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Mr. Aantjes schrijft in zijn van A tot U deze week over het 
huurbeleid.

! STEMMING 
: CDA-
: STATUTEN
!  Deze week o.a. aandacht voor
■ de stemming over de CDA-
■ statuten die tot einde februari 
5 verschoven is. Pas dan krijgen
■ de kiesverenigingen de stpm- 
J biljetten toegestuurd. Zij heb- 
m ben dan tot 15 april de tijd om 
B hun biljetten naar het partij- 
5 buro te retourneren. Die da-
■ turn is nl. de uiterste dag 
B waarop de biljetten in Den 
!  Haag ontvangen moeten zijn.

B Méér hierover leest u op pag.
■ 15 in dit 16 pagina’s tellende 
g  nummer dat vanwege de jaar- 
B wisseling gecombineerd moest 
2 worden met N.G. van 4 janu.- 
B ari j .l.

Het jaar van de vrouw-ons een zorg?
,,In Holland staat een huis, ,
in dat huis daar woont een heer, 
en die heer die kiest een vrouw, 
en die vrouw die kiest een kind, ja ja, 
van je singele, singele hop sa sa!”
In dit oeroude, oerholland.se liedje 'komt veel ter sprake van 
wat ons vandaag bezighoudt. Het huis en het gezin en de 
relatie en het kind en de keus en de vrouw en de heer.

Door
J. G. Kraaijeveld
Tweede Kamerlid ARP

De Verenigde Naties hebben 1975 
uitgeroepen tot het internationaal 
jaar van de vrouw. Het heeft zijn 
schaduwen al vooruit geworpen. 
Ongewoon felle reakties zijn reeds 
los gebrand. Positief en negatief. 
Wat een onzin. Voor mij hoeft het 
niet. Wat een opgeklopte zaak! En 
daar tegenover: eindelijk eens aan
dacht voor de emancipatie. Voor de 
moeilijkheden van de vrouw. Voor 
de knelpunten die de integratie van 
de vrouw in de samenleving in de 
weg staan!
Voor ook wij ons in de dikwijls 
emotionele discussie storten -  soms 
opgewekt, vaak ook grimmig van 
karakter -  is het goed ons eerst de 
opzet van de Verenigde Naties voor 
ogen te stellen.
B In 1968 werd door de V.N. de 
volgende resolutie aangenomen: 
„De gehele en volledige ontwikke
ling van een land, het welzijn van 
de wereld en de zaak van de vrede 
vereisen maximale deelname van 
vrouwen zowel als mannen op alle 
terreinen” .

Er staat niet: gelijke deelname,
maar maximale. Aan elk land -  ook 
aan Nederland -  om in eigen situa
tie hieraan gestalte te geven. Be
lemmeringen weg te nemen. De 
maximale deelname te bevorderen.

B In een aantal landen ter wereld 
hebben we te maken met duidelijke 
discriminatie van de vrouw. De 
V.N. roept alle lidstaten op nu -  in 
1975 -  stappen te ondernemen om 
uitvoering te geven aan de „Decla
ratie betreffende het uitbannen van 
discriminatie jegens vrouwen” .
Heel concreet nü, in dit internatio
nale jaar van de vrouw. Er valt op 
dit punt nog wel wat te doen in de 
wereld. Laten wij toch ook onszelf 
nog maar eens kritisch bezien. De 
gelijke beloning voor gelijkwaar
dige arbeid van mannen en vrou
wen is nog maar nauwelijks onze 
Tweede Kamer gepasseerd. Moet er 
nog meer gebeuren?

H De aangesloten landen zullen ex
tra aktie ondernemen om de gelijk
heid tussen mannen en vrouwen te 
bevorderen. Dit is wat vreemd ge
formuleerd en brengt verwarring in 
de discussie. Biologisch gezien is 
de uitspraak natuurlijk onzin. Hij is 
echter wel begrijpelijk in de zin 
van: zoveel mogelijk ontplooiings
kansen bieden aan zowel mannen

als vrouwen; aan beiden zoveel mo
gelijk kansen bieden om ingescha
keld te worden bij de nationale en 
internationale ontwikkelingen.
Ook daar valt nog veel aan te doen. 
Internationaal zeker. Nationaal stel
lig ook.

Uitdaging

Of we het willen of niet, we staan 
met dat hele uitgeroepen „jaar van 
de vrouw” voor een uitdaging -  ook 
als partij. Allereerst is het vraag
stuk van de gelijke kansen en rech
ten, van emancipatie van de vrouw 
en haar funktioneren in de maat
schappij zeer complex. Trekken we 
aan één draadje, dan trekken we 
tegelijkertijd vele andere draden 
mee van. het ingewikkelde bor
duurwerk van ons samenleven. Bo
vendien komt het er bijzonder op 
aan vanuit welke mens- en 
maatschappij-visie het vraagstuk 
wordt bekeken. Niet voor niets is 
reeds een begin van deining in de 
politieke wereld te constateren 
vanwege dit jaar van de vrouw. 
Men wil in 1975 komen tot een al

gemene, volledige visie op emanci
patie. Het emancipatiestreven van 
onze Regering is erop gericht dat 
voor vrouwen zowel als mannen 
een grotere vrijheid van keuze ont
staat, zodat zij op eigen wijze hun 
leven vorm en inhoud kunnen ge
ven. Daartoe moeten maatregelen 
worden voorbereid, beleid worden 
uitgestippeld, middelen beschik
baar komen.
Vraag wordt: wat moet er veran
derd wprden om dit doel te berei
ken?
Op dat punt beginnen de visies uit
een te lopen. Zijn er voldoende 
mogelijkheden binnen de be
staande maatschappijstructuren? 
Of is ëen fundamentele vernieu
wing van de maatschappij als ge
heel nodig, wil de mens -  man of 
vrouw -  werkelijk tot vrije ontplooi
ing kunnen komen. Is de achter
stelling van de vrouw nauw ver
bonden aan het kapitalistische stel
sel en wordt de ongelijke positie 
van man en vrouw in stand gehou
den door de sociaal-economische 
machtsverhoudingen? Is algemene, 
integrale emancipatievisie soms ge
lijk aan socialistische maatschap
pijvisie? Bepaalde progressieven 
trekken het hele emancipatiege- 
beuren reeds naar zich toe en stel
len dat ieder die niet al te conserva
tief denkt over de plaats van de 
vrouw en haar deelname aan het 
gehele maatschappelijk gebeuren 
in het progressieve kamp thuis 
hoort en zich van „rechts” zal moe
ten losmaken.

Intussen zijn twee commissies ge
ïnstalleerd die de V.N.-gedachte in 
Nederland moeten gaan vertalen. 
Rond de installatie van dde com
missies werden ook reeds vele kri
tische geluiden gehoord.

Kritisch
Ten eerste:
„H et . Nationaal Comité voor het 
Jaa\ van de Vrouw” , waarin alle 
aktiviteiten gebundeld en gestimu
leerd en mede-gefinancierd worden 
die in het jaar van de vrouw wor
den ondernomen. Naast aktiviteiten 
plaatselijk, regionaal, landelijk ge
durende het gehele jaar wordt een 
grote, nationale bewustwordings- 
manifestatie opgezet onder de 
naam Emancipade. Daaraan verle
nen o.a. de vrouwenorganisaties (± 
60 organisaties met anderhalf mil
joen leden) hun vrijwillige mede
werking.
Ten tweede:
„De Adviescommissie Emancipa
tie” . Deze commissie heeft tot taak 
in de komende jaren de Regering te 
adviseren hoe zij een daadwerkelijk 
beleid kan voeren dat gericht is op 
het wegnemen van de achterstel
ling van de vrouw bij de man. Men 
denkt daarbij vooral aan wetgeving, 
aan onderwijs e.d. De commissie 
zal steun ontvangen van het 
soeiaal-cultureel planbureau en van 
acht nauw bij de zaak betrokken 
Departementen.
De adviescommissie -  in de Troon- 
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De zegewensen zijn weer in over
vloedige mate uitgesproken. En 
daarmede wordt een oude traditie 
voortgezet. Wat wij elkaar toewen
sen ondergaat ook de invloed van 
de tijd. Om die reden zoeken velen 
naar andere woorden, zodat de 
oude gewoonte inhoudsvol blijft.
De redaktie houdt het -  althans dit 
jaar -  bij het oude en beproefde met 
betrekking tot de wensen voor 1975. 
Zij wenst u graag veel heil en zegen 
toen. Niet vanwege het oude en be
proefde gebeurt dit overigens, maar 
vanwege de inhoud eri betekenis, 
die beide woorden hebben.
Wat kunnen wij, ook in de politiek 
beter doen dan met elkaar pogen in 
1975 wat meer heil te bewerkstelli
gen voor zover wij de mogelijkhe
den daartoe hebben. Dat woord 
mag ouderwets klinken, inaar het 
betekent o.a. welzijn. En met dat 
woord staan wij met onze beide be
nen in de wereld van 1975-Niet al
leen staan programs bol van het 
streven naar en bevorderen van 
welzijn, maar in het politieke beeld 
ruimen wij ook een belangrijke 
plaats in voor welzijnsbeleid.

Veelomvattend
Het is een aanduiding voor een 
complex van beleidsmaatregelen, 
dat zeer veelomvattend is. Want 
wat raakt ons welbevinden al niet. 
Wonen en werken, onderwijs en re
creatie en ga zo maar door. Wat be
tekent ons welzijn echter wezenlijk 
zonder zegen? Ons bezig zijn op het 
horizontale vlak staat nauw in re
latie -  behoort dat althans te staan 
-  met de verticale werking. Welke

Zo maar een jaar ?

betekenis heeft ons bezig zijn zon
der Gods gunst? Hij ziet gelukkig 
naar mens en ibereid om, al maken 
wij mensen er vaak een janboel 
van.
Ik heb de indruk, dat 'in ‘veel 
Nieuwjaarstoespraken nogal cen
traal heeft gestaan het thema de 
moed niet te verliezen. Tal van ge
meenten zijn opgewekt te bouwen 
aan de gemeenschap en niet gebukt 
te gaan onder dingen die op ons af
komen, maar te- pogen er -  vanuit 
het Heil -  iets dan te doen. Dat is 
dan ook onze opdracht.
Daarmee zitten wij dan midden, in 
de problemen van 1975. En die zijn 
er te over. De vooruitzichten zijn 
niet rooskleurig; er is duidelijk 
sprake van een internationale te
rugslag en daarvan ondervinden- 
wij eveneens de gevolgen.
Dat mag ons er niet toe verleiden 
maar bij de pakken te gaan neer
zitten. Wij zullen met de samenle
ving bezig moeten blijven en het 
ligt op onze weg ook andere burgers 
voor het wel en wee van de samen
leving te interesseren. De democra
tie zal het moeten hebben- van de 
betrokkenheid van de burgers bij 
het politieke gebeuren. Daarom on-

ogen sch ou w

derscheidt 1975 zich niet van voor
gaande jaren.
Wat er dit jaar zal gebeuren en wat 
ons te wachten staat? Wij tasten 
voor een. belangrijk deel in het duis
ter en wij kunnen er in feite alleen 
maar over filosoferen en speculeren 
hoe het jaar zal verlopen.
Hoe somber liet 1974 zich niet aan
zien vanwege de oliecrisis? Voor.ve- 
len blijkt het nu alsof het een bange 
droom is geweest. Wat dat betreft is 
het oude leventje toch gewoon door
gegaan en hebben wij bovendien 
nagenoeg geen lessen getrokken uit 
de waarschuwing, die de oliecrisis 
bevatte. Of wel soms?

Wij zijn ook in de christelijke poli
tiek niet zo snel geneigd onplezie
rige consequenties te aanvaarden 
en te vragen ons leven en onze leef
wijze als gevolg daarvan te veran
deren. Van het „gij geheel anders” 
komt in de praktijk weinig terecht. 
Niettemin zullen wij de bezinning 
over het funktioneren van de sa
menwerking en ons bezig zijhf 
daarin krachtig moeten stimuleren. 
Niet om daarbij te blijven staan, 
maar vooral om te komen tot be
leidsconclusies.
Dit jaar is overigens niet zo maar 
een jaar. Het is het internationale 
jaar van de vrouw. Voor sommige 
mensen is dat met ieder jaar het 
geval, maar in de geschiedenis is 
het iets nieuws. In ons blad zal er 
regelmatig over worden geschreven 
en het A.R. Vrouwencomité zal zich 
er ongetwijfeld intensief mee bezig
houden in samenwerking met de 
CHU- en KVP-vrouwen.

Europa
In Europa geldt dit jaar bovendien 
nog als jaar van het monument. 
Een combinatie, die niet door ieder
een als plezierig wordt ervaren. 
Sommigen willen de vrouw wel als

monument zien, maar daarmede is 
het dan ook gedaan.
Er is nog heel wat discriminatie in 
deze wereld en in tal van landen is 
er sprake van een enorme achter
stelling van de positie van de 
vrouw.. Daarom is het een goede 
zaak, dat in 1975 de vrouw in het 
middelpunt van de belangstelling 
staat en dat er in Nederland even
eens plannen worden beraamd de 
vrouw meer bij het maatschappe
lijke en politieke gebeuren te be
trekken.
Ten aanzien van het laatste valt er 
ook in onze partijen nog wel het een 
en ander te verbeteren. De deel
name van vrouwen aan het partij- 
werk .kan veel intenser zijn. Tal 
van kiesverenigingen en tal van be
sturen bestaan uitsluitend uit 
mannen.
Dat is een slechte zaak. Het ligt op 
de weg. van alle partijorganen te 
bewerkstelligen, dat daar dit jaar 
verandering in komt. Ook om die 
reden is 1975 niet zo maar een jaar.

D.C.

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en schaftketen 
scholen en 
kerken 
directie- en 
schaft- 
wagens
etc. HOUTBOUW HAHBO

HADDINXVELD
tel. Giessendam-Hardinxvekl 3888

SBBS

£ OF WE WILLEN OF NIET:
■ MET HET JAAR VAN DE VROUW 
£ STAAN WE VOOR EEN UITDAGING
m
iB lI I B I B B I H I I S B B B a B I I R I B I B B B B B I B H I B I B H I R B B a i

Modern© m eisje».

ï F ietsrijdster: ‘Verbeeld je die aanstellerige Cato heeft haa r fiets verkocht en is nu 
ijverig aan het koken en breien!’
2e D ito: ’H eerem iteit, hoe kan een mensch zoo gauw zóó diep vallen!’

Vervolg van pag. 1

rede aangekondigd als een natio
nale commissie -  bestaat uit be
kwame mensen, deskundigen op 
dit terrein. Op het gebied van 
emancipatiebeleid lopen de opvat
tingen echter sterk uiteen -  en 
daaraan getoetst moet gezegd wor
den dat de commissie helaas zeer 
eenzijdig van samenstelling is en 
niet nationaal genoemd kan wor
den. '
Uw vröuwelijke kamerleden heb
ben geprotesteerd tegen deze een
zijdigheid door niet in te gaan op 
de uitnodiging de installatie bij te 
wonen. Juist omdat de commissie 
zo belangrijk wordt -  adviesorgaan 
van de Regering -  meenden zij deze 
eenzijdigheid openlijk te moeten 
afkeuren.

Mentaliteitsverandering
De Minister-President heeft bij de 
installatie van de adviescommissie 
erop gewezen dat volledige gelijk
schakeling van mannen en vrou
wen niet alleen door overheids
maatregelen te bewerkstelligen is. 
„Het gaat om een verandering van 
de mentaliteit, een bewustwor
dingsproces, dat vooral afhankelijk 
is van het denken en opvattingen in 
alle sektoren van de maatschap
pij” .
Mevrouw Kappeyne van de Cop- 
pelló verklaart vanuit de VVD dat 
er voor vrouwen inderdaad nog 
vele belemmeringen in het maat
schappelijk verkeer bestaan. Naar 
haar, op het liberalisme gefun
deerde mening, zal de emancipatie 
uit de vrouw zelf moeten komen. 
Dat betekent in hoge mate een 
mentaliteitsverandering. Mensen 
die daarvoor open staan moeten 
daarvoor de informatie en de mid
delen krijgen.

Onze stellingname
Het jaar van de vrouw vormt voor 
de christen-democratis.che partijen 
^en uitdaging. Er zal stelling ge
nomen moeten worden, een visie 
op tafel worden gelegd t.a.v. de ge
hele emancipatie-problematiek en 
t.a.v. vele zaken die daar direkt 
verband mee houden.
Op de Emancipade (20 mei -  8 juni 
te Utrecht) zullen velen -  ook vele

politieke partijen -  geprononceerde 
standpunten naar voren brengen. 
Vanuit onze uitgangspunten -  die 
wij heel bewust willen relateren 
aan het Evangelie -  vanuit onze 
mens- en maatschappijbeschou
wing zullen wij elkaar en anderen 
iets te zeggen moeten hebben in 
het jaar van de vrouw. Aantjes had 
op de partijraad dit brede terrein 
als punt 21 kunnen toevoegen aan 
zijn lijst van onderwerpen waarover 
wij als christen-democraten met el
kaar fundamenteel moeten discus
siëren en stellingnemen. De eman- 
cipatieproblematiek heeft immers 
alles te maken met een visie op 
welzijn -  een zich welbevinden van 
vrouwen, en mannen, en kinderen. 
Het heeft te maken met de span
ning tussen „recht hebben op” en 
„je inzetten voor de ander” , met de 
concrete keus waarvoor je dan 
soms wordt gesteld, uitmondend 
ook in concreet stimulerend of af
remmend politiek beleid.
Het heeft te maken met visie op de 
relaties tussen mensen. Op de 
man/vrouw en de man/vrouw/kind 
verhouding.
Met visie op het unieke van elk 
mens en de kansen en mogelijkhe
den en verantwoordelijkheden die 
de Schepper aan ieder mens -  man 
óf vrouw -  heeft meegegeven.
En aan de kaders en de structuren 
die we samen moeten scheppen -  
ook via politiek beleid -  om die 
ver-antwoord-elijkheid en dienst
baarheid ook te kunnen beleven.

Inventarisatie
Vele onderwerpen hebben een di- 
rekte relatie met het emancipatie- 
vraagstuk. Duidelijk zicht en 
standpunten worden gevraagd. Ho
pelijk voeren we dit jaar in de A.R. 
en het C.D.A. een vruchtbare dis
cussie over ons te voeren emanci
patiebeleid. Misschien moeten we 
hier en daar slechts opnieuw, ei
gentijdser onze standpunten formu
leren. Soms zullen de nieuwe ont
wikkelingen en inzichten ons tot 
een nieuwe stellingname brengen. 
Hier slechts een eerste inventarisa
tie van onderwerpen die aan de 
orde zouden moeten komen.
Visie op het gemeenschappelijke en 
op het eigene, het specifieke van 
man en vrouw. De Bijbelse bood
schap over de mens, de man, de 
vrouw, o.a. in de scheppingsverha-

9  len en het N.T. Vulling en verschil
■ ■ van de begrippen gelijkheid en ge- 
g  lijkwaardigheid.
B De relatie man/vrouw. Het huwe-
■ lijk. De andere relaties waarmee we 

in onze samenleving worden gecon
fronteerd. De consequenties van 
beide voor concreet politiek beleid. 
De samenlevingsvorm: het gezin. De 
ontwikkeling van de gezinsvorm in 
de loop der eeuwen tot en met het 
1975-gezin in Nederland; verande
ringen in samenstelling, in funkties, 
in plaats in het maatschappelijk 
gebeuren. Voor- en nadelen van de 
huidige gezinsstructuur. Visie op 
de plaatsbepaling van het gezin in 
de moderne samenleving (gezin = 
cel?). Het gezin in relatie tot andere 
woonvormen, andere samenle
vingsvormen, alleenstaanden etc. 
Politieke consequenties t.a.v. ge- 
zmsDeleïd.’
Visie op onze huidige maatschap
pij. Het onderkennen van nieuwe 
ontwikkelingen, het signaleren van 
nieuwe vragen en behoeften en ook 
nieuwe mogelijkheden (technische 
ontwikkeling, veranderingen der 
gezinssamenstelling, intrede anti
conceptie, mechanisatie in het 
huishouden, meer ontwikkelings
mogelijkheden, ook voor meisjes, 
democratisering, devaluatie van het 
gezag, mondiger worden van de 
mens). Onze antwoorden daarop -  
vertaald in beleid -  naar de maat
schappij van morgen. „Rolpatroon” 
van man en vrouw. In hoeverre te 
maken met eigenheid, in hoeverre 
maatschappelijk bepaald, cultureel 
bepaald, tijdgebonden? Waar door
breking van patronen gewenst? Met 
welk doel? Op welke manieren -  te 
vertalen in concreet beleid dat 
doorbreking kansen biedt. 
Standpunten t.a.v. peuterspeelzalen 
en crèches. Al of niet gewenste 
plaats irf maatschappelijk bestel. 
Invloed op het kind, „onderwijs” of 
„C.R.M.” , in hoeverre financiële 
ondersteuning.
Visie op arbeid■ Relatie betaalde -  
niet-betaalde arbeid. Waardering 
van huishoudelijke arbeid, al of 
niet in concreet politiek beleid te 
vertalen. Waardering van arbeid 
binnen het gezin en daarbuiten. 
Waardering en funktie van het 
vrijwilligerswerk in het leven van 
ieder persoonlijk en het geheel van 
de maatschappij. Al deze punten 
toegespitst op de vrouw én de man. 
Het verrichten van niet- 
gezinsarbeid door de vrouw met 
gezinsverplichtingen: inventarisatie 
van de aanleidingen daartoe, visie 
erop, mogelijkheden en belemme
ringen, te voeren beleid'.
Visie op de relatie tussen „recht op 
arbeid” , ook van de vrouw en de 
werkloosheidsproblematiek.
Visie op emancipatie. Op emanci
patie van de vrouw. Op emancipa

tie van de man. Op emancipatie van 
de mens. Op de relatie tussen deze 
drie.
Veranderend beeld van de vrouw: 
huisvrouw -  moeder -  minnares -  
glamourgirl -  medekostwinner -  
kameraad. Accenten in film, recla
me, in onderwijs etc. Beleid?
Extra aandacht voor de ontwikke
ling van de vrouw (een hele genera
tie vrouwen heeft te weinig oplei
dingsmogelijkheden gehad en door 
de gezinssituatie zijn vele vrouwen 
niet in de gelegenheid zich vol
doende te oriënteren op het maat
schappelijk gebeuren). Opstapmo- 
gelijkheden, ontplooiingsaktivitei- 
ten die leiden tot het wegwerken 
van drempelvrees, scholingsmoge- 
lijkheden. Visie op totaalbeleid: al
gemene ontwikkeling -  éducation 
permanente -  bijscholing -  her
scholing -  „open school” -  alles 
toegespitst op extra kansen voor de 
vrouwen.

Belangrijk
Belangrijk is dat de discussie in 
onze partijen gevoerd wordt. Dat 
we eigentijdse en toekomstgerichte 
visies ontwikkelen. Nog belangrij- 
ker is de toon waarop de discussie 
wordt gevoerd. Die laat bij deze 
onderwerpen dikwijls veel te wen

sen over. Elkaar heel laten -  elkaar 
serieus nemen -  elkaar de ruimte 
laten -  dat blijkt in de emancipa- 
tiediscussies een moeilijke opgave 
te zijn.
Vruchtbaar zal het gesprek slechts 
zijn als we elkaar niet een bepaald 
gedrag willen opdringen. Als we 
elkaar -  over en weer! -  geen 
schuldgevoelens aanpraten. Als we 
er voor waken bij elkaar minder
waardigheidsgevoelens aan te kwe
ken.
Het is wel gezond elkaar te stimu
leren kritisch te zijn op eigen leef
situatie. Zodat we het leven maar 
niet passief over ons laten komen, 
maar -  per periode -  bewust willen 
ontdekken waar voor ons op dat 
moment de verantwoordelijkheden 
en mogelijkheden liggen. Voor de 
man, voor de vrouw, voor de kinde
ren.
Wanneer .de beide aspecten 
tot hun recht kunnen ko
men: je naaste liefhebben 
als jezelf èn alle ontplooi
ingskansen aangrijpen, het 
ontwikkelen van de aanwe
zige talenten, dan komen we 
hopelijk tot een vruchtbare 
discussie. En tot een creatief 
en zakelijk en verantwoord 
bëleid.
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★

★  ★

ARBEIDS
ONGESCHIKT

Nog op de valreep van 1974 
hebben de bewindslieden van 
Sociale Zaken Mertens en 
Boersma een zekere afronding van 
het Nederlandse stelsel van 
sociale zekerheid bij de Tweede 
Kamer ingediend.
De Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet zal elke ' 
Nederlander een financiële 
ruggesteun bieden als hij met de 
sociale gevolgen van zijn 
invaliditeit geconfronteerd wordt. 
Het voorstel bevat een 
bodemvoorziening evenals de 
AOW dit doet, ten behoeve van de 
boven 65-jarige. Wij menen dat dit 
volledig gerechtvaardigd is.
Evenals dit bij de werknemers het 
geval is zullen ook de nu binnen 
de
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
gebrachte zelfstandige 
ondernemers, al dan niet 
gezamenlijk, in een eigen 
„bovenbouw” moeten voorzien.

Voor wat betreft de mensen die 
altijd geheel o f deels 
arbeidsongeschikt zijn geweest als 
gevolg van aangeboren o f later 
ontstane lichamelijke of v
geestelijke belemmeringen biedt 
dit wetsontwerp ook uitkomst. De 
vraag hoe zij zich in een 
„bovenbouw”  kunnen voorzien is 

-"r niet te beantwoorden. De 
be» bewindslieden verdienen 
dank voor hun initiatief: aan de 
zwakke in onze samenleving 
wordt concreet opnieuw aandacht 
besteed. Al zal het laatste woord 
over deze „drieluik” van ons 
sociale stelsel van zekerheid niet 
gezegd zijn.
Eén ding is zeker: de sociale 
premiedruk van het totale pakket 
zal niet ongelimiteerd kunnen 
stijgen. Vóór de Kamer „ja”  tegen 
dit ontwerp mag zeggen, zal men 
naar onze mening concreet moeten 
weten hoe zwaar deze druk 
maximaal kan zijn.
De wijze waarop de financiële 
gevolgen van de mammoetwet op 
ons zijn afgestormd is een 
waarschuwend voorbeeld van hoe 
,het niet moet.

★

★  ★

HOUDT
PORTUGAL VRIJ

De P.v.d.A. en de' VARA voeren een 
aktie -  compleet met collecte -  
onder het motto „houdt Portugal

vrij” . Met dit motto wordt de 
suggestie gewekt, dat het gaat om 
een algemene aktie, waar brede 
groepen van de Nederlandse 
samenleving achterstaan.

.Niets is minder waar. Het is een 
typisch socialistische 
aangelegenheid, die beter het 
motto had kunnen hebben „Houdt 
Portugal socialistisch” .
Het klinkt nogal aanmatigend, dat 
het vrij houden van Portugal 
afhangt van de socialisten. Alsof 
er geen andere democratische 
krachten in Portugal werkzaam 
zijn.
De minister-president en de 
voorzitter van de Tweede Kamer 
hebben hun naam geleend om de 
aktie te ondersteunen. Niemand 
zal hun dié vrijheid misgunnen.

Maar het was juister geweest 
wanneer bij deze actie expliciet 
gesteld was dat het de 
actievoerders om steun aan de 

.socialistische beweging in 
Portugal gaat. Door dit niet te 
doen kan men de schijn van 
volksverlakkerij op zich laden.

★

★  ★

VOLKSFRONT
De burgemeester van Rotterdam 
zit op een gevaarlijke politieke 
toer. Zeker, hij ziet de 
volksfrontgedachte -  nog -  niet 
helemaal zitten, maar hij speelt er 
duidelijk mee. Het is kennelijk 
meer dan een oudejaarsfilosofie. 
Trouwens in een enkele gemeente 
wordt dit volksfront, met de 
communisten, ook praktisch 
bedreven.
Zelfs Kamer-voorzitter Vondeling 
gaat er van uit dat de CPN in 
niet-normale tijden wel van zo’n 
volksfrontkabinet zou willen d .el 
uitmaken.
Als deze gedachte in de leidende 
kringen van de PvdA veld zou 
winnen, is het moment aanwezig 
zich af te vragen of met de PvdA 
als regeringspartner nog wel 
samen te werken is. Het ware te 
wensen dat de PvdA duidelijkheid 
verschaft -  zo vroeg mogelijk.

DE NACHT VAN EEN 

STAATSSECRETARIS

Frits v.d. Poel, parlementair- 
redakteur van Het Vrije Volk 
■krijgt althans op één punt 
gelijk met zijn nabeschouw
ing op het huurdebat in de 
Tweede Kamer, namelijk, dat 
ik er in elk geval een „Van " 

. A tot U” in Nederlandse Ge
dachten aan zou overhouden.

Veel helderzienheid was er voor 
deze voorspelling trouwens niet 
vereist. Het is (helaas) uiteraard 
noodzakelijk in deze eerste afleve
ring in het nieuwe jaar aandacht te 
schenken aan het laatste parlemen
taire gebeuren uit het oude jaar. In 
die nacht van 19 op 20 december 
1974 hing namelijk plotseling le
vensgroot de dreiging van een poli
tieke crisis in het Tweede Kamer
gebouw. De partij heeft zeker het 
recht öp een nadere uiteenzetting.

Opgeklopt
Bij een beoordeling van de gebeur
tenissen ging en gaat het uiteraard 
natuurlijk niet alleen om de kwes
tie meldingsplicht voor huurverho
gingen van meer dan 8 dan wel 9% 
op zich zelf. Men moet dit kunnen 
beoordelen in dit kader van het ge
hele huurdebat en in het licht van 
de gehele politieke sfeer. Ook het 
element van afmatting en door 
oververmoeidheid grote risisco’s 
oproepende spanningen moet erin 
worden betrokken.- Als er iets is, 
wat ik mij in die crisiszwangere 
laatste parlementaire uren van 1974 
steeds voor ogen heb gehouden, 
dan is het wel: het hoofd koel hou
den, ook en zeker wanneer het ka
binet dit niet zou doen.
In de schermutselingen buiten de 
Kamer, die aan de-parlementaire 
behandeling waren voorafgegaan, 
en in het Kamerdebat zélf hebben 
onze woordvoerder Scholten en ik- 

/  zelf steeds consequent de discussie 
op zakelijke argumenten nage
streefd en gevoerd, inhoudelijk za
kelijk (de feitelijke inhoud van de 
wet) en politiek-zakelijk- (de poli
tieke wenselijkheden van de maat- 

.. regelen).

Keerpunt
De zaak is fundamenteel bedorven 
doordat van de kant van de P.v.d.A. 
de kwestie reeds van tevoren in een 
sfeer was gebracht, waarin zij meer 
en meer de inzet werd niet van een 
zakelijke (ook politiek zakelijke) 
argumentatie maar van partijpoli
tiek prestige. Ik heb er tijdig voor 
gewaarschuwd waartoe dit „op
kloppen” zou kunnen leiden, maar 
tevergeefs. Op een gegeven mo
ment is dan ook degene, die de 
geesten heeft opgeroepen niet meer 
in staat ze te bezweren.
Hoe zeer bij de P.v.d.A. emoties 
een redelijke benadering waren

gaan overheersen blijkt wel uit de 
betekenis die daarbij aan haar ei
gen program werd toegekend. 
„Keerpunt 1972” verlangt namelijk 
een jaarlijkse huurverhoging van 
niet meer dan 6%, maar koppelt dit 
percentage aan de prijsontwikke
ling. Zou de prijsontwikkeling ho
ger uitvallen dan bij de opstelling 
van het program was veronder
steld, dan zou de 6% daarbij moe
ten worden aangepast. Het is dan 
ook met een beroep op deze clau
sule dat de P.v.d.A. de critici in ei
gen kring bestreed die meenden 
dat met de in het wetsontwerp 
voorgestelde 8% het Keerpunt werd 
verlaten. Wie echter deze redene
ring volgt komt op grond van de 
inflatie zelfs met Keerpunt niet op 
8% maar in de buurt van 10%.
Er was dan ook geen enkele aan de 
zaak zelf ontleende aanleiding om 
het als progressieven en christen
democraten niet eens te worden. In 
het licht van beider programs -had 
geen van beide zichzelf geweld aan 
behoeven 'te doen, als zij elkaar op 
het amendement-Scholtën hadden 
gevonden. Het amendement dat 
met de voorgestelde 9% zelfs nog 
aan de veilige kant bleef.
Het is daarom grote onzin dat d e . 
P.v.d.A. niet anders kon. vanwege 
de trouw aan haar program. Als zij 
inderdaad niet anders meer kon, 
dan was dit omdat zij de 8% op 
zichzelf tot een shibboleth had opge
klopt, maar met haar program heeft 
dat geen fluit te maken.

De staatssecretaris
Nu zou dit allemaal wellicht nog 
wel te overkomen geweest zijn, als 
dit beperkt was gebleven tot 
de voorafgaande discussies tussen 
de partijen buiten het parlement. 
Maar helaas heeft ook de betref
fende staatssecretaris Marcel van 
Dam door zijn uitlatingen buiten de 
Kamer'daartoé bijgedragen.
Hij heeft geklaagd dat zijn uitlatin
gen van 16 december, in de radio- 
rubriek van Henk Enkelaar „Den 
Haag deze week” , niet in die ru
briek waren gedaan, maar hij heeft 
niet kunnen ontkennen, dat hij 
slechts enkele weken eerder die- 
uitlatingen zelf wèl had gedaan en 
dit met het oog op de huur-voor- 
stellen.
Het mede door hemzelf aangerichte 
kwaad had hij nog kunnen helpen 
keren als hij, althans in de Kamer, 
een goede zakelijke discussie had 
aangegaan op basis van weder
zijdse argumenten. Maar van een 
dergelijke aanpak is nauwelijks 
sprake geweest.
Ik vind het misselijk, dat van ver
schillende kanten is gesuggereerd, 
dat wij het op Marcel van Dam ge
munt zouden hebben, o.a. in ver
band met de gang van zaken bij de 
kabinetsformatie. Door dit te sug
gereren, wordt de aandacht van zijn 
tekortschieten in het Kamerdebat 
afgeleid en wordt op medelijden

gespeculeerd.
Bij het debat over de regeringsver
klaring heb ik inderdaad bezwaren 
geuit tegen het opnemen van Mar
cel van Dam op deze post in het 
kabinet. Die bezwaren ontleende ik 
aan de wijze waarop hij daar was 
terechtgekomen, en aan de inhoud 
van zijn portefeuille, die een 
tweede staatssecretariaat op het 
departement van Volkshuisvesting 
m.i. niet rechtvaardigde. Een soort
gelijk bezwaar had ik in 1971 tegen 
het optreden van mevr. Van Veen- 
endaal als staatssecretaris op 
C.R.M., maar net zo min als toen is 
dit nü aanleiding geweest hun posi
tie achteraf met oneigenlijke mid
delen aan te tasten. In de houding 
van onze fractie ten opzichte van 
staatssecretaris Van Dam is dit ook 
nooit aanwijsbaar geweest en in de 
persoonlijke verhoudingen heb ik 
het bevorderen van een goed con
tact allerminst in de weg gestaan.

Niet waar gemaakt
Iets anders is, dat zeker na deze 
voorgeschiedenis verlangd mocht 
worden dat de staatssecretaris er 
blijk van zou geven zijn taak ook 
tegenover de Kamer waar te kun
nen maken, en in staat en bereid te 
zijn met kracht van argumenten 
met het parlement te discussiëren. 
Welnu, bij dit debat is-hij daarin in 
elk geval niet geslaagd. Dit is niet 
alleen mijn oordeel, ik heb het in 
geen enkel commentaar anders ge
lezen.
Met een soort jacht op de man 
heeft dit niets te maken.
Het is zelfs de vraag wat er mee 
gediend zou zijn als het kabinet of

de staatssecretaris zelf uit deze 
gang van zaken de consequenties 
van het aftreden zou trekken. Door 
op het goede moment, n.1 bij het 
intrekken van het 9%-amen- 
dement-Scholten, een ander 
amendement-Scholten in te dienen 
(waar het kabinet onmogelijk op
nieuw onaanvaardbaar tegen kon 
zeggen) werd n.1. bereikt dat de 
werkingsduur van de wet tot 
slechts één jaar beperkt zal blijven. 
De zaak komt dus binnen' afzien
bare tijd opnieuw in de Kamer te
rug.
Naar mijn overtuiging zullen het 
belang van de woningbouw en van 
de kwaliteit van de volkshuisves
ting het kabinet eenvouding dwin
gen het huurbeleid beter op de al
gemene kostenontwikkeling af te 
stemmen. -
Er kan veel voor te zeggen zijn dat 
staatssecretaris Van Dam zelf die 
beslissing voor zijn verantwoording 
zal moeten nemen en verdedigen. 
Dit is voor de Kamer helemaal niet 
zo ongunstig, want dat het kabinet 
voor de tweede maal zijn lot aan 
dat van de staatssecretaris zou 
verbinden lijkt mij zeer onwaar
schijnlijk. De gelijkenis met de 
gang van zaken bij de college- 
geldwet-De Brauw onder het vorige 
kabinet is al pijnlijk genoeg.

Argumenten
Dat een zinvolle zakelijke discussie 
geenszins onmogelijk was geweest, 
bewees de minister-president in de 
persconferentie daags na het debat. 
In enkele minuten gaf hij daarbij 
meer argumenten dan de minister 
van Volkshuisvesting en diens 
staatssecretaris in het hele Kamer
debat hadden gedaan. Naar mijn 
oordeel waren het geen steekhou
dende argumenten om het 
amendement-Scholten te ontkrach
ten, maar in elk geval argumenten, 
waarover een zinnig debat mogelijk 
was geweest. Laat ik enkele van 
zijn argumenten noemen:
Het kabinet wenste de huren in de 
hand te houden. Wilden wij dat dan 
niet? Onze fractie was immers niet 
tegen het wetsontwerp zelf.
Ook de andere prijzen worden in 
toom gehouden, dus dan ook de 
huren. Maar dit gebeurt met mel
ding boven 9% toch net zo goed als 
boven 8%?
De C.A.O.-onderhandelingen mo
gen geen gevaar lopen. Maar wij 
vroegen voor de huren toch niet 
meer dan voor de lonen wordt ge
vraagd? Integendeel.
De inflatie mag niet worden aan- 
gewakkerd. Maar 9% betekende 
niet meer dan dat de huren op hun 
reële peil zouden blijven.
En dan zwijg ik nog van de allerbe
langrijkste aspecten: van de voort
gang van de woningbouw (bij de 
huidige situatie op de bouwmarkt 
waarachtig geen te verwaarlozen, 
facet) en de invloed op de kwaliteit 
van de volkshuisvesting. Want 
daarom ging het ons niet in de laat
ste plaats!

Machtswoord
U ziet het, mogelijkheden voor een 
zinvolle discussie op basis van ar

gumenten te over. Als het kabinet 
of althans de betrokken bewinds
lieden deze weg maar hadden wil
len bewandelen..
Als zij meenden sterke argumenten 
te hebben, hadden zij het op een 
stemming kunnen laten aankomen. 
Zelfs nu, ondanks de falende ver
dediging van achter de regeringsta
fel, was aanvaarding van het amen
dement allerminst zeker geweest. 
Van de C.H.-fractie, bijvoorbeeld 
was bekend, dat zij het kabinet in 
zijn verzet tegen het amendement- 
Scholten zou hebben gesteund. Bij 
een vol-bezette Kamer en eensge
zinde fracties zou dat. een stem
ming van slechts 79 tegen 71 ten 
gunste van het amendement heb
ben betekend, maar de Kamer was 
niet voltallig en niet alle fracties 
waren unaniem.
Als er ooit reden was geweest te 
handelen overeenkomstig de door 
de formateurs voor dergelijke si
tuaties aan het kabinet meegegeven 
'spelregels dan was het nu wel. De 
bewindslieden en het kabinet wen
sten echter het risico niet te lopen 
en stelden macht in plaats van ar
gumentatie, dwang in plaats van 
overtuiging.

Andere keus
Wie meent dat onze fractie voor dit 
„onaanvaardbaar” niet uit de weg 
had moeten gaan, moet zich wel 
realiseren dat wij door dit macht
woord voor een totaal andere situa
tie en keus waren komen te staan. 
De keus ging nu niet meer tussen 8 
of 9%, maar tussen 8% of een poli
tieke crisis. Alleen wie meent dat 
onze fractie zich geen kans.mag la
ten ontgaan het kabinet ten val te 
brengen, kan in ernst volhouden 
dat wij voor de politieke crisis 
hadden moeten kiezen. De door mij 
daarover in de Kamer afgelegde 
verklaring staat elders in dit nurp- 
mer afgedrukt.
Dat het kabinet het niet op een 
keus op argumenten durfde te laten 
aankomen maar de toevlucht nam 
tot een politiek machtswoord, zegt 
meer over het kabinet dan over de 
Kamer en over onze fractie. De ka
ter is voor het kabinet. Dit zijn 
middelen, die incidenteel het ge
wenste effect kunnen bewerkstelli
gen, maar die niet blijvend een ka
binet in stand kunnen houden.
Dit laatste, de toekomst, is uiter
aard belangrijker dan hetgeen is 
gepasseerd. Eigenlijk nad’ ik dan 
ook- juist over die vooruitzichten 
willen schrijven.

Maar mijn rubriek is toch al 
te lang uitgevallefl. Op de 
betekenis van het gebeurde 
op 20 december jl. voor de 
toekomst van het kabinet 
neem ik mij daarom voor 
volgende week nader in te 
gaan.
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Huren kunnen niet 
achterblijven bij

toeneming geldontwaarding
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De laatste week voor het 
kerstreces ging gebukt on
der een volgepropte agenda, 
een feit, waarin het betreu
renswaardige besluit van de 
meerderheid van de Kamer 
om ook op maandag te ver
gaderen, nauwelijks verbete
ring bracht. De publieke 
aandacht concentreerde zich 
onder invloed van de publi
citeitsmedia vooral op de 8 
of 9% jaarlijkse huurverho
ging, maar in feite was dit 
zakelijk gezien niet het be
langrijkste punt.

Door
mr. J. N. Scholten
Tweede Kamerlid ARP

Aan de orde waren drie hoofdon
derwerpen, de begroting 1975 van 
het Ministerie van Volkshuisvesting 
eh Ruimtelijke Ordening, de Nota 
Huur- en Subsidiebeleid en een No
ta, waarin het Kabinet de vermoe
delijke ontwikkeling van de bouw 
over de eerste jaren aangaf. Uiter
aard zijn deze zaken niet los van 
elkaar te zien.

Wijze van behandeling
De Nota Huur- en Subsidiebeleid 
was vóórbehandeld in twee open
bare commissievergaderingen van 
de vaste kamercommissie voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. Hierbij viel vooral op de 
onmatige wijze van spreektijdver- 
deling tussen het Kabinet enerzijds 
en de Kamer “anderzijds en dat ter
wijl de Minister en zijn twee 
Staatssecretarissen reeds via de 
uitgébrachte stukken een grote 
voorsprong hadden genomen. In-’ 
dien deze enorme consumptie van 
de spaarzaam aanwezige tijd nu ge
bruikt zou zijn voor het maken van 
belangrijke opmerkingen zou men 
daar vrede mee kunnen hebben. 
Voor een niet onbelangrijk deel 
was er echter meer sprake van her
halen van reeds bekehde zaken. Al 
was dit gelukkig minder het geval 
bij de plenaire behandeling, dit al
les overziend is de wijze van be
handeling vatbaar voor kritiek. Dat

VOEDSEL-
PRODUKTIE

Naar aanleiding van het artikel 
van mr. Van Dam in N.G. van 23- 
11-74 over de wereldvoedselconfe- 
rentie zou ik graag reageren.

En wel speciaal over de allerlaatste 
alinea. Van Dam vraagt daar: „wat 
kunnen u en ik doen aan het we
reldvoedselprobleem?” -Zijn ant
woord luidt: zuinig omgaan met 
voedsel.
Op zichzelf een juiste opmerking. 
jVlaar we kunnen veel meer doen. 
En dan wil ik wel met ik beginnen, 
o f liever nog: wij.
Om u eerst even te infbrmeren, 
vanuit welke hoek deze reactie 
komt: ik ben landbouwer, en dus 
producent van voedsel. Voedsel, 
dat in vele gevallen,'maar moeilijk 
ter bestemder plaatse komt, en dat 
voor de producent vaak ook te lage 
prijzen opbrengt. Waarbij dan nee, 
niet het vermorsen van voedsel, 
maar toch wel het beperken van 
voedselverbruik (nu door kerken 
gepropageerd) toch wel wat moei
lijk overkomt.
Maar laten we het daar niet over 
hebben.
M.i. zouden we nog veel meer moe
ten doen om de productie van 
voedselgewassen voor mens èn dier

Huisvesting-
beleid

het geheel desondanks nog te 
pruimen viel, hangt zeker samen 
met gevoel voor oorspronkelijkheid 
en humor, dat de drie bewindslie
den,. Gruijters, Schaefer en Van 
Dam bezitten.
In de publiciteit is vooral de critiek . 
van KVP-ARP op het beleid naar 
voren gekomen. Politiek gezien is 
het echter interessant te wijzen op, 
de zeer grote verschillen, die er be
staan tussen Minister Gruijters en 
de fractie van D’66 in de Kamer. 
Uitgaande van Keerpunt ’72 be
streed Nypels (D’66) op fundamen
tele wijze, de financiële grondsla
gen van de Nota Huur- en Subsi
diebeleid en pleitte hij met name 
voor het invoeren van zogenaamde 
indexleningen voor de woning
bouw, waarbij de rente van het te 
investeren kapitaal tenminste gelijk 
is aan de inflatie. Dit stelsel leidt 
tut een grotere jaarlijkse huurver
hoging dan door onze fractie be
pleit; overigens bij een lagere aan- 
vangshuur.

Samenhang
De A.R.-fractie accepteerde welis
waar de financiële grondslagen van 
het beleid, gebaseerd op de ge
dachte van de zogenaamde dyna
mische kostprijshuur, maar leverde 
zakelijke kritiek op de uitwerking 
ervan. Deze kritiek mondde uit in 
een door de Kamer aangenomen 
motie, waarin aangedrongen werd 
op méér samenhang tussen bouw
kosten, loonstijgingen en huren. 
Uitgaande van de berekeningen 
van de Nota, leidden deze bij een 
jaarlijkse huurverhoging van 8% tot 
steeds grotere subsidies. Dit geld 
zag onze fractie liever anders en be-

in die gebieden waar de honger 
heerst, op gang te brengen.

Gloeiende plaat
Gelukkig gebeurt dat al in veel ge
bieden. Maar het zijn nog slechts 
druppels op een gloeiende plaat. 
Daarbij zou met name de Neder
landse boer ook kunnen helpen.
Zoals nu ook reeds gebeurt. Is het 
u b.v. bekend, dat de Nederlandse 
pootaardappelen, als uitgangsmateri
aal voor de consumptieteelt ter 
plaatse, naar vele ontwikkelingsge
bieden geëxporteerd worden? Met 
op de daar aanwezige demonstratie- 
en proefvelden de mogelijkheid om 
de mensen daar te laten zien, hoe 
de aaardappel beter geteeld kan 
worden? En hoe b.v. Nederlandse 
aardappelrassen een productie
verhoging van 25 tot 50% kan doen 
ontstaan?
Dat deze propaganda - uiteraard 
mee om een betere afzetmarkt te 
krijgen - voor 2/3 door het aardap- 
pelbedrijfsleven wordt betaald?
Ook voor andere gewassen zou een 
verbetering van de teelt ter plaatse 
door betere teeltmethoden, maar 
vooral ook betere rassen, de pro
ductie ter plaatse opvoeren. Voor 
dit doel hebben we gelukkig in 
Wageningen, en nu ook in Lelystad, 
een groot aantal onderzoeks-, 
instituten, die echter in hun onder-

ter besteed. Daar komt nog bij, dat 
de opzet van de Nota niet rèëel ge
noeg is, waardoor de subsidie nog 
meer zal gaan stijgen.
Een kind kan begrijpen, dat wan
neer alles duurder wordt, de huren 
niet achter kunnen blijven. Als de 
geldontwaarding niet wordt verre
kend, daalt in feite de huur. Zolang 
de huursfijging blijft binnen het 
raam van de toeneming van het 
netto besteedbare loon, doet men 
ook niemand kwaad.
Als er geen reële huur wordt bere
kend, leidt dit tot enorme subsidies 
en ook tot nog groter wantrouwen 
bij de beleggers, waaronder de 
grote pensioenfondsen. Dit laatste 
leidt weer tot grotere werkloosheid. 
Dientengevolge heb ik mijns in
ziens terecht in het debat gesteld, 
dat onze voorstellen sociaal meer 
verantwoord zijn dan die van het 
progressieve trio.
Weliswaar stemde D’66 tegen' de 
motie, die mede door de heer Cor- 
nelissen (KVP) werd ingediend, 
maar Nypels verklaarde het met de 
inhoud geheel eens te zijn.
Het is mijns inziens duidelijk, dat 
wanneer, tijdens een aanstaand 
mondeling overleg met de Minis
ters van Financiën en Volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening, 
D ’66 niet haar zin krijgt deze fractie 
op onze lijn gaat zitten, als voor 
haar,,,Next best” : de beste vol
gende positiekeuze. En dat gelijk 
krijgt D’66, ondanks Keerpunt, 
niet!
Tijdens de behandeling heeft Mi
nister Gruijters ruiterlijk gezegd, 
dat het politiek moeilijk is om tot 
een hogere huur te komen, ondanks 
het feit, dat Keerpunt een interpre
tatie toelaat, waardoor je tot verho
gingen van meer dan 10% moet 
komen. De P.v.d.A. heeft gewoon 
teveel beloofd tijdens de verkiezin
gen, namelijk dat de huurverhoging 
beperkt zou blijven tot 6%. Van 
Dam is binnen zijn partij dan ook 
reeds herhaaldelijk-afgetuigd voor 
de thans voorgestelde 8%. Wat dat 
betreft heeft Gruijters het gemak
kelijker, .die heeft gewoon geen 
kiezers meer...
Het is duidelijk, dat 1975 nog wel 
een enkel spannend momentje op 
dit terrein zal brengen.
Ten .onrechte werd de strijd ove
rigens door het Kabinet voor dit 
moment uitgevochten op het ter
rein van het wetje, waarbij een

■B m  Lezers 
schrijven ons...

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden - brieven 
worden niet opgenomeii.

zoekcapaciteit beknot worden door 
een teruggaande subsidie. Zou veel
eer niet aan'een vergroting van de- 
capaciteit van gewassen, speciaal 
van soorten die geschikt zijn voor 
die ontwikkelingslanden, kunnen, 
worden gedacht?
Naar mijn mening is een beperking 
van het voedselverbruik hier, niet 
de oplossing. Er zullen dan nog 
eerder „voedselbergen” ontstaan. 
En dit zou voor een groot deel gaan 
ten koste van een groep die in ons 
land toch al moeilijk op het gemid
delde inkomensniveau kan komen. 
We zullen nog meer moeten probe
ren, zolang de voedselsituatie in de 
ontwikkelingslanden nog niet op
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Experimentele nieuwbouwijk in Colmschate (Ov.)

meldingsplicht werd ingevoerd 
voor vrij overeen te komen huren 
boven 8%. Het gaat hier vooral om 
circa 600.000 huizen in het gelibera
liseerd gebied.
Het is duidelijk, dat 8% verplichte 
jaarlijkse huurverhoging, in com
binatie met de huurharmonisatie 
tot een hoger percentage leidt dan 
9%. Dan moet je tot die grens de 
mensen zeker niet lastig vallen. In 
het debat heb ik dan ook gezegd, 
dat het ene cijfer het andere niet 
hoeft te zijn, maar helaas werd daar 
niet op gereageerd. Jammer, want 
zo werd dubbel onnodig onaan
vaardbaar uitgesproken.

CDA-moties
Een aantal moties werd door onze 
fractie ingediend, enige malen sa
men met KVP en CHU, enige ma
len uitsluitend met de KVP. De 
CHU voer -  zakelijk mijns inziens 
minder juist -  in die gevallen liever 
een eigen koers.
Aangenomen werd een motie van 
KVP/ARP over krachtiger aanpak 
van het bouwbeleid. Deze motie is 
geen compliment voor het Kabinet. 
Wij hebben ons op het standpunt 
gesteld, dat er lange golfbewegin
gen zijn in de bouw, waardoor oor
zaak en gevolg~~vaak verder uiteen 
liggen, waardoor men de kritiek 
niet moet overdrijven, maar dat 
'anderzijds het Kabinet hoe langer 
het zit, destemeer verantwoordelijk 
wordt.
In het algemeen was de Kamer niet 
lief voor het Kabinet, wanneer het 
om de woningbouw ging.
Vermeld werd reeds de aanvaar
ding van de motie- over de grotere 
samenhang in het huurbeleid. De 
CHU stemde voor deze motie, mede 
ondertekend had ze deze, ondanks 
een aanbod onzerzijds niet.

Twee moties van ARP/KVP/CHU 
over de bevordering van het eigen 
woningbezit werden ingetrokken, 
nadat de Minister had toegezegd, 
dat hij de gedachten zou overne
men, Dit betekent onder meer, dat 
straks Rijksgarantie wordt gegeven 
bij de aankoop van oude woningen, 
uiteraard onder bepaalde voor
waarden.
Aangenomen werd een motie van 
KVP/ARP/CHU waarbij de door
stroming sheffing in de voorgestelde 
vorm werd afgewezen.
Aanvaard werd een ARP/KVP/ 
CHU-motie over de noodzaak 
van versnelling van de basis- 
accoorden bij de zogenaamde 
groeikernen.
Resumerend: de (mede) door de 
A.R.-fractie ingediende moties 
werden ó f door het Kabinet over
genomen of door de Kamer aan
vaard.
Vele onderdelen van het be
leid werden doorgeschoven 
naar de behandeling in de 
vaste kamercommissie van 
Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening en onge
twijfeld zal de Kamer eerder 
over de bouw debatteren 
dan bij de begroting 1976. 
De zorgwekkende toestand 
van de bouw vraagt daarom.

peil is, ook onze consumptie
artikelen, daarheen te zenden.
Dan alleen zal ook m.b.t. het zuinig 
zijn met voedsel, een acceptabele 
aanbeveling overigens zin hebben. 
Als we het hier uitsparen, maar het 
komt daar niet ter bestemder plaat
se, dan heeft het een negatief ef
fect.
Meer zin zou het hebben te stellen: 
laten we met elkaar wat zuiniger 
omgaan met al onze producten. La
ten we met elkaar ons wat meer 
beperkingen opleggen.
Kunnen we niet afspreken om eens 
een jaar, geen inkomens- en loon- 
verbeteringen te eisen. Onszelf die 
discipline opleggen, waarmee we 
dan ook nog de kloof tussen rijk en 
arm, die nu steeds groter wordt, 
verkleinen.
Dit geeft veel meer soulaas en ik 
kan waardering opbrengen voor 
die (vaak wel jeugdige) groepen, 
die dit propageren.

Oosterbierum,
S. Andringa

NASCHRIFT
De reactie van dhr. Andringa bevat 
tal van elementen, die deels interes
sante informatie, deels een welkome 
aanvulling zijn op mijn bijdrage 
over de wereldvoedselconferentie.
Ik heb met m ’n aanbeveling: 
„zuinig omgaan met voedsel”  niet 
gedacht aan vasten maar aan het

veel voorkomende verschijnsel van 
het- weggooien van eten. Iets wat 
n.m.m. onder alle omstandigheden 
is te veroordelen.
Vasten is een ander hoofdstuk, dat 
een afzonderlijke beschouwing zou 
vragen. Het opvoeren van de we- 
reldvoedselproductie kan niet be
perkt blijven tot de ontwikkelings
landen. Ook de rijke landen hebben 
een taak, die eveneens op de bo
vengenoemde conferentie ter 
sprake kwam.
Van de in te stellen wereldvoedsel- 
raad mag worden verwacht, dat hij 
met aanbevelingen voor het in de 
toekomst te voeren beleid zal ko
men. Bij alle plannenmakerij moe
ten we wel bedenken dat een goede 
oogst of een misoogst -  een factor 
die de mens niet in de hand heeft -  
in belangrijke, producentenlanden 
een groot verschil maakt voor wat 
de wereldvoedselpositie betreft.

______________ Van Dam
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De problematiek van de 
Ruimtelijke Ordening is 
momenteel een uiterst be
langrijke zaak. De Utrechtse 
Gedeputeerde mr. W. R. v.d. 
Sluis is bij uitstek deskun
dig om deze materie duide
lijk en begrijpbaar voor onze 
lezers uit te leggen. Dat is de 
achtergrond van het bij
gaand vraaggesprek.
Om welke problemen draait' het 
vandaag nu precies bij de Ruimte
lijke Ordening? Kunt u in dit ver
band enkele centrale sleutelbegrip
pen aangeven?
„Het gaat bij de Ruimtelijke Orde
ning (R.O.) vandaag om een aantal 
kernproblemen.
In de eerste plaats: een belangrijk 
punt is tegenwoordig de positie van 
de centrale overheid. Er ligt mo
menteel een voorontwerp van wet 
dat de bevoegdheid van de minister 
van Volkshuisvesting en R.O. regelt 
om rechtstreeks aanwijzingen te 
geven aan gemeenten met betrek
king tot bestemmingsplannen. Daar 
is veel over te doen. Het is duide
lijk, dat de Rijksoverheid een be
langrijke beslissingsbevoegdheid 
moet hebben. Denk bijvoorbeeld 
eens aan de keuze voor vliegvelden, 
waterwingebieden, zeehavens e.d. 
Terreinen die de overheid recht
streeks raken. De lagere overheden 
zullen daarbij natuurlijk wèl in
spraak moeten hebben. Kortom: de 
kwestie van de centralisatie van de 
macht bij de Rijksoverheid, is 
tegenwoordig een belangrijk vraag
stuk.

Inspraak '
Een tweede belangrijke zaak is de 
inspraak. Deze moet vooral een ze
kere structurering en vormgeving 
krijgen. Iedereen pioniert nu nog 
wat op eigen houtje. Tot op zekere 
hoogte is dit best. De inspraak 
hoeft echt niet in een soort keurslijf 
van regels en voorschriften ge
drongen te worden. Maar juist de 
behandeling van de oriënterings- 
nota in en rondom de Raad van 
Advies R.O. heeft aangetoond hoe 
goed het zou zijn wanneer de in
spraak vooral op het Rijksniveau 
meer gestalte zou krijgen door be
paalde regelingen.
In de derde plaats is er het gewel
dige probleem van de groeikernen 
en kleine kernen. Op het eerste ge
zicht is er een geweldig stuk dis
criminatie. De groeikernen moeten 
de overloop uit de grote stéden op
vangen en dus zo snel mogélijk van 
de grond komen. Anderzijds wor
den evenwel ook door- het beleid 
van de centrale overheid de kernen 
zoveel mogelijk afgeremd. Dit 
schept grote spanningen.
In de vierde plaats noem ik de 
tegenstellingen tussen de R.O. in het 
Westen van het land en in overig 
Nederland. Minister Schut had des
tijds de uitstekende gewoonte de 11 
Gedeputeerden, die belast waren 
met de Ruimtelijke problematiek 
bijeen te roepen en belangrijke 
vraagstukken aan de orde te stel
len. Ook toen bleek telkens dat de 
belangen van de drie randstad- 
provincies van geheel andere aard 
waren dan die der overige provin
cies, soms waren ze zelfs tegenge
steld.

Stadsvernieuwing .
Wat zeggen u begrippen als stads
vernieuwing, vernieuwbouw en 
streek- en bestemmingsplannen?

„Wat betreft de stadsvernieuwing: 
een voorontwerp van wet is inge
diend door staatssecretaris Schae- 
fer. Belangrijke problemen zijn in 
dit verband: de snelle groei der 
kleine kernen met als tegenhanger 
de leegloop van de grote steden. 
Daarnaast neem ik de verpaupering 
van die steden en de aantasting van 
het leefmilieu. Alleen daarom al en 
niet slechts terwille van de stad 
zelf, maar ook terwille van het plat
teland is de stadsvernieuwing, het 
weer leefbaar maken van de stad, 
uitermate belangrijk. Tot dusverre 
hebben we erg lang gewerkt met al
lerlei incidentele regelingen. Dat 
gaat hopelijk nu veranderen. Alles 
wat moet gebéuren om de stad 
weer leefbaar te maken, zal tot een 
oplossing moeten worden gebracht 
in die zojuist aangeduide wet op de 
stadsvernieuwing.

Mr. W. R. van der Sluis is lid 
van het college van Gedepu
teerde Staten van Utrecht. In 
dat college is hem de porte
feuille van Ruimtelijke Orde
ning en Volkshuisvesting toege
wezen. Tevens is hij voorzitter 
van het interprovinciaal over
leg inzake de R.O., dit is een 
gezelschap van alle met de R.O. 
problematiek belaste Gedepu
teerden in ons land. Daarnaast 
is hij voor de provincies

Utrecht en Noord-Holland lid 
van de Raad van Advies voor 
de R.O., een raad dat nogal 
wat adviezen uitbrengt, vooral 
aan de minister van Volkshuis
vesting en R.O. Ook is hij in 
dit kader voorzitter van de 
Commissie Landelijke Gebieden 
van deze Raad 'van Advies. 
Tenslotte is hij lid van het 
Centraal Orgaan Volkshuisves
ting, eveneens een ministerieel 
adviesorgaan, dat behulpzaam

is bij de opstelling van de jaar
lijke woningbouwprogramma’s. 
Mr. Van der Sluis was o.a. sec
retaris van de A-R-P. en even
eens was hij gedurende een 
korte periode voorafgaande aan 
zijn verkiezing als Gedeputeer
de lid van de Tweede Kamer. 
Onlangs werd hij gekozen tot 
de nieuwe voorzitter van „het 
Verband van AR-gemeente- en 
Provinciebestuurders” . Per 1 
maart a.s. treedt hij in functie.

Een ander belangrijk begrip is 'het 
bestemmingsplan. Plannen die door 
de Gemeenteraden worden vastge
steld en door de colleges van Gede
puteerde Staten worden goedge
keurd en waarbij men eventueel bij 
de Kroon in beroep kan gaan als 
men zijn zin niet kreeg.
In de bestemmingsplannen moet 
worden beslist wat er met betrek
king tot wonen, werken, verkeer en 
recreatie in iedere gemeente en ie
dere kern moet gebeuren.
Een ander belangrijk trefwoord is 
het streekplan: de provincies heb
ben tot taak om voordelen van de 
provincie plannen op te stellen die 
de meest wenselijke ruimtelijke 
ontwikkeling voor de eerst komende 
10 jaar moeten behelzen.
Deze streekplannen binden de bur
ger niet rechtstreeks, maar de door 
de gemeénten opgestelde bestem
mingsplannen mogen niet met het 
streekplan in strijd zijn. Anders 
vorden deze niet door Gedepu
teerde Staten goedgekeurd.
Het streekplan is dus indirekt in 
wezen van groot belang voor de 
burger en het hele maatschappe
lijke leven” .

Doelstellingen

Kunt u iets nader ingaan op de

centrale doelstellingen van de re
cent uitgekomen oriënteringsnota 
R.O.?

,,In dit verband dan eerst iets over 
de Tweede Nota R.O. uit 1966. Be
langrijke doelstellingen waren 
toen:
-  de gebundelde deconcentratie: d.i.' 
het streven rondom de grote ste
den een krans van sub-kernen te 
vormen (de zgn. groeikernen) 
waarheen de overloop uit de grote 
steden kon worden afgevoerd.
-  het open houden van de centraal 
open ruimte. D.i. in de eerste plaats 
het gebied tussen de vier grootste 
steden in het Westen, vervolgens de 
Betuwe en zo doorlopend naar de 
Peel. In dat streven past het klein 
houden van de kleinere kernen.
-  de problematiek van de bufferzo
nes:. d.i. het behouden van ruimte 
tussen de grotere kernen. Denk b.v. 
in dit kader aan het behoud van de 
open ruimte tussen Hilversum en 
Utrecht of tussen Amsterdam en 
Haarlem.
-  de milieu-differentiatie: daarmee 
beoogde men het maken van ker
nen van verschillende grootte. De 
ene b.v. 20 000, de andere 40 000 en 
derde 300 000, zodat je niet steeds 
precies gelijke gemeentekernen 
kreeg die als twee druppels water 
op elkaar zouden gelijken.

Mr. v.d. Sluis als Gedeputeerde in de hijskraan

Nu verscheen dit voorjaar „de 
oriënteringsnota” d.i. het eerste 
deel van de Derde Nota. Deze nota 
voegt aan de reeds bovengenoemde 
4 hoofddoelstellingen nog toe:
■ de zorg voor het milieu.
Deze was in de 2e nota nog spaar- 
zamelijk bedeeld en niet door 
nieuwe inzichten gevoed aan de 
orde gesteld. Dit gebeurt nu des te 
meer in deze nieuwe nota.
■ de beheersing van dè groei.
De bevolkingsprognoses zijn de 
laatste jaren zeer afgenomen. De 
vorige nota ging nog uit van een 
Nederlandse bevolking omstreeks 
2 000 van ongeveer 20 miljoen. Nu 
denkt men dat dit tegen die tijd 
niet veel meer dan 15 a 16 miljoen 
zal zijn. Ook dit eist de nodige bij
stellingen in het ruimtelijk beleid.
■ de vermindering van ongelijkheid 
en achterstand.
Over dit laatste moet men niet ge-, 
ringschattend denken en praten. 
Het gaat niet om de oph.e//ing van 
ongelijkheid. Dit kan vanuit de 
R.O. eigenlijk onmogelijk verwe
zenlijkt worden.
Beoogd wordt dus vermindering 
van ongelijkheid. Denk bijvoor
beeld eens aan jonge gezinnen, die 
met een laag inkomen moeten rond 
komen. Zij zouden bijvoorbeeld 
nooit meer in nieuwe huizen kun
nen gaan wonen, omdat die te duur 
worden. Welnu, maatregelen, die 

. het mogelijk maken dit toch verwe
zenlijken, door middel van huur
subsidie bijvoorbeeld, helpen mee 
die ongelijkheid en achterstanden 
wat te verminderen.”

Hoe ervaart u het spanningsveld 
tussen enerzijds zaken als land- 
schapsschoon en milieu-aantasting 
en anderzijds de procedures en 
Iplannenmakerij op het terrein van 
de R.O.?

„Het is goed, dat de verschillende 
gevaren worden bestreden in de 
wetten die met betrekking tot de 
R.O. en het milieu zijn gemaakt. In 
dit verband noem ik de Hinderwet, 
al een oude wet die toch ook tracht 
het milieu zuiver te houden. Het is 
dus belangrijk, dat de R.O. niet een 
soort verzamelpot wordt van aller
lei voorschriften die op zichzelf 
heel duidelijk kunnen worden on
derscheiden, misschien zelfs ge
scheiden van de pure beweegrede
nen van de R.O.
Als voorbeeld noem ik de inten
sieve veehouderij, ook wel „de bio- 
industrie” genoemd. Op deze be
langrijke bedrijven, met evenwel 
hun potentiële gevaren voor vervui
ling van water, lucht en landschap, 
moet a.h.w. ingewerkt worden door 
de daartoe verschillende wetten. 
Het zou m.i. önjuist zijn als we de 
watervervuilingsaspecten , zouden 
gaan regelen in de wet R.O. Dit 

■> moet vanuit de Wet Oppervlakte
water gebeuren.

Werkloosheid bouw
De R.O. heeft op dit punt natuurlijk 
wel enige, zij het aanvullende ta
ken: denk bijvoorbeeld aan de

hoogte van de gebouwen, aan hun 
situering en zo zijn er nog wel meer 
aspecten. Ik ben er dus voorstander 
van dat landschapsschoon, mi
lieuaspecten en R.O. uit elkaar 
worden gehouden. Deze zaken 
kunnen natuurlijk niet totaal ge-' 
scheiden worden. Wél hoop ik dat 
een te grote versnippering van wet
telijke regels, zoals op het terrein 
van de sociale verzerkering, kan 
worden voorkomen. Daarmee erken 
ik dat mijn standpunt een keerzijde 
zou kunnen hebben. Wat betreft de 
lengte van de procedures in de R.O. 
en de werkloosheid in de bouw nog 
het volgende.
Ik zie die problemen zeer zeker. 
Wel wil ik daaraan toevoegen, dat. 
indien men niet meer de nodige 
zorgvuldigheid in acht neemt, bij
voorbeeld bij de verlening van een 
bouwvergunning, dat men dan 
waarschijnlijk een middel gebruikt, 
dat erger is dan de kwaal. Voorts 
belemmert de lengte van>de proce
dures niet dat toch elke dag beslis
singen worden genomen met be
trekking tot het al o f niet doorgaan 
van bouwplannen.
Men zou eerder de nadruk moeten 
leggen op het niet te snel afwijzen 
van of te lichtvaardig bij Raad, 
Ged. Staten o f bij de.kroon in be
roep te gaan. Immers dat bevordert 
juist de werkeloosheid. De werk
loosheid in de bouw wordt mede 
veroorzaakt doordat een groot aan
tal bouwvakkers niet genoeg ge
schoold is om in de onderhoudssec- 
tor te werken, waar tegenwoordig 
nog kansen liggen. Men moet mo
menteel immers veel aan onder
houd doen. Ik noem in dit verband 
ook weer de stadsvernieuwings- 
problematiek. Veel bouwvakkers 
die gewend zijn in de nieuwbouw te 
werken moeten dus geschoold 
worden in de richting van de onder- 
houdsbouw. Daar zie ik nog grote 
mogelijkheden voor hun wegge
legd.”

Beroepsprocedure
Tenslotte: welke punten zoudt u nog 
willen „meegeven” aan dè nieuw 
verkozen raadsleden en provinciale 
bestuurders?

„Allereerst vind ik dat gemeente
raden dikwijls héél belangrijke be
slissingen blijven nemen, ofschoon 
ze soms zelf van gevoelen zijn, 
niets meer te vertellen te hebben. 
Ik denk bijvoorbeeld aan de be
stemmingsplannen. Ik zou de 
Raads- en Statenleden dringend 
willen aanraden zich bij de vaststel
ling van ■ bestemmings-, resp. 
streekplannen vóóraf terdege te 
oriënteren over de gevolgen die 
hun beslissingen, positief of nega
tief uitgevallen, kunnen hebben. In 
de praktijk is mij vaak gebleken dat 
raadsleden niet o f onvoldoende 
hebben beseft, welke ontwikkelin
gen zij in gang zetten of stagneer
den door een bepaald besluit. Bij
voorbeeld doordat zij bij niet- 
goedkeuring of slechts gedeeltelijk 
goedkeuring van een bestem
mingsplan bij de Kroon in beroep 
gingen. Door een dergelijk beroep 
kan de ruimtelijke ontwikkeling in 
een streek o f kern jarenlang wor
den gestagneerd. Het is nu eenmaal 
bekend, dat de Kroon soms enkele 
jaren nodig heeft om tot een uit
spraak te komen. Ik bepleit dus bij 
die raadsleden een zorgvuldige 
voorbereiding van beslissingen op 
het terrein van de R.O.. Hier ligt 
een belangrijke taak voor onze pro
vinciale verenigingen van anti
revolutionaire raads- en statenle
den. Eigenlijk zou men als prov. 
verenigingen vaker en actiever 
moeten bijeekomen en contacten 
moeten onderhouden-met de geest
verwanten in de diverse prov. sta
ten en met de leden van de geest
verwante Kamerfracties. Het is no
dig elkaar te oriënteren over de be
langrijke mogelijkheden, maar ook 
over de vaak grote moeilijkheden 
die men op zijn werkgebied als be
stuurder ontmoet. (C.Br.).
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BELANGRIJK GESCHRIFT VAN DRS GILHUIS

Ook in deze tijd is 
de christelijke 

school noodzaak

Grootvader en Grootmoeder: Och dominee, we hebben ’ t zoo hard. 
Dominee: Eerst uw kleinkind naar de Christelijke school, dan zal ik over 
bedeeling praten. (De Schoonzoon is gemobiliseerd.)

„De ouders willen dat de 
school voor hun kinderen 
één naam prijst boven alle 
namen, één weg wijst met 
uitsluiting van alle andere, 
één waarheid vertelt als de 
enig geloofwaardige. Want 
waarom thuis die éne naam 
genoemd en voorgeleefd en 
op school niet? Daarom de 
school met de bijbel als de 
christelijke milieuschool.”

Door
C. Sprong

Voorz. Arjos
N-Brabant

Zo betoogde drs. T. M. Gilhuis in 
zijn openingsrede op de werkverga
dering van de Stichting Unie 
„School en Evangelie", die einde 
vorig jaar gehouden werd.
Op deze bijeenkomst werd het 
nieuwe cahier van de Stichting 
„Memorietafel van het christelijk 
onderwijs” (1) aangeboden.
Het openingswoord van drs. Gil
huis ging over dat boek en hij ver
telde waarom dit geschrift in deze 
tijd nog moet verschijnen. Het laat 
ons zien hoé de mensen in de vo
rige en begin van deze eeuw ge
vochten hebben om het christelijk 
onderwijs gelijke rechten te geven 
als het openbaar onderwijs. Je kunt 
je afvragen wat die verhalen ons 
nog te zeggen hebben.
Annie ~Romein-Ver schoor schreef 
enige jaren geleden in haar auto
biografie: ,,Omzien in verwonde
ring” : Ik geloof niet dat de onder- 
wijspacifikatie - samen en als 
grondslag van de verzuiling van 
ons volk één voordeel heeft ge
bracht, zelfs niet op den duur het 
bijeenhouden van de schaapjes 
waar het vóór alles om begonnen 
was” . De Nieuwe Linie schreef op 
31 mei 1972: „In dit christelijk
landje wemelt het nog steeds van 
getuigen en belijders. Vooral geldt 
dit nog heel sterk in het bijzonder 
onderwijs en in de gezinnen die fa
natiek voor de hier bedoelde identi
teit op de bres staan. Dat zo’n hou
ding in wezen gelijk staat of aan
leunt tegen onverdraagzaamheid 
wordt jammer genoeg dikwijls niet 
beseft. Van de evangelische bood
schap waarover die strukturen en 
personen meestal de mond vol

hebben, blijken zij de kern zeker 
niet begrepen te hebben” .
Als je zoiéts leest dan kan het echt 
geen kwaad om te weten dat er in 
de vorige eeuw mensen waren die 
voor het christelijk onderwijs grote 
offers brachten. Drs. Gilhuis vertelt 
in zijn boek over een vrouwtje die

kousen breide en met de verkoop 
daarvan de school met de Bijbel 
steunde. Er was ook iemand uit 
Utrecht die een salaris van f2000 
per jaar weigerde om in Alphen aan 
de Rijn een christelijke school op te 
richten op eigen risico.
Zulke voorbeelden zullen ons wel

moeten inspireren om te zorgen dat 
het christelijk onderwijs in ons 
land gewaarborgd blijft. In dit boek 
worden vele namen van mensen 
genoëmd die voor het christelijk 
onderwijs gevochten hebben. Ik 
noem dan van der Brugghen, Ger
ritsen, Seulijn, , Schot, Pierson, 
Kroese en Gunning. Ik hoop dat ve
len dit boek zullen aanschaffen en 
dan zullen zien waarom het christe
lijk onderwijs een waardevol bezit 
is.

Chr. onderwijs 
in buitenland

Op deze bijeenkomst van de Stich
ting Unie „School en Evangelie” 
waren ook enige vertegenwoordi
gers van het christelijk onderwijs 
uit het buitenland bv. Spanje, Ma- 
dagascar, 'Zambia, Brazilië, Ver
enigde Staten, Canada en Austra
lië.

De vertegenwoordiger van Mada- 
gascar vertelde dat het christelijk 
onderwijs op dit eiland in grote 
financiële problemen zit. Verder 
zei hij dat vele leerkrachten die 
bij zulk onderwijs gaan werken dat 
uit gewoonte doen. Daarom zijn er 
ook hier onderwijsgevenden tekort 
die uit roeping het christelijk onder
wijs willen dienen. Deze vertegen
woordiger vertelde nog dat wij vaak 
een te rooskleurig beeld van het 
christelijk onderwijs in de ontwik
kelingslanden hebben. Volgens de 
vertegenwoordiger uit Zambia zijn 
zending en missie rond de eeuw
wisseling hier met onderwijs be
gonnen. Christelijk onderwijs is 
hier vrij en wordt volledig bekos
tigd door de Zambiaanse overheid.
Als je zulke verhalen van de vorige 
eeuw leest en je hoort de beleve

nissen van mensen die in het bui
tenland het christelijk onderwijs 
dienen, dan vraag je je wel eens af 
wat er met dit onderwijs in ons 
land aan de hand is.
Vele ouders kiezen de school die 
het dichtst bij hun huis is. Velen 
hebben er geen bezwaar tegen dat 
het bijzonder en openbaar onder
wijs gaan samenwerken. Je kunt 
wel zeggen dat velen niet meer en
thousiast zijn te krijgen voor het 
christelijk onderwijs. Maar toch, ik 
hoop dat steeds meer mensen ieder 
halfjaar naar Utrecht gaan om de 
werkvergaderingen van de Unie bij 
te wo?ien. Dan blijkt toch weer dat 
er mensen zijn die warm lopen voor 
het christelijk onderwijs. Dat on
derwijs dat dient om de kinderen te 
leren dat ze solidair moeten zijn 
met de naaste veraf en dichtbij. 
„Dan de bijbel in de school hebben 
is een geweldige kans om bij de 
kinderen deze gevoelens van soli
dariteit wakker te maken” , een ci
taat van drs. Gilhuis.
De bijbelse solidariteit kan 
geleerd worden uit de brie
ven van Johannes: „Wie in 
de wereld een bestaan heeft, 
maar z’n broeder gebrek ziet 
lijden, en zijn hart voor hem 
toesluit, hoe blijft de liefde 
Gods in hem” . (1 Joh. 3:17) 
1) Memorietafel van het 
christelijk onderwijs, door 
drs. T. M. Gilhuis, Kampen 
1974, 208 pctg.
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HET KIND GAAT' NAAR SCHOOI»
Ideaal bijzondere 

school nog steeds aktueel

Het oud kamerlid J. A. van 
Bennekom uit Driebergen 
stuurde de redactie bij- 
gaande reaktie op de „Me
morietafel van het Chr. on
derwijs” van drs. Gilhuis.

Terwijl ik dit schrijf wijst de kalen
der nog 1974 aan, juist honderd jaar 
nadat het toenmalige Kamerlid 
Kappeyne van de Coppello -  als 
minister later de geestelijke vader 
van de beruchte Schoolwet van 
1878 -  over de voorstanders van de 
bijzondere school de gedenkwaar
dige woorden sprak „Dan moet de 
minderheid maar onderdrukt wor
den, want dan is zij de vlieg die de 
gansche zalf bederft en heeft jzij in 
onze maatschappij geen recht van 
bestaan” . Nog dezelfde dag rea
geerde Kappeyne’s felle opposant 
Abraham Kuyper met de woorden 
„Neem dan ook uit het wapen
schild der Nederlanden weg den 
Leeuw, het beeld der fierste vrij
heid, en zet er voor in stede den 
Adelaar met het Lam in de klau
wen, het beeld der tirannie” . En in 
iets minder bloemrijke taal maar 
even vlijmscherp hekelde de Sa- 
vornin Lohman de „liberale” hoog
hartigheid van de toenmalige 
machthebbers. Neen, Annie 
Romein-Verschoor heeft geen ge
lijk als zij in haar overigens boei
ende auto-biografie „Omzien in 
verwondering” als oorzaak van de 
schoolstrijd noemt „de verderfelijk 
geachte invloed van de rode 
schoolmeesters” ; het socialisme was 
in de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw nog nauwelijks aan de hori
zon verschenen. Het was het op
permachtig liberalisme dat onver
zwakt vasthield aan de monopolie
positie van de openbare school.

g Opdat
■
■ wij
■
■ niet
■
■ vergeten

Boeiend
Deze en vele andere episoden uit 
de geschiedenis van de Schoolstrijd 
worden op bijzonder boeiende en 
soms bijna romantisch aandoende 
wijze beschreven in de dezer dagen 
bij Kok in Kampen verschenen 
Memorietafel van het Chr. Onder
wijs” , onder auspiciën van de Unie 
School en Evangelie geschreven 
door Drs. T. M. Gilhuis, als wei
nigen kenner van deze historie. 
Men kan zich afvragen of het na 
meer dan honderd jaar nog zin 
heeft zich te verdiepen in deze vol
tooid verleden tijd. Heeft de bij
zondere school het pleit niet glans
rijk gewonnen nu ongeveer 70%

W van ons volk voor zijn kinderen de 
voorkeur geeft aan de bijzondere 
school? Afgezien van het feit, dat 
het past met grote eerbied te blij
ven denken aan hen die onder on
gelooflijk moeilijke omstandighe-‘ 
den -  en dan denk ik niet alleen 
aan groten als Groen en Elout, 
Kuyper en Lohman, Gunning en 
De Visser maar ook aan de smid, de 
grutter, de kuiper en de vier groot
ouders van Gilhuis -  hebben gele
den en gestreden, is hun ideaal ook 
in onze dagen nog (of weer?) actu
eel. Is de „samenwerkingsschool” 
volgens sommigen niet de school 
der toekomst? En zonder de pleit
bezorgers van deze school op één 
lijn te stellen met hen die in de vo
rige eeuw in blinde haat scholden 
op „de stijl regtzinnige Dordtsche 
dweepers” heeft het zin ook nu nog 
eens stil te staan bij wat de Christe
lijke school bij al haar falen en fei
len als haar taak wil zien.

Waardevol
Vooral waardevol zijn de vele au
thentieke stukken, die anders al
leen voor snuffelaars bereikbaar 
zijn. De prachtige samenspraak van 
Jan de Liefde over de school voor 
alle gezindten, het origineel van het 
Volkspetitionnement, de objectieve

weergave van het trieste conflict 
Groen-Van der Brugghen met }iet 
zoveelste eerherstel van laatstge
noemde en vele, vele andere soms 
ontroerende momenten.

Mede door de fascinerende 
stijl leest u het alles als een

boeiende roman. Bestuur
ders, onderwijzers en ouders 
zullen er van smullen.

J. A. van Bennekom
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Men kan met vrij veel recht 
zeggen, dat de zending en 
ontwikkelingshulp van ouds
her nauw verbonden ge
weest zijn.
De kerk heeft in de uitvoe
ring van haar zendingstaak 
in alle eeuwen verstaan, dat 
zending niet alleen predi
king van het evangelie met 
het woord, maar ook met de 
daad moet zijn. Daarom 
heeft zij scholen en zieken
huizen gebouwd en meestal 
ook op de één of andere ma
nier oog gehad voor de 
sociaal-economische impli
caties van de evangeliepre
diking.

Door
prof. A. G. Honig

Hoogleraar 
zending swetenschap 

Kampen

Bijvoorbeeld door gezinswerk op te 
zetten, of een coöperatie te stichten 
o (landbouwprojecten uit te voeren. 
Dat alles heeft tot duidelijk aan
wijsbare resultaten geleid. Lange 
jaren ben ik werkzaam geweest in 
een provincie, bevolkt door drie 
verschillende stammen. Twee daar
van waren zeer afwijzend tegenover 
het evangelie, de derde is voor een 
belangrijk deèl, ± 50%, christelijk 
geworden. De twee eersten stonden 
in culturele en economische ont
wikkeling zeer ver boven de laatste, 
die door de eersten als slaven wer
den gejaagd (tegelijk met wild!) en 
meegenomen uit hun stamgebied. 
Nadat deze primitieve stam zich 
had opengesteld voor de evangelie
verkondiging, die met allerlei 
„ontwikkelingshulp” gepaard ging, 
maakte zij in zestig jaar een zo 
grote vooruitgang door, dat zij in 
allerlei opzichten de leidende posi
tie van de beide anderen overnam. 
Zo zelfs, dat allerlei sociale span
ningen tengevolge daarvan ont
stonden. De vroegere meesters za
gen met lede ogen de ontwikkeling 
van hun slaven aan. Deze prediking 
met daden (tekenen van het Ko
ninkrijk!) is meestal zeer op prijs 
gesteld en heeft in vele landen in
vloed op de samenleving uitgeoe
fend van buiten de grenzen van de 
uit de zending voorgekomen ker
ken.

„Hulp- en neven
diensten”

Het ging echter bij deze activiteiten 
van de zending op het terrein van 
de ontwikkeling toch altijd primair 
om de verkondiging. In de Gere
formeerde kerken bracht men deze 
werkzaamheden onder in de zgn. 
„hulpdiensten” . Ze werden gezien 
als instrument ten behoeve van de 
woord-verkondiging. Men zou kun-

De heer De Kwaadsteniet 
heeft in de openbare com
missievergadering over het 
grondwetsherzieningsbeleid 
op 9 december 1974 een mo
tie over de Eerste Kamer in
gediend (zie Nederlandse 
Gedachten, 14 december 
1974).
Over één onderdeel van de motie 
heb ik mij verbaasd. Het luidt: „De 
Eerste Kamer verkrijgt het recht om 
-  indien zwaarwegende omstandig
heden haar daartoe aanleiding ge
ven -  met tweederde der uitge
brachte stemmen wetsontwerpen te
rug te zenden naar de Tweede Ka
mer’. De heer De Kwaadsteniet is 
op dit punt waarschijnlijk geïnspi
reerd door het Eindrapport van de 
Staatscommissie van advies inzake 
de Grondwet en de Kieswet. Drie 
leden van de staatscommissie -  on
der wie de heer Donner -  zijn voor 
een terugzendingsrecht. Hierbij be
houdt de Eerste Kamer het recht 
een wetsontwerp zonder meer te 
verwerpen. „Maar indien zij meent, 
dat een voorstel niet ongewijzigd 
kan worden aanvaard, zendt zij het 
onder aanduiding van de noodzake
lijk geachte wijziging aan de 
Tweede Kamer terug. Stemt deze

Door zending de mens in 
vrijheid al zijn 

gaven laten ontplooien

nen zeggen: ze werden in verband 
gezien met het ambt van Christus 
als Profeet. Zoals de tekenen die 
Christus gedaan heeft, zijn predi
king hebben bevestigd, zo moesten 
ook daden van hulp voor ontwikke
ling de zendingsprediking bekrach
tigen.
In de veertiger jaren begon in de 
Gereformeerde kerken meer inzicht 
te ontstaan in de eigen betekenis 
van de school-, de medische- en de 
sociaal-economische dienst en ont
stond de term „nevendiensten” . De 
gedachtenontwikkeling ging echter 
verder en naast, hoewel in nauwe 
verbondenheid met de zending ont
stond het werelddiakonaat.

Daarin uitte zich een verdiept in
zicht in het ambt van Christus als 
Priester en de priesterlijke dienst 
van de barmhartigheid. De mens in 
al zijn noden in het leven in deze 
wereld zal moeten merken dat' 
Christus’ liefde naar hem uitgaat, 
reddend en verlossend. De kerken 
gingen steeds beter begrijpen, dat 
Christus wil gediend zijn in de ar
men en verdrukten. Hoe grote na
druk de Heiland daarop legt is bijv. 
indrukwekkend beschreven in Mat- 
theus 25: 31-46. Gebeurde dit alles
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in de vijftiger jaren, in de zestiger 
jaren werd daaraan nog een nieuw 
element toegevoegd.
Hoe langer hoe meer groeide het 
besef, dat het Evangelie van het 
Koninkrijk ook verkondigt een 
koninkrijk van gerechtigheid. Het 
ambt van Christus als Koning werd 
duidelijker verstaan in verband met 
de zendingsdienst. De prediking 
heeft zich ook te richten op gerech- 
tigheidsbevordering. Christus komst 
heeft ook alles te maken met be
vrijding uit de verdrukking en 
met sociale gerechtigheid. „Hij 
heeft machtigen van de troon ge
stort en eenvoudigen verhoogd, 
hongerigen heeft Hij met goederen 
vervuld en rijken heeft Hij ledig 
weggezonden” . (Luc. 1: 52, 53)

Alles wat daarmee te maken heeft, 
is ondergebracht in de kerkelijke 
ontwikkelingssamenwerking.
Ais hét gaat om gerechtigheidsbe- 
vordering is daarmee iets heel be
langrijks gezegd voor het doel van 
ontwikkelingssamenwerking. 
Daarover is, en wordt nog, veel ge
twist. De christen-econoom S. L. 
Pasman, uit India heeft'het zo ge
formuleerd, dat het gaat om econo
mische groei, het staan op eigen be
nen (self-reliance) en gerechtigheid, 
waarbij met grote nadruk de klem
toon gelegd wordt op de gerechtig
heid. Wat de beide eerste betreft, is 
de leus bekend geworden: „Als je 
iemand een vis geeft, kan hij één 
keer eten. Als je hem een hengel 
heeft, kan hij voortaan zelf in zijn 
levensonderhoud voorzien’’.
En wat de gerechtigheid betreft: 
het gaat ér bij ontwikkelingssa
menwerking vanuit het evangelie 
gezien niet om, dat degenen, die 
veel hebben, meedelen aan hen dié 
niets hebben. Het £aat erom, dat 
elk mens de kans krijgt in eigen le
vensonderhoud te voorzien. Ont
wikkelingssamenwerking bedoelt 
niet alleen overdracht van kennis 
en kapitaal, maar ook rechtvaardige 

.economische en handelsstructuren

in de samenleving en in de wereld- 
verhoudingen.

Ontwikkeling 
of bevrijding?

Als echter zending ook de ontwik
kelingsproblemen in haar werk
zaamheden opneemt, dan zal de 
doelstelling toch nog verder moe
ten gaan. Dan zal gerechtigheids- 
bevordering moeten betekenen, dat 
de doelstelling is, dat de zending 
bevordert de mogelijkheid voor de 
mens om in vrijheid al'zijn gaven 
te ontplooien voor Gods aangezicht. 
Christus vernieuwt de mens naar 
zijn oorspronkelijke bestemming. 
Christus bevrijdt van de zonden en 
daarmee van de wortel van alle el
lende, van alles wat hem onder
drukt en zijn ontplooiing tegen
houdt. '
Vanuit het evangelie gezien gaat 
het eigenlijk niet om ontwikkeling, 
maar om bevrijding. Het is ten 
diepste niet zo, dat een deel van de 
mensheid achtergebleven is en dat 
er ontwikkelingsprogramma’s moe
ten worden opgesteld, om dat ach
tergebleven deel te brengen naar 
het peil van het andere deel der 
mensheid, dat vooruitgang heeft 
bereikt. Een deel van de mensheid 
is niet zozeer achtergebleven, maar 
achtergehouden, onderdrukt en 
misbruikt. En het zgn. hoogont
wikkelde deel van de mensheid is 
in menig opzicht eigen gevangene, 
gevangene in eigen ideologieën en 
structuren, meerderwaardigheids- 
gevoelens en machtswaan, gevan
gene van de afgoden wetenschap
pelijke vooruitgang en stoffelijke 
welvaart.
Achter de ellende gaat een wil 
schuil die de ellende veroorzaakt: 
overal, niet bepaalde delen 'van de 
wereld. Deze wil is de wil van het 
zondige menselijke hart, dat men
selijke gemeenschap verscheurt, 
dat drijft naar overheersing en uit
buiting. Zo roept de hele wereld om 
bevrijding veel meer dan om ont
wikkeling. Daarom is het specifieke 
antwoord van het evangelie op de 
nood van deze tijd Lucas 4: 18 en 
19: Christus is genomen om aan 
armen het evangelie te brengen, 
aan gevangenen loslating, aan blin
den het gezicht, om verbrokenen 
heen te zenden in vrijheid.
De kerk mag daar heel concreet 
iets van laten zien. Zij brengt de 
boodschap dat dé wortel van de el
lende is weggenomen. Er is kennis 
van heil in de vergeving der zon
den. (Lucas 1: 77).

Daarom is bevrijding, ge- 
rechtigheidsbevordering, 
strijd voor een betere wereld 
niet een hopeloze onderne
ming. Christus de Bevrijder 
is Heer der wereld.

T erugzendingsrecht 
versterkt onnodig 

positie Senaat
met de voorgestelde wijziging in, 
dan geldt het gehele voorstel als 
door de Staten-Generaal aanvaard. 
Stemt zij niet met de voorgestelde 
wijziging in, dan geeft zij daarvan 
kennis aan de Eerste Kamer, die 
vervolgens alsnog heeft te beslis
sen, of zij het ontwerp zal verwer
pen o f ongewijzigd aanvaarden” 
(Eindrapport, blz. 95). De heer De 
Kwaadsteniet wil dit terugzen
dingsrecht op twee manieren be
perken: er moeten zwaarwegende 
omstandigheden voor terugzending 
zijn en de Eerste Kamer moet ertoe 
besluiten met tweederde, meerder
heid.
Tegen het voorstel van de heer De 
Kwaadsteniet zie ik twee belang
rijke bezwaren.

■ Het terugzendingsrecht maakt 
de wetsprocedure omslachtig.
In ieder tweekamerstelsel moet er 
een regeling zijn voor het geval bei
de Kamers van het parlement het 
oneens zijn. Onze grondwet hééft 
een van de eenvoudigste regelingen 
die denkbaar zijn. Eerst behandelt 
de Tweede Kamer de wetsontwer
pen; zij kan ze wijzigen. Dan gaat 
een ontwerp naar de Eerste Kamer, 
die het moet aannemen of verwer
pen. Voor deze keus gesteld, zal de 
Eerste Kamer letten op hoofdpun
ten van het wetsontwerp en het al
leen om zwaarwichtige redenen 
verwerpen. Stel nu dat de Eerste 
Kamer'het ontwerp met de noodza
kelijk geachte wijzigingen zou 
kunnen terugzenden naar de

schrijven ons...
De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden * brieven 
worden niet opgenomen.

/
Tweede Kamer. De leden van de 
Eerste Kamer kunnen dan amen
dementen indienen. Ook al zou de 
Eerste Kamer alleen op grond van 
zwaarwegende omstandigheden 
met het oog op terugzending een 
amendement kunnen aanvaarden, 
dit zal in het algemeen voor een 
amendement een minder zware eis 
zijn dan voor verwerping van een 
wetsontwerp in zijn geheel. Men zal 
trouwens al gauw zwaarwegende 
omstandigheden moeten aannemen 
als de Eerste Kamer met tweederde

meerderheid een voorstel tót wijzi
ging aanvaardt.
Bij een ingewikkeld wetsontwerp 
zou de Eerste Kamer best meer dan 
één wijziging kunnen voorstelen. 
Dan moet de Tweede Kamer op
nieuw het wetsontwerp behande
len. Sommige amendementen zal 
de Tweede Kamer aannemen, an
dere verwerpen. Hierdoor kan nog 
een zogenaamde tweede lezing no-, 
dig worden (vergelijk artikel 88 
Reglement van Orde Tweede Ka
mer). Dan gaat het ontwerp weer 
naar de Eerste Kamer die het moet 
aannemen of verwerpen.
■ Het terugzendingsrecht ver
sterkt onnodig de positie van de 
Eerste Kamer. De huidige Eerste 
Kamer heeft een beperkte- functie. 
Breidt men deze uit met een soort 
recht van amendement, dan veran
dert daardoor de plaats van de Eer
ste Kamer;

Hoe nuttig de Eerste Kamer 
ook is, uitbreiding van haar 
bevoegdheden ligt niet in de 
lijn van de ontwikkeling.

Mr. A. K. Koekkoek, 
Tilburg

Noot: dr. De Kwaadsteniet hoopt t.z.t. 
op deze bijdrage commentaar te geven.
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Binnenkort moet er een 
wetsvoorstel verschijnen, 
dat een basis zal leggen voor 
een geïntegreerd waterbe
heer. De vraag hierbij rijst 
welke bestuurskringen hier 
een rol zullen gaan spelen.
Het ligt voor de hand dat het Rijk 
de bestuurlijke verantwoordelijk
heid heeft voor de landelijke wa
terhuishouding, de grote rivieren, 
het IJsselmeer en de deltabekkens 
(hoofdinfrastructuur). De. taak 
strekt zich uit over de toe- en af
voer van water in voldoende hoe
veelheden van voldoende kwaliteit. 
Nederland blijkt verder onderver-

D o o r
W. A . Broek

Adj.-dir. prov. waterstaat 
Utrecht (milieubeheer)

deeld te kunnen worden in een 
drietal districten.
■ Een district ,.Grote rivieren’, dat 
ruwweg de provincies Utrecht, 
Limburg, Noord-Brabant, Gelder
land en Overijssel omvat.
■ Een district „Delta”  dat de pro
vincies Zuid-Holland en Zeeland 
omvat,.
■ En een district ,,IJsselmeer’ 
waarin de provincies Noord- 
Holland, Friesland, Groningen en 
Drente een rol spelen. Ieder van 
deze drie gebieden zou aangewezen 
zijn te zorgen voor de dekking van 
de in het district aanwezige behoef
ten aan water (water-aanvulling in 
droge gebieden, peilbeheersing, 
verversing etc.) inclusief het 
grondwater. De minste pijn zou' 
ontstaan als per district de 
provincie-grenzen in genoemde zin 
zouden kunnen worden aangehou
den. Immers dan zou elk gebied 
onder verantwoordelijkheid van het 
Rijk kunnen vallen, terwijl binnen 
het district dan aan de betreffende 
provincies het waterbeheer (incl. 
grondwater) kwantitatief en kwali
tatief zou kunnen worden opgedra
gen. Omdat Nederland allerminst 
een waterstaatkundige eenheid kan 
worden genoemd lijkt de onderver
deling in de drie districten zodanig 
willekeurig dat met een beetje 
goede wil de districtsgrenzen best 
zouden kunnen samenvallen met 
die van de provincies gerangschikt 
in bovengenoemd model.

Voordeel
Het voordeel blijft dat bij deze in
deling aansluiting gevonden wordt 
bij bestaande vormen van bestuur 
terwijl in de toekomst de vorm van

Het Rotterdamse waterwinwerk De Berenplaat met spaarbekken

Waterschappen zitten 
nog steeds 

in de pioniersfase
de districten waarnodig eenvoudig 
kan worden bijgesteld (gewestvor-' 
ming). Elke provincie zou dan bin
nen haar regio het waterbeheer in 
overleg met de „districts komman- 
dant” (het Rijk) moeten gaan be
hartigen. Op deze wijze wordt in
derdaad het waterbeheer uit de 
pioniersstijl van voorheen opge
trokken tot de eenwordingsfase 
waarin het, gezien de grote belangen 
voor landbouw, drinkwatervoor
ziening, industrialisatie, scheepvaart 
natuurbehoud, recreatie etc. thuis 
hoort.
Het ligt voor de hand te bezien of 
en zo ja op welke wijze de water
schappen in deze beheerstaat pas
sen. De waterschappen hebben 
daarover een zeer uitgesproken 
mening. Een mening overigens die 
tot nu toe nog niet ontgroeid lijkt 
aan het standpunt dat de mentali
teit waarmee gezocht wordt reeds 
bij voorbaat de aard van hetgeen 
gevonden wordt bepaald: Met alle 
respect voor de ideële motieven 
die sommigen hierbij hebben, zij 
gezegd dat het onmiddellijk eigen-

!  DE I
i  PROVINCIES l 
|  EN HET 5 
1 WATERBEHEER I  
&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*
belang van personen en groepen 
hierbij te duidelijk een te grote rol 
speelt. „Geen valse waan verleide 
U om meer te wensen dan ge hebt 
en meer te weten dan je moogt” . 
Wanneer de situatie vanuit het as
pect van de bedrijfsorganisatie in 
de pioniersfase bevinden. Op zich 
is daar niets op tegen, immers alle 
maatschappelijke instituten zijn 
begonnen als pioniersondernemin- 
gen. Echter deze stijl is nu, voor 
deze . sector niet meer op haar 
plaats. Het getij is verlopen en deze 
pioniers moeten opgaan in een ho
gere vorm van organisatie. De be
langrijkste redenen hiervoor zijn 
planning-noodzaak, kapitaalbe
hoefte, specialisatie, schaalvergro

ting en emancipatie van werkne
mers. Alles wijst er op dat de wa
terschappen zich in een ontwikke- 
lingscrisis bevinden die hen een 
nieuwe fase zal doen binnen tre
den; de fase waarin projectorgani
satie en relatieverzorging ook aan 
bod komen en die gekenmerkt 
wordt door planning, specialisatie 
en afweging van controversieel lig
gende belangen.
In deze fase wordt van wezenlijk 
belang de wijze waarop relaties en 
processen tot stand komen en de 
wijze waarop de mensen daarin 
staan. Als de waterschappen zich 
deze denkwijze niet deelachtig 
kunnen of willen maken dan kan er 
aan een andere werkvorm worden 
gedacht die overigens ook een aan
tal aantrekkelijke voordelen biedt. 
Ik bedoel het onderbrengen van de 
zorg voor het waterbeheer bij de 
provincies: met name bij de pro
vinciale waterstaatsdiensten of bij 
het district zou een geëigend tech
nologisch of technisch beheersap- 
paraat kunnen worden onderge
bracht. De provincie dan wel het

district verzorgt dan voor beide be
heerstaken de heffingen ter dek
king van de uitgaven.
Bestuurlijk zullen in elke provincie 
de ambtelijke werkzaamheden ge
leid moeten worden door een 
commissie van advies en bijstand 
voor het waterbeheer. Een commis
sie waarin zitting hebben de belan
gengroeperingen. Aan de adviezen 
van deze commissies zullen Gede
puteerde Staten zich in ’t algemeen 
hebben te houden. Deze figuur is 
overigens niet nieuw. *

Nederlandse taal
In de provincies Utrecht, Friesland 
en Groningen werken de Commis
sie voor het waterkwaliteitsbeheer 
reeds enige jaren in die samenstel
ling en op die wijze.
Belangrijke bijkomende voordelen 
zijn: De provinciale waterstaats
diensten zijn als zodanig snel en 
vooral goedkoop van werktuigen te 
voorzien. Zij spelen reeds een be
langrijke rol in de zorg voor het mi
lieu terzake van bodem, lucht, wa
terkwaliteit, geluid, natuurbehoud, 
bestemmings- en streekplannen, zij 
onderhouden op diverse deelgebie
den onderling intensief contact. 
Het zal dus volstrekt niet moeilijk 
zijn op boven genoemde wijze de 
waterbeheerstaken bij de provincie 
onder te brengen. Daarbij komt dat 
de meeste provincies zich, ontwik- 
kelingstechnisch bezien, reeds be
vinden in de eenwordingsfase zo
dat goede aansluiting kan worden 
verkregen. /
Het zou echter jammer zijn als yoor 
de waterschappen, zoals uit boven
staande aanzet blijkt geen beheers
taak meer zou zijn weggelegd. Al
leen al omdat daarmee begrippen 
als dijkgraaf, hoogheemraden, 
waarslieden en schouten uit onze 
Nederlandse taal zouden verdwij
nen.

Over bovenstaande zaken 
moet het laatste woord nog 
gezegd worden, maar aan 
bestudering van deze pro
blematiek vanuit de invals
hoek der bedrijfsorganisatie 
c.q. de ontwikkelingswetma- 
tigheden van organisaties, 
kan niet worden voorbijge
gaan.

R e d a c tio n e le  noot: De gev raagde stu d ie  is 
re e d s  v e rsch en e n  en w el o n d e r de titel: „De 
w a te rh u is h o u d in g  v an  N ed e rla n d ” . In  hoofd
li jn en  is deze s tu d ie  reed s  p le n a ir  in de kam er 
b eh an d e ld !

De toekomst van het Christendon).
De laatste bundel interviews van 
dr. G. Puchinger in zijn serie van 
4-10 over de toekomst van hët 
christendom. Zijn gesprekspartners 
zijn o.a. drs. Spijkerboer, minister 
van Agt, minister Gruyters. Het 
boek telt 322 blz., prijs f 19,75. De 
uitgever is Meinema, Delft.

SiEnlaties van 
Internationale Betrekkingen
In de reeks Vormingswerk: theorie 
en praktijk verscheen bovenge
noemd werk van P. Boskma (pole
moloog) en F. B. van der Meer. Het 
boek telt 177 pag. en kost f 18,50 en 
is uitgegeven bij Tjeenk Willink.
Leven is dansen
Bij de Nederlandse Boekhandel NV 
Antwerpen/Amsterdam verscheen 
dit boek van R. Garaudy, de be
kende marxistische filosoof. Het 
gaat hem om een alternatieve le
venswijze zoals we die ookr vinden 
bij Harvey Cox en Roszaks. Prijs* 
f 19,90, 168 blz.
Loghos en M ytbos

litgave van het Nederl. ge- 
oprekscentrum, Bos en Keuning, 
Baarn. Diverse wetenschappers 
schrijven over deze begrippen van
uit hun eigen discipline.

Storm rond partij en parlement
De politieke geschiedenis van ons 
•land over 1970-71 en 1971-72, com
pleet met verkiezingsuitslagen en 
de verkiezingstournees van de poli
tici van de politieke partijen. Een 
onmisbaar naslagwerk voor alle po
litieke geïnteresseerden. Auteur: 
Dick Houwaart, prijs f 19,50, uitge
ver: Semper Agendo, Apeldoorn.

De toestand in het Midden-Oosten
Bij Hollandia Baarn verscheen een 
vertaling van Waler Laquers best
seller „Confrontation” . Het is een 
vervolg'öp zijn „Koad to War", dat 
uitgeroepen werd als het beste 
boek over de Zesdaagse oorlog. Dit 
boek behandelt de Grote Verzoens- 
dagoorlog op glasheldere wijze. 
Prijs f22,59, aantal pag. 260.

Kernwapens voor Wejst-Europa?
Een rapport van het N.I.V.V., een 
onderzoek, verricht op verzoek van 
het ministerie van Buitenlandse, 
Zaken, over de Westeuropese 
kernmacht. De prijs is f6,-, dat is 
bepaald weinig voor dit belangrijke 
naslagwerk dat verkrijgbaar is bij 
het N.I.V.V., Alexanderstraat 7, 
Den Haag.

De poreuze demokratie
„Een sociologisch onderzoek naar 
het verschijnsel inspraak” . Auteur: 
Dr. H. M. Jolles. Een uitgave van 
Samsom, Alphen a.d. Rijn. Prijs: 
f 29,50, aantal pag. 350.

Het evangelie tussen pacifisme en 
geweld.
Een studie van dr. K. M. Witteveen 
over de Zwitserse reformator 
Zwingli, die in zijn leven en ook 
daarna in de schaduw bleef van 
Johannes Calvijn. Prijs: f  12,50. De 
uitgever is KOK Kampen.

Lezers
schrijven ons...

OOSTER-
SCHELDE

Graag wou ik reageren op de reac
ties van enkele lezers op hetgeen 
Aantjes in zijn Rubriek van A tqt U 
heeft geschreven over „de Stem van 
het Water” en waarin hij toonde 
voorstanderyte zijn van algehele af
sluiting:
.Vooral . de reactie van de heer 
Hoekstra uit Urk in NG van 7 de
cember heeft me verbaasd. Hij 
schrijft dat is gebleken dat de 
meerderheid van de bewoners rond 
de Oosterschelde voor een open 
Oosterschelde zijn. Hoe komt hij 
aan deze gevolgtrekking! De en
quête door de studenten gehouden 
was zeer gericht op diegenen waar
van bij voorbaat vaststond dat ze 
tegen afsluiting waren en boven
dien waren dat vrijwel allen men
sen die de ramp van 1953 niet heb
ben meegemaakt of die Niet-Zeeuw 
zijn en uit dien hoofde menen een 
oordeel te kunnen vormen. Alleen 
voor de mensen uit de, vissersdor
pen zoals Yerseke en Bruinisse zijn 
voor mij de ware tegenstanders, 
omdat voor hun een stuk levens- 
bestaan wordt bedreigd en dat is 
niet leuk, integendeel! Voor hen 
kan ik alle begrip opbrengen en ik 
vemoed dat de heer Hoekstra wel

ongeveer uit datzelfde standpunt 
denkt gezien zijn Urkse afkomst. 
Maar voor al die milieuvechters die 
tegen zijn omdat ze tegen veel din
gen zijn die wettelijk moeten ge
beuren heb ik geen enkel respect. 
Maar laat de autochtone bevol
king van Zeeland rond de Ooster
schelde inderdaad eens in een 
volksstemming uitmaken wat er 
moet gebeuren met de Ooster-

mensen uit de Bevelanden, uit 
Schouwen en Tholen en nog meer
dere plaatsen zullen zeggen: Gooi 
die Oosterschelde dicht en bewaar 
ons -  menselijk gezien -  voor ver
dere Rampen!

I J. de Neef, Wemeldinge
Noot: de redactie sluit met deze 
reactie voorlopig deze discussie af. 
Zowel van niet-Zeeuwse als van 
Zeeuwse, zijde zijn reacties in ons

schelde. Dan zal blijken dat de blad verschenen.

Maak g ra tis  kennis met

^fXederlandóe ^tiétoriën^,
het enige tijdschrift voor vaderlandse en streekgeschiedenis in Nederland. Een 
hele jaargang van 6 rijk geïllustreerde nummers van dit unieke tijdschrift kost 
slechts f 10 ,-!

Dit is de inhöud van uw GRATIS nummer, als u zich NU opgeeft als abonnee:, 
Vergeten helden der zee (over loodsen) -  Maurits contra Drusus (met 
6 luchtfoto ’s) -  Bruinisse, halverwege Antwerpen en Rotterdam -  Herin
neringen van lezers -  Volksvermaak in Zuidoost-Utrecht -  Postwagen
dienst Hoorn-Buiksloot -  Op de wallen van Hulpt (Z.VL) -  Een Alk- 
maarse schutter in de Tiendaagse Veldtocht -  De Boerenoorlog begon 
75 jaar geleden -  Het Sint P ietershof te Hoorn -  De trekhond -  Tiel 
heeft een bewogen geschiedenis -  Speciale aanbieding voor de lezers! 
Totale omvang 64 pagina’s (nr. 5 /6  van de 8e jg.)!

Nederlandse Historiën, Gerberasingel 94, Berkel en Rodenrijs, tel.: 
01891-3003 (ook ’s avonds -  goedkoop -  bereikbaar), öf: Antwoordnummer 
103 (NG), Berkel en R odenrijs (géén postzegel nodig!). Ons gironummer is 
16.33.117
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De discussie over de erken
ning van gewetensbezwaren 
tegen de vervulling van mili
taire dienst zakt dan weer 
eens in, laait nu weer eens 
op, duurt in ieder geval al 
jaren voort.
Op verzoek van de redactie 
schrijf ik graag dit oriënte  ̂
rend artikel.

1971-1975
Eerst in het kort iets over de laatste 
geschiedenis.
Op 17 februari 1971, dus nog tij
dens het kabinet De Jong, werd een 
wetsontwerp tot wijziging van de 
Wet gewetensbezwaren militaire 
dienst ingediend. Een ontwerp met 
slechts een beperkte strekking, 
namelijk om de limitatieve op
somming van de gronden waarop . 
een beroep tegen een afwijzende 
beslissing op een verzoek tot er
kenning van gewetensbezwaren 
kan worden ingesteld, te doen ver
vallen; een wijziging van de proce
dure voor de commissie van advies. 
Van de zijde van de Tweede Kamer 
werd op het ingediende wetsont
werp een voorlopig verslag uitge
bracht, gedateerd 9 december 1971. 
Nog steeds wordt op dit voorlopig 
verslag verwacht de memorie van 
antwoord van de zijde van de rege
ring.
Het moeilijke punt was en is de be
staande wens tot verruiming van de 
mogelijkheid van erkenning van 
gewetensbezwaren.
In de laatste week van 1974 is een 
briefwisseling terzake gepubliceerd 
tussen kardinaal Alfrink en premier 
Den Uyl.
Daaruit blijkt, dat de memorie van 
antwoord van het kabinet gereed is 
gekomen en dat daarbij behoort 
een nota van wijziging met betrek
king tot het in 1971 ingediende 
wetsontwerp. *

D o or d r .
W. de Kwaadsteniet
In een tweetal beschouwingen 
gaat dr. W. de Kwaadsteniet, 
Tweede Kamerlid van de ARP, in 
op de problematiek van de 
gewetensbezwaren militaire 
dienst. Zijn eerste hierbij 
afgedrukfe bijdrage betreft vooral 
de diverse wettelijke regelingen 
op dit terrein. In zijn tweede 
afsluitende artikel van volgende 
week gaat de auteur nader in op 
de meningsvorming in de ARP in 
verleden en heden. Afsluitend 
komt hij tot de formulering van 
enige relevante vraagpunten.

Het kabinet wacht thans op het ad
vies van de Raad van State, waarna 
de genoemde stukken aan de Twee
de Kamer aangeboden en daarmede 
tevens gepubliceerd zullen worden.

Wettelijke regeling
In 1922 werd een nieuw artikel in 
de Grondwet opgenomen, waarvan 
de tekst luidt: „Bij de wet worden 
de voorwaarden genoemd, waarop 
wegens ernstige gewetensbezwaren 
vrijstelling van de krijgsdienst 
wordt verleend.” (art. 196).
Op grond hiervan kwam in 1923 de 
„Dienstioeigeringsioet” tot stand. 
Degene „die op grond van zijn 
overtuiging dat hij den even- 
mensch niet mag dooden, ook 
wanneer dit ingevolge overheids
bevel geschiedt, gewetensbezwaren 
heeft tegen de vervulling van mili
tairen dienst” , kon zich met een 
verzoekschrift richten tot de minis
ter om voor erkenning in aanmer
king te komen.
In 1962 kwam de huidige „Wet ge
wetensbezwaren militaire dienst”  
tot stand.
De tekst van artikel 2 ging luiden: 
„Ernstige gewetensbezwaren in de 
zin van deze wet zijn de onoverko
melijke gewetensbezwaren tegen de 
vervulling van militaire dienst van 
hem, wiens godsdienstige of zede
lijke overtuiging hem deelneming 
aan elk oorlogsgeweld verbiedt.
De bezwaren kunnen zich richten:
a. hetzij tegen de vervulling van 
militaire dienst, bepaaldelijk ge
richt op strijd met de wapenen;
b. hetzij tegen de vervulling van

tot erkenning

een be

.Dienstweigeraar Kees Vellekoop (midden) meldt zich voor internering in Nieuwersluis. Leden van 
de VVDM begeleiden hem.

&

militaire dienst van welke aard SP- 
oo/c.”
De wet van 1962 was een verbete
ring van de wet van 1923. Sinds 
1962 wordt gesproken over ,,on- 
overkomenlijke gewetensbezwaren” 
en over ,,deelneming aan elk oor
logsgeweld” .
Dit laatste bracht mede, dat nu ook 
op zichzelf erkend konden worden 
degenen, die geen bezwaren heb
ben tegen de doodstraf, indien 
hieraan een behoorlijke berechting 
is voorafgegaan; die het recht er
kennen om bij uitoefening van po
litiedienst onder bepaalde omstan
digheden wapengeweld te gebrui
ken, of het geoorloofd achten om 
zich in geval van noodweer met 
geweld te weer te stellen.
In de memorie van antwoord 1962 
van de regering komt nog de vol
gende passage voor: „De overtui
ging die deelneming aan wapenge
weld tussen de staten verbiedt, zal 
een godsdienstige of zedelijke over
tuiging moeten zijn. Slechts een 
godsdienstige of zedelijke overtui
ging zal immers tot een gewetensbe
zwaar kunnen leiden. Op grond 
van een uitsluitend politieke over
tuiging kan derhalve geen erken
ning plaats vinden. Het is uiter
aard wel mogelijk dat een politieke 
overtuiging zich tot een zedelijke 
overtuiging verdicht of daarmede 
gepaard gaat. In dat geval zal het 
bezwaar wel erkend kunnen wor
den” .

GEWETENS 
BEZWAREN 
MILITAIRE 

DIENST
(I)

■ ■ ■ ■ ■ f i i U B i i i i B a i i a i

ber. 1969. De tekst van het voorge
stelde artikel 2 luidt:
„Ernstige gewetensbezwaren in de 
zin van deze wet zijn de onoverko- 
menlijke gewetensbezwaren tegen 
de persoonlijke vervulling van mili
taire dienst.
De bezwaren kunnen zich richten

Niet ruim genoeg
Er is vooral de laatste jaren een 
toenemende roep om ruimte voor 
de erkenning van gewetensbezwa
ren in het algemeen. Er wordt ge
vraagd niet alleen rekening te hou
den met „godsdienstige of zedelijke 
overtuiging” , maar ook met poli
tieke overtuiging. Een wens ove
rigens, welke ook in 1922 reeds niet 
onbekend was.
Wij komen hiermede ook bij dege
nen, die in het algemeen „gewe
tensbezwaren tegen de persoonlijke 
vervulling van de militaire dienst” 
hebben.
Duidelijk omschreven komt dit tot 
uitdrukking in een nieuwe tekst 
van artikel 2, voorgesteld door een 
studiecommissie1] van het Inter
kerkelijk Vredesberaad (IKV). Het 
IKV aanvaardde de (in cahier 5 ge
publiceerde) commissie-voorstellen 
in zijn vergadering van 27 novem-

a) hetzij tegen de vervulling van 
militaire dienst in het algemeen;
b) hetzij tegen persoonlijk gebruik 
van wapens in het algemeen;
c) hetzij tegen persoonlijk gebruik 
van bepaalde wapens;
d) hetzij tegen persoonlijke deel
neming in een bepaald leger of' 
tegen bepaald gebruik van dat le
ger.”
De commissie stelt ter toelichting: 
„Men komt in gewetensnood, wan
neer men verplicht wordt te doen, 
hetgeen het geweten verbiedt. Hier
van uitgaande is het onlogisch van 
alle categorieën bezwaarden slechts 
enkele categorieën te erkennen. 
Het bezwaar kan ook voortkomen 
uit andere overwegingen dan be
zwaar tegen deelneming aan elk 
oorlogsgeweld; bijvoorbeeld:
■ het tot gewetensbezwaar ver
dichte politiek bezwaar'tegen het 
hebben van een krijgsmacht, omdat 
dit niet de vrede dient, maar het op 
geweld gebaseerde machtseven
wicht;
■ het bezwaar tegen de mentali- 
teitsbeïnvloeding in het leger door 
het „vijand” noemen van mede
mensen, door scholing in geweld
dadig optreden, door het in feite 
erkennen van de „Bevel is bevel”- 
situatie;
■ het bezwaar tegen de destructieve 
functie van een strijdmacht;
■ h'tet bezwaar tegen het uitgerust 
zijn van een leger met massale ver
nietigingswapens.

Dit zijn voorbeelden van bezwaren 
tegen het bestaan van een leger in 
vredestijd en tegen deelneming 
daarin. Deze moeten worden er
kend, mits de bezwaren zijn on
overkomelijke gewetensbezwaren. 
Hetzelfde geldt voor hem, die wel
licht geen bezwaar ertegen heeft, 
dat een leger uitgerust is met 
atoomwapens, maar in geweten 
weigert te vliegen in een atoom- 
bommenwerper.
Tenslotte is er de groep van hen, 
die oorlogsgeweld niet verwerpen, 
doch bezwaar hebben tegen deel
neming aan een bepaalde oorlog 
(Vietnam), tegen dienen in een be
paald leger (NATO) ofwel tegen een 
bepaald gebruik van dat leger (on
derdrukken van sociale onlusten). 
Om alle categorieën van bezwaren -  
geen uitgezonderd -  te vangen is 
vervallen de verwijzing naar per
soonlijke „deelneming aan elk oor
logsgeweld” .
Eveneens is vervallen de verwijzing 
naar de „godsdienstige of zedelijke 
overtuiging” . Het woord gewetens
bezwaar en de uitleg daarvan lijkt 
voldoende. De oorsprong van het 
gewetensbezwaar is wellicht voor

de motivering van het bezwaar van 
belang, doch het is niet de motive
ring, die de doorslag moet geven, 
doch het bestaan van het bezwaar 
zelf.
Bij een zo ongrijpbaar, zo individu
eel bepaald begrip als gewetensbe
zwaar moet geen wettelijke defini
tie of uitwerking of beperking be
staan.
Het moet aan de „rechter” worden 
overgelaten in ieder geval afzonder
lijk het bezwaar te beoordelen. Is 
het een onoverkomelijk gewetens
bezwaar tegen de persoonlijke ver
vulling van militaire dienst, dan 
dient de betrokkene te worden er
kend; zo neen, dan moet de „be
zwaarde” in dienst” .

Erkend, wat dan?
Erkende gewetensbezwaarden zijn 
niet vrijgesteld, zoals sommigen 
wel eens blijken te denken.
In de visie van de genoemde stu
diecommissie en het IKV moet - 
indien het voorgestelde artikel 2 
zou gaan gelden -  in geval a ver
vangende dienst worden verricht, 
in geval b eveneens of eventueel 
ongewapende militaire dienst (bij
voorbeeld mobiele colonnes), in 
geval c zodanige indeling in het le
ger dat aan de bezwaren tegemoet 
wordt gekomen, in geval vrijstel
ling van deelneming in het be
paalde leger (bijvoorbeeld niet in 
NATO-leger, wel in eenheden, die 
ter beschikking zijn van VN vredes
operaties) en in geval van bezwaar 
tegen bepaald gebruik van dat le
ger indeling bij een ander onder
deel (bijvoorbeeld niet naar Viet
nam, wel naar Duitsland).
Volgens de thans geldende wet 
wordt de bezwaarde ingevolge ar
tikel 2, lid 2a, belast met ongewa
pende militaire dienst, en is de be
zwaarde ingevolge artikel 2, lid 2b, 
onder alle omstandigheden vrijge
steld van de krijgsdienst en ver
plicht tot het vervullen van vervan
gende dienst.
Volgens de huidige wet bedraagt de 
duur van de gewone vervangende 
dienst 26 maanden. Uitgegaan werd 
in 1962 van een normale diensttijd 
destijds van 18 maanden, waarbij 
eerst twee maanden gevoegd wer
den, zijnde „het gemiddelde aantal 
dagen herhalingsoefeningen” , maar 
bovendien zes maanden als „een 
matig extra offer” .
Bij algemene maatregel van 
bestuur van 7 mei 1968, 
werd de duur van 26 maan
den verkort tot 23 maanden, 
in verband met algehele 
diensttijdverkorting.

MDe commissie werd gevormd door dr. 
C. P. van Andel Gzn, mr. P. J. Boukema. 
drs. H. Bremer, ,mr. H. W. J. Droesen, 
drs. A. H. E. van Hengel, J. J. ter Laak, 
mr. G. W. Maas Geesteranus, dr. L. J. M. 
ter Steeg.

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. f5,75 (72 pagina’s).

Bestelling door storting van het bedrag op postgiro 89673 t.n.v. A.R. 
Partijstfchting. Den Haag met vermelding van ,,Commentaar op de 
defensienota”.
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Statuten

Wanneer u dit leest is de voor het 
CDA belangrijke datum van 14 de
cember 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
Het is ons opgevallen dat in de partij
bladen van ARP, CHU en KVP tot op 
hederr weinig is meegedeeld over de be
stuurlijke organen van het CDA eh de 
mensen die daarin zitten.
In de huidige periode kent het CDA 
twee bestuurlijke organen, nl. een Be-- 
stuur en'een Dagelijks Bestuur. Hieron
der volgt de samenstelling van het Be
stuur. Wanneer zij tevens lid zijn van het 
Dagelijks Bestuur, is dat met een x~je 
achter hun naam aangegeven. 
prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp- - Eind
hoven (voorzitter) x; F. Borgman - 
Aalsmeer; mevr. E. van Velthooven-Olde 
Hoogeveen; S. Th. van Bijsterveld - Bilt- 
hovert; D. Corporaal - Moordrecht x; 

v drs. C. Dekker - Hattem; G. F. Eijgelaar - 
Leeuwarden; mevr. M.. H. M. F. 
Gardeniers-Berendsen - Leiden; jhr. mr. 
L. E. de Geer van Oudegein - Jütphaas; 
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. Jor- 
ritsma - Bolsward; A. J. Kaland - Mid

delburg (penningmeester) x; drs. J. de 
Koning - Voorschoten x; ds. A. J. Kret - 
Sassenheim; dr. D. Th. Kuiper - Am
sterdam 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. Rots

huizen - Rozenburg; mevr. A. J. Schut- 
Heidinga - Zwolle; mevr. H. Tegelaar- 
Boonacker - Rijswijk; R. E. J. 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. Andries- 
sen (fractieleider KVP-Tweede Kamer); 
dr. R. J. H. Kruisinga (fractieleider 
CHU-Tweede Kamer); mr. F. A. Bibo 
(vertegenwoordiger van de wetenschap
pelijke instituten)
Het secretariaat van het CDA berust 
momenteel bij mr. J. G. H.# Krajenbrink. 
Als bureau-secretaresse is op het secre
tariaat werkzaam mevr. J. A. Kroon- 
Omvlee. Het secretariaat is gevestigd te 
Den Haag, Postbus 7676, Den Haag-2040. 
Telefoonnummer 070-46.52.22. Giro
nummer 137000, t.n.v. secretaris CDA. 
De vertegenwoordigers van de recht
streekse leden van het CDA in het Be
stuur zijn de heren R. J. Rotshuizen, R. 
E. J. M. van den Toorn en M. B. M. J. 
van Vlijmen. Het lijkt ojfts juist de lezers 
over hen binnenkort wat nader te in
formeren.

Het CDA in Zeeland
De ARP, CHU en KVP in Zeeland 
zijn de Statenverkiezingen inge
gaan met verbonden lijsten en één 
gezamenlijk program. Bovendien 
werd de verkiezingscampagne ge
zamenlijk gevoerd. Het lag voor de 
hand dat ook in de praktische 
werkzaamheden in de Staten een 
vorm van samenwerking zou wor
den gevonden.
Na een aantal besprekingen, die in 
goede sfeer verliepen, werd tot een 
vergaande samenwerking besloten. 
Via een persverklaring werd dat op 
22 november 1974 in de publiciteit 
gebracht.

Het eerste en belangrijkste besluit 
was om voortaan geen aparte frac
tievergaderingen meer te houden, 
maar uitsluitend als gezamenlijke 
fractie te vergaderen.
Omdat in Zeeland niet werd ge
werkt met één lijst bij de Staten
verkiezingen, kan men voor deze 
sa'menwerkende fractie niet zonder 
meer de naam CDA-fractie gebrui
ken. Daarom is gekozen voor de 
formulering: „De in CDA-verband 
samenwerkende fracties van ARP, 
CHU en KVP” . Tegelijk met het 
besluit om geen aparte fractiever
gaderingen meer te houden, werd 
besloten dat de fractie geleid zou 
worden door een vast presidium 
bestaande uit de drie fractievoorzit
ters. Eén van hen zal fungeren als 
vaste voorzitter, de beide andere 
fractievoorzitters worden vice- 
voorzitter van de gezamenlijke frac
tie. Inmiddels is, de fractievoorzit
ter van de CHU, de heer H. Ever- 
sdijk, benoemd tot voorzitter van 
de gezamenlijke 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 Unie
raad en lid van het Dagelijks Be
stuur van de landelijke CHU.- 
De verdere samenwerking komt tot 
uiting in het feit dat afgesproken is, 
dat in de Staten steeds één persoon 
namens de gezamenlijke fracties zal 
spreken. Zeer belangrijk is het be
sluit dat ook de algemene be
schouwingen naar aanleiding'van 
de begroting door de voorzitter van 
de gezamenlijke fractie wordt ge
houden. De thans zittende Staten
leden van ARP, CHU en KVP heb
ben zich in principe bereid ver
klaard om bij de volgende Staten
verkiezingen zo mogelijk met één 
CDA-lijst te komen.

J. A .jle  Boe

CDA Benthuizen
Twintig kilometer noord-oostelijk 
van het Binnenhof ligt het kleine 
dorp Benthuizen. Reeds talloze ma
len heeft dit dorp zijn grootheid 
trachten te bewijzen door met de 
regelmaat van het jaargetijde de 
frontpagina’s van de landelijke pers 
te halen vanwege de gemeentelijke 
politieke moeilijkheden. Een be
kend landelijk weekblad kon zes 
volle pagina’s „nationaal-politiek- 
nieuws” over Benthuizen kwijt aan 
de geachte abonnees, ’t Is ook niet 
niks: in een luttel aantal jaren we
ten zeven raadsleden een formida
bel aantal wethouderloze tijdper
ken te beraadslagen. Wethouders 
bleken wegwerpartikelen! Dat was 
het droeve beeld, dat in ons dorp 
„politiek” wordt genoemd. Laten 
we ons verder beperken tot onze 
„eigen kleuren” . Een amper vol
wassen te noemen CHU- 
kiesvereniging en een in de kinder
schoenen rondsloffende ARP- 
kiesvereniging bleken nog minder 
papieren leden in hun boeken te

De Raad van Commissarissen
Een uitgave van Samsom/het Spec
trum over de ontwikkeling en func
tie van het commissariaat in het 
systeem van vennootschap en on
derneming in de jaren zeventig. 
Auteur: mr. E. Bloembergen.

Establishment en verzet
Een uitgave van het Nederlands 
Gesprekcentrum, bij Bosch en 
Keuning, Baarn. Themas van de 
bijdragen zijn o,a. „samenleving: 
orde en verzet; het verzet in de ja
ren zestig; beoordeling van de wes
terse samenleving; de gewenste

houding van de samenleving t.o.v. 
het verzet” .

Indonesië
„Onze meest nabije in Azië, een 
pleidooi voor begrip en kritische 
solidariteit” . Een studie van de be
kende Indonesië-kenner dr. Ver- 
kuyl die er alles aan gelegen is de 
relatie tussen Indonesië en Neder
land te verdiepen en verbreden. 
Daarvoor acht bij nodig wederzijds 
begrip en kritische solidariteit je
gens elkander. Dit 100 pag. tellende 
boekje kost slechts f9,50. Uitgever: 
Kok, Karppen.

Protestants Nederland 
en Duitsland 1933-1941
Een studie van dr. Ger van Roon 
over de houding van het Neder
landse Protestantisme gedurende 
de bezettingstijd. Angst voor de po
litieke realiteit, gebrek aan daad
werkelijke solidariteit en een vaak 
nog autoritair-conservatieve menta
liteit, belemmerden de mogelijkhe
den tot een effectief verweer. Uit
gever: Het Spectrum, prijs f24,50. 
Andriessen: profiel 
van een politicus 
NOS-redacteur Hans v.d. Werf 
schreef zijn derde boekje in deze

hebben dan het aantal bestuursle
den zou kunnen doen vermoeden. 
Na overleg met enkele KVP-ers be
sloten de besturen van ARP en CHU 
tot oprichting run het CDA op inte
grale basis. Geen federatief ver
band dus.
Met voorbeeldige ijver en toewij
ding voerden de leden gezamenlijk 
de campagne voor de Statenverkie
zingen. Het CDA verwierf twee ze
tels in de gemeenteraad. De 
vreugde hierover was groot. Het re
sultaat vormde echter geen finish, 
maar een start. Alle kandidaten op 
de lijst werden ingeschakeld bij het 
werk van de raadsleden.
Niet als een. soort smaakmakers 
van de gemeentelijke politiek. De 
gekozen raadsleden dragen een ei
gen verantwoordelijkheid, doch 
worden bijgestaan door een perma
nente begeleidingscommissie. Deze 
commissie wordt gevormd door de 
drie eerstvolgende kandidaten op 
de lijst en de fractiesecretaris, die 
alle voorstellen en besluiten, naar 
rubriek gesorteerd, op kaart brengt 
en de afwikkeling daarvan volgt. 
Onder verantwoordelijkheid- van 
het bestuur hopen wij binnenkort 
het eerste exemplaar van een 
CDA-voorlichtingsblad te kunnen 
verspreiden onder de bevolking. 
Dit is niet alleen gewenst in ver
band met het werk in de gemeente
raad, maar ook vanwege de poli
tieke activiteiten, die door het 
CDA-bestuur worden ondernomen. 
Een recent voorbeeld daarvan is 
een forumavond met Tweede 
Kamer-leden, gehouden op 20 no
vember 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

serie profielen van politici, dat bij 
Meulenhof Baarn is uitgegeven. 
Andriessen de politicus, waarvan 
Kan-,gezegd heeft: „zo voorzichtig 
dat hij doet denken aan een slak 
die afremt in de bocht” .
De toestand in de wereld
Mr. G. B. J. Hiltermans politieke 
jaarboek met hoogtepunten en 
hoofdzaken van het dramatische 
jaar 1973 en b,egin ’74. Het werk 
bevat talloze kaarten, grafieken en 
vele politieke prenten van Frits 
Behrends. Uitgever: Bonaventura, 
Amsterdam. Het boek telt 208 pag. 
en kost f 14,90.

Drukkerij De Longte B.V.
Postbus 171 - Dordrecht - Tel. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleutren 
reklamedrukwerk

FIRMA C. VERMEER 
en ZONEN B.V.
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Telefoon 0 1808-1230 -  Ouderkerk aan de IJssel 
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KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. ENZ.

VOSKAMP EN VRIJLAND 
KASSENBOUW N.V.

KASSENBOUW - KETELBOUW 
VERWARMING
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TEL. 0 1748-3921*
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FIDES Handelskwekerij
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Postbus 26, tel. (01745)-4244-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

TOT 140% HYPOTHEEK
Kosteloze vrijblijvende concurrerende orterte. Geldlening 96 mnd. 

zonder hyp. verband. Advies en bemiddeling onroerend goed. 
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Drs. J. A. Uding & Partners
Financiële adviezen en vastg. consultants. Juridische adviezen. 

V. Maerlantlaan 7 -  AMERSFOORT 
033-1.68.53-3.20.66

Bijkantoor: Hilversum Telefoon 0 2150-1.32.87. 
Amstelveen Telefoon 0 20-43.11.99.

Alle textiel goederen, 
bedden, dekens, 
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PolitiekOverzicht
archief van de Nederlandse politiek
gezamenlijke uitgave van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, de Kuyperstichting 
en de Savornin-Lohmanstichting; i *
verschijnt 11 x per jaar.

Politiek Overzicht is het enige Nederlandse blad in 
zijn soort, dat maandelijks in handzame, beknopte vorm 
verslag doet van hét 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.
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In dit artikel wil ik ingaan in 
het kader van de serie „be
ginsel en beleid” op een 
aantal vragen over ons eco
nomisch samenleven. Het 
gaat mij daarbij niet om za
ken als een procent meer of 
minder loon- of prijsstijging, 
of om de betalingsbalans, de 
staatsschuld, of de vermo
gensbelasting. Wel om meer 
fundamentele problemen be
trekking hebbend op de 
s„trukturen van de economie.

Door
dr. A. J. Vermaat
Tweede Kamerlid ARP

Vooral is van belang deze vraag: 
Hebben wij het economische leven 
zó georganiseerd, zulke vormen ge
geven, dat de mens zo weinig moge
lijk belemmerd wordt in het vol
doen aan zijn roeping? Met andere 
woorden: voldoet onze economische 
orde aan de normen van de Bijbel? 
Een vraag die geen goed antwoord 
kan krijgen zonder rekening te 
houden met de fouten van de mens 
en met de historische ontwikkeling. 
(Een vraag dus die sléchts aarze
lend is te beantwoorden. Het vol
gende is niet meer dan een eerste 
benadering.
Begonnen moet■ worden met een 
korte uiteenzetting over wat econo
mische orde zo ongeveer betekent. 
De lezer zal met het bijvoeglijk 
naamwoord „economische” weinig 
moeite hebben. Economische heeft 
te maken met zaken, waarbij de 
schaarste een trefwoord van de eer
ste rang is. Het gaat daarbij in we
zen om een menselijke beslissing 
waarin een keuze wordt gemaakt 
ter aanwending van schaarse, alter
natief bruikbare middelen ter be
reiking van , gekozen doeleinden. 
Vrijwel alle verschijnselen hebben 
zo’n economisch aspekt, d.w.z. zij 
zijn vatbaar voor dergelijke econo
mische keuzedaden. Duidelijke 
voorbeelden zijn de geproduceerde 
voedselvoorraden, de aanwezige 
arbeidskracht en de beschikbare 
grond. Maar ook minder voor de 
hand liggende verschijnselen heb
ben een economisch aspekt. Zo bij
voorbeeld een huwelijk (de vrouw 
stopt met werken, de belasting 
wordt anders enz.) of een hobby 
(dit kost geld en tijd, soms wint 
men een prijs enz.). De gehele ver
zameling van deze verschijnselen en 
gebeurtenissen in hun economisch 
aspekt kan men samenvatten in het 
begrip „de economie” . Omdat het 
gaat om gebeurtenissen die elkaar 
voortdurend beïnvloeden en in be
weging houden, kan men ook spre
ken van het meer dynamische 
„economische proces” .
Vervolgens een kanttekening bij 
het begrip „orde” . Bij orde denkt 
men aan het resultaat van het orde
nen, aan het brengen van een ze
kere regelmaat, vaste trekken in 
een veld van beweging. Het eco
nomische leven wordt geordend, 
gestruktureerd, er komt lijn in. Er 
is sprake van het een of andere ka
der van de economie. Wat veroor
zaakt eigenlijk deze economische 
orde? Verschillende faktoren spe
len hierbij een rol. Zo zit er door
gaans regelmaat in het menselijk 
leven, mede door regelmatigheden 
in de natuur. Voorts is er sprake 
van afspraken tussen mensen of 
groepen onderling, terwijl eveneens 
de overheid zorgdraagt voor wetten 
en regels. Langs deze orderingswe- 
gen krijgt een economie een be
paald karakter, een bepaald ge
zicht.

Historisch perspektief
Wanneer men de geschiedenis der 
volken beziet, is het duidelijk dat 
tal van vormen van economische 
orde in de loop van de tijd zich 
hebben voorgedaan. Zo kan men 
denken aan de in beginsel gesloten 
huishouding, waarin produktie en 
konsumptie hand in hand gingen. 
Men kan noemen de grotere land
goederen, waarin een duidelijke ar
beidsverdeling optrad. Verschil
lende vormen van handelsgemeen
schappen zijn te noemen, met on
derling weer verschillen zoals ener
zijds de streng gereglementeerde 
gildesystemen en anderzijds op 
vrije onderneming gerichte stelsels. 
In de huidige tijd is het verschijn
sel van de arbeidsverdeling, geor
ganiseerd in afzonderlijke eenhe
den, een niet meer weg te denken 
kenmerk van de economie. De wel
vaart is grotendeels gebouwd op dit

VOLDOET ECONOMISCHE ORDE AAN BIJBELSE NORMEN?

De mens moet in 
economische orde zijn 

roeping kunnen waarmaken

Cypressen van Ein Karem in het land van de bijbel.

organisatiebeginsel, dat de voorde-' 
.lige toepassing van diverse tech
nieken mogelijk maakt met behulp 
van machines gericht op produktie 
oj3 grote schaal en met daartoe ge
specialiseerde arbeid. Nu zijn er al
lenei vormen van economische 
orde mogelijk die zich bewegen 
tussen twee formele uitersten, 
welke men nogal eens als standaard
begrippen hanteert.
In de eerste plaats is dit de „vrije” 
economie, waarin de ondernemin
gen geheel vrij zijn te beslissen 
over de produktie. In zo’n stelsel 
vervullen de markten een bindende 
en beslissende rol. Scherp hierte
genover staat de strikt centraal ge-, 
leide economie, waarin één instan
tie, in beginsel beslist over alle 
produktiebeslissingen. In de reali
teit is er alleen sprake van tussen
vormen, van economische orden 
met meer of minder concentratie in 
besluitvorming. Overigens gaat het 
in dit verband om een tamelijk naar 
de vorm aangebrachte indeling, nl. 
naar de mate van spreiding van 
beslissingsmacht. Daarnaast zullen 
andere gedrags-elementen een rol 
spelen. ?
Voor de goede orde wordt ook nog 
opgemerkt dat niet alleen aan de 
overheid, moet worden gedacht bij 
het verschijnsel van opeenhoping, 
van concentratie van macht. Het 
kan ook gaan om afspraken tussen 
ondernemingen (kartels) of samen
klonteringen van bedrijven (fusies, 
multinationals), of werknemers 
(vakbonden). Verder gaat het bij de 
overheidsinvloed niet alleen om na
tionalisatie (= het onder staatsbe
heer brengen van) van produktie- 
macht, maar ook van wetten en an
dere uitgevaardigde regels zowel 
als om afspraken in overleg.

Zin van
economische orde

Wanneer blijkt dat de economische 
orde in de tijd gezien wisselend i-s 
en dat de gekozen vorm'vatbaar is 
voor een bewust menselijk ingrij
pen (al betekent dit niet dat men in 
alles vrij is te kiezen), dan rijst di- 
rekt de vraag: Welke economische 
orde verdient de voorkeur?
Het kiezen of wijzigen van de be
staande orde is pas een zinvolle 
daad, wanneer men weet welke be
doelingen, welke doelstellingen of 
normen men moet hanteren voor de 
vormgeving aan de economische 
orde. Waartoe dient een economi
sche orde?
Dit is een vraag, die slechts beant
woord kan worden vanuit iemands 
levensbeschouwing. Vanuit een 
bijbelse visie kan men hierover het 
volgende stellen. De mens en het 
mensdom zijn door God geschapen 
om Zijn opdracht als hun roeping 
te verwerkelijken. Het economische 
maakt wezenlijk deel uit van het 
leven, het vormt een. basis voor le
ven en samenleven. De economL 
sche orde dient een dusdanig eco-
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nomisch leven (economisch proces) 
mogelijk te maken dat in én door 
het economische de mens zijn roe
ping kan waarmaken. Dit is de zin 
van de economische orde. De vraag 
is vervolgens of er wat meer in 
concrpto is te zeggen over de maat
staven welke men een bepaalde 
economische orde ter toetsing moet 
aanleggen. Met name is de vraag 
wat de Bijbel ons op dit punt te 
zéggen heeft.

Bijbelse noties
Iedere lezer zal beseffen dat de Bij
bel geen blauwdruk biedt van een 
ideale economische orde. Dat zou 
moeilijk kunnen, want zeker onze 
economie is van een geheel andere 
aard dan bijvoorbeeld de economie 
van het volk Israël onder de rich
ters en de koningen. Een eerste kon- 
klusie moet dan ook zijn, dat wij niet 
moeten proberen allerlei regelingen 
„letterlijk” over te nemen uit de 
Bijbel. Het zal moeten gaan om het 
toetsen van onze economische orde 
aan de bedoelingen, die blijken uit 
de eertijds gegeven zettingen.
Wat voor richtlijnen, wat voor toets
stenen komen dan te voorschijn bij 
het onderzoeken van der gelijke in
zettingen?
■ In de eerste plaats valt uit het 
geven van allerlei regels af te lei
den, dat er prijs wordt gesteld op 
orde. In een chaotisch samenleven 
komt het leven immers maar al te 
vaak in de knel.
■ In de tweede plaats is duidelijk 
dat de essentie van Gods geboden 
ook doorwerkt in de regels t.a.v. 
het economisch leven. Achter deze 
regels zit de strekking te zorgen 
voor een leven in sjaloom, een le
ven in vrede en gerechtigheid. Spe
ciale aandacht wordt in het ver
lengde hiervan besteed aan hen, die 
zelf niet in staat zijn op normale 
wijze voor hun levensonderhoud te 
zorgen. Denk hierbij aan de arme, 
de weduwe en wees, de vreemde
ling, maar ook aan de leviet die 
door zijn funktie eveneens econo
misch kwetsbaar was.
H In de derde plaats moet men 

goed zien, dat dergelijke regels 
voor het praktisch leven van het

olk Israël in het beloofde land 
Kanaan steeds een kring-relatie laat 
zien tussen God, de aangesprokene, 
zijn naasten en de hem omringende 
natuur. Men ziet dit bijvoorbeeld 
heel duidelijk in het sabbathsgebod 
t.o.v. het braak laten liggen van het 
land. Zo niet, dan dreigt er mis
oogst of zelfs verbanning van het 
volk opdat het land zijn rust ont
vangt. Naast het religieuze aspekt 
zit er in dit gebod ook een gezónde 
voorzorg ter voorkoming van de 
uitputting van de natuur. Het bou
wen én bewaren is van kracht.
Het volk Israël moet ook duidelijk 
tegen het eigen egoïsme in be
scherming worden genomen. De 
grond -  dè basis van de toenmalige 
economie! -  behoort aan God, zoals 
blijkt uit de toelichting van het ju 
beljaar en de mogelijkheid van het 
zogenaamde lossen. Jubeljaar en 
sabbathsjaar bieden bovendien een 
garantie in de lijn van de geslach
ten dat er geen grote scheefgroei 
optreedt met betrekking tot de 
verdeling van de grond. Reeds bij 
de verdeling toen Israël zich in Ka
naan legerde, wordt de Verdelende 
rechtvaardigheid betracht, en ook 
in regels als t.a.v. de erfdochters 
ziet men dit gebeuren. Zo wordt 
een al te grote zelfzucht maar ook 
gevolgen van luiheid e.d. in de tijd 
afgegrensd. Ook in het direkte so
ciale kontakt vindt men soortge
lijke regels, zoals het'verbieden van 
heffing van rente en winst ten 
koste van de behoeftige (de term 
arme lijkt mij wat anders te funk- 
tioneren dan in de huidige poli
tiek!) en de regels t.a.v. de horig
heid, die elk zevende jaar weer ver
viel. In het geheel yan regels zit een, 
duidelijke afgrenzing 'tegen het 
verschijnsel van opeenhoping, van 
kumulatie, welke in een tamelijk 
statische economie als die van het 
agrarische Israël altijd ten koste 
van de zwakkeren dreigt te gaan. 
Maar het is niet een koning of een 
priesterschap welke de eigendom 
van de grond ontvangt, neen het is 
het gehele volk in de lijn van de 
afzonderlijke geslachten. Een 
prachtige combinatie van dè be
lofte en het voorzien in het direkte 
leven.
Niet uitgevlakt mag worden dat er 
ook realisme zit in de regels. Ge
noemd werd al de zgn. lossing. Van 
de vreemdeling mocht men wel 
rente heffen, en zelfs in het sab
bathsjaar de schuld invorderen. 
Huizen binnen een -ommuurde stad 
vielen onder andere regels dan die 
in het veld. Men mocht wel slaven' 
bezitten in erfelijk eigendom uit 
andere volken afkomstig. Israël 
neemt dus wel een aparte plaats in, 
maar het zijn geen wereldvreemde 
regels.
De vraag luidt nu hoe wij de zin, de 
onderliggende bedoeling van deze 
eertijdse regels en inzettingen kun
nen inbrengen in het vormgeven 
aan onze huidige economische sa
menleving. Laten wij eerst eens 
nagaan waar de zwakke plekken

vooral zitten!
Afgezien van het feit dat de mo
derne mens net als zijn historische 
voorgangers geneigd is tot egoïsme 
in het economisch samënleven - 
een feit dat beperkingen stelt bij 
het vorm geven aan een bevredi
gende economische orde in een 
land waarin men eén algemene 
dwang wil vermijden! -  zijn er een 
aantal trekken en ontwikkelingen 
in de economie en de economische 
orde, die aanleiding geven tot grote 
zorg. Wanneer men deze realiteit 
toetst aan het voorgaande, moet er
kend worden dat er slechte plekken 
zitten in ons stelstel. Een ander 
punt is natuurlijk in hoeverre het 
mogelijk is dit te veranderen. In 
dat verband komt de eventuele rol 
van de staat direkt aan de orde. 
Kijken wij om ons heen in de 
naaste omgeving dan vallen de vol
gende zwakke plekken in het eco
nomisch samenleven op:

Problemen in 
onze economie

B Het voortdurend egoïsme van de 
mens. Dit leidt tot zowel schriel
heid als verspilling,-gebrek aan in
zet voor de ander, gebrek aan eer
bied voor wat van de ander of van 
allen is.
■ Groepsegoïsme dat leidt tot 
overmatige eisen bij het verdelen 
van de voorspoed en het verwaarlo
zen van behoeftigen. Tevens leidt 
dit tot een min of meer permanente 
neiging tot overbesteding, aange
vuld met het zich willen zeker stel- 

■ len waaruit de kosten- en inkomens- 
inflatie opduikt;
JB De sterke verkniptheid van ie
ders leven door de grote mate van 
funktiesplitsing over vele vormen 
van samenleven (thuis, is men een 
ander dan op het werk, in het week
end weer elders enz.; het schort 
kennelijk aan integratie van de le
vensterreinen).
B Egoïsme ten opzichte van de om
ringende natuur doordat genomen 
wordt zonder al te veel te vragen 
naar de innerlijke orde van de na
tuur.
B Streven naar machtsvorming 
van groepen of organisaties zonder 
aan het nodige evenwicht in de sa
menleving te denken (deze kumula- 
ties van macht hangen vaak samen 
met de technisch-economische 
ontwikkeling, voortgedreven door 
de anonieme kracht van het geloof 
in de materiële groei), 
fl Tenslotte,, dat een aantal van 
deze oorzaken leidt tot een scheef
groei van de economie, zoals bij
voorbeeld ■ strukturele werkloos
heid, hollende inflatie, uitputting 
van grondstoffen en vervuiling van 
de natuur en opeenhoping van eco
nomische macht.
Internationaal gezien vindt men 
dezelfde trekken in groter verband 
weer terug. Zo ziet men verstarde 
samenlevingen waar de behoeftigen 
sterven naast de opgetaste voorra
den. Ook en vooral internationaal 
gezien lijdt het milieu onder de 
mens, want „Ben ik mijns broeders 
hoeder?” ! Er zijn wellicht maar 
twee verschillen. De problemen 
zijn van een veel indrukwekkender 
omvang én het lijkt mondiaal nog 
meer te ontbreken aan orde, aan 
zelftucht. Ons geldstelsel-systeem 
dreigt bijvoorbeeld de laatste jaren 
tot chaotische vormen te verwor
den. Steeds grotere politieke en 
economische eenheden komen te
voorschijn, zonder dat voldoende 
gedragsregels o f afspraken resulte
ren.
Enerzijds kan Nederland zich niet 
losmaken van de samenhang, met 
de wereldeconomie. Zo blijven er 
knellende banden waaraan ‘ vaak 
niet valt te ontkomen. Anderzijds 
moet dit een extra stimulans zijn, 
en bovendien een invalspoort vor
men voor pogingen iets meer te 
verwezenlijken van het brengen 
van een rechtvaardige ordening in 
de wereldverhoudingen. Het gaat 
hierbij om een terrein, waarop vra
gen van vrede en welvaartsverde- 
ling hand in hand gaan.

En de tijd om te ordenen in 
vrijheid en verantwoorde
lijkheid lijkt maar al te kort 
te zijn!
In een volgend afsluitend artikel 
gaat dr. Vermaat nadem op de 
vraag welke veranderingen-in onze 
economie de hier bovengenoemde 
plekken zouden kunnen wegnemen. 
De vraag dus van het waarheen 
met onze economische orde.
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H a n d e l  en I n d u s t r i e
VISSER
ELEKTROTECHNIEK B.V.

\ - 
Postbus 37 
BEVERWIJK
Telefoon (02510) 2.52.44 
(4 lijnen).

MEER DAN 50 JAAR ELEKTROTECHNIEK

In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen.

B.V. GEBR. SALVERDA
AANNEMERSBEDRIJF V

’t Harde, Bovenweg 7.

Tel. 0 5255-1666.

MEILINK B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE
VERPAKKINGEN

Vestigingen in BORCULO: Tel. 0 5457-1561*
ZUTPHEN: Tel. 0 5750-13748 
BOXMEER: Tel. 0 8855-1744

1 SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

1  H B  1 BINNENHAVENSTRAAT 20 
1  H  I  HENGELO-O.I  H i  1 POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00 v

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele 
land.

ROTTERDAM
\

Telefoon 0 10-37.34.28 -  Postbus 64010 -  De Jonqhstraat 25

W. VISSER & ZN. N.V.
SCHEEPSWERF
MOTOREN-
HERSTELPLAATS
Ankerpark 2
TELEFOON 0 2230-1.66.41 
DEN HELDER

NIEUWBOUW en REPARATIE

OOSTERBAAN 

LE COINTRE N.V.
GOES -  Telefoon (0 1100) 7555*
DRUKKERS
UITGEVERS

• Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van Schuppen N.V., 
Nude 28,
Wageningen.

WIJ KOPEN EN VERKOPEN 
PALLETS

in vele afmetingen en uitvoeringen 

Onze handelsvoorraad:

30.000 STUKS
w.o. veel nieuwe

Bijzonder gesorteerd in de maat 100 x 120 

PALLET-BEDRIJF

J. STAAT - BARENDRECHT
Telefoon 0 1806-2096.

Opslagterrein: Noldijk 140.

chr. Spaarbank„Eigen Haard”
LOPENDE DIEP 7 (bij de Kijk m ’t Jatbrug) GRONINGEN TEL.127902

JEUGDSPAARDERS 
(met 10% premie)

ASSEN: Mw. H. J. Beekman-Prins, Speenkruidstr. 393; H. Rook, Mauritsstr. 36 
—  DELFZIJL: H. Elderman, Waterstr. 77 — GRONINGEN: (VJnkhulzen): Mw. 
B. H. G. Knol-Groeneveld, Zilverlaan 60 — VEENDAM-MUNTENDAM: H. H. 
Kampinga, Adr. Geertsplein — WINSCHOTEN: L. 'Looijenga, Parklaan 43.
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De partijraad van de A.R.P. heeft 
op 14 december 1974 met grote 
meerderheid de statuten van het 
C.D.A. aanvaard. Op enkele punten 
werden amendementen aangeno
men. De partijraad van de K.V.P. 
en de Unieraad van de C.H.U. aan
vaardden de statuten eveneens.
De eind-fase voor de statutenbe
handeling wordt bij de A.R.P. ge
vormd door de stemming onder de 
kiesverenigingen. In het draaiboek 
voor het seizoen 1974-1975 (blz. 18 
t/m 20) is informatie verstrekt over 
de gang van zaken rond het C.D.A. 
en de behandeling van de statuten. 
Op basis van die gegevens hadden 
de statuten omstreeks 20 december 
1974 aan de kiesverenigingen toe
gezonden moeten worden voor de 
stemming. De * kiesverenigingen 
zouden daarvoor dan tot eind ja
nuari de tijd hebben gehad.
Het partijbestuur heeft in overleg 
met het dagelijks bestuur van het 
C.D.A. besloten tot een verschui
ving van de procedure.
De partijraad van de A.R.P. nam 
amendementen aan met betrekking 
tot de samenstelling van het con
gres en de financiële bijdragen van 
de drie partijen aan'het C.D.A. Bei
de dienen gekoppeld te worden 
aan de ledentallen van de partijen. 
De partijraad meende, dat het 
C.D.A. een benoemde secretaris 
moet krijgen die tevens bureau- 
directeur is. Kandidaten voor de 
Tweede Kamer dienen schriftelijk 
te verklaren, dat zij instemmen met 
uitgangspunt en doelstelling van 
het C.D.A. De partijraad schrapte 
art. 26 uit de statuten, waarin wordt 
bepaald, dat zij die namens het 
C.D.A. zitting hebben in vertegen
woordigende lichamen zich zullen 
richten naar uitspraken en verkla

ringen van bevoegde C.D.A.- 
organen. Tevens werd een amen
dement aangenomen met betrek
king tot C.D.A.-verbanden voor lo
kale en regionale bestuurders, (zie 
verder pag. 9 Nederlandse Gedach
ten 21/28 december 1974).
De partijraad van de K.V.P. nam 
geen amendementen aan; de Unie
raad van de C.H.U. één amende
ment. Bij de C.H.U. vergadert op 8 
februari 1975 de Algemene Leden
vergadering; ook deze vergadering 
heeft de bevoegdheid tot amende
ring.
Het was bekend, dat ook de Alge
mene Ledenvergadering van de 
C.H.U. zou kunnen amenderen.
Door de A.R.-delegatie in het d.b. 
van het C.D.A. is steeds gezegd, dat 
ten aanzien van die amendementen 
de gehele procedure opnieuw ge- in de statuten aangebracht kunnen 
volgd zou moeten worden, wanneer worden dan na verkregen goed- 
de kiesverenigingen de statuten keuring van de kiesverenigingen, 
van het C.D.A. eenmaal zoudèn De partijraad van de A.R.P. ver- 
hebben goedgekeurd. Er is immers leende machtiging aan het dage- 
afgesproken dat geen wijzigingen lijks bestuur van de A.R.P. om, in

stemming onder de kiesverenigin
gen zou houden, maar de Algemene 
Vergadering van de C.H.U. op 8 fe
bruari 1975 zou afwachten.
Daarna zou dan een overleg („con
ference” ) tussen de drie partijen 
kunnen plaatsvinden, teneinde een 
eensluidende tekst van de statuten 
tot stand te brengen.
Het dagelijks bestuur van het 
C.D.A. achtte dit unaniem, gezien 
de situatie, de beste oplossing.
Het partijbestuur van de A.R.P. 
s'temt hier unaniem mee in. , 
De gang. van zaken zal nu als volgt 
zijn: .
10 februari bijeenkomst dagelijks 
bestuur C.D.A. ter voorbereiding 
van het overleg (de „conference” ) 
tussen de drie partijen teneinde tot 
een eensluidende tekst voor de sta
tuten te komen.
21/22 februari overleg (,,conferen
ce” ) tussen de drie partijen over 
statuten en aanvaarde amendemen
ten.
Voor wat betreft de A.R.P. bestaat 
de delegatie daarheen uit de door 
het partijbestuur aangewezen leden 
in het bestuur van het C.D.A. en 
het dagelijks bestuur yan de 
A.R.P., eventueel aangevuld met 
nog enkele bestuursleden.
28 februari verzending statuten en 
stembiljet aan de kiesverenigingen. 
15 april uiterste datum, waarop de 
stembiljetten op het partijbureau 
ontvangen moeten zijn.
Mocht onverhoopt de verzending 
van de statuten en de stembiljetten 
vertraging ondervinden, dan zal de 
termijn voor inzending ook ver
schuiven.
In ieder geval zullen de kiesvereni- 

Van C.H.U.-zijde werd er daarom gingen een termijn van zes weken 
sterk op aangedrongen, dat de krijgen voor het uitbrengen van 
A.R.P. op dit moment niet de hun stem.

Stemming CDA-statuten verschoven

Kiesverenigingen 
stemmen tussen 28 februari 

en 15 april 1975
overleg met de A.R.-leden in het 
C.D.A.-bestuur, met vertegenwoor
digers van de beide andere partijen 
tot een overleg te kómen, zodat -  
bij eventuele verschillende amen
dering -  een eensluidende £ekst zou 
ontstaan, waarmee de drie partijen 
zich konden verenigen. Die tekst 
zou dan aan de kiesverenigingen 
worden vöorgelegd.
Op vrijdag 20 december 1974 is het 
dagelijks bestuur van het C.D.A. 
bijeengeweest met het voornemen 
tot een geharmoniseerde tekst van 
de statuten te komen.
In het overleg bleek, dat de C.H.U. 
aan haar Algemene Vergadering al
leen de tekst zou voorleggen, die 
door de Unieraad was goedgekeurd 
en niet de tekst, die op basis van 
aanvaarde amendementen door de 
drie partijbesturen zou worden 
vastgesteld.

Van de

partij

m

Een sterke A.R.P.: 
steun voor de christen-democratie

Leeuwarden N.-Oost geeft 
voorbeeld ledenwerving

Het bestuur van de 
A.R.Kiesvereniging Leeu
warden Noord-Qost heeft 
opnieuw besloten extra aan
dacht aan de leden- en abon- 
neewerfactie te besteden. 
Zoals sommigen zich mis
schien nog herinneren kon 
in het voorjaar van 1974 ook 
mededeling van positieve 
resultaten in Leeuwarden 
Noord-Oost worden gedaan.

Tijdens de gemeenteraadsverkie
zingen werd de kiesvereniging op
gesplitst in zes wijken, waarin to
taal ca. 600 adressen waren verza
meld. Die adressen werden toen 
met groot succes persoonlijk be
zocht.
Door nu opnieuw gebruik te ma
ken van het beschikbare adressen
materiaal kan de aktie opnieuw 
worden opgebouwd. De plannen 
zien er als volgt uit.
■ Bij al deze adressen wordt een

persoonlijke brief met ledenwerf- 
krant bezorgd.
■ De kiesvereniging neemt vijf 
half-jaarlijkse abonnementen op het 
partijweekblad Nederlandse Ge
dachten.
■ Het uit vijf personen bestaande 
bestuur bezorgt een exemplaar van 
N.G. gedurende drie aaneengesloten 
weken bij e'en geselekteerd adres.
■ Na deze drie weken wordt een 
persoonlijke brief bezorgd, waarin 
een persoonlijk gesprek over een 
mogelijk lidmaatschap enlof abon
nement wordt aangekondigd.
Bij bovenstaande procedure is het 
mogelijk om in drie weken vijf 
adressen te bezoeken. En met het 
genoemde abonnement gedurende 
een halfjaar in totaal 40 a 50 adres
sen.
Wij hopen, dat deze werk
wijze van Leeuwarden 
Noord-Oost succesvol zal 
zijn en zal worden overge
nomen door andere kiesver
enigingen.

Zeelands nieuwe Commissaris dr. C. Boertien verkent met zijn echtgenote zijn 
xnieuwe werkterrein. De wnd.-Commissaris Kaland wijst het echtpaar op de 
ambtswoning.

IEDEREEN KAN MEEDOEN

Fractiebegeleidings- groepen 
in Zuid-Holland

Kontaktadressen:

Door de Provinciale A.R. 
Organisatie in Zuid-Holland 
is een werkgroep in het le
ven geroepen, welke tot taak 
heeft:

■liet begeleiden van de A.R. fraktie 
in de Provinciale Staten;
■de mensen in de regio meer be
wust maken van het belang van de 
provinciale politiek; 
Wprogram-voorbereiding voor de 
volgende Staten-verkiezingen.
Het is duidelijk, dat. wil zo’n groep 
goed draaien, hiervoor een groot 
aantal enthousiaste mensen nodig 
zijn.
U kunt op de volgende wijze mee
werken aan het plan.
De opzet van de groep is als volgt 
gepland, o.a.:
■de Kern (dit is het dagelijks be
stuur van de groep, aangevuld met 
vertegenwoordigers van de diverse 
fraktiebegeleidihgsgroepen); deze 
kern heeft tot taak, dat de gehele

organisatie goed verloopt en con
tacten onderhouden met fraktie en 
provinciale organisatie, 
■fraktiebegeleidingsgroep (deze 
groepen zullen contact met de di
verse A.R. statenleden der fractie 
onderhouden en adviseren over al-. 
lerlei onderwerpen, waarvoor dat 
nodig'en gewenst is).

Het is de bedoeling, dat er gestart 
wordt met de volgende begelei
dingsgroepen: 1. Streekplannen, 2. 
Arbeidsmarkt (schattingen over de 
werkgelegenheid in de provincie),

3. Milieugroep en 4.. Gewestvor- 
mingsgroep (wat voor gewesten er 
gaan komen, grote, kleine, de be
voegdheden' etc.).

Wilt u in bovenstaande groepen 
meedraaien, dan kan dat op twee 
manieren, nl. u kunt in één van de 
groepen zitting nemen en .meehel
pen, denken en adviseren. U kunt 
echter ook zeggen: ik wil mee
draaien zodra er problemen aan de 
orde zijn welke in mijn regio spelen 
en in dat geval wordt u ingescha

keld zodra dat nodig is.
Met nadruk wordt erop gewezen, 
dat iedereen die belangstelling 
hiervoor heeft zich op kan geven. 
Ook wordt gezocht naar mensen, 
die deskundig zijn op één van bo
vengenoemde gebieden, daar hun 
kennis van nut kan zijn voor de sta- 
tenfraktie.

Bestuur werkgroep
Het voorlopig bestuur van de 
werkgroep is als volgt: 
voorzitter: Rien Weststrate. Bonn-

weg 171 te Vlaardingen tel. 010- 
34.30.24 th. 01846-2094 kant. 
penn.m.: Adriaan van Sprang,
Herestraat 44, Maasland giro
nummer 328.93.91 t.n.v. A. v. 
Sprang, Maasland 
sekr.esse: Elly Aling, Loosduinse- 
kade 4, Den Haag tel. 070-46.67.46 
th.

Jaap van Dinter, Beethovenlaan 
39 7, Maassluis, tel. 070-62.46.91 
kant.
J. H. J. de Feijter, Boomrak 24a, 
Valkenburg, tel. 01718-1.67.67. 
Jorrit Jorritsma, Sparrenstraat 9, 
Spijkenisse.
Jan Heikoop, Noordzijde 23, Oud 
Alblas.
Huub v.d. Meer, Bernardstraat 64, 
Numansdorp.
Kees Neels, Stoofstraat 10, Ooltgens- 
plaat.
Bauke Wagenaar, Rokkeveenseweg 
51, Zoetermeer.
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) sehriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganilseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
-de gemeente - ruimtelijke ordening
-de rol van het gemeenteraadslid -volkshuisvesting
- ambtenaren - onderwijs
- de gemeentebegroting - cultuur en recreatie
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde 
-functionele en. wijkraden
- intergemeentelijke samenwerking en 
gewestvorming

-de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 25,-
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 1501169 t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden ondér vermelding van „De Gemeen teraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:• •

-de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W, - 2 lessen.
- de gemeente in ons bestuursstelsel -1 les.
-gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
-onderwijs -1 les.
-welzijnsbeleid -1 les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-11 T.V.-Iëssen
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad” .

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken; een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.'
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking - 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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Wordt lid van de ARP

d u & ijk

Bij de ledenadministratie komen zelfs dit soort oude 
briefkaarten binnen!

HEEFT 
U DE

CONTRIBUTIE
AL

GESTORT?
GEBRUIK
ACCEPT

GIROKAART!

Zojuist verschenen:

NOORD-NEDERLAND ANNO 1974
Beleidsuitdagingen voor de komende jaren.

Een nota in opdracht, op initiatief en onder medeverantwoordelijkheid 
van de A.R. Tweede Kamerfractie, in samenwerking met de Dr. A. 
Kuyperstichting.

Prijs: f 2,50 per ex.

Bestellingen door storting van het bedrag op postgiro 89673 t.n.v. 
A.R. Partijstichting, Den Haag met vermelding van ,,Noord-Nederland 
Anno 1974".

Of* de BON bij cfe ARP!

Meldt U óók aan als lid van die aktieve partij. De ARP biedt tal' 
van mogelijkheden tot invloed op ’s lands en regionaal be
stuur, wie laat zo’n kans -  „voor open doel” -  liggen?
De kontributie bepaalt U zélf aan de hand van een kontributie- 
staffel. Dus geringe kontributie voor lage inkomens, en hogere 
kontributies voor de hogere inkomens. Stuur de bon naar ARP, 
antwoordnummer 66, Den Haag.
Géén postzegel.

□ Sa ik. word lid van de ARP.

□ Van die partij wil ik méér weten, en ontvang graag nadere 
informatie.

□ Ja, stuur- mij gratis proefnummers van dit weekblad, dat zo 
spotgoedkoop is.

Naam .......................................................... ..............................

Adres ........................... .............................................................

Woonplaats ...............................................................................

Stuur de bon naar ARP, antwoordnummer 66, Den Haag. 
Géén postzegel.

ARP: onbevreesd 
de toekomst tegemoetf

■ BIJ HUURDEBAT  ■

Nadat door minister Gruij- 
ters in de nacht van 19 op 20 
december 1974 namens de 
regering het „onaanvaard
baar” over het
amendement-Scholten was 
uitgesproken, heeft fractie
voorzitter Aantjes- na gehou
den fractieberaad een ver
klaring in de Kamer afge
legd, waarvan de zakelijke 
inhoud als volgt luidde:

,,De minister heeft namens de rege
ring het onaanvaardbaar uitge
sproken. Dit betekent volgens hem 
niet dat het wetsontwerp wordt te
ruggenomen. Dan , blijven er nog 
inaar twee mogelijkheden over. Het 
kabinet kan aftreden. De .Kamer 
kan ook worden ontbonden.

Welke variant het ook zal zijn, in 
beide gevallen betekent het een poli
tieke crisis.

Ik vind het aller treurigst, dat de 
regering- ons met dit machtswoord 
voor die consequentie stelt.

Wij hebben van onze kant onze uit
erste best gedaan om de zaak zake
lijk te bediscussiëren. Door de 
staatssecretaris is daar nauwelijks 
adequaat op gereageerd. Wat dit 
betreft had het machtswoord ook

een etmaal eerder gesproken kun
nen worden.

Wij zijn bereid geioeest de moge
lijkheden van een andere politieke 
combinatie te honoreren. Door ook 
te praten over ingrijpende veran
deringen in het huurbeleid, een be
leid, waarvoor wij jarenlang 
mede-verantwoordelijkheid hebben 
gedragen en dat bepaald niet zon
der succes voor de volkshuisvesting 
is geweest. .

Wij zijn ook bereid geweest om in 
afwachting van de definitieve tot
standkoming van de aangekon- 
digde huren, ter overbrugging van 
die periode, in beginsel dit wets
ontwerp te aanvaarden, ook al 
hebben wij er nogal wat bezwaren 
tegen.

Wij zijn ook bereid geweest om on
der druk van het kabinet mee te 
werken aan een meer snelle behan
deling van het wetsontwerp, van
wege de fatale datum van 1 janua
ri. Van de kant van het kabinet heb 
ik overigens vandaag begrepen, dat 
die fatale datum niet meer zal gel
den als het wetsontwerp, hier een

maal aanvaard zijnde, in de Eerste 
Kamer komt.

Ik begrijp het allemaal wel. Weken
lang is er gemanoeuvreerd en is er 
een situatie gecreëerd, niet in de 
laatste plaats door uitladingen van 
de staatssecretaris buiten deze Ka
mer, (met de Kamer is er formeel of 
informeel nauwelijks overleg vooraf 
geweest) waarin er geen ruimte 
voor het kabinet meer is voor een 
maatregel die. zelfs nog blijft bene
den datgene, waar wij volgens de 
berekening van Keerpunt zouden 
moeten uitkomen.

Als het kabinet zo onverantwoorde
lijk is, daarvoor Nederland in de 
huidige situatie in een politieke cri
sis te storten, dan zijn wij niet be
reid die verantwoordelijkheid met 
het kabinet te delen. Op die grond 
trek.ik het amendement-Scholten in.

Ik voeg daaraan toe, dat wij dan 
wel wensen, dat de werkingsduur 
van het wetsontwerp tot een jaar 
zal worden beperkt. Ik vraag voor 
onze woordvoerder de heer Schotten 
een nieuwe termijn om een daartoe 
strekkend amendement in te die
nen.”

FRACTIE- 
BE GELEIDING 

ONDERWIJS
Het zal ondertussen wel bekend zijn 
dat de ARJOS fraktiebegeleidings- 
groepen heeft en een van die groe
pen houdt zich met onderwijs en 
werkende jeugd bezig.
Deze groep heeft de afgelopen ja 
ren zeer goed gedraaid. Zij heeft 
o.a. studies gemaakt over de lera
renopleidingen, middenschool en 
permanente educatie. Deze nota’s 
zijn allemaal doorgesprokên met 
kamerleden van de ARP-fraktie 
want daarmee zijn heel goede kon
takten. Verder wordt ieder jaar de 
onderwijs-begroting met enkele 
ARP-fraktieleden doorgesproken. 
Het plan is nu om een studie te 
gaan maken over een heel belang
rijk 'onderwerp. In de memorie van 
toelichting van de onderwijsbegro
ting 1975 wordt er ook al over ge
sproken. De studie zal erover gaan 
of het mogelijk moet en kan blijven

dat iedereen die studie gaat volgen 
die hij graag zou willen. Zal er geen 
rekening gehouden moeten worden 
met de maatschappelijke behoef
ten? Wanneer deze studie afgerond 
is, en doorgesproken is met de 
ARP-fraktie zal er een ander on
derwerp onder de loupe genomen 
worden.

Ik hoop dat vele Arjossers (en het is 
echt niet verboden dat ARPers zich 
ook opgeven) bereid zijn om deze 
fraktiebegeleidingsgroep te komen 
versterken.
U kunt zich opgeven bij C. Sprong, 
Roostenlaan lid , Eindhoven, tel.: 
040-11.49.88.

Jaarvergadering 
Smallingerland '

Op 13 januari 1975 spreek mevr. J. van 
Leeuwen op de jaarvergadering van de 
gem. AR Kiesvereniging Smallinger
land. Aanvang 20.00 uur, in de Morah- 
kerk, Dwarswijk. Thema: „het CDA na 
de statutenaanvaarding.”

ST. C. ENSCHEDE 
BEPLEIT CDA

Het dagelijks bestuur van de 
A.R.Statencentrale Enschede heeft 
ter kennis van het partijbestuur ge
bracht, dat in Enschede reeds jaren 
in plaatselijk verband wordt sa
mengewerkt met K.V.P. en C.H.U. 
De gemeenteraadscampagne werd 
dan ook gevoerd ten gunste van 
een C.D.A.-kandidatenlijst en op 
basis van een C.D.A.-programma. 
De aktie is bij de kiezers aangesla
gen, hetgeen uit de verkiezingsuit
slag blijkt. De A.R.P. in Enschede 
is zich steeds meer thuis gaan voe
len in het C.D.A., als een politieke 
groepering, die haar opstelling ont
leent aan het Evangelie. Gepleit 
wordt voor één C.D.A.-lijst bij vol
gende Kamerverkiezingen. De 
A.R.P. te Enschede spreekt de 
wens uit, dat bij de beslissing tot 
één gezamenlijke lijst de positieve 
ervaringen in Enschede als stimu
lans mogen dienen.

A.R.P. OVERIJSSEL
Het bestuur van de A.R.P. OVERIJSSEL zoekt

IEMAND 
(vrl. o f  m n l.)
woonachtig in Overijssel, die voor haar de administratie wil verzorgen.

De beschikking over enige vrije tijd is daarvoor nodig.

Hoewel het niet als een royale bijverdienste gezien mag worden, is er 
wel een vergoeding aan verbonden.

Inlichtingen en aanmelding bij J. H. Engbrink, Churchillstraat 29, Hol
ten. Tel. 05483-1528.

Bestel
n«.
278
282

! 294 
295

,288

RP informatiesets leden- en abonneewerfaktie
Titel

Leden werfkrant
Jongerenpamflet „95 jaar, maar bij de tijd” 

A.R.P.-stickers
A.R.P.-raambiljetten „Wij komen terug” (met 
ruimte voor het aanbrengen van eigen mede
delingen of aankondigingen)

De gemeente in beeld:
een documentatie over het functioneren van de 
gemeentelijke overheid
(meerdere exemplaren tegen dezelfde kortings- ■ 
regeling als geldt voor bestelno. 289)

Prijs

f  0,10 
f  0,05

f  0,10 

f  0,75

I N B ■ ■ & ■ ■ ■ ■ ■ I B f l B B B B B B B B B B B B B

Een uitvoerige brochure- en 
documentatielijst is op aanvraag 
verkrijgbaar.
De hierboven genoemde publikaties :s 
zijn verkrijgbaar door storting 
van het verschuldigde bedrag 
op postgiro 89673 t.n.v. 
A.R.Partij-stiehting met vermelding 
van brochurenummer, titel en 
aantal.

Doe mee, bestel nu!

289 De fractie in aktie!
een documentatie met informatie over hetgeen 
de A.R.P.-parlementariërs tussen mei 1973 en 
mei 1974 aan politieke standpunten bepaal
den f 0)50

2 t/m 4 exemplaren f  0,40 
5 tlm 9 exemplaren f  0,30 

10 tlm 49 exemplaren f  0,20 
5J) tlm 99 exemplaren f  0,15 

100 t/m .. exemplaren ,ƒ 0,10

De A.R.P. in vogelvlucht:
een documentatie over de geschiedenis van de 
A.R.P. f  0,50

2 tlm 4 exemplaren f  0,40 
5 tlm 9 exemplaren f  0,30 

10 tlm 24 exemplaren f  0,20 
25 en meer exemplaren 0,15
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Z f e r g  w @ @ r  d e  z w a k k e n

Kunt 'ii 1% vest uw  rsetim inlm m en  
van dez© maemé bestem m en wem  

bet landbouw voorlichtlagsw erk
van  de  kerken  overzee?

Neem nu deze Pakistaanse kinderen. Ze zijn blind. Ze zitten op een 
christelijke blindenschool in Lahore.
Blind zijn bij ons is al erg, het is in een ontwikkelingsland een ramp. De 
gezonden moeten al vechten om het hoofd boven water te houden. De 
gehandicapten komen er helemaal niet aan te pas. Hun bestaan is 
uitzichtloos, tenzij...
De kerken hebben zich voorar ook de zorg-aangetrokken voor die grote 
schare lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Proberen de lichamelijk 
gehandikapten toch toekomst te geven door aangepaste opleidingen. 
Proberen geestelijk gehandikapten de aandacht en zorg te geven die ze 
nodig hebben en waardoor ze toch gelukkige mensen kunnen worden.
Men zegt weleens dat welvaart en welzijn van een land kunnen^worden " 
afgelezen aan de zorg die er besteed wordt aan de gehandikapten. Wil een 
samenleving een „rechtvaardige samenleving” worden genoemd, dan zal zij 
zorg moeten leren dragen voor de zwakken. Zo’n samenleving herken je aan 
de zorg die de zwakke krijgt.
Veel landen in de derde wereld maken een stormachtige ontwikkeling door. 
Bepaalde waarden kunnen dan gemakkelijk over boord vallen. De kerk 
probeert in die landen met haar opleidingen en tehuizen de waarde en het 
recht van de zwakke overeind te houden.
Kinderen als deze „kosten” f 38 per maand.

WERELDDIAKONAAT
P.S. Is er bij u in de buurt een 

centrum voor op een of 
andere wijze gehandikapten 

en heeft u daar als gemeente 
van Christus aandacht voor?

GIRO 2211

T.N.V. ALGEMEEN D IA K O N A A L BUREAU 
V A N  DE GEREFORMEERDE KERKEN 
KO NING SLAAN 7, UTRECHT, TEL. 030-5T4341



NEDERLANDSE GEDACHTEN
weekblad van de anti-revolutionaire partij

31e jaargang -  nr. 3 -  18 januari 1975_ Deze week o.a. uitvoerig aandacht voor de Suriname-conferentie 
van de ARJOS. Op de foto een bosnegerdorp in Suriname.
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■ „SURINAME
S ONAFHANKELIJK”
B
■ „Een land heeft de politieke on- 
jjj afhankelijkheid nodig om. ook 
B economisch onafhankelijk te 
• worden” , deze stelling werd 
g geponeerd tijdens de ARJOS.
B CONFERENTIE „Suriname On- 
® afhankelijk” , waarover in dit 
B nummer uitvoerig verslag.
B Daarnaast' aandacht voor de 
2 positie van de gewetensbe- 
g  zwaarden. Dr. De Kwaadsteniet 
B vraagt zich a f wat de conse- 
2 quenties van een eventuele ver- 
'B ruiming zullen zijn, Dr. Ver
smaat vraagt zich af op welke
■ punten wijziging in onze eco- 
Bnomische orde noodzakelijk is. U 
2  leest zijn 2e artikel in een serie 
g  over het thema onze economi- 
Bsche orde getoetst aan bijbelse 
Ë normen.

Boersma: 1975 voor kabinet jaar van de waarheid
De Anti-Revolutionaire aktie 
„Wij komen terug” heeft in 
1975 zijn eerste vervolg ge
kregen. Afgelopen maandag 
13 januari ging onze minis
ter van Sociale Zaken drs; J. 
Boersma op bezoek in Lei
den.

Hij gaf daarmee opnieuw blijk, ook 
in tijden dat geen verkiezingen 
plaatsvinden, zich in het land te la
ten zien. Niet om stemmen te win
nen, maar vooral om zich op de 
hoogte te stellen van de problemen 
die er leven.
„Indien er dit jaar een kabinetscri
sis zal ontstaan dan ziet de toch al 
niet rooskleurige toekomst' voor 
Nederland er rampzalig uit. De 
sociaal-economisehe vooruitzichten 
voor 1975 zijn de'slechtste sinds 
1945 en de termijn die een nieuwe 
kabinetsformatie vergt zal het in 
toenemende mate moeilijker ma
ken” , aldus minister Boersma van 
Sociale Zaken op een bijeenkomst 
in Leiden.
De minister zei dat het bijzonder 
moeilijk is om oplossingen te geven 
ter bestrijding van het werklozen
probleem. Internationaal zijn de 
vooruitzichten dermate slecht dat 
geen enkel kabinet, van welke sa
menstelling ook, dit jaar een aan
trekkelijk beleid kan voeren.
Op het werkgelegenheidsbeleid van 
het kabinet is veel kritiek, maar he
laas worden volgens de bewinds
man geen alternatieven aangegeven 
hoe de werkloosheid wèl te bestrij
den. De oplossing kan en mag niet 
alleen van de overheid verwacht 
worden. Ook werkgevers en werk
nemers moeten hun schouders er 
onder zetten, zo zei minister 
Boersma.
Vervolgens deed hij een beroep op 
werkgevers en vakbonden om in de 
komende loononderhandelingen

N ederlandse
G edachten
Een blad om veel 
van te verwachten!

- □  Een abonnement op Ned. Ge
dachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement (f 7 ,- per half 
jaar)

Mijn geboortedatum is
□  Stuur mij enkele proefnummers

Naam.....................................................

Adres.....................................................

Woonplaats.....................  ..................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66,
Den Haag. Géén postzegel

Het enige politieke 
weekblad van 
formaat

hun bereidheid te tonen, de werk
loosheid „gezamenlijk” »-te bestrij
den. Hij stelde dat dit jaar nog 
maar een geringe loonsverhoging 
tot stand kan komen, die zo even
wichtig mogelijk moet worden ver
deeld. De heer Boersma liet in dit 
verband een waarschuwing horen 
aan het adres van de vakbonden; 
die niet te veel dienen te eisen, wil 
èén en ander niet ten koste gaan 
van de mensen, waarvoor ze optre
den.

Geen „Volksfront”
Dit jaar wordt het „Jaar van de 
Waarheid” voor het voortbestaan 
van het kabinet Den Uyl, zeker in 
de verhoudingen tot het parlement, 
zei drs. Boersma. De mogelijkhe
den voor een kabinetscrisis kunnen 
theoretisch zeker zich voordoen, 
zoals de Navo-politiek en de abor
tuswetgeving. De minister herin
nerde ook aan de wrijvingen tussen 
de verschillende frakties gedurende 
de laatste helft van 1974. Hij riep de 
koalitiepartners dan ook op het el
kaar mogelijk te maken, de samen
werking voort te zetten. Al tilde hij 
er niet te zwaar aan, toch zijn op
merkingen over een „volksfront” 
van de Rotterdamse burgemeester 
Van der Louw geen bijdrage aan 
die samenwerking.
Gekonfronteerd met een' „oudere” 
werkloze ging de heer Boersma na
der in op de werkloosheid. Het ka
binet heeft nog geen oplossing ge
geven voor met name dit deel der 
200 000 werklozen. Een oudere 
werkloze is tegenwoordig al ie
mand van 50 jaa;r en de ondernemer 
selekteert uit het ruime aanbod op

dit moment o.a. op leeftijd. Hier
door is de werkloosheid onder ou
deren en jongeren juist zeer groot. 
Liever wordt de wat ervaren ar
beidskracht gekozen die tegelijk 
toch niet veel in leeftijd moet zijn 
gevorderd.
Boersma kon als antwoord op de 
vraag, of er geen mogelijkheid was 
deze ouderen een uitkering te blij
ven geven tot aan de A.O.W.- 
uitkering, zeggen dat een advies 
aan de Sociaal Economische Raad 
hieromtrent is gevraagd. Gedacht 
wordt hierbij voorlopig aan een 
uitbreiding van de termijn van 26 
weken, waarbij ieder recht heeft op 
een 80% uitkering tot een jaar. Zij
delings wees de minister op de 
grote onrechtvaardigheid, dat deze 
grote groep van werkwillige men
sen dreigen in de hoek van de be
roepswerklozen gedrukt te worden.

’s Middags toen de heer Boersma 
zijn werkbezoek startte bij de scho
lengemeenschap Visser ’t Hooft te 
Leiden was ook een vraag in deze 
trant naar voren gekomen. Een der 
leerlingen in de uitpuilende aula 
van de school vroeg, nadat de mi
nister onder enorm applaus op het 
podium had plaatsgenomen, of het 
probleem van de 200 000 werklozen 
niet voor een groot gedeelte ver
oorzaakt werd door beroepswerk
loosheid. De vragensteller zei ook 
dat loonkostenverlaging misschien 
een oplossing zou zijn. Minister 
Boersma erkende dat er natuurlijk 
misbruik gemaakt wordt van de so
ciale wetten, en wees er tevens op 
dat ook andere wetten hieraan niet 
ontkomen (belastingwetten!). Hij 
stelde echter óók dat hij nog van 
niemand het bewijs gekregen had, 
dat de betrokkenen zo blij zijn geen 
werk te hebben. Hierbij verwees hij 
naar de grote groep die op hun 
leeftijd niet aan de slag kunnen 
komen en hij raadde de jeugdige 
vragensteller aan van tijd tot tijd 
eens „een andere ochtendkrant” te 
lezen.
In een loonkostenverlaging zag de 
heer Boersma niet zoveel. Indien 
minder verdiend wordt, kan ook 
minder gekonsumeerd worden. Dat 
zou ons terugbrengen in de dertiger 
jaren, waarbij krisis op krisis ge
stapeld werd. Wel streven wij naar 
een zo laag mogelijke stijging na
tuurlijk! In dit „Jaar voor de 
vrouw” werd ook gevraagd naar het 
gevaar dat veel werkende vrouwen 
misschien uit het arbeidsproces 
gewipt kunnen worden, maar dat 
verwachtte de minister niet direkt. 
Wél noemde hij het nadelig voor

vrouwen dat weinig part-time werk 
aangeboden wordt, dat de konfek- 
tie-industrie, waar nogal veel vrou
wen hun werk vinden, erg kwets
baar is en dat de landbouw steeds 
verder achteruit gaat. Ook in deze 
tak is nogal wat werk voor vrouwen 
weggelegd. In elk geval worden ze 
niet enkel en alleen werkloos om
dat ze toevallig „vrouw” zijn, zo zei 
Boersma.
Drs. Boersma ging deze dag verder 
op bezoek bij de onlangs geopende 
Sociale Werkplaats te Leiden, waar 
hij door de direkteur werd rondge
leid over de diverse afdelingen en 
waar hij zich hier en daar ophield 
met enkele van de in totaal 800 
werknemers van deze dienst, in 
hoofdzaak geestelijk of lichamelijk 
gehandicapt.

Dit werd door hen zichtbaar op 
prijs gesteld. Ook was er een ge
sprek met het college van B. en W. 
van Leiden. Hij kon toezeggen dat 
volgende week of kort daarop de 
langlopende projekten voor aanvul
lende werkgelegenheid door het 
ministerie zullen worden aangewe- 

Vervolg op pag. 2
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Minister Boersma in gesprek met een werknemer van het toeleveringsbedrijf „De 
Waard” te Leiden
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V olkspartij

In
gehschou m

De Anti-Revölutionaire Partij heeft 
steeds beoogd een volkspartij te 
zijn.
Een volkspartij en een partij voor 
heel het volk.
Die twee horen -  in de genoemde 
volgorde -  onlosmakelijk bij elkaar. 
In de genoemde volgorde.
In de omgekeerde volgorde is het 
niet vanzelfsprekend. Een partij, 
die beoogt een partij te zijn ten 
dienste van heel het volk, behoeft 
daarmede nog niet een volkspartij 
te zijn.
Een volkspartij is een partij, 
waarin alle schakeringen'van heel 
het volk niet alleen vertegenwoor
digd zijn, maar ook een rol spelen.

. Schakeringen
Schakeringen. Dat betekent onder
wijsmensen van kleuter- en basis
onderwijs tot voortgezet en univer
sitair onderwijs, inclusief uiteraard 
alle beroepsonderwijs en het 
vormings- en (bij)scholingswerk, 
kleinere en grote werkgevers, gro
tere en kleine werknemers, midden- 
en klein-bedrijvers, (gevorderde) in
tellectuelen, minimumTloners_ en 
welgestelden.
Vertegenwoordigd. Lid zijn, kiezer 
zijn; gerepresenteerd in bestuursor
ganen en in vertegenwoordigende 
lichamen.
Een rol spelen. Samen; bouwen, niet

zozeer aan de partij, ook dat, een 
belangrijk middel, als wel aan de 
samenleving, dat vooral.
Volkspartij en partij voor heel het 
volk.
Dat moet je niet alleen beogen te 
zijn, maar zo moet je natuurlijk in 
de werkelijkheid, in de samenleving 
van alle dag, ook ,,overkomen” . 
Volkspartij zijn voor heel het volk is 
moeilijk.
Dat moet je eigenlijk steeds heel 
duidelijk laten zien. Anders zijn er 
sommigen, die dat niet zien, bij wie 
dat niet overkomt. En daar zullen 
wij, heel erg nuchter, wel even op 
moeten letten.
Wij moeten niet alleen voor ons ei
gen gevoel naast al die mensen 
staan, maar die mensen moeten ook
-  en dat is nog wel het,voornaamste
-  het gevoel hebben, dat wij naast 
hen staan.
Je zult als mensen, die een volks
partij ,,maken” , wel moeten praten

en handelen volgens het principe 
„ gewoon doen in eigen kring” , zo
dat men merkt, dat het écht is, echt 
waar, werkelijkheid, voor heel het 
volk, ondanks alle -  zo is het nu 
eenmaal in de politiek -  soms, op 
het eerste gezicht onduidelijkheid. 
Er zijn periodes, waarin dat beter 
lukt dan in andere. Omstandighe

den spelen een rol, maar ook al of 
niet min o f meer aanwezige vin
dingrijkheid.
Het is tijd om als anti
revolutionairen weer eens echt ons
zelf te zijn in de goede zin van het 
woord, zonder irrelevante remmin
gen
Daarbij is erg belangrijk voluit 
christelijke partij te zijn, zoals onze 
tweede naam zegt, Evangelische 
Volkspartij.
Wij willen een partij zijn, welke in 
de samenleving optreedt vanuit één 
enkel, een Bijbels uitgangspunt, met 
het Evangelie als enig richtsnoer.

Uitgangspunt
In dat uitgangspunt ligt ten diepste 
het enige, het echte, het werkelijk 
mogelijk van volkspartij zijn.
En dan moeten wij daarbij beden
ken, dat een christelijke volkspartij 
nooit een middenpartij zal zijn,

maar een partij, levend, denkend en 
werkend vanuit de radicaliteit van 
het Evangelie.
Die aanduiding is soms wel eens 
niet helemaal begrepen. Maar lees 
de Bergrede (Mattheus 5, verder ook 
Mattheus 19) er nog eens op na. Wij 
moeten bezield zijn van de Bijbelse 
gerechtigheid. Een echte volkspartij 
denkt vooral aan de zwakken te
midden vaji het volk, wie dat in be
paalde omstandigheden ook zijn. 
Als dat ondersneeuwt, al is het 
maar onder een dun laagje, dan 
kun je een christelijke partij -  zoals 
wij die in alle bescheidenheid heb
ben leren verstaan -  wel vergeten 
en daarmede de garantie om in
derdaad volkspartij te ■ zijn voor 
heel het volk.

W. de Kw.

GEHEID
HOUT-EN
METAAL-
BEWERKINGS-
MACHINES

VAN DER SPEK
ROTTERDAM -  TEL. 27.97.55. 
WOLPHAERTSBOCHT 214

m
Op mijn artikel d.d. 19 okto
ber j.1. hebben op verzoek 
van de redactie een tweetal 
personen, gereageerd.

Ds. A. A. Spijkerboer uit Amster
dam benadert de gestelde proble
matiek ,uit de ethische fhoek en stelt 
-  voorzichtig -  dat in bepaalde si
tuaties de overheid het recht en 
zelfs de plicht heeft tot doden. Hij 
vindt ook dat woordbreuk tot de 
middelen kan en mag behoren die 
de overheid zou kunnen hanteren. 
Hij ziet in de oorsprong en aard van 
de gijzelingsacties sterke interna
tionale fascistische tendenzen en 
op die grond komt hij tot zijn om
schreven standpunt.

Kansberekening
Professor P. J. Boukema, uit Am
stelveen, benadert de problematiek 
meerjait de staatsrechterlijke hoek, 
d.w.z. hij vraagt zich af wat de taak 
van de overheid is en waarin die 
haar begrenzing vindt. hij vindt dat 
geen enkele gijzelingszaak dezelfde 
is en dat de overheid voldoende 
vrijheid van handelen moet bezit
ten. Volgens hem zijn ethische 
normen vaak eikaars concurrent 
d.w.z. zij zullen tegen elkaar moe
ten worden afgewogen. Zijn con
clusie is dat we met elkaar niet veel 
verder gekomen zijn en dat in geval 
voor geval de kansberekening 
m.b.t. de goede afloop een grote rol 
speelt.
Tot zover beide geachte scribenten 
over moeilijke en delicate zaken. 
Laat ik tot slot en na afstand te 
hebben genomen van de gijzelingen

Van partijen 
verantwoorde
beleidslijn

D o o r
W. M. van Andel

In N.G. van 19 oktober j.1. stelde 
de Haagse commissaris van 
politie, W. M. van Andel enkele 
vraagpunten naar aanleiding van 
de gijzeling in de Franse 
ambassade. Deze vragen hadden
m.n. betrekking op het handelen 
van de overheid in gevallen waar 
de rechtshandhaving in het geding 
is. Op zijn artikel reageerden resp. 
drs. Spijkerboer en prof. Boukema 
in N.G. van 9 en 16 november j.1. 
In bijgaand artikel een slotreactie 
van de heer van Andel.

zelf nog enkele opmerkingen in al
gemene zin mogen maken. De dis
cussie is op gang gekomen en dat is 
al heel belangrijk. We zijn er nog 
niet en dus kan dit gesprek nog wel 
enige tijd duren, temeer daar de 
veelzijdigheid van de gewraakte 
gijzelingsacties zo groot is. Mijn 
conclusie is dan ook dat de over
heid in dergelijke zaken een grote 
algemene en bijzondere verant-'

gevraagd.
woordelijkheid bezit. In .algemene 
zin bedoel ik dat zij de rechtsorde 
beschermt en waardoor zij alleen 
duidelijk maakt wat zij daaronder 
verstaat en hoe ver (of hoe nauw) 
zij daarin de grenzen trekt.
In bijzondere zin bedoel ik dat zij 
het leven van individuen be
schermt en daarin ver, heel ver, 
mi,et gaan. Hier .een grens trekken 
is moeilijk en teer. Mag ik punts
gewijs nog enkele (praktij k)opmer- 
kingen maken n.a.v. de twee gijze
lingszaken die zich kortgeleden -  
helaas beide in de stad van mijn 
werkzaamheden -  hebben voorge
daan.
B Overheid en publiciteitsmedia 
zullen reeds nu afspraken moeten 
maken hoe beide in dergelijke si
tuaties met elkaar handelen. Ik heb 
gelezen dat de minister van justitie 
terzake activiteiten zou gaan ont
wikkelen. Gelukkig maar!
B Zou de overheid niet duidelijk 
van tevoren laten blijken dat het 
haar hoge ernst is met het voorko
men van dergelijke acties door vol
doende veiligheden in haar preven
tief beleid in te bouwen? (Ik denk 
aan het uitdragen in het publieke 
leven van haar standpunt, het

Het leger in actie bij de Haagse gijzeling
maximaal beveiligen van gebouwen 
en bepaalde personen).
B De preventieve informatie met 
betrekking tot allerlei ontwikkelin
gen en stromingen op politiek ter
rein zullen de grootst mogelijke 
aandacht moeten hebben.
B Het uitwerken van plannen voor 
het op duidelijk en voorzichtige 
wijze behandelen van gijzelingen, 
kapingen enz. dient de hoogste 
prioriteit te bezitten. De tijd is kort! 
B Een maximale bescherming van 
allen die met de bestrijding van 
deze zaken zijn belast, is zeer be
langrijk. Ook hier staan mensenle
vens op het spel (politie, justitie, 
gevangeniswezen).

fl .Opleiding van speciaal getrainde 
mensen die in zeer moeilijke sSitua- 
ties het hoofd koel houden en 
daardoor een maximum' aan be
scherming bieden. Dit geldt zowel 
voor beleidsfunctionarissen als wel 
voor hen die irr het veld werkzaam 
zijn. ■
B Ik blijf erbij: de politieke par
tijen zullen alles eens op een rijtje 
moeten zetten en zodoende trach
ten tot een politiek en practisch 
verantwoorde beleidslijn te komen. 
Ook een overheid heeft daar recht 
op, laat staan haar uitvoerende 
ambtenaren.
Alle betrokkenen bij gijzelin
gen hebben daar recht op.

Minister Boersma bij zijn binnenkomst in het Leidse Chr. Lyceum 
„Visser ’t Hooft”

I1
B
B

Ministerscrisis eerste gevolg 
van eenzijdige opzegging 
NAVO-bondgenootschap

B
B

Vervolg van pag. 1 
zen. Vooral in de Randstad, en 
daartoe behoort Leiden, zullen de 
investeringswerken gestimuleerd 
moeten worden, zodat het naar 
Boersma’s mening niet bij de 120. 
miljoen die nu zijn uitgetrokken zal 
kunnen blijven. Wel moeten de ge
meenten zich terdege realiseren dat 
de aanvullende werkgelegenheids
gelden, die door het kabinet zijn 
uitgetrokken, als extra bedoeld zijn 
en niet als opvang van aanwezige 
begrotingstekorten, aldus de heer 
Boersma.

Ministerskrisis
Op deze geslaagde „wij komen 
terug” -dag werd de minister na
tuurlijk ook gevraagd naar de posi

tie van de A.R.P, Zou de A.R.P. 
bijvoorbeeld'wel een kabinetskrisis 
aandurven over zaken als de Navo 
o f de abortus? Minister Boersma 
achtte dit zonder meer mogelijk, 
maar maakte onderscheid tussen 
een ministerskrisis en een botsing 
met de Tweede en eventueel Eerste 
Kamer. Compromissen zullen blij
ven, zoals ze er altijd zijn geweest.
Vlak voor Kerst 1974 heeft de Ka
mer bijvoorbeeld wat witte in de 
rode wijn gedaan, zei drs. Boersma. 
Terugkomend op de Navo, zei hij, 
niet te verwachten dat deze Minis
ters van Buitenlandse Zaken en 
van Defensie een voorstel zullen 
doen om eenzijdig het Navo- 
bondgenootschap op te zeggen. 
Nadrukkelijk zei Boersma dat an

ders een ministerskrisis het eerste 
gevolg is!
Op de avondvergadering zei de mi
nister dat Nederland helaas geen 
krachtige oppositie bezit, en dat is 
nadelig voor de demokratie. De 
echte (liberale) V.V.D.-gedachte 
glijdt hoe langer hoe meer af naar 
de middelmatigheid.

Ook voor de A.R.P. is 1975 
nogal een belangrijk jaar, 
zei hij tenslotte.
Wil de samenwerking in het 
C.D.A. verder gestalte krij
gen dan zal er eenheid moe
ten zijn over uitgangspunt, 
program en aktie, dat in re
latie tot het evangelie her
kenbaar moet zijn, en de 
uitdrukking daarvan in haar 
mogelijk te voeren beleid, 
hetgeen de christen-demo- 
kratische partijen in een 
voorhoede-positie zal plaat
sen, aldus de slotwoorden 
van drs. Boersma tijdens 
dit veeleisende bezoek.

Gerrit van der Berg
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STICHTING
LEERPLAN

ONTWIKKELING
Vrijdag jl. is de Stichting 
Leerplanontwikkeling opgericht. 
Drs. Th. D. Jansen, 
plaatsvervangend 
directeur-generaal voor het 
onderwijs heeft bij die gelegenheid 
een aantal opmerkingen gemaakt, 
die niet met elkaar gerijmd 
kunnen worden.

Hij zei, dat niemand bang hoefde- 
te zijn, dat de stichting iets aan de 
scholen zou opdringen. De door de 
stichting te maken leerplannen 
zullen slechts vrijblijvend en tot 
niets verplichtend worden 
aangeboden.

Verder zei hij, dat het duidelijk 
was, dat er iets moet gebeuren. 
Immers, de scholen zijn nu

uitgeleverd aan de willekeur van 
de uitgevers.
„Scholen kunnen zelf wel een keus 
doen uit wat de uitgevers 
aanbieden, maar door de veelheid 
van produkten is dat toch erg 
moeilijk” .

De laatste woorden van Jansen 
doen ons wat al te betuttelend 
aan. Maar dat terzijde. Veel 
interessanter is het zijn beide 
opmerkingen eens te vergelijken. 
Dan kom je noodzakelijkerwijs tot 
de conclusie, dat de scholen na 
oprichting van de S.L.O. 
uitgeleverd zullen zijn aan de 
willekeur van de uitgevers èn aan 
die van de Stichting 
Leerplanontwikkeling beide. Zou 
dat door de nog grote veelheid van 
produkten niet te moeilijk worden 
voor die arme onderwijzeressen en 
onderwijzers?

De heer Jansen heeft bij dezelfde 
gelegenheid nog een derde 
opmerking gemaakt. „Het wordt 
tijd, dat er enigszins ordening 
komt in de chaotische janboel van

dit moment” . Dat kan natuurlijk 
helemaal niet gerijmd worden met 
zijn woorden over het 
vrijblijvende en tot niets 
verplichtende van de S.L.O. Het is 
echter wèl zijn gevaarlijkste 
opmerking: er spreekt een kille 
bedilzucht uit, die dodelijke 
uitwerking kan hebben voor 
bepaalde elementen in de 
samenleving.

TOEKOMST
VAN

HET KABINET

Vorige week heb ik in uit
zicht gesteld dat ik vandaag 
zou terugkomen op de bete
kenis die het op 20 decem
ber jl. in de vergaderzaal van 
de Tweede Kamer (oor
spronkelijk onder stadhou
der Prins Willem V dienend 
als balzaal) voorgevallene 
kan hebben voor de toe
komst van het kabinet.

Belangrijker dan het bal zelf is de 
vraag, hoe er ’s nachts na het bal 
politiek voorstaat. Er is alle reden 
dit onder ogen te zien, want al zijn 
er dan bij het laatste parlementaire 
treffen van 1974 geen brokken ge
vallen, het is natuurlijk ondenkbaar 
dat het gebéurde geheel zonder ge
volgen voor het kabinet zou kun
nen blijven.

Verzwaarde hypotheek
Het is zonneklaar dat met name de 
verhouding van de AR-fractie tot 
het kabinet geleden heeft door de 
onverantwoordelijke wijze waarop 
het kabinet met machtsvertoon het 
tekort aan argumenten van achter 
de regeringstafel heeft getracht te 
kompenseren.
Als ik zeg „met name de AR- 
fractie” dan is dit niet allereerst 
omdat het om een AR-amendement 
ging, maar omdat geen tweede poli
tieke groepering zoveel verdragen 
geriskeerd heeft om' het kabinet 
(ondanks de formatie waaruit het is 
voortgekomen), de kans te geven de 
basis te leggen voor en zelf reeds 
een begin te maken met een 
vruchtbare samenwerking tussen 
progressieven en christen-democra- 
ten.
Door gebeurtenissen als in de 
nacht voor het Kerstreces wordt de 
hypotheek, waarmee de politieke 
verhoudingen door de kabinets
formatie toch al zijn belast, eerder 
verzwaard dan verlicht.
Wanneer ik over 20 december 1974 
bitter gestemd ben, dan is dit niet 
omdat wij geweken zijn voor het 
onaanvaardbaar (dat leek én lijkt 
mij gezien de zaak die daarbij in 
geding was alleen maar een kwestie 
van de wijste zijn), maar omdat het 
kabinet, het gehele kabinet, is ge
zwicht voor de wijze waarop de 
PvdA-fractie en de PvdA- 
bewindslieden (de staatssecretaris, 
die tegen een parlementair debat 
over deze zaak onvoldoende opge
wassen bleek, voorop) de kwestie 
tot een „test-case” had geprocla
meerd.
De gang van zaken is illustratief 
voor de gehele manier waarop de 
beslissingen tot stand komen. We 
schijnen wat dat betreft niet veel 
gevorderd te zijn sinds 1956, toen 
prof. Oud van het laatste kabinet- 
Drees zei dat het met de samen
werkende socialisten en christen
democraten „net is alsof men el
kaar beschouwt als vijandige Mo

gendheden: bij de ene Mogendheid 
zit de geachte bewindsman de heer 
Suurhoff en bij de andere Mogend
heid zit de geachte bewindsvrouwe 
mej. Klompé” .
Niet veel nieuws onder de zon dus. 
Wie van het huidige kabinet ge
hoopt mocht hebben (en zij, die het 
een faire en reële kans hebben wil
len geven, hébben het gehoopt), dat 
het meer door idealen zou worden 
geïnspireerd dan door prestige
overwegingen, hebben nog niet 
veel reden voldaan te zijn.
Een fundamentele discussie (zoals 
die bij de jongste algemene poli
tieke beschouwingen zowel in de 
Tweede als in de Eerste Kamer tus
sen socialisten en christen
democraten op gang was gekomen) 
wordt gesmoord door de stemming 
die op bepaalde punten vooraf be
wust wordt gekweekt en door de 
manier waarop (ook door dit uit 
een oogpunt van idealisme preten
tieus kabinet) voor het verkrijgen 
van steun in de Kamer wordt „ge
handeld” , een manier namelijk 
waarbij meer wordt geteld dan ge
wogen.
Het beleid wordt teveel bepaald 
door beslissingen, waarbij partijen 
na felle strijd beurtelings een 
overwinning op punten boeken, 
waarbij de ander geacht wordt 
„door de knieën” te zijn gegaan. 
Daaruit moet ook worden verklaard 
dat het kabinet het wapen van het 
onaanvaardbaar gebruik in gevallen 
die op zichzelf van ondergeschikt 
belang zijn.
Vorige week schreef ik al, dat met 
dergelijke middelen niet blijvend 
een kabinet in stand kan worden 
gehouden. Op deze wijze behaalde 
overwinningen verkeren namelijk 
gemakkelijk in pyrrhus- 
overwinningen waarbij de winnaar 
uiteindelijk de zwaarste vérliezer 
wordt.
Op deze manier loopt het kabinet 
de kans 1977 niet te halen, laat 
staan uitzicht te bieden op en de 
basis te leggen voor een beter ver
ankerde samenwerking van socia
listen en christen-democraten na 
1977.

Wens en oordeel
Toch blijft een dergelijke samen
werking voor ons land in de gege
ven omstandigheden wenselijk en' 
tot op zekere hoogte zelfs noodza
kelijk.
De kijk die' iemand heeft op de 
wenselijkheid of onwenselijkheid 
van een bepaalde politieke kombi- 
natie bepaalt ook zijn oordeel over 
de standpunten die door een fractie 
worden ingenomen; niet omge
keerd. Ik wil dit aan de hand van 
het gebeurde op 20 december jl. il
lustreren.
Het dagblad De Telegraaf (extreme 
voorbeelden zijn altijd het meest il
lustratief) schreef naar aanleiding 
daarvan, dat de ARP door het niet 
op een crisis te laten aankomen 
„een diepe knieval voor de PvdA” 
had gemaakt. Nu heeft de AR- 
fractie vijf jaar geleden, op 20 no
vember 1969, op soortgelijke wijze 
een crisis voorkomen onder het 
kabinet-De Jong in' een konflikt 
met VVD-minister Witteveen. Ik

heb nog eens opgezocht wat toen 
het kommentaar van de Telegraaf 
was: „Het komt erop neer, dat de 
AR tot het allerlaatste ogenblik aan 
haar standpunt heeft vastgehouden 
en eerst is teruggetreden toen de 
-regering het scherpste wapen, dat 
zij tot haar beschikking heeft, in 
stelling had gebracht. Deze hou
ding van de AR in de laatste fase 
van de strijd past in het karakter 
van de AR-partij” .
De kleurrijke W D-leider in de 
Eerste Kamer, Harm van Riel zei 
op 6 januari 1975 in een op brede 
schaal verspreide rede in Assen:

„Wie, zoals de heer Aantjes, laatste
lijk bij de huurwetten eerst lastig 
doet en dan door de knieën gaat, 
gaat in de ogen van het overgrote 
deel der kiezers eenvoudig a f ’. Op 
9 december 1969 zwaaide diezelfde 
Van Riel in de Eerste Kamer lof toe 
aan de toenmalige AR-fractie- 
voorzitter in de Tweede Kamer 
voor zijn handelwijze in de door 
het- kabinet opgeroepen crisis
situatie. Een politiek bewuste partij 
als de onze kijkt door al dat ge
schetter wel heen en laat er zich 
niet door van de wijs brengen.
Als ik vorige week en deze week zo 
uitvoerig op de bezwaren en risi
co’s van de gebeurtenissen bij het 
huurdebat ben teruggekomen, dan 
is dit juist omdat jk samenwerking 
tussen socialisten en christen
democraten in de gegeven omstan
digheden het meest aangewezen 
vind. Ik wil daar graag de argumen
ten voor noemen.
In de eerste plaats is alleen op die 
wijze een parlementaire, meerder
heid mogelijk. Sommigen doen 
daar schamper over, maar in een 
parlementaire democratie is het 
van groot belang daaraan zo enigs
zins mogelijk vast te houden. Wie

De heer Jansen heeft in elk geval 
bereikt, dat we de Stichting 
Leerplanontwikkeling heel 
kritisch zullen gaan volgen.

*  k  
k

SPORTNOTA
Het is een punt van praktisch 
belang waarvoor wij hier -  als 
straks de sportnota door de 
Tweede Kamer behandeld zal 
worden -  bijzondere aandacht 
vragen. De sportwereld, zeker die 
in de amateuristische sector, mèt 
veel offers van vrijetijdsbesteding 
van het kader en veel jeugdleden 
met een behoorlijke contributie, 
krijgt straks te maken met een 
nieuwe belasting. Wij bedoelden 
de onroerendgoed belasting die 
over 4 jaar in alle Nederlandse 
gemeenten zal moeten zijn 
uitgevoerd. In het bijzonder zal dit 
gelden voor die clubs die over 
eigen accommodaties beschikken. 
Ongetwijfeld heeft deze

belastingheffing ook gevolgen 
voor de huur die door de 
sportorganisaties aan de gemeente 
moet worden betaald voor het 
gebruik van
overheidsaccommodaties.

Wij menen dat op dit terrein met 
grote voorzichtigheid zal moeten 
worden geopereerd. Nog méér 
belasting op deze onroerende 
goederen is niet overeenkomstig 
de bedoeling van de sportnota.
De overheid zal of vrijstelling van 
deze belasting op 
sportaccommodaties moeten 
realiseren of extra subsidie dienen 
te verlenen. Ons dunkt dat m.n. de 
rijksoverheid geroepen is deze 
dringend wordende 
aangelegenheid tot een 
aanvaardbare oplossing te 
brengen.

Het gevaar is anders reëel 
aanwezig, de hantering, van de 
gemeentelijke autonomie 
ervarende, dat er nogal wat 
verschillen zuilen ontstaan in de 
mate van heffing.

de parlementaire democratie lief 
heeft zal de mogelijkheid van een 
parlementaire meerderheid zeer 
zwaar laten wegen. Van de kant 
van de PvdA wordt nog weleens 
gezegd dat wij blijkbaar met haar 
willen regeren omdat wij haar no
dig hebben. Dit is juist en ik zou 
niet weten wat daartegen is. De 
PvdA werkt om precies dezelfde 
reden met christen-democraten 
samen en demonstreert dat, dunkt 
mij, op een nogal irritante manier. 
In de tweede plaats acht ik.het van 
belang dat in de huidige moeilijke 
economische situatie de PvdA niet 
in de oppositie is of wordt gedron
gen, maar regeringsverantwoorde
lijkheid draagt. Ik zou zo zeggen 
dat de zin daarvan dagelijks kan 
worden gekonstateerd. Sommigen 
in de PvdA zeggen dan dat zij 
blijkbaar goed genoeg zijn om de 
narigheid mee op te vangen. Ook 
dit is juist. Als het algemeen belang 
ermee gediend is, behoort iedere 
partij daar goed genoeg voor te 
zijn. Iets anders is dat samen de 
narigheid opvangen niet geheel 
vrijblijvend kan gebeuren voor wat 
betreft de verhoudingen, als de 
moeilijkheden eenmaal overwon
nen zijn. Al zal het huidige kabinet 
(alleen al vanwege zijn ontstaans
geschiedenis) voor ons nooit inzet 
van verkiezingen kunnen zijn, het 
gevoerde beleid kan daarom nog 
wel tot een voorkeur voor de poli
tieke kombinatie leiden.
In de derde plaats acht ik een 
kombinatie van socialisten en 
christen-democraten op het ogen
blik wenselijk met het oog op de 
alternatieven. Van Riel heeft in zijn 
eerder geciteerde lofrede op de 
AR-fractie in 1969 terecht gezegd: 
„Wie dit kabinet zal willen doen 
heengaan, moet zich in de eerste 
plaats afvragen, dacht ik zo, of in 
een andere kombinatie in de ko
mende PA jaar meer voor het land 
kan worden gedaan” . Woorden die, 
dunkt mij, voor 1975 gesproken 
hadden kunnen zijn.
Sommigen zijn er gauw mee klaar. 
Het aangewezen alternatief is een 
kombinatie van christen
democraten en liberalen. De drie 
H’s van de VVD, Harm, Haja en 
Hans, houden ook niet.op daarop te 
tamboereren. Nu eens door „kei
hard” tegen de confessionelen aan 
te gaan, dan weer door hen met 
fluwelen handschoenen aan te pak
ken, soms zelfs (Van Riel in Assen) 
beide tegelijk. Alleen al het ont-’ 
breken van een parlementaire 
meerderheid wordt daarbij zorg
vuldig buiten beschouwing gelaten. 
Men kan natuurlijk trachten dit op 
te vangen door een bundeling van 
alle „anti-socialistische krachten” , 
maar om samen een politiek beleid 
te kunnen voeren is meer nodig 
dan de negatieve band van niet- 
socialistisch zijn. De positieve basis 
voor een alternatieve meerderheid 
ontbreekt.
Tot de meer waarschijnlijke alter
natieven in de gegeven omstandig
heden behoort een links minder
heidskabinet. Zulk een kabinet zou 
in de verleiding komen mede te 
steunen op het gedogen van de 
CPN. Men moet er niet al te licht
vaardig over denken waartoe dit op

den duur kan leiden. Ik neem de 
speculaties van Van der Louw heel 
wat serieuzer dan vele burgerlijke 
kommentatoren hebben gedaan. Ik 
denk, dat Den Uyl er ook meer van 
geschrokken is dan hij in zijn 
luchthartige Nieuwjaarsoverpein- 
zing deed voorkomen.
Sommigen zeggen dat dit een nega
tieve overweging is. Dat is het ook. 
Maar ik zou niet weten wat daar
tegen is als het iets verkeerds kan 
afwenden en iets goeds kan bevor
deren. Het is öok niet het enige ar
gument. Het betekent ook niet dat 
tot elke prijs het zittende kabinet 
in stand zou moeten worden ge
houden. Als bijvoorbeeld de PvdA 
op haar voorjaarscongres ten op
zichte van de NAVO het voorbeeld 
van de PPR zou volgen en het At
lantisch bondgenootschap zou als 
hoeksteen van ons veiligheidsbe
leid twijfelachtig worden, dan zou 
dit voor de AR-fractie onaanvaard
baar zijn. Maar dat is dan ook an
dere koek dan 30 miljoen vermo
gensbelasting of melding van 1% 
meer huurverhoging.
Geen politieke kombinatie kan ech
ter in stand blijven, als daaraan 
niet. ook duidelijke positieve mo
tieven ten grondslag liggen. Bij al
les wat hun scheidt zijn er ook be
langrijke djngen -  dit dan in de 
vierde plaats -  die christen
democraten en socialisten verbin
den en in staat stellen samen iets 
goeds voor de- samenwerking tot 
stand te, brengen. Beide zijn poli
tieke stromingen die door politiek 
idealisme worden gedreven. Daarin 
zijn raakpunten aan te wijzen. Ik 
denk daarbij in het bijzonder aan 
de overtuiging dat in het politieke 
beleid de zorg allereerst (ik zeg niet 
uitsluitend maar wel allereerst) 
dient uit te gaan naar degenen in 
de nationale en in de internationale 
samenleving die (hetzij door ach
tergebleven zijn, hetzij door achT 
tergesteld zijn) niet of onvoldoende 
in staat zijn een volwaardige plaats 
als verantwoordelijke mensen in de 
samenleving in te nemen.
Als ik zorgen heb over de politieke 
situatie, dan is het niet in de laatste 
plaats omdat het kabinet en de sa
menwerking tot nog toe te weinig 
berust op de positieve motivering. 
Ik erken dat de belemmeringen 
daarvoor, zoals o.a. de feitelijke ak- 
tuele mógelijkheden, groot zijn. 
Maar zij zouden al heel wat gerin
ger zijn, als de progressieven wat 
minder ervan overtuigd waren het 
alleenrecht te hebben op het gebied 
van zorg voor d,e zwaksten. Als zij 
in de komende jaren, binnen en 
buiten het kabinet, eens wat be
vrijd zouden worden van de waan 
dat hun oplossing per definitie zo 
niet de enige dan toch de beste op
lossing is, zou er al een belangrijke 
voorwaarde vervuld zijn, om -  zoals 
ik in het begin schreef -  de basis te 
leggen voor en reeds nu een begin 
te maken met een werkelijke en 
vruchtbare samenwerking.



NEDERLANDSE GEDACHTEN 18 januari 1975

Taak van 
Staten- 

Generaal 
wordt 

uitgehold
Bij de Algemene Financiële 
Beschouwingen in de Eerste 
Kamer heeft prof. dr. Chris- 
tiaanse o.a. de belastingpoli- 
tiek aan de orde gesteld. In 
dit artikel zet prof. Christi- 
aanse enkele van zijn denk
beelden nog eens nader uit
een.

De belastingpolitiek in Nederland, 
raakt op hol. De huidige menners 
op de bok houden de teugels strak 
op momenten dat men dat niet 
verwacht; zij vieren de teugels 
soms te laat. De arme ambtenaren 
in de kar, die dit alles moeten 
meemaken, worden aardig door el
kaar geschud. Het Tweede- 
Kamerlid dat de kar poogt af te 
remmen, wordt snel gevloerd. Maar 
de mensen blijven hun vriendelijke 
glimlach behouden en dat doen wij 
dan ook maar. Het valt ook niet 
mee om over een voorbijflitsende 
kar iets verstandigs te zeggen. Ter
wijl in de Eerste Kamer de Com
missie van Financiën zich op 3 de
cember langs de weg had geschaard 
om een eventuele inbreng te le
veren voor een voorlopig verslag 
over. de wetsontwerpen, blijken 
deze ontwerpen nog in de Tweede 
Kamer voorwerp van,-laat ik maar 
zeggen, „bezichtiging” te zijn en 
wordt daar gesproken over zelfs 
nog te verschijnen wetsontwerpen 
en ministeriële beschikkingen in 
het kader van de zgn. nadere rege
ringsmaatregelen. Dit alles holt 
onze taak in het kader van het wet
gevende proces wel uit.
Het is jammer, dat de beleidsvoor
nemens zodanig exact in bedragen 
voor de verschillende sectoren zijn 
gepresenteerd, dat in de Tweede 
Kamer nauwelijks speelruimte 
overbleef. Waarom, heeft het Kabi
net niet voor de verschillende secto
ren bedragen genoemd, die variabel 
waren met enige, laat ik zeggen, 
vijftigtal miljoenen? De Staten- 
Generaal hadden dan grotere speel
ruimte gehad -  zij hadden dan als

Door
prof. J. H. 
Christiaanse
Eerste Kamerlid ARP

het ware mee kunnen denken en 
invullen.
In het voorlopig verslag voor de 
Financiële Beschouwingen heeft de 
gehele Commissie voor Financiën 
gevraagd, wanneer exact het Kabi
net wist, dat de economische voor
uitzichten voor 1975 zoveel anders 
waren dan aanvankelijk werd ge
meend van Regeringszijde. Dit is 
om velerlei redenen een belangrijke- 
vraag. Indien de Minister namelijk 
vóór 1 november reeds aanwijzin
gen had, dat de fiscaliteit mede een 
bijdrage in 1975 zou moeten leveren 
om de toenemende werkloosheid te 
bestrijden, had hij over twee extra 
instrumenten beschikt, die op een
voudige wijze per 1 januari verwe
zenlijkt hadden kunnen worden.

Inflatiecorrectie 
100% ■

Bij béide speelt namelijk een 
tweemaands-termijn een rol. In de 
eerste plaats de wiebeltax en in de 
tweede plaats de inflatiecorrectie. 
Het effect van de nadere rege
ringsmaatregel voor de Inkomsten
en Loonbelasting, te weten verlen
ging van de tariefschijven met 
1,5%, is thans gelijk aan het bren
gen van de inflatiecorrectie van 
80% op 100%. Ik vind het flauw dat 
het Kabinet niet royaal heeft ge
zegd, dat in feite de inflatiecorrec
tie op 100% voor 1975 wordt ge
bracht. Op het eerste gezicht zou 
hantering van de wiebeltax voor de 
hand hebben gelegen. De vraag 
blijft of het instrument niet moet 
worden verbeterd in die zin, dat het 
alleen kan gelden voor de 
inkomsten- en loonbelasting.
De per 1 januari 1973 ingevoerde

ZUID-AFRIKA
Met belangstelling las ik het artikel 
van A. v.d. Wilde te Rotterdam in 
N.G. van 14 december j.1. Ik kan dit 
voor de volle 100% onderschrijven. 
Het naschrift van Corporaal zet vol
gens mij geen zoden aan de dijk. 
Hij beroept zich op Dr. Beyers- 
Naudé. Persoonlijk ben ik aanwezig 
geweest toen Beyers Naudé zijn vi
sie gaf over Zuid-Afrika. Ik heb 
met veel genoegen naar zijn princi
pieel betoog geluisterd. Je lost ech
ter de problemen in Z.A. daar niet 
mee op.
Op kerkelijk terrein kunnen wij 
nog veel leren van de Afrikaanse 
kerkmensen. Eén paar weken gele
den werd in Pretoria een dank
dienst gehouden, welke door meer 

'dan 15 000. mensen werd bezocht. 
Ook brachten 58 bezielde jonge 
mensen de Evangelie-boodschap 
binnen één jaar aan 700 000 zwarte 
mensen. Dit stemt tot optimisme 
over de toekomst van Zuid-Afrika. 
Waar ter wereld wordt meer gedaan 
aan evangeliseren onder de zwarten 
als in Z.-Afrika? En dacht U nu 
werkelijk dat de niet blanken in dit 
land belust waren op revolutie en 
chaos? Beslist niet, vele leiders van 
verschillende rassen waarschuwen 
hun mensen hiervoor en ze gaan

zelfs zo ver, dat ze ook het Christe
lijk Instituut veroordelen. Corpo
raal schrijft dat een deel van de 
wettelijke leiders van zwart Zuide
lijk Afrika gevangen zitten en dus 
uitgeschakeld. Hoeveel zijn dit er? 
Waarom slaat U Uw blik niet op 
Rusland en zijn sateliet-staten, 
waar duizenden gevangen zitten of 
zijn weg gevoerd. En dan de dicta- 
tuurstaat Spanje, waar duizenden 
Nederlanders van hun vakantie ge
nieten.
Ik stem direct toe dat er verande
ring moet komen in Z-Afrika. Er 
wordt door de regering daar dan 
ook zeer hard aangewerkt, maar 
geef Z-Afrika de tijd, want dit kan 
niet van de ene dag op de andere 
worden opgelost. Ik ben ervan 
overtuigd dat als het in Z.-Afrika 
tot een uitbarsting komt, dat vele 
communistische landen figuurlijk 
de vlaggen zullen uitsteken, ja mis
schien ook wel vele Nederlanders. 
Laten wij liever bidden dat God dit 
volk voor dit onheil wil bewaren, 
want dit zal vele duizenden het le
ven kosten, doordat ook de stam
men onderling zeer verdeeld zijn. 
Wij kunnen deze zwarten beter hel
pen met geldelijke steun te geven 
om nog kerken, scholen en univer- 
siteiten te bouwen; daar is nog een 
dringende behoefte aan. Ik meen

Prof. Christiaanse interesseert zich niet slechts voor de belastingproblematiek, hij heeft ook 
grote belangstelling voor sport en recreatie. Zo was hij o.a.'voorzitter van de Ned. Chr. Sport 
Unie. De foto toont hem als deelnemer aan een rally te Rotterdam.
nieuwe tariefsopbouw -  een zgn. 
schijventarief met belastingvrije 
sommen -  leent zich -  zoals door 
sommigen werd gehoopt, door an
deren gevreesd -  gemakkelijker 
voor wijziging dan de oude tariefs- 
structuur. Thans kunnen op een 
groot aantal punten in vele varia
ties wijzigingen worden aange- 
bra'cht in de hoogte van de belas
tingvrije sommen, in de schijfgren- 
zen, die kunnen worden verkort en 
verlengd en in de sprongsgewijs 
oplopende marginale percentages. 
Het wetsontwerp brengt de derde 
wijziging in twee jaar tijds, die ech
ter ten dele weer is achterhaald 
door een nog te verschijnen wets
ontwerp. De in het wetsontwerp 
van de eerste, inkomènsschijf afge
splitste nieuwe eerste schijf, waar
voor in plaats van een tarief van 
25%, een tarief van 20% zal gelden, 
geldt volgens het wetsontwerp voor 
de eerste f 3000,- boven de belas
tingvrije sommen, maar volgens de 
aangekondigde maatregelen zal dit 
lagere tarief van 20% gelden voor 
de eerste f 5000,- boven deze belas
tingvrije sommen. De oude eerste 
schijf wordt hiermede praktisch 
gehalveerd.

Verlaagd tarief 
en cheque van f  100-

Overigens zal deze extra verlenging 
van f3000,- tot f5000,- voorlopig 
alleen voor 1975 gelden. Dit bete
kent dat op grond van dit onder
deel de belasting voor iedereen met 
een inkomen boven de belasting
vrije som plus f 5000,- wordt ver
laagd in 1975 met 5% van f 5000,- is 
f250,- in plaats van de f 150,- op 
grond van het wetsontwerp -  een 
f 150,- die ook voor volgende jaren 
zal gelden. Het eenmalige karakter 
van déze f 100,- verschil deed de 
aardige gedachte rijzen, waarom de 
Minister van Financiën niet aan ie
dere belastingbetaler een cheque 
van f 100,- kon sturen.
Terecht werd uiteindelijk gemeend,

Lezers 
schrijven ons...

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet opgenomen.

dat dit onze christelijke plicht is, 
inplaats van steeds maar een hetze 
te voeren tegen ons van ouds broe
dervolk.

Tj. Jonker, Dokkum'

NASCHRIFT
Enkele kanttekeningen bij uw reac
tie. ■
B Evangeliseren is een opdracht, 
maar het verdraagt zich er niet mee 
de niet-blanken als tweede rangs- 
burgers te behandelen. Dat is in

dat dit thans technisch te moeilijk f18 000,-, en bereikt de volle f80,- 
is, maar indien de Minister van Fi- tussen rond f 19 000,- en f 38 500,- 
nanciën ook in de toekomst met dit belastbare sommen; de afbouw tot 
soort eenmalige, conjuncturele, . O-voordeel wordt bereikt bij rond 
impulsen wenst te werken, zou hij f40 000,-. Stelt men de belasting- 
wellicht een apart Machtigings- vrije voet op rond f 8000,-, dan ein- 
wetje -  hoe weinig wij ook overi- digt het voordeel dus bij rond 
gens voor dit instrument voelen -  f48 000,- belastbaar inkomen,
kunnen vragen voor deze surprises.
Immers, thans merkt de grootste 
groep belastingbetalers -  en dit zijn 
de loonbelastingbetalers -  er eerst 
geleidelijk wat van en dan nog na 1 
april 1975. Nu de opmerking over dit wets-
Is het nu waar, dat voor 1975 een ontwerp, dat de wetgevende kunst 
belangrijke verlaging van het tarief raakt. Opnieuw komt men diep on
ware de loon- en inkomstenbelasting der de indruk van de wetgevende 
aan de orde is, zoals in de Memorie vormgevingskracht van de ambte- 
van Toelichting staat? naren op het Ministerie van Finan-
Bij de vorige Financiële Beschou- ciën. Maar beroerd is het toch wel, 
wingen heb ik reeds aangetoond, dat de Staten-Generaal akkoord 
dat voor 1974 het effect van de moet gaan met wijzigingen per 1 
maatregelen veel minder rooskleu- januari 1975 in de belastingwet, 
rig was dan het Kabinet binnen en waarvoor op het moment van de 
buiten de Kamer der Staten- akkoordverklaring nog geen wets- 
Generaal deed voorkomen. Ik be- ontwerpen aanwezig zijn. En dit is 
toogde -  en minister Duisenberg de situatie t.a.v. de nieuwe rege- 
ontkende het niet -  dat je reëel ge- ringsmaatregelen. Met het oog op 
lijkgebleven inkomens moet verge- o.a. de loonbelasting moet daar nu 
lijken. Het breekpunt, waarboven zekerheid over ontstaan. Wij moe- 
toch een verzwaring optrad, lag ten ons dus nu wel reeds uitspre- 
voor 1974 bij ± f 18 000,- inkomen, ken en vastleggen, zij het dat dit 

. Hoe is dit voor 1975? alleen mogelijk is in materiële zin
Op grond van het pakket van de en niet in formele zin. Met de aan- 
Miljoenennota van september, dat gekondigde maatregelen gaan wij 
in het onderhavige wetsontwerp inhoudelijk akkoord, maar gelet op 
werd vastgelegd, treedt geen belas- de gebrekkige legislatieve proce- 
tingverlaging op voor iedereen, uit- dure schoorvoetend, 
gaande van reëel, gelijk gebleven Het meest interessante punt van 
inkomens, maar een verlaging tot wetsontwerp 13103 inzake de ver- 
f 47 157,-, zoals ik heb uitgerekend. mogensbelasting is, dat thans een 
Door het pakket van nadere maat- verlichting van de druk van deze 
regelen van november (de 1,5% belasting terzake van onderne- 
schijfverlenging en de eerste schijf mingsvermogen wordt voorgesteld, 
op f  5000,-) treedt in feite een 100% die verleden jaar tevergeefs door de 
inflatiecorrectie op, waardoor het Christen-Democratische fracties 
volle effect van de eerste schijf aan de „overzijde” was bepleit, 
voor iedereen een belastingverla- Rem en zweep worden niet altijd 
ging van vast f 250,- oplevert. De op het goede moment gebruikt, 
nadere f 80,-, in de Tweede Kamer Teneinde tenminste nog enige conti- 
voor de middengroepen afgedwon- nuïteit te verkrijgen, lijkt het onze 
gen door de christen-democratische fracties wenselijk, dat de Minister 
fracties gaat hier nog aan vooraf, en zijn Staatssecretarissen het vol- 
Het effect hiervan begint bij be- gend jaar de Christen-Democra- 
lastbare sommen van rond tische motie in de Tweede Kamer

verwezenlijken om iets extra’s te 
doen in de sfeer van deze belas
ting voor bejaarden, die weinig of 

Zuid-Afrika aan de hand. Het zal geen pensioen hebben. De bevoorra- 
ook u bekend zijn, dat de Bantoer ding van welvaartsvaste pensioen
en kleurlingkerken nogal anders trekkers voor deze belasting wordt 
denken dan de blanke kerken. Is wel steeds duidelijker. Ook de Staat 
het overigens niet een afschuwe- verliest door lage beurskoersen, 
lijke gedachte, dat ook voor het voor 1975 alleen al volgens de ra- 
bijwonen van dankdiensten de mingen voor deze belasting 15 a 20 
huidskleur bepaalt o f je erbij mag miljoen, 
zijn of niet?
■ Ik denk volstrekt niet, dat de 
niet-blanken belust zijn op revolu
tie en chaos: Zolang echter de men
sen een in veel opzichten beknotte 
en beperkte vrijheid hebben zal dit 
onlust en onvrede in de hand wer
ken. En op den duur zal dat wel 

, leiden tot chaos. De ontwikkelin
gen in Angola, Mozambique en 
Guinee Bissau zijn er om dat te be
vestigen.
fl De situatie in Zuid-Afrika is aan 
de orde. Laten we daarom het 
communisme er buiten houden.
Het communisme is er nooit prat 
op gegaan de beginselen van het 
christendom te handhaven. Blanke 
Zuid-Afrikaanse leiders doen dat 
wel.
B Uw bezorgdheid en zorg voor 
alle mensen in Zuid-Afrika deel ik.
De blanke Zuid-Afrikaan is echter -  
volgens onze Bijbel -  niet een an
dere broeder dan de Bantoe, de 
kleurling en de Aziaat zijn.

D. Corporaal

STER ELITE FREESlA’S 

ELITE ANJERSTEKKEN 

VASA ALSTROEMERIA

n.v. HANDELS? 
KWEKERIJ

M. C. VAN 
STAAVEREN

AALSMEER, 
POSTBUS 265, 
TEL. 02977-2.11.51.

Wetgevende kunst
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Na de aandacht voor di
verse juridische aspecten 
van het probleem yan gewe
tensbezwaren wordt het nu 
tijd aandacht te besteden 
aan de meningsvorming in 
eigen kring.
Kuyper 1) ziet de uitnemendheid 
van de consciëntie daaraan ont
leend „dat ze, van oogenblik tot 
oogenblik, rechtstreeks de aanra
king aan ’s menschen ziel is van 
Gods heilige tegenwoordigheid.” 
Daarom is er ook geen ogenlik te 
aarzelen „óm liever noodeloos 
tienmaal voor een verkeerde cons
ciëntie uit den weg te gaan, dan 
ook slechts één enkel maal een 
góede consciëntie te onderdrukken. 
Tienmaal beter een Staat, waarin 
enkele zonderlingen een tijdlang 
door misbruik van de consciëntie- 
vrijheid zich zelf belachelijk kun
nen maken, dan zulk een, waarin 
men, om deze excentriciteiten te 
voorkomen de consciëntie zelve 
dorst aanranden.
En daarom staat bij ons bovenaan, 
als heilige, als onomstootelijke re
gel: zodra een onderdaan zich op 
zijn consciëntie beroept, wijke de 
overheid uit eerbied voor het hei
lige terug. Dan dwingen ze nooit. 
Noch tot de eedsaflegging. Noch 
tot den krijgsdienst.”

Door dr.
W. de Kwaadsteniet

Dit is de tweede beschouwing van 
dr. de Kwaadsteniet, Tweede 
Kamerlid ARP, over het 
onderwerp gewetensbezwaren 
militaire dienst. Zijn vorige 
bijdrage, die u las in NG van 
verleden week, handelde over de 
diverse wettelijke regelingen. 
Daarbij besteedde hij tevens 
aandacht aan de achtergronden 
van de toenemende roep om 
ruimte voor erkenning van 
gewetensbezwaren in het 
algemeen. In dit artikel gaat hij 
vooral in op de meningsvorming 
in antirevolutionaire kring, o.a. 
bij Kuyper, Anema en Boukema.

Anema 2) wijst op het grote be
lang van de rechtsorde als onmis
bare levensvoorwaarde. De over
heid mag, zodra zij bij de bijzon
dere personen stuit op dergelijke 
bezwaren, niet uit de weg gaan, 
maar moet haar eigen taak volvoe
ren. „In het uiterste geval, bij vol
strekte tegenstelling, moet de 
Overheid met haar rechtsorde 
voorgaan. Maar dan vloeit daaruit 
ook als vanzelf van den anderen 
kant voort, dat, zoodra de Overheid 
haar taak wel kan volvoeren, als zij 
rekening houdt met die bezwaren, 
dat het dan ook haar plicht is om 
met die bezwaren rekening te hou
den.” i
En verder zegt Anema: „Zoodra 
niet met beslistheid voor haar ge
weten vaststaat, dat de Overheid 1 
voor het volvoeren van haar taak 
onvermijdelijk geroepen is, om op 
een bepaald punt gehoorzaamheid 
af te dwingen, ontstaat voor haar 
de plicht, om gewetensbezwaren 
van haar onderdanen te eerbiedi
gen en daarvoor uit den weg te 
gaan. Kan haar taak niet worden 
volvoerd met eerbiediging dief be
zwaren, dan gaat zij vóór, laat haar 
taak het wel toe, dan gaan vóór de 
gewetensbezwaren van het indivi
du. Dat is, naar mij voorkomt, het 
staatsrechtelijk beginsel, dat over 
deze materie behoort te beslissen. 

Dat beteekent practisch, dat in heel 
wat gevallen met gewetensbezwa
ren kan worden gerekend.”
Wat te verstaan onder gewetensbe
zwaren? Anema stelt: „dat het volk 
onder gewetensbezwaren verstaat 
zodanig bezwaar, dat gevoeld 
wordt als berustend op een gebod 
van hoogeren aard, afkomstig van 
een hoogere macht die het gebod 
uitvaardigde, waartegen men zich 
in casu wil verzetten, een gezag, 
dat zo volstrekt bindend is, dat elk 
ander gezag daarvoor wijken 
moet.”
Anema constateert practisch drie 
stromingen. Een groep, die alleen 
wil wijken voor godsdienstige be
zwaren; een groep, die tevens wil 
wijken voor bezwaren van zedelijke 
aard; een groep tenslotte, die bo
vendien nog wil wijken „voor poli
tieke, pacifistische, maatschappe

lijke bezwaren o f hoe men ze an- |  
ders noemen wil.”
Anema heeft geen moeite met de 
twee eerste groepen. Hij vervolgt 
dan: „Nu rest ons nog de moeilijk- 
ste vraag. Is aan die twee rubrieken 
van godsdienstige en zedelijke be
zwaren nu ook nog toe te voegen 
die derde rubriek van sociale, poli
tieke, pacifistische bezwaren, of 
hoe men die noemen wil, maar die 
in ieder geval dit gemeenschappe
lijk kenmerk hebben, dat zij ont
spruiten uit motieven, die zich be
wegen op het gebied van den Staat 
en het recht zelf?
Wanneer zij, die zulke bezwaren 
koesteren, dat doen krachtens een 
onmiddellijke morele inspraak van 
hun geweten, wordt de zaak enigs
zins anders.
Maar die bezwaren worden in den 
regel ontwikkeld op grond van 
overwegingen, die spelen op het 
terrein van den Staat zelf. Wanneer 
men nu de Overheid ook zou willen 
laten halt maken voor deze rubriek 
van bezwaren, dan komt men tot 
conclusies, die niét aanvaardbaar 
zijn en gaat men uit van een stand
punt, dat niet het juiste is.
Immers, op het gebied van de reli
gieuze en moreele overtuiging is 
met den Staat, om zoo te zeggen, 
niets aan te vangen, omdat de Staat 
zelf op dat gebied niets kan vast
stellen; zoowel de Overheid als de 
individueele persoon staan hier 
voor ordeningen van hooger macht. 
Geheel anders echter staat de zaak, 
zodra men komt op het rechtsterm 
rein. De politieke, de sociale over
tuiging, hoe heilig die ook moge 
zijn -  en zelfs de dwaze is tenslotte 
eerbiedwaardig, als zij maar echt is 
-  beweegt zich op het rechtelijk 
terrein, waarop een eigen organisa
tie is gegeven om te komen tot een 
solutie.
Geheel het meehaniek van vrijheid 
van drukpers, het recht van veree- 
niging en vergadering, het kies
recht, het recht van de Staten- 
Generaal, van den Raad van State, 
van de Ministers en in hoogste in
stantie van de Koningin, strekt er 
toe, om een zekeren „Ausgleich” ( = 
vergelijk) te geven tusschen de ver
schillende overtuigingen op dat ge
bied en om te komen tot vaststel
ling van de normen van positief 
recht.
De norm van dienstplicht is zulk 
een norm van positief recht, resul-
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taat van een wettelijk en wettig 
procédé van rechtsvorming. Om nu, 
wanneer in een_zóó groote mate aan 
alle politieke overtuigingen een 
rechtmatige invloed is ingeruimd,

, achteraf voor die bezwaren nog
maals uit den weg te gaan, Mijn
heer de Voorzitter, dat ware een
voudig abdicatie (= afstand doen) 
van het Staatsgezag en dit zou op 
den duur in de practijk leiden zon
der eenigen twijfel tot anarchie. 
Principieel dus uit dien hoofde en 
voorts practisch, omdat die conclu
sie niet uitvoerbaar zou zijn, 
wensch ik voor dat derde stand
punt, hoezeer ik eerlijke politieke 
overtuigingen- overigens ook. res
pecteer, ook niet één stap uit den 
weg te gaan. Zoodra eenmaal de 
rechtsnorm langs den ■ gewonen 
wettelijken weg is vastgesteld, 
moet er gehoorzaamd en daarmeè 
uit.”

Oorlogsgeweld
Boukexna 3) merkt op, dat de wet 
slechts voor erkenning in aanmer
king laat komen degenen die tegen 
elk oorlogsgeweld onoverkomelijke 
gewetensbezwaren heeft. „Ge
dwongen tot vervulling van mili
taire dienst kunnen derhalve ook 
worden zij, die gewetensbezwaren 
hebben tegen het dreigen met of 
gebruik maken van massale vernie
tigingswapens of tegen het deel
nemen aan een bepaalde oorlog, 
maar niet tegen oorlogsgeweld on
der alle omstandigheden,
Waar ligt de rechtvaardiging voor 
dit verschil in behandeling? Mijns 
inziens kan dat verschil niet gemo
tiveerd worden door te wijzen op 
de mindere intensiteit of op het po
litieke karakter van het bezwaar

dat tegen het gebruik van massale 
vernietigingswapens wordt aange
voerd, eenvoudig omdat dit gewe
tensbezwaar niet bij voorbaat als 
minder intensief of als zuiver poli
tiek kan worden gekenmerkt. Dat 
het oordeel van de bezwaarde zich 
richt tegen een beleidsbeslissing 
van de overheid ter zake van de te 
gebruiken wapenen, maakt dat 
oordeel zelf niet noodzakelijkerwijs 
rot een doelmatigheidsóordeel. 
Evenmin vloeit uit erkenning van 
deze gewetensbezwaarden voort, 
dat in principe nü ieder deelaspect 
van het beleid van de Regering en 
de Staten-Generaal ten' aanzien van 
de krijgsmacht aanleiding kan 
vormen voor het hebben van be
zwaren die voor erkenning vatbaar 
zijn.
Vreest men soms een zodanige toe
neming van het aantal te erkennen 
bezwaarden dat daardoor de op de 
overheid rustende plicht tot verde
diging niet meer kan worden ver
vuld? Zo ja, dan moet tenminste 
erkend, dat deze vrees een ondeug- 
delijke grondslag is voor het ge
maakte onderscheid. Ook bij een 
beperking tot bepaalde groepen 
gewetensbezwaarden kan de ge
vreesde toestand zich voordoen. De 
vraag die bij een te verwachten 
groot aantal bezwaarden allereerst 
moet worden beantwoord is of met 
andere middelen aan de verdedi- 
gingsplicht kan wórden voldaan, en 
niet o f men wellicht bepaalde cate
gorieën gewetensbezwaarden kan 
uitsluiten. Tenslotte lijkt het on
derscheid zich niet te verdragen 
met de aard van het gewetensoor
deel, dat steeds betrekking zal 
hebben op een concreet handelen 
in een- cóncrete situatie. Gezien 
vanuit de waarde van de gewetens
vrijheid is er geen enkele reden om 
gewetensbezwaren tegen elk oor
logsgeweld wel en tegen oorlogs
geweld met bepaalde middelen niet 
voor erkenning in aanmerking te 
laten komen. Een wijziging van ar
tikel 2 Wet gewetensbezwaren mili
taire dienst is hiervoor noodzake
lijk.”

Programs
Het Beginsel- en Algemeen Staat
kundig Program van de ARP 5 
zegt in artikel 5 f: „Als dienares van 
God, bij Wiens gratie zij regeert, 
heeft de Overheid de roeping gewe
tensbezwaren van de onderdanen 
tegen enigerlei van overheidswege 
opgelegde verplichting te laten 
gelden, mits deze gewetensbezwa
ren aan een godsdienstige overtui
ging zijn ontleend en voorzover 
zulks met de noodzakelijke vervul
ling van de overheidstaak niet on
verenigbaar is.”
Het Program van Aktie 1971-1975 
van de ARP zegt het volgende; 
„Aangezien de dienstplicht nood
zakelijk blijft voor een kwantitatief 
en kwalitatief doelmatig opge
bouwde krijgsmacht moet een stel
sel worden ontworpen waardoor de 
lasten van de diensplicht door alle 
daarvoor geschikten gelijkelijk 
worden gedragen. Tevens dient on
derzocht te worden, in hoeverre 
andere alternatieven aanwezig zijn. 
Ondermeer in hoeverre vrijstelling 
van dienstplicht kan worden ver
leend aan personen, die bereid en 
geschikt zyn voor het verrichten 
van taken in het kader van de ont
wikkelingshulp. De modaliteiten 
van de tewerkstelling van princi
piële dienstweigeraars dienen na
der te worden onderzocht. De te
werkstelling dient niet het preroga
tief van het ministerie van defensie 
te zijn. De Wet gewetensbezwaren 
militaire dienst moet zo worden 
gewijzigd, dat ook rekening kan 
worden gehouden met hen, die on
overkomelijke gewetensbezwaren

hebben tegen het gebruik van 
A.B.C.-wapens.”

Vraagpunten
Met het voorgaande is enige ver
kenning terzake van dit onderwerp 
gegeven. Wij wachten, zoals gezegd, 
op het standpunt van het kabinet, 
waarna uiteraard ook de ARP frac
tie zich zal beraden. In afwachting 
van een en ander mijnerzijds alleen 
een paar opmerkingen en vraag
punten, welke o.a. bij een stand
puntbepaling -  overigens mede ge
let op vele discussies in verleden 
en heden -  een rol kunnen spelen. 
B Van de zijde van het kabinet 
wordt -  naar verluidt -  gedacht aan 
ruimte voor degenen, die gewe
tensbezwaren hebben tegen nucle
aire wapens. Dit zou kunnen aan
sluiten -  mede afhankelijk van 
formulering en dus van benadering 
-  bij hetgeen in het ARP Program 
van Aktie 1971-1975 terzake is 
neergelegd en' teruggevonden 
wordt in het door het IKV voorge
stelde artikel sub 2 c. Wat zijn de 
consequenties van de aanvaarding 
van het voorgaande?

Prof. mr. A. Anema
B Nader bekeken moet .worden of 
met politieke gewetensbezwaren 
bedoeld worden „gewetensbezwa
ren” of alleen „politieke bezwa
ren” .
B Opgemerkt kan worden, dat de 
Grondwet spreekt van „ernstige” 
gewetensbezwaren. Daarmede 
wordt gedoeld op de intensiteit 
(ernstig), niet op de aard en oor
sprong van het gewetensbezwaar. 
De huidige Wet gewetensbezwaren 
militaire dienst erkent slechts be
paalde categorieën van gewetens
bezwaren. Is dit een juiste conse
quentie?
B Beantwoord moet ook worden 
de vraag wat de gevolgen zullen 
zijn van een eventuele -  en hoe 
grote -  verruiming van de wet met 
betrekking tot de vervulling van de 
overheidstaak op het gebied van 
defensie. Hoe groot zal de toene
ming zijn van het aantal te erken
nen gewetensbezwaarden? (Thans 
globaal 2.000 per jaar).

Per jaar bereiken ongeveer 
110 000 personen de dienst
plichtige leeftijd. Van deze 
groep komen er slechts on
geveer 44 000 per jaar op 
voor de eerste oefening).

1) Dr. A. Kuyper, Ons Program, 3e dr., 
1892, blz. 93,94.
2) Prof. mr. A. Anema, Hand. E.K., 11 
juli 1923, pag. 1009 e.v.
3) Prof. mr. P. J. Boukema, Het geweten 
als staatsrechtelijk probleem, rede uit
gesproken bij. de aanvaarding van het 
ambt van hoogleraar in het staatsrecht 
aan de V.U., 1972, blz. 18, 19. Boukema 
merkt op, dat wie het geweten als juri
disch probleem wil behandelen moet 
aangeven wat hij onder geweten in dit 
kader verstaat. Hij formuleert: ,,...een 
bewustzijn van goed en kwaad, op grond 
waarvan de mens zich verplicht voelt in 
een concrete situatie zo wel of zus niet 
te handelen.”
4) Noot van Boukema hierbij: „Voor de 
vraag of een bezwaar tegen de militaire 
dienst moetworden erkend is m.i. bepa
lend of men te maken heeft met een ge
wetensbezwaar, onverschillig of dit be
zwaar is terug te voeren op godsdiensti
ge, ethische o f politieke inzichten.”
5) Vastgesteld 1961
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In de loop van ongeveer drie 
eeuwen zijn er vele plannen 
gemaakt voor het droogleg
gen van de IJsselmeerpol- 
ders. Een van de oudst be
kende plannen is dat van 
Hendrick Stevin van 1667. 
Nog vele anderen hebben 
plannen gemaakt, maar het 
was ir. C. Lely (naar wie Le
lystad is genoemd) die als 
minister van Waterstaat zijn 
eigen plan uit 1891 aange
nomen zag door de Staten- 
Generaal als de wet van 14 
juni 1918 (de zgn. Zuider- 
zeewet). Zonder twijfel de 
grote verdienste van een be
kwaam en een volhardend 
man.

Door
J. Buitink en
B. S. v.d. Weide

De belangrijkste motieven voor het 
afsluiten en het gedeeltelijk 
droogmaken van de Zuiderzee wa
ren indertijd: verbetering van de 
voedselvoorziening, beveiliging 
tegen het water en een verbetering 
van de waterhuishouding. 
Achtereenvolgens kwamen gereed: 
■Wat betreft de afsluiting: een 2 V2 
km. lange dijk van Noord-Holland 
naar Wieringen in 1924 en een 30 
km. lange dijk van Wieringen naar 
Friesland in 1932: de Afsluitdijk;
■iaat betreft de drooglegging:
Met name de verbetering van de 
voedselvoorziening heeft geleid tot 
een overwegend agrarisch inrichten 
van de Wieringermeer en de 
Noordoostpolder en van het aan
brengen van een voorzieningenni
veau op basis van de verwachtin
gen over de bevolkingsgroei zoals 
die kort na de le, resp. 2e wereld
oorlog bestonden. De problemen 
van nu waren indertijd niet te voor
zien. Naar de maatstaven van toen 
hadden de aangebrachte voorzie
ningen ten doel een zekere com
pleetheid te geven, niet een halfaf- 
heid. Zo werden ook de woonker
nen en de daarin gesitueerde voor
zieningen afgestemd op de agrari
sche bestemming van de polders. 
Ze werden gesticht in en allereerst 
ten behoeve van het gebied. Em- 
meloord en Dronten stegen enigs
zins boven dit beperkte karakter 
uit. Lelystad zou „de kroon op het 
werk” worden en hoofdstad van de 
twaalfde provincie zijn. Daarna was 
dan het grootse werk verricht.

Van landbouw naar 
stedebouw

Deze titel suggereert dat het hoofd
stuk landbouw is afgesloten en er 
een nieuw hoofdstuk is opgeslagen. 
Dat is natuurlijk niet waar. Zeker 
in Oostelijk Flevoland maar ook in 
Zuidelijk Flevoland neemt de land
bouw een belangrijke plaats in. We 
bedoelen echter te zeggen dat er 
een belangrijke klemtoonverschui- 
ving in de taakstelling heeft plaats
gevonden bij het inrich'ten van de 
polders in het begin van de zestiger 
jaren; een accentverschuiving door 
maatschappelijke ontwikkelingen: 
het overvol raken van de Randstad. 
De belangrijkste doelstelling blijft 
echter staan: de beschikbare
schaarse ruimte in centraal Neder
land zo goed mogelijk in te richten 
en te ontwikkelen in het nationale 
belang.
Nationaal belang, dat wil dus o.m. 
zeggen dat de in de polders ont
worpen woonkernen niet alleen een 
functie zullen hebben binnen de 
polder, maar in een veel groter ver
band. De ontwikkeling van die ste
den werd en wordt minder van 
binnenuit beschouwd, maar is ge
plaatst in een nationaal kader.
De oorzaak van deze verschuiving -  
het is al gezegd -  ligt in het westen 
van het land. Daar is een proces 
van suburbanisatie op gang geko
men: zij die het zich kunnen ver
oorloven trekken weg uit grote ste
den. Ze vestigen zich in de kleinere 
kernen, de dorpen in de Randstad. 
Oude dorpsgemeenschappen wor
den overspoeld met jonge stedelin
gen: sociale problemen. In de stad 
blijven achter de bejaarden, de

Lelystad en Almere: 
ernst met het

De aanleiding voor bijgaand 
stuk is het artikel van de heer 
H. Jansz uit Meppel in Neder
landse Gedachten van 19 ok
tober 1974 met als titel „Al
mere: Werkverschaffing aan 
Rijksdienst ÏJsselmeerpol- 
ders?” Voorts wordt beoogd 
een stem te laten horen uit de

polders en aan te sluiten op 
de aktualiteit (het congres 
over Almere op 20 november 
1974).

De schrijvers wonen beide 
in Lelystad en zijn werkzaam 
bij de Rijksdienst voor de IJs- 
selmeerpolders. Zij schrijven

dit stuk echter a titre per- 
sonncl. Beiden zijn lid van de 
ARP, de heer Van der Weide 
is tevens lid van de CCP- 
fraktie in de Adviesraad voor 
het Openbaar Lichaam 
„Zuidelijke ÏJsselmeerpol- 
ders” .

O pp. in  ha D ijkbouw
O n tw ik k e lin g s 
p e rio d e

W ie rin g e rm ce rp o ld e r 20.000 1927-1929 1930-1940
N o o rd o o stp o ld e r 48.000 1936-1940 1942-1962
O oste lijk  F lev o lan d 54.000 1950-1956 1957-
Z u id e lijk  F lev o lan d 43.000 1959-1967 1968-
M ark erw aard ca. 50.000 1941 ‘

gram (1974-1978) van het CDA- 
Amsterdam wordt gewezen op de 
noodzaak van de overloop. Geen 
wonder als men de sfeer van het 
nationale CDA-congres (Amster
dam 1974) over de problematiek 
van de grote steden gevoeld heeft.

minder mobielen, de minder 
draagkrachtigen: sociale proble
men. Het landschap in het westen 
loopt vol; verkeersstromen vol
tooien het beeld. Aan deze ontwik
kelingen moet een krachtig halt 
worden toegeroepen. Dat is de me
ning van allen, die met de ingrij
pende gevolgen dag aan dag te ma
ken krijgen. Dat ziet ook de cen
trale overheid in: In 1966 verschijnt 
de Tweede nota Ruimtelijke Orde
ning, ,,gebundelde deconcentratie” 
heet daarin de oplossing. In minder 
moeilijke termen betekent dit, dat 
de opvang van hen, die wegmoeten 
(wegwillen) moet gebeuren op een 
beperkt aantal plaatsen. Er wordt 
gesproken van een overloopbeleid: 
de bevolkingspan kookt over, de 
overloop moet worden opgevangen. 
De IJsselmeerpolders wordt een 
belangrijke rol toebedeeld in dit 
overloopbeleid. Ten aanzien van de 
IJsselmeerpolders wordt in de 
Tweede Nota het volgende opge
merkt: „Thans beheersen nog meer 
aspekten (dan voorheen) het plan: 
de vermindering van de bevol
kingsdruk in het noordelijk deel 
van de Randstad, de vergroting van 
het nationale recreatiegebied en de 
verbetering van het gehele Neder
landse verkeers- en vervoersnet” .

Groeikernen-beleid
De gedachte van de „gebundelde 
deconcentratie” heeft veel bijval 
gekregen. Het overloopbeleid 
wordt in een aantal plannen gecon
cretiseerd. Voor de noordvleugel

van de Randstad is het Amster
damse rapport „Amsterdam be
hoeft woningproductie in het ge
west” (1970) een uitgangspunt ge
weest. In deze nota wordt berekend 
dat tussen 1970 en 1980 in Noord- 
Holland 206.000 nieuwbouwwonin
gen moeten worden gebouwd.
Een speciaal ingestelde inventarisa- 
tiecommissie (de zgn. commissie 
Roelse) heeft deze raming overge
nomen (1971). Die commissie stelt 
voor om tot 1980 benoorden het 
Noordzeekanaal 60.000 woningen te 
bouwen in een aantal aangewezen 
groeikernen. Deze groeikernen 
krijgen een bepaalde taakstelling, 
die door de regering wordt overge
nomen in de Nota Volkshuisvesting 
(1973). In onderstaand tabelletje 
zijn de voornaamste groeikernen en 
hun taakstelling tot 1980 aangege
ven:

> Groot Purmerend 16.000 woningen 
Groot Hoorn 16.000 woningen 
Groot Alkmaar 17.000 woningen 
Lelystad/Almere 11.000 woningen

Terecht wordt dit officiële rege
ringsbeleid van de kant van alle be
trokkenen gesteund. Zo wordt de 
gedachte ontwikkeling een en an
dermaal onderschreven in de ,JVota 
Overloopproblematiëk”  van de Pro
vincie Noord-Holland (1973). De 
gemeente Amsterdam kan en wil 
niet anders, dan het beleid van 
harte ondersteunen mede gezien de 
grote problemen van de stadsver
nieuwing. Ook in het Politiek Pro

Lelystad en Almere
Uit al deze ontwikkelingen wordt 
één zaak volstrekt duidelijk: Er
moet ernst worden gemaakt met 
het overloopbeleid. Allerwegen 
wordt dat als de enige weg gezien 
om de overvolle Randstad uit zijn 
huidige en toekomstige zorgen, te 
helpen. Daarvoor zal alles op alles 
moeten worden gezet. Dat zal geen 
eenvoudige zaak zijn. In de nota 
van de commissie Roelse wordt een 
aantal knelpunten aangegeven; 
knelpunten, die in de nota „Over- 
loopproblematiek” nogmaals wor
den gesignaleerd. Duidelijk wordt 
gemaakt, dat vooral in Purmerend, 
Alkmaar en Hoorn nog veel moei
lijkheden zullen rijzen. De discus
sies rond de bebouwing van de 
Purmer zijn er een treffende illus
tratie van.
In Lelystad en Almere zijn de te 
verwachten problemen veel minder 
groot. In de eerste plaats ligt daar 
een rechtstreekse verantwoorde
lijkheid voor het Rijk, dat deze ste
den tot ontwikkeling brengt. Daar 
kan de regering laten zien, in welke 
mate ze de overloop tot een goed 
einde wil brengen. De groeicijfers 
voor Lelystad en de plannen voor 
Almere laten zien, dat het de rege
ring ernst is met het groeikernen- 
beleid. Aan het eind van de zestiger 
jaren was de prognose voor Lely
stad 10 a 15.000 inwoners in 1975. 
Het ziet er naar uit dat einde 1975 
Lelystad 17 a 18.000 inwoners zal 
tellen. Zowel voor Almere als Le
lystad staat voor de jaren tot 1980

Winkelcentrum Lelystad

■ ■■■■

WAAROM ZIJN

DE POLDERS

DROOGGELEGD?
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(en ook daarna) een hoog bouw- 
tempo op stapel, waarmee aan de 
taakstelling kan worden voldaan. 
Toegegeven zij, dat behalve de di- 
rekte rijksverantwoordelijkheid 
nog een aantal voordelige omstan
digheden in Flevoland aanwezig 
zijn. Alle grond is eigendom van de 
staat en nog niet ingericht. Daar
door kunnen tijdrovende verwer- 
vingsprocedures en aanpassingen 
aan het historisch gegroeide ach
terwege blijven. Een heel belang
rijk voordeel is voorts, dat de 
Rijksoverheid de direkte beschik
king heeft over een tweetal „appa
raten” : de Dienst der Zuiderzee
werken en de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders. Langs deze weg 
kunnen snel en geëigend plannen 
worden ontwikkeld en tot uitvoe
ring worden gebracht.

Rijksdienst
Uit het voorgaande, blijkt duidelijk 
de aard en de betekenis van de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpol
ders: Niet minder en niet meer dan 
een orgaan ter uitvoering van een 
beleid, dat de Minister van Verkeer 
en Waterstaat in nauw overleg met 
zijn ambtsgenoot van Volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening 
voert en onderworpen aan de nor
male parlementaire controle. Het is 
geen zelfstandig apparaat en even
min een „staat in de staat” , zoals de 
heren Jansz en Schouten in het in 
de aanhef vermelde artikel in NG 
suggereerden. Het is slechts een 
noodzakelijk instrument om de 
polders tot ontwikkeling te bren
gen en (voor wat betreft Almere en 
Lelystad) om het overloopbeleid te 
doen slagen. Als inwoners van Le
lystad willen wij graag uitspreken, 
dat tot dusver het regeringsbeleid 
erg succesvol is. Wij zien ook goede 
mogelijkheden voor de toekomst.
In dit verband zij er nogmaals na
drukkelijk op gewezen, dat Lelystad 
en Almere deel uitmaken van het 
nationale overloopbeleid. Daar gaat 
het om, daar moet in de allereerste 
plaats op worden gelet. Pas daarna 
kan zonodig de (overigens begrijpe
lijke) uitbreidingszucht van be
staande kernen in ogenschouw 
worden genomen. Wij hebben als 
inwoners van Lelystad dan ook 
geen enkele moeite met de start 
van Almere in 1975. Alleen wanneer 
ook in Almere kan worden ge-, 
bouwd zal het overloopbeleid t.a.v. 
de Flevopolder tot een goed einde 
kunnen worden gebracht. Alleen al 

' om bouwtechnische en sociale re
denen is een dubbel hoog bouw- 
tempo, in één plaats geconcen
treerd, niet aan te bevelen. Daar
naast is het goed om de „overlo
pers” een keuzemogelijkheid te 
bieden voor wat betreft de vesti
gingsplaats. Op deze wijze zal niet 
alleen het overloopbeleid slagen 
maar ook zullen Lelystad en Al
mere elkaar versterken. Lelystad is 
wat dat betreft het „achterland” 
van Almere; Almere is voor Lely
stad een tussenstation naar de 
Randstad.
Op deze wijze krijgt de uit- 
stralingsgedachte (van de 
Randstad naar het noorden) 
ook wezenlijk inhoud. Ter 
illustratie: Alleen op deze 
wijze kan een spoorlijn naar 
Lelystad (en wellicht ver
der noordwaarts) rendabel 
zijn en worden aangelegd.
In een volgende a/sluitende bij
drage gaan de beide, auteurs nader 
in op de democratische toetsing van 
het beleid. Tenslotte komen zij tot de 
formulering van een zenental con
clusies.
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Van de inleiders beet de ge
volmachtigd minister van 
Suriname in Nederland W.F. 
van Eer de spits af op de 
Arjos-conferentie „Suriname” 
Hij legde in zijn inleiding de na
druk op de vaak gestelde vraag naar 
de levensvatbaarheid van de toe
komstige Surinaamse natie.
Hij stelde dat zowel in Nederland 
als in Suriname vaak wantrouwen 
bestaat over de levensvatbaarheid. 
Hij weet dit o.a. aan een deel van 
de Nederlandse pers. Hij consta
teerde dat zich gedurende jaren een 
opinie had gevormd, waarin Suri
name §ils lastpost van het Konink
rijk werd beschouwd, wat ook in 
Suriname zelf zijn weerslag heeft 
gehad, o.a. door het Nederlands ge- 
inspireerde onderwijs.
Deze meningsvorming kon ont
staan doordat het Nederlandse par
lement elk jaar geconfronteerd 
werd met de noodzaak tot dekking 
van de tekorten op de Surinaamse 
begroting. Hiermee ontstond de 
merkwaardige situatie dat Surina
me, een land rijk aan grondstoffen, 
als bestuurseenheid een armlastige 
was van Nederland, dat grootmoe
dig' „economische samenwerking” 
beloofde. Deze gedachtengang 
voedde de mening dat Suriname op 
zich geen levensvatbaarheid kon 
hebben.

Culturele identiteit

Links: drs. de Bruine tijdens zijn inleiding. Rechts: discussie óók buiten de zaal.

Samenwerking met
In verband met de onafhankelijk
heid stelde hij dat ten onrechte 
soms wordt gesteld dat economi
sche onafhankelijkheid voorwaarde 
is voor politieke onafhankelijkheid. 
Er zijn vele voorbeelden van poli
tiek onafhankelijke landen, die 
economisch volledig afhankelijk 
zijn.
In dit verband kan zelfs de vraag 
gesteld worden in hoeverre Neder
land economisch onafhankelijk is. 
Eerder kan de volgorde worden 
omgedraaid: een land heeft de poli
tieke onafhankelijkheid nodig om 
ook economisch onafhankelijk te 
kunnen worden.
Zijn betoog spitste zich toe op de 
stelling dat in het proces van eco
nomische weerbaarheid Nederland 
een mede-verantwoordelijkheid heeft 
voor het realiseren van deze econo
mische onafhankelijkheid.
De Bruine besprak enkele externe 
aspecten van de onafhankelijkheid. 
Hij verwees naar het ARP-rapport 
„Naar nieuwe verhoudingen” , 1971, 
waarin de onafhankelijkheid van 
Suriname als per 1975 te realiseren 
werd gesteld. Niet werd hierin aan
gegeven dat zelfstandigheid geen 
doel is, maar middel, met behulp 
waarvan bepaalde doelstellingen 
verwezenlijkt kunnen worden. On
afhankelijkheid is geen absoluut 
begrip, noch in cultureel, noch in 
staatkundig of economische op
zicht.
Elk land heeft behoefte aan contac
ten naar buiten, al kan een staat
kundig onafhankelijk land welbe
wust het isolement aangaan. Be
paalde doelstellingen kunnen 
slechts in en d.m.v. externe contac
ten worden gerealiseerd. Een ken
merk van zodanige contacten is de 
wederzijdse afhankelijkheid, al 
keert de situatie zich voor arme 
landen ten ongunste in een eenzij
dige afhankelijkheid, welk aspect 
voor kleine ontwikkelingslanden 
nog sterker geldt. Deze afhanke
lijkheid is meestal gericht op be
paalde landen, onder invloed van in 
die landen bestaande instellingen 
zoals handelsorganisaties, migra- 
tiewetten en waardenpatronen.

De politieke onafhankelijkheid van 
Suriname is niet los te zien van de 
culturele identiteit en de economi
sche zelfstandigheid. Suriname 
wordt economisch overheerst door 
de kolonisator, hiermee gepaard 
gaat een culturele overheersing, en 
dit heeft weer invloed op de poli
tieke onafhankelijkheid. De eco
nomische afhankelijkheid van Su
riname zal voorlopig blijven, o.a. 
door de door Nederland en de V.S. 
beheerste export, het bezit van 
produktiemiddelen in buitenlandse 
handen.
Dit maakt de uitgangspositie voor 
Suriname wat betreft de economi
sche weerbaarheid gering. Op lan
gere termijn bestaan wel enige vrij
heidsmarges, bv. prijsvorming met 
andere bauxietexporterende lan
den, binnenlandse verwerking van

Caraibisch gebied voor 
Suriname aan te bevelen

bauxiet(aluminium).
Als aspect van de onafhankelijk
heid geldt mede de culturele weer
baarheid. Suriname is door Neder
land cultureel als het ware uitge
sneden uit het Caraibisch gebied. 
De culturele ’ afhankelijkheid van 
Suriname van Nederland zal nog 
geruime tijd blijven o.a. door de 
onmogelijkheid tot opbouw van ei
gen culturele instituties, wat voor 
de kleine schaal van Suriname 
voorlopig te duur blijft.
Het draagvlak in Suriname in eco
nomisch en cultureel opzicht is op 
lange termijn ook vrij smal. Ver
breding van dat draagvlak is wel te 
bereiken via uitbreiding van sa
menwerking met buurlanden. 
Gezien de schaal, is samenwerking 
met Brazilië en Venezuela niet aan
lokkelijk. Meer aan te bevelen is 
samenwerking met het Caraibisch 
gebied, o.a. deelname in de „Cori- 
bean Community” , Caricon, waar
door een proces van caraibïsche na
tievorming gestimuleerd kan wor
den.

Economische belasting

Brandsma spitste zijn inleiding toe 
op de interne belemmeringen in 
Suriname voor economische onaf
hankelijkheid.
Een eerste belemmering is de com
binatie van het politieke stelsel in 
de praktijk en het ambtenarenap
paraat.
Het bestaande patronagesysteem 
(„voor-wat-hoort-wat” ) -  o.a. ge
stalte krijgend in financiering van 
de niet-kapitaalkrachtige politieke 
partijen -  gekoppeld aan de prak
tijk dat bij regeringswisselingen 
hoge ambtenaren niet ontslagen, 
maar op non-aktief worden gesteld, , 
heeft als gevolg een overbezetting 
van het overheidsapparaat (34 000) 
en een gebrek aan delegatiebereid- 
heid bij het hoog- en middenkader. 
Deze situatie betekent een zware 
economische belasting.
Een tweede belemmering is het on
derwijs, met als aspecten: de Ne
derlandse taal, de segmentatie, het 
gebrek aan beroepsvormend on
derwijs, het gebrek aan aansluiting 
op hogere vormen van onderwijs 
(parkeerstelsel).
Een derde belemmering is gelegen 
in de economischs structuur. Door
dat het buitenlandse bedrijfsleven

D o o r 
Ad Carol
Vice-voorzitter 
Arjos Buitenland 
missie

Com-

Zaterdag 11 januari j.1. 
organiseerde de ARJOS 
Buitenland Commissie een 
konferentie „Suriname 
Onafhankelijk” . Inleiders op 
deze bijeenkomst waren, W. F. 
van Eer, gevolmachtigd 
minister van Suriname, G. A. 
de Bruine, geograaf aan de V.U.,
H. Brandsma socioloog aan 
de G.U., mevrouw J. van 
Leeuwen, ARP Tweede 
Kamerlid. Ruim 60 Arjossers 
woonden deze bijeenkomst, 
onder voorzitterschap van 
Maarten van Ditmarsch, bij.

Uit de

Arjos
de meest lukratieve sectoren in 
handen heeft, is invloed van de 
overheid op bedrijfsbeslissingen 
zeer gering. De importhandel is in
efficiënt georganiseerd -  teveel be
drijfjes op de kleinschaligheid van 
de Surinaamse samenleving. Rijke 
vakbonden-, dwz. vakbonden in gro
te, rijke bedrijven, zijn richtingaan- 
gevers voor looneisen, die in kapi
taalintensieve sectoren geen pro
bleem opleveren, wel echter in ar
beidsintensieve sectoren, wat leidt 
tot faillissementen en economisch 
zwakke bedrijven. Het effect van de 
stijging van de loonkosten in 
zwakke bedrijfstakken is dan ver
groting van de werkeloosheid (25%) 
en stijging van het prijspeil.
Gezien de geringe invloed van de

overheid op het bedrijfsleven is 
geen redelijk ontwikkelingsbeleid, 
noch de uitvoering ervan, te ver
wachten. Door de belemmeringen 
in de maatschappelijke structuur 
van Suriname bestaat ook na de 
onafhankelijkheid een minimale 
kans voor een ontwikkelingsbeleid 
in de richting van de doelstellin
gen.
Mevr. van Leeuwen releveerde, dat 
pas sinds 3 jaar in AR-kring de on
afhankelijkheid van Suriname aan 
de orde is gesteld, met de voor de 
opvattingen binnen de ARP boude 
uitspraak, dat het Statuut achter- 

• haald, ja zelfs obstakel is gewor
den.
Het falen van de Nederlandse sa
menleving werd duidelijk geïllu
streerd bij de februari- en mei 
stakingen in 1969, resp. in Suri
name en de Antillen. Als gevolg 
hiervan werd de ontwikkeling in 
gang gezet, o.a. door de instelling 
van de Koninkrijkskommissie.
Wel verliep de ontwikkeling traag, 
o.a. door verdeeldheid in Suriname: 
de onafhankelijkheid werd niet 
werkelijk gedragen door de hele 
Surinaamse bevolking, mede onder 
invloed van sterke leiders als Pen- 
gel en Lachmon. Een stroomver
snelling zet zich in bij de komst 
van de regering-Arron. Een van
zelfsprekende zaak is dat de Neder
landse regering positief inspeelt op 
de komende onafhankelijkheid, ul
timo 1975.
Wel bestaan zorgen over de ont
wikkelingen in Suriname, na de 
onafhankelijkheid. Een zelfstandig 
land is nog niet zomaar één volk: 
assimilatie (versmelting) is een 
moeizaam proces. De komende on
afhankelijkheid moet niet leiden tot 
volstrekte afzijdigheid van Neder
land. Een schulderkenning heeft 
een verahtwoordelijkheid voor het 
heden tot gevolg.
Een kenmerk van het ontwikke
lingsbeleid van Nederland is de 
laatste jaren de maatstaf dat een 
ontwikkelingsland zelf zijn' priori
teiten stelt. Vanuit zijn historische 
verantwoordelijkheid moet Neder
land inspelen op de -  gekozen -  
versnelde onafhankelijkheid. 
Nederland moet wel als voorwaarde 
voor blijvende steun op weg naar 
onafhankelijkheid, een beroep doen 
op Suriname dat de Nederlandse 
bijdrage functioneert binnen een 
poging tot het voorkomen van po
larisatie, dwz.- dat in Suriname re

kening wordt gehouden met opvat
tingen van minderheden. Al mag 
integratie van de rassen moeilijk 
zijn, wel mag gemikt worden op 
constructieve samenwerking.
Dit beroep kan echter pas ejfect sor
teren als in onze Nederlandse sa
menleving opneming van anderen, 
o.a. Surinamers, mogelijk blijkt. Wij 
moeten in Nederland bereid zijn tot 
maatregelen ter opneming van Su
rinamers in de Nederlandse samen
leving. Te dien aanzien bestaat in 
Nederland nog een zeer slechte in
stelling.
Naarendorp stelde de kritische 
vraag -  daarbij de onafhankelijk
heid op zich juist achtend -  welke 
inhoud de onafhankelijkheid zal 
hebben, in hoeverre de bevolking 
daarbij betrokken is.
Het kolonialisme -  ook het mo
derne -  heeft als een rem op een 
optimale ontwikkeling gefunctio
neerd. Hij schetste dat alle binnen
landse ontwikkelingen bepaald .zijn 
door buitenlandse. De geschiedenis 
van Suriname is door anderen - 
m.n. Nederland -  geschreven. De 
Surinaamse samenleving is een 
schepping van Nederland. Ontwik
kelingen in Nederland hebben zich 
weerspiegeld ,in Suriname.
De afschaffing van de slavernij in 
Suriname is o.a. bepaald door de 
industriële ontwikkeling in Neder
land. Onder invloed van internatio
nale crises, eind 19e eeuw, is aan de 
Hindoestaanse bevolkingsgroep 
landbouwgronden in bezit gegeven, 
wat hun emancipatie heeft ver
sneld. De vestiging van de 
bauxietmaatschappijen, in de jaren 
30, heeft een nieuwe groep doen 
.ontstaan: de moderne arbeiders
klasse.
De uitgifte van landbouwgrond aan 
de bevolking is een historisch be 
langrijke ontwikkeling: de bevol 
king krijgt zelf het bezit van pro 
ductiemiddelen in handen, en kan 
zo deels in eigen levensbehoeften 
voorzien.
Tenslotte nog enkele „flitsen” uit de 
discussie.
Van Eer: de onzekerheid, het wan
trouwen in Suriname over de le
vensvatbaarheid is gebaseerd op 
het hulpverleningsbeleid tot nu 
toe: alle beslissingen zijn in Neder
land gevallen.
De Bruine: nationalisatie -  in het 
kader van economische onafhanke
lijkheid -  van een aantal bedrijven 
is mogelijk, waarschijnlijk echter is 
de belangrijke bauxietsector daar
voor te kapitaalintensief.
Rienks stelde dat corruptie een uit
vloeisel is van een koloniaal verle
den; kolonialisme verziekt de men
taliteit van een volk. Zo keert zich 
het argument tegen de ware schul
dige: Nederland.
Van Eer meende eerder te kunnen 
constateren dat in alle moderne 
maatschappijen vormen van cor
ruptie voorkomen, waarbij hij er 
maar vanaf zag de in Nederland 
voorkomende vormen op te som
men.
Tussen van Eer en Naarendorp, 
alsmede enkele aanwezigen, ont
spon zich een discussie over de 
juistheid van al te snelle onafhan
kelijkheid. Naarendorp stelde de 
onmogelijkheid de problemen van 
300 jaar koloniaal verleden in 1 jaar 
op te lossen. Hij achtte de onafhan
kelijkheid min of meer door Neder
land aan Suriname ópgedrongen. 
Van Eer bestreed deze zienswijze. 
De regering-Arron heeft alleen het 
tijdstip enigszins bespoedigd. De 
Bruine achtte het een rol te .spelen 
dat bij vorige Nederlandse regerin
gen Arron niet, Lachmon wel in de 
gunst stond. Rienks riep de aanwe
zige Arjossers op hun positieve in
stelling gestalte te geven in het 
vormen van welkomst-comité’s in 
de steden waar Surinamers (ko
men) wonen, een suggestie die po
sitief werd ontvangen. Van Eer gaf 
hij de suggestie mee, Surinamers 
beschikbaar te stellen voor het op 
Schiphol onlangs ingestelde -  en 
tot nu door Nederlanders bemande 
-  bureau voor opvang.
■In zijn slotwoord stelde Maarten 
van Ditmarsch- dat door de Arjos 
verder gewerkt zal worden aan het 
stimuleren van . ontwikkelingen, 
samenhangend met het onafhanke
lijk worden van Suriname in de 
gewenste richting, zoals deze door 
de diverse inleiders is geschetst en 
door de aanwezigen ondersteund, 
wat gestalte kreeg in een door de 
konferentie aanvaarde resolutie 
•(zie elders dit nummer).
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A. BAARS Azn.

Exploitatie van 
baggermaterieei B.V.

VERKOOP EN VERHUUR

Telefoon (0 1840) -  5566 
Postbus 70, Sliedrecht.

Scheepswerf A. BAARS Azn. B.V. 
SLIEDRECHT 
Telefoon (0 1840) -  5566 

: NIEUWBOUW EN REPARATIE

Becker Telecommunicatie Industrie B.V.
EXPERTS OP HET GEBIED VAN ELEKTRONICA

Mobilofoons - Automatische
Oproepsystemen telefoonkiezérs
Echoloden Automatische piloten
Dijnselburgerlaan I -  Zeist -  Tel. 03404-1.35.11

Handel in BUIZEN (diverse maten). 
NIEUW IJZER, zoals platen, hoek- en balkijzer 

RIJPLATEN in diverse maten.
STOLK’S Handelsonderneming B.V.

Postbus 1, H. I. AMBACHT 
Afd.: Sloperij, Veersedijk 233, tel. 0 78-2.80,00 

' Afd.: Bruikbare materialen, Veersedijk 11, 
tel. (0 1858) 2024 en 5025.

BB V I T  O N Z E  I I O  U W -  E N  ®  

S L n u r a u B B B n l n n B

v in k : Utiliteits-en woningbouw
Kerklaan 9, Moordrecht. 

'Telefoon 01827-3044 en 3045.

VOSKAMP EN VRIJLAND 
KASSENBOUW N.V.

KASSENBOUW - KETELBOUW 
VERWARMING

’s-GRAVENZANDE POSTBUS 30 
TEL. 0 1748-3921*

TIMMERFABRIEK VERMEULEN N.V.
MILL (N.-B) - TELEFOON 0 8859-1024*

Fabriek van geprefabriceerde houten gebouwen, hou
ten woningen, directie-keten, barakken, garages, 
vakantiehuisjes enz. Speciaal voor de landbouw: 
kippenhokken, veldschuren, loodsen etc.

EXPORT: BELGlë - DUITSLAND - ETC

Alle soorten tegels. Telefoon 01848-1202

WONINGBOUW EN 
RUIMTELIJKE 

ORDENING
Het lijkt er op dat een aantal Arjos- 
sers het voor elkaar krijgt om de 
fraktiebegeleidingsgroep „woning
bouw en ruimtelijke ordening” weer 
tot léven te brengen.
Omdat vooral de ver uit elkaar lig
gende 'woonplaatsen van degenen 
die zich in het verleden als belang
stellenden aanmeldden, het werken 
moeilijk maakte, zijn de volgende 
afspraken overeengekomen. Een 
begeleidingsgroep woningbouw zal 
zich vooral richten op de problema
tiek van „de randstad Holland” . De 
deelnemers aan deze groep zullen 
dan ook bij voorkeur uit deze regio 
moeten komen.
Daarnaast zijn er een aantal men
sen die met name de ruimtelijke 
ordening in z’n algemeenheid aan 
studie willen onderwerpen. Deze 
mensen zitten in de noordelijke en 
oostelijke provincies.
Beide groepen kunnen zeer zeker 
versterking gébruiken. Dit is dan 
ook een oproep aan geïnteresseer
den in ARJOS en ARP om zich 
voor deze aktiviteiten aan te mel
den bij:

-  Hans de Jong, Polanenstraat 6b, 
Rotterdam, tel.: 010-14.69.61, of het 
landelijk sekretariaat van de Ar- 
jos in Den Haag.

Milieu en ecoiiomie
Bij de Universitaire pers, Rotter
dam verscheen onder redactie van 
dr. P. Nijkamp, deze uitvoerige 
studie waaraan tal van deskundi-' 
gen meewerken. De diverse eco
nomen gaan in op de vraag of 
„naast de aandacht voor traditio
nele als welvaart en groei er wel 
voldoende aandacht bestaat voor 
de nadelige onderwerpen gevolgen 
van deze verschijnselen?” ' Belang
rijke informatie voor economen, 
planologen en ecologen. Prijs 
f29,50, en 300 pag. telt dit boek.

Karikatuur van de tijdgeest
Een bundel zondagavondlezingen 
van prof. Oberman voor de NCRV 
gehouden van einde 1973 tot begin 
1974. Uitgever KOK, 95 pag.

Mozambique: revolutie in theorie 
en praktijk
Een uitgave van het Angolacom- 
mité over de doelstellingen en pol. 
opvattingen van FRELIMO, het 
bekende bevrijdingsfront van Mo
zambique. Prijs f3,-, over te maken 
op gironr. 600657, t.n.v. Angola- 
commité, Da Costastr. 88, A ’dam.

BAILEY CONSTRUCTIE-
WERKPLAATS EN 
MACHINEFABRIEK N.V.

NIEUW-LEKKÈRLAND -  TELEFOON 0 1848-436

©  Staalconstructie 
voor gebouwen e.d.

© Alle soorten kranen

FIRMA DE REK EN HORSMAN

Fabriek van Scheepslieren
DORPSSTRAAT 102 -  TEL. 0 1894-218 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

In de Noordoostpolder en 
Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen.
AANNEMERSBEDRIJF

N.V. GEBR. SALVERDA
•T HARDE - BOVENWEG 7 - TELEFOON 0 5255-1669

AANNEMINGSBEDRIJF 
„SCHOUWEN-DUIVELAND” 

N.V.
Schuithaven 10 - ZIERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR 

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

Sleepdienst Broeder
trouw n.v.

v/h Fa. C. DEN BOER & ZONEN 
- Corr.-adres MAASPLEIN 9 - ZWIJNDRECHT

Telefoonnummer 01850-2.61.66-2.61.67 (2 lijnen)

Alle transporten te water

N.V. Scheepsbouwwerf v.h.
F S R M A  A . L A N S E R

Sliedrecht-Holland

Echte kerkorgels 
ook voor 
hedendaagse 
kerken

orgelbouw

ERNST
LEEFLANG
APELDOORN
Telefoon (05760) 1.75.82 
en 5.41.30.

v w v w w w v w w w w w w v w w w ^

G R O E N  L IC H T  1 9 7 5
nota van de landbouwcommissie van de 
CDA-fracties in de Tweede Kamer, 
een korte beschouwing over de problemen in land
en tuinbouw, met suggesties voor de ontwikkeling 
van een op de toekomst gericht landbouwbeleid, 
vooral wat betreft de inkomensvorming en het 
belastingregime

7  p a g . ;  g e d r u k t ;  
f  1 , 2 5  ( In c l .  v e r z e n d k o s t e n )

te bestellen door storting op giro 89673 van 
AR Partijstichting, Den Haag: a.u.b. vermelden: 
„Groen licht".

PolitiekOverzicht
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 hét 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.

g e q
Naam:----------------- ---------- :-----------------------------------------------
Adres:--------------------------- ;------------------------------------ -----------
Plaats:--------------------------------------------------------------------------

O  abonneert zich met ingang van...........................tot wederopzegging op
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: 
Centrum voor Staatkundige Vorming, Antwoordnummer 1459, Den Haag 2090 N &
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Het lijkt buiten kijf 'dat er 
zwakke plekken zitten in de 
huidige economische samen
leving, zowel nationaal als 
internationaal. Men moet 
overigens niet in de fout 
vervallen alles direkt anders 
te willen hebben.
Er zijn en blijven beperkingen be
staan bij het streven naar verbete
ringen in de economische orde. 
Bovendien, er zijn zeker ook goede 
en houdbare elementen aanwezig. 
Valt er iets méér te zeggen over 
dergelijke beperkingen bij het idea
liseren van de struktuur van het 
economisch samenleven? Waar
schijnlijk zijn de volgende vier fak- 
toren nogal belangrijk in dit op
zicht:
■ men moet gelijdelijk te werk 
gaan; revolutie brengt doorgaans 
chaos en meestal weinig echte ver
betering;
■ men heeft te maken met allerlei 
tamelijk autonome, (zelfstandige) 
ontwikkelingen, zoals bijv. de re
sultaten van wetenschap en techno
logie;
■ de mens is geneigd tot zelfzucht, 
en het kost veel moeite, tijd en 
overreding , om via groepsethiek te 
komen tot een meer aanvaardbare 
samenleving (ook wetten moeten 
worden aanvaard);

D o o r
dr. A. J. Vermaat

Bijgaand leest u de tweede 
bijdrage, in een serie van drie, van 
het antirevolutionaire Tweede 
Kamerlid dr. A. J. Vermaat over 
onze huidige economische orde. In 
NG van verleden week schonk dr. 
Vermaat vooral aandacht aan 
enkele bijbelse noties m.b.t. de 
economische orde en signaleerde 
hij diverse zwakke plekken in 
onze huidige economische 
samenleving.

■ samenhangend met het voor
gaande is van wezenlijk belang het 
antwoord op de vraag of men een 
„betere” samenleving wil afdwin
gen d.m.v. de staatsmacht.
Op welke punten is eem wijziging 
nodig in onze economische orde, 
wil er werkelijk sprake zijn van een 
meer verantwoord economisch sa
menleven? Welke veranderingen in 
het institutionele kader van de 
economie zijn in staat om de hier
boven genoemde zwakke plekken 
weg te nemen? Laten we eerst onze 
aandacht bepalen bij de meer 
inhoudelijke kant van de zaak, nl. 
waar het karakter van het econo
misch proces wordt geraakt.

Economisch proces

gende twee veranderingen noodza
kelijk.
■ De samenleving moet komen tot 
een soort van schets voor de toe
komstige produktie. Welke aktivi- 
teiten zijn er in de toekomst nodig 
en nuttig in ons land? Welke inves
teringen zijn in lijn met deze voor
uitzichten?
■ Een tweede element wordt ge
vormd door het werken met scha- 
duwprijzen, die anders dan de (in
ternationale) marktprijzen een 
aanwijzing moeten geven van de 
werkelijke (toekomstige) kosten 
van de produktiemiddelen.
■ Een volgende lijn loopt direkt 
naar de verdeling van de werkgele
genheid. Afhankelijk van de nog 
komende technische vooruitgang 
(in de ware zin van het woord) zal 
er meer of minder arbeidsprestatie 
nodig zijn voor het direkte produk- 
tieproces. In het laatste geval kan 
men tijd vrijmaken voor meer so
ciale kontakten en werkzaamheden, 
de scholing en vorming uitbreiden 
(ook na de eigenlijke onderwijspe
riode), onplezierige arbeid verkor
ten o f bij toerbeurt doen verrich
ten, en anderen een rust- of sab- 
bathsjaar toestaan.
■ Met het vorige hangt samen het 
pleit voor een wat gewijzigd karak
ter van de bedrijven of diensten, 
waarin grote aantallen mensen 
werkzaam zijn.,De nadruk zal min
der op de produktie komen te lig- 1 
gen en meer op het vormen van een 
werkgemeenschap. Een diepgaan
der medezeggenschap, inbegrepen 
een grotere verantwoordelijkheid - 
ook financieel -  moet mogelijk zijn 
voor de arbeidenden. Bovendien 
zouden ook de buiten-bedrijfse ak- 
tiviteiten meer gericht kunnen 
worden op deze leef-werkgemeen- 
schap. Anderzijds zal er een meer 
uitdrukkelijke verantwoording t.a.v. 
derden moeten komen over de uit
voering van de taakstelling van 
de ondernemingen.
■ In de moderne samenleving is 
het eerder het kapitaal dan de 
grond welke voorwerp is van 
opeenhoping o f „kumulatie” , en 
daarmee grotendeels bepalend voor

Beginsel
. V>. r'i-afe£r- . ; ■ \ %

en
Beleid

het scheppen van economische 
kansen. Door het onderwijs voor 
vrijwel ieder die wil toegankelijk te 
maken, kan men al verderkomen 
met*-de waardebepaling van de ar
beid. Daarnaast is nodig een stimu
lering van de bezitsvorming bij 
brede lagen van de bevolking. Er 
zal een pensioenstelsel moeten ko
men. Het eigen huis is een goede 
stimulans voor het sparen en voor 
het zinvol wonen. Een deel van het 
loon van jongere werknemers kan 
men als geblokkeerd spaarloon 
verstrekken t.b.v. grote uitgaven bij 
huwelijk, woninginrichting ed., die 
later als periodieke verhogingen 
vrijkomen. Bovendien kan men de 
opbrengsten van de successie- en 
schenkingsrechten en de opbrengs
ten van een overwinstbelasting ter 

jbeschikking stellen .als spaarpre- 
mies. Staatseigendom is op z’n best 
een tijdelijke tussenfase.
■ Er moet een overlegstruktuur 
komen voor het beter bundelen van 
de grote bestedingskategorieën als 
bedrijfsinvesteringen, private kon- 
sumptie en overheidsuitgaven. Een 
voorwaarde hiervoor is overeen
stemming over de ontwikkeling 
van belasting- en premiedruk ener
zijds en de verdeling tussen arbeids
inkomen en het overige inkomen , 
anderzijds. Bovendien moet aange
geven worden welk deel van het 
private inkomen niet konsumptief 
besteed mag worden.
■ Partijpolitiek interessant of hiet,

een verantwoorde inkomensvor
ming zal een steeds belangrijken 
sleutelfunktie vervullen in de af
wikkeling van het economisch pro
ces. Naarmate het dwingend karak
ter van de marktfaktoren wijkt, 
neemt de behoefte aan een orde
nend („classificerend” ) stelsel toe. 
Wanneer men niet vervalt in een 
dogmatisch gelijkheidsstreven, 
noch de konkrete marktgrenzen 
vergeet, kan men langs deze weg 
nog ver komen, al vergt dit proces 
de nodige tijd. Daarnaast blijft er 
behoefte bestaan aan een prijspoli
tiek, welke zich richt op kalkulata- 
tieschema’s (berekeningsschema’s) 
onderscheiden naar de mate van 
mededinging die resteert. Econo
misch niet ter zake doende speku- 
latieve handelsovereenkomsten zul
len steeds meer vermeden moeten 
worden.

Staatsinvloed
B Alleen een verandering van 
strukturen is onvoldoende; de 
mens is immers de zwakste plek in 
het gehele samenleven. Dat blijkt 
bij herlezing van de hierboven ge
noemde opgesomde zwakke plek
ken. Daarom zal het slagen van ,de 
nodige ontwikkelingen voor een 
belangrijk deel afhangen van de op
stelling en medewerking van de 
burgers die samen de samenleving 
vormen. Beïnvloeding via levens
beschouwelijk gefundeerde orga
nisaties kan een grote rol gaan spe
len. Nodig is in ieder geval een 
grote mate van openbaarheid en 
verantwoording, opdat het heer
sende wantrouwen kan verdwijnen. 
Gezien het feit dat het menselijk 
gedrag momenteel zo vaak wordt 
vervalst door „wat anderen doen of 
zeggen” , moet het mogelijk zijn een 
meer verantwoorde samenstel van 
publieke gedragsregels te vormen. 
Zo kan de verspilling en vervuiling 
worden teruggedrongen.
■ Terecht zal nu bij de lezer de 
vraag rijzen of dit allemaal moge
lijk is zonder een strak ingrijpen 
van bovenaf? Stel dat de produktie 
afbuigt naar een min of meer ge

lijkblijvend niveau, moet er dan 
bijvoorbeeld een bevolkingspoli
tiek worden gevoerd?
Waar in het voorgaande werd ge
sproken over veranderingen in het 
karakter van.het economisch pro
ces door wijzigingen in de funder
ende elementen (dus meer het in
houdelijk aspekt van de vraagstel
ling), wordt nu de aandacht besteed 
aan de vraag met welke „juridis
che” instrumenten dergelijke ver
anderingen zijn te verwezenlijken 
(dus meer het ,,vorm” -aspekt). Met 
andere woorden, in hoeverre moet 
er staatsmacht aan te pas komen? 
In het voorgaande deden zich ver
schillende vormen voor, dié een 
nutige bijdrage zouden kunnen le
veren aan het gestelde doel. Zo wa
ren te onderscheiden:
H een verandering in het individu
eel gedrag,
■ de vorming van een zekere ge
dragscode in een groep, 
fl afspraken op grond van overleg, 
B afspraken op grond van overleg, 
B soortgelijke regels waarbij de 
overheid mede- betrokken is,
B wettelijke maatregelen, die een 
scherper en nauwer kader inhouden 
voor de beslissingsruimte van de 
burgers, en
B het door de overheid overnemen 
van de beslissingsbevoegdheid.
In dit verband is het natuurlijk de 
vraag in welke mate deze laatste 
vorm toelaatbaar resp. onontkoom
baar is.
B In het algemeen gesteld is deze 
vraag moeilijk te beantwoorden, 
zelfs bij beperking tot het economi
sche vlak. Het is zonder meer juist 
dat de overheid zich met een groot 
deel van de economie moet bezig 
houden. Men moet daarbij echter 
steeds voor ogen houden, dat er 
een rechtsgrond nodig is voor een 
dergelijk ingrijpen. Zo kan het gaan 
om bescherming van de nationale 
economie het kan gaan om de be
scherming van zwakke groepen, de 
indamming van misbruik van 
macht, de veiligstelling van het mi
lieu enz. Het stellen van deze cen
trale vraag is nodig om de overheid 
niet te gaan beschouwen als een 
„bovenbaas” , die zorgdraagt voor 
een perfekt verloop van de machi
ne. Zo’n opvatting zóu afbreuk 
doen aan eigen verantwoordelijk
heid van de mensen die de samen
leving vormen in afzonderlijke le
venskringen.

B Wat betreft de veiligstelling van 
het milieu moet de reeds ingesla
gen weg met kracht worden ge
volgd. Het terrein moet worden 
uitgebreid en aangevuld. Het is in 
ieder geval nodig dat de kosten van 
de milieu-aantasting in rekening 
worden gebracht, in het algemeen 
aan de verbruiker via de goederen 
die de aantasting veroorzaken. Op 
deze wijze worden de private kos
ten verruimd tot de ware (sociale) 
kosten. Nagegaan moet ook worden 
in welke zin het beheer van de bo
dem een ander eigendomsbegrip 
nodig maakt.
fl Een van de gevolgen van het 
voorgaande is, dat arbeid relatief 
goedkoper zal worden, waardoor 
het werkelijke inkomenspeil zal 
worden verlaagd en de arbeidsin
tensiteit (= gebruik van arbeids
krachten) kan toenemen. Het bete
kent niet een stopzetten van de 
groei, wel een „afroming” . In de 
toekomst zal de groeilijn afbuigen 
naar die van een meer stationaire, 
zich niet meer ontwikkelende eco
nomie. Het institutionele kader 
moet de voorbereiding hierop ver
gemakkelijken. Voorlopig is de 
economische groei zeker nodig 
voor het inhalen van achterstanden 
bij het veiligstellen van het milieu. 
Bovendien zijn bepaalde vormen 
van doelmatigheidsverbetering al
tijd aanvaardbaar. De groei zal wèl 
meer beheerst moeten worden. 
Hiervoor zijn met name de vol- ,,De kosten van de milieu-aantasting moeten in rekening worden gebracht”...
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UW INTERIEUR
SMAAKVOL EN GEZELLIG
INGERICHT
EN TOCH NIET DUUR

Fa. W. van Tellingen
SLOTLAAN 135-137 - ZEIST 
TELEFOON 1.24.86

GELDERLAND

radio K .  E .  WGilïl3r Televisie.
Landelijk erkend installateur 

Elektrische apparaten — Verlichting
MA ANDERE IND 19 -  EDE -  TELEFOON 8S73

C O N V E C T O R E N
VOOR KOLEN, OLIE EN GAS 
ZOWEL VOOR WOONKAMERS 
ALS VOOR KANTOREN, ZALEN

ETC.

FIRMA
T. VI ETS

Bergstraat 38 -  Telefoon 0 8370-2765 -  WAGENINGEN

MAGAZIJN „HET ANKER”
HOOFDSTRAAT 94 - 96 -  VEENENDAAL

Zeer voordelige aanbieding in 
terlenka vallen en gordijnen

SPECIALITEIT IN NYLONKOUSEN

WESTERVELD
Gesport Mge&H

SUPISSS
Postiesweq 91 -  Javastraat 199 -  Krugerplein 29 -  Dapperstraat 16 -  Jan van 
Salenstraat 6 0 -  Jan Everlsenstraat 130 -  Hugo de Grootplein 20 -  Spaarndammer- 
straal 97 -  Bentinckstraat 28 -  Oranjestraat 2 B - v.d Helstplein 9 -  Westerstraat.138 
-  Spreeuwenpark 3 -  Ribesstraat 39 -  Tuinstad Osdorp, Tussenmeer 62

OVERIJSSEL

50 JAAR DE MEEST GEVRAAGDE
WONINGINRICHTING

J. Voerman & Zonen
Assendorperstraat 73-81 -  Tel. 1.65.07. -  Zwolle

VERBOUW
NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

fLd-SCtmtteflBm. aannemersbedrijf
Hyacinthstraat 40a -  Enschede -  Telefoon 0 5420-1.16.38.

H. STRUIK & ZOON N.V.
Fabriek van dekkleden 
en tenten
IMP. GROOTHANDEL SCHEEPS- 
EN AANNEMERSBENODIGDHEDEN 
ELEKTRISCHE EN AUTOGENE 
LAS- EN SNIJBENODIGDHEDEN.

DEVENTER 
Telefoon 05700-1.39.70
Diepenveenseweg 8
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GRONINGEN
Makelaarskantoor J. Fokkens Siddeburen

in roerende
en onroerende goederen
verzekeringen en hypotheken

TELEFOON 05983-360

W. J. SPOORMAKER N.V.
AUTOMOBIELBEDRIJF ROTTERDAM-ZUID

’ Wolphaertsbocht 246 -  Telefoon 7.75.50 

Official Peugeot-dealer voor Rotterdam-Zuid 

en de eilanden IJsselmonde en Voome-Putten.

C. de Mooy & Zoon
lm- en export bloemenhandel

ROTTERDAM

LOMBARDKADE 21, TELEFOON 11.33.50

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
VERZORGT AL UW TRANSPORTEN 

DOOR HET GEHELE LAND

ROTTERDAM, telef. 0 10-24.25.65 -  Postbus 64010 
De Jonghstraat 25

IN PRIMA BOTER EN KAAS 
STEEDS DE BAAS 

ALLE SOORTEN GROOT EN KLEIN 
KOMEN UIT DE IJSSEL- EN LEKSTREEK FIJN

A.vanHouwelingen-Moordrecht
TELEFOON 305 (6 1827) WETERINGSTRAAT 4

SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

BINNENHAVENSTRAAT 20 
HENGELO-O..
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

GETRON HANDELS- EN 
TRANSPORTONDERNEMING
VIERAMBACHTENKADE 6 - SPIJKENISSE 
TELEFOON 0 1880-2988

Binnenlandse en internationale transporten. 
Partijgoederen - zwaar transport, verhuizingen

als het op 
smaak
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uw beste keus!

DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

Da Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is i.s.m. Teleac een T.V;-cursus georganiseerd.

Da s c h r if te li jk e  cursus bestaat u it  24  (essen, alle  
vo o rz ie n  van v ra gan , d ie  kun nen  w orden  Ingezonden  
te r  correctie.

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  de gemeente
-  de ral van het gemeenteraadslid
-  ambtenaren
-  de gemeentebegroting
-  inkomsten van de gemeente
-  inspraak
-  contact met da kiezers
-  bestuur door subsidie
-  milieuhygiëne
-  volksgezondheid, 

sociale zorg en bijstand

De p r ijs  va n  de  cursus 
d a n k z ij de  s u b s id ie  d ie  d e  S tic h tin g  o n tva n g t van de 
m in is te r  van  C u ltuu r, R e c re a tie  en M a a tschappe lijk  
W erk, te  vo ldo en  d o o r s to r t in g  op g iro  1501169 t.n.v. 
de S tic h t in g  Burgerschapskunde te Le iden onder 
v e rm e ld in g  van  „D e  G em een te ra ad ".

-  ruimtelijke ordening
-  volkshuisvesting
-  onderwijs
-  cultuur en recreatie
-  sport en jeugd
-  economisch beleid
-  openbare orde
-  functionele en wijkraden
-  intergemeèntelijke samenwerking! 

en gewestvorming
-  de gemeentewet herzien 

bedraagt slechts f 25,-

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teie- 
ac, bestaat uit 11 lessen:
-  de praktijk van het raadslidmaatschap / samenspel met B. en W. -  

2 lessen.
-  de gemeente in ons bestuursstelsel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

A
\

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting 

Burgerschapskunde
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting 
op giro 544232 t.n.v. Teleac -  Utrecht, onder vermelding van 
,,De Gemeenteraad” .

De overige bij de S tichting; Burgerschapskunde verkrijgbare
schriftelijke cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor 

f 9,50.
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwer

king -  10 lessen voor f 10,-.
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden -  34 lessen 

voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING
BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169.

FA. JAN DE MIK
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Aannemers van oeververdedigings- 
werken — Griendhouthandel 

Tel. 01846-2539-2484 Hardinxveld-Giessendam

MEILINK B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN
Vestigingen in Borculo Ttel.' 0 5457-1561*

Zutphen: Tel. 0 5750-3748
Boxmeer: Tel. 0 8855-1744

Wij hebben op allerlei gebied voor oud- en jong,

Studieboeken (school en kerk) 
Ontspanningslektuur van bekende 

en onbekende schrijvers

Wij sturen U gaarne folders van de Uitvererijen De 
Vuurbaak en T. Wever.
Ook de folders van de boeken^ W. Schippers-H. 
Kingmans en andere schrijvers.

Voor al Uw „BRONNEN” naar de

„BR0NNENK0NING”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl (zonder postze
gel).

I
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In Nederlandse Gedachten 
van vorige week heeft mr. A.
K. Koekkoek zich verbaasd 
getoond over een onderdeel 
van een door mij ingediende 
motie inzake de Eerste Ka
mer.

Het onderdeel luidt: „De Eerste 
Kamer verkrijgt het recht om 
-  indien zwaarwegende omstan
digheden haar daartoe aanleiding 
geven -  met twee derden der uit
gebrachte stemmen wetsontwerpen 
terug te zenden naar de Tweede 

"Kamer” .
Mijn inspiratie op dit punt was 
meer gevoed door de bestaande 
mogelijkheid van verwerping van 
wetsontwerpen door de Eerste Ka
mer en door haar mogelijkheid van 
de regering de toezegging van een 
novelle te verlangen alvorens over 
een wetsontwerp te beslissen. Overi
gens kan het natuurlijk nooit 
kwaad te signaleren, dat Donner 
een van de drie leden van de 
staatscommissie was, die het terug- 
zendingsrecht bepleitte.

Bezwaren
Koekkoek ziet twee bezwaren. In 
de eerste plaats meent hij, dat het 
terugzendingsrecht de wetgevings
procedure omslachtig maakt. Ik 
kan dat niet inzien.
Het lijkt mij volstrekt overdreven

VERKLARING 
CDA OVER 

PORTUGAL
A.R.P., C.H.U. en K.V.P. heb
ben met verbazing kennisge
nomen van de manier waarop 
P.v.d.A. en VARA in januari 
een inzamelingsactie willen 
houden ter ondersteuning van 
de Portugese Socialistische 
Partij.
Voorop staat dat het ieders 
goed recht is acties te onder
nemen voor politieke geestver
wanten. Onze verbazing be
treft het motto van de actie 
,,Houdt Portugal vrij”  in com
binatie met de in de toelich
ting daarop gewekte indruk, 
dat de vrijheid van Portugal 
uitsluitend zou staan of vallen 
met de Portugese Socialistische 
Partij, die overigens ons res
pect verdient. Zo’n voorstelling 
van zaken wijzen wij af.
Het behoeden en uitbannen 
van de prille Portugese demo
cratie gaat elke democraat in 
ons land zéér ter harte. Ook 
andere in Portugal erkende 
democratische partijen verdie
nen daarom steun. . Daarom

RESOLUTIE 
„SURINAME”

De Arjos-konferentie, over het 
thema ,,Suriname Onafhankelijk” , 
belegt met het oog op het belang 
van de gedachtenvorming over de 
problemen verbonden aan het onaf
hankelijk worden van Suriname, 
eind 1975, spreekt als haar mening 
het volgende uit:
„Drie eeuwen kolonisatie van Suri
name door Nederland heeft geleid 
tot een grote economische en cul
turele afhankelijkheid van Surina
me. Door deze afhankelijkheid 
worden de mogelijkheden voor Su
riname tot zelfstandige culturele en 
economische ontplooiing beperkt. 
De speciale verantwoordelijkheid 
die Nederland draagt voor het ont
staan van deze situatie is tot óp he
den onvoldoende gerealiseerd. 
Weliswaar is de financiële hulpver

Versterkt
terugzendingsrecht 

positie Senaat ?
om te betogen, dat ,,de” wetge
vingsprocedure omslachtig wordt. 
Het zal immers geen regel zijn, dat 
het terugzendingsrecht wordt ge
bruikt, net zo min als het regel is, 
dat het recht van verwerping wordt 
gehanteerd.
Verwerping van een wetsontwerp 
zal alleen plaatsvinden indien 
zwaarwegende omstandigheden 
daartoe aanleiding geven, zegt de 
regering. Ik zeg hetzelfde van een 
toe te kennen terugzendingsrecht. 
Iedereen kent de wijze zelfbeper
king van de Eerste Kamer. Zou die 
er wel zijn ten aanzien van verwer
ping en niet ten aanzien van terug
zending?
Niettemin -  gehoord de geopperde 
vrees -  heb ik in mijn motie
-  daarmede rekening houdende
— het vereiste van,twee derden der 
uitgebrachte stemmen ingebracht. 
Wordt aan dat vereiste voldaan, dan 
mag men er stellig rekening mede

Dr. W. de Kwaadsteniet

houden, dat bij gebreken van het 
terugzendingsrecht, verwerping in 
zicht komt.
Het zal als regel niet eenvoudiger

zijn met twee derden van de uitge
brachte stemmen te besluiten tot 
terugzending met bepaalde wensen 
terzake van wijziging(en) in het 
wetsontwerp, dan met gewone 
meerderheid te besluiten tot ver
werping.
Koekkoek’s passage -  „Men zal 
trouwens al gauw zwaarwegende 
omstandigheden moeten aannemen 
als de Eerste Kamer met tweederde 
meerderheid een voorstel tot wijzi
ging aanvaardt” -  klinkt wel aar
dig, maar lijkt mij niet relevant. 
Immers hij zal moeilijk kunnen 
beweren -  en daar gaat het dacht 
ik in dit verband om -  dat de Eer
ste Kamer al gauw met tweederde 
meerderheid een voorstel tot wijzi
ging zal aanvaarden.
Waarom moet, zo zou ik verder wil
len vragen, de Eerste Kamer een 
wetsontwerp, dat zij in het alge
meen goed, althans aanvaardbaar 
acht, maar waartegen zij op een en
kel onderdeel bezwaar heeft, ver
werpen? Dan lijkt terugzending be
ter. ~
Koekkoek oppert nog de mogelijk
heid, dat de Eerste Kamer meer 
dan één wijziging zou voorstellen 
en dat de Tweede Kamer niet alle 
wijzigingen overneemt. De Eerste 
Kamer behoudt ook dan m.i. het 
'recht het min of meer gewijzigde 
wetsontwerp alsnog te verwerpen, 
maar zal dat wellicht minder snel 
doen, omdat het ontwerp in haar 
ogen mogelijk inmiddels meer aan
vaardbaar is geworden.

Het tweede bezwaar van Koekkoek 
is, dat het terugzendingsrecht on
nodig de positie van de Eerste Ka
mer versterkt. Ook dit bezwaar kan 
ik niet delen.

Amendement
Men kan zeggen, dat het terugzen
dingsrecht een soort recht van 
amendement is. Maar een verkapt 
amendementsrecht kan men in be
paalde gevallen ook verbonden zien 
aan het recht van verwerping van 
wetsontwerpen, welke daarna door 
de regering, rekening houdende 
met het standpunt van de Eerste 
Kamer, gewijzigd opnieuw bij de 
Tweede Kamer worden ingediend. 
Aan het begin van mijn reactie heb 
ik tevens gewezen op de mogelijk
heid van de Eerste Kamer van de 
regering een novelle te verlangen 
alvorens over een wetsontwerp te 
beslissen.
Ik zie derhalve in de toekenning 
van het terugzendingsrecht geen 
versterking van de positie van de 
Eerste Kamer.
Het gaat -  zo zou men 
kunnen stellen -  slechts 
om (le beperkte verlening 
van een ander mogelijk 
middel in verband met een 
in feite reeds bestaande be
voegdheid.

Rotterdam, W. de Kwaadsteniet

hebben wij enige tijd geleden 
aan de P.v.d.A. voorgesteld de 
voorgenomen actie als volgt te 
verbreden:
Alle Nederlandse democrati
sche partijen worden uitgeno
digd om gezamenlijk een actie 
te houden ten behoeve van de
mocratie in- Portugal.
Wij betreuren het zeer, dat de 
P.v.d.A. op dit voorstel nega
tief reageerde. Wij doen nog
maals een dringend beroep op 
de P.v.d.A. om ons verbre- 
dingsidee positief te verwel
komen.

Drs. Beumer 
in

Tweede Kamer

Burgemeester Beumer van Mid- 
wolda, -  40 jaar, gehuwd en vader 
van 3 kinderen -  zal de opengeval- 
lepplaats van C. Boertien innemen, 
die onlangs tot Commessaris van 
Zeeland werd benoemd. Drs. Beu
mer studeerde economie te Rot
terdam. Hij is momenteel voorzitter 
van de streekraad Noordoost Gro
ningen. Het nieuwe kamerlid blijft 
in de provincie Groningen wonen.

lening aan Suriname aanzienlijk 
geweest, maar deze heeft onvol- 

-doende geleid tot eén versterking 
van de economische onafhanke
lijkheid en interne gelijkheid. 
Nederland zal nu op meer gerichte 
wijze dan tot nu toe haar mede
verantwoordelijkheid voor de zelf
standigheid van Suriname, óók in 
economisch en cultureel opzicht, 
daadwerkelijk gestalte moeten ge
ven.
In het hulpverleningsbeleid zal de 
verbetering van de positie van de 
economisch zwakken prioriteit 
moeten hebben.
De mede-verantwoordelijkheid van 
Nederland zal tevens gestalte moe
ten krijgen in de verbetering van 
de positie van de Surinamers in 
Nederland. In Nederland zal de be
reidheid tot opvang en integratie 
van Surinamers moeten worden gê  
stimuleerd.”

PUBLICATIE VAN 
ALLE INKOMENS

De laatste tijd hoor ik van 
inzonderheid vakbondslei
ders de roep, dat alle inko
mens openbaar moeten wor
den. Eerst., als ik het goed 
begrijp, bij de ondernemin
gen, maar later zal dan wel 
geëist worden dat alle inko
mens bekend moeten wor
den.

Persoonlijk heb ik er geen bezwaar 
tegen dat iedereen mijn inkomen, te 
weten kan komen, temeer niet-om
dat de inspecteur van belastingen 
mijn inkomen tot op een gulden 
nauwkeurig kan vaststellen. Wel 
vraag ik mij af, waarom de vak
bondsleiders deze leus aanheffen 
en' zowel van hoger als lager be
taald personeel zo dringend het in
komen moeten weten. Temeer om
dat het lijkt alsof ook de regering 

. (in' dit geval minister Boersma) de 
oren naar inwilliging van deze eis 
laat hangen.
Zie ik het goed, dan speelt specula
tie op de afgunst hierbij een be
langrijke rol. In het verleden heb ik 
wel meer gemerkt dat wanneer één 
bedrijf of een bedrijfstak iets extra 
aan de Werknemers uitbetaalde, het

[ I f f i K  1  Lezers 
schrijven ons.

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden - brieven 
worden niet opgenomen.

plotseling als een schandaal werd 
voorgesteld, dat andere bedrijven 
daarbij achterbleven. Zelfs al waren 
dat zwakke bedrijven o f bedrijfs
takken.
Ik meen dat afgunst, o f wat er dicht 
bij ligt, voor hen die bij en uit de 
.bijbel en de genade leven, moeilijk 
een inspiratiebron voor hun (poli
tieke) leven kan zijn. Integendeel, 
als de welstand en het welzijn van 
mijn naasten vooruit gaat, pleeg ik 
mij daarin te verheugen. Het moge 
een pikant nieuwtje zijn dat een 
nieuw-linkser en voorstander van 
nivellering plotseling een baan 
krijgt waarvoor hij een kwart mil

joen per jaar opstrijkt, ik voel mij 
niet gelukkiger omdat ik het weet 
en niet ongelukkiger omdat het een 
veelvoud is van wat ik ontvang. 
Maar wel denk ik dan even aan het 
feit dat hij daarvan minstens twee
derde, misschien wel drievierde 
aan ^sociale lasten aan. de fiscus 
moet betalen.
En hiermee kom ik bij de reden 
waarom ik dit stukje schrijf. Het is 
best mogelijk dat na verloop van 
tijd de valse nieuwsgierigheid (om 
hebzucht en afgunst iets te ver
zachten) het wint van gepaste be
scheidenheid en christelijke blijd
schap. Dat we dus lijsten krijgen, 
waarop we precies kunnen zien 
hoeveel de buurlui en anderen ver
dienen.
Welnu, als de christelijke partijen 
dit niet kunnen verhinderen, dan 
hoop ik één ding. Dat zij een 
amendement zullen indienen om 
niet de bruto inkomens, maar de 
netto verdiensten te publiceren. 
■Dus het bedrag dat overblijft nadat 
alle sociale lasten en belastingen 
bijvoorbeeld aannemend dat ieder
een gehuwd is en geen kinderen 
heeft) zijn afgetrokken. Het ge
scherm met bruto-bedragen vind ik, 
zacht gezegd, misleidend. Maar u 
mag er ook demagogisch van ma
ken.

P. Wybenga, Oenkerk

RADIO
In het kader van de zendtijd voor 
politieke partijen verzorgt de
A.R.P. weer een radio-uitzending 
op donderdag, 23 januari a.s. om
18.20 u. via Hilversum 2.

A.R.P. OVERIJSSEL
Het bestuur van de A.R.P. OVERIJSSEL zoekt

SEfVIAflD 
(vrL  o f  m n l.)
woonachtig in Overijssel, die voor haar de administratie wil verzorgen.

De beschikking over enige vrije tijd is daarvoor nodig.

Hoewel het niet als een royale bijverdienste gezien mag worden, is er 
wel een vergoeding aan verbonden.

Inlichtingen en aanmelding bij J. H. Engbrink, Churchillstraat 29, Hol
ten. Tel. 05483-1528.

Een sterke ARP:
voor
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Haarlemmermeer - Zuid 

brengt contactbrief 

uit voor leden

Origineel 

jaarverslag 

A R P  Westerbork

Weer een kiesvereniging, die 
via een „nieuwsbrief’ con
tact met de leden gaat on
derhouden.
Dit keer de A.R. kiesvereniging 
Haarlemmermeer-Zuid, die een zo
genaamde contactbrief het licht 
heeft doen zien. In de (uitgebreide) 
brief wordt gewag gemaakt van 
C.D.A.-activiteiten, gemeente-
raadskwesties en fractiebegelei- 
dingsgroepen. Via fractiebegelei- 
dingsgroepen wordt het meedoen 
aan de meningsvorming over ge
meentelijke zaken gemakkelijker, 
nu het hoe langer hoe meer de ge
woonte wordt, dat het college van 
B & W het gemeentebeleid op lan
gere termijn gaat uitstippelen in 
zgn. beleidsnota’s. Wie belangstel
ling heeft in Haarlemmermeer-Zuid 
kan zich bij het bestuur aanmelden. 
Uiteraard geeft de contactbrief ook 
informatie over de contributies 
1975; daarbij worden de leden aan
gespoord zo spoedig mogelijk en 
naar draagkracht via de acceptgi
rokaart de contributie te voldoen. 
Tenslotte maken wij melding van 
het volgende vergaderschema van 
de A.R.-kiesvereniging Haarlem
mermeer-Zuid:

3 dinsdag, 21 januari -  vergade
ring met C.D.A.-fractie n.a.v. alge
mene beschouwingen en begroting

1975 in De Deining te Hoofddorp. 
Aanvang 20.00 uur;
S donderdag, 30 januari -  verga
dering over het Onderwijsbeleid. 
Spreekster: mevr. J. G. Kraaije- 
veld-Wouters, A.R. Tweede Ka
merlid. Plaats: De Deining, Hoofd
dorp. Aanvang 20.00 uur. . - 
■ "woensdag, 12 februari -  verga
dering A.R. Kiesvereniging in De

Er wordt weleens gezegd, 
dat jongeren niet meer warm 
lopen voor het streven naar 
christelijke politiek.

Zij zouden het in de A.R.P. niet 
meer zien zitten. In Drogeham (Fr.) 
wilde men weleens weten of die 
pessimistische gedachte strookt 
met de'werkelijkheid.
Zo organiseerde de plaatselijke 
kiesvereniging op maandag, 7 ja
nuari jl. voor de gereformeerde 
jeugdvereniging een politieke bij
eenkomst met als thema: „Wat is 
het verschil tussen de politieke par
tijen en heeft christelijke politiek 
nog zin?” . De bedoeling van deze

Rustende Jager te Nieuw-Vennep 
over het onderwerp „Strukturele 
werkloosheid” . Spreker: CN.V-
secretaris drs. Terpstra. Aanvang
20.00 uur;
B dinsdag, 18 maart -  C.DA.- 
vergadering in de Schutse te 
Hoofddorp met als spreker Prof. dr. 
P. J. A. M. Steenkamp, Aanvang
20.00 uur.

avond was om jonge mensen van 16 
tot 26 jaar, welke normaal nooit op 
de vergaderingen van de kiesver
eniging komen, toch op eenvoudige 
en begrijpelijke manier te vertellen 
over de zin van christelijke poli
tiek. Als spreker trad op het A.R.P. 
Tweede Kamerlid, drs. A. Schou
ten. Zijn optreden werd door de 
ruim 40 jongeren zeer gewaardeerd. 
Gelet op de enthousiaste en in
stemmende reacties van de jonge
ren zal een dergelijke bijeenkomst 
zeer zeker worden herhaald.
Het bestuur van de kiesvereniging 
te Drogeham is van mening, dat 
navolging van dit idee in andere 
plaatsen het overwegen waard is.

------—

Westerbork in de provincie 
Drente kent een actieve 
kiesvereniging. Wie het niet 
wil geloven moet er het 
jaarverslag 1974 van deze 
kiesvereniging eens op na
slaan.

Dat jaarverslag kwam overigens 
ter sprake op de ledenvergadering 
van woensdag, 15 januari 1975, In 
het jaarverslag wordt nogal uitge
breid ingegaan op de interne situa
tie van de A.R.P. Opgeroepen 
wordt niet de eigen glazen in te 
gooien, maar het motto ,Jlet betere 
is de vijand van het goede”  te han
teren. Met enige voldoening wordt 
geconstateerd, dat het ledental van 
de kiesvereniging op peil is geble
ven. Kennelijk geldt hier nog 
steeds, aldus het jaarverslag, het 
woord van de vroegere partijvoor
zitter Schouten: „Harde koppen,
trouwe makkers” .
De kiesvereniging Westerbork ver
gaderde in het verslagjaar maar 
liefst acht keer. Voor een deel van 
de vergaderingen werd ook de 
C.H.U. uitgenodigd. Gemiddeld be
zoek per vergadering: bijna 40 le
den. Er volgt in het jaarverslag een 
uitgebreide opsomming van verkie- 
zingsactiviteiten. Voor wat de ge
meenteraadsverkiezingen betreft 
kan worden opgemerkt, dat 'de

prot. chr. groep te Westerbork er 
goed is uitgesprongen. Sinds 24 
jaar heeft het P.C.G. weer vier 
raadsleden, hetgeen ten opzichte 
van 1970 een winst is van één. De 
kiesvereniging Westerbork heeft nu 
124 leden (1973: 123). Helaas heb
ben slechts 13 leden een abonne
ment op Nederlandse Gedachten, 
zo meldt het jaarverslag, dit zijn er 
veel te weinig.

„Je zou kunnen zeggen, als 
je wilt weten wie en wat de 
A.R.P. is, dan heb je Neder
landse Gedachten nodig 
naast welk dagblad en welke 
actualiteitenrubriek dan ook. 
Daarom: Lees dat blad.”

Zoekt u een passend orgel 
voor uw gemeentezang

VIERDAG
ORGELBOUW

ENSCHEDE
Nieuwbouw en restauratie 
van mechanische orgels

Roombeekstraat 24 
Privé: (053) 1.51.33 

V lasstraat 43b 
Atelier: (053) 1.91.53

DROGEHAM BETREKT 
JONGEREN BIJ POLITIEK

A.R.P. DRENTE
De A.R.P. en Arjos in Drente orga
niseren zaterdag, 25 januari 1975 in 
het Herman Bavinckhuis te Hoo- 
geveen (Hoofdstraat 97) een kader- 
conferentie. Aanvang 10.00 uur. 
Einde plm. 16.30 uur. Thema: het 
functioneren van de democratie. 
Inleiders: drs. J. de Koning, voor
zitter A.R.P., en J. Lanser, voorzit
ter C.N.V.

J. DE KONING 
SPREEKT 

IN RIJNSBURG
Op wo. 22 januari a.s." spreekt par
tijvoorzitter J. de Koning in Rijns- 
burg over „actuele politiek” . Plaats 
van bijeenkomst: Chr. Tuinbouw
school, Sandtlaan 20.00 uur.

ARP
Z-HOLLAND

De ARP Zuid-Holland houdt een 
openbare vergadering op zaterdag 
25 januari a.s. ’s middags 14.00 uur 
in de Pauluskerk, Mauritsweg 20 
te Rotterdam.
Op de agenda afscheid van enkele 
statenleden, o.a. een toespraak van 
rar. Aantjes.

KADERKURSUS
DRACHTEN

Op do. 23 januari 3e kaderbijeen- 
komst Drachten, met o.a. Dr. S. Fa- 
ber en drs. Ad Schouten als inlei
ders resp. over „christen-demo- 
cratie versus liberalisme” en so
cialisme, en over „actuele politieke 
vraagstukken” .
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Nogmaals minister Boersma, tijdens het ARP werkbezoek „Wij komen terug” in Leiden, bij zijn 
bezoek aan „De Waard”

Ledenlijsten 1975 
tiaar kiesverenigingen

Gesprehs - 
groepen werk

De secretarissen van de 
kiesverenigingen hebben 
dezer dagen de ledenlijst 
1975 ontvangen. Deze lijst 
geeft de situatie per 1 de
cember 1974 weer en is de 
basis voor de contributie- 
inning en afrekening 1975.

De mutaties, die tijdig in het bezit 
waren van het partijsecretariaat zijn 
verwerkt. Later ontvangen mutaties 
zijn niet meer van toepassing voor 
de contributie-berekening 1975.
Per 10 januari jl. zijn voor het eerst 
in het nieuwe jaar ’ mutaties ver
werkt. De lijsten daarvan zullen zo 
spoedig mogelijk aan de secretaris
sen van de desbetreffende kiesver
enigingen worden toegezonden.
In het algemeen willen wij de secre
tarissen van de kiesverenigingen 
het volgende vragen:
B wilt u ons zoveel mogelijk atten

deren op onjuistheden in de leden
lijst en op eventueel door ons ge
maakte abuizen?
B wilt u voor uw opgave van muta
ties uitsluitend gebruik maken van 
de daarvoor bestemde mutatiefor
mulieren?
Op het partijsecretariaat wordt ge
poogd de administratie van leden 
en abonnementen zo goed mogelijk 
te verzorgen. Gezien de grote hoe
veelheid te verwerken gegevens en 
de beperkte bezetting op de admi
nistratie zal niet altijd vlekkeloos 
worden gewerkt. Door ons bij even
tuele wijzigingen of fouten tijdig 
via de daarvoor bestemde mutatie
formulieren te informeren, werkt u 
mee aan een sluitende administra
tie.

Graag rekent het partijsecre
tariaat op uw begrip en uw 
medewerking.

CONGRES
ZUIDELIJK

AFRIKA
De ARJOS Zuid-Holland houdt op 
zaterdag 1 februari a.s. een congres 
over het thema:
Zuidelijk Afrika op weg naar Be- 
vrijding
B De gevolgen van de Portugese 
dekolonisatie voor Rhodesië en 
Zuid-Afrika.
B Investeringen: ekonomische uit
buiting of middel tot bevrijding?
B De rol van de bevrijdingsbewe
gingen.
Sprekers:
Sietse Bosgra, Angola Comité 
Mr. G. C. van Dam, A.R.P. tweede 
kamerlid
Dr. R. L. Haan, Ontwikkelingseko- 
noom aan de Vrije Universiteit 
Dr. B. Pruijt, Vice voorzitter Ne
derlands Christelijk Werkgevers
verbond.
Plaats: Gebouw „De Heuvel” , Sint 
Laurensplaats 5, Rotterdam-C.
Inlichtingen en aanmeldingen: 
Klaas de Vries, Voorstraat 3, Delft 
Janny Kersten, 3e Dwarsweg 2, 
Numansdorp (tel. Ó1865-2074)

Voor dit seizoen is geen specifiek 
gespreksgroepenonderwerp uitge
kozen. Dit houdt verband met het 
feit, dat ter nadere bespreking en 
uitdieping beschikbaar is de nota 
„Oriëntatie ’74” .
Deze nota verscheen in april 1974 
ter gelegenheid van het 95-jarig be
staan van de ARP en werd aange
boden door de Dr. Abr. Kuyper- 
stichting.
Op 20 april werd een jubileumcon
ferentie gehouden, waar de inhoud 
van de nota aan de orde kwam. 
Tijdens en na de conferentie werd 
beklemtoond, dat nadere bezinning 
en uitwerking van de nota van het 
grootste belang is.
In het kader van deze follow-up 
wordt de kiesverenigingen aange
raden gespreksgroepen te formeren 
rond „Oriëntatie ’74” .

Na een introductie bevat de nota 
een drietal hoofdstukken, n.1.:

1. het geestelijk krachtenveld in 
1974
Drie hoofdstromingen
1. het polarisatiestreven
2. het vooruitgangsgeloof (conserva
tisme en progressiviteit)
3. het pragmatisme
II. Het signalement van ons beleid
4. rechtvaardige'verdeling interna
tionaal
5. rechtvaardige verdeling natio
naal
6. ons beheer over de schepping
7. het functioneren van de overheid
8. vredespolitiek
III. Christen-democratische partij
vorming.
Diverse onderdelen leden zich uit
stekend voor behandeling in een 
gespreksgroep.
De nota kost f3,50 per exemplaar 
en is te bestellen via postgiro 89673, 
t.n.v. A.R. Partij stichting, Den 
Haag met vermelding van ,,Oriën
tatie ‘74” .
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Mr. Aantjes schrijft deze week in Van A tot U over dr. C. Boertien, 
Zeelands nieuwe Commissaris.

INTEGRATIE 
NGIAD REM

In het kader van de integratie 
NGlAd Rem ontvangen vanaf 
deze week al de Arjos-leden 
voortaan Nederlandse Gedach
ten, waarin Ad Rem dan offici
eel is, opgenomen. Fred' Borg
man, schrijft ter gelegenheid 
daarvan: ,,Ik hoop van harte 
dat deze, nieuwe regeling een 
grote dosis gezindheid tot sa
menwerking met zich brengt” . 
Verder deze week aandacht voor 
het initiatief-ontwerp abortus 
van ARP en KVP dat een ver
bod op de zwangerschapsafbre
king bepleit, tenzij de lichame
lijke en geestelijke gezondheid 
van de vrouw in het geding is 
en deze bedreiging slechts door 
afbreking van de zwangerschap 
kan worden afgewend.

Initiatief-ontwerp abortus Nee tenzij...

Begin deze week werd het 
initiatief ontwerp van de 
fracties van A.R.P. en K.V.P. 
inzake „abortus” bekend. De 
hoofdstrekking van dit ont
werp geven wij hierbij weer.

Afbreking van zwangerschap is ge
neeskundig verboden tenzij:
B voortzetting van de zwanger
schap voor de lichamelijke of gees
telijke gezondheid van ' de vrouw 
een ernstige bedreiging meebrengt, 
en

■ deze bedreiging slechts door af
breking van de zwangerschap kan 
worden afgewend, aldus de uit
gangsstelling van het initiatief- 
ontwerp. inzake abortus zoals een 
werkgroep van K.V.P. en A.R.P. dat 
deze week naar buiten bracht.

Overleggroep
Er wordt in het ontwerp geen on
derscheid gemaakt naar gelang van 
de levensduur van de vrucht.

Het bestuur van de inrichting 
waarin abortus provocatus wordt 
toegepast, moet een overleggroep 
samenstellen om zowel de behande
lende geneeskundige als de vrouw 
te helpen om tot een weloverwogen 
besluit te komen, aldus het 
initiatief-ontwerp. In de overleg
groep moeten zowel geneeskundi
gen als sociaal-deskundigen wor
den benoemd. Deze laatsten moe
ten adviseren over de vraag of

eventuele sociale problemen ' door 
sociale voorzieningen kunnen wor
den opgelost.
De geneeskundige moet aldus het 
K.V.P. en A.R.P.-ontwerp overleg 
plegen met een of meer leden van 
de overleggroep. De vrouw moet in 
de gelegenheid worden gesteld om 
haar problemen met één of meer 
leden van de overleggroep te be
spreken. Zij is daartoe niet ver
plicht.
De geneeskundige is niet gèbonden 
aan het oordeel van de leden van 
de overleggroep, die hij heeft ge
raadpleegd. Hij moet in een verslag 
de overwegingen vermelden, op 
grónd waarvan hij meent tot het 
geven van de behandeling te moe
ten overgaan aldus het ontwerp.

Toestemming.
Indien de arts besluit de vrouw de 
behandeling te geven, moet hij haar 
nog eens nadrukkelijk haar toe
stemming vragen. Dit voorschrift 
dient om te voorkomeni dat de 
zwangerschap zou worden afgebro
ken zonder dat de vrouw het daar
over geheel met zichzelf eens zou 
zijn geworden.
In het hiervoor genoemde verslag 
moet de geneeskundige ook de fei
ten vermelden waaruit blijkt dat de 
vrouw voldoende in staat is gesteld 
om tot een weloverwogen besluit te 
komen.

Naar de mening van de indieners 
van het initiatief-ontwerp mag de 
behandeling slechts gegeven wor
den in een ziekenhuis of een aan

Wie dit weekblad waardeert 
zou ook Trouw moeten kennen 

probeer abonnement 
f 6 ,- korting

Tróuw
.Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder 

postzegel aan Christelijke Pers, Antwoordnummer 2792, 
Amsterdam. U ontvangt dan drie maanden lang het 
ochtendblad Trouw, met betrouwbaar nieuws veel 
achtergrondinformatie, bondige commentarën en 

toelichtingen, rond zes pagina’s kerkelijke berichtgeving 
per week en f 6,- korting op de abonnementsprijs.
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Straat ...................................................................
Plaats N.G

een ziekenhuis geaffilieerde kli
niek, d.w.z. een kliniek die onder 
hetzelfde bestuur staat als dat zie
kenhuis. Winstoogmerk wordt 
hierbij uitgesloten.

In het Wetboek van Strafrecht 
wordt overschrijding van de ge
noemde norm, zoals in het begin 
geformuleerd, strafbaar gesteld, 
evenals het toepassen van de be
handeling zonder dat de vrouw 
daartoe toestemming heeft gegeven 
of behoorlijk in de gelegenheid is 
gesteld haar voornemen goed te 
overdenken.

Strafrecht.
In een strafproces kan de genees
kundige zich beroepen op het ver
slag dat hij heeft gemaakt. Dit 
'strekt. tot bewijs van. de daarin 
vermelde feiten, behoudens tegen
bewijs.

In een apart hoofdstuk wil het 
initiatief-ontwerp dat wordt be

Minisier van Justitie, mr. Van Agt, belast met het toezicht 
op de naleving van de geldende abortusregeling

paald dat niemand gehouden is een 
vrouw een behandeling, gericht op 
het afbreken van zwangerschap, te 
geven, dan wel,, aan een zodanige 
behandeling medewerking te ver
lenen, daartoe gelegenheid te geven 
of daartoe middelen te verschaffen, 
behoudens; voor zover hij de ver
plichting daartoe schriftelijk heeft 
aanvaard. Deze bepaling beoogt ju
ridische bescherming te bieden aan 
degenen die menen niet volgens de 
vermelde norm te mogen handelen, 
omdat zij die norm te ruim achten 
en abortus provocatus b.v. alleen 
toelaatbaar achten, indien het 
noodzakelijk is om het leven van de 
vrouw te redden.
De bepaling werkt ónder meer ten 
opzithte van de burgerrechtelijke 
positie van een arts die „aange
steld” is door het bestuur van een 
ziekenhuis, en de dienstbetrekking 
van een geneeskundige, verloskun
dige, of verpleegkundige, voort
vloeiend uit arbeidsovereenkom
sten of aanstelling door de over
heid.

W. Smeenk & Zonen
PIANO’S - ORGELS ‘. 
STARINGPLEIN 7 . 
TEL. 020-185151 v 
AMSTERDAM.
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Nieuwe presidente ARP 
Vrouwencomité, pag. 11
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Wij zijn al éen aantal jaren volop 
bezig met de vraag wat de zin, de 
bestaansreden, het eigenlijke is van 
de Christelijke school. Gelukkig 
maar.
Een christelijke school is niet zo
maar iets dat voor alle tijden ver
worven is. Statuten noch naamge
ving van een school waarborgen 
dat er sprake is van een christelijke 
school. Het gaat erom, of wij in 
staat zijn de echtheid van ons 
christen-zijn te beleven in de tijd 
waarin wij opgroeien. ;
De school, ook de christelijke, is 
géén gesloten clan.
Geen clan: Wij moeten er voor op
passen dat we niet terechtkomen bij 
een vast en gestandariseerd levens
patroon in de zin van: zo is het en 
zo blijft het onder ons.

'Bezinning
Wij zullen bereid moeten zijn ons 
altijd weer opnieuw te bezinnen op 
het waardevolle in ons leven.'Géén 
bezinning zonder meer. Wel een 
overwegen dat bereid is, al luiste
rend naar het evangelie na te den
ken over nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwe waarden, nieuwe normen 
die wij vandaag tegenkomen.
Dat is al de eeuwen door het geval 
geweest voor christenen: in elke tijd 
nagaan hoe èn waar in die tijd de 
evangelische normen mogen func
tioneren. Wij denken bijvoorbeeld 
terug aan de houding van christe

WERKBEZOEK
BETUWE

ARP Fractieleden van Eerste en 
Tweede Kamer brengen ma. 27 ja 
nuari a.s. een werkbezoek aan het 
Betuwsë rivierengebied in het ka
der van de actie „wij komen terug” . 
’s Avonds zijn er bijeenkomsten be
legd in Culemborg en Eist. Vanaf 
19.30 uur zijn de kamerleden Aan-

Naar een christelijke 
kunstacademie

nen t.o.v. de slavernij en aan het 
voorganger zijn in de gemeente des 
Heren van de vrouw.
Zo zijn er in onze tijd de dringende 
vragen van gelijkheid en ongelijk
heid, van democratisering, van de 
manlvrouw-verhouding, van ver
spilling en van leven en dood.
Deze bezinning staat niet stil bij de 
christelijke school.
Een van de zaken binnen de be
schouwing over de christelijke 
school die vandaag zichtbaar wordt 
is de toeneming van de vrije tijd. 
Hiermee houdt verband een duide
lijke belangstelling voor de kunst. 
Ook in eigen kring. Hoe langer hoe 
meer zijn er mensen, met name jon
geren, die er van overtuigd zijn dat 
de kunst, evenals het onderwijs, zou 
kunnen bijdragen tot een verande-. 
ring van de samenleving. Steeds 
meer mensen -  al dan niet kunste
naars -  zijn van oordeel dat, even
als het onderwijs de kunst geen 
waardevrij terrein is. Er is in ons 
land geen enkele akademie die zich

enkele uitzondering zoals in deze 
tijd bijvoorbeeld dr. Rijnsdorp, dr. 
Okke Jager en prof. Van Peursen, 
in het algemeen daarmee maar 
vaag beziggehouden.
Jarenlang heeft men moeite gehad 
om een op evangelische basis ge
fundeerde houding tegenover kunst 
en amusement te vinden. Jarenlang 
heeft.men in onze kring er,moeite 
mee gehad om kunst en kunste
naarsschap een zinvolle en waar
dige plaats in ons midden te geven.

waardevrij noemt, waar neutraal 
kunst-onderwijs zou bestaan. Men 
moet wel „geëngageerd”  zijn.
Waarbij christenen zich voor ogen 
stellen dat dit geëngageerd zijn heel 
nauw betrokken moet worden op 
het evangelie. Evenals „Proloog” 
z’n toneelactiviteiten ziet m.n. van
uit de visie van de revolutionaire 
gedachte. Christenen in Nederland 
hebben zich, met hier en daar een

Christelijk cultureel 
studiecentrum

Het schijnt dat er verandering op 
til is. Het in 1964 opgerichte Chris
telijk Cultureel Studiecentrum is 
thans dichter bij huis gekomen. Na 
enkele jaren van studie is er de pe
riode geweest van een oriënterings- 
jaar (een stuk vorming).
Thans is men binnen het CCS con
creet bezig te koersen naar een

kunstakademie. Niet een akademie 
alleen voor b.v. beeldende kunst 
maar eerder een akademie, waarbij 
een integratie van kunsten op de 
voorgrond staat. Wij willen graag, 
ook in AR-kring, hiervoor nadrukke
lijk aandacht vragen. Want naar de 
mens gesproken zal deze ontwikke
ling ten dode opgeschreven zijn als 
ons christelijk volksdeel hiervoor 
niet geïnteresseerd zou worden. Wij 
zouden in deze veranderende tijd 
de boot missen, niettegenstaande er 
de christelijke school, de vrije uni- 
versiteit, de NCRV en andere ver
worvenheden zijn.'

G.A.K.

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en schaftketen
scholen en
kerken
directie- en 
schaft- 
wagens
etc. HOUTBOUWHAHBO

HADDINXVELD
tel. Giessendam-Hardinxveld 3888

tjes, Van Dam, Scholten en mevr. 
Kraayeveld in'„De Open H of’, Beet
hovenlaan 2, Culemborg. Om
20.00 uur zullen hun collega’s Beu- 
mer, Van Houwelinge'n, Schakel, 
en Schouten aanwezig zijn in „ ’t 
Trefpunt” , jeugdcentrum Geref. 
Kerk, Bizetstraat 1 te Eist. 
Partijleden en kiezers uit wijde 
omgeving zijn van harte welkom.

AR VROUW EN- 
COMITÉ

Op 15 januari j.l. vergaderde het 
AR Vrouwencomité te Utrecht.. 
Naast het feit dat een voordracht 
voor presidente en vice-presidente 
aan het partijbestuur werd gedaan, 
zijn de middaguren besteed aan een 
discussie over de „rol van het gezin 
in deze samenleving.”
Het Tweede Kamerlid Van Dam 
hielt ter gelegenheid hiervan een 
„speechje” vooraf. In een der ko
mende nummers van N.G. doen wij 
uitvoerig verslag van deze bijeen-1 
komst.

BBBHHIIBBBBBIHB

Zojuist verschenen:

B BI

| DE FRAKTIE j
1 IN AKTIE (II) 1
1 ■a De A.R.-Tweede Kamerfractie geeft ■
2 van tijd tot tijd een schriftelijk 5
■ overzicht van standpunten, die tij- i
■ dens belangrijke debatten in het |
b parlement zijn ingenomen. ■
2 Zojuist is verschenen de tweede b
b editie in deze reeks, die de periode 5
2 april 1974 tof en met de algemene "
2 beschouwingen 1974 behandelt, g
1 Samengevat worden de standpun- 2
2 ten over o.a. de defensienota, pro- 2
g blemen in de land- en tuinbouw,, 2
2 midden- en kleinbedrijf, financiële g
a beschouwingen, algemene be- g
2 schouwingen etc. b

g Deel II van De Fraktie in Aktie (17 pag.) is. te 2 
g bestellen door storting van f 0,95 per ex. op g 
b postgiro 89673 t.n.v. A.R.Partijstichting, Den ■ 
2 Haag. " a
2 Bij bestelling van 5 of meer exemplaren be- 2 
2 draagt de prijs f 0,50 per ex. 2
a  b
■ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B f lB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Lezers 
schrijven ons..

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
sam engevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet opgenomen.

TERUG-
ZENDINGSRECHT

SENAAT?
Dient de Eerste Kamer de 
bevoegdheid te krijgen wets
ontwerpen die de Tweede 
Kamer heeft aanvaard, naar 
de Tweede Kamer terug te 
zenden?

De heer De Kwaadsteniet blijft in 
zijn reactie op mijn bezwaren tegen 
het terugzendingsrecht de vraag 
bevestigend beantwoorden. Gaarne 
dank ik de heer De Kwaadsteniet 
voor zijn uitvoerige antwoord (Ne
derlandse Gedachten, 18 januari 
1975). Hoewel men over deze zaak 
niet kan blijven discussiëren, zou 
ik nog twee aanvullende vragen 
willen stellen.

B De heer De Kwaadsteniet ver
wacht een zeer beperkt gebruik van 
het terugzendingsrecht. Het zal niet 
gauw gebeuren dat de Eerste Ka
mer met tweederde meerderheid 
een voorstel tot wijziging aan
vaardt. Mijn vraag is: is het de 
moeite waard voor een bevoegd-' 
heid van zo beperkte betekenis een 
tamelijk gedetailleerde grondwette
lijke regeling te maken? Met vereis
ten als „zwaarwegende omstandig
heden” en „tweederde meerder
heid” moet men in een Grondwet 
zuinig omspringen. Waarschijnlijk 
zal een bepaling over het terugzen
dingsrecht wel wat uitvoeriger 
moeten zijn dan de formulering van 
de motie-De Kwaadsteniet. Een 
dergelijke uitbreiding van de wets- 
procedure is weinig aantrekkelijk 
als men een nieuwe Grondwet voor 
ogen heeft die zich beperkt tot 
hoofdlijnen.

B Stel dat een wijzigingsvoorstel in 
de Eerste Kamer wel de volstrekte 
meerderheid behaalt, maar geen 
tweederde van de uitgebrachte 
stemmen. De Eerste Kamer kan het 
wijzigingsvoorstel dan niet aan de 
Tweede Kamer zenden, maar intus
sen heeft de meerderheid van de 
Eerste Kamer zich wel in een be
paalde zin uitgesproken.

Kan een kamermeerderheid 
die zich op zwaarwegende 
gronden heeft uitgesproken 
voor terugzending, dan nog 
met goed fatsoen terugkrab

belen en voor het ontwerp 
stemmen?
Mr. A. K. Koekkoek, Tilburg 

COMMENTAAR:
Ad. Bezwaar 1:
Hoe de regeling in de Grondwet 
precies zal moeten' worden gefor: 
muleerd, is een zaak _van nadere 
overweging.
Ad. Bezwaar 2:
Dit hangt van de situatie af en hoe 
de praktische ontwikkeling zou 
moeten worden geleid.

Een blad om veel 
van te verwachten!
□  Een abonnement op Ned. Ge
dachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement ( f7 , -  per half 
Jaar)
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MINISTER
PRESIDENT

TOEN Nijmegen: „een bewuste 
rem toepassen op het tempo van 
technische vernieuwingen in onze 
economie met name ook in onze 
industrie?.”
NU Amsterdam: „het zou een groot 
misverstand zijn te menen dat het 
mogelijk of gewenst zou zijn tot 
een soort pas op de plaats te 
komen wat de toepassing van 
technische vindingen in de 
industrie betreft” .
TOEN Nijmegen „in de toekomst 
zal de beslissing over de 
toeneming van investeringen niet 
meer uitsluitend het domein van 
de ondernemingsleiding kunnen 
en mogen zijn” .
NU Amsterdam „ik heb nooit de 
behoefte gehad aan de mode van 
het anti-industrialisme” (= de 
neiging om de industrie de schuld 
te geven van alle 
maatschappelijke kwalen). Een 
verklaring van deze elkaar niet 
dekkende uitspraken van de heer 
Den Uyl zou de volgende kunnen 
zijn.

TOEN Nijmegen: een 
socialistische visie van de 
minister-president persoonlijk.
NU Amsterdam: optredend als 
minister-president die 
geconfronteerd wordt met een 
schrijner wordende werkloosheid. 
Waarmee wij willen zeggen hoe 
moeilijk het voor een gewone 
burger wordt de veel sprekende 
minister-president te peilen op 
kerkelijkheid.

*■ k  
k

VERVROEGD
PENSIOEN

Met groot tam tam heeft het NKV, 
het Nederlands Katholiek 
Vakverbond, naar eigen zeggen, 
een nieuw plan op tafel gelegd. De 
werkloosheid is te bestrijden als 
de werknemer van 62 jaar en 
ouder vrijw illig met pensioen gaat

1- mits een werkloze een plaats 
inneemt.
Dat idee is niet van het NKV. De 
NCBO, de Nederlandse Chr. Bond 
van Overheidspersoneel, is er 
namelijk veel eerder meegekomen. 
En beter naar onze mening dan het 
NKV-pIan.
Dat laatste plan houdt in: 
vrijw illig met pensioen maar met

volledig salaris tot iemands 65e. 
De NCBO stelde voor: vrijwillig 
eerder met pensioen maar dan 
genoegen nemen met een 
vermindering van inkomsten. 
Willen wij het welzijn bevorderen 
dan zullen wij ons moeten 
beperken in de toeneming van de 
welvaart. Vandaar dat wij ons 
veeleer kunnen vinden in de 
gedachte van de NCBO.
De vrijwillige verlegging van de 
pensioengerechtigde leeftijd (= 
flexibele pensioen leeftijd) is dan 
ook een zaak van öf -  of. Niet één 
van: èn -  èn.

*  k  
k

INTERPELLATIE
De leider van de oppositie -  de 
heer Wiegel (VVD) -  heeft reeds 
aangekondigd dat hij deze week 
toestemming zal vragen aan de 
Tweede Kamer om het Kabinet te 
interpelleren inzake de 
werkloosheid. Zoiets is natuurlijk 
zijn recht. Omdat hij de leider van 
de oppositie is is dat zijn goed 
recht. Hij is het, zo zou- men 
kunnen zeggen, aan zijn stand 
verplicht: het aantal werklozen is 
heel erg groot en dit getal groeit 
dagelijks. En wat doet het Kabinet 
nu eindelijk -  zal de heer Wiegel 
tenslotte kritisch concluderen. Wij 
zien het concrete nut van een 
interpellatie de komende dagen 
niet in. Niet omdat de heer Wiegel 
de oplossing evenmin kan 
aangeven. De heer Boersma heeft 
overigens gelijk als hij stelt dat 
alle kritiek op zijn beleid welkom 
is mits die kritiek een steen(tje) 
bijdraagt tot een oplossing.
Wij vinden deze interpellatie om 
een andere reden zeer weinig 
zinvol op dit moment.
Even voor dat de Tweede Kamer 
met kerstvakantie is gegaan is de 
groeiende werkloosheid en de

bestrijding daarvan in de Kamer 
uitvoerig aan de orde geweest.
Met een daarbij behorend bedrag 
van ruim 3,5 miljard. Bovendien: 
half februari komt de nota van 
minister Boersma over de 
werkgelegenheid. Die nota zal ook 
uitvoerig worden doorgenomen 
door de Kamer. Een extra debat 
tussen beide momenten heeft naar 
onze mening daarom weinig 
concrete zin.
Wij hopen dat we ons vergissen in 
bovenstaand oordeel -  dat wel. De 
'werkloosheid met het daaraan 
verbonden menselijk leed is een te 
trieste zaak om onnodige 
verwachtingen te wekken -  of tot 
een polarisatie-object te maken.

(GEEN) AFSCHEID VAN 
BOERTIEN

Eigenlijk was het mijn be
doeling geweest in het 
nummer van verleden week 
reeds aandacht te schenken 
aan het vertrek/ van Dr..C. 
Boertien uit de fractie.

Maar ik had al v e e l ruim te v o o r  an 
dere zaken in b es la g  genom en . B o 
vend ien  w as h et o o k  w e l beter dat 
op  de dag  van  zijn  am btsaanvaar
ding als com m issa ris  der k on in g in  
alleen Z ee la n d  het w o o rd  to t h em  
zou richten .

Europa en de wereld
H et zou  e v en w e l een  ernstig  v e r 
zuim  zijn  in d ien  b ij zijn  fu n ctiew is 
seling  alleen  aand acht zou  va llen  
op  wat v ó ó r  h em  lig t en  n iet op  
hetgeen  h ij a ch ter  z ich  laat.
V o o r  onze fractie  in  het b ijzo n d e r  
en  v o o r  de hele an ti-revolu tion aire  
bijdrage to t d e  nationa le en  in ter 
nationale p o lit ie k  in  het a lgem een  
betekent het vertrek  van K ees  
B oertien  een  grote  aderlating, al 
beh oe ft  het n iet in  alle op z ich ten  
d e fin it ie f te zijn.
B innen  d e  fractie  h ie ld  hij zich  in  
het b ijzo n d e r  b ez ig  m et b u iten 
landse za k en .'H et lig t v o o r  de h and 
dat de erva rin gen  van  zijn  m in is 
tersch ap  daarbij var v e e l n u t w a 
ren, m aar o o k  v ó ó r  zijn  m in ister
schap had dit terrein  al zijn  b i jz o n 
dere aandacht. T oen  w aren  het 
v oora l d e  E u rop ese  aa n g e leg en h e
den die zijn  b e la n gste llin g  hadden .. 
D it h ing  sam en  m et zijn  lid m aa t
schap van  het E u rop ese  P arlem ent. 
D ie E u rop ese  b e lan gste llin g  k w am  
al in  het b eg in  van  zijn  p a rlem en 
taire ak tiv ite iten  to t u itd ru kk in g , 
toen  hij als een  der  w o o rd v o e rd e rs  
v o o r  V erk eer  en W aterstaat v o o ra l 
het E u rop ese  v erv oer  beh an d e ld e . 
D e in d ie p er io d e  op ged an e k en n is  
van de w aterstaatzaken  zu llen  h em  
in zijn h u id ig e  fu n ctie  g o e d  van  pas 
kunnen  k om en . N a  zijn  m in is te r 
schap nam  h ij als lid  van  d e  R aad 
van E u ropa en  in p artijverban d  in 
het k ad er van  d e  E u rop ese  U nip 
van C hristen  D em ocra ten  de ou d e  
draad w eer op .

Vrede en veiligheid
Nauw v erb a n d  m et zijn  in tern a tio 
nale en E u rop ese  aktiv iteiten  h ie ld  
zijn grote  b e lan gste llin g  v o o r  d e  
zaken van  v red e  en  veiligh eid . E n 
kele ja ren  g e led en  reeds g a f hij le i
d in g  aan een  com m iss ie  van de par
tij d ie h ierov er  een  studie u itb ra ch t 
en een  con feren tie  v o o rb e re id d e

d ie  sterk  d e  a a n d ach t trok . N o g  
g een  h a lf  ja a r  g e led en , toen  hij sa- 
m e n m e t  H ann ie van  L e e u w e n  v o o r  
on ze  ^ fra ctie  de d e fe n s ie n o ta  b e 
h a n d e ld e , h ie ld  hij een  g e d e g e n  en 
p r in c ip ië le  red e  d ie  m eer  aandacht 
v e rd ie n d e  dan  zij in  d e  v ee lh e id  der 
d is cu s s ie s  toen  on tv in g .
E en  g ro o t  n a d ee l van  zijn  vertrek  
is, dat h ij het lid m a a tsch a p  van  de 
N A V O -A ss e m b le e , dat hij k o rtg e le 
d e n  van  B erg h u is  had oV ergen o- 
m e n  en  w aarvan  w ij g rote  v e rw a ch 
tin g en  hadden , n a u w e lijk s  h eeft 
k u n n e n  u itoe fen en . Dit, g e ld t o o k  
v o o r  z ijn  aa n d ee l in de o n tw ik k e 
l in g  tu ssen  N ed erla n d  en  d e  landen  
van  h et K o n in k r ijk  in  de W est.
In  d e  za k en  van  d e fen s ie  on d er 
s c h e id d e  B o e r tie n  z ich  n iet zózeer 
d o o r  e e n  in d ru k w e k k e n d e  k en n is 
v a n  zaken  en fe iten , m aar m eer 
d o o r d a t  hij d iep  en fu n d a m en tee l 
n a d a ch t o v e r  v re d e  en  v e ilig h e id . 
Ik  h o o p  dat ju is t  bij d eze zaken  de 
v e r le d e n  tijd , w aarin  ik  zoju ist 
s ch re e f, za l b lijk e n  ten  on rech te  te 
zijn  g ew eest. D aaren tegen  h o o p  ik  
dat h ij v o o ra l o v e r  d eze  zaken  m et 
o n s  za l b lijv e n  n a d en k en  en  de 
p h ris te lijk e  p o lit ie k  b in n en  het 
v e rb a n d  van  d e  an ti-revolu tion a ire  
partij za l b lijv e n  d ien en .
D it  a fs ch e id s w o o r d  b ij zijn  vertrek  
u it  d e  fractie  m ag  g een  a fsch e id  
zijn .

Scherp jurist
E en  d e rd e  fa ce t dat ik  w il  n oem en  
v a n  het w erk  w aa rm ee B o e rtie n  in 
on ze  fractie  een  ro l van  b etek en is  
sp e e ld e , is  zijn  k w a lite it als ju rist. 
A ls  h e t in en ige  zaak op  h et o o rd e e l 
v a n  e e n  sch erp  ju r id is ch  in zich t 
aank w am , w as v o o ra l zijn  z ien s
w ijz e  van  betek en is . V andaar ook  
z ijn  v o o rz itte rsch a p  , van  de 
A R P -K V P  -  w e rk g ro e p  ter v o o rb e 
r e id in g  van  het abortu sw etson tw erp .

H ela as w as eerst zijn  v e rb li jf  b ij de 
-V eren igd e  N aties van  de a fg e lop en  
m a an d en  een  b e le m m e rin g  ten 
v o lle  aan d e  v o o rb e re id in g  d e e l te 
n em en . N u  v erh in d ert z ijn  vertrek  
naar Z e e la n d  dat hij d e  v e rd e d ig in g  
in  het P a rlem en t m ee v o o r  zijn  re
k e n in g  neem t. O ok  in  d it  o p z ich t  
h o o p  en  v ertrou w  ik, dat hij ook  
v a n u it d e  M id d e lb u rg se  abd ij ons 
w erk  zal b lijv e n  v o lg e n  en  d ienen.

Volbloed
parlementariër

H et is  een  hele  o p som m in g , m aar 
zij is gerech tva ard ig d . A ls  er in

verban d  m et de v e rv u llin g  van  de 
vacature in  Z e e la n d  ov e r  o ffe rs  
w ord t g esp rok en , d an  is het v oora l 
onze fractie  d ie een  o ffe r  h eeft g e 
bracht. In  hét k o m e n d e  jaar zal pas 
g oed  b lijk e n  h oe  g ro o t  d e  aderla 
ting  is d ie d e  fractie  m et het vertrek  
van B oertien  h ee ft on dergaan  (al 
rea liseer ik  ,m ij -heel g o e d  dat d e  
oorzaak  dan b ij de g eb lev en en  en  
n iet hij de vertrok k en e  zal w ord e n  
gezoch t).
B oertien  is een  v o lb lo e d  p arlem en 
tariër ' gew eest, n iet alleen  v ó ó r  
m aar o o k  na zijn  m in istersch ap . 
Dat hij graag o v er  de p er iod e  van  
zijn  m in istersch ap  sprak, irriteerde 
som m ig en  w eleen s, m aar dat heeft 
hij g em een  m et v e le  ou d - 
bew in d s lied en . E r w as m eer reden  
z ich  te v erw o n d e re n  en  b e w o n d e 
ring  te h e b b e n  v o o r  de an im o, 
w aarm ee hij als ex -m in ister  het 
h an d w erk  van  de parlem entariër 
w eer opnam e. D aarbij v ie len  de o b 
je c tiv ite it  en  loy a lite it op  w aarm ee 
hij o o rd e e ld e  o v er  het w erk  van  
zijn  o p v o lg e r  als m in ister van  O nt
w ik k e lin gssa m en w erk in g .
A ls  P ro n k  v o o rh e e n  m aar h a lf zo 
red e lijk  ov er  h et b e le id  van  B oertien  
had g e o o rd e e ld  als deze  ov er  het 
h u id ige  b e le id  d eed , zou d en  d e  p o 
litiek e  v erh o u d in g e n  van daag  n iet 
m et z o ’n zw are h y p oth eek  belast 
zijn. M aar ik  h eb  n iet de illusie dat 
m in ister P ron k  dit inziet laat staan 
dat hij het zou  erkennen .
N iet alleen  h ee ft B oertien  in druk  
gem aakt d o o r  de w ijze  w aarop  hij 
na zijn  m in istersch ap  w eer als par

lem en tariër  fu n ction eerd e , hij d eed  
dit n iet m in d er  d o o r  d e  w ijze 
w aarop  hij in  de fractie  L i j  zijn  b e 
n o e m in g  to t  com m issa ris  der  k o 
n in g in  sprak  o v er  de v erh ou d in g  
tu ssen  h em  en d e  partij. H et is 
m en se lijk  dat h o o g g e k lo m m e n e n  
de n e ig in g  h e b b e n  een  h o u d in g  aan 
te n em en  van  „W at zou  d e  partij 
zon d er m ij z i jn ? ” . K ees  B oertien  
v roeg  z ich  b ij het b e k e n d  w ord en  
van  z ijn  b e n o e m in g  af: „W at zou  ik 
zon d er de partij z ijn ? ” .
Ik  d en k  n iet dat het n o d ig  zal zijn 
h em  er  n og  een s aan te herinneren . 
H ij z a l het niet vergeten .

Drieërlei ambt
„Beste kees,

' Hierboven heb ik veel moois over je 
gezegd. Het is verdiend. Als de 
winst voor Zeeland net zo groot zal 
zijn als het verlies voor de fractie, 
dan ga je samen met Zeeland een 
goede toekomst tegemoet.

Je bent geen man met wie nooit 
konflikten kunnen ontstaan. Maar 
je bent wel een man die niet lang 
met konflikten kan leven. Ik heb je 
meer dan eens zeer toornig gezien, 
maar ik heb werkelijk nog nooit de 
zon over je toorn zien ondergaan. 
Je lijkt soms wat aanmatigend, 
maar als het erop aankomt besef je 
'diep je nederigheid en afhankelijk
heid. In je manier van leven ben je 
onder ons een echt christen geweest. 
Ik weet dat je jezelf over deze uit
spraak zult verbazen. Dat bewijst 
alleen maar hoe waar het is.

Geestelijk zullen je vrouw en jij 
goed bij de Zeeuwen passen. Want 
Zeeland is niet zomaar een geogra
fisch afgegrensd deel van Neder
land, het is het land der Zeeuwen. 
Wat Zeeland is, wordt. primair be
paald door de mensen die er wonen, 
beter nog, door het volk dat er 
woont. Het land, dat je uit je par
lementaire tijd hebt leren kennen 
als het land van Cor van der Peyl, 
Sjef van Dongen en Jan van Ben- 
nekom. ’

Commissaris der Koningin in Zee- 
Hand kun je niet alleen zijn als je 
een goed bestuurder bent. Commis
saris der Koningin in Zeeland kun 
je alleen zijn als je Z,eeuw met de 
Zeeuwen bent. Daarvoor is niet al
leen kundigheid nodig, maar meer 
nog liefde tot de bevolking en ge
liefd zijn bij de bevolking.
Je hebt het ambt van Kamerlid be
kleed, dat ik het ambt van het ge
loof zou willen noemen, want er is 
veel geloof in de zin van het parle
mentaire werk nodig om het als 
Kamerlid vol te houden.
Je hebt ook het ambt van minister 
bekleed, dat een ambt van de hoop 
is, want een minister moet van dag 
tot dag maar hopen dat hij er mor
gen nog zal zitten.
Je mag nu het ambt bekleden van

commissaris der koningin dat ik al
thans in Zeeland het ambt der 
liefde durf te noemen.
Drieërlei ambt; maar het meeste 
van deze is dat der liefde'.
Moge je met ere dit ambt vervullen, 
in goede samenwerking met de Sta
ten van Zeeland,.met de ruggesteun 
van je vrouw en gezin, en onder de 
zegen des Heren waaraan (en 
daarvan heb je geleerd diep door
drongen te zijn) alles gelegen is” .

WELKOM AAN  
BEUMER

In  d e  vak atu re -B oertien  in de 
T w e e d e  K am er is d in sd a g  jl. v o o r 
zien  d o o r  de b e ë d ig in g  van  Drs. B. 
B eu m er, (nu n og) bu rg em eester  van  
h et G ron in gse  M id w old a .
O ver  h em  kan ik a a n m erk e lijk  k or
ter z ijn  dan over  z ijn  voorganger'. 
B e u m e rs  parlem entaire b la d  is n og  
on besch rev en .

M et h em  kom t de tw e e d e  B ou k e  in 
on ze  fractie , zij h et dat R oo lv in k s  
v oorn a a m  a l s 'B a u k e  w o rd t g e 
sch rev en . O n d ersch e id  m oet er 
b lijv en .

M et S ch ou ten  h eeft h ij gem een  dat 
een  naam , die in  d e  g esch ied en is  
van  de A .R .P artij e e n  vertrou w d e 
k la n k  heeft, op n ieu w  e en  rol gaat 
sp elen . In  m ijn  b o e k e n k a s t  staan 

-n o g  b oek en  die oo it  h e b b e n  toebe- 
h o o rd  aan Mr. Dr. E. R . B eum er!

M aar belangrijker d an  d e  overeen 
k o m s t  m et de naam  v a n  anderen  is 
d e  g o e d e  naam  d ie  h ijz e lf  reeds 
m eeb ren g t. W ant in  d e  partij en ze
k e r  in  h et N oord en  h e b b e n  w e hem  
al le ren  kennen  en  w aarderen . H et 
is  d u s bep aald  n iet zon d er  v er 
w a ch tin g en  dat h ij w o rd t  on tvan 
gen .

H et is geen  g em a k k e lijk e  stap om  
m id d e n  in de parlem enta ire  rit de 
fractie  en  de K am er in  te treden. Ik 
h o o p  d a t hij er n ie ttem in  m et hulp  
van  d e  fractie  sn el z ijn  plaats zal 
w e te n  te  vinden.

Bij de nieuwe werkverdeling 
is al gebleken, hoe waarde- 
vol dit zal kunnen zijn. Hij is 
zeer welkom.
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Rwanda, gelegen even ten 
zuiden van de evenaar, op 
een comfortabele hoogte van 
gemiddeld 1000 a 2000 me
ter, op een oncomfortabele 
afstand van de oceanen 
(ruim 1000 km van dè Indi
sche, ruim 200 km van de 
Atlantische oceaan), behoort 
naar de criteria van de Ver
enigde Naties tot de 25 arm
ste landen ter wereld.

E en  eerste  aanb lik  zou  d it niet 
d o e n  v e rm o e d e n . W el treft m en  al 
sp o e d ig  v e e l p o v e r  g ek led e  m en sen  
aan en  w o rd t  al gauw  du id elijk , dat 
er aan de v o e d in g  van  ve len  w el 
een s h ee l w at zou  kunnen  m ank e
ren. M aar o o k  hij, d ie de tekenen  
van  de b e trek k e lijk e  w elvaart, die 
b ijv . so m m ig e  g eb ou w en  van de 
h o o fd sta d  e m e e n  d ee l van haar b e 
w on ers  k en m erk en  als a -typ isch  
v erw aa rloost, o n tk o m t.n ie t  gem ak- 
k e lijk  aan de in d ru k  een land  te b e 
zoek en , w aar het niet alleen  -v oor  
b e z o e k e rs  g o e d  toev en  is. In  het 
b ijz o n d e r  het klirpaat en het- vele 
g roen  o p  de „d u iz en d  h eu v e ls”  
dragen  to t d ie  in druk  bij. Zij lijk t 
on s  o o k  a llerm in st geh ee l vals: het 
m eten  van  d e  w elvaart o f  arm oed e 
van  een  v o lk  m et w esters- 
e c o n o m is c h e  m aatstaven  kan  zeker 
n iet als laatste w ijsh eid  g e ld en  en 
zegt n og  m aar w e in ig  o v er  de 
vraag, h oe  dit v o lk  er w erk e lijk  aan 
toe  is, h oe  het zijn  -  o o k  e c o n o m i
sch e  -  toestand  b e lee ft en w at de 
w erk e lijk e  n od en  zijn.
D e m eetresu ltaten  ku nn en  dan o o k  
slech ts  b ep erk t bru ikbare en  m et 
v o o rz ich tig h e id  te hanteren  e le 
m en ten  v orm en  w an neer m en  zich  
vragen  stelt o v er  de to e k o m stm o g e 
lijk h ed en  van  een  v o lk  en de m id 
d e len  om  d eze  m o g e lijk h e d e n  -  
v o o r  zov er  g e w e n st -  tot w erk e lijk 
h e d e n  o m  te zetten . N iettem in  zijn 
b ijv . d e  h ie ro n d e r  o p  te som m en  
fak toren  to c h  w ezen lijk e  e lem en 
ten, d ie  d e  m og e lijk h ed en  bep a len  
en  bij het k iezen  van  de r ich tin g  
van  de v e rd e re  on tw ik k e lin g  in 
aanm erk ing  m oeten  w ord en  g e n o 
m en . Wij k om en  op  en k ele  d ezer 
e lem en ten  h ie ron d er  n o g  terug.

■  de grote afstanden van de zee
f l  de geringe graad van industria
lisatie ,
■  de beperkte bebouwbare opper
vlakte
B de armoede aan grondstoffen 
(waaronder hout)
B de relatief zeer grote bevolkings
dichtheid en zeer snelle bevolkings
groei
B de beperkte onderwijsmogelijk
heden
B de verspreiding van de bevolking 
over de heuvels en het zeer kleine 
aantal ,,steden” en zelfs dorpen.

Militair bewind
G elijk  b e k e n d  w erd  in ju n i 1973 
aan het p arlem en ta ir -d em ocra tisch  
b e w in d  van  P res id en t Kayibande -  
d ie  bij het ze lfs ta n d ig  w ord en  van 
d e  rep u b liek  in 1961 eerst korte tijd  
eerste  m in ister  en  v erv o lg en s  p re 
sid en t w erd  -  een  e in d e  gem aakt 
d o o r  een  o n b lo e d ig e  staatsgreep 
v a n  d e  m ilita ire  le id in g , aange
v o e rd  d o o r  de h u id ig e  p resid en t 
Habyarinama -Juvenal. S ed ertd ien  
w o rd t  het land g eregeerd  d o o r  een  
g em a tig d  m ilita ir  b ew in d , dat zich  
in  het b ijz o n d e r  to t  taak sch ijn t te 
stellen :
B d e e ig en  m o g e lijk h e d e n  van het 
la n d  te o n tw ik k e le n  in g oed e  rela
tie m et d e  om rin g en d e  v o lk en ; 1 
B d e  g e v o lg e n  van  d e  bo ts in g en  
tu ssen  H utu en T u tsi en  de u itd rij
v in g  van  d eze laatste u it ad m in i
stratie en sch o le n  in zoverre  o n g e 
d aan  te m aken , dat d e  T utsi w eer  
e en  aantal p laatsen  gaan bezetten , 
dat on gev eer  o v e re e n k o m t m et h u n ' 
p ro ce n tu e e l aan d eel in  d e  b e v o l
k in g  (h oogu it 10%).
W as K ay iba n d a  een  sob er  en een 
v o u d ig  lev en d  m an, w ars van  u iter
lijk  v ertoon , m aar w e llich t  in d e  la 
tere ja ren  te zeer in gek a p seld  in 
een  m in d er g e w e te n sv o lle  o m g e 
v in g , H abyarim ana sch ijn t van  an
d er  k a liber , sterker g en e ig d  z ich  te 
d o e n  gelden , m eer  aanslu iting  z o e 
k e n d  o o k  bij de m a ch th eb b ers  in 
d e  o m rin g en d e  landen . Ik  kan  n iet 
b e o o r d e le n  in  h oeverre  w erk elijk  
o p tre d e n  en  w ijze  van  regeren  van  
d e  K o n g o le s e  p resid en t M ubutu  o f  
van  O ega n d a ’ s le id e r  A m in  h em
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b ev a llen . V ast staat even w el, dat 
zijn  e ig en  stijl van regeren  -  zij het 
in  h et gem atig d e  -  daarm ede en ige 
g e lijk en is  v ertoon t, en  v oora l ook  
dat een  g o e d e  relatie m et g en o e m 
den  -  en  m et d e  le id ers  van Tanza
n ia  en  B u ru n d i -  bij h em  h oge  p r io 
rite it gen iet. H et sch ijn t h em  o o k  te 
zijn  g e lu k t h et betrek k e lijk e  iso le 
m en t w aarin  R w an d a  onder- het 
b e w in d  van  zijn  v oo rg a n g e r  was 
geraakt te d oo rb re k e n  in een  stre
v en  zijn  land een  b e sch e id en , m aar 
a ctieve  plaats te g even  in de A fr i
kaanse sam en w erk in g. 
H abyarim an a ’ s p o litiek  sch ijn t- er 
ev en zeer  op  gerich t te zijn b e le m 
m erin gen  in e igen  land te d o o rb re 
k en  o f  althans te ov erb ru g g en . T a l
rijk  zijn  zijn  b ez oek en  aan de v er 
sch illen d e  d e len  van  h et la n d  en d e ' 
m eest o n d e rsch e id e n  activiteiten . 
Hij p le e g t daarbij steeds o p  tijd  te 
k om en  -  w at n oga l u itzon d erlijk  
sch ijn t te zijn  -  en w at m eer is, b e 
h oor lijk  g e ïn fo rm eerd  ov er  en g e ïn 
teresseerd  in  h et b e z o ch te  g eb ied , 
p ro je c t  o f  instelling . D aarbij sch ijn t, 
hij een  m an, d ie n iet om  de p r o 
b lem en  heen  lo o p t , m aar er rech t 
o p  a f  gaat o f  zijn m in isters stim u 
leert o f  instrueert d it te d oen . M is
sch ien  is v ee l b e tek en en d , dat on 
langs d e  m in ister van  g ezon d h e id  
en  soc ia le  zaken een aa n ta l'k erk e 
lijk e  le id ers  on tv in g  om  m et hen te 
o v erleg g en  over  de op r ich tin g  van 
een  com m iss ie  van  d esk u n d ig en  
om  de p rob lem en  van de b e v o l
k in g sg ro e i te bestu d eren . T o t v o o r  
k ort k on , naar m en  mij vertelde, 
het in n em en  van  standpunten  in 
d eze  zaak, althans w an neer een  in 
R w an d a  w erk en d e  bu iten lan d er 
z ich  d it op en lijk  v e ro o r lo o fd e , al 
sp o e d ig  tot u itw ijz in g  le id en .
M aar o o k  m in d er 'in g r ijp en d e  g e 
sch illen  w erd en  geslech t. H et lijk t' 
b ijn a  d e  o m g ek eerd e  w ereld  als 
m en  vern eem t, dat een  aantal -  
v e rm ó e d e lijk  vrij z in loze  -  co n tro 
les, d ie het verk eer tu ssen  de d e 
p a rtem en ten  p la ch ten  te b e m o e ili j
ken , m et het op tred en  van  het m ili
tair b ew in d , w erd  op g eh ev en .
H et on ttrek t z ich  aan m ijn  b e o o r d e 
lin g  o f  de geest, w aarin  b lijk baar de 
p res id en t w erkt, o o k  vaard ig  is 
o v er  al zijn  m in isters. N iet alle te 
k en en  w ezen  in  die rich ting . Een 
m an, d ie  w él een  u itstek en d e in 
d ru k  m aakt en  ste llig  een  b e lan g-
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Met het oog op zijn 
werkzaamheden in de 
Interkerkelijke Coördinatie 
Commissie
Ontwikkelingsprojecten, bracht 
mr. van de Burg onlangs een' 
studiereis naar het Afrikaanse 
land Rwanda.
In een drietal artikelen leest u de 
gang van zaken in een klein ont
wikkelingsland.

Door mr.
L. J. van de Burg

rijke rol sp ee lt in  h et h u id ig e  b e 
w in d  is d e  (bu rger)m in ister  van 
on d erw ijs  Bagaragaza. W ij k om en  
o p  zijn  h erv orm in gsp la n n en  v o o r  
lager- en, m id d e lb a a r  on d erw ijs  n og  
terug. R eed s  n u  zij v erm eld , dat hij 
in  een  d iscu ss ie  h ie ro v e r  z ich  d eed  
k en n en  als een  k u n d ig  en  krach tig  
bestu urder, v ertrou w d  m et de za
ken , w aar hij v era n tw oord in g  v o o r  
draagt en n iet van  zins zich  d o o r  
teg en sta n d  te laten  a fb ren g en  v.an 
het d oorzetten  van  p lannen , die 
n o od za k e lijk erw ijs  v o o ra l hij de 
„ e v o lu é s ”  (g e le id e lijk e n ” ) grote 
w eerstan d  op roep en .
U iteraard  is er red en  z ich  de vraag 
te stellen  o f  er op  m ag w ord e n  g e 
reken d , dat m et d e  „T w e e d e  R e p u 
b lie k ”  een  stabiel b ew in d  zijn  in
trede  d eed . E en  on v oorw a a rd e lijk  
a n tw oord  is h ie r ' n iet m ogelijk , 
ev en m in  als o p  d e  vraag in w elk e  
r ich tin g  dit b ew in d  z ich  zal on t

w ik k e len . W el kan w ord en  g e 
zegd , dat h et aan sp an n in g sv e ld en  
n iet o n tb re e k t. Z o  m e ld e n  som m ig e  
b e r ich te n  on ru st en  bij tijden  tek e 
nen  van  a fk e u rin g  van  de kan t der  
s tu d en ten  -  w aar, n iet g eh ee l in 
o v e re e n ste m m in g  m et ve ler  e igen  
eisen , o n d e r  m eer  op  grotere  so 
berh e id  zou  w o rd e n  a a n ged ron gen  
-  terw ijl o o k  g e h o o r d  w ord t, dat in 
leg erk r in g en  n iet a lles pais en  vree 
zou  zijn . E rn stiger  is w e llich t, dat 
het h u id ig  b e w in d  in  sterke m ate 
een  p lo e g  u it d e  n o o rd e lijk e  r e g io ’ s 
v orm t, te rw ijl h et v o r ig e  v ee leer  u it 
het m id d e n -z u id e n  w erd  gerecru - 
teerd . O f  d e  z ich  h ierin  m a n ifeste 
ren d e  re g io n a le  teg en ste llin g en  g e 
le id e lijk  zu llen  k u n n en  w ord en  
o v e rw o n n e n  is  v oorsh a n s  een  op en  
vraag.
M aar v e rm o e d e lijk  is de ernstigste 
b ro n  van  sp a n n in g en  g e leg en  in  de 
a rm oed e , h et g e b re k  aan o n tw ik k e 
lin g sm o g e lijk h e d e n , v o o r  zeer grote 
d e len  van  de b e v o lk in g : d e  h oe 
v e e lh e id  la n d  is o n v o ld o e n d e  v o o r  
b o e re n  en  p o te n t ië le  boeren , wat 
o n d e r  m eer  le id t  to t  r o o fb o u w  op 
to ch  al te sch aarse  b ossen . H et on 
d erw ijs , v e e la l s le ch t v oorz ien  van 
m en sen  en  m ateriee l, bere ik t 
s le ch ts  e en  d e e l van  de je u g d , 
w aarvan  d a n  w e e r  s lech ts  een  d ee l 
d e  lagere s c h o o l  afm aakt. V o o r  d e 
gen en , d ie  z o v e r  k om en  (plm . 
40 000 per  ja ar) zijn  er dan  2000 
p laatsen  o p  m id d e lb a re  sch o len , 
te rw ijl u iteraard  van  hen, die daar 
d e  e in d streep  halen  w eer slech ts 
een  k le in  d e e l p laats kan  v in d en  
aan d e  jo n g e  „u n iversite it-in - 
o p b o u w ”  te Butare o f  een  zeer o n 
v o ld o e n d e  o n tw ik k e ld  te ch n isch  
on d erw ijs . T e n s lo tte  is er dan v o o r  
h en , d ie  de d iv e rse  e in d strep en  ha
len  o n v o ld o e n d e  m o g e lijk h e id  w erk  
te v in d en , dat en ig sz in s  aansluit 
aan het g e w e k te  v erw a ch tin g sp a 
troon . T e ru g k e e r  naar d e  h euvels 
en  het w erk  op  h et land  is vaak 
e v en  on aan v aa rd b aar als o n v e rm ij
d e lijk . V a n d aar dat v e len  in K iga li 
o f  B utare b lijv e n  h an gen  en  dat een  
to c h  altijd  al m a tig  on tw ik k e ld  b e 
s e f  v o o r  m ijn  en  d ijn  v o o ra l in d e  
laatste tijd  b e g in t  o m  te slaan in 
d a d en  van  agressie , d ie  g e n o e m d e  
p laatsen  steed s  o n v e ilig e r  d o e n  
zijn. ■
N a een  p e r io d e  van  a fw ach ten  
sch ijn t thans lje t n ie u w e  b e w in d  to t

Rwanda: ook hier verliest de natuur terrein.

krach td ad iger  optreden  besloten , 
on d er  m eer zich  uitend in d oor  de 
radio u itgezon d en  processen , d ie 
resu lteerden  in een aanzienlijk aan
tal d o od v on n issen .
Wij w illen  dit extra artikel bes lu i
ten m et een  drietal opm erkingen . 
D e tegen ste llin gen  tussen Hutu, 
90% van de bevolking, vóór de on
afhankelijkheid in een dienende po
sitie, en de Tutsi, bijna 10%, waar
uit vóór de onafhankelijkheid de 
leidende bovenlaag voorkwam, zijn 
u iteraard in. sterke mate h istorisch  
bep aald . Maar de uitbarstingen, die 
een  recen t v erled en  te zien gaf en 
de spanningen , die er nog  steeds 
zijn  w erden  en  w orden  mede g e 
w ek t d o o r  de actuele situatie der 
R w an dese  b ev o lk in g  en m et nam e 
d o o r  het g ebrek  a a n m oge lijk h ed en  
in allerlei op zich t. M éér dan in m e
n ig  ander land is het vinden van 
een  w erkkring, van een plaats op  
s c h o o l etc., een  zaak van scherpe 
con cu rren tie , w aarbij maar al te 
gem ak k elijk  de groepsvorm ing  te 
baat w o rd t  genom en  om  de ander 
de pas a f te sn ijden. V erbetering  
der  socia a l-econ om isch e  vooru it
z ich ten  zou  daarom  m ede kunnen 
resu lteren  in verm inderde spannin
gen  tussen  de rassen. Het om ge
k eerd e  g e ld t helaas evenzeer.

Schulden
In  de bu iten lan d se  politiek  is het 
land  zich  zijn k leinheid , (plm . 
4 000 000 in w on ers  op 26 000 k m 2) 
bew u st. Mij b leek  in een gesprek  
m et d e  Secr. G eneraal van het Min. 
van  B u iten land se Zaken  en S a 
m en w erk in g , dat het land zeer na
d ru k k e lijk  hu lp  zoekt en w el thans 
in de eerste plaats bij de E uropese 
G em een sch a p  en bij B elgië en v er 
v o lg en s  v oora l daar, waar deze op  
aantrekkelijke  voorw aarden  te Krij
gen  is. H et w oord  „k r ijg en ”  kan 
daarbij heel letterlijk  w orden  g e 
n om en , w ant aan schulden  m aken 
h eeft m en  een  broertje  d ood  en het 
sch ijn t, dat R w an da  op  dit punt 
n iet s lech t is gevaren. Thans h oop t 
m en  m et andere A frikaanse landen 
o p  h u lp  van  A rab isch e  kant, die 
b ijzo n d e r  n o d ig  zal zijn. D e R w an
d ese  regerin g  b leek  zich  de en ono- 
m isch e  v erb on d en h e id  met, om  
n iet te zeg gen  afhankelijkheid  van, 
E u fop a  zeer w el te realiseren, on t
w ik k e lin g  der econ om isch e  betrek
k in gen  o p  prijs te stellen. Maar te
ven s h eeft zij een  op en  oog  v oor  de 
tw eeslach tig h e id  in de E uropese en 
A tlan tisch e  p o lit ie k  voorzover  deze 
en erzijds Zw art-A frika, econ om isch  
helpt, m aar anderzijds het 
e con om isch -m ilita ir  m ogelijk
m aakt, dat in zu idelijk  A frika nog  
grote  g eb ied en  d o o r  blanken w or
d en  overh eerst.
D e reacties op  dit punt hebben mij 
op n ieu w  geleerd , h oe  dringend ge
b o d e n  een  e co n o m isch  en militaire- 
o f  liever  een  bu iten landse-politiek  
der w esterse  landen  is, die algehele 
v erb o n d e n h e id  zoek t m et Zwart- 
A fr ik a  en  in en  d o o r  deze verbon 
d en h eid  m ed ew erk t aan het vinden 
van een  gerechtvaard ige plaats 
v o o r  de b lanke m inderheden.

Obstakels
T en  aanzien  van  de - onder meer 
e co n o m isch e  - toek om st van het 
land lek en  de bu iten landers pessi
m istisch er  dan de R w andezen . W el
lich t zijn  deze laatsten wat te ge
m akkelijk  to t een  zeker optim ism e 
gen eigd , h o e w e l d e  beperkingen 
van  hun situatie v oora l voor  de 
jo n g e re n  steed s m eer voelbaar 
w ord en . H et is d u id e lijk  dat de o b 
stakels v o o r  een  b loe ien d e  ontw ik
k e lin g  v e le  zijn: afstanden  naar af
zetgeb ied en , bep erk te  hoeveelheid  
gron d , m in iem e industrie, on v o l
d o e n d e  sch o lin g  enz. Zij lijken zo 
o v ertu ig en d  en  van  zulk een ge
w ich t, dat reeds' deze u itw endige 
fa ctoren  to t  de con clu sie  dw ingen, 
dat het R w an d ese  v o lk  een eigen 
w ijze  van  leven , van ontw ikkeling, 
van  w elvaart en w elzijn  zal m oeten 
v in d en , w aarbij b ijstan d  van buiten 
o n on tb eer lijk  m aar v o o r  de richting 
n iet b ep a len d  kan zijn.
Wanneer dit volk die rich
ting vindt en de discipline 
opbrengt om hem in te slaan 
en vol te houden, zal zijn 
gematigd optimisme wel
licht gerechtvaardigd blij
ken.
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In de loop van de tijd zijn er 
al veel definities gegeven 
van wat een multinational is. 
Wij zullen die definities niet 
bespreken.

E en  bru ikbare d e fin it ie  lijk t ons de 
v o lg en d e :
Een multinationale onderneming is 
een veelal grote onderneming met 
vestigingen of dochterondernemin
gen in meer dan één land, terwijl in 
een leidinggevend hoofdkwartier 
bepaalde beleidsbeslissingen kun
nen worden genomen die het voort
bestaan van enlof de werkzaamhe
den binnen deze vestigingen of 
dochterondernemingen diepgaand 
beïnvloeden.

Door
D. H. Grasman
Secretaris CNV

In een tweetal artikelen belicht de 
heer Grasman van het CNV de 
diverse aspecten van de 
multinationale onderneming die 
van belang zijn voor de 
vakbeweging.
Vorige artikelen in de serie 
„meningen om de multinational” 
las u in NG van 2 en 9 november, 5 
oktober, 14 en 28 september.

Wij k u n n en  ons nu d e  vraag' stellen  
w at d e  aan leid in g  to t  het ontstaan 
van  d it  so o rt  on d ern em in g en  is ge 
w eest.

Ontstaansr edenen
Globaal vinden wij dan een vier
tal ontstaansredenen:
D e b e h o e fte  van  een  on d ern em in g  
aan b ep a a ld e  g ro n d s to ffe n  en de 
ze k e rh e id  van  b e v o o rra d in g  van 
d eze  g ro n d sto ffe n . H et gaat h ier 
dan v o o ra l om  g ro n d s to ffe n  die in 
h et m oed erla n d  van  d e  on d ern e 
m in g  n ie t ku nn en  w o rd e n  g e w o n 
n en  en  w aarvan  d e  e x p lo ita tie  een  
z o d a n ig e  te ch n is ch e  k en n is  vereist 
dat zij n iet d o o r  h et land  waar deze 
w in n in g  p laatsv ind t z e l f  ter hand 
g e n o m e n  kan w ord en .
V a n o u d s  bek en d  z ijn  in  d it verban d  
h a n d e iso n d e rn e m in g e n  als d e  Oost- 
o f  d e  W est-In d isch e  C om p a g n ie  d ie  
in v o o rm a lig  g e k o lon ia liseerd e  ge 
b ie d e n  p la n ta g e s .o f  an dere  b e d rijf
je s  v estig d en . V an  jo n g e r  datum  
zijn  de m u ltinationa ls d ie  z ich  b e 
z ig h o u d e n  m et o lie w in n in g  en  
m ijn b o u w  in  on tw ik k e lin gs la n d en . 
E en  tw e e d e  g roep  v a n  on tstaansre
d en en  van  een  m u ltin a tion a le  o n 
d ern e m in g  is g e legen  in  - d e  b e 
h o e fte  van  d e  o n d ern em in g  aan een  
a fze tg eb ied  en zek erh e id  van  de a f
zet. V e e l A m erik a an se  con cern s 
h e b b e n  E u rop ese  d o ch te rs  o p g e 
r ich t o f  g e k o c h t  o m  zek er te zijn 
van een  p os itie  o p  d e  E u ropese  
m arkt.
Naast a fzet- en b e v o o rra d in g  spelen  
in to e n e m e n d e  m ate k osten 
e lem en ten  een  rol als d e rd e  groep  
van on tstaansreden en . A rb e id s in 
te n s ie v e ' p ro d u k tie p ro ce sse n  o f  
bew erk in g sfa sen  d ie  geen  g e - . 
s c h o o ld e  arbe id sk rach ten  vergen , 
k u n n en , v o o rz o v e r  tran sp ortk osten  
dit toe la ten , w o rd e n  o v erg eb ra ch t 
naar la n d en  m et re la t ie f  g o e d k o p e  
arbeid sk rach ten .
D o o r  d it  v e rsch ijn se l ziet b.v. 
W est-D u itslan d  zijn  fo to -in d u strie  
naar Z u id -O o s t-A z ië  vertrek k en , 
terw ijl b ij d e  E u rop ese  tex tie l- en  
sch oen in d u str ie  s o o r tg e lijk e  ont
w ik k e lin g e n  te zien  zijn .
Een v ie rd e  on tstaansreden  is gele
gen  in  d e  to e n e m e n d e  b e h o e fte  bij 
de on d e rn e m in g e n  aan b e leg g in g s
o b je c te n  v o o r  d e  g ro e ie n d e  b e 
drijfsk ap ita len . M en con sta teert dat 
evena ls d it bij d e  o lie sh e ik s  in  de 
A ra b isch e  landen  h et gevaL-ré dat er 
bij d e  o n d ern em in g en  naarm ate zij 
g ro ter  z ijn , een  o p e e n h o p in g  van 
kapitaal ontstaat d a t ren d a be l b e 
legd  m o e t  w ord en . D eze  on d ern e
m in g en  fu n g eren  dan  in  fe ite  als 
b e leg g in g sm a a tsch a p p ijen  v o o r  
hun e ig e n  kapitaal d ie, zoek en d  
naar r is ico -sp re id in g , ge le id e lijk  
aan in  b ra n ch e -v reem d e  bed rijven  
b in n en d rin g en , terw ijl d eze  laatste 
b é d rijv e n  d ik w ijls  ju is t  in  kapitaal- 
n o o d  v erk eren  als g e v o lg  van  be
langrijk e  in vesterin gen , d ie  m en 
m oet d o e n  om  het v oortb esta a n  te 
verzek eren .

Een door een computer bestuurde electrische trekker.in een Unilever magazijn te Olten, Zwitserland

Dringend behoefte 
aan nadere opheldering 

rond multinational
V oora l na d e  o o r lo g  is h et aantal 
m u ltina tiona le  o n d ern em in g en  sterk 
toeg en om en . K en n e lijk  w as 
h et k lim aat d a a rv oor , gunstig . D e 
h o o fd k w a rtie ren  van  d eze  m u ltina
tiona ls b e v in d e n  zich  v rijw e l alle  in 
w esterse  g e ïn d u str ia liseerd e  lan
den .
U it een  p u b lica tie  van  d e  in terna
tion a le  arbeid sorga n isa tie  b lijk t dat 
in  1970 van  d e  20 grootste  indus- 
tr ie con cern s  er 14 w aren  m et de 
h o o fd v e s tig in g  in  A m erika , 1 in  
G ro o t  Brittanië, 1 in  D u itslan d , 1 in  
N ed erland  en  1 in  Japan, terw ijl er 
2 on d ern em in g en  bij w aren  van 
B rits -N ed erla n d se  nationaliteit. 
S om m ig e  van  d eze  on d ern em in g en  
h e b b e n  een  zeer  grote  om zet.
A ls  v o o rb e e ld  z ou d en  w ij e r  een  
paar w illen  n oem en :
D e g ezam en lijk e  om zet van  G eneral 
M otors en  S tandard  Oil is groter 
d an  d e  g eh e le  r ijk sb eg ro tin g  van  
N ederland  in  1970. A ls  wij d e  om zet 
van  G eneral M otors , S tandard  O il 
en  F ord  a fz on d er lijk  b ek ijk en  dan 
is van  elk d ezer  on d ern em in g en  de 
om zet groter dan  d e  tota le  r ijk sb e 
g rotin gen  van  D enem ark en , O os
ten rijk , N oo rw e g e n , F in land  en  
G rieken land .
D eze  g egev en s b ed oe len  slech ts  
een  in d ica tie  te g even  van  d e  fi
n a n cië le  m a ch tsp ositie . /

Ontwikkelingslanden
In  h et v oorg a a n d e  is reed s gesteld  
dat m et nam e d e  in vester in g sp o li
t iek  van  de m u ltin a tion a l vanuit 
h et centra le le id in g g e v e n d e  h o o fd 
kw artier w ord t b ep a a ld . D aarm ee is 
d e  w erk g e leg en h e id  in  de v e rs ch il
le n d e  g eb ied en  d ire c t  v e rb on d en . 
V o o r  d e  on tw ik k e lin g s la n d en  b e te 
k e n t het v e s tig e n ,v a n  e e n  d o ch te r 
on d ern em in g  in  de eerste p laats 
een  sch ep p in g  van  w erk g e leg en 
h e id . V anu it d it g ez ich tsp u n t kan 
m en  dan  o o k  h et op tred en  van  m u l
tina tion ale  on d ern em in g en  p o s it ie f  
w aarderen.
D aaraan  kan  w o rd e n  to e g e v o e g d  
dat in v ee l g eva llen  d e  v o o rz ie n in 
gen  en de b e lo n in g  b in n en  d eze 
o n d ern em in g en ’ o p  een  v o o r  de b e 
trok k en  la n d en  redelijk  gunstig  
p e il staan in  v erg e lijk in g  to t  de si
tuatie van  m et nam e d e  la n d a rb e i
d ers, de k leine b o e re n  en  de am 
ba ch ts lied en  in d eze  landen .
E en  m u ltina tiona le  on d ern em in g  is 
vaak  een  eiland  van  w elva ren d h e id  
in  een  on tw ik k e lin gs la n d .
H et g e v o lg  van  een  en  ander is e ch 

ter w e l dat er een  a fh a n k e lijk h e id s
p os itie  ontstaat tu ssen  de on tw ik 
k e lin g sla n d en  en  de m u ltina tiona le  , 
o n d ern em in g  m et nam e w an n eer de 
vestig in g  in  h et d esb e tre ffe n d e  
land  u its lu iten d  h eeft p la a tsg ev on 
d en  u it het oo g p u n t van  lage ar
be id sk osten . H et stellen  van  eisen  
ten  aanzien van h er-in vesterin g  van 
de in de b e tre ffen d e  v estig in g  ge 
b oek te  w insten , ten  aanzien  van  
v o rm in g  en  sch o lin g , h u isvesting , 
aanw ezigh eid  van  bu iten lan d s p er
soneel, kan er toe  le id en  dat de v e s 
tig in g  naar een  an der la n d  w o rd t 
verplaatst, w aar m en  n iet zo „ k ie s 
k e u rig ”  was.
D e on d erlin g e  con cu rren tie  van de 
on tw ik k e lin g s la n d en  is op  dit g e /  
b ie d  im m ers vrij g ro o t  en  d eze  
gan g  van  zaken  w o rd t n o g  versterk t 
d oord a t d e  m u ltina tiona le  o n d e r 
n em in g en  hun  in vesterin gen  zo 
sn e l m o g e lijk  w illen  a fsch rijven , 
gez ien  het r is ico  van  nationalisatie. 
E en  tw eed e  n eg a tie f a sp ect is het 
on tbrek en  aan zek erh e id  van  de 
w erk g e leg en h e id . O o k  in  dit o p 
z ich t kan aan de be trok k en  landen  
n au w elijk s , garantie w o rd e n  g e b o 
den . D it asp ect sp ee lt v o o ra l dan 
een  ro l w an neer v o o r  de p rod u k ten  
van  de d o ch te ro n d e rn e m in g  geen  
o f  een  v e e l te k leine b in n en lan d se  
m arkt aanw ezig  is. E en  stijg in g  van  
b .v . de v erv oersk osten  kan  dan 
m a k k elijk  le id en  to t  overp laa tsin g  
naar d ich terb ij de grote  m arkten  
g e legen  landen , en  zij zijn  dan  w eer 
o p  z ich z e lf aangew ezen .
E en  derd e  n eg a tie f a sp ect kan  zijn  
het stim u leren  van  de urbanisatie 
in  het betrok k en  on tw ik k e lin g s 
land.,
D e n ieuw e v estig in g  d oe t een  grote 
trek  ontstaan naar de „e ila n d e n  van  
w e lv a re n d h e id ”  m et alle g ev o lg en

daarvan: k rotten  ro n d  de steden , 
m arg inale  g roep en , co n ce n tra tie  
van  w erk lozen , m ilie u v e rs le ch te - 
r in g ,.en z .
O p  d eze w ijze  k an  h et in v e s te 
r in g sb e le id  van  d e  m u ltin a tion a le  
o n d ern em in g en  g e m a k k e lijk  het 
e ig en  o n tw ik k e lin g s p ro g ra m  van  
de b e trok k en  reg er in g  d o o rk ru ise n . 
D it le id t tot de c o n c lu s ie  dat het 
n ood za k e lijk  zal zijn  v o o r  de o n t
w ik k e lin g s la n d en  o m  te k o m e n  to t  
een  g e co ö rd in e e rd e  aanpak: h et g e 
zam en lijk  ste llen  van  v e s t ig in g s 
v oorw a a rd en  m et n am e ten  aanzien  
van  ^ d e  h e r-in v ester in g  van  g e 
m aakte w insten .

De
geïndustrialiseerde

landen
N iet a lleen  zijn  er in o n tw ik k e lin g s 
la n d en  g e v o lg e n  te  co n s ta te re n  van  
het op tre d e n  van  m u ltin a tion a le  
o n d ern em in g en ; d it so o rt  o n d e r 

n em in gen  h eeft o o k  g evo lg en  v oor  
d e  w erk g e leg en h e id  in  de geïndus
tria liseerde landen . M en ziet dat 
in d u strieën  verplaatst w ord en  naar 
h et buitenland.. D it betre ft vooral 
d e  a rbeid sin ten sieve  industrieën  
naar landen  m et een  lager loonpeil. 
V anu it de V eren ig d e  Staten gezien 
b .v . M e x ico  en  H on g k on g . O ok in 
on s  land  zien  wij een  sterke in
k rim p in g  van  d e  tex tie l- en sch oen 
industrie  in sam enhang  m et ver
plaatsing  naar het buitenland. 
H ie rd o o r  m oet m en  g oed eren  in
v oeren  die v ro e g e r  in het eigen  
land  w erd en  g ep rod u ceerd . D it be
tek en t een  v ers lech ter in g  van de 
han delsba lan s die m et nam e v oor  
A m erik a  stru ctu reel is. D it veroor
zaakt w eer m on eta ire  on even w ich 
tigh eden .
H ier staat ech ter  teg en over dat 
m u ltina tiona le  ondernem ingen  
v ee la l k ap ita a lgoed eren  u itvoeren  
o m  hun eld ers g evestig d e  dochters 
te voorz ien . D e in v loed  op  de 
w erk g e leg en h e id  is  ech ter  zo groot 
dat d aardoor o o k  d e  m oed erland en  
sterk  a fh an kelijk  zijn  g ew ord en  van 
het gedrag  van  m ultinationale on 
dernem in gen .

Als wij enkele voorlopige conclu
sies uit het voorgaande mogen 
trekken dan zouden wij het vol
gende kunnen zeggen:
D e m u ltinationa le  on d ern em in g  is 
bep aa ld  geen  n ieuw  versch ijnsel, 
m aar ze treed t v o o ra l de laatste 20 
jaar op  d e  v o o rg ro n d .
D e m u ltina tiona le  on dern em ing  
h eeft een  aantal p os itiev e  aspecten  
m aar er k lev en  o o k  gevaren  aan.
Z ij bez itten  een  grote e con om isch e  
m ach t d ie to t  nu  toe niet in  v o l
d oen d e  m ate on d er  con tro le  staat. 
M en  w eet n iet p recies  wat m en bij 
de m u lt in a tio n a le . on dern em ing  
v o o r  v lees  in de ku ip  heeft en 
daarom  is er een  bep aa ld  w antrou
w en  ontstaan.

D e m u ltinationa ls h e b b e n  in hun 
b en am in g  een  zekere bedreig ing: 
m en  d en k t vaak  aan en orm e k o lo s 
sen, aan m a m m oeta ch tig e  w ezens, 
d ie  niets on tz ien d  m et hun tenta- 
k e ls -d eze  w ere ld  verstr ik k en  in  hun 
n etw erk  en  d ie  op  geheim zinnige 
w ijze  in d e  u iterste h oek en  van  de 
aa rd b o l hun in v lo e d  d o e n  gelden .

D eze w aas van  g eheim zin n igh eid  
h eeft er o o k  toe  g e le id  dat vrijw el 
in  alle in ternationa le  organisaties is 

'a a n g ed ron g en  op  stud ies en  m aat
regelen .
O ok  in ons land  w o rd t d e  belang
ste llin g  v o o r  d it on d erw erp  steeds 
groter.'

M in ister P ro n k  h e e ft  en ige  tijd  ge
led en  a a n g ek on d ig d  dat er een on 
d e rz o e k  zal w ord e n  in geste ld  naar 
.de w erk w ijze  van  dé N ederlandse 
m u ltin a tion a l m et nam e in de ont
w ik k e lin gs la n d en .

Uit alles wordt duidelijk dat 
er een dringende behoefte is 
aan nadere opheldering.

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 postgiro 89673 t.n.v. A.R. 
Partijstichting. Den Haag met vermelding van „Commentaar op de 
defensienota".
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De sch rifte lijke  cursus bes taa t u it  24 lessen,
a lle  voorzien van vragen, d ie  kunnen w orden  - 

ingezonden te r  correctie .

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
-de gemeente
- de rol van het gemeenteraadslid 
-ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
-volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening 
-volkshuisvesting
- onderwijs 
-cultuur en recreatie 
-sport en jeugd 
-economisch beleid
- openbare orde 
-functionele en yvijkraden
- intergemeentelijke samenwerking en 
gewestvorming

- de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f  25,- 
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 1501169 t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden ondér vermelding van „De Gemeenteraad",
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. - 2 lessen.
-de gemeente in ons bestuursstelsel -1 les.
-gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
-onderwijs -1 les.
-welzijnsbeleid -1 les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-11 T.V.-lessen ' •
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften -

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad” .

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-. ^
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
- Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking - 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.



25 januari 1975 NEDERLANDSE GEDACHTEN 7

In het algemeen gesproken 
moet onze voorkeur uitgaan 
naar die oplossingen, die 
zoveel mogelijk de vrije be- 
slissingsruimte van de bur
gers intact laten.

socia a l-cu ltu ree l terrein is ' m acht- 
sp re id in g  decentralisatie nod ig . 
G e e f d e  m en sen  bijv. hun sch oo l 
w eer in e ig en  handen, geeft ze m eer 
beslissin gsru im te . D e eigen  ver- 
w a n tw oord e lijk h e id  -  o o k  de finan
cië le  -  kan  dan w eer groeien !

D it b e te k e n t h et h e b b e n  van  een 
v o o rk e u r  v o o r  m aatregelen  d ie  zo

D o o r
dr. A. J. Vermaat

Met deze 3e bijdrage sluit dr. 
Vermaat, anti-revoiutionair 
Kamerlid, zijn beschouwingen af 
over het thema: „voldoet onze 
economische orde aan de bijbelse 
normen?” De voorgaande 
artikelen las u in NG van 11 en 18 
januari j.1.

g lo b a a l m o g e lijk  in w erk en  o p  het 
e c o n o m is c h  p ro ce s , v o o r  m aatre
g e le n  d ie  h et g e g e v e n  k a d er  v o o r  de 
in d iv id u e le  b e s lu itv o rm in g  bep a len , 
s l is s in g s b e v o e g d h e id  aan d e  o v e r 
heid .
D e  re d e n  van  d it stan p u nt is 
d u id e li jk . E r bestaat een  p r in cip ië le  
v o o rk e u r  v o o r  het la ten  be leven  
van  d e  b es lis s in g sv e ra n tw o o rd e - 
l ijk h e id  bij d e  in d iv id u e le  m en s  o f  
bij d e  b e tro k k e n  g roep  o f  organ isa 
tie. D it  is im m ers één  d er  w ezen 
lijk e  e le m e n te n  in  h et m en se lijk  le
ven . Z o  n iet, dan  m ak en  w e  van  d e  
sa m e n le v in g  een  „d ie re n tu in ” ,, w el 
d o e lm a tig  en  n etjes, m aar n iet om  
in  te leven!
B o v e n d ie n  is het zeer de vraag o f  
een  o v e rh e v e lin g  naar de o v erh e id  
d e  b e s lis s in g e n  zo v e e l b eter  d oen  
zijn.
W ann eer m e n  n iet in staat is om  
re d e lijk  fe ite lijk  v astste lbare  r ich t
lijn en  te g even  v o o r  het n em en  van 
d e  b es lu iten , va lt n iet in te zien  
w aa rom  d e  o v erh e id  h et zo v e e l b e 
ter zou  d oen . V erd er  b e tek en t d it 
o v e rh e v e le n  een  grote  m ate van  
sa m e n b a llin g  van  m a ch t bij de 
staat. E n  w ie  kan  d eze  b e s lu itv o r 
m in g  k o n tro le re n ?  Z e lfs  in een  par
lem en ta ire  d em ok ra tie  m et v ee l 
v r ijh e id  en  o p en b a a rh e id  is  d it een  
v aak  h a ch e lijk e  zaak. H et is  trou 
w e n s  zeer  d e  vraag o f  een  staat in 
n erlijk  v o ld o e n d e  g e lijk g e r ich t  is 
o m  o n d e r lin g  sam en h a n gen d e  b e 
s lu iten  te n e m e n ; de- v e rs ch ille n d e  
d ep a rtem en ten  w erk en  som s langs 
elkaar h een  o f  tegen  elkaar in! 
T e n slo tte  m o e t n o g  geste ld  w ord en  
dat d e  staat e en  tam elijk  g ro o t  li
ch a am  is, w a a rd o o r  n iet b ijv oorb a a t 
g e lo o fd  m a g  w ord e n  in  een  grote  
m ate van  d o e lm a tig h e id  in .d e  prak 
tisch e  u itv oerin g . M en  zou  k u nn en  
zeg g en  dat ten  d iep ste  d eze  drie

■ i

1

Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, Hengelo

VOLDOET ECONOMISCHE Ö B P ff  AAN BUBBESE m R M m ?

Vrije beslissingsruimte 
burgers zoveel mogelijk 

in tact laten
fak toren  d oo rs la g g e v e n d  zijn  v oor  
het in ov erh e id sh a n d en  leggen  van  
e co n o m isch e  m acht:
■  een onvoldoende kontroleerbaar- 
heid
■  een gebrek aan vertrouwen in 
partikuliere organisatie, en
■  een zeer groot financieel risico. 
Na b ov en sta an d e  bezw a ren  m oet 
n o g  een  stap je v erd er  w ord e n  ge 
gaan. H et tot z ich  trek k en  van  b e 
v o e g d h e d e n  o p  een  d ee l van  het 
e co n o m isch  terrein , h ou d t vaak  in  
dat m en  op  n aastgelegen  terreinen  
o o k  m oet gaan in grijp en . D e nei
g in g  to t een  steeds verd erga an d  in 
grijp en  is dan aanw ezig. Z o ’n ov er
h eersin g  van  h et e c o n o m isc h  lev en  
d o o r  d e  staat roep t h et verzet op  
van  de bu rgers. H et hanteren  van  
d w an g  is in een  parlem enta ire  de
m ok ratie  slech ts to t op  zekere 
h o o g te  -  a fh an k elijk  van  d e  om 
stan d ighed en  -  m og e lijk ! D an k om t 
m en  al gauw  v o o r  d e  keu ze  o f  m en 
terw ille  van  d e  g este ld e  e c o n o m i
sch e  d o e le in d e n  m aar n et zal over
gaan op  een g e le id e  dem ok ratie  
d .w .z. een  dictatuur!
H et k iezen  van  een  (ech te) d e m o 
kratie, het k iezen  van  ech te  sp eel
ru im te in het leven  van  in d iv id u en  
en g roep en  b etek en t zon d er tw ijfe l 
een  gerin gere vo lm a ak th e id  in het 
bere ik en  van overig en s beg eren s
w aardige doelen .

Beginsel

, Beleid\

Naar m ijn  m en in g  m oet m en  dus 
v oo rz ich tig  zijn  m et het ov erd rag en  
van  b e s lis s in g sb e v o e g d h e d e n  aan 
d e  overh eid . M aar h ierm ee kan n iet 
vo lstaan  w ord en . H et laat in de eer
ste plaats o n v er le t dat ter o rd en in g  
van  het e c o n o m is c h  v erk eer  -  
naarm ate d e  w elvaart en d e  b e v o l
k in g  groeit, naarm ete de in terna
tiona le  b e trek k in g en  g e sch o k t 
w ord en , naarm ate het m ilieu  m eer 
aangerand w o rd t enz. -  de ov erh e id  
in  ov erleg  m et b e trok k en en  v r ijw il
lig  o f  w ette lijk  a fd w in gbaa r nadere 
regels in h et lev en  roep t ter b e 
sch erm in g  van  het e c o n o m is c h  sa
m en lev en . „

In de tweede plaats d ien en  b e tro k 
kenen  hun  bele id  m eer a f te stellen  
op d eze  regels , d ien en  zij hun  d o e l
e in den  in  lijn  te b ren gen  m et d e  
a lgem een  erken de d oe ls te llin g en , 
en m oeten  zij naar b in n en  en  naar 
bu iten  m eer w erk  m aken  van  het 
a fleggen  van  v era n tw oord in g  v oor  
het g e v o lg d e  beleid .
■  U itgaande van bov en sta an d e  b e 
sch o u w in g  lijkt het m ij raadzaam  
de in toen em en d e  m ate n o o d z a k e 
lijke  o rd en en d e  m aatregelen  op  
e c o n o m is c h  terrein  te b lijv e n  zoe 
ken  in -  naast een d irekt b e r o e p  op  
het ged ra g  van  in d iv id u en  en  g roe
pen ! -  nader het in stitu tion ele  ka
der om sch rijv en d e  en b e p erk en d e  
m aatregelen . H et ligt v o o r  de hand 
dat v a n w eg e  de veela l n o o d z a k e 
lijke  w ette lijk e  d w a n g m id d e len  de 
ov erh e id  als w etgever een  centra le  
rol sp ee lt bij d it nader v o rm  geven  
aan on ze  e co n o m isch e  ord e . D it 
sluit e ch te r  geenszin s.u it d a t de be
trok k en en  in de e c o n o m isc h e  sa
m en lev in g  h ierb ij b e tro k k e n  d ie 
nen te w o rd e n , en zov ee l m og e lijk  
ook  b e last d ien en  te zijn  m et de 
u itv oerin g  in de norm ale situatie. 
Ik v e rb in d  hieraan u itd ru k k e lijk  de 
w ens om  de gedachte van  de pu 
b liek rech te lijk e  bed rijfsorga n isa tie  
n og  eens te  overw egen , en  w e llich t 
aan te p a ssen  aan de h u id ig e  o m 
stan d ighed en . Maar o o k  op

Voorbeelden
T en slotte , en  zeer beknopt, w il ik 
n og  drie v oorb ee ld en  geven. Het 
eerste ligt op het terrein van de 
loon- en prijsvorming, D e overh eid  
d ien t het kader te bepalen, waar
b inn en  d e  a fzonderlijke 'eenh ed en  
de lo o n - en  prijsvorm ing  in vrijheid  
realiseren . M en kan onderling  tot 
nadere a fspraken  kom en, zoals een 
centraal a k k oord  v oor  een o f  m eer 
kon krete  jaren , o f  zoals een prin
c ipe - u itspraak  dat m en van b e 
paalde indexatie-k lausu les( = een 
b ed in g  dat d oorberek en in g  in lo 
nen en  prijzen  garandeert van ge 
stegen  leven son d erh ou d ) afziet. 
Langs d eze  w eg  kan in on derling  
overleg  een  vruchtbaar beleid  w or
den  g ev oerd , hetgeen  niet on ge 
daan m aakt de eigen  taak van de 
ov erh e id , b ijv oorb ee ld  ten aanzien 
van  zaken  als het m in im um loon  
toez ich t o p  prijsvorm ing  onder 
m on o p o lie , a fsn ijd ing  van sch ad e
lijke sp ecu latie  enz.
Het tweede voorbeeld is gelegen op 
het gebied van de inkomensverde
ling. H et streven naar op h effin g  
van d e  lage  inkom ens, het bestrij
den  van  onrechtm atige in kom en s, 
het b ied en  van ontw ikkelingskansen  
het zorgen  v o o r  m inim ale bed rijfs 
resultaten  zijn  gerechtvaardigde en 
n ood za k e lijk e  onderdelen  van een 
in k om en sp o litiek . Maar het bes lis
sen ov er  e lk  inkom en d oor  de 
ov erh e id  lijk t een onverstandige en 
o n v era n tw oord e  zaak.
Het derde voorbeeld kies ik op het. 
terrein van de investeringspolitiek: 
Ik  kan m ij n iet indenken dat een 
centra le  bes liss in g sbev oeg d h e id  op  
dit terrein  een  w ezenlijke v ooru it
gang zou  in hou d en  v oor  onze sa
m en lev in g , n og  afgezien van de 
vraag o f  de overheid  feitelijk  de 
v era n tw oord e lijk h e id  zou  w illen  
dragen  v o o r  fou tieve  beslu iten ! Wel 
ben  ik v oorstan d er van een aantal 
verb eter in g en  in het institutionele 
kader w aarb innen  beslist w ord t 
ov er  de investeringen .
In de eerste plaats is een grotere 
voortduur nodig in de 
bedrijfsvoering: In de tweede plaats 
■moet meer stelselmatig per 
bedrijfstak onderzocht worden hoe 
de toekomstontwikkeling zich 
aftekent. In de derde plaats moet 
verspilling worden tegengegadn. In 
de vierde plaats moet de ware 
schaarste -  desnoods via 
schaduwprijzen -  als basis wórden 
genomen. In de vijfde plaats moet 
er iets komen als een (indicatief) 
plan voor de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid.

Uit de

o s

Integratie voor 
samenwerking 

hoopvol

De Arjos heeft een histori
sche beslissing genomen 
door afstand te doen van 
haar eigen ledenblad, waar
mee zij gedurende een groot 
aantal jaren door het leven 
is gegaan.

D e  partij n am  een  e v en  v ers trek 
k e n d e  b e s lis s in g  d o o r  in  haar b lad  
„N e d e r la n d se  G e d a ch te n ”  haar 
jo n g e re n o rg a n isa tie  de ru im te te , 
g éven . H et eerste  p rod u k t van  deze 
b e s lu itv o rm in g  lig t nu  v o o r  u.

In  v o o rg a a n d e  n u m m ers van  N .G . 
h e b t u k u n n en  lezen  w at d e  k o n 
k rete  a fsp ra k en  m .b.t. d eze sam en 
w e rk in g  zijn.
E v en een s  is er u itv o e r ig  b ij stilge 
staan w e lk e  v o o rd e le n  v e rb o n d e n  
z ijn  aan d e  in e e n sch u iv in g  van. A d .. 
R e m  en  N .G ., w aarvan  ik  n o g  eens 
m et n am e z o u  w illen  n o e m e n  de 
n ieu w  g e sch a p e n  m o g e lijk h e id  om

elkaar (A r jos -led en  en A .R .-led en ) 
beter te leren  kennen .
Ik  g e lo o f  dat d it b ijz o n d e r  be lan g 
rijk  is; k en n isn em en  van  eikaars 
ideeën , w ereld , sp raak gebru ik  en 
m enta liteit. H et w o o rd  „gen era tie - 
k o n fl ik t”  zou  ' n oo it zijn  u itg e v o n 
den  als jo n g e re n  en  o u d eren  wat 
m eer bere id  z ou d en  zijn  gew eest 
om  naar elkaar te lu isteren . M et el
kaar spreken  lu k t w el, m aar echt 
lu isteren ,., lu isteren  m ét d e  o p 
rech te  w il om  elkaar te beg r ijp en  
en dan  het w ed erz ijd s  b e g r ip  als 
u itg an gsp u n t te n em en  om  te o v er 
tu igen , m aar v o o ra l o o k  om  ov er
tu ig d  te w ord en .

Intentie
Ik  m een  dat w ij op  deze w ijze  m et 
elkaar zu llen  m oeten  om gaan ; in de 
eerste plaats in het g ew on e  lev en  
yan  e lk e  dag, m aar o o k  in het kader 
van  on ze  b etrek k in g en  als partij en 
jon g eren org an isa tie . Z o  za l het b est 
k u nn en  g eb eu ren  dat A rjossers  
stellingnam en  en  k om m en taren  in 
d it b lad  te g e n k o m e n  w aar zij zich

n iet o f  m o e ilijk  in ku nn en  v in d en . 
O m g ek eerd  zu llen  A .R .P .-ers  w e l 
een s ervaren  dat d e  A r jo s  geen  b la d  
v o o r  de m on d  n eem t als zij v o rm  
w il g even  aan haar bestaan srech t:

Fred Borgman

het zijn  van  een  k ritisch -so lid a ire  
A .R ,-jon g eren  organisatie. D it b e 
h oeft e ch te r  n oo it  p ro b le m e n  o p  te 
leveren  m its  w e  jdê in tentie h eb b en
-  en ik h eb  daar alle v ertrou w en  in
-  het m et elkaar eens te w ord en .
Ik h o o p  van  harte dat d eze n ieuw e 
v o rm g e v in g  van h et A .R .P  
/A r josb la d  een  grote d o s is  g e z in d 
heid to t  sam en w erk in g  m et zich 
brengt.
D eze sa m en w erk in g  zal dan  waar 
m ogelijk , v o o ra l o o k  p la a tse lijk  en 
regionaa l gestalte m oeten  krijgen . 
M et nam e, daar .m oet het „ g o e d  zit
ten”  w il er sprake zijn  van  e en  par
tij m et élan  en  aantrekkingskracht. 
Waar het gaat over élan en  aan
trek k in gsk ra ch t gaat h et uiteraard 
niet alleen  om  een organ isatorisch e  
zaak:

Bezieling
Elan en aantrekk in gskracht m oeten  
v oora l voortk om en - uit een  p r in c i
piële stellingnam e.
A .R .P . en  A r jo s  w illen  ied er  op  hun 
eigen  plaats, m et hun e ig en  sp e c i
fieke taak en  hun e igen  verant
w o o rd e lijk h e id  bez ig  z ijn  m et 
C h ristelijke  politiek .
D e insp iratie  en  de b ez ie lin g  u it het 
h ersch ep p en d e  en  a ltijd  lev en d e  
w oord  van  G o d  zijn on m isba ar v oor  
de d o o rw e rk in g  van onze id ea len  in 
de p rak tisch e  p olitiek .
Z o  staan w ij gezam enlijk , o u d eren  
en  jo n g e re n , v o o r  de o p d ra ch t zon 
der o p h o u d e n  te p ro b e re n  de

sch e p p in g  in  harm onie te brengen , 
m et de S ch ep p er. ^  Borgman>
20 janu ari 1975 Voorzitter Arjos
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Handel en Industrie
ADRESSENGIDS A.R.P. 1974/1975
Zojuist is de nieuw e A .R .P .-adressengids 1974/1975 verschenen. 
Het 40 p ag ina 's  tellende boekje bevat honderden namen en a d re s 
sen  van partijbestuu rders en partij-instanties. O.a. komen in het 
boekje voor de  nam en en ad ressen  van de partijbestuursleden, de. 
fractieleden, de bew indslieden, de bestu u rd ers  van Kamer- en S ta
tencen tra les,.de  leden van het A.R.Vrouwencomité, het kader van de 
Arjos etc.

Prijs per ex.: f 2,50'

Béstelling is mogelijk door het sto rten  van het verschuldigde be
drag op postg iro  89673 t.n.v. A .R.Partijstichting, Den Haag met 
verm elding van „A dresseng id s”.

In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland
' bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen,

B.V. GEBR. SALVERDA
AANNEMERSBEDRIJF

’t Harde, Bovenweg 7.

Tel. 0 5255-1666.

MEILINK B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE
VERPAKKINGEN

Vestigingen in BORCULO: Tel. 0 5457-1561*
ZUTPHEN: Tel. 0 5750-13748 
BOXMEER: Tel. 0 8855-1744

SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

BINNENHAVENSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

O

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele 
land.

ROTTERDAM
Telefoon 0 10-37.34.28 -  Postbus 64010 -  De Jonqhstraat 25

W. VISSER & ZN. N.V.
SCHEEPSWERF
MOTOREN-
HERSTELPLAATS
Ankerpark 2
TELEFOON 0 2230-1.66.41 
DEN HELDER

NIEUWBOUW en REPARATIE

OOSTERBAAN

LE COINTRE N.V.
GOES -  Telefoon (0 11Ö0) 7555*
DRUKKERS
UITGEVERS

• Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van Schuppen N.V., 
Nude 28,
Wageningen.

WIJ KOPEN EN VERKOPEN 
PALLETS

in vele afmetingen ̂ .en .uitvoeringen 

Onze handelsvoorraad:

30.000 STUKS
w.o. veel nieuwe

Bijzonder gesorteerd in de maat 100 x 120 

PALLET-BEDRIJF

J. STAAT - BARENDRECHT
T e le fo o n  0 1806-2096.

O pslagterrein : N o ld ijk  140.
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DE INRICHTING VAN DE IJSSELMEERPOLDERS

Vanuit de polders steeds
sterkere stem om

!

inspraak

Een overzicht van Lelystad en Oostflevoland (luchtfoto)

In " het voorgaande werd 
aangegeven hoe de taakstel
ling ten aanzien van de IJs- 
selmeerpolders een ander 
accent heeft gekregen, en 
waarop het beleid thans be
rust. Het spreekt vanzelf dat 
het beleid, dat binnen de 
door de regering aangegeven 
kaders door de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders 
wordt voorbereid, geheel 
democratisch zal moeten* 
worden ontwikkeld.

Door
J. Buitink en 
B. S. v.d. Weide

De nevenstaande afsluitende 
bijdrage van bovenvermelde 
auteurs, beide werkzaam “bij de 
Rijksdienst IJsselmeerpolders, is 
een vervolg op een eerste artikel 
in NG van vorige week, in dat 
artikel werd vooral ingegaan op 
het groeikernenbeleid en werd 
gewezen op de noodzaak van het 
overloop beleid.

In eerste instantie zijn  daarbij de 
v o lg e n d e  orga n en  te n oem en :
■ d e  b estu ren  van aangrenzen de 
p ro v in c ie s , gew esten  en  g em een ten  
■ d e  stu u rgroep  N oo rd e lijk  deel 
R and stad
■ d e  R aad v o o r  d e  W aterstaat, 
waarin op g e n o m e n  de Z u id erzee - 
com m issie .
Aan d eze  (ov erig en s on v o lled ig e ) 
lijst m oet zek er niet in d e  laatste 
plaats w o rd e n  toeg ev oegd :
■ d e  A d v iesra a d  van het O penbaar 
L ichaam  „Z u id e li jk e  IJ sse lm eer
p o ld e rs ” .
H et n oem en  van  dit laatste orgaan 
m aakt h et n ood za k e lijk  om  v o o r  de 
lezer(es) d e  bestu urlijk e  struktuur 
van  de Z u id e lijk e  IJ sse lm e e rp o l
ders in  het k ort u iteen  te zetten .

Bestuur sstruktuur
D e Z u id e lijk e  IJ sse lm eerp o ld ers  
v orm en  e en  b ijzon d er  bestu u rlijk e  
eèn h e id . Z e  w ord en  bestu u rd  d oor  
een  L a n d d rost, terz ijd e  gestaan 
d o o r  een  A d v iesraad  en  een  D age
lijks A d v ie s  C ollege  (v erg e lijk  ge
m eenteraad  en  w eth ouders). D e ad
v iesraad  w o rd t eens in  de tw ee  jaar 
-  i.v.m . d e  sn elle  b e v o lk in g sto e 
nam e -  g ek oz en  d o o r  en  u it de 
p laatse lijk e  b ev o lk in g . H et O pen 
baar L ich a a m  heeft tot taak alle 
n orm ale  g em een te lijk e  taken, uit
g ezon d erd  d ie, w aarm ee d e  R ijk s 
d ien st v o o r  d e  IJ sse lm eerp o ld ers  
belast is (in  casu  de ru im telijk e  or
d en in g  en het tot on tw ik k e lin g  
bren gen  van  h et gebied ).
Om  te k o m e n  tot een zo g ro o t  m o 
gelijke. b estu u rsk ra ch t is d e  d irec
teur van  d e  R ijk sd ien st v o o r  de 
IJ sse lm eerp o ld ers  teven s L an d 
drost. H o e w e l de naam  het al zegt: 
A d v iesra ad , en m en dus zou  kun 
nen v eron d ers te llen  dat h et alleen
■  ■I I I !■■■!■! I|I| !■ lil lil H l  WIB Ü ^ M I I I I I  ■ ■ i l l l —

een  ad viseren d  orgaan  is, b lijk t 
daarvan  in  d e  praktijk  dat de 
L a n d d ro st  alle ad v iezen  van  d e  A d 
v iesraad  op v o lg t. ^Waarom w ord t 
d eze  situatie dan n iet ge lega liseerd  
d o o r  h et in ste llen  van  een  g e 
m een te  L elystad ? E en bran den de 
vraag  v o o r  alle betrok k en en , w aar
ov er  straks m eer.

Toetsing beleid
N adat het be le id  in d e  eerd er  g e 
n o e m d e  (en  n iet g en oem d e) orga 
n en  is getoetst w o rd t het v o o rg e 
le g d  d o o r  de R ijk sd ien st van d e  
IJ sse lm eerp o ld ers  aan d e  m inister 
van  V erk eer  en  W aterstaat ter ver
k rijg in g  van  d ien s instem m ing . 
O m d a t in de eerste  plaats d e  m in is
ter van  V o lk sh u isv estin g  en  R u im 
te lijk e  O rd en in g  v era n tw oord e lijk  
is v o o r  h et n ationa le  be le id  inzake 
d e  ru im telijk e  O rd en in g  zu llen  deze 
v o o rs te lle n , a lvoren s naar d e  m in is
terraad te gaan, in  nauw  overleg  

.m et V R O  tot stand k om en . A ls  de 
reg er in g  eenm aal a k k oord  is m et 
het v o o rg e ste ld e  b e le id  w o rd t ,het 
g eh ee l in  h o o fd stu k  X II  van  de 
R ijk sb e g ro tin g  ied er  jaar aan d e  
S taten -G en eraal v o o rg e le g d . In d e  
a fg e lo p e n  ja ren  is dat be le id  te l
k en m a le  g oed g e k e u rd  zon d er en ige 
n oem en sw a a rd ige  o p p o s it ie  van de 
z ijd e  van  d e  A R -fra ctie  tegen  de 
m in isters B a k k er (A R ), D rees,

. U d in k  en  W esterterp . Het commen
taar van drs. A. Schouten als lid  
van  d e  T w eed e  K am erfractie  van 
d e  A R , bij het artikel van  d e  heer 
Jansz, w ek t dan  o o k  bev reem d in g .

M et betrek k in g  to t A lm ere  is het 
toe tsen  van  het be le id  bij d e  n og  
n iet aanw ezig  b ew on ers  v an ze lf
sp rek en d  een  o n m o g e lijk h e id . W ie 
van  d e  m iljoen en  b ew on ers  van  d e  
R and stad  gaan naar A lm ere?  In  dat 
geva l is h et beste  a lternatie f te 
o v erleg g en  m et d e  bestu ren  van  de 
aangrenzen de p ro v in c ie s , g ew esten  
en  gem een ten , zoals o o k  in  d e  
praktijk  gebeu rt. Is m en  nu tevre
den  ov er  deze situatie, m et nam e 
o v er  het on tb rek en  van  d e  n orm ale  
bestu u rlijk e  v erh ou d in g en ?  H et 
an tw oord  kan  k ort zijn: neen , n iet 
m eer! H et is h oe  la n ger h oe m eer 
d u id e lijk  dat e r  een  a n tw oord  g e 
v o n d e n  m o e t w ord e n  op  d e  g e 
ste ld e  vraag naar m eer bestu u rs
kracht, ru im ere  fin a n ciën  en  een 
d o e ltre ffe n d e  organisatie  en  teven s 
om  m eer inspraak, (m e d e z e g g e n 
sch ap  en  tijd ig e  d em ocra tie . V an 
daar dat er recen te lijk  een  nota is 
v e rsch en en  o v er  d e  bestu u rlijk e  
organisatie  in de Z u id e lijk e  IJs
se lm eerp o ld ers , w aarin  u itvoerig  
w o rd t in gegaan  op  d e  eerder ge 
sch etste  p rob lem atiek . V oorts  h eeft 
d e  A d v iesra a d  een  v oo rs te l g o e d 
g ek eu rd  w aarin  gevraagd  w o rd t aan 
h et In stitu ut v o o r  B estu u rsw eten 
sch a p p en  om  een  o n d e rzo e k  in te 
ste llen  naar en een  ad vies u it te 
b ren g en  ov e r  d e  m eest d o e ltre f
fen d e  b es tu u rlijk e  organisatie  van 
d e  n ieu w e  pold ers . M en  zou  daarbij 
k u n n en  d en k en  aan d e  v o lg e n d e  al
ternatieven :

■ d e  in ste llin gen  en  v era n tw oord e 
lijk h ed en  laten  zoals het nu is m et

en ig e  re la t ie f e e n v o u d ig e  v erb e te 
r in gen  in  d e  co ö rd in a tie ,

■ in s te lle n  van  een  g e w e s t m et alle 
tak en  van  e en  g em een te  en p rov in 
c ie ,

■ in s te lle n  v a n  e en  g ew est en ge 
m een ten  m ét een  d u id e lijk e  taak- 
s ch e id in g , b ijv . d e  ru im te lijk e  or
d e n in g  d o o r  h et gew est,

■ in s te lle n  van  een  g ew est d ie alle 
taken  v e rr ic h t  m aar w aarbij d e  g e 
m een tera d en  d e  p lann en  g o e d k e u 
ren ,

■ in s te lle n  van  g em een ten , deze 
aa n w ijzen  als g ro e ig e m e e n te n  en 
v o o rz ie n  v a n  b ijz o n d e re  fin an cië le  
v o o rz ie n in g e n  e n /o f  d o e n  on d er
steu n en  m id d e ls  een  r ijk so v e rh e id s 
in ste llin g  b e la s t  m et in rich tin g  en  
o n tw ik k e lin g . B ij d it  alles d ien t 
m en  te b e d e n k e n  d at h et to t  nu toe 
een  g ro o t  v o o r d e e l  is gewe,est v o o r  
d e  o n tw ik k e lin g  van  d e  IJ sse l
m e e rp o ld e rs , d a t v o o r  w at betre ft 
d e  in r ich tin g  en  o n tw ik k e lin g  één 
d ien st w as en  is b e la s t m et d eze  ta
ken . M en  m o e t  z ich  v o o rs te lle n  w at 
in g e b o e t  w o rd t  aan d a ad k rach t in- 
die’n d e  n o rm a le  bestu u rsorg an en  
m et h u n  v e r s ch ille n d e  v era n tw oor
d e li jk h e d e n  d it  g e b ie d  to t on tw ik 
k e lin g  z o u d e n  m o e te n  bren gen . In 
e en  d e r g e lijk e  situ atie  zu llen  lang
d u rig e  b e s p r e k in g e n  ter bu n d e lin g  
van  d e  'a k tiv ite iten  n ood zak e lijk  
z ijn  m et a lle  o n v e rm ijd e lijk e  ver
trag in gen  d a a rb ij.
T en slotte : in d ie n  b ij een  a fw eg in g  
van  d e  v e rs ch ille n d e  alternatieven

d e  w eegsch aa l doorslaat in de rich 
ting  van  een  eerder instellen van de 
n orm ale  d em ocra tisch e  verhoud ing 
ten  k oste  van d e  ontw ikkeling  van 
dat g eb ied  (d o o r  het w egvallen  van 
b ijv . d e  b ijzon d ere  financiering van 
r ijk sw ege) dan kan een ,,na-groei”  
p lan  zoa ls d e  heer Jansz dat v o o r 
stelt, in derdaad  een  g oed e  aanvul
lin g  zijn  op  het pakket m aatregelen 
v o o r  d e  on tw ik k e lin g  van een ge
b ied  w aa rv oor  d e  R ijksd ienst v oor  
d é  IJ sse lm eerp o ld ers  een eerste 
aanzet h eeft gegeven , zij het dat 
v o o r  een  d erge lijk  plan aanvullende 
be le id sm aa tregelen  in 'h e t nationaal 
p la n o lo g is ch  be le id  noodzakelijk  
zijn.

Conclusies
■ B ij het in rich ten  van de IJssel
m eerp o ld ers  m o e t grote ernst w or
d en  gem aakt m et het nationale be
le id  ten  aanzien  van de ruim telijke 
ord en in g , in casu  het overloop - en 
g roe ik ern en b e le id .

■ D e  M inister van . V erkeer en Wa
terstaat laat daartoe in nauw over
leg  m et zijn  am btgenoot van 
V o lk sh u isv estin g  en R uim telijke 
O rd en in g  d e  b rood n od ig e  plannen 
v o o rb e re id e n  en uitvoeren. D e 
R ijk sd ien st v o o r  d e  IJsselm eerpol
ders is daarbij niet m inder o f  m eer 
dan een  instrum ent om  het ge
d a ch te  be le id  te verw ezenlijken .

■ D e  d em ocra tisch e  con trole  v ind t 
terech t form ee l en feitelijk  plaats in 
het parlem ent, waar d e  ter zake 
d esk u n d ig en  u it de frakties de Mi
n ister ter verantw oord in g  kunnen 
ro e p e n  m et d e  hun ter besch ikk ing  
staande m id d elen .

■ O o k  vanuit d e  polders ze lf k linkt 
een  steed s  sterkere stem om  in
spraak en  m ed ezeggensch ap  bij de 
bes lu itv orm in g  over  d e  ruim telijke 
o rd en in g  en on tw ik k elin g  van het 
g e b ie d . A an  d eze  gerechtvaardigde 
stem  zal steed s m eer gehoor m oe
ten w ord en  gegev en  m iddels het 
in ste llen  van norrhalere , bestuur
lijk e  verh ou d in g en .

■ M et v o o ro p  het gestelde d oe l 
(w elslagen  van het overloop bele id ) 
v o o r  og en  le id t een  en ander tot 
sp an n in gen  tussen  d e  noodzaak tot 
p la atse lijk e  d em ocra tie  en bestuur
lijk e  daadkracht. In  overleg  m oet 
en kan  h ierv oor  een  op lossing  w or
den  g eb on d en .

■ D e  d o o r  ons verm elde onafheid 
van  d e  kernen  in  d e  IJsselm eerpol
ders is een  on verm ijd e lijk  en aan
vaardbaar g e v o lg  van het instellen 
van  n orm ale bestuurlijke verh ou 
d in g en . M its van  R ijksw ege garan
ties w ord en  g e b o d e n  v oor  een ver
dere  d o o rg ro e i k om t daarbij de na
tion a le  d oe ls te llin g  niet in  gevaar.

■ O o k  na het instellen  van norm ale 
bestu u rlijk e  verh oud ingen  m oet de 
taak in het nationale beleid  na
d ru k k e lijk  v o o ro p  blijven  staan. Een 
regeling van de financiering en 
van de inzet van mankracht zal 
ongetwijfeld• een belangrijk onder
deel van een nagroei-plan uitma
ken.

RECHTSTREEKS
Net zo als dat in het maandblad Ad 
Rem het geval was, is het de bedoe
ling van deze rubriek om een. aan
tal min of meer belangrijke Arjos- 
berichten rechtstreeks bij de lezers 
aan te laten landen.

Abonnees N.G.
Er zijn  A r jo s le d e n  d ie  al g e a b o n 
neerd w aren  op  N ed erlan d se  G e
d a ch ten  en  z ich  afvragen o f  ze NG 
nu tw eem a a l gaan on tvan gen , als ze 
daar z e lf  g een  stok je  v o o r  steken. 
D at is niet het geval.
Van alle  A r jo s le d e n  is nagegaan  
w ie  N ed erla n d se  G ed ach ten  al ont
v ingen . D egen en  bij w ie  dat zo  was 
zijn  a fg e v o e rd  van d e  lijst van  de 
partij en  zu llen  dus van  d e  A R  geen  
v erzoek  om  beta ling  o f  een  au tom a
tisch e  g iro -a fsch r ijv in g  m eer  krij
gen. V e rv o lg e n s  zijn alle led en  van 
d e  A r jo s  o p g ev oerd  als ab on n ee  
van  on s w eek b la d , w an t N .G . 
m aakt au tom atisch  d ee l u it van  het 
lid m aa tsch ap  van  on ze  organisatie. 
M och ten  er o n v erh oop t to ch  v er 
g iss in gen  gem aakt zijn  of' gem aakt

w ord e n  (alles m oet w enn en ), g e e f 
dat dan  sp o e d ig  d o o r  aan het sekre- 
tariaat van de Arjos, Dr. Kuyper- 
straat 3, Den Haag: tel. 070-
18.39.60.

Toptien 1974
D e strijd  is gestred en . D e  led en 
w ervers ku nn en  teru gzien  o p  een  
su k se sv o l jaar. Er- k on d en  in 1974 
o v e r  de 200 n ieuw e leden  in ge
sch re v e n  w ord en . B ov en aan  d e  lijst 
van  d eg en en  d ie  v o o r  d eze  aanw as 
z o rg  droegen , p r ijk en  de v o lg e n d e  
10 nam en, m et daarachter h et re
su ltaat v a n 'h u n  aktiv ite iten  per 31 
d e c e m b e r  1974.

1 Hans Morssink, Groningen 34
2 Huub van der Meer,

Numansdorp 11
314 Harm Drost, Groningen 10 
Jan van de Lagemaat, 

Harlingen 10
5/6 Anneke Rothuizen, Bennekom 8

Wim van der Spek,
Groningen 8
7110 Maarten van 
Ditmarsch, Utrecht 7

Henk van Drunen, R ossum  7
Wouter Oprel, Sleeuwijk 7 --
Pia Schütz, Delft 7

R E C H T 

S T R E E K S

. I)c/.c ru b r ie k  bevat het 
orga n isato r isch e  n ieuw s van  

de A R JO S

O n d er h et m otto : „de toptien is_van 
jou!”, gaan w e in 1975 natuurlijk  
o p n ieu w  van  start, m et n ieu w e  
kansen  en  n ieu w e  m og e lijk h ed en . 
D oe  m ee: w erf een  lid  o f  tw ee!

Ledenbestand
H et led en b esta n d  van  d e  A r jos  nam  
in  1974 ten  op z ich te  van  1973 toe. 
Daar z ijn ' w e  erg  g e lu k k ig  m ee. In 
een  tijd  w aarin  allerlei „g e v e s t ig d e  
jon g eren org a n isa tie s”  d e  en e v eer  
na d e  andere m oeten  laten, is d it 
zo w e l v o o r  de A R P  als v oor  d e  A r 

jo s  een  v e rh e u g e n d e  on tw ik k e lin g . 
H et le d e n b e s ta n d  van  de A r jos  zag 
er u it a ls vo lgt:

1973 1974
Groningen 206 224
Friesland 104 100
Drenthe 78 77
Overijssel 106 111
Gelderland 119 133
Utrecht 77 83
N -H ollan d 150 151
Z -Holland 268 256
Zeeland 14 17
N-BrabantILimb. 40 50'

totaal 1162 1202

Jaarvergadering 1975
datum: zaterdag 15 maart a.s. 
plaats: Jaarbeurs-Congrescentrum, 
Utrecht
.aanvang: 10.00 uur ’s morgens. 
N aast d e  re d e  van  d e  A rjosv oorz it - 
ter en  d e  b e h a n d e lin g  van  d e  Jaar
stu k k en , b e lo o ft  15 m aart o o k  v er 
d e r  een  g ra n d io z e  p o lit ie k e  m ani
festatie  te w o rd e n . V o o r  k orte  toe 
sp ra ken  en  d isk u ss ie  w erden  uit
g e n o d ig d  d e  A R -M in isters (D e h e
ren  B o e rsm a  en  D e G aay F ortm an), 
d e  A R -sta atssek reta rissen  (d e  heren

K ooy m a n s en  Veerm an) en d e  A R - 
fraktievoorzitter in  de T w eede K a
m er, d e  heer A antjes. .
A lle  A r jo s le d e n  en vele belangstel
len d en  zijn  w elk om .

Joh n  T oxop eu s

C O N G R E S
Z U ID E L IJ K

A F R IK A
D e A R J O S  Z u id -H ollan d  houdt o p  
zaterdag 1 februari a.s. een con gres 
over  het them a:
Zuidelijk Afrika op weg naar Be- 
vrijding
■  D e  g e v o lg e n  van de Portugese 
d ek o lon isa tie  v o o r  R hodesië en  
Z u id -A frik a .
■  In vesterin gen : ekon om isch e u it
b u itin g  o f  m id d e l tot bevrijding?
■ D e  ro l van de bevrijd ingsbew e
gingen .

Plaats: Gebouw „De Heuvel” , Sint 
Laurensplaats 5, Rotterdam-C. 
In lich tin gen  en aanm eldingen: 
Klaas de Vries, Voorstraat 3, Delft 
Janny Kersten, 3e Dwarsweg 2r 
Numansdorp (tel. 01865-2074)
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Reisbureau
'BAKf
Marktstraat 6
ALKMAAR Telefoon 072-1.10.44

U w  a g e n t  v o o r :

★  AIRTOUR EUROPA

★  FIT

★  HOTELPLAN

★  EUROTOURS

★  EUROPA-EXPRES

★  FLY TOURS

★  BROERE '

★  DE JONG S TOURS 

en ★  RIJNVAKANTIE
(Rotterdam-Rijnlijn)

Bel NU
en U ontvangt het gewenste 
programma voor 1975.

FIRMA C. VERMEER 
en ZONEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 0 1808-1230 -  Ouderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. ENZ.

VOSKAMP EN VRIJLAND 
KASSENBOUW N.V.

KASSENBOUW - KETELBOUW 
VERWARMING

’s-GRAVENZANDE POSTBUS 30 
TEL. 0 1748-3921*

______________ _________________

ZEELAND
V  ✓

Bouwmaterialen keukens
TEGELS TIELSA
BEKLEDINGSPLATEN VOOR ROSÉ
BINNEN- EN BUITENWERK PRISMA

i A. DE JAGER-TOLHOEK N.V.
SHOWROOM GOES EN MIDDELBURG

AANNEMINGSBEDRIJF 
I  ..SCHOUWEN-DUIVELAND”

.V.
10-ZIERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR 

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

Schuithaven

Wordt
lid

van

de
ARP

"

DORDRECHT
en omstreken

HandelsmaatsctiappQ A. van ROON N.V.
WESTHAVENKADE 61, VLAARDINGEN 

TEL. 34.34.92 en 34.30.46

U slaagt beslist bij ons voor uw kampeer- 
en watersporiartikelen

In ons atelier worden alle voorkomende werkzaam
heden op het gebied van tenten, caravans, luifels, 

bootzeiien etc. gedaan.

v.h. GEBR. HARKEMA
SINDS 1948 JOHAN STAAT - DORDRECHT

ZOWEL VOOR 
WONING, 
GARAGE, 
FABRIEK OF 
SCHIP

Automateriaal 
Gereedschappen 
Hang- en Sluitwerk 
Ijzerwaren 
Bevestigingsartikelen

LEVERING ALS REGEL UIT VOORRAAD 
GROOTHANDEL EN FABRIEKSAGENT

tel. 3.94.29 
tel. 3.94.33 
.tel. 3.32.21 
tel. 3.43.03 
tel. 3.43.03

Drukkerij De Longte B.V.
P ostb u s 171 - D ord rech t - Tel. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleirren 
reklamedrukwerk

KABO
m e u b e l
g r o o t h a n d e l

verkoop rechtstreeks aan de particulier.

5 0 0 , -  t o t  1 0 0 0 , -  

K O R T IN G !

Grote keuze in bankstellen kasten etc. 

Kom geheel vrijblijvend bij ons kijken.

VEENENDAAL
Gortstraat 5-7.
Tel. 08385-1.09.26.

HYPOTHEEK
tot 140 % en m eer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.prov. 
GELDLENING f 5000,- 36 m. f 171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. Adv. én bemidd. 
ONROEREND GOED
Drs. J. A. Uding & Partn. Fin. adv. en vast- 
goedcons. v. Maerlantlaan 7, Amersfoort, te lefoon
033-1.68.53/3.20.68
Bijkantoren:
•  v.d. Helstlaan 39, H’sum, telef. 02150-1.32.87;
•  Tholenseweg 9, A’veen, telef. 020-43.11.99.

Wij hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong

STUDIEBOEKEN (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

W ij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
De Vuurbeek en T. Wever.

Ook de folders van de boeken W. Schippers, H. 
Kingmans, H. te Merwe, en andere schrijvers.

Voor al Uw „BRONNEN” naar de

„BRONNENKONING”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl.
(zonder postzegel).

„NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer....

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-4244-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

FRIESLAND

modecentrum

W tx A J n d
Dokkum-Diepswal 17 tel.: 05190 - 2361

RIVEL
Fabriek van RIJWIELEN 
en AUTOPEDS
S U R H U I S T E R V E E N
Telefoon 0 5124-1545

M u z
Grootzand 14 • 38

Alle textiel goederen, 
bedden, dekens, 
matrassen, complete 
woninginrichting

42, SNEEK - Midstr. 114, JOURE
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Het partij bestuur heeft vrij
dag, 17 januari jl. voorzien in 
de vacature van presidente 
van het A.R. Vrouwencomi
té.

Op v oors te l van  het C om ité  b e 
n oem d e  h et p a rtijb estu u r mevrouw 
E. van Velthooven-Olde te H o o - 
geveen . Z ij v o lg t  h ierm ee  m evrouw - 
A . J. S ch u t-H eid in ga  op , d ie  om  g e 
zon d h e id sred en en  d e  fu n ctie  in het 
v oorjaar van 1974 m o e s t  n eerleg 
gen. A a n g ezien  m e v ro u w  V an  V elt- 
h oov en  to t nu  toe  v ice -p re s id e n te  
van  het A .R .V r o u w e n co m ité  w as, 
tro f het p a rtijb estu u r d ire c t  een  
v oorz ien in g  in d eze  n ieu w e  v aca tu 
re. T ot vice-presidente van  het 
A .R .V .C . w erd  b e n o e m d  mevrouw 
A. C. Westhoff-Hubée te M id d e l
burg, even een s op  v o o rd r a c h t  van  
het A .R .V .C .
H et p artijbestu u r tr o f  n o g  een  
v oorz ien in g  in  d e  p e rso n e le  sfeer. 
V anw ege de in tegra tie  van  het A r- 
jo sb la d  A d  R e m  in N ed erla n d se  
G ed ach ten  w o rd t  d e  red a ctie  u it
gebreid  m et een  A r jo s lid . H et p a r
tijbestu ur g in g  a k k o o rd  m et b e 
n oem in g  van  G. A . d e  B o e r  te A m 
stelveen .
Naast een aantal p o lit ie k e  zaken  
kw am en  in h et p a rtijb estu u r  o o k  
op  17 januari jl . w e e r  een  aantal o r 
gan isa torisch e za k en  aan d e  ord e .

Partijbestuur bijeen, op 17 januari jl.

A R  Vrouwencommité
kiest

nieu we presidente
s £•* %.

Een en k el punt stippen  w ij h ieron - '  <tf“. '
der aan. ,

Vormingswerk
O p g e r ich t  is de Stichting Kader- en 
Vormingswerk van de A.R.P. D eze 
s t ich tin g sv orm  is n ood za k e lijk  in 
v erb a n d  m et d e  per  1 januari 1975 
gestartte subsidiëring van het 
kader- en  v orm in g sw erk . W elisw aar 
zijn  n o g  n iét alle su b s id ie v o o r 
w aarden  b ek en d , m aar het ziet er 
naar uit, dat d it  b in n en  en k ele  w e
k en  w el h et geva l zal zijn . M et het 
o o g  daarop  g a f h et partijbestu u r 
haar fiat aan d e  op r ich tin g  van  de
stich ting , w aarvan d e  led en  van  d e  Mevr. v . ;V elthooven-Olde

la n d e lijk e  O rganisatie C om m issie  
h et stich tin g sb estu u r zu llen  gaan 
v orm en .
D e su b s id iërin g  h ee ft o o k  betek e
n is v o o r  d e  K am ercentra les. Z ij 
k u n n en  hun kader- en  v orm in g sb ij
een k om sten  o o k  laten  vallen  on der 
d e  su bs id iereg e ls . D ezer  . dagen 
w o rd e n  de K am ercentra lebestu ren  
o v er  d e  te v o lg e n  p ro ce d u re  geïn
form eerd .

C.D.A.-conferentie
H et partij bestuur m aakte afspra
ken  ov er  een op  20 en 21 februari 
a.s. te houden conferentie van 
A.R.P., C.H.U. en 'K.V.P. over de 
C .D .A .-statuten.
Z o a ls  bek en d  is d e  stem m in g  d o o r  
d e  A .R .-k iesveren ig in g en  over  d e  
C .D .A .-statu ten  v e rs ch o v e n  naar de 
p e r io d e  28 februari tot en m et 15 
ap ril a.s., m ed e in verban d  m et de 
op  7 en 8 februari a.s. te h ou d en  
A lg e m e n e  V erg a d erin g  van d e  
C .H .U . D e con feren tie  van de drie 
partijen  d ien t e rv o o r  d e  g ew ijz igd e  
on tw erp -sta tu ten  van  elk  der partij
raden  (c .q . A lg e m e n e  vergadering) 
aan eën besp rek in g  te on d erw erp en  
en te  k om en  to t d e  form u lerin g  van 
g e lijk lu id e n d e  statuten. O ver de g e 
lijk lu id e n d e  tekst zu llen  de A .R .- 
k iesveren ig in g en  in g en o e m d e  p e 
r io d e n  hun o o r d e e l kunnen  uit-

Van de

partij
sp rek en . D e con fe re n tie  zal van 
A .R .-z ijd e  w ord en  b ijg e w o o n d  door. 
d e  A .R .-led en  van  het C.D.A.- 
bestuur, aangevuld  m et een aantal 
dagelijk s-bestuu rs- en partijbes- 
tuu rsleden . T otaal 20 personen.

Boertien
Tenslotte moet worden vermeld, dat 
het partijbestuur besloot telegra
fisch de felicitaties te doen toeko
men aati de nieuwe C om m issaris 
van de Koningin in Zeeland, dr. C. 
Boertien, die op vrijdag, 17 januari 
jl. werd ingehuldigd.

A F S C H E ID  
M R . H O O G E N D IJ K

De directeur van de dr. 
Kuyperstichting is adviserend lid 
van het dagelijks bestuur en 
partijbestuur. De huidige 
directeur mr. W. C. D. Hoogendijk, 
heeft per 1 februari een andere 
betrekking aanvaard. Ter 
gelegenheid daarvan schreef hij 
het partijbestuur een brief, 
waarvan het partijbestuur het 
zinvol achtte deze in extenso in 
ons weekblad te publiceren. De 
tekst van de brief luidt als volgt:

Geachte dames en heren,

Z oa ls  u w a a rsch ijn lijk  reed s  ter ore 
is g ek om en  zal ik  m et in ga n g  van  1 
febru ari a.s. m ijn  fu n ctie  bij de 
K u y p e rs tich tin g  v e rw isse le n  v o o r  
een  fu n ctie  b ij d e  p ro v in c ia le  g r if

f i e  van  Z u id -H o lla n d . D aarm ee 
n eem t o o k  m ijn  a d v iseren d  lid 

m aatschap  van  uw co lle g e  een  e in 
de.
Ik  w as aanvan k elijk  van plan op  de 
laatste v erg ad er in g  die ik zou  b i j
w o n e n  m et en k ele  p ersoon lijk e  
w o o rd e n  van u a fsch e id  te nem en. 
H et b lijk t m ij ech ter  dat ik  d o o r  
een  andere afspraak  o n m o g e lijk  uw  
v erg a d erin g  kan  b ijw on en . D aarom  
nu op  deze  w ijze een  groet, w aar ik 
graag h et v o lg e n d e  aan zou  v e rb in 
den.
Ik  h eb  het v a n a f de eerste dag  tot 
en  m et de laatste d a g  een  v o o rre ch t 
g ea ch t in de Dr. K u y p erstich tin g  
w erk zaam  te zijn. M ijn  vertrek  
h ee ft n iets te m aken  m et s cep s is  
o v e r  d e  T o e k o m st van  onze p o li
tiek e  rich ting . In teg en d ee l, zo oo it 
dan is het in de h u id ige  tijd  een. 
g e w e ld ig  b o e ie n d e  opgave , u it het 
rijke  p o lit iek e  fo n d s  dat de g e v e s 
tigd e  partijen  A R P , CH U  en K V P  
v orm en , een v ern ieu w d e , e ig e n t ijd 
se, ge ïn sp ireerd e  p o litiek e  b e w e 
g in g  te b ou w en . Ik  h o o p  er dan o o k  
aan m ee te b lijv en  d oen , m aar op  
d e  w ijze  zoals u allen, als n iet-

p ro fe ss io n e le  vrijw illiger . D e tw ee- 
be lan grijk ste  redenen  w aarom  ik 
de K u y p erstich tin g  verlaat zijn: a) 
ik 'v r e e s  dat ik n iet b lijv en d  ov er  
v o ld o e n d e  geeste lijk e  sp an k rach t

zal b esch ik k en  om  u itgerek en d  de 
fu n ctie  van d irecteu r van de K u y 
p erstich tin g  w aar te ku nn en  m a
k en ; b ) het is v o o r  een  partij g e 
zon d  indien  ook  op  de n iet-gekozen  
p o s te n  van tijd  tot tijd  en ige d o o r 
strom in g  plaatsvindt.
M ijn  tijd  bij de K u y p erstich tin g  
va lt sam en  m et e en  bew og en  p e 
r io d e  van de A R P . Ik  ben  n og  d o o r  
S ch o u te n  ben oem d , m et enige aar
zeling , om d at ik  toen  zo rechts- 
rad ikaal was. Ik  v o n d  het b ijv o o r 
b e e ld  een  schandaal dat de A R P  tot 
sa m en w erk in g  m et socia listen  b e 
re id  w as geb lek en  .(!). S indsdien  
h e b b e n  w ij een in ten sieve  heroriën 
ter in g  in onze k rin g  beleefd : h er
w aarderin g  overheidstaak ;
N ieu w -G u in ea ; m on d ia le  en .E u ro 
p ese  v era n tw oord e lijk h e id ; de 
eth iek  van de d e fe n s ie ; de keuze 
v o o r  het C D A, w aarin  de nam en 
van  B ergh u is en B ru in s  S lot sleu 
te lb eg rip p en  zijn  gew ord en . ’ M is
sch ien  heeft geen  generatie antire
vo lu tion a iren  zo v e e l in zo korte tijd  
m oeten  verw erken . Ik  g e lo o f  dat

w ij tot nu toe er h eel redelijk  in 
geslaagd  zijn het sp o o r  naar -d e  
to e k o m st te v o lgen , al h oud t m enig
een  -  b eg r ijp e lijk  -  som s zijn hart 
vast w anneer 'v e r tro u w d e  herken
n in gstek en s op  deze w eg. gaan ont
brek en . D es te belan grijk er  w ordt 
dan  het r ich tin g g ev oe l, dat alleen 
on ze  po litiek e  b eg in se len  ons op  
d it  v o o r  on s o n b e k e n d e  en som s 
m issch ien  angstaan jagende terrein 
ku nn en  versch affen . D aarom  w ens 
ik u toe, als h oogste  besturende 
c o lle g e  van de A R P , dat u met de 
v rijm oed ig h e id  en  on bevan gen heid  
d ie sterke p o litiek e  beginselen 
ku nn en  sch enk en , uw  w eg  naar de 
on b ek en d e  to e k o m st zult blijven 
gaan.
M et als inzet: d e  dienst van de 
christp i-dem ocratische partijen aan 
de publieke zaak, in  goede, maar 
voora l ook: in kw ade dagen.
Ik  dank u allen v o o r  de overvloedige 
kam eraadschap en  de solidariteit in 
uw  kring ondervonden .
M oge uw w erk gezegend worden. 
M et'hartelijke groet,

Holwerda-Zonen
DOKKUM LELYSTAD
0 5190-2292-2580 0 3200-1400 en 1600

Alle transporten
BINNEN- EN BUITENLAND

SPECIAAL
VERHUIZINGEN
Meubeltransporten

A.R.P. DRENTE
D e A .R .P . en  A r jos  in D rente orga
n iseren  zaterdag, 25 januari 1975 in 
het H erm an  B a v in ck h u is  te H o o - 
g eveen  (H oofdstraat 97) een  kadér- 
con feren tie . Aanvang- 10.00 uur. 
E inde  p lm . 16.30 uur. Them a: het 
fu n ction eren  van  d e  d em ocratie . 
In leiders: drs. J. de Koning, voor-

A .R .P . O V E R IJ S S E L
Het b e s tu u r van de  A.R.P. OVERIJSSEL zoekt

IEMAND 
(vrl. o f  mni.)

w oonachtig  in O verijssel^ d ie voor haar de adm inistratie wil verzorgen.

De beschikking over enige vrije tijd is daarvoor nodig.

Hoewel he t niet a ls  een  royale b ijverdienste gezien mag w orden, is er 
wel een  vergoed ing  aan verbonden.

Inlichtingen en aanm elding bij J . H. Engbrink, C hurchillstraat 29, Hol
ten . Tel. 05483-1528.

zitter A.R.P., en J. Lanser, voorzit
ter C.N.V.

ARP
Z-HOLLAND

D e A R P  Z u id -H o lla n d  h o u d t een  
op en ba re , verg ad erin g  o p  zaterdag 
25 januari a.s. ’s middags 14.00 uur 
in de Pauluskerk, Mauritsweg 20 
te Rotterdam.
O p de agenda afscheid van enkele 
statenleden, o.a. een toespraak van 
mr. Aantjes.

KADERKURSUS
O p 31 januari en 1 februari a.s. is 
er w eer een  b ije e n k o m st van, de 
kaderkursus Zuidwest Nederland, 
die d itm aal g eh o u d e n  w o rd t  in 
Driebergen, in ,,Ons Centrum”, 
Traaij 299. O n d erw erp en  ditm aal: 
„d e  stru ctu ur van  de A R P ” , een  g e 
sp rek  m et een  fra ctie lid  over  „a c 
tuele p o litiek e  v ra a g stu k k en ” , een 
d iscu ss ie  over  „taak  en  fu n ctie  van 
de p o litiek e  partij” . D aarnaast ook  
d itm aal aand acht v o o r  sp reek  en 
d iscu ss iev aa rd ig h e id .

BIJTANKDAG ,
Op za. 15 februari a.s. vindt de 2e 
bijtank dag plaats voor oud- 
kaderkursisten. D itm aal is de 
plaats van  b ije e n k o m st „C on ta ct 
der C on tin en ten ” , S oesterberg , 
A m ersfoortsestraat 20. H et p ro 
gram m a bevat o.a. een  g esp rek  m et 
m evr. J. van L eeu w en  o v er  „a c 
tuele p o lit ie k ” , een  d is cu ss ie  m et 
staatssecretaris K oo ijm a n s  ov er  de 
V . N. a lsm ed e een g ed a ch ten w isse 
lin g  m et mr. P rins, d a ge lijk s  b e 
stuurslid  A R P , over  „ta a k  van  de 
o v e rh e id ” . R eserveert u d eze datum  
vast.

Draaiboek 197411975 
IN HERDRUK 
VERSCHENEN

De belangstelling voor het draai
boek 197411975 was dermate groot, 
dat de eerste en tweede druk volle
dig zijn uitverkocht.
A a n g ezien  er n o g  steed s aanvragen 
v o o r  het d raa iboek  b in n en k om en  is- 
overgega an  tot een  derde druk. 
Z o a ls  u w ëet b ev a t het draa iboek  
1974/1975 alle organisatorisch e 
p lannen : v ee l in form atie  over de 
leden " en  ab on n eew erfa ctie , w erk 
w ijze  k iesveren ig in g en , kernen- 
w erk , A.R.' V ro u w e n co m ité , k ader
w erk  etc.
V o o r  k iesveren ig in gsbestu ren  en 
b e la n gste llen d en  zijn w eer extra 
ex em p la ren  van  het draa iboek  k os
teloos verkrijgbaar. E en  briefkaartje

aan A .R .P ., Dr. KuypersVraat 3, 
Den Haag o f  een  te le foon tje  naar 
070-18.39.60 (ook ’s-avonds of in het 
'weekend) m et o p g a v e  van het ge
w enste  aantal is v o ld o e n d e . Haast 
u! v
Voor u het weet is de derde (en on
herroepelijk laatste) druk weer uit
verkocht.

H E E F T  *
U  D E  *

C O N T R IB U T IE
- A L  " ’ “1 _ 

G E S T O R T ?  
l , G E B R U IK ;

3 G IR O K A A R T ! ,

W IL  U W  K IE S V E R E N IG IN G  B E T E R
F U N C T IO N E R E N ?

Veel kiesverenigingen fuctioneren niet naar wens. Vergaderingen 
worden niet veel gehouden. Wanneer ze worden gehouden trekken 
ze weinig belangstelling. Jongeren ontbreken vaak. Met de financiën 
zit het in het slop. Kortom: de fut is er wat uit. Sinds korte tijd 
beschikt de A.R.P. over een aantal vrijwilligers, die in hun vrije 
(middag- of avond-) uren kiesverenigingsbesturen van advies willen 
dienen over de mogelijkheden de kiesvereniging nieuw leven in te 
blazen. Schroomt U niet'

V R A A G  A D V IE S !

Voor het maken van een afspraak met een onzer buitendienstmede
werkers kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat van de 
A.R.P., Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag. Tel. 070-18.39.60. ’s Avonds 
of in het weekend kunt u uw boodschap doorgeven via ons automa
tisch registratieapparaat.
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ST IC H T IN G  
't  V E LTH U Y®  
H A T T E M

In ons verzorgingstehuis in Hattem 
bieden wij 2-persoons 
appartementen aan.
Volledige verzorging en eventuele 
verpleging mogelijk.
Afmetingen woonkamer plm. 6 x
4,20, slaapkamer plm. 4,50 x 3,20, 
met volledige keuken, badkamer, 
hall, balkon op het zuiden 3,50 x
1,30.
Het tehuis ligt in eigen bospark met 
fraaie wandelomgeving.
Veel natuurschoon.
Goede verbindingen met gehele 
land.
Ruime logeergelegenheid 
aanwezig.
Plaatsing via sociale instanties 
mogelijk.

Inlichtingen aan Secretariaat der 
Stichting:
Bosweg 1, Hattem, 
tel. 05206-1641.
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Mr. Aantjes tijdens een werkbezoek vorii jaar. Méér over de ARP 
in 1974, leest u in het jaarverslag in dit nummer.

Jaarverslag

Deze week bevat NG een viertal 
extra pagina’s vanwege het feit 
dat in dit nummer o.a. het jaar
verslag in 1974 in katemvorm is 
opgenomen. In dit jaaroverzicht 
vindt u vele waardevolle gegevens 
over het wel en wee van de ARP 
over het afgelopen jaar. Een jaar 
met verkiezingen, met een belang
rijke periode voor het CDA, een 
periode kortom waarin zich op 
partijpolitiek .gebied vele belan- 
rijke ontwikkelingen voordoen. 
Het jaar 1974 is_ een jaar 
waarin de ARP probeert waar 
te maken dat een sterke ARP 
een steun is voor de christen
democratie, zo blijkt uit lezing 
van dit boeiende verslag.

Macht en gemeenschap 
zijn geen elkaar uitsluitende begrippen

„Machtsevenwicht of we
reldgemeenschap” , in deze 
vorm komt de vraag naar de 
ordening der internationale 
samenleving vaak op ons af.

Door
Mr, P. H. Kooymans
Staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken

H et v e r lossen d e  an tw oord  m a g  van  
m ij op  d eze  vraagstellin g  “n iet v e r 
w acht w ord en . W ant -  w at m en  o o k  
on d er b e id e  a lternatieven  m a g  v e r 
staan (iets w aa rop  ik  straks n o g  te 
rugkom ) -  d e  w ere ld  van v a n d a a g  
is er n iet naar om  m et een  s im p e l 
an tw oord  te k u n n en  vo lstaan . E n  
zeker kan d e  vraag n iet h erle id  
w orden  to t een  een v o u d ig  n aast e l
kaar stellen  van  „e e n  w ere ld  d ie  
bep aald  w o rd t d o o r  het te g e n o v e r  
elkaar staan van  een  aantal 
m a ch tsb lo k k e n ”  en „een  v erd ere  
u itb ou w  van  d e  V eren igd e  N aties, 
d ie  op  dit o g e n b lik  d e  en ige  k ern  is 
van  een  w ere ld g em een sch a p  in  
w ord in g ” .
In d ien  im m ers één  p roces  z ich  b in 
nen  de V e re n ig d e  Naties g e m a n i
festeerd  h e e ft  -  m et nam e d e  laat
ste m aanden -  dan  is het dat van  de 
m a ch tsvorm in g  en  h et op ereren  op  
basis van m a ch tsverh ou d in g en . 
D aarm ee g e e f  ik  n og  geen  o o r d e e l 
ov er  het al o f  n iet w en se lijk e  van  
d it v e rsch ijn se l -  m en  zou  ze lfs  
kunnen  zeg g en  dat het een  n ie u w  
elan aan de V eren ig d e  N aties kan  
g even  -  het is  s lech ts  een  e e n v o u 
d ige  constatering .
M en kan ste llen  dat het in  h e t ver-

N ederlandse
G edachten
Een blad om veel 
van te verwachten!
□  . Een . abonnement op Ned. Ge
dachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement ( f7 ,-  per half 
jaar)

Mijn geboortedatum is
□  Stuur mij enkele proefnummers

Naam........................................................

Adres. . .  .................................................

W oonplaats.............................................

Ned. Gedachten Antwoordno. 66,

Den Haag. Géén postzegel

Het enige politieke  ̂
weekblad van 
formaat r - ’ \  ^ v

leden  n iet anders is gew eest; dat 
o o k  b in n en  d e  V .N . d e  m achtsver
h ou d in g en  altijd  bepalend zijn ge
w eest en  dat één  van d e  oorzaken 
van het n iet bevred igend  fu n ctio 
n eren  van  d eze  organisatie ju ist is 
g ew eest h et n iet evenredig  ver
deeld  zijn  van  de m acht, hetgeen  na 
de toe tred in g  van  een g root aantal 
g e d e k o lo n ise e rd e  staten geleid  
h eeft to t  d e  frustratie bij de m ach- 
te lozen , d ie  h en  ertoe bracht de 
en ig e .m a ch ts fa cto r  w aarover zij b e 
sch ik ten  -  hun  stem m eno.verw icht
-  bij v o o rtd u r in g  in stelling te 
brengen .
E en als g e v o lg  van d e  energie-crisis 
te besp eu ren  bew u stw ord in g  van 
de m ach t van  d e  g ron d stoffen 
p rod u cten  zou  er dan toe  kunnen 
le id en  dat d e  m achtsverhoudingen  
ev en red ig er  v erd ee ld  zouden  zijn 
en daarm ee zou  d e  basis gelegd  
ku nn en  z ijn  v o o r  een gezondere 
w erk structu ur van de w ereldorga
nisatie. T o t op  grote  h oogte  beh oort 
d it n og  to t  h e t terrein  van  de ver
w ach tin gen  o f  -  zoals vele  m eer 
scep tisch  in g este ld en  zullen  zeggen
-  to t  dat van  d e  „w ish fu l th in k in g” . 
D u id e lijk  is  ech ter  dat ook  d é  V.N. 
in  de v oorz ien b a re  toek om st b lij
ven  op ereren  op  m achtsverhoudin 
gen , o f  d eze  nu even w ich tig  zijn o f  
n iet, m aar de vraag o f  een m achts
relatie ev en w ich tig  is o f  niet, is nu 
eenm aal a ltijd  sterk aan su bjectieve 
in zich ten  on derh ev ig .

Elementen
Een paar elem enten  verdienen  
daarbij sp ecia a l verm eld ing. In de 
eerste p laats dat militaire macht in 
de besta an d e  verh oud ingen  niet 
m eer d e  a llesb eh eersen d e factor is. 
H et bez it van  gron dstoffen , van 
en erg ieb ron n en  is n iet m eer m et 
w a p en g ew e ld  te verkrijgen. In zijn 
in terview  in  h et blad „B usiness- 
w erk ” , dat zo  sterk de aandacht 
h eeft g e trok k en , sprak d e  A m eri
kaanse M in ister van B uitenlandse 
Z ak en  K iss in ger  slechts over het 
ov erw egen  van  gew apend gew eld  
in het geva l v a n  com plete  w urging 
van  de e con om ie .
D at b etek en t niet, dat de militaire 
factor is u itg esp ee ld , zeker n iet in 
de relatie tu ssen  de superm achten; 
het b e tek en t w el, dat de effectiv i
teit van  h et gebruik yan w apens in 
een  ander lich t is kom en  te staan. 
Een tw e e d e  elem ent dat verm el
d ing  v e rd ie n t  is dat het bezit van 
een (e co n o m isch ) m achtsw apen 
gepaard  g aan d e  m et een stem over- 
w ich t, een  n ieu w e  bed reig ing  kan 
gaan v o rm e n  van  het op  bevred i
gende w ijze  fu nction eren  van de 
w ereld organ isa tie .
H et a fd w in g en  van. een consensus
-  dat is 'e e n  bes lu it waar' n iem and 
zich  teg en  verzet -  m et het dreige
m ent an ders een  stem m ing uit te 
lok k en  ov er  een  eenzijd ig  d oor  de

m eerd erh e id  in ged ien d  o n tw e rp  
kan on tw orte len d  gaan w erk en  -  d e  
k ru ik  gaat n et zo  lang te w ater  to t 
hij b a rs t . ' D e verk laring  v a n  d e  
A m erik a an se  v e rte g e n w o o rd ig e r  
aan het e in d e -v a n  de laatste A lg e 
m en e V erga d erin g  van  d e  V .N . is 
daarvan  een  lev en d ige  illustratie . 
T o e n e m e n d e  v ers ch e id e n h e id  o f  
stijg en d e  kansen  op  in tegra tie  -  d e  
kansen  v o o r  b e id e  lig g en  op e n . D e  
N ed erla n d se  R eg erin g  is v a n  o o r 
d eel, dat alle  kaarten op  h et laatste 
m oeten  w o rd e n  ingezet.

Georganiseerd, overleg ~
M en zal m oeten  k om en  to t h et b e 
v o rd e re n  van  g eorg a n iseerd  o v e r 
leg , w aaraan alle b e la n g h e b b e n d e n  
(p rod u cen ten , on tw ik k e ld e  c o n s u 
m en ten  en  arm e con su m e n te n ) 
d ee ln em en , op d a t een rech tv a a rd i
ger v e rd e lin g  van  de sch aarse  g o e 

d eren  m o g e lijk  w o rd t gem aakt. 
D aarm ee zou  een  sto o t  k u nn en  
w o rd e n  g e g e v e n  to t  een  m eer op  
w e rk e lijk e  g em een sch a p sz in  g eba
seerd e  o rd e n in g  van  d e  w ere ld sa 
m en lev in g , w aarbij ik  g em e e n 
sch a p sz in  n iet a lleen  versta  in  d e  
m eer  e th is ch -g e o r iê n te e rd e  zin  van  
so lid ar ite it m et d e  ander, m aar o o k  
in  d e  zin  van  een  on d e rk e n n in g  van  
d e  g e m e e n sch a p p e lijk e  be lan gen , 
d ie  n o g  s le ch ts  d o o r  b e s e f  van  de 
to e n e m e n d e  on d erlin g e  a fh an ke
lijk h e id  k u n n en  w o rd e n  g ed ien d . 
In  d e  k o m e n d e  p e r io d e  zijn  er ge
le g e n h e d e n  te o v er  om  te ku nn en  
b e o o r d e le n  o f  d e  h ier  l ig g e n d e  kan
sen  a a n gegrep en  en  b en u t zu llen  
w o rd e n , w aarbij ik  sp ecia a l d en k  
aan d e  sp e c ia le  z ittin g  v a n  d e  A lg. 
V erg . van  d e  V .N ., d ie  in  d e  aan
v a n g  van  se p te m b e r  1975 zal w or
d e n  g e h o u d e n  en  d ie  z ich  in ten sie f 
zal m o e te n  b e z ig h o u d e n  m et de 
to ts ta n d k o m in g  van  een  n ieu w e  
e c o n o m is c h e  orde .
E en  d in g  is e ch ter  d u id e lijk ; dat 
h et m a ch tsv e rh o u d in g e n  en 
m a ch ts fa cto re n  zijn , d ie  op  z ich z e lf 
b e p a le n d  z ijn  v o o r  h et fu n ction eren  
v a n  een  g e m e e n sch a p  o f  althans 
v o o r  h et van  d e  g ron d  k om en  van 
een  g em een sch a p .
M ach t en  g e m e e n sch a p  zijn  geen  
te g e n o v e r  elkaar staande o f  elkaar

u its lu iten de  b eg r ip p en ; ied ere  g e 
m een sch a p  k en t m a ch tsv erh ou d in 
gen  en  fu n ction eert op  basis  daar
van. M en  kan  zich  ze lfs  a fvragen  o f  
m a ch tsev en w ich t en  g e m een sch a p  
te g e n o v e r  elkaar staande b e g r ip p e n  
zijn  en  o f  n iet v e e l eerd er  e v en 
w ich tig e  m a ch tsv erh ou d in g en  een  
v o o ro n d e rs te llin g  zijn  v o o r  het van  
d e  g ron d  k o m e n  van  e en  w erk e lijk e  
gem een sch a p .
W ant het b eg r ip  g em een sch a p  
graaft d iep er  dan  h etgeen  ik  zo ju ist 
op gern erk t h eb  ov e r  h et to e k o m st
p e r sp e c t ie f  op  k orte  term ijn  van  d e  
V eren ig d e  N aties. H et v e ro n d e r 
stelt dat. d e  m a ch ts fa ctoren  n iet 
m eer  on a fh an k e lijk  d o o r  d e  a fzon 
derlijk e  factoren- in een  sa m en le 
v in g  w o rd e n  gehanteerd , d o c h  op  
g e co ö rd in e e rd e  w ijze  w o rd e n  to e 
gep ast in  h et a lgem een  belan g . 
D aartoe  zu llen  zij op  langere  te r 
m ijn  o o k  o n d e rg e sch ik t  m oeten  
w ord en  g em aa k t aan g em een sch a p s- 
organen . H et m a ch tsev en w ich t in  
d e  trad ition e le  zin  is v e ro u d e rd , al 
w as h et a lleen  m aar om d a t m en  
daarin  g een  m ateriële  v erb e ter in 
g en  van  het bestaan  to t  stan d  kan  
b ren gen ; h et is sterie l en  b ev r ie 
zen d , zek er  in  zijn  h u id ig e  co n s te l
latie. D e g e m e e n sch a p p e lijk e  b e 
langen  d ie  g een  a fzon d erlijk e  b e 
hartig ing  m eer toestaan , z ijn  to e g e 
n om en  en  daarm ee d e  o b je c t ie v e  
v oorw a a rd en  en  bij g e v o lg  d e  
n ood zaa k  v o o r  een  m eer o p  de ge 
m e e n sc h a p  g eoriën teerd e  v o rm in g  
en  beh eers in g  van d e  in ternation a le
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In het Parool van 24 januari staat 
een artikel van Mr. Anneke Goud- 
smit over wat zij noemt „de abor
tuskwestie”. Dit stuk is tekenend 
voor de pragmatistische wijze, 
waarop niet alleen de aanhangers 
van D’66 , maar ook vele andere 
voorstanders van een politiek, die 
erop is ingesteld alleen het 
practisch-haalbare na te streven, de 
zaken benaderen. Mr. Goudsmit 
constateert, dat met betrekking tot 
het vraagstuk van de abortus een 
aantal onverenigbare en ook niet 
meer te bediscussiëren standpunten 
zijn ingenomen, zij vraagt zich af 
of degenen die het strafbaar-houden 
van abortus voorstaan hun wil aan 
anders denkenden mogen opleggen 
en zij spreekt tenslotte de verwach
ting uit dat, zo het „neen-tenzij" 
wettelijk mocht worden vastgelegd, 
dit zal leiden tot allerlei vormen 
van „burgerlijke ongehoorzaam
heid” . Dit zijn dan tegelijk de 
gronden -door de conclusie, dat het 
verrichten van abortus door 
medisch-bevoegden niet strafbaar 
mag worden gesteld en dat zulks 
ook, gezien de „haalbaarheid”, niet 
kan.

Jongeren
In een N.C.R.V.-discussie naar aan
leiding van cijfers over onder an
dere sexueel leven onder jongeren 
bleek een meerderheid van de in de 
studio aanwezige jongens en meis
jes behept met vergelijkbare opvat

„Het gezin is de enige ge
meenschap waar de zich 
ontwikkelende mens zich 
veilig en geborgen kan voe
len en dat is een levens
voorwaarde. Onder invloed 
van de maatschappelijke 
ontwikkeling is het gezin te
ruggebracht tot een groep, 
die nog slechts door 
huwelijks- en biologische 
banden is verbonden.”

D eze u itspraak  d eed  mr. G. C. van 
Dam in  d e  on lan gs g eh óu d en  ver
gad erin g  van  het A .R . V r o u w e n co 
m ité. En hij v e rv o lg d e  zijn  b e to o g  
m et op  te m erk en , dat de e c o n o m i
sch e  e lem en ten  sterk g ered u ceerd  
zijn  en dat de fin an cië le  zo rg  heeft 
p laatsgem aak t v o o r  m og e lijk h ed en , 
d ie  de g ez in s led en  een  zekere zelf
s ta n d ig h e id  v e rs ch a ffe n  (zakgeld , 
au tow assen , op p a ssen  etc.).
O ok  de in v lo e d  van  b u ite n a f is to e 
g en o m e n  d o o r  b i jv o o rb e e ld  te lev i
sie en  te le fo o n  en  d e  om v a n g  van 
h et g ez ien  is verm in d erd . Je zou  
ku nn en  sp rek en  van een zekere 
verschraling van  d e  g ez in sv erh ou 
d in g en  (d e  con tacten ).
N aar d e  m en in g  van  d e  h eer Van 
D am  m o e t er thans in  het gezin  
v ee l m eer g eorg a n iseerd  en  v o o r b e 
reid w ord e n  o m  d e  com m u n ica tie , 
d e  relaties op  gang te h ou d en . D aar 
h eeft m en  m oe ite  m ee en  dat

N E D E R L A N D S E
G E D A C H T E N

WEEKBLAD VAN DE A.R.P. 
EVANGELISCHE 
VOLKS-PARTIJ 
W aarin o p g e n o m e n  A d R em  
(o ff ic ie e l orgaan  A rjos) - 
o n d e r  red ak tie  van 
G. A. K ie ft  (voorzitter), 
m evr. T. van  G eld er-d e  B oer,
G . de B o e r
H. W. van  d en  B rink ,
D. C orp oraa l
dr. W. d e  K w aadsten iet, 
mr. C. van  d e  W etering, 
drs. C. B rem m er 
(redaktiesekretaris)
Adres van redaktie, 
advertenties en administratie: 
D r. K uyp erstraat 3, 
’s-G ravenh age , 
tel. (070) 18.39.60, 
g iro  89673.

Abonnementsprijs: 
f  11,50 p er  h a lf  jaar.
G iro  89673 ten  nam e 
van  d e  A .R . partijstichting  
te ’ s-G ravenhage.

Studentenljongeren
abonnement
f7 , -  per  h a lf  jaar.
L o sse  v e rk o o p  f  0,75.

Abortuskwestie en de 
smalle marge voor de politiek

ken de nodige hekken op dammen te 
houden. Te gemakkelijk wordt ook 
van elders die politieke „spits” kla
gend ter verantwoording geroepen 
wanneer sommige hekken van 
sommige dammen dreigen te gera
ken. Te waken voor hetgeen nog als 
waardevol en zinrijk wordt ervaren 
wordt meer en meer eens ieders 
taak.

vdB

tingen, daartoe kennelijk geïnspi
reerd door een aantal gegevenheden 
inzake een thans blijkbaar vrij al
gemeen aanvaard gedragspatroon. 
We leven in situaties, zo redeneerde 
men daar, waaruit ongewenste 
zwangerschappen kunnen ontstaan 
en dan mogen de betrokkenen 
daarvan op geen enkele wijze „de 
dupe” worden...
Beide ervaringen geven te denken 
over de smalle marge waarbinnen 
het politieke handelen zich naar het 
oordeel van velen dient te voltrek
ken. Politici rest blijkbaar slechts 
de taak de diverse ontwikkelingen 
in het volksleven te observeren, te 
registreren en vervolgens de wetge
ving daarbij aan te passen. Ver
beelden zij zich meer te kunnen 
doen, bijvoorbeeld door de gecon
stateerde ontwikkelingen te willen 
toetsen aan ethische of andere nor
men dan gaan zij hun boekje te bui
ten en kunnen zij erop rekenen dat

ogenschouw

de samenleving zich in haar 
„rechts”-gevoel aangetast zal ach
ten, zal gaan protesteren dan wel 
de wetgeving naast zich neerleggen. 
Het lijkt erop dat de bevoegdheid 
van de po litiek e  verbanden al meer 
naar deze marginale positie wordt 
teruggedrongen. Wat met zich 
brengt, dat de beoordeling en de be

ïnvloeding van ontwikkelingen a a n  
anderen zal moeten worden overge
laten. Met politieke middelen zal 
straks slechts kunnen worden gele
galiseerd wat is - gegroeid.

Vereniging
Politieke organisaties dienen de 
dreigende verenging van hun reële 
mogelijkheden onder ogen te zien. 
Zij zullen duidelijker een beroep 
moeten doen op die verbanden van 
waaruit nog wél invloed kan wor
den uitgeoefend op de vorming van 
de openbare mening. Kerk, school, 
gezin, publiciteitsmedia, organisa
ties die zich bewegen op diverse ter
reinen van de vorming zullen moe
ten worden uitgedaagd tot het aan
vaarden van een groeiende verant
woordelijkheid.
Teveel wordt nog geleefd vanuit een 
vaag vertrouwen, dat een sterke po
litieke „spits” wel in staat zal blij--
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A.R. Vrouwencomité besprak rol gezin

Dient gezin andere 
structuur te krijgen?

b re n g t tek orten  m et z ich  m ee, d ie  
allerlei g e v o lg e n  k u n n en  h eb b en  
v o o r  b ijv o o rb e e ld  h et k ind  en via 
het k in d  v o o r  d e  sam en lev in g.

Oefenplaats
H ij b e to o g d e  verder, dat het gezin  
d e  o e fen p la a ts  is v o o r  h et k ind : in 
lie fd e , in trou w , in resp ect, in o p o f 
fe r in g sg ez in d h e id , in  m e d e d e e l
zaam heid . V o o r  het ch riste lijk e  g e 
zin  n o e m d e  h ij v o o ra l de v e rk o n d i
g in g  van  het heil van  Christus, v o o r  
d eze w ereld .
M et nadruk  w ees  m r. V an  D am  
erop , d a t hij het gezin  en het h u w e
lijk  n iet als alleen  za ligm aken d  
w ild e  zien . H et zou  on ju ist  zijn , ie
m and , d ie daarbu iten  staat o f  is 
k om en  te staan daarm ede te d is 
k w a lificeren . O ok  v o o r  d e  o n g e 
h u w d e, v o o r  het k in d erloze  e ch t
paar, v o o r  de w ees  h eeft G od  zijn 
w egen , w aarop  anderen  staan om  te 
h elpen . N iet u it de h oogte , niet 
vanuit w ee ld e , m aar vanuit de ro e 
p in g  an deren  in G o d s  lie fd e  te la
ten  d elen .
D e heer Van Dam was door het 
A.R.V.C. uitgenodigd omdat hij on
langs bij de begrotingsbehandeling 
van Sociale Zaken enkele opmer
kingen had gemaakt over het gezin. 
H et co m ité  ste lde  het daarom  op  
prijs , dat hij b ere id  w as een 
„p ra a tje ”  v o o r a f  te h ou d en  op  de
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-  o f  liev er  m on d ia le  -  v erh ou d in 
gen .
M aar d e  p sy ch o lo g is ch -p o lit ie k e  
barrières zijn  en orm  en  w ord en  m et 
d e  d a g  n iet m in d er, m aar m eer, 
w aarbij h et geen  zin  h ee ft aan deze 
o f  gen e  Z w arte  P ieten  to e  te spe
len.
D e  e ig en  in zich ten  om tren t de 
w ijze  w aarop  d e  sa m en lev in g  d ien t 
te w o rd e n  in gerich t, sp e len  daarbij 
een  b e la n grijk e  rol.
M en  w e n s t  d eze  n iet prijs te geven . 
D ie  e ig en  in zich ten  zijn  van g ro o t  
be lan g.
Zij moeten echter steeds getoetst 
worden aan de gemeenschappelijke 
waarden en belangen, die op het 
spel staan.

Deze -  aangepaste -  bijdrage diende 
oorspronkelijk als een inleiding voor de 
V.I.R.O. in het kader van de cyclus: „hoe 
moeten de internationale verhoudingen 
worden gevormd en beheerst?”

g ed a ch ten w isse lin g  van  het o n d er 
w erp  „D e  r o l van  het gezin  in deze 
sa m en lev in g ” . En u iteraard teven s 
o v er  d e  p laats van  de m an, de 
v rou w  en  het k in d  daarin.
In  het slot van  zijn  „p ra a tje ”  g ing  
het T w eed e  K am erlid  nader in  op  
het streven  naar g e lijk h e id  en  op  
d e  p os itie  van  de v rou w . „B e id e n  
b e s ch o u w  ik  als g e lijk w aa rd ige  
m en sen , m aar v ersch illen d . B e id en  
h e b b e n  een  o p d ra ch t in het gezin , 
m aar w e l e en  aparte ta ak v erd e 
l in g ” . H ij e in d ig d e  m et een  g ro o t  
v raagtek en  te zetten  ach ter een  v o l
le d ig  g e lijk e  ro lv erd e lin g  m .b.t. het 
o p g ro e ie n d e  g ezin  en  riep  de dam es 
o p  te b lijv e n  getu igen  van d e  zeg en  
die het gezin  kan m eeb ren g en  v o o r  
m en s en  sa m en lev in g.
In  d e  g ed a ch ten w isse lin g  k w am  de 
op v a ttin g  naar voren , dat de v rou w  
vaak  in  h oo fd za a k  allereerst g e 
w aardeerd  w o rd t  om  het „ v r o u w 
z ijn ”  en n iet v a n w eg e  haar „m e n s 
z ijn ” . D o o r  a llerle i om sta n d igh ed en  
is er w e in ig  kan s v o o r  d e  vrou w  om  
m eer  m ens te zijn  bu iten  haar g e 
zinstaken . V e e l d a m es ston d en  
v e rd e r  o p  h et standpunt, dat het 
on e e r lijk  w as dat de vrou w  bij het 
h u w e lijk  m oet k iezen  tu ssen  w e r 
k en  o f  „m o e d e r -z ijn ” . D aartegen 
ov er  w erd  naar v oren  g ebrach t, dat 
'o o k  de m an z ich  o p o ffe r in g e n  m oet 
g e troosten , in d ien  v o o r  k in d eren  
g ek oz en  w ord t; het kan  b i jv o o r 
b e e ld  zijn , w eers lag  h e b b e n  in zijn  
w e rk om sta n d ig h ed en .
A n d erz ijd s  w erd  aangeroerd , dat 
h et gez in  een  -  zoa ls het g e n o e m d  
w erd  -  „e n o r m  sp ee ls  b e d r ij f je ”  is, 
zeer k w etsbaar d o o r  e c o n o m isc h e  
g e v o lg e n  en d e  em a n cip a tie  teg en 
h ou d e n d . In dat v erb a n d  w erd  d e  
vraag o p g e w o rp e n  o f  g een  andere 
stru ctu ur aan h et gez in  g eg ev en  
d ien d e  te w ord en . E én der  aa n w e
zigen  stelde ferm , dat je  d o o r  de 
„ r o t ”  g ez in n en  die er steed s m eer 
k o m e n  som s to t de co n c lu s ie  k om t, 
dat m en sen  n iet in  een  g ez in sstru c
tuur passen .
D e h eer V an  D am  ste lde  daarop , 
d a t ju is t  daarom  gep le it m o e t w o r 
d e n  v o o r  het g oed e  sterk e  gezin, 
zon d er  het te g e lijk  „g e s lo te n ”  g e 
zinnen te d o e n  zijn . A a n  h et s lo t  
van  d e  d iscu ss ie  ston d en  d e  led en  
u itvoerig  stil b ij d e  m o g e lijk h e d e n  
v o o r  b ijs c h o lin g  en  o m s ch o lin g  van  
v rou w en , d ie  w eer  graag aan het 
a rb e id sp ro ce s  w illen  d ee ln em en , 
w an neer d o o r  m in d er  gezin sta k en  
h u n  aa n w ezigh e id  n iet altijd  g e 
vraagd  w ord t.H et is  d e  b e d o e lin g

d e  g e h o u d e n  d is cu ss ie s  nader uit te 
d iep en  en  zo  m o g e lijk  het p artij
bestu u r  een  aantal c o n c lu s ie s  aan 
te b ie d e n  m et b e trek k in g  to t het 
b e s p r o k e n  on d erw erp .

Politiek café
D e b i je e n k o m s t  van het A .R . 
V r o u w e n co m ité  -  d e  eerste  in 1975 
-  b le e k  e en  g o e d  b e g in  van  „H et 
jaar van  d e  v r o u w ” . U itvoerig  w erd  
g e sp ro k e n  o v er  de activ ite iten , die 
h et c o m ité  d it ja ar  w il gaan o n d er 
n em en . O p  tal van  m an ieren  zal het 
o n d e rw e rp  em a n cip a tie  in on s  land  
aan d e  o rd e  k o m e n . In  sa m en w er
k in g  m et d e  zu ster-orga n isa ties  van 
C .H .U .en  K .V .P . za l aan d ie  a ctiv i
te iten  w o r d e n  d ee lg e n o m e n . H et 
lig t in d e  b e d o e lin g  in het v oorja a r  
een  ra p p o r t  h e t d a g lich t  te d oen  
zien, h a n d e le n d  o v e r  het em a n cip a 
t ieb e le id , v a n  z o w e l v ro u w e n  als 
m ann en . A ls  v e r v o lg  daarop  zullen  
en k e le  s tu d ie d a g e n  b e le g d  w ord en , 
d ie  w e llic h t  k u n n e n  u itm on d en  in 
een  aantal b e le id sa d v ie z e n  aan de 
v e rs ch ille n d e  p a rtijen .
Z o a ls  b e k e n d  w o rd t  van  20 m e i tot 
8 ju n i 1975 e e n  g rote  te n to o n ste l
lin g  g e h o u d e n  in  U trecht.
O ok  daar zu llen  on ze  ch risten 
d e m o cra tis ch e  v rou w en org a n isa tie s  
hun a c tiv ite iten  o n tp lo o ie n  d o o r

het in rich ten  en  „bem ann en ” van 
een  stand en  het houden  van korte 
red evoer in gen  in  een politiek café. 
G raag ro e p t  het A .R . V rou w en co 
m ité h ie rv oor  de m edew erking in 
van  zov ee l m og e lijk  vrouw elijke en 
m an n elijk e  led en  van de partij. 
M o ch t u in staat en  bereid  zijn m ee 
te w erken  aan het w elslagen van 
activ ite iten  v o o ra l gericht op de 
v rou w  in  onze sam enleving, dan  
w o rd t  een  te le foon tje  naar het par- 
tijsecretariaat (070-18.39.60) graag 
in gew ach t. O ok  v o o r  m eer in form a
tie k u n t u daar terecht.
W ij vertrouwen erop, dat velen aan 
dit verzoek zullen voldoen!
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HILVERSUM 4
Minister van Doorn is bereid het 
aantal bestaande radiozenders, 
Hilversum 1, 2 en 3 met één uit te 
breiden. De technische 
mogelijkheden laten dit toe: 
eenzelfde golflengte, b.v. 
Hilversum 2, kan men bij wijze 
van spreken splitsen in twee 
richtingen. De een blijft 
Hilversum 2 de andere wordt 
Hilversum 4.
Wij verheugen ons over die 
bereidheid. De minister vergroot 
daardoor de mogelijkheden ten 
behoeve van de zendgemachtigden 
en van de luisteraar.
De vraag waartoe deze nieuwe 
zendmogelijkheid zal worden 
gebruikt, is echter niet eenvoudig. 
Wie zal deze zender vullen, maar 
ook -  hoe zal deze zender 
functioneren? Er leven echter een 
zodanig aantal van elkaar 
verschillende wensen op dit 
terrein, dat een oplossing op korte 
termijn niet direct is aan te 
bevelen.
Het zou een eenzijdige 
bevooroordeling betekenen indien 
deze zender uitsluitend zou 
worden gebruikt voor klassieke 
muziek. Zouden in dat geval dan

de zenders Hilversum 1 en 2 
voortaan geen klassieke muziek 
meer mogen brengen? Als dat 
inderdaad het geval zou zijn, wat 
komt er dan terecht van een 
volledig program dat door de wet 
van alle omroeporganisaties 
wordt geëist?
Naar ons gevoelen zal men zeer 
behoedzaam behoren te zijn 
nieuwe zenders geheel of 
grotendeels te bestemmen voor 
bijzondere doeleinden. De 
ervaring met Hilversum 3 heeft 
dat geleerd. Als wij deze weg 
verder opgaan -  aparte 
uitzendblokken voor de 
individuele zenders Hilversum 1, 
2, 3 en 4 -  zal het voor de 
omroeporganisaties onmogelijk 
worden een verantwoord volledig 
programma te brengen, waardoor 
luisteraars schade ondergaan.
Eén zender voor alle organisaties,
b.v. voor religie, plus één voor 
actualiteiten, plus één voor 
educatie en instructie, plus één 
voor klassieke muziek en één voor 
pop-muziek, verknipt het 
totaalprogramma en verduistert 
zo ook het uitgangspunt.
De taakopdracht van radio en 
televisie -  op basis van de 
geestelijke stromingen in ons volk 
-  te dienen tot waardevolle 
instrumenten voor overdracht van 
cultuur en kennis en tot het

NG

commentaar

verschaffen van amusement en 
ontspanning, zou op deze wijze 
volledig niet meer mogelijk zijn.

*  +

ABORTUS
De fracties van KVP en ARP 
hebben een eigen wetsontwerp 
inzake abortus bij de Tweede 
Kamer ingediend. Voor wat de 
inhoud betreft is in Nederlandse

Gedachten van de vorige week 
hieraan als eerste aandacht 
geschonken.
Formeel gesproken heeft de CHU 
daaraan niet meegedaan, al zijn 
wij ervan overtuigd dat over de 
grondgedachten van dit 
wetsontwerp er zeker over en 
weer contacten zijn geweest.
In de onderhavige situatie kunnen 
wij daar vrede mee hebben. Bij de 
Kabinetsformatie is immers 
afgesproken dat AR en KVP 
hierover een initiatief 
wetsontwerp zouden indienen. De 
daarbij gemaakte afspraak was 
enerzijds dat het door het Kabinet 
Biesheuvel ingediende 
wetsontwerp inzake abortus zou 
worden ingetrokken na ontvangst 
van ontwerp van ARP en KVP. 
Anderzijds zou de behandeling van 
het reeds ingediende wetsontwerp 
van de PvdA-fraktie moeten 
worden uitgesteld.
De AR en KVP hebben later dan 
verwacht werd dit wetsontwerp 
ingediend. Wij vinden dat deze 
fractie daar geen verwijt van mag 
worden gemaakt. Het gaat om 
principiële zaken waarbij bijbelse 
normen van het hoogste niveau 
betrokken zijn. In die situatie mag 
men zich niet laten opjagen.
Met de indiening van dit ontwerp 
als uitvloeisel van de

Kabinetsformatie zou, zegt men, 
de conclusie gewettigd zijn dat de 
abortuswetgeving tot een vrije 
kwestie zou zijn geworden.
Wij vragen ons af o f deze conclusie 
wel geheel juist is. Tenslotte is het 
toch de minister van Justitie die 
zijn medewerking moet verlenen 
en daardoor een eigen 
verantwoordelijkheid voor zijn 
rekening neemt als het 
wetsontwerp door de Kamer (met 
welke meerderheid dan ook!) zou 
worden aanvaard.
De mondelinge behandeling van 
beide wetsontwerpen -  een van 
KVP en AR en een van de PvdA -  
kan niet op korte termijn worden 
verwacht. Een grondige 
schriftelijke voorbereiding is 
zeker noodzakelijk omdat men -  
gelet op de hoge belangen die op 
het spel staan -  omzichtig te 
werken zal willen gaan van beide 
kanten.
Waarbij er een redelijke kans is 
dat de VVD óók nog met een eigen 
ontwerp komt. Daartegen is 
uiteraard geen overwegend 
bezwaar te maken indien de VVD 
zich houdt aan zijn eigen 
verkiezingsprogram 1972.

DANK AAN VAN BOVEN

Twee weken geleden heeft 
mr. Paul van Boven na een 
zeer langdurige staat van 
dienst afscheid genomen als 
voorzitter van het Neder
landse Christelijk Werkge
versverbond. Ruimtegebrek 
belette, dat dit stukje reeds 
vorige week werd afgedrukt.

N a tu u rlijk  heeft d e  w ijze , w aarop 
hij d ie  fu n ctie  h ee ft vervu ld , het 
s te m p e l gedragen  van  de m aat
sch a p p e lijk e  g ro e p e r in g  d ie  hij ver
te g e n w o o r d ig d e , d e  on dern em ers. 
D a a ro m  liep  zijn  v is ie  n iet altijd 
(vaak  g e lu k k ig  o o k  w e l) helem aal 
pa ra lle l m et die van  z ijn  geestver
w an ten  in de p o lit iek . A l m ag  o o k  
bij d e  beh artig in g  van  g ro e p sb e 
la n gen  het a lgem een  b e la n g  n iet 
b u iten  b e s ch o u w in g  b lijv en , het is 
d aarb ij to ch  n iet h et prim aire  g e 
z ich tsp u n t dat h et v o o r  een  p o li
tiek e  partij b e h o o r t  te  zijn. Een

partij, als de P v d A  h eeft er w e leen s 
m oe ite  m ee d e  k on sek w en ties  van 
dat o n d e rsch e id  te aanvaarden als 
er w erk n em ersb e lan gen  in het g e 
d in g  zijn, zoa ls de V V D  h et er even  
m oe ilijk  m ee h e e ft  als er o n d e rn e 
m ersb e lan g en  in  het g ed in g  zijn. 
V an  B o v e n  h e e ft  dat o n d e rsch e id  
altijd  v o lu it erk en d  en  g e re s p e c 
teerd . A ls  hij w at m eer o p  een  a f
stand  en  w at o n g e b o n d e n e r  zal 
ku nn en  oo rd e le n , dat v erw a ch t ik 
dat het d e  m oe ite  w aard za l zijn  
h em  ook  als p r iv é -p e rso o n  n o g  een s 
te horen!
Er is n og  een  an dere  reden  b ij zijn  
a fsch e id  stil te staan. S am en  m et 
W em m ers (en d e  a lgem een  secreta 
rissen  van  h u n  V e rb o n d e n  V an  
R o o y  en V an  D am ) heeft hij d e  fu 
sie van d e  k a th o liek e  en  de 
p rotestan ts-ch riste lijk e  w erk g ev ers 
v e rb o n d e n  to t h et h u id ige  N ed er
land s C h riste lijk e  W erk gev ersver
b o n d  tot stand gebracht. G ez ien  de 
v erg e lijk b are  en  verw an te o n tw ik 

1N MEMORIAM J. SCHIPPER
Zaterdag 25 januari j.1. over
leed 84 jaar oud J. Schipper. 
Van juni 1946 tot september 
1965 heeft hij deel uitgemaakt 
van de ARP-Senaatsfractie. 
Een aantal jaren heb ik hem 
mogen meemaken in de fractie 
van de Eerste Kamer. Heel be
wust zeg ik „mogen”  omdat het 
een voorrecht en leerschool 
voor mij geweest is.
Schipper was voor alles een 
vriendelijk man w ien .de op
rechtheid uit de ogen straalde. 
Voorts mag niet onopgemerkt 
blijven de wijze waarop hij al
tijd bereid was de behulpzame

hand te bieden aan een ieder 
politiek vriend of tegenstander 
-  die daarom vroeg.
In het debat -  zijn redevoerin
gen waren immer verzorgd -  
was hij nimmer scherp, maar 
wel vasthoudend. Een eenmaal 
na rijp beraad ingenomen 
standpunt werd niet gemakke
lijk veranderd.
Door zijn oprechtheid, eerlijk
heid en christen-zijn verwierf 
hij vele vrienden binnen en 
buiten de Kamer. De ARP- 
Senaatsfractie denkt in grote 
dankbaarheid aan hem terug.

P. C. ELFFERICH

k elin g  in  d e  p o lit ie k  ro n d o m  het 
C .D .A . is h et in terressant te v e rn e 
m en  hoe V an  B o v e n  dit sam engaan  
toen  en ach tera f ook- n u  n o g  ziet. 
W elnu, hjj h eeft er n im m er tw ijfe l 
over  laten  bestaan  dat d it  sa m en 
gaan in het N .C.W . v o o r  h em  een  
p r in cip ië le  zaak w as. M eer dan om  
een  b u n d e lin g  om  de m a ch t w as 
het hem  b e g o n n e n  o m  een  b u n d e 
lin g  terw ille  van  u it het ch r iste lijk  
beg in se l v o o rtv lo e ie n d e  d o e ls te l
lingen .
A d  L an g eben t h eeft in  een  B rand- 
p u n tu itzen d in g  van  V an  B o v e n  
n ad ru k k e lijk  een  v era n tw oord in g

van  het p r in c ip ië le  karak ter van  het 
N .C .W . gevraagd . V a n  B o v e n  van  
zijn  k an t is d e  vraag n ie t on tlo p e n , 
m aar h ee ft d e  kan s aa n g eg rep en  
d u id e lijk  aan te g e v e n , w aar d e  C in 
zit, w aarom  het p r in c ip ië le  karakter 
van  het N .C .W . n o o d z a k e li jk , w aar
toe  d it in het w erk  van  het v e rb o n d

le id t en  w aarom  d a ard oor  het b e 
staan van het N .C.W . gerechtvaar
d ig d  w ordt. Dat hij z ich  o o k  in het 
bed rijfs lev en  v o o r  zijn  overtu ig in g  
n im m er h eeft geschaam d , dat hij de 
n ood za k e lijk h e id  ervan o o k  in de 
on d ern em ersw ere ld  h eeft uigedra- 
gen , en  dat hij het bestaansrecht 
ervan  o o k  bij zijn  a fsch e id  heeft 
v e rd e d ig d , daarvoor  w il ik  als geest
verw an te  p o lit icu s  P au l van B o 
ven  gaarne dank bren gen .

En op het moment, dat de 
actualiteitenrubriek van de 
katholieke radio-omroep 
deze vooraanstaande katho
lieke ondernemer daartoe zo 
uitdrukkelijk in de gelegen
heid stelde denk je: goed dat 
er een K.R.O. is, toch een 
beetje zuinig op zijn.

G. DE BOER 
IN REDACTIE 

N.G.
De samenwerking tussen Neder
landse Gedachten en het Arjos- 
blad Ad Rem, brengt onder an
dere met zich mee, dat de Arjos 
een stem krijgt in de redaktie- 
kommissie van N.G. Aan deze 
kommissie wordt een Arjoslid 
toegevoegd die zich vooral be
last weet met het overbrengen 
van de wensen en verlangens 
van de jongerenorganisatie en 
daarnaast natuurlijk meedraait 
in alle redactie-activiteiten.
Uit de Arjos is voor deze p ost 
naar voren geschoven: Gerrit de 
Boer uit Amstelveen. Het AR- 
Partijbestuur is inmiddels met 
zijn benoeming akkoord gegaan. 
Gerrit de Boer is 28 jaar oud en 
heeft zijn studie theologie (aan 
de V.U.), op een oortje na gevild. 
H ij maakt binnen de Arjos 
eveneens deel uit van de kom
missie van redaktie van Ad 
Rem.
Wij wensen Gerrit de Boer suk- 
ses met het werk dat hem te 
wachten staat.

MANNEN
MAATSCHAPPIJ

Naar aanleiding van de illustratie 
bij het artikel van mevrouw Kraa- 
yeveld in NG van 4111 januari j.l. 
op pagina 1, zou ik graag de vol
gende opmerkingen willen plaatsen. 
M ag een  „m a n n e n m a a tsch a p p ij”  o f  
m a n n en b ew eg in g , h ier  w e l to e  le i 
d en ? T ev en s  vraag  ik  m ij a f h o e v e e l 
„M ie s je s ”  ied ere  a v o n d  m aar m o e 
ten slapen  gaan, zonder e en  k u s je

De spreekster < M&ao h o o rd e n  et* b o o rd e ren e n , ik eindig 
« e t  de woorden van pro*. Bavincfct „H et gaat niet m eer 
•art, het druischt tegen d e  w erkelijkheid In, den w erkkring 
der vrouw te  beperken to t de vflf K'a (K am er, Keuken, 
Kelder, Kinderen en  Klecren).*

S to r m a c h t i g  a p p l a u s .

o f  verhaaltje  van  ,,Pappie”? Met 
andere w oord en : h o ev ee l vaders
m oeten  v a n a v on d  „sp rek en ”  en 

‘ m org en  naar een  „v erg a d erin g ”  van 
d e  G em een teraad  o f  ketkeraad?
’t Gaat to ch  o o k  om  hun  k ind? ’t 
L ijk t m e v erstan d iger  dat de taken 
th u is  en  op  vergad erin gen  verdeeld 
w ord en , lo g is c h  n iet w aar? 
T en slotte : fijn  dat e in d e lijk  gezien, 
w o rd t  dat èn  v ro u w  èn  m an gelijk 
w aard ig  zijn , en  b e id e  verlost van 
d e  v lo e k  en  dë stra f d o o r  Christus!
Assen, mevr. M. A. Ubbens-Rijpma

MICSJEt Nee, Miesje goot niet slapen, Maatje moet kC**» 
om  M ietje toe tc dekken en  een kasje te  geven.

KINDERJUF. Zoet bu — Miesje weet wei, dot 
vanavond niet komen kan. M aatje moet vanavond ipre |M b 
Morgenavond zal ze Miesje een kasje brengen* - 

JANTJEi J a . . . . a l»  Maatje dan geen vergadering van de» 
gem eenteraad beeft 1 '

i m
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De partij heeft een lange en bewo
gen geschiedenis. Op 3 april 1974 
bestaat zij 95 jaar. Dat jubileum is 
niet uitbundig gevierd. Wel is er 
ruim drie ton bijeengebracht, in 
het kader van de actie „Een kost
bare zaak.”
Ruim 20.000 partijleden dragen bij 
aan het welslagen van die actie in 
enkele maanden. Een bewijs voor 
het meeleven van zeer velen met 
de partij. Dat geld is nodig om het 
werk van de partij de eerste jaren 
mogelijk te blijven maken. Daar
naast is er een jubileumconferen
tie onder het thema „Oriëntatie 
’74.”  De Kuyperstichting draagt 
daarvoor de bouwstenen aan via 
een nota met een uiterst belang
rijke inhoud, die nadere uitdie
ping en concretisering verdient.
In beide activiteiten is duidelijk 
weerspiegeld wat kenmerkend is 
voor de partij. Zorgen, voor een

Een sterke ARP:
steun voor de christen-democratie

sterke organisatie om te kunnen 
bouwen aan de verwerkelijking 
van idealen. Anti-Revolutionaire 
politiek is geen zaak van verwor
venheden. Die politiek zullen wij 
steeds weer moeten zoeken en 
vinden. Een partij, die zegt, dat al
les al bekend is en die vegeteert 
op het verleden is ten dode opge
schreven. Het 95-jarig bestaan 
maakt opnieuw de opdracht dui
delijk. Niet blijven staan bij al
gemene uitgangspunten op basis 
van de bijbelse boodschap, maar 
zoeken naar de concrete betekenis 
daarvan voor deze tijd.
Daar werkt de partij aan. En ho

pelijk is dat niet alleen zaak van 
volksvertegenwoordigers en be
stuurders op plaatselijk, regionaal 
en landelijk niveau. De gehele 
partij moet zich daarbij betrokken 
voelen. Dat is nog te weinig het 
geval. Niet alleen het gebed is no
dig, maar ook onze inzet. Niet ie
dereen gaat het naar de zin. Dat is 
echter geen reden de zaken op hun 
beloop te laten. Kritisch meeden
ken is goed, maar wij moeten ook 
verder willen bouwen. Onze men
sen in de vertegenwoordigende en 
in de beleidssfeer verdienen ons 
vertrouwen. Met elkaar maken wij 
de partij en bepalen wij het ge

zicht van de partij. Laten wij er
voor zorgen, dat daarin christe
lijke politiek herkenbaar blijft. 
Wij zetten belangrijke stappen op 
de weg naar een samengaan met
C.H.U. en K.V.P. Onze idealen ko
men dichterbij en naarmate dat 
het geval is gaat voor sommigen 
de glans er een beetje af.

De A.R.P. is steeds gekenmerkt 
door moed, beleid en vertrouwen. 
Daarin past niet de zaken afstan
delijk te gaan bezien en beoorde
len onder het motief, dat het onze 
tijd wel zal duren. Wij hebben niet 
zoveel tijd meer om deze en 
nieuwe generaties voor christe
lijke politiek te behouden of te 
winnen. Het is onze opdracht waar 
te maken, dat een sterke A.R.P. 
een steun is voor de christen
democratie.

DE VERKIEZINGEN

Bij verkiezingen Staten 
en Raden veelal een CDA-lijst

Het Waterlooplein te Amsterdam tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

De organisatie en
propaganda-activiteiten voor 
deze verkiezingen gehouden 
resp. op 27 maart en 29 mei, 
berust bij de regionale 
partij-organen (Statencentra
les en kiesverenigingen), 
maar het partijbestuur pro
beert méér dan in andere ja
ren de activiteiten te coördi
neren en te stimuleren.

M et led en  van de re g io n a le  cam - 
p a gn etea m s v in d en  b ije e n k o m ste n  
p laats o p  10 en  23 ja n u a ri en  3 
ap ril, w aarb ij sp ecia le  in form atie  
g e g e v e n  w ord t m et b e tre k k in g  to t 
d e  o p z e t  en u itw erk in g  van  v e rk ie 
zin g scam p ag n es . A fsp ra k e n  m .b .t. 
verk iez in g sm ateria a l k o m e n  e v e n 
een s  aan d e  orde. O p  d e  b i je e n 
k o m s t  van  10 ja n u ari zijn  v erte 
g e n w o o rd ig e rs  van  de ca m p a gn e- 
tea m s v an u it de drie p artijen  b i j 
een.
B ij b e id e  v erk iez in g en  k o m t een  
v ru ch tb a re  sa m en w erk in g  to t stand 
m et C .H .U . en K .V .P ., sp ecia a l ten 
aanzien  van a ffich es  en an d er v e r 
k iezingsm ateriaa l.
In  v i j f  p ro v in c ie s  v e rs ch ijn t  één  
lijst, o n d e r  de naam  C .D .A . (C h ris
ten  D em ocra tisch  A p p è l) ; som s m et 
d e  aand u id ing  „A .R .P ., C .H .U , 
K .V .P .”  daarachter, te rw ijl in  één  
g e v a l n o g  van  een  andere variatie 
sp ra k e  is. In  de p r o v in c ie s  m et een  
g eza m en lijk e  lijst w o rd t  één  c a m 
p a g n e  g evoerd . In de m eeste  p r o 
v in c ie s  w aar geen  g eza m en lijk e  lijst 
t o t  stand  k om t stelt m en  w e l één  
p rog ra m  op  en sp reek t m en  als re
g e l af, dat de fracties na d e  v e rk ie 
zin g en  als één g eh ee l zu llen  gaan 
op ereren .

Model-program
O o k  b ij d e  gem een teraard sverk ie - 
z in gen  v in d t v e e l sa m en w erk in g  
plaats. In b ijn a  200 g em een ten  is  er 
e en  gezam en lijk e  lijs t  v a n  A .R ., 
C .H .U . en K .V .P . D aarn aast treden  
er tal van  andere co m b in a tie s  o p  o f  
n em en  de drie p artijen  g e w o o n  
ze lfs ta n d ig  aan de v erk iez in g en  

.d eel.
B ij het op ste llen  van  p r o v in c ie -  en 
g em een tep rogra m s m a k en  p r o v in 
c ia le  organ isaties en  k ie s v e re n ig in 

gen  v e e l g eb ru ik  van  een  m od e l- 
p rogram , dat d o o r  het V erb a n d  van  
A .R .G e m e e n te - en  P r o v in c ie b e 
stuu rders in o v e r le g  m et d e  partij is 
op g e ste ld . V e e l p ro v in c ie s  m aken  -  
o o k  v o o r  verd ere  v ersp re id in g  -  
g eb ru ik  van  een  m id d en k a tern  in 
A .R .P o st , on d er  de tite l „ O p  de 
to e k o m st gerich t” . N aast een  a lge
m en e tek st van  en k ele  p ag in a ’ s, 
v e rm e ld t iedere p rov in c ie  op  d e  
m id d e n p a g in a ’ s de belan grijkste  
p rog ra m p u n ten  en  de kandidaten .

T en  b e h o e v e  van de raad sverk ie 
zin gen  v e rs ch ijn t  een  m id d en k a 
te rn  „D e  gem een te  in b e e ld ” . V e e l 
p la atse lijk e  p a rtijv erb an d en  m aken

g e b ru ik  van  d e  m og e lijk h e id  tot 
v ersp re id in g . O o k  h et zgn. „ B li j
v e n d e ”  d ocum entatiem ateriaa l 
v in d t g retig  aftrek . J eu g d fo ld ers  
w o rd e n  b ijv o o rb e e ld  in  grote  o p la 
gen  b este ld . V ia d e  w e ten sch a p p e 
lijk e  institu ten  ziet een  „D o cu m e n -, 
tatie v erk iez in g en  1974”  het licht. 
H ierin  staat, k ort sam engevat, de 
s ta n d p u n tb ep a lin g  v erm e ld  van de 
drie ch r is ten -d em ocra tisch e  frac
ties, g ere la tee fd  aan de program s.

V a n  d eze d ocu m en ta tie  w ord t 
dankbaar g eb ru ik  gem aakt. K am er
led en  en b e w in d s lie d e n  b ied en  
h u lp  bij d e  v erk iez in g scam p ag n es . 
V e e l sp reek beu rten  en  b ez oek en

zijn  daarvan  h et g evolg . H elaas 
m o e t  g econ sta teerd  w orden , dat de 
u its lag en  niet o v e ra l even  flor issan t 
zijn . B ij de S taten verk iezin gen  
b lijk t  een  verd ere  teru ggan g  van  de 
c o n fe s s io n e le  partijen ; bij de g e 
m een tera a d sv erk iez in gen  zijn  de 
resu lta ten  aan z ien lijk  beter. D o o r  
d e  reg ion a le  en  p laatselijke  partij- 
o rga n en  is v e e l w erk  verzet. K ie s 
v eren ig in g en , d ie  lange tijd  n iets  
v a n  z ich  h e b b e n  laten horen , zijn  
nu  w el g e n o o d za a k t en ige activ ite i
ten  te o n tw ik k e le n . H et is te h open , 
dat zij a c t ie f  b lijv e n . E en  partij, die 
a lleen  m aar van  z ich  doet sp rek en  
ten  tijd e  van  v e rk ie z ig e n  is n iet ge 
loo fw a a rd ig .

Verkiezingen
Op 3 juli vinden verkiezingen 
plaats voor de helft van het aantal 
Eerste Kamerzetels. Het betreft de 
groepen I (Noord-Brabant, Lim
burg, Zeeland en Utrecht) en III 
(Noord-Holland en Friesland), die 
gezamenlijk 38 zetels omvatten.
In onze partij is de p roced u re  g e 
v o lgd , zoals v astge legd  in het reg 
lem en t v o o r  d e  v o o rb e re id in g  van  
de k an d idaatstellin g . Na een  eerste 
v o o rb e re id in g  in  dagelijks bestuur 
en  partijbestu u r en na sch rifte lijk e  
raad p leging  v a n  de Staten leden , 
v in d t er e en  eerste overleg  plaats 
m et de S ta ten led en  uit de b e tre f
fen de  g ro e p e n  op  29 maart.
In  het tw e e d e  ov erleg  op  17 m ei 
w ord en  de kan d idaten lijsten  vast
gesteld  en  o p  11 ju n i in ged iend . 
D oor  het v e r lie s  bij de verk iez in gen  
in  m aart m o e te n  alle zeilen w ord en  
b ijgezet o m  te trachten  het aantal 
zetels te beho.uden . E venals bij 
voorgaa n d e verk iez in gen  v in d t 
nau w gezet o v e r le g  plaats m et 
C .H .U . en  K .V .P . O p basis van d e  
v erk iez in g su its la g  is  het d u id e lijk , 
dat de K .V .P . en k ele  zetels zal v e r 
liezen. T en  aanzien  van 2 A .R .- 
zetels k u n n en  er m oe ilijk h ed en  
ontstaan. In  g roep  I v in d t in de 
p rov in cie  Z e e la n d  v erb in d in g  van 
lijsten  van  A .R .P . en S .G .P . plaats. 
D eze zetel is  d a ard oor v o ls trek t v e i
lig . In  g ro e p  III  zu llen  C .H .U . en  
K .V .P . en k e le  stem m en aan de 
A .R .P . ov erd ra g en , om  b eid e  zetels 
te kunnen  beh ou d en .
D it zou  in d erd a a d  het geva l zijn  
gew eest, w a n n eer  de P .v .d .A . n iet 
v o o r  het eerst in haar g esch ied en is  
kan d idaten  van  de C .P .N . had ge 
steund. U it een  o og p u n t van  d e m o 
cratie een  bed en k e lijk e  h a n d e lw ij
ze. Een A .R .-ze te l gaat verloren , 
w aa rd oor d e  h eer  ir. P . T jeerd sm a  
m .i.v. se p te m b e r  o p h o u d t lid  van  
d e  Eerste K am er te zijn. E en  u iter
m ate betreu ren sw a ard ige  aa n g e le 
genh eid . T h an s h eb b en  d e  v o l 
gende zes le d e n  zitting v o o r  de 
A .R .P .:

groep I: prof. mr. I. A . Diepenhorst
groep II: dr. W . P. Berghuis
prof. dr. W. Albeda
groep III: prof. mr. P. J. Boukema
groep  IV : P . C . E lf/ericït
prof. dr. J. G. Christiaanse
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TWEEDE KAMERFRACTIE ARP IN 1974

Goede samenwerking 
met fracties KVP en CHU
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In  de ARP-banken in de Tweede Kamer ziet u midden de leden Roolvink, Boertien, mevr. 
Kraayeveld en H. A. de Boer. Op de voorste bank de heren van Houwelingen en Scholten. 
Links achteraan ziet u nog een glimp van de heren Van Dam en de Kwaadsteniet.

Gedurende het gehele jaar 
1974 is de fractie aldus sa
mengesteld:
mr. W. Aantjes, B. Roolvink, 
mevrouw J. van Leeuwen, 
dr. C. Boertien, M. W. Scha
kel, drs. J. de Koning, dr. A. 
J. Vermaat, drs. A. Schouten, 
mr. G. C. van Dam, H. A. de 
Boer, mr. J. N. Scholten, me-, 
vrouw J. G. Kraaijeveld- 
Wouters, dr. W. de Kwaad
steniet en J. van Houwelin
gen.

In 1974 zijn  106 plenaire  v erg a d e 
ringen van de T w e e d e  K am er, g e 
houden , w aarvan d e  m eeste  o o k  
des avon ds zijn  voortgezet. D e  b e 
handeling  van  d e  aan de o rd e  
zijnde zaken  w o rd t v o o rb e re id  in 
de diverse  fra ctie com m iss ies , d ie  in  
het a lgem een  w ord en  g evorm d  
door de led en  -en plaatsvervan 
gende led en  van  on ze  fractie  in  de 
vaste k a m ercom m iss ies . Een o v e r 
zich t van  d e  fra ctie com m iss ies  
vindt u elders in d eze  krant o p g e 
nom en. D e in h et parlem entaire 
jaar 1971-1972 op  gan g  g ek om en  
nauw e sa m en w erk in g  tussen  on ze  
fractie en  de fracties van  K V P  en  
CHU zet z ich  o o k  in  1974 voort.
D e com m iss ie  van  O nderw ijs en 
W etensch appen  en  van  M ilieu h y 
giëne van de d rie  ch risten -d em ocra -

t is ch e  fra ctie s  w erk en  ge ïn tegreerd  
sam en . D aarnaast bestaat er een  
n au w e, zij het n o g  n ie t g e ïn teg reer
de, sa m en w erk in g  tu ssen  d e  andere 
fra ctie co m m iss ie s . H et is tijd en s de 
p len a ire  v e rg a d er in g en  der K am er 
h erh a a ld e lijk  v o o rg e k o m e n  dat bij 
e en  w etso n tw e rp  o f  n ota  één  
w o o r d v o e r d e r  nam en s de d rie  fra c 
ties is  o p g e tred en . O ok  v erd e len  de 
w o o rd v o e r d e rs  van  d e  drie chris- 
te n -d e m o cra tisch e  fracties de te 
b e h a n d e le n  s to f  o n d er  elkaar en' 
zij tred en  dan ied er  nam en s d e  drie 
fra ctie s  op . D it  b e v o rd e rt  een  in 
te n s ie v e  b eh a n d e lin g  van  h et aan 
d e  o rd e  z ijn d e  on d erw erp , g e c o m 
b in e e rd  vaak  m et een  tijd sb esp a 
ring  v o o r  d e  K am er.

Samenwerking
B e h a lv e  bij de v o o rb e re id in g  van  
w e tso n tw e rp e n  en  n o ta ’ s is er o o k  
e en  g o e d e  sa m en w erk in g  m et d e  
fra ctie s  van  K V P  en  CH U  op an
d ere  terreinen . D e  fra ctieb estu ren  
k o m e n  g e w o o n lijk  e lk e  tw eed e  
d o n d e rd a g  van  d e  m aand b ijeen  om  
d e  resu lta ten  van  d e  sa m en w erk in g  
in  d e  fra c tie co m m iss ie s  en  in  de 
p len a ire  k a m erv erg a d erin g en  te 
eva lu eren . E lk e  d in sd a g  verg ad eren  
d e  d r ie  fra ctiev oorz itte rs  ter c o ö r 
d in atie  van  h et b e le id , terw ijl o o k  
d e  se creta r issen  der  fracties zeer 
in te n s ie f  m et elkaar ov erleg g en .

In  1974 zijn  vier gemeenschappe
lijke fractiestudiedagen geh ou d en :
■  op  m aandag  8 april o v e r  vraag
stuk k en  van  vrede en veiligheid, 
w aarbij staatssecretaris m r. P. H. 
K oo ijm an s als in le id er  op treed t;
■  op  m aandag 17 ju n i ter evaluatie 
van het parlementaire jaar  1973- 
1974;
■  op  m aandag  30 sep tem b er  ter 
besp rek in g  van  Troonrede en mil
joenennota;
B op  m aandag 4 n o v e m b e r  ov er  
het volksgezondheidsbeleid.
D e fractieb estu ren  h e b b e n  o o k  
v o o r  1975 een  aantal stu d ied ag en  in  
v oorb ere id in g .
D e fractie  k om t g e w o o n lijk  e lk e  
d in d sd a g m orgen  b ijeen  ten e in d e  d e  
in  d e  b e tre ffen d e  w eek  in  d e  K a
m er aan d e  o rd e  k o m e n d e  o n d e r 
w erp en  te b esp rek en . D e vaak o v er 
la d en , agen da  m aakt o o k  extra- 
fractievergad erin gen  n ood za k e lijk , 
d ie  m eesta l op  w oens_dagm iddag 
geh ou d en  w ord en .
A ls fractie  stellen  w ij een  g o e d  c o n 
tact m et d e  v e rs ch ille n d e  r e g io ’ s op  
prijs. D e fractie  h ee ft daarom  haar 
led en  v e rd ee ld  v o o r  h et con ta ct 
m et d e  k am ercentra les , w e lk e  u in  
deze krant aantreft. R eg e lm atig  
k om en  v erte g e n w o o rd ig e rs  van  re
g io ’ s en b e la n g e n g ro e p e n  naar het 
K a m erg eb ou w  om  h un  p ro b le m e n  
m et de fractie  o f  een  d e leg atie  u it 
haar m id d en  te  b esp rek en . 
O m gek eerd  gaan  wij het land in  om  
van d e  p rob lem a tiek  ter p laatse  
k en n is te  n em en . B ep a a ld e  k a m er
com m iss ies , besta an d e  uit led en  
van d e  d iv erse  k am erfracties , le g 
gen  b e z o e k e n  a f om  z ich  p e r s o o n 
lijk  van  de p la a tse lijk e  p ro b le m a 
tiek  op  d e  h o o g te  te stellen . O o k  
on ze  fractie  b e z o e k t  ze lfs ta n d ig  g e 
b ied en  m et sp e c if ie k e  p ro b le m e n , 
ten e in d e  m et lok a le  au torite iten  en  
geestverw anten  d e  situatie on d er  
d e  loep  te nem en.
O ok  in  1974 w ord e n  d e  w e rk b e z o e 
ken  in h et k ader van  d e  actie  „W ij 
k om en  te ru g ”  voortgezet. D eze  
w e rk b e zo e k e n  h eb b en , anders dan 
tijden s een  v erz iez in gsca m p a g n e , 
een  sterk  in fo rm a tie f karakter. O ok

K am erleden en 
K am ercentrales

K .C. G ron in gen  - B eu m er
K.C. L eeu w a rd  e n - R o o lv in k
K.C. A ssen S ch ou ten
K.C. Z w o lle D e B o e r
K.C. A rn h em
K.C. N ijm eg en V erm aat en

v. H ou w e lin g en
K.C. U trecht V a n  D am
K .C . A m sterd a m  - A antjes
K .C . D en  H eld er  - M evr. K raaije- 

v e ld
K .C . H aarlem M evr. K raaije- 

ve ld
K.C. L e id en D e K w a ad ste 

n iet
K.C. ’s-G ravenh age
K.C. D o rd re ch t - M evr. v. L e e u 

w en
K .C . R otterd am  - S ch a k e l
K.C. M id d e lb u rg  - S ch o lte n
K.C. T ilb u rg D e K on in g
K .C . D en  B o s ch  - S ch o lten
K .C . M aastricht - D e  K on in g
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■ Zojuist verschenen: g

j DE FRAKTIE I
I IN AKTIE (II) 1
■ De A.R.-Tweede Kamerfractie geeft ■
g van tijd tot tijd een schriftelijk 5
g overzicht van standpunten, die tij- 5
b dens belangrijke debatten in het g
a parlement zijn ingenomen. ■
g Zojuist is verschenen de tweede b
g editie in deze reeks, die de periode S
g april 1974 tot en met de algemene g
j  beschouwingen 1974 behandelt. ■
S Samengevat worden de standpun- ■
g ten over o.a. de defensienota, pro- 5
g blemen in de land- en tuinbouw, g
g midden- en kleinbedrijf, financiële g
b beschouwingen, algemene be- ■
S schouwingen etc. a

g Deel II van De Fraktie in Aktie (17 pag.) is te g
g bestellen door storting van f 0,95 per ex. op g
b postgiro 89673 t.n.v. A.R.Pariijstichting, Den ■
a Haag. a
■ Bij bestelling van 5 of meer exemplaren be- 5
g draagt de prijs f 0,50 per ex. g

■ BB B BB BBB BBB BBB BBB BBB BHB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB

v o o r  1975 staan w e e r  w e rk b e zo e k e n  
op  het p rogram m a.
•Ter v o o rb e re id in g  van  d eze w erk 
b ez oek en  is  v e e l w erk  verzet d o o r  
d e  d iverse  reg ion a le  ca m p a gn e- 
team s, led en  van  p laatse lijk e  k ie s 
veren ig in g en , Staten- en  K a m er
centra les. ‘
Dat de w e rk b e zo e k e n  steeds zo  g e 
slaagd zijn  is in b e la n grijk e  m ate 
aan hun  in sp a n n in g en  te danken . 
D e fractie  is hun  dan o o k  v e e l dank 
versch u ld ig d .
F rak tiebestüu r (en m ed ew erk ers )

Medewerkers
Op 1 januari 1974 bestaat het frac
tiebestuur uit: mr. W. Aantjes,
voorzitter; mevrouw J. van Leeu
wen, vice-voorzitier en mr. G. C. 
van Dam, secretaris-penning- 
meester. D e fractie  h eeft h et fra ctie 
bestu ur op  18 sep tem b er  1974 in  de 
ze lfd e  sam en ste llin g  h erk ozen .
M r. W. C. D. Hoogendijk b e w ijs t  ons 
ook  in 1974 als ad v iseren d  lid  van  
de fractie  zijn  v o o rtre ffe lijk e  d ien 
sten. D e h eren  J. P. van Rijswijk en 
P. van Tellingen zijn o o k  in  1974 
als fu ll-tim e m ed ew erk ers  w erk 
zaam. D e heren  drs. J. Nienhuis en
J. W. Oosting z ijn  re sp e ctie v e lijk  op  
1 januari en  1 febru ari in  d ien st g e 

treden  als fu ll-tim e m ed ew erk ers . 
D e sa m en ste llin g  van h et secretari
aat h eeft in  1974 geen  w ijz ig in g  on 
dergaan. Mevrouw W. van Dinter- 
Vroegindeweij en m e v ro u w  G. H. 
Khan-Gleichmann zijn  w erkzaam  
als fu ll-tim e  secretaresse. M evrou w  
J. Schouten-De Jong is als zod a n ig  
parttim e w erkzaam .

Commissie van  
beroep

D eze com m issie  krijgt, ev en a ls  in 
het v oorg a a n d e  jaar, in 1974 geen  
zaken  te behandelen . V a n  d e  c o m 
m issie  m aken  deel uit drs. J. J. A. 
Scholten, mr. L. Schuman en mr. H. 
M . Krans. L aa tstgen oem d e v o lg d e  
in het verslagjaar mr. J. H . Prins 
op.

De financiële  
com m issie

D e vacatu re  ontstaan d o o r  het be
danken  van  dr. J. d e  N o o y  in  1973 
is v erv u ld  d o o r  de b e n o e m in g  van 
drs. B. W itteveen . D e sa m en ste llin g  
van  d e  fin an cië le  c o m m iss ie  is als 
v o lg t  drs B. W itteveen , W. A . van 
der V e ld en  en  drs J. G . H. van  Wij- 
he. D e com m issie  verk laart zich  
a k k oord  m et de balans 1973.

Indeling vaste kamercommissies
VASTE COMMISSIES: Lid Plv. lid
Suriname en de Antillen van Leeuwen Van Dam

De Kwaadsteniet De Koning
Buitenlandse Zaken Scholten Van Dam

Aantjes Van Leeuwen
Ontwikkeling ssamenw. Van Dam, Beumer Vermaat
Justitie Van Dam De Kwaadsteniet 

Kraaijeveld-W.
Naturalisaties Van Houwelingen De Kwaadsteniet
Binnenlandse Zaken Schakel

De Kwaadsteniet
De Boer

Civiele Verdediging De Kwaadsteniet Schakel, Scholten
Ambtenarenzaken en Pensio.enenScholten, Roolvink Schakel
Onderwijs en Wet Kraaijeveld, Vermaat De Boer, Beumer
Wetenschapsbeleid Vermaat, Kraaijeveld Van Houwelingen
Financiën Vermaat, Schouten Beumer
Rijksuitgaven Schouten, Roolvink Vermaat
Defensie Van leeuwen 

De Kwaadsteniet
De Boer

V.R.O . Aantjes, Scholten Schakel
V. en W. . Schakel, De Boer Aantjes
E conom ische Z aken Schouten

Van Houwelingen
Beumer

Handelspolitiek Van Dam Schouten, Vermaat
Midden- en Kleinbedrijf De Boer, Schakel Schouten
Kernenergie Van Houwelingen 

Schouten
De Koning, De Boer

Vermaat

Landbouw en Visserij Schakel, Kraaije- 
veld

Visserij De Boer Van Houwelingen
Sociale Zaken Roolvink, Beumer Van Leeuwen
C.R.M. De Boer, Schouten Van Leeuwen
Volksgezondheid Van Leeuwen Beumer

Van Houwelingen
Milieuhygiëne Van Houwelingen 

Kraaijeveld-W.
Vermaat

Verzoekschriften Scholten Kraaijeveld-W.
Werkwijze Roolvink, Aantjes
Presidium Roolvink
Europees Parlement De Koning
West Europese Unie + R.V.E. Scholten
Benelux Parlement Scholten De Koning
NAVO-Assemblee ?

Het Tweede Kamerlid Roolvink, als één van de ondervoor
zitters van kamer, tijdens het predideren van een kamervergadering.
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Samenstelling 
van zo breed

colleges'
gewenst
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Links partijvoorzitter de Koning in een „onderonsje” met partijraadsleden, rechts de K am er
leden Schakel en Vermaat.

Dè voorj aars partij raad wordt 
op zaterdag, 18 mei 1974, in 
De Doelen te Rotterdam ge
houden.

D rs. J. de K on in g , v o o r  het eerst 
tijd en s een  partijraad in  fu n ctie  als 
pa rtijvoorz itter , h ou d t een to e 
spraak o n d e r  d e  tite l „B o u w e n  aan 
ch r iste lijk e  p o lit ie k ” . D e tekst is 
o p g e n o m e n  in de b roch u re  „B e le id , 
m en ta lite it en  v ertrou w en ” .
T ijd en s  de b ijeen k om st w ord t het 
o v e r li jd e n  h erd a ch t van J. W. Ooms 
te Giessenburg en  D. A. J. Spek te 
Haarlem.
M ee g e d e e ld  w ord t, dat aan de g e 
sp rek k en  m et het A .R . J on g eren 
co n ta ct  een  e in d  is gekom en . M evr. 
J. van  L eeu w en  en dr. W. de 
K w a ad sten ie t, d ie  nam en s de 
A .R .P . in het g esp rek  p a rticip eer
d en , h e b b e n  g econ stateerd , dat het 
A .R .J .C . z ich  in het v e rv o lg  als R e 
fo rm a to r isch  P o lit ie k  J on geren  
C on ta ct (R .P .J .C .) w enst aan te

d u id en , w aa rd oor d e  zin aan de 
op d ra ch t is  on tva llen . H et v erzoek  
om  fin a n cië le  b ijstan d  vervalt. Niet 
langer w o rd t gestree fd  naar een e x 
c lu s ie v e  band  m et d e  A .R .P .
D e partijraad stelt d u bbelta llen  
vast in v erb an d  m et de vervu llin g  
van  vacatu res.

Dubbeltallen
D eze d u b b e lta llen  lu iden :
S v o o r  on d ervoorz itter: drs. R. Z ijl- 
stra en  p ro f. dr. G . N. L am m ens;
H v o o r  partijbestu u rslid : mr. J. H. 
P rin s  en  ds. A . A . S p ijk erboer , 
m evr. E. van  V e lth oov en -O ld e  en 
m ev r. H . G . S y besm a -B eu k em a;
■  v o o r  lid  van  de O rganisatie 
C om m issie : J. A . A . U itten bogaard  
en  C. S p ron g , drs. D . B oon stra  en 
H. A. van  der  M eer.
V ia  een  sch rifte lijk e  stem m ing  
k iest de partijraad resp. drs. R. 
Z ijlstra, mr. J. H. Prins, m evr. E.

van  V e lth oov en -O ld e , J. A . A . U it
ten bog aa rd  en  drs. D. B oonstra .
D e ja arverslag en  van  het p a rijbe- 
stuur, d e  A r jo s  en  d e  K u y p erstich - 
ting  w o rd e n  zon d er  d iscu ss ie  g o e d 
gekeurd .
U itvoer ig  w o rd t van ged ach ten  g e 
w isse ld  over  een n otitie  naar aan
le id in g  van  de centra le  con trib u tie - 
in n ing  in  1973.
E en  m otie  van de -K am ercentra le  
G ron in gen  m et b e trek k in g  to t een 
g ew ijz ig d e  ad m in istratieve aanpak 
van  n iet-b eta len d e  led en , w ord t 
v erw orp en . D e partijraad stem t 
v erv o lg en s  in m et de notitie .
Mr. W. A antjes g ee ft  een  toe lich tin g  
o p  het p o litiek e  b e le id  van  de A .R . 
T w eed e  K am erfractie  in de p er iod e  
ju n i 1973 tot en m et m e i 1974.
D e  tekst van de rede , o n d e r  de titel 
„G eg rep en  zijn , n iet g egrep en  h e b 
b en ” , is ev en een s  o p g e n o m e n  in 
„B e le id , m enta liteit en  v ertrou 
w en ” .
N a de lu n ch p au ze  v in d t d iscu ss ie

plaats o v er  h et p o lit ie k  be le id . D it 
k eer  is g e k o z e n  v o o r  b e sp re k in g  in 
b lok k en : resp . in ternation a le  p o li
tiek , b in n e n la n d s  bestuur, w elzijn , 
d iv ersen  en  socia a l, f in a n ciee l èn 
e c o n o m is c h  b e le id . E nkele  tien ta l
len  p a rtijra a d sled en , gasten  en  b e 
la n g ste lle n d e n  n em en  d e e l aan de 
d is cu ss ie , w aarb ij de A .R .P .- 
T w e e d e  K a m e r le d e n  reageren  op  
g este ld e  vra gen .

Resolutie
D e partijraad  aanvaard t een reso lu 
tie m et b e tre k k in g  tot de co lle g e - 
v orm in g . D e  tek st ervan  luidt:
„D e  partijraad op 18 mei 1974 bij
een, in acht nemend de eerdere 
C.D.A-re solutie, spreekt als haar 
oordeel uit, dat de wijze van sa
menstelling van de colleges van Ge
deputeerde Staten, en van de colle
ges van B. en^W. van wezenlijk be
lang is voor het functioneren van

het democratisch bestel in provincie 
en gemeente.
De partijraad is van mening, dat 
samenstelling van de colleges op zo 
breed mogelijke basis moet geschie
den op grond van programmatische 
overeenstemming in het belang van 
een zo goed mogelijk bestuur.
Om die reden verwerpt de partij
raad de opvattingen, die er toe lei
den dat bepaalde democratische 
p a rt ije n  op  voorhand worden u itge- 
schakeld bij besprekingen over de 
samenstelling van colleges. De par
tijraad doet dan ook een beroep op 
haar vertegenwoordigers in Staten 
en Raden, hetzij op A.R.-lijsten ge
kozen of deel uitmakend van een 
samenwerkingsverband, te streven 
naar de totstandkoming van zoda
nige colleges”.
F ractievoorz itter  A antjes houdt ter 
a fs lu iting  een  korte rede (ook  o p 
g en om en  in de eerder genoem de 
b roch u re  on d er  de titel: „A rm oed e  
n o c h  r ijk d o m .”

’t Is maar door welke bril je het CDA beziet. .

Vice-voorzitter Kuiper beantwoordt vragen over de CDA-statuten. Mr. 
Aantjes kijkt zijn speech nog eens door.

RAI AARSPARTIJ RAAD

Partijraad machtigt 
d.b. tot overleg over 

gelijke tekst C D A  statuten
Op zaterdag, 14 december 
1974 wordt de najaarspartij
raad gehouden in het Jaar
beurs Congres- en Vergader
centrum te Utrecht.

P artijvoorzitter, drs. J. d e  K on in g , 
o p en t de v erg a d er in g  m et een  to e 
spraak w elk e  als b ijla ge  b ij de n o 
tu len  zal w ord e n  op g en om en .
D e partijraad h erd en k t het ov erlij
d en  van  J. S m allen b roek , d ie  g e d u 
ren d e  een  lange reeks van  ja ren  
z ich  h eeft in gezet v o o r  de A .R .P . '

Dubbeltallen
D e partijraad stelt tw ee  d u b b e lta l
len  vast. In d e  vacatu re  van  v o o rz it 
ter van  de D r. A b r. K u y p erstich - 
ting: m r. J. H. G rosh e id e  en  dr. N. 
G . G eelk erk en . In  d e  vacature van  
p en n in g m eester  van  de A .R . Partij: 
M. P aats en  m r. W. L. van  L eeu 
w en . In  een  sch rifte lijk e  stem m ing  
k iest d e  partijraad resp. m r. J. H. 
G rosh e id e  en M. Paats.
A an  d e  orde is  de b eh a n d e lin g  van  
d e  a m en d em en ten  o p  de on tw erp -
C . D .A .-statu ten . V ice -v o o rz itte r  dr.
D. Th. K u ip er, g ee ft  een  to e lich tin g  
en v e rd e d ig t in d e  d iscu ss ie  het 
standpunt van  het partijbestuur. 
V an  de h o n d erd en  am en d em en ten  
n eem t d e  partijraad een  b e sch e id e n  
aantal over. A an  de partijraad 
w o rd t v e rzo ch t het d a ge lijk s  b e 
stuur te m a ch tigen  in o v e r le g  m et 
de A .R .-led en  in het C .D .A . bestu ur 
sam en m et v e rteg en w oord ig ers  van 
de K .V .P . en C .H .U . te k o m e n  tot 
een  ov erleg , w aarb ij een  een s lu i
den d e tekst van d e  on tw erp - 
C .D .A .-statuten  ontstaat. D eze tekst

zal dan aan d e  A .R . k ie sv e re n ig in 
gen  ter b e o o r d e lin g  w ord en  v o o rg e 
legd . D e p a rtijraad  stem t in m et 
d eze p ro ce d u re .

Moties
D e ene m otie , in g e d ie n d  d o o r  de 
K am ercen tra le  Z w o lle , lu idt:
„De partijraad van de A.R.P., op 
14 december 1974 in Utrecht bijeen, 
verzoekt de fracties in 'Eerste en 
Tweede Kamer van K.V.P., C.H.U. 
en A.R.P. 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 statuten 
van het C.D.A. ook in de landspoli- 
tiek geloofwaardig is” .
D e an dere  m otie , in g e d ie n d  d o o r  de 
A r jo s , lu idt:
„De partijraad van de A.R.P., op 
14 december 1974 in Utrecht bijeen, 
overwegende: -  dat het C.D.A. eerst 
dan als partij gestalte kan en mag 
krijgen als er eenheid bestaat over 
uitgangspunt, program en uitvoe
ring;

constaterende: -  dat deze eenheid 
t.a.v: het p rog ra m  en  de uitvoering 
nog niet is bereikt; 
spreekt uit: -  dat in 1975 een pro
gram op grond van de Nota van de 
C o n ta ctra a d  (strategienota) zal 
moeten worden geconcipieerd en 
door de drie partijen zal moeten 
worden behandeld; -  dat in 1975 
eenheid van beleid tussen de drie 
partijen zal moeten worden be
reikt.”
D e partijraad stem t in m et een sta
tu tenaanp assing  van  de A .R .P ., die 
v o o rz ie t in d e  o p h e ffin g  van de Or
gan isatie R aad  en de opnem ing in 
d e  statuten van d e  regionale Cam- 
pagneteam s.
D e  partijraad geeft vervolgen s haar 
fiat aan d e  fin an cië le  stukken 
(ba lans- en ja arrek en in g  1973, her
ziene b eg rotin g  1974 en begroting 
1975) van  A .R . Partij en dr. Abr. 
K uyp erstich tin g .
T en slotte  h o u d t mr. W. Aantjes, 
fractiev oorz itter  in de T w eede K a
m er, een  toespraak , waarvan de 
tekst als b ijla ge  b ij de notulen is 
op g en om en .

BELEID, MENTALITEIT 
EN VERTROUWEN

Een brochure naar aanleiding van de voorjaarspartijraad van 18 mei 
1974.
Tn dit boekje zijn opgenomen de tekst van de toespraak van partij
voorzitter, drs. J. de Koning, onder de titel „Bouwen aan christelijke 
politiek” en de toespraak van fractievoorzitter, mr. W. Aantjes, onder 
de titel „Gegrepen zijn, niet gegrepen hebben.”
Tevens is opgenomen de tekst van de partijraadsresolutie over de 
collegevorming en de slottoespraak van mr. W. Aantjes, getiteld 
„Armoede, noch rijkdom ’ ue prijs is f 2,50 per exemplaar.
Stort- dit bedrag op postgiro 89673 t.n.v. A.R.Partijstichting, Den 
Haag met vermelding van de titel van de brochure.
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Boven: prof. van Riessen tijdens de conferentie „■Overheid", onder een blik 
op de jubileumconferentie.

PARTIJCONFERENTIES:

Veel belangstelling 
voor bezinning op 

overheidstaak
Ter gelegenheid van het 95- 
jarig bestaan van de A.R.P., 
op 3 april 1974, wordt op za
terdag 20 april een jubi
leumconferentie belegd in 
het Jaarbeurs Congresge
bouw in Utrecht.

Centraal u itgan gsp u n t is  een  nota  
,.Oriëntatie ’74” a a n g eb od en  d o o r  
d e  Dr. A. K u y p erstich tin g  aan de 
A .R .P . ter g e legen h e id  van  dit ju b i 
leum . K ern p u nten  van  be le id  k o 
m en  daarin naar voren . D e c o n fe 
rentie is een  nadere bez in n in g  over  
'de  ch riste lijk e  p o lit ie k  en  het van 
daaruit w illen  handelen . R u im  200 
personen n em en  aan d eze c o n fe r e n 
tie deel, d ie o.a. in g roep en  d is cu s 
siëren over  het g eeste lijk  k ra ch ten 
v e ld  in 1974, het nationaal en  in ter 

nationaal b eh eer  van  het m ilieu  en 
d e  v erd e lin g  van  de w elva art, het 
fu n ction eren  van de o v e rh e id  en 
v red esp o lit iek . A an  h et s lo t  van  de 
con feren tie  trekt p a rt ijv o o rz itte r  
D e K o n in g  de c o n c lu s ie , dat het 
v o o r  de to e k o m st n o o d z a k e li jk  is 
de le id en d e  g ed a ch ten  u it het v e r 
leden  m ee te n em en . D o o r  m id d e l 
van de A .R .P . w ille n  w ij G o d  en  de 
naaste d ien en , o o k  o p  h et terrein  
van de p o litiek , in w iss e le n d e  rege - 
r in g scom b in a ties  e n  in  v e rs te rk in g  
van sa m en w erk in g  tu ssen  c h r is 
ten d em ocratisch e  pa rtijen .

Taak overheid
In het zoek en  naar een  n ie u w  z ich t 
op  een  n ieu w e  sa m e n w e rk in g  lig t  
de con tin u ïte it van  ch r is te lijk e  p o 

litiek . D e con feren tie  krijg t een 
v e rv o lg  in  het najaar. Op 12 oktober 
wordt in Arnhem een conferentie, 
rond het themar',,de overheid” ge
houden. O ok  nu  b lijk t w eer vee l be
langste llin g  te bestaan  v o o r  de na
dere u itd iep in g  van  het v ierde 
h o o fd stu k  uit de n ota  Oriëntatie 
’74. M r. J. H. Prins en  prof. dr. H. 
van Riessen d is cu ss iëren  aan de 
hand van d o o r  h e n z e lf g e form u 
leerd e  stellingen  m et de ve le  aan
w ezigen  over  de rol, d ie de over
h e id  in d eze sam en lev in g  - speelt, 
w elk e  d e  taak en  bev oeg d h ed en  
zijn  u itgaande van b ijb e lse  gege
vens. D e toe lich tin g  op  de stellin
gen  is g ep u b liceerd  in A .R . Staat
k u n d e van n ov em b er  1974. 
T enslotte  w ord t vrijdag  13 decem
ber een welzijnsconferentie belegd. 
eveneen s gebaseerd  op  „O riëntatie 
’74” . Een 60-tal w elzijnsw erkers 
besp reken  aan d e  hand van  stellin 
gen  van  m ev rou w  K raaijeveld - 
W outers g roep sg ew ijs  d e  algem ene 
lijn  van  het w e lz ijn sb e le id , ’ s M id 
dags w orden  de d ee ln em ers  in de 
g e legen h eid  geste ld  kritiek , zow el, 
p o s it ie f als n egatief, b e id e  w e l o p 
b ou w en d , aan een  foru m  van K a
m erleden , die het w elz ijn sbele id  
m ed e bep alen , te spuien*.
Aan het eind van het jaar kan te
ruggezien worden op uitstekend ge
slaagde bijeenkomsten die in de 
komende jaren zonder meer ver
volg krijgen.

Regionaal kader bezoekt „Den Haag”

In 1974 grote 
belangstelling voor 

werkbezoeken
De in 1971 gestarte aktie' 
„Wij komen terug” wordt 
onvervaard voortgezet. 
O ndank s het feit, dat K am er
led en  en  b e w in d s lie d e n  naast 
hun d a g e lijk se  w erk za am h ed en  
ve le  sp reek b eu rten  v erv u llen  in 
v erb a n d  m e t d e  S taten- en  raads
v erk iez in g en , v in d en  zij even een s 
tijd  om  d ee l te n em en  aan diverse 
w erk b ezoek en . H et is een  on d er
deel van  h u n  norm ale w erk  g ew or 
den.
In het voorjaar bezoeken de fractie
leden de Kamercentrales Rotterdam 
(1 februari), Leiden (1 maart), Am
sterdam (5 apil), en Den Helder (3 
mei).
Minister Boersma b ren g t b ez o e k e n  
aan Drenthe (7 janu ari), Friesland 
(27 febru ari) en de Achterhoek (25 
maart). Minister De Gaay-Fortman 
gaat n aar Arnhem (9 janu ari) en 
staatssecretaris van O n d erw ijs  dr. 
A. Veerman b e z o e k t op  13 m aart 
West-Brabant. O ok  S taten led en , 
raadsleden  en  tal van  A .R .- 
bestu urders n em en  aan al d eze  b e 
zoeken  d e e l. N iet alleen  tijden s 
deze v erk iez in g en  m aar o o k  daarna 
stellen d e  A .R .-v e rte g e n w o o rd ig e rs  
zich  op d e  h o o g te  van p r o b le m e n  in 
de regio  en  g ev en  zij v o o r lich tin g .

Oosterschelde
Op 14 ju n i w o rd t h et O ostersch e l- 
d eg eb ied  b e z o ch t, in o k to b e r  krijgt 
de andere k a n t van N ed erla n d , de 
p rov in c ie  G ron in gen  v o o ra l de

aa n d ach t (18 ok tob er) en op  29 n o 
v em b er  trekt een  A .R .-d e leg atie  
naar Z u id -L im b u rg . D e staa tssecre
taris van  B u iten la n d se  Z a k en  mr. 
P. H. Kooijmans, b laa st zijn  to o n tje  
m ee en  gaat 10 d e c e m b e r  naar A m 
stelveen . W ordt in  eerste  instantie.- 
v ee l g esp rok en  m et p rov in c ia le - en  
gem een tebestu ren , o o k  het b e 
d r ijfs lev en  k rijg t  u itv o e r ig  aan
dacht. Naast de g eb ru ik e lijk  grote  
a v o n d b ije e n k o m ste n  in  v e rs ch il
len d e  plaatsen  k o m e n  d e  A .R .- 
d e leg a tie led en  en  d e  b e w in d s lie d e n  
ov erd a g  steeds m e e r  in con ta ct m et 
de k iezers en  m et jo n g e re n . B ije e n 
k om sten  m et m id d en sta n d ers , 
agrariërs, on d erw ijs  v erte g e n w o o r 
d igers en w erk en d e  jo n g e re n  w o r 
den  regelm atig  b e le g d . O p v ee l 
s ch o le n  w ord t d o o r  K am erled en  en  
bew in d s lied en  een  les m aatschap
p ijleer  g egev en  en  sp ervu ren  v a n  
vragen  k rijgen  ru im sch o o tse  b e 
an tw oord in g .
Mr. K oo ijm a n s start m et een n ieu w  
in g ev oerd  facet, n.1. o v e r le g  m et 
th eo log en , ov er  fu n d a m en te le  za
ken  van  ch riste lijk e  p o lit ie k  „V re d e  
en v e ilig h e id ”  etc. Z o n d e r  d e  inzet 
van v e le  p laatse lijk e  en  reg ion a le  
led en  w as d e  v o o rtg a n g  van  „W ij 
k om en  teru g”  gesta gn eerd . D aarom  
is v ee l d a n k  v e rs ch u ld ig d  aan al d ie  
m en sen , d ie  op  d e  a ch tergron d  hun  
beste  b een tje  h e b b e n  v oorg ezet. 
G e h o o p t  w ord t op  een  v erd er  
ak tie-voeren , zo w e l reg ion aa l als 
p laatselijk . N iet a lleen  fracties en  
b ew in d s lied en , m aar d e  h e le  A .R .P .

Wordt lid van de A.R.P.
Door onderstaande bon in te vullen en op te sturen kunt u zich opgeven 
als lid van de ARP. De jaarlijkse contributie bepaalt u zelf; de Contributies- 
’taffel kunt u als richtlijn hanteren.
Naam:...................................................................................

Adres:........................................ - ........................................

Woonplaats: .........................................................................

Bon opsturen aa r:
ARP, Antwoordnummer 66, Den Haag (U behoeft geen post
zegel te plakken).

dient regelm atig  con ta ct m et de 
k iezer  te  on d erh ou d en  
Er m oet hard g e k n o k t w ord en  om  
de A .R .P . te  presen teren , m aar d e  
resu ltaten  zu llen  h et w aard zijn . D e 
A .R .P . kan overa l laten  z ien  d a t zij 
b ez ig  is aan p o lit iek  te d o e n  en  z o 
d o e n d e  haar steen tje  b ijd ra g en  aan 
het beh eer van  d eze w ere ld .

Bezoek kader Den Haag
In  h et v erlen g d e  van  „W ij k o m e n  
teru g”  b ren gen  k a d er led en  u it 
F riesland en de K .C . D o rd r e c h t  een  
b e z o e k  aan D en  H aag. Z ij m aken  
een  ron d g a n g  d o o r  h et T w e e d e  
K am erg ebou w , w on e n  een  g ed ee lte  
van  d e  v erg a d er in g  bij en  praten  
u itv oerig  m et één  der fractie led en .

O ok  in fo rm eren  zij z ic h  o v e r  d e  
w erk za am h ed en  o p  partij se cre ta r i
aat en w e te n sch a p p e lijk  bu reau . 
U it d e  reacties v a n  d e z e  d e e ln e 
m ers b lijk t, dat h e t in  se p te m b e r  
b eg on n en  e x p e r im e n t  n a v o lg in g  
verd ient. In tu ssen  zij d a n  o o k  d i
verse  p ro v in c ie s  u itg e n o d ig d  v o o r  
een  b e z o e k  in  1975.
D aarnaast is er e en  p la n n in g  ge 
m aakt van  te b ren g en  w e r k b e z o e 

ken . U itgezon d erd  en k e le  vakan
tiem aand en  zu llen  regelm atig  d i
verse  reg io ’ s een  b e z o e k  krijgen .
In  1974 is d e  b e lan gste llin g  v o o r  d e  
A .R .P . g ro o t  gew eest. In  de k o 
m en d e  ja ren  zal d e  aktie verder 
w ord e n  v oortgezet en zo  m og e lijk  
u itgebreid .

U w  da ad w erk elijk e  steun is daarbij 
w ed erom  on on tb eer lijk !

De beide ARP-Kamerfracties op werkbezoek naar de Oosterschelde.

BUITENDIENSTWERK:

Partij helpt kiesverenigingen 
bij betere opzet

Begin 1974 doet een nieuw 
verschijnsel zijn intrede in 
de A.R.P.: het buitendienst
werk.

A a n le id in g  tot de start van  d it w erk  
is h et rap p ort „N ie t  b ij trad itie  al
leen ” , dat h an delt ov e r  d e  p os itie  
van  de A .R .P . ten  op z ich te  van de 
jo n g e re n  tu ssen  14 en  18 jaar. Op 
gron d  van  één van  d e  a a n b eve lin 
gen  u it h et rap p ort b e s lo o t  in  1973 
het p artijbestu u r o v er  te gaan tot 
d e  aanstelling  van  een  team  part
tim e bu iten d ien stm ed ew erk ers . 
H un taak is het a d v iseren  van  k ies- 
v eren ig in g sb estu ren  o v e r  taak en 
w erk w ijze  van  d e  A .R .-k ie s 
veren ig in g en . Per februari 1974 
worden vier personen tot buiten
dienstmedewerker benoemd: mevr. 
W. Chr. van Dinter-Vroegindeweij 
te Maassluis, G. Lakerveld te Wil- 
nis, K. Lanting te Hardenberg en J. 
Tjabringa te Katwijk aan Zee. Per 
1 september 1974 word benoemd H. 
Faber te Borger, waardoor de totale 
sterkte van het team op vijf komt. 
D o o r  g e w ijz ig d e  p e rso o n lijk e  o m 
stan d igh ed en  is de h eer L a k erv e ld  
g en ood za a k t zijn  bu iten d ien sta cti- 
v ite iten  per  o k to b e r  1974 te b e ïn d i-

gen . In  d eze  vacatu re  w o rd t  p e r  1 
januari 1975 v o o rz ie n  d o o r  d e  b e 
n oem in g  van W. A . van Zanten te 
Baarn.
In  d e  b eg in fa se  van  h e t b u ite n 
d ien stw erk  w o rd t een  aantal tra in 
in g sb ije e n k o m ste n  v o o r  h e t tea m  
g eorgan iseerd . In  april 1974 kan  
m et het e ig e n lijk e  bu it^ n d ien st- 
w erk  w ord en  b e g o n n e n . V an  a p ril 
1974 to t en  m et d e c e m b e r  1974 
w ord en  in  totaa l ca. 60 b e z o e k e n  
a fg e leg d . In h et a lg em een  z ijn  d e  
k iesv eren ig in g sb estu ren  te r u g h o u 
dend iri h et z e lf  in d ie n e n  v a n  een  
v erzoek  to t  een  g esp rek . D ie n te n 
g e v o lg e  k om en  v e e l g e sp r e k k e n  
m et k iesv eren ig in g en  to t  stand  o p  
in itia tie f van  d e  b u ite n d ie n s tfu n c - 
tion a rissen  zelf. A ls  reg e l v e r lo p e n  
d e  g esp rek k en  p lez ie rig  en  o p b o ü -  
w en d . B e lan grijk  b lijk t  e en  g o e d e  
fo lio w -u p  te z ijn . D it b e tek en t, dat 
h et vaak n iet b ij één  g e sp re k  kan

b lijv en . O verigens is h et o n ju is t  te 
veron d erste llen , dat de bu iten 
d ien stm ed ew erk ers  n am en s „D e n  
H aag k o m e n  in sp ecteren ” . H et b u i
ten d ien stw erk  is b e d o e ld  als ser
v ice  aan d e  k iesveren ig in g en . De 
intentie is in goed overleg na te 
gaan op welke wijze het kiesvereni- 
gingswerk op eigentijdse wijze 
vorm kan krijgen, z od a t o o k  aan
slu itin g  kan w ord en  g e v o n d e n  b ij 
jo n g e  generaties k iezers.
In  het voorjaar van  1975 zal een  
tu ssenbalan s van het bu iten d ien st
w erk  w ord en  opgem aak t. N aar aan
le id in g  daarvan k u n n en  b e le id s lij
n en  v o o r  d e  k om en d e  ja ren  w ord e n  
u itg estip p e ld .

V a st staat, dat het welslagen van 
het buitendienstwerk afhangt van 
■de medewerking en inzet van alle 
partij-organen en de daarbij be
trokken kaderleden.
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PARTIJBESTUUR

Beroep op Aantjes als fractie
voorzitter aan te blijven

Mr. Aantjes als woordvoerder tijdens een manifestatie ,,Europese Solidariteit met Israël”, 
december vorig jaar.

Het partijbestuur vergadert 
in het verslagjaar negen 
keer, voornamelijk in 
Utrecht. Vaste agendapun
ten zijn de ontwikkelingen 
in en rond het C.D.A. en de 
politieke rondblik.

M r. W. A antjes, v o o rz itte r  van de 
A .R .P . T w eed e  K a m erfra ctie , geeft 
te lk en s  een  to e lich tin g  op  het 
d o o r  de fractie  g e v o e r d e  b e le id  en  
a ctu e le  po litiek e  o n tw ik k e lin g e n . 
H et p artijbestu u r stem t in  m et het 
fra ctieb e le id  in het a fg e lo p e n  jaar. 
D e C .D .A .-o n tw ik k e lin g e n  w ord en  
in  e lk e  verg ad erin g  to e g e lic h t  d oor  
d e  v ice -v oorz itte r  van  d e  partij, dr.
D . Th. K uiper. H et p a rtijb estu u r 
schaart z ich  ach ter  h et strev en  naar 
in ten sievere  sa m en w erk in g  van 
A .R .P ., C .H .U . en  K .V .P . en  h ech t 
haar g o ed k eu r in g  aan d e  b e h a n d e 
lin g  d o o r  de k ie sv e re n ig in g e n  van  
d e  on tw erp -C .D .A '.-statuten , d ie 
v o o rz ie n  in de v o rm in g  van  een  fe 
deratie.
D e A .R .P . levert 10 le d e n  v o o r  het 
C .D .A .-b estu u r, w aarvan  er drie te 
v e n s  d e e l u itm ak en  van  het d a g e 
lijk s  bestu ur van d e  C .D .A . D e  10 
le d e n  zijn  tevens lid  van  het A .R .- 
partijbestu u r. A fg e v a a rd ig d e n  w o r 
d e n  aangew ezen  naar de P erm a 
n ente P rogram  A d v ie s  C om m iss ie  
(P .P .A .C .) van het C .D .A .
In  d e  vergad erin g  van  22 febru ari 
1974 v in d t een  g ed a ch te n w isse lin g  
p laats m et m in ister B o e rsm a  over  
d e  e co n o m isch e  situatie, d ie  is  o n t
staan na d e  cris is  in  het M id d e n 
o o s t e n .
O p  29 m aart 1974 w o rd t  g e sp ro k e n  
o v er  een  ad vies van  h et p a rtij
bestu u r  inzake de k a n d id a atste llin g  
E erste K am er, w a a rv oor  op  3 ju li 
1974 verk iezingen  w o rd e n  g e h o u 
d en  (G roep  I en G roep  III). In  d e 
ze lfd e  vergaderin g  w o rd t  te ru g g e 
b lik t op  de v o o r  d e  A .R .P . te leu r
ste llen d  v erlop en  P ro v in c ia le  Sta
ten verk iezin gen .
E ven als op  andere v erg a d er in g en  
k o m e n  op  26 april 1974 tal van  lo 
p e n d e  zaken aan d e  ord e . D it keer 
gaat het in het b i jz o n d e r  om  de 
v o o rb e re id in g  van d e  v oorjaarsp ar- 
tijraad , m et nam e o m  d e  evaluatie 
van  de centra le  co n tr ib u t ie -in n in g  
in  1973, en k ele  v a ca tu res  en  de

fu n c tio n e r in g  van  de Organisatie 
R aad.

Verklaring
O p  21 se p te m b e r  1974 k om t het 
p a rtijb estu u r  b ijeen  te N oord w ij- 
k erh ou t. B e sp ro k e n  w ord en  o.a. 
o rg a n isa torisch e  p lann en  v o o r  het 
n ie u w e  se izoen , terw ijl troonrede 
en  m iljo e n e n n o ta  o n d erw erp  van 
g e sp re k  zijn . H et p .b . g eeft een 
v erk la rin g  uit, w aarin  het zich  
sch aart ach ter het com m en taar van 
d e  fra ctiev oorz itter . H et p.b. 
sp reek t uit, dat v o o r  haar belang
rijk e  h o o fd p u n te n  v o o r  het beleid  
zijn
■  d e  v oortze ttin g  en u itbre id ing  

v a n  de steun  aan arm e landen;
■  steu n  aan de on d ern em ers  in het 

m id d e n - en k le in b e d r ijf  en land
e n  tu in b o u w , zódat een  gezonde 
o n tw ik k e lin g  in deze  sector 
w o rd t  gestim u leerd ;

■  strijd  tegen  de w erk loosh e id , 
w aarb ij sp eciaa l aand acht w ord t 
gevraagd  v o o r  d e  structurele 
k an t daarvan;

■  e en  k ritisch  b ez ien  van  de v o o r t 
gaan d e  e c o n o m is c h e  groe i; het 
p .b . u it tev en s b e z org d h e id  over  
d e  trage v o o rtg a n g  van  de 
m ilieu -w etg ev in g ;

■  e en  v e ra n tw oord  v red es- en v e i
lig h e id sb e le id . D e trou w  aan het 
N a v o -b o n d g e n o o tsch a p  d ien t 
h o ek steen  van het d e fen s ieb e le id  
te b lijven .

■  een  v era n tw oord  fin an ciee l b e 
le id .

H et p .b . sp reek t tenslotte  uit, dat 
d e  regerin gsp lan n en  in het a lge
m een  in  red e lijk e  m ate aanslu iting 
v in d e n  b ij het e ig en  program , en 
het p rogram  van  d e  ch risten 
d em ocra ten , dat v o o r  de A .R .P .

prim air de toetssten en  zijn  v o o r  de 
b e o o rd e lin g  van  het k ab in etsbele id . 
D eze b ijeen k om st w ord t g e v o lg d  
d o o r  een  tw eedaagse bez in n in g s
b ijeen k om st (21 en  22 sep tem b er  
1974), w aarin  h et partijbestuur zich  
m et K am erled en  en bew in d slied en  
u itvoerig  beraad  over de p laats en 
k oers  van d e  A .R .P .
D e vacature van  p ost v o o r  C o m 
m issaris van d e  K on ing in  in  Z e e 
land  geeft aan le id in g  tot u itv oerige  
d iscussies in  het partijbestu u r van 
25 oktober. A a n  het e ind van  de 
vergaderin g  p u b liceert het p .b . een  
verklaring, w aarin  w ordt m e d e g e 
deeld . dat o.a. van  g ed ach ten  is 
gew isse ld  over d e  geop p erd e  m o g e 
lijkheid , dat fractiev oorz itter  m r. 
W. Aantjes een  kandidatuur zou  
aanvaarden v o o r  de fu nctie  van  
C om m issaris van  de K o n in g in  in 
Zeeland .
H et partijbestuur w aardeert het, 
dat mr. A antjes geen  b e s lis s in g

heeft w illen  nem en, a lvorens ken 
n is te n em en  van de g e v oe len s  van 
fractie en partijbestuur.
Het partijbestuur staat ach ter het 
beleid , zoa ls de fractie dat on d er  
le id in g  van  de heer A antjes voert. 
Het p artijbestu u r is van oord ee l, 
dat de fractievoorzitter  een  zod a n ig  
centrale p laats inneem t, in de par
tij, dat een  tussentijds vertrek  ten 
zeerste z o u  m oeten  w ord en  b e 
treurd. M et het oog  daarop  ach t het 
partijbestuur het gew enst, dat de 
le id ing  van  de A n ti-R evolu tion a ire  
po litiek  in handen b lijft van  de 
heer A antjes.

Beroep op Aantjes
Het partijbestuur doet daarom  een 
beroep  o p  mr. A antjes bij zijn  b e 
slissing  h et standpunt van het par
tijbestu ur zwaar te w egen .
D e bea n tw oord in g  van de vraag o f  
mr. A a n tjes  zich  kandidaat .zou 
m oeten  stellen  v o o r  g en oem d e  
functie kan u ite in d elijk  a lleen  maar 
d oor  h em ze lf g esch eid en , aangezien  
o.ok andere dan politiek e  fa ctoren  
een ro l spelen.
In de verg ad erin g  van 22 n ov em b er  
stelt het partijbestuur tw ee notities 
vast. E én  ov e r  de selectie  in  d e  par
tij en één  o v er  deelnam e aan acties. 
B esloten  w o rd t  het o o rd e e l van  de 
besturen  van  de K am ercentra les 
over b e id e  n otities te vragen .
In het verslag jaar v ergad ert het 
partijbestuur één  keer sam en m et 
de bestu ren  van C.H.U. en K .V .P . 
In de sa m en ste llin g  van het partij
bestuur v in d en  enige w ijz ig in gen  
plaats.
Drs. J. d e  K on in g  w ord t gekozen  
tot v oorz itte r  van de partij. In de 
h ierd oor onstane vacature van 
v ice -v oorz itter  w ord t v oorz ien  d oor  
de v erk iez in g  van drs. R. Z ijlstra . 
Uit het partijbestuur treden in 
1974: m r. P . van D ijke, prof, dr. M. 
B oertien , C. van Stam , J. V ries, W. 
de B oer , H. W. v.d. B rink, m r. J. A. 
O osterh o ff, J. M. van D ijk  en  S. 
R eijenga.
Tot het partijbestuur treden toe: 
mr. J. H. Prins, M. Paats, m evr. E. 
van V e lth ooven -O ld e , m r. D . J. 
K ra jen brin k , G. F. E ijgelaar, G . J. 
v.d. B rin k , D. N iezing, drs. G. 
K e rk h o f en  J. P. de V os .

DAGELIJKS BESTUUR

SAMENSTELLING BESTUUR 
ONDERGAAT TAL 

VAN VERANDERINGEN

De dagelijkse leiding van 
een politieke partij vergt 
veel bemoeienis met grote, 
maar vooral kleinere dingen.

G e v o lg  is dat er v e e l v ergad erd  
m o e t w orden . V o o r  ied ere  b e 
stu u rsvergad erin g  k o m t  het d .b. 
b ije e n  en  tussen  tw ee  b es tu u rsv er 
g a d erin gen  in ten m in ste  één  keer. 
O o k  vragen  a llerle i co n ta cte n  en 
v e rte g e n w o o rd ig in g e n  de n od ig e  
tijd .
M et de b e w in d s lie d e n  v a n  A .R .- 
hu ize  h eb b en  tw e e  g esp rek k en  
plaats over  de p o lit ie k e  o n tw ik k e 
lin gen . Het d .b . w is s e lt  é én  keer 
m et het h o o fd b e s tu u r  van  d e  A r jos  
van  gedachten , m et n am e o v er  het 
p u n t integratie p a rt ij-A r jo s  en de 
gan g  van  zaken r o n d  het C .D .A . 
E e n 'd e le g a t ie  u it het d .b . heeft 
tw eem aal een  g e sp re k  m et de g e 
sp rek sg roep  van  A .R .-g e z in d e n . 
W ederzijds w o rd e n  stan d p u n ten  
toeg e lich t. H et d .b . tra ch t een  aan
tal m isvattingen  w e g  te  nem en .

Verkiezing Senaat
H et zal d u id e lijk  z ijn , dat de b e 
stuurszaken  in eerste  instantie in 
het d .b . aan d e  o rd e  k o m e n  ter 
v o o rb e re id in g . D e p u n ten  g e n o e m d  
on d er  het h o o fd  p a rtijb estu u r zijn  
d an  o o k  alle in h et d .b . b esp rok en . 
U itv oer ig  k om en  de v erk iez in g en  
v o o r  d e  led en  van  d e  E erste  K am er 
aan de orde. Op d it p u n t v in d t c o r 
resp on d en tie  p laats m e t h et d a g e 
lijk s  bestuur van  d e  P .v .d .A . ov er

de h o u d in g , die de S taten fracties in 
F r ies lan d  en  N oord -H olla n d  in ne
m en  d o o r  steun  aan- de C .P .N . te 
verlen en .
O o k  w o rd e n  p o g in g e n  on d ern om en  
om  su b s id ië r in g  van  het po litiek e  
k a d e rw e rk  d o o r  de ov erh e id  te b e 
w erk ste llig en . D e sam enstelling  
van  het d .b . on dergaat tal van ver
an d erin gen . Een g roo t verlies bete 
k en t het v e rs ch e id e n  van  de heer J. 
S m a llen b roek , die g ed u ren d e een 
g ro o t  aantal ja ren  de partij in tal 
van  fu n c tie s  h eeft ged ien d . Mr. P. 
v a n  D ijk e  en p ro f. dr. M. B oertien  
z ien  z ich  g en ood za a k t als d .b .-lid  
te ru g  te tred en . D e heer Van Stam  
trek t z ich  w eg en s  t ijd g eb rek  als 
p e n n in g m e e s te r  terug.
H et p .b . v erk iest dr. S. Faber en 
mr. J. H. Prins to t d .b .-led en . De 
n ajaarspartijraad  k iest mr. J. H. 
G ro sh e id e  to t  v oorz itter  van  de 
K u y p e rs tich tin g  en daarm ede te 
v en s  to t  a d v iseren d  lid  van  het d.b. 
H et p res id iu m  -  in d e  lo o p  van  dit 
jaar w e e r  een s vo lta llig  -  vergadert 
regelm atig . T en e in d e  de actu ele  p o 
lit iek e  p ro b le m e n  en  de on tw ik k e
lin g en  ron d  het C .D .A . te besp re 
k en  b e s lu it  het p resid iu m  in de p e 
r io d e  van  o k to b e r  t/m  d ecem b er  
een  ro n d g a n g  langs de K a m ercen 
tra les te m aken . V o o r  deze kader- 
b ije e n k o m ste n  bestaat v e e l be lan g
stelling .
In verband met de moeilijkheden 
tussen de kiesverenigingen Wate
ringen en Kwintsheul vinden er ge
sprekken plaats met vertegenwoor
digers vaa de betrokken kiesvereni
gingen.

Ledental ARP

NOG VAAK ONJUISTE 
SANERING LEDENBESTANDEN

Het nieuws over de ontwik
keling van het ledental van 
de ARP verschilt weinig van 
dat in andere jaren.

In het verslag jaar daalt het led en ta l 
van  6 5 .116 to t  61.761. Een n e tto 
verlies  van  3455. M et d eze  da ling  is 
d e  tren d , w e lk e  een  tiental ja ren  te 
rug  is b eg on n en , voortgezet. O p
m erk e lijk  is, dat in 1974 h et n etto 
verlies  gerin ger is, dan in een  reeks 
daaraan v oora fg a a n d e  jaren . O orza 
k en  van  h et led en v erlie s  zijn  -  
even a ls  in andere ja ren  -  on d er  
m een  p o lit ie k e  o f  fin a n cië le  red e 
nen. T en g ev o lg e  van  d e  g em id d e ld  
v rij h o g e  lee ft ijd  van  het le d e n b e 
stand m oet jaarlijk s een  g ro o t  aan
tal led en  w egen s o v er lijd en  w ord en  
a fg ev oerd . T en slo tte  w reekt z ich  
h et fe it, dat ■ so m m ig e  k iesveren i

g in gen  op  o n ju is te  w ijze  tot sane
ring  van  h et led en bestan d  o v er 
gaan. A an  d it  laatste v e rsch ijn se l 
w ord t -  w aar m og e lijk  -  een  halt 
toeg eroep en .
O ok  in 1974 b lijk t  niet, dat d e  cen 
trale con trib u tie -in n in g  het aantal 
b ed a n k jes  v erg roo t .
In  sep tem b er  1974 start een  le d e n 
w erfa ctie  o n d e r  het m otto: „Een
sterke ARP: steun voor de
christen-democratie”. Bij de a fslu i
ting  van h et verslag jaar zijn  in  het 
k ad er van  d e ze  actie n og  geen  sp e c 
tacu la ire resu lta ten  g eb oek t. Een 
aantal la n d e lijk e  activ ite iten , o.a. 
d irect-m a il en  advertenties, lev eren  
vrij vee l n ie u w e  leden  op. A a n  de 
basis van  d e  partij, bij d e  k ie sv e r 
en ig ingen , slaat d e  actie ech ter  n og  
o n v o ld o e n d e  aan. V o o r  het w e ls la 
gen  van  d e  'actie is inzet van  de 
k iesv eren ig in g en  on on tb eer lijk .

Hieronder het overzicht van de ledental
len per Kamercentrale op resp. 1 ja
nuari 1974 en 1 januari 1975.

Kamercentrale l-l-’74 l-l-’75
G roningen 5716 5456
L eeuw arden 9104 8726
Assen 4611 4407
Z w olle 5973 5706
A rnhem 5028 4787
N ijjnegen 2299 2248
Utrecht 4251 4089

.Am sterdam 1196 1105
D en H elder 2328 22 r4
Haarlem 3613 3282
Leiden 5162 4941
D en Haag 1560 1362
R otterdam 2193 1974
D ordrecht 7304 6855
M iddelburg 2697 2564
Tilburg 627 601
D en B osch 980 975
M aastricht 167 168
Indiv .L E D E N 281 273
L eden Buitenland 26 28

65116  61761
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Van - tijd tot tijd duikt de 
vraag op of het C.D.A. er zal 
komen. Die vraag is niet 
juist, want het C.D.A. is er al 
sinds 23 juni 1973.

D e vraag is w el, waar het naar toe  
zal g roe ien  en  w at h et zal w ord en . 
H ierop  is n iet een  een v ou d ig  ant
w oord  te g even . O ok  in 1974 is v er 
der g ew erk t aan de v orm g e v in g  en  
de u itb ou w  van  het C .D .A . D aar
m ee on d erstrep en  d e  drie pa rtijen  
dat het hun ernst is. Zal het C .D .A  
iets w ord en , dan is een  g ro e ip ro ce s  
nod ig . H et is een  o n m o g e lijk e  en 
on d en k b are  zaak, dat drie partijen , 
d ie to t  v o o r  kort n ag en oeg  langs 
g esch e id en  w egen  op trok k en , van  
het ene jaar  op  het andere p recies  
op  d eze lfd e  lijn  zitten. Zal h et 
C .D .A  iets g o e d  w orden , dan is een  
g ro e ip ro ce s  n od ig  en v an u it alle  
drie d e  partijen  zal dat p ro ce s  sti
m ulansen  m oeten  krijgen . H et 
C .D .A . on tw erp t statuten, d ie  g eb a 
seerd zijn  op  een  g roe im od e l. D e  
k iesveren ig in g en  dienen  h o n d e rd e n  
a m en d em en ten  in. M et v e re e n d e  
krachten  zorgen  d e  partij secretaria 
ten erv oor , dat deze  t i jd ig  g ereed  
k om en  v o o r  beh an d e lin g  op  d e  p ar
tijraden  c .q . d e  U nieraad.
D agelijks bestu ur en  bestu u r van  
het C .D .A . v in d en  elkaar vrij g e 
m ak k elijk  in  een  g ezam en lijk  ad 
v ies m .b.t. d e  am end em en ten . H et 
p artijbestu u r n eem t d it prae-a d vies 
over. D e  partijraad van 14 d e c e m 
ber aanvaardt op  d iverse  p u n ten  
am end em en ten .
In een  ov erleg  m et C .H .U . en  
K .V .P . zu llen  d eze nader aan d e  
orde k om en . D e k iesv eren ig in g en  
h eb b en  ten slo tte  dan h et laatste 
w oord  o v e r .d e  statuten.
H et d .b . van het C .D .A . k o m t

Het Christen Democratisch Appèl

Vormgeving en 
uitbouw krijgen 
veel aandacht

m aan delijks b ijeen , w an t een  v ee l
heid van  on d erw erp en  vraagt d e  
aandacht. O rgan isatorisch e  zaken 
en p o lit ie k e  p rob lem en .

Folder
Wat b etre ft de organisatie  stippen  
w ij aan, dat er een  C .D .A .-fo ld er  tot 
stand k om t. H ierin  staat k ort sa
m en gevat wat het C .D .A . is en  wat 
het w il w orden . V o o r  d e  fo ld er  
b lijk t v ee l b e lan gste llin g  te b e 
staan.
D e Permanente Program Advies 
Commissie (P .P .A .C .) gaat van start 
on d er voorz ittersch a p  van  mr. Y. 
S ch o lten .
V o o r  d e  A .R .P . m aken  er deel van
uit: prof. dr. J. H. Christiaanse, L. 
de Graaf, dr. G. N. Lammens, mr. 
A. M. Donner, dr. B. Pruyt. D e A .R . 
T w eed e  K am erfractie  m o e t  n og  ie
m and aanw ijzen .
Er is vraag naar r ich tlijn en  v o o r  
p laatselijke  en reg ion a le  sam en
w erk in gsverban d en . O p 10 april 
zen den  d e  drie partijen  een  b r ie f 
naar d e  k iesveren ig in gen . Daarin 
staat aangegeven  h oe  een  sam en
w erk in gsverb an d  o p  te zetten is. 
N adru k k elijk  w ord t e rop  gew ezen , 
dat het n iet d e  b e d o e lin g  is tot o p 
h e ffin g en  van a fd e lin gen  o f  k ies
veren ig in g en  ov er  te gaan. Een sta
tu ten com m issie , d ie  tevens de 
am en d em en ten  beh an d elt , w erkt 
in tussen  aan '-en  m od el-reg lem en t. 
H et bestuur stelt e en  fin an cieel 
c om ité  in  m et als taak te adviseren  
over  de toek om stige  fin a n ciën  van 
het C .D .A . Op basis daarvan  kpm t 
een  steu n fon d s C .D .A . to t  stand, 
terw ijl h et C .D .A . h et ad v ies krijgt 
van  de partijen  v o o r  1975 per lid  
f  1,50 te vragen  als b ijdrage. D e 
partijen  n em en  -  m et en ige  p ijn  -  
d it v oors te l over.
H et C .D .A . stelt een  publiciteits-

commissie in, d ie  na m oet gaan 
w elk e  zaken op  d it  g e b ie d  op  korte 
term ijn  m oeten  gaan  gebeu ren . Eén 
k eer  per  m aand v ers ch ijn t in de 
d rie  partijb laden  d e  rubriek  C.D. 
Aktueel m et in fo rm a tie  over  het 
C .D .A . D e g o e d e  v o rm  is qua in- 
h o u d  n o g  niet g e v o n d e n .

Kaderwerk
H et overleg  tu ssen  d e  secretariaten  
van d e  drie pa rtijen  en  het C .D .A .- 
secretariaat o n tw ik k e lt  zich  g oed . 
T en e in d e  com m u n ica tiê -s toorn is- 
sen  te v o o rk o m e n  v in d t er w e 
k e lijk s  een o v e r le g  plaats. Ten  aan
z ien  van  het k ad erw erk  w ord t 
a fgesp rok en , dat d it zov ee l m o g e 
lijk  g e co ö rd in e e rd  zal gesch ied en . 
D e actuele p o lit ie k  en  d e  actu ele  
p o litiek e  situatie k om en  regelm atig  
aan d e  orde. W ie d e  gan g  van zaken 
g o e d  v o lg t w eet, d a t er nogal eens 
frikties zijn. In d e  g ed a ch ten w isse 
lin gen  staat cen traa l d e  vraag, h oe 
to t  m eer een h eid  van  optreden  te 
kom en . O ok  d at p ro ce s  vraagt tijd . 
H et C .D .A . p ro b e e r t  naar d e  toe 
k om st te k ijken . M et het o o g  
daarop w ord t gebra in storm d  over 
d e  vraag, hoe een  lijst tot stand zou  
k u nn en  k om en  en  w elk e  p roced u re  
daarvoor  b ew a n d e ld  m oet w orden . 
H et bestuur van  h et C .D .A . kom t 
d rie  keer b ijeen .
U it het bov en sta an d e  is du idelijk , 
dat d egene, d ie  m een t dat het 
C .D .A . er niet is, z ich  vergist.
D e  Staten- en  raadsverk iezingen  
zijn  aanleiding  to t  d iv erse  activite i
ten en  g esp rek k en . D e cam p agn e
le id ers van d e  d rie  partijen  k om en  
en k e le  m alen b ije e n  ter besprek ing  
van  de cam p agne. C entraal k om en  
rich tlijn en  tot stand .
Gezamenlijk bieden de drie par
tijen service t.a.v. affiches en fol
ders.

ORGANISATIE COMMISSIE EN -RAAD

Organisatie Raad 
wordt opgeheven

In de eerste helft van het 
verslagjaar houdt de OR
GANISATIE COMMISSIE 
zich in het bijzonder bezig 
met activiteiten in het kader 
van de Provinciale Staten
en Gemeenteraadsverkiezin
gen.

D aarnaast w ord e n  tw ee a d -h o c  
co m m iss ies  ingesteld . D e ene 
com m issie  zal de p rov in c ia le  reg 
lem enten  v o o r  kan d id a atsste llin 
gen, die n oga l u iteen  b lijk en  te lo 
pen, bezien .
D e andere com m issie  zal o n d e rz o e 
ken  h oe het staat m et d e  p o s itie  
van A .R .-led en , d ie op  p laatse lijk  
n iveau een  kandidatuur op  een  zgn. 
vrije lijst h eb b en  aanvaard.
B eide co m m iss ies  h eb b en  hun  
w erk  n o g  n iet geh ee l a fg eron d , zij 
het, dat de com m issie  inzake de 
vrije lijsten  in m id d els een a d v ies  
heeft u itg ebrach t over  één co n cre te  
zaak.

In de eerste vergadering op 
6 februari, worden vrijwel 
uitsluitend organisatorische 
zaken behandeld.

D aarnaast v in d t een g ed a ch te n w is 
selin g  plaats ron d  de v erk iez in g en  
in 1974 en  de m ed ew erk in g  d ie  d e  
led en  van  het A .R .V .C . daaraan 
kunnen  geven.
D e v erg a d er in g  van  11 sep tem b er  
staat on d er le id in g  van m evr. V a n  
V e lth oov en , om dat m evr. S ch u t- 
H eid inga  i.v .m . haar g e z o n d h e id  
verstek  m oet laten gaan. O ffic ie u s  
w ord t de led en  reeds m e e g ed ee ld , 
dat de presid ente  b in n en k ort zal 
bed an k en .
V erd er  k om t het „Jaar van  de 
v ro u w ”  (1975) al ras in z ich t en  d e  
dam es besp rek en  u itv oerig  w e lk e  
acties on d ern om en  kunnen  w ord en . 
T al van id eeën  kom en  naar v oren  
en en k e le  krijgen  een n adere  u it
w erk in g . O p v erzoek  van  het c o 
m ité b e n o e m t het p a rtijb estu u r 
m evr. V an  V e lth oov en  v o o r lo p ig  
als w aarn em en d -p resid en te . H et 
com ité  dank t m evr. A . J. S ch u t- 
H e id in g a  h arte lijk  v oor  het v e le  
w erk , dat zij v o o r  het A .R .V .C . v e r 
zette. D e u itw erk in g  van de n ieu w e

N aast tal van  k le in e  agen dapu n ten  
sp rin gen  in het verslag jaar de v o l
g en d e  zaken in het oog : v o o r lich 
t in g  partij, evaluatie centra le 
con trib u tie -in n in g , start b u iten 
d ien stw erk  en fu n ctio n e r in g  O rga
n isatie Raad.
In  het voorjaar van  1974 w ord t b e 
g o n n e n  m et d e  v o o rb e re id in g e n  
v o o r  de orga n isa torisch e  p lannen  
v o o r  het se izoen  1974/1975. K ern  
van  de p lann en  is d e  led en - en  a- 
b o n n e e w e r fa c tie  „E e n  sterke A .R .P .: 
steun  v o o r  d e  ch r is ten -d em ocra tie ” . 
A lle  plannen , ad v iezen  en sugges-

stru ctu ur van  h et A .R .V .C . vraagt 
v e e l aandacht. H et lig t in  d e  b e d o e 
lin g  p laatse lijk  k e rn g ro e p je s  b ijeen  
te roep en , d ie  z ich  o v er  allerlei p o 
lit iek e  on d erw erp en  bu igen . Op

Spectaculair is het werk niet 
dat de partij op internatio
naal terrein doet.
E r z ijn  geen  ju ic h e n d e  verh alen  
o v e r  te  sch rijven . A .R .P ., C .H .U . en
K .V .P . p o g e n  e en  b ijd ra g e  te le v e 
ren  aan h et d en k en  ov er  in terna
tion a le  vra ag stu k k en  en  zij p og en  
en ig e  b ou w sten en  aan te  dragen  
v o o r  de o p lo s s in g  daarvan. Om  die 
red en  zijn  zij aa n g eslo ten  bij de 
Europese Unie van Christen- 
Democraten (E.U.C.D.), w aar par
tijen  van u ite e n lo p e n d e  signatuur 
een  plaats v in d en .
D e  g e d a ch te  van  ch r iste lijk e  partij
v o rm in g  zoa ls  d ie  in  on ze  k ring  
lee ft is daar g een  a lgem een  aan
vaarde zaak en h et g e v o lg  daarvan 
is, dat n oga l een s vreem d  tegen  
N ed er la n d se  b en a d erin g sw ijzen

ties w ord en  v astge legd  in een  32 
pagina ’ s te llen d  d raa iboek , dat in 

een oplaag van 1500 ex em p la ren  in 
septem ber 1974 de partij in gaat.
In d ecem b er  1974 h ou d t de O rgan i
satie C om m issie  z ich  b ez ig  m et d i
verse aspecten  van het k ad er- en 
vorm ingsw erk . In v erb a n d  m et de 
v o o r  dat w erk  te verw ach ten  su b s i
die w orden  v o o rb e re id in g e n  g e tro f
fen  voor de op rich tin g  van  een  
Stichting. D e O rganisatie C o m m is 
sie vergadert in 1974 zes keer, t.w. 
op  15 januari, 27 februari, 3 april, 5 
jun i, 21 augustus en  18 d ecem b er.

deze m anier h o o p t het A .R .V .C . de 
be lan gste llin g  v o o r  het p o litiek e  
w erk , v oora l on d er  v rou w en , o p  te 
w ek k en . G o e d e  d ocu m en ta tie  is 
vereist, en  daarom  beraadt een  b e 
g e le id in g scom m iss ie  z ich  er rege l
m atig  op , het n o d ig e  m ateriaal b ij
een  te bren gen . T even s o n d e rh o u d t 
deze com m issie  de con ta cten  m et 
de leden  van  het A .R .V .C . in e lke 
K am ercentra le . In 1974 m aken  de 
v o lgen d e  p erson en  d ee l uit van  de 
beg e le id in g scom m iss ie : m evr. J. G. 
K raa ijeveld -W outers (voorz itster), 
m evr. N. van D ijk -K o ffem a n , m evr.

w ord t aangekeken .
B inn en  d e  E u rop ese  U n ie  is een  
on tw erp  v o o r  een  E u ropees M ani
fest aan d e  orde. V anu it d e  drie 
N ederlandse  partijen  is d a arvoor  
een in bren g  ge leverd . In  d e  z o 
m erm aanden  form u leert een  w erk 
g roep  o .l.v . drs. W. K. N. S ch m elzer  
een  fors aantal am end em en ten . Vcm 
A.R.-zijde maken van de werkgroep 
deel uit prof. dr. W. Albeda, dr. C. 
Boertien, mr. W. C. D. Hoogendijk 
en D. Corporaal. A ls  secreta- 
r is /rapporteu r van  de w erk g roep  
fu ngeert drs. C. B rem m er. H et 
on tw erp -m an ifest en  d e  v o o rg e 
ste lde  a m en d em en ten  k o m e n  op  2 
sep tem b er in een v erg ad er in g  van 
de drie p artijbestu ren  aan d e  orde. 
D e a m en d em en ten  w ord en  g ro ten 
d eels  ov erg en om en . D e E u rop ese  
U nie h o o p t h et M an ifest in  d e  eer-

D e O rganisatie R aad  vergadert in 
1974 één  keer. T ev en s  de laatste 
keer. O p 17 april bes lu it de Raad 
het partijbestuur te ad viseren  tot 
o p h e ffin g  over te gaan. R eed s lange 
tijd  is bij velen  het g e v o e l aanw e
zig, dat de Raad het w erk  van de 
region a le  cam p agn etea m s v o o r  een 
belan grijk  d eel overlapt.
O p  gron d  hiervan w o rd t geadv i
seerd  de team s o o k  statutair v orm  
te geven, w anneer to t op h e ffin g  
van  de O rganisatie R aad zou w o r 
den  besloten .
In  de lo o p  van  1974 bes lu iten  zow el 
partijbestuur als partijraad m et de 
op h e ffin g  van  de O rganisatie Raad 
a c c o o rd  te gaan.

Penningmeester
Jaarlijks organ iseert het partijse- 
cretariaat v o o r  d e  p en n in gm eester  
van de K am ercen tra les en P rov in 
ciale O rganisaties een  b ijeen k om st, 
w aar d o o rg e n o m e n  w ord en  de 
balans- en ja arrek en in g , de her-

J. G. B rants-L e C o in tre , m evr. A . C. 
W esth o ff-H u bee , m evr. S. d e  V ries- 
D elhaas, m evr. A . M. K ru ijsw ijk - 
Sap, m evr. I. R. H. M ay-W eggen, 
en  d e  heren  drs. H. B orstlap , D. 
C orporaa l en  G. v .d . B erg.
In 1975 zu llen  de eerste p laatselijke 
kern en  een  beg in  m a k en  m et ge 
sp rek k en  ov er  d e m o cra tie  en v re 
d esp o lit iek . H oew e l d it kern en w erk  
in  h oo fd za a k  b e d o e ld  is v oor  v rou 
w en  slu it d it n iet uit, dat ook  m an
nen  aan de g esp rek k en  d eeln em en . 
H et gaat er om  te p roberen  de 
A .R .P . ook  p la atse lijk  tot een b ljj-

ste h elft van  '75 a f te ronden .

Equipe
D e N ed erla n d se  a fd e lin g  -  „ e q u i
p e ”  -  k o m t als rege l een keer per 
zes w ek en  b ijeen , m et nam e ter 
v o o rb e re id in g  van  in ternationa le 
b ijeen k om sten  en  m anifestaties.
In  de lo o p  van h et ja ar  passeert een  
sca la  van  on d erw erp en  d e  revue- 
G riek en la n d , Ier lan d , P ortuga l, 
C y p ru s en n oem t u m aar op. O ok  
d e  v erd ere  v o o rtg a n g  van  d e  E u ro 
p ese  in tegratie en  d e  d em ocra tise 
r ing  van  d e  in ste llin g en  is een 
punt, dat v oo rtd u re n d  aandacht 
krijgt.
D e  E .U .C .D . h eeft nauw e relaties 
m et d e  ch r isten -d em ocra tisch e  
fractie  in het E u rop ees  P arlem ent, 
te rw ijl het In ternationaa l D o cu m e n 
tatie- en  In form atiecen tru m

ziene beg rotin g  en  de begrotin g  
van de A .R .P .
In  1974 v indt d e  b ijeen k om st plaats 
o p  14 n ovem ber. D e p en n in gm ees
ters stem m en in m et de fin an ciële  
stukken . L a n g d u r ig  w ordt g ed is 
cussieerd  ov e r  d e  centrale 
con trib u tie -in n in g , d ie niet v o o r  
alle K am ercentra les het gew enste 
resultaat op levert.

Secretarissen
V o o r  het eerst w o rd t  in 1974 ook  
een  b ijeen k om st v o o r  de secretaris- 
sen .va n  de K am ercen tra les  en  P ro 
v incia le  O rgan isaties gehouden . 
D o e l is het c o n ta c t  m et de secreta
riaten te in ten siveren . D e op k om st 
o p  d e  verg ad erin g  van 26 sep tem 
ber 1974 is e c h te r  teleurstellend . 
D eson d an k s v in d t een  zin volle  d is 
cu ss ie  plaats o v e r  een  groot aantal 
organ isatorisch e  en  p olitieke zaken. 
B es lo ten  w o rd t in  1975 opn ieu w  
een  b ijeen k om st v o o r  de secretaris
sen  te organiseren .

v en d e  actieve partij te m aken.
In  verban d  m et d e  regeling  van de 
norm ale w erk zaam hed en , kom t het 
dagelijk s bestu u r van  het A .R .V .C . 
regelm atig  b ijeen . Z ij bestaat uit: 
m evr. A. J. S ch u t-H eid in ga  (p resi
dente), m evr. E. van  V e lth ooven - 
O ld e  (v ice -p resid en te ), m evr. G. 
van  L eeu w en -B a k k er, m evr. J. 
S ch u ilin g  en m evr. R. v.d. W aals- 
K o o i. H et partijsecretariaat v oert 
het secretariaat e n  v o o r  de u itv oe 
ren d e  w erk za am h ed en  zorgen  D. 
C orporaal en G. v .d . Berg.

te R om e o. 1. v . dr. K. Hahn 
m et w ein ig  m id d e le n  p robeert stu
d ies het lich t te d o e n  zien.
Op 24 ju n i v in d t  in  D en  Haag een  
g ed a ch ten w isse lin g  plaats tussen  
v e rteg en w oord ig ers  van de W est- 
du itse C .D .U ./C .S .U . en  d e  U n ie  
N ederlandse p artijen . V anu it D uits
land  nem en o.a. aan het g esp rek  
d ee l K ai U w e v o n  H assel (v oorz it
ter E .U .C .D .), p ro f. B ie d e n h o ff  
(voorzitter  C .D .U .) en  H. K atzer (lid  
van de B on d sd ag ).
De equ ipe v e rz o e k t  d e  drie partijen  
de dam es m eer b ij het in ternatio
nale w erk  te b e trek k en . Iedere par
tij w ijst in z ijn  afvaardig ing  een  
v rou w  aan.
V oor de A.R.P. maken deel uit van 
de equipe dr. C. Boertien, D. Corpo
raal, mevr. mr. W. J. R. Derksen- 
Koppe en drs. J. de Koning.

A.R.VROUWENCOMITÉ .

Kerngroepen moeten politieke 
interesse vrouwen stimuleren

Internationale contacten
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Hoe het partij secretariaat

reilt en zeilt

De dagelijkse leiding van het partij secretariaat berust bij resp. secretaris Corporaal en 
adj -secretaris Kool.

Het organisatorisch hart van 
de partij zetelt in het Kuy- 
perhuis, want daar is het se
cretariaat gevestigd.

Dat hart kan alleen  m aar g o e d  
fu n ction eren , w an n eer d e  rest van 
het partijlichaam  o o k  v o lle d ig  in 
fu nctie  is. Er m o e t w isse lw erk in g  
zijn en dat is m eer dan het g eb ru i
ken  van een  m o d e w o o rd .
V anuit h et partij secreta r ia a t' w or
den  som s hartekreten  geslaakt, 
som s w o rd e n  e r  hartige w oord en  
gesp rok en , m aar regel is de rege l
m aat van  de k lok .
Dat is o o k  n o d ig  om  alles in een 
organisatie zo  g oed  m og e lijk  te la
ten v erlop en . V elen  w eten  d e  w eg  
naar de partij te vinden : v o o r  in
lich tin gen , v o o r  het u iten  van 
gram sch ap , om  in stem m in g  te b e 
tu igen , om  als lid te bed an k en  o f 
om  zich  als lid  aan te m elden . 
D aarnaast w o rd t het m eren d ee l van 
d e  zaken, d ie  in d it ja arverslag  aan 
d e  orde  k om en  op het secretariaat 
v oorb ere id . N a de b es lu itv orm in g  
d ien t h et secretariaat te  zorgen  
v o o r  de u itvoerin g . K ortom  h et is 
een  veelheid  van  w erkzaam heden , 
d ie  m et élan d o o r  d e  m ed ew erk 
sters en m ed ew erk ers  in de lo o p  
van een jaar w ord t verricht.

Medewerkers
W ie zijn d e  m ensen , d ie  op  h et par
tijbureau  w erken?
D e jo n g ste  m ed ew erk er  is m e j. Y . 
van  B ree, zij v erzorg t o.a. d e  v e r 
zen d in g  van broch u res . Partij en 
K u yp erstich tin g  h eb b en  sam en een 
telefoniste/receptioniste, mej. M. 
Scheepstra. M et d e  financiële ad
ministratie z ijn  be last mevr. E. 
Jansen-Keuvelaar en mej.'I. Kaffa. 
Mevr. M. van Geest-Kuipers, mevr. 
A . Kruis-Van Bree en mevr. 
Maurits-Kortweg n em en  d e  leden 
en abonnementen-administratie 
v o o r  hun reken in g . Eén van  hen 
w erk t v o o r  h a lv e  dagen  en dat is 
o o k  h et geval, m et 2 van  d e  2 secre 
taresses. O p d ie  a fd elin g  w erk en  
mevr. C. Verhagen-De Jong, mevr. 
J. de Koff-Buschman en mevr. G A. 
v d Pnel-Rotty.
Sous-chef de bureau is G. Nas. 
Boekhouder en chef de bureau is  de 
h eer  A . van der Wees. D e heer J. A . 
M. Toxopeus is be last m et h et secre
tariaat van de Arjos, Drs. C. 
Bremmer voert h et ' redaktie- 
secretariaat van  h et partijw eek - 
b lad , terw ijl hij z ich  teven s m et ka
d erw erk  bez ig h ou d t. D e h eer G. 
van den Berg verstrek t sch rifte lijk  
en  te le fon isch  informaties ov er  het 
w e l en  w ee  van d e  partij; hij h oud t 
z ich  o.a. tevens b ez ig  m et commis
siewerkzaamheden en conferenties. 
Adjunct-secretaris is d e  heer M. N. 
G. Kool en secretaris d e  h eer D. 
Corporaal. In totaal 17 personen, 
waarvan 4 voor halve dagen. 
D iverse  w ijz ig in g en  treden  in  de 
lo o p  van het ja ar  op .--M ev r. J. 
K roon -O m v lee  ru ilt haar baan b ij 
d e  partij v o o r  één  bij h et C .D .A . 
M evr. L. K u ip ers -R am  gaat zich  in 
d e  lo o p  van ja ar  w ijd e n  aan d e  o p 
v o e d in g  van  een  d och ter. M ej. A . 
S ch e ffe l k eert te ru g  naar d e  
sch o o lb a n k e n , terw ijl m ej. M. D en- 
tro  bij d e  partij k om t, maar o o k  
w e e r  vertrekt. D e h eer  H ollem ans 
z iet m eer in  een  baan b ij een  bank. 
D e m eesten  van  h en  d ie  vertrek k en  
zijn  een  reeks van  ja ren  b ij de par
tij w erkzaam  gew eest. Wij danken  
h en  allen v o o r  hun ijver  en  inzet.

H et secretariaat h o u d t d e  ad m in i
stratie b ij van  ruim  60 000 leden, en 
circa  12 000 abonnees. V an  g root 
be lan g  is dat in d e  adm in istratie  de 
ju is te  nam en én  adressen  v o o rk o 
m en.

Juiste adressen
Dat b lijk t ech ter  n iet altijd  het ge
val te zijn , al is het stukken  v erb e 
terd  in v erg e lijk in g  m et enkele  ja 
ren ge leden . V o o r  vera n d erin gen  in 
het led en besta n d  is h et secretariaat 
in  be lan grijk e  m ate aangew ezen  op 
d e  secretarissen  van  d e  k iesveren i
gingen . V aak  lo o p t  d it u itstekend , 
m aar w ij m oeten  o o k  constateren , 
dat som s g ed u ren d e  en k ele  jaren  
geen  m u taties w ord en  d o o rg e g e 
ven. H et secretariaat kan op  het 
punt van  m utaties alleen  m aar e ff i
c iën t w erk en , w an n eer o v er  de g e 
hele lin ie  g ebru ik  w o rd t gem aakt 
van de m u tatie form u lieren . H elaas 
is h et som s b ed roev en d  op  w elk e  
w ijze  m utaties w ord en  d o o rg e g e 
ven.
In  totaal z ijn  in  1974 d o o r  de ad m i
n istratie 28694 m utaties verw erkt. 
D at zijn  er en k ele  h on d erd en  m eer 
dan in  1973. In  v ee l geva llen  m oet 
een  b eroep  op  anderen  w ord en  ge 
daan om  aan d e  ju is te  adressen  te 
k om en . H et zal n iet verbazen , dat 
er gezien  d e  grote  h oev ee lh e id  m u 
taties o o k  o p  het secretariaat fo u 
ten w ord e n  gem aakt. H et p ercen 
tage is ech ter  in  ver  -.ouding to t d e  
totalen  u iterst gering . D e m utaties 
zijn  tien k eer  o p  d e  co m p u te r  ver
w erkt. Na ied ere  v erw erk in g  ver
zendt het secretariaat d e  h ie ro p  b e 
trekk in g  h e b b e n d e  stuk k en  niet 
steeds d irect. Z o  vee l m og e lijk  v in 
den  g e co m b in e e rd e  v erzen d in gen  
plaats.
V eran d erin gen  in het led en b esta n d , 
d ie m eete llen  v oor  de con trib u tie  
v o o r  het v o lg e n d e  jaar, d ien en

steeds v o o r  h a lf n o v e m b e r  (statu 
tair zelfs op  1 ok tob er) te zijn  d o o r 
gegeven .
A lle  t ijd ig  b in n e n g e k o m e n  m uta
ties zijn  v erw erk t en op  basis daar
van  is per  1 d e ce m b e r  1974 een  le 
d en lijs t  p e r  k iesv eren ig in g  vastge
steld .

Contributie
D e gegev en s u it h et led en besta n d  
v orm en  de basis  v o o r  d e  
con trib u tie -in n in g . D e eerste  a c 
cep tg irok a art gaat in d e ce m b e r  
1973 de d eu r  uit; m e d io  februari 
g e v o lg d  d o o r  een kaart aan de le 
den , d ie  n o g  n iet betaa lden . D at 
w aren  er to e n  c irca  30 000. B ij w ijze  
van  p r o e f k rijgen  d e  n iet-beta lers 
b eg in  m ei een  d erd e  a cce p tg iro 
kaart.
D e reactie  daarop  is bev red ig en d . 
R esu ltaat van  één en an der is, dat 
de p en n in g m eesters  van  d e  k ies
v eren ig in g en  in  totaal kw itanties 
on tvan gen  v o o r  circa  10 000 leden . 
D it aantal is  lager dan in 1973. D e 
a fw ik k e lin g  h iervan  laat te w en sen  
over. B ij h et a fslu iten  van  het con - 
tributie jaar 1974 h e b b e n  c irca  400 
k iesveren ig in g en  d e  k w ita ties n og  
n iet a fg ew ik k e ld . B eta lingen , d ie  
na 22 n o v e m b e r  1974 k om en  w or 
den  g e b o e k t  op 1975 ten  nam e van  
d e  p en n in g m eester  van  de k iesver
en iging . O p d ie  m an ier w ord e n  ar
be id sin ten s iev e  h an d elin gen  en 
v erg iss in gen  v o o rk o m e n .
D e resu ltaten  zijn  o n g e v e e r  g e lijk  
aan d ie  van  1973. M et d ien  verstan 
de, dat er ov er  1974 n o g  w e l een  
b ed u id en d  bed ra g  b in n en k om t.
H et aantal z e lf-in n en d e  k iesveren i
g in g en  bed raagt 70; v o o r  1975 daalt 
d it aantal to t  45.
E en  k iesveren ig in g  kan  o v e r  haar
sa ld o  b e sch ik k e n , tenzij:
a) de kw itanties o v er  1974 n o g  n iet

zijn  a fg e w ik k e ld ;
b) geen  re g e lin g  is g e tro ffe n  over  
s ch u ld e n  u it  v o o rg a a n d e  jaren ;
c) K a m ercen tra les  v erzoek en  het 
te g o e d  te  b lo k k e re n .
In  se p te m b e r  starten  d e  eerste 
v o o rb e re id in g e n  v o o r  d e  con trib u - 
t ie h e ffin g  1975. D e a ccep tg irok a a r 
ten  zijn  m e d io  d e c e m b e r  v e rzo n 
den .

Abonnementsgelden
D e in n in g  van  d e  a b o n n e m e n tsg e l
d e n  v e r lo o p t  e v e n e e n s  v ia  h et par- 
tijsecretaria at. H e t a b o n n e m e n te n 
besta n d  b li jf t  s ta b ie l. M ed io  januari 
en  m e d io  ju n i gaan  d e  in ca sso - en 
a cce p tg iro k a a rte n  d e  d eu r uit. D e 
b e ta lin g  van  d e  a b o n n e m e n tsg e l
d e n  v e r lo o p t  red e lijk  g o e d .

Vaste extra 
bijdrage (v.e.b.)

H et aantal p e rso n e n , dat d e  partij 
naast de c o n tr ib u t ie  een  vaste  extra 
b ijd ra g e  s c h e n k t  on d erg a a t en ige

da ling . H et lo o p t  terug tot circa  
1300. Om  d ie  reden  w ordt een actie 
v o o rb e re id  dit aantal weer te d oen  
toen em en .
W ie als v .e .b . een  bedrag van m eer 
dan f  15,—  geeft, ontvangt en k ele  
u itgaven.
Dat zijn  1974: Oriëntatie ’74, B eleid , 
m enta lite it en vertrouw en, Olie en 
on tw ik k elin g .

Voorlichting
H et is som s m oe ilijk  de partij te le
fon isch  te bereiken . Dat duidt erop, 
dat v e len  z ich  tot het secretariaat 
w en d en  om  in form atie over een  
bep aa ld e  zaak te krijgen.
Er gaat geen  dag v oorb ij o f  er k om t 
een  aantal verzoek en  telefon isch  en 
sch rifte lijk  binnen .
Naast g ew on e  verzoek en  om  in lich 
tingen  b lijk t u it de correspondentie  
h eel du id elijk , dat m isverstanden 
ov er  A .R .-stan dpu nten  van K am er
led en  en b ew in d slied en  vrij g root 
is.
K en n elijk  k om t on vo ld oen d e  over  
w at w ord t b e to o g d  en waarom  b e 
paalde standpunten  w orden  inge
nom en . H et slech t geïnform eerd  
zijn  vorm t v o o r  een  aanzienlijk aan
tal person en  overigen s geen enkele 
be lem m erin g  hun  gram schap te 
uiten. B ij het verstrekken van 
ju iste  in form atie  vervult N eder
landse G edachten  een belangrijke 
rol. D at ge ld t o o k  ten aanzien van 
d e  fractie  in  actie. P er onderw erp 
g egroep eerd  is daarin over een b e 
paalde p e r io d e  het fractie
standpunt verm eld . Het streven is 
erop  gerich t, deze  uitgave regelm a
tiger  te laten  versch ijnen . T ot nu 
toe is d it  streven  nog  niet geheel 
geslaagd .

Publikaties
D e v o lg e n d e  u itgaven  zien het 
l ic h t

■  B e m o e d ig e n d e  tekenen
■  D ocu m en ta tie  verk iezingen  1974
■  O riëntatie 1974
■  D e-g em een te  in beeld
■  B e le id , m enta liteit en vertrou

w en
■  O lie en  on tw ik k elin g
■  N oord -N ed erla n d  A n n o 1974.

ADRESSENGIDS A.R.P. 1974/1975
Zojuist is -d e  nieuw e A .R .P .-adressengids 1974/1975 verschenen. 
Het 40 p ag in a ’s  te llende boekje bevat honderden namen en ad res
sen  van partijb estu u rd ers  en partij-instanties. O.a. komen in het 
boekje voor d e  nam en en  ad ressen  van de  partijbestuursieden, de. 
fractie leden , de  bew indslieden, de b estuu rders van Kamer- en Sta
ten cen tra les , de leden van het A.R.Vrouwencomité, het kader van de 
Arjos etc.

Prijs per ex.: f 2,50

B estelling is m ogelijk door het sto rten  van het verschuldigde be
drag op p o stg iro  89673 t.n.v. A .R.Partijstichting, Den Haag met 
verm elding van „A d ressen g id s”.

Bestel
no.
278
282

294
295

288

RP informatie-sets leden- en abonneewerfaktie
Titel

Leden werfkrant
Jongerenpamflet „95 jaar, maar bij de tijd” 

A.R.P.-stickers
A.R.P.-raambiljetten „Wij komen terug” (met 
ruimte voor het aanbrengen van eigen mede
delingen of aankondigingen)

De gemeente in beeld:
een documentatie over het functioneren van de 
gemeentelijke overheid
(meerdere exemplaren tegen dezelfde kortings
regeling als geldt voor bestelno. 289)

Prijs

f 0,10 
f 0,05

f 0,10 

f 0,75

■  BI ! ■ ■ ■ !

t Een uitvoerige brochure- en 
documentatielijst is op aanvraag 
verkrijgbaar.
De hiernaast genoemde publikaties 
zijn verkrijgbaar door storting 
van het verschuldigde bedrag 
op postgiro 89673 t.n.v. 
A.R.Partij-stichting met vermelding 

B van brochurenummer, titel en , ® aantal.
SB Doe mee, bestel nu!
■
■

f  0,50 B B B n ilM S B B B H B B lI B f la B B a B a a

289 De fractie in aktie!
een documentatie met informatie over hetgeen 
de A.R.P .-parlementariërs tussen mei 1973 en 
mei 1974 aan politieke' standpunten bepaal
den f  °<50

2 t/m 4 exemplaren f  0,40 
5 t/m 9 exemplaren f  0,30 

10 t/m 49 exemplaren f  0,20 
50 t/m 99 exemplaren f  0,15 

100 t/m .. exemplaren f  0,10
De A.R.P. in vogelvlucht:
een documentatie over de geschiedenis van de 
A.R.P. f 0,50

2 t/m 4 exemplaren f  0,40 
5 t/m 9 exemplaren f  0,30 

10 t/m 24 exemplaren f  0,20 
25 en meer exemplaren 0,15
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De in het voorjaar van 1974 
gehouden verkiezingen in de 
groepen I en III heeft voor 
de samenstelling van de 
fractie ingrijpende gevolgen.

Samenstelling
In  g roep  I w o rd t  nl., m ed e als g e 
v o lg  van  de o p ste llin g  van  d e  P v d A  
in  F riesland , van  d e  zittende led en  
a lleen  mr. P. J.. B ou k em a h erk ozen , 
terw ijl d e  h eer P. T jeerdsm a n iet in 
d e  K am er teru gk eert. D e fractie  b e 
treurt d it laatste in  h og e  m ate, n iet 
alleen  om d at d a a rd oor  de geta lsm a
tig e  in v loed  in d e  K am er v erm in 
dert, m aar o o k  gezien  de b ijd rage  
d ie  de h eer T jeerd sm a  aan het w erk  
van  de fractie  g ed u ren d e  d e  p e 
r io d e  dat hij lid  der K am er w as 
h ee ft ge leverd .

In  verban d  m et d e  gang van  zaken  
bij de v erk iez in g en  in F riesland  
h e e ft  d e  fractie  h et D agelijks B e 
stuu r van d e  partij verzoch t z ich  to t  
h et bestu ur van  d e  P v d A  te w en d en  
ten e in d e  o p h e ld e r in g  te verkrijgen . 
In  g roep  III w o rd t  dr. D iep en h orst 
h erk ozen , zod a t d e  sam en stellin g  
van  d e  fractie  is als volgt: dr. W. 
A lb e d a  (voorz itter), mr. P. J. B o u 
k em a  (secretaris), dr. J. H. Christi- 
aanse, dr. I. A . D iep en h orst en  P. C. 
E lffe r ich  (v ice -v oorz itter).

Zetel
verdeling
parlement

P.v.d.A.

E erste
K am er
(1974)

21

T w eed e
K am er
(1972)

43
K.V.P. 16 27
V.V.D. 12 22
A.R.P. 6 14
C.H.U. 7 7
C.P.N. 4 7
P.P.R. 4 7
D.S.’70 - 6
D’66 3 6
S.G.P. 1 3
G.P.V. % 3
B.P. 1 2
P.S.P. - 2
R.K.P.N. - 1
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DE ARP EERSTE KAMERFRACTIE

Samen met CHU  
en KVP nu 

fractiecommissies
Werkzaamheden

O ok  in  1974 w ord t v o o r  d e  m eeste  
b eg ro tin g en  de sinds en k ele  jaren  
g eb ru ik e lijk e  m eth od e  van  b e g ro 
tin g sb eh a n d e lin g  g e v o lg d . D eze 
h oudt in  dat in een  zo v roeg  m o g e 

lijk  stadium  d e  b e g ro tin g  zon d er  
d iscu ss ie  w ord t aanvaard, w aarna 
m et d e  b e tre ffen d e  m in ister op  een  
later tijd stip  een  b e le id sd eb a t 
w ord t geh ou d en . U it d eze  w erk 
w ijze m ag  niet w ord en  a fg e le id  dat 
de K am er z e lf  te ken n en  g ee ft geen

Prof. Albeda, voorzitter van de ARP-eerste kamerfractie.

ARP Eerste Kamerleden in de vaste commissies 
Vaste commissie Lid Plv. lid

H o g e  C o lle g e s  Staat en  A lg . Z a k en  

S u rin am e en  d e  A n tillen  
B u iten la n d se  Z a k e n  
O n tw ik k e lin g ssa m e n w e rk in g  
Eur. sa m en w erk in g sorg a n isa tie s  
Ju stitie
B in n en la n d se  Z a k e n
O n d erw ijs  en  W e te n sch a p p e n

W e te n sch a p sb e le id  en  w et. on d erw ijs
F in an cies
D efen s ie
V o lk sh u isv e s tin g  en  R .O .
V erk eer en  W aterstaat 

E c o n o m is ch e  Z a k e n  
L a n d b o u w  en  V isser ij 
S o c ia le  Z a k en
V o lk s g e z o n d h e id  en  M ilieu h y g iën e  
C u ltuu r en  R e cre a tie  
M a a tsch a p p e lijk  W erk
B ijz. c o m m iss ie  h erz ien in g  
B u rgerlijk  W e tb o e k
V e rz o e k sch r ifte n

B ou k em a A lbed a

E lffer ich A lbeda
B ergh u is A lbed a
A lb ed a D iepenhorst

B erghuis
B ou k em a D iepenhorst

B ou k em a E lfferich
D iep en h orst Christiaanse
D iep en h orst Christiaanse
C hristiaanse A lbed a

E lfferich B erghuis
E lffer ich A lbed a
B erghu is E lfferich

A lb ed a Christiaanse
E lfferich D iepenhorst
A lb ed a E lfferich
C hristiaanse D iepenhorst
D iep en h orst Christiaanse
D iep en h orst Christiaanse
B ou k em a Christiaanse

B ou k em a

belan g  m eer te h e ch te n  aan haar 
m e d e w e tg e v e n d e  taak  op  dit g e 
b ied . In te g e n d e e l. D o o r  d eze  m e
th o d e  te  hanteren  k o m t d e  K am er 
zo v e e l m o g e lijk  te g e m o e t  aan b e 
zw aren  d ie  te g e n  e e n  (late) b e g r o 
tin g sb eh a n d e lin g  w o r d e n  aan ge
v o e rd . B o v e n d ie n  is  h et nu beter 
m og e lijk  d e  b e le id sd e b a tte n  zo te 
p rogram m eren , d a t d e  g e d a ch te n 
w isse lin g  tu ssen  m in is te r  en  K am er 
over  h o o fd p u n te n  v a n  b e le id  op ti
m aal tot haar re ch t k om t.

D e sa m en w erk in g  m et d e  fracties 
van  de CH U  en  d e  K V P  k o m t o o k  
dit ja ar  to t  u itd ru k k in g  in  h et bij 
g e leg en h e id  o p tre d e n  van  één 
sp rek er v o o r  d rie  o f  tw e e  fracties .

E n k e le  m alen  w o rd t  e en  g e m e e n 
sch a p p e lijk e  fra c tie v e rg a d e r in g  ge
h ou d en . V o o rts  d ie n t  v e rm e ld  dat 
g e m e e n sch a p p e lijk e  fr a c t ie c o m 
m issies' zijn  g e v o r m d . B in n e n  d eze  
co m m iss ie s  tra ch t m e n  te  k o m e n  
tot ov e re e n ste m m in g  o v er  d e  in  te

nem en  stan d p u nten  en  over één of 
m eer g em een sch a p p e lijk e  w oord 
voerders. D at zu lks in verband m et 
d e  om sta n d igh e id  dat d e  CHU in 
een  andere relatie staat tot het ka
b in et dan de A R P  en  de K V P niet 
steed s m og e lijk  is, lig t voor  de 
hand.

V o o r  een  ov erz ich t van  d e  bijdra
gen  van  d e  fractie led en  tot het 
op en ba re  d eb a t w ord t verw ezen 
naar een  lijst van  sprekers, onder
w erp en  en v ind p laatsen  d ie  op het 
partijbureau  ter inzage ligt.

V a n zelfsp rek en d  n em en  ook  in 
1974 led en  van  d e  fractie  zoveel als 
in  hun v e rm og en  lig t deel aan de 
w erk b ezoek en .

V o o r  een  v e rm e ld in g  van de b e 
zoch te  strek en  zie m en  het verslag 
van d e  T w e e d e  K am erfractie.

De belangrijkste gebeurtenis 
is ongetwijfeld geweest de 
staten- en raadsverkiezin
gen. Uiteraard heeft onze 
organisatie het meest te ma
ken met de programmati
sche kant daarvan.

T e n e in d e  d e  partijorga n en  beh u lp 
zaam  te  zijn  bij het op ste llen  van 
v erk iez in g sp rog ra m s w as reeds 
m e d io  1973 een m od e l-p rog ra m  ge 
reed  gekom en : „G e m e e n te  en p ro 
v in c ie  1974” . T ijd ig  w erd  d it m od el 
alle  b e trok k en en  toeg ezon d en . O ok 
d e  v o o r  het eerst g e k o z e n  bestu ur
d ers  k r ijg e n  d it m o d e l u itgereikt, 
naast ander in form atiem ateriaa l. 
H et secretariaat v erleen t m ed ew er
k in g  aan d e  T E L E A C -cu rsu s „G e 
m een tera a d sled en ” . In  d e  litera
tu u rm ap  d ie  bij d eze  cursus h o o r 
de , w erd en  ons m a an d b lad  D e M a
g istra tu u r en  een  A R P -w eg w ijzer  
v o o r  raad sled en  o p g e n o m e n , naast 
o n d e r  m eer andere pa rtijp o litiek e  
b lad en .
H et b e h o e ft  geen  b e t o o g  dat een 
verk iez in g sjaa r extra  activiteiten  
van  h et secretariaat v e rg t als het 
gaat o m  het v erw erk en  van een 
g ro te  h oe v e e lh e id  leden m u taties. 
D e  h u lp  van  d e  k iesveren ig in g en  
w erd  in g e ro e p e n  o m  d e  adressen  
op  te sp oren  van a .r.-bestuurders 
d ie  n iet op een A R P /C H U /K V P - 
k a n d id a ten lijst v oork w a m en .

Gewestvorming
B eg in  1974 b ied t d e  m in ister van 
V o lk sh u isv estin g  en  R u im te lijk e  
O rd en in g  de T w eed e  K am er een 
v o o ro n tw e rp  van een  W et op  d e  
stadsvernieuwing aan. D it v o o r 
on tw erp  is o p g este ld  d o o r  d e  
W erk groep  A a n v u llen d e  R eg e lin g  
S tad svern ieu w in g . In  d e  nota van 
a a n b ied in g  b ij h et v ooron tw erp  
sch r ijv e n  d e  b e w in d s lie d e n  on der 
m eer d a t h et de b e d o e lin g  is over  
het v o o ro n tw e rp  een  u itg ebre id e

BESTUUR VERBAND VERNIEUWD

Permanent overleg 
tussen. C D A gemeente- 

bladen tot stand
d iscu ss ie  te v oeren . D eze stelling- 
n am e is v o o r  de redactie  van  D e 
M agistratuur aa n le id in g  o m  een  
aantal d e sk u n d ig en  te vragen  
com m en ta ar te leveren  op  het o n 
derh a vige  v o o ro n tw e rp  en  d e  aan- 
b ied in gsn ota . H et resultaat is een 
th em a n u m m er „sta d sv ern ieu w in g  
(m ei/ju n i), w aarin  deze p ro b le m a 
tiek  van d iv erse  kanten  is b e lich t. 
A lle  sch rijvers zijn  ervan ov ertu ig d  
dat de stad svern ieu w in g  prim air 
een  maatschappelijk p rob leem  is, 
h oew e l u iteraard  o o k  b ijv o o rb e e ld - 
d e  ju r id isch e , b o u w k u n d ig e  en  fi
n an cië le  a s cp e cte n  zeer be lan grijk  
zijn. D e ste llen  dat de ov erh e id  bij 
d e  o p loss in g  van  d it  m a atsch a p p e
lijk  p ro b le e m  een  le id e n d e  rol zou  
m oeten  sp elen , w erd  d o o r  alle  scri- 
banten  ben ad ru k t.
O ok  d e  gewestvorming k rijg t  u it
v o e r ig e  aa n d ach t in  een  apart th e
m anum m er. O p v erzoek  van  d e  re
da ctie  w erd  er een  d iscu ss ieg roep  
g evorm d  o n d e r  le id in g  van  d e  heer 
W. A. F ib b e  (w aarin  o.a. alle b e 
trok k en  K am erled en ), d ie d e  nota 
„G e w e stv o rm in g  in n ieuw  p e rsp e c 
t ie f”  p u b liceert (ju lin u m m er). D eze 
n ota  d ien t als een  v erv o lg  op  de in 
1969 g e p u b lice e rd e  b roch u re  „B e 
stuu rlijke  V o r m g e v in g ”  te w ord en  
gezien . D e n ota  h ee ft een tw ee led ig  
doel: v o ortze ttin g  van  d e  d iscu ss ie  
o v e r  d e  b es tu u rlijk e  (re)organ isatie , 
en  het d e e lg e n o o t  m aken  van  d e

regerin g  daarvan. In  d e  n ota  k o m t 
de w erk g roep  o n d er  m eer to t een  
a fw ijz in g  van  d e  regerin gsp lan n en  
om  ± 40 g ew esten  in te stellen  (de  
n ota  van  de w erk g roep  n o e m t 20 
to t 25 g ew esten ), en tot een  andere 
taakstelling: de w erk g roep  w il, in 
teg en ste llin g  tot de op  dat m om en t 
b e k e n d e  regerin gsp lan n en , g ew es
ten m et sterke b ev o e g d h e d e n .

Jaarvergadering
D e ja arverg ad erin g  1974 staat in het 
tek en  van  d e  verk iez in g en  v o o r  de

raden  en  staten. M et h e t o o g  daarop  
h ou d en  zow e l d e  V e rb a n d sv o o rz it - 
ter M. H. L. W eststrate  als d e  fra c 
tie le id er  in d e  T w e e d e  K a m er mr. 
W. A an tjes v erk iez in g stoesp ra k en . 

'L a a tstg en oem d e  gaat u itv o e r ig  in 
op  d e  d e m o cra tisch e  fu n c tie  van 
d eze  v erk iez in g en : h et b e o o rd e le n  
d o o r  d e  k iezers van  h e t g e v o e r d e  
b e le id . D at d e  s ta ten v erk iez in g en  
lou ter  toe tssteen  zu llen  z ijn  ter be- 
o o rd e lin g  van  het k a b in e tsb e le id  is 
een  v o o rs te llin g  van  zaken  d ie  d o o r  
A an tjes reso lu u t van  d e  h an d  w o rd t 
gew ezen . D at v ers lu iert d e  b e le id s 
b e o o rd e lin g  van  d e  lo k a le  en  r e g io 
nale b estu u rd ers  en  m o e t  d erh a lv e  
u it d em ocra tisch  o o g p u n t  w o rd e n  
a fg ew ezen .

CDA-gemeentebladen
Er is een  p erm a n en t red a ctie - 
ov erleg  van  G e m e e n te b e le id  
(C H U ), G em een te  en  G e w e s t  (K V P ) 
en D e M agistratuur (A R P ) to t stand 
g ek om en . O v e re e n k o m stig  d e  par
t ijp o lit ie k e  o n tw ik k e lin g e n  d ie n t  er 
gestree fd  te w o rd e n  naar fu sie  van  
d e  d rie  b la d en , a ld u s d e  m en in g  
van  d e  d rie  red acties . D e w e g  naar 
fu sie  w o rd t g em a rk eerd  d o o r  u it
w isse lin g  van  artik e len  e n  h et u it
g ev en  van  een  g e m e e n sc h a p p e lijk  
n u m m er ten  b e h o e v e  van  d e  n ieu w  
g ek ozen  staten- en  ra a d sled en  (se p 
tem bern u m m er).

CDA-statuten
O p d e  partijraad van 14 d ecem ber 
1974 w ord en  d o o r  het a lgem een  be
stuur van  het V erba n d  tw ee  am en
d em en ten  op  d e  C D A -statuten  in
gediend :
a) het secretariaat van het CD A 
d ien t op  d eze lfd e  w ijze  te w orden  
g evoerd  als dat het geva l is bij de 
A R P ; de secretaris is zow el h oo fd  
van  het partij secretariaat als van 
het dagelijk s en  van h et algem een 
bestuur;
b) in  de C E A -statuten  d ien en  bepa
lin gen  te w ord en  o p g en om en  die de 
g ek ozen  lok a le  en  reg ion a le  be
stuu rders n iet a lleen  b in d en  op  het 
d o o r  de d esb e tre ffe n d e  partijorga
nen  vastgeste ld e  partijprogram , 
m aar er o o k  v o o r  zorg  te dragen  dat 
d e ze  bestu urders tevens lid 
z ijn /w o rd e n  van d e  ,CDA- 
veren ig ing (en ) van lok a le  en reg io 
nale bestuurders. '
B e id e  am en d em en ten  zijn  met 
prak tisch  a lgem ene stem m en  door 
d e  partijraad aangen om en .

Bestuur
H et d a gelijk s bestu u r  is in  de loop  
van  het verslag jaar b ijn a  helem aal 
vern ieu w d  en bestaat thans uit de 
v o lg e n d e  p erson en :

M. H. L. Weststrate, voorzitter 
(wordt per 1 maart a.s. opgevolgd 
door mr. W. R. van der Sluis) 
drs. W. van den Bos Czn., secretaris 
dr. S. Faber, namens het partijbes
tuur,
E. Baerends uit Kerkwerve,
E. J. Blokzijl uit Hoogeveen, en 
G. J. van Doornum uit Epe.

In  het jaarverslag  dat aan d e  jaar
verg ad erin g  zal w ord en  aa n g eb o 
d en , zal o o k  on d er  m eer aandacht 
w ord e n  besteed  aan d e  activiteiten  
van  d e  p rov in c ia le  veren ig in g en  en 
van  „G ro e n  van  P rinsterer” .

W il van  d en  B os  Czn.
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Intensivering van 
samenwerking met ARP

Twee opnames tijdens de studieconferentie „Europese Veiligheid”. Links: staatssecretaris Kooijmans, 
rechts een groepsdiscussie.

Het afgelopen jaar heeft 
voor de Arjos een aantal in
grijpende en historische ge
beurtenissen met zich ge
bracht.

In  d e  eerste  p laats m o e t  g e n oem d  
w o rd e n  het b es lu it  o m  het A r jos - 
b la d  „ A d  R e m ”  o p  te n em en  in  het 
w e e k b la d  van  d e  partij. E en  b e s lis 
s in g  d ie  to t  g e v o lg  zal (m oeten ) 
h e b b e n , dat A .R .P .-  en  A r jo s le d e n  
g een  v re e m d e n  v o o r  elkaar zijn, 
m aar in te g e n d e e l o v e r  en  w eer sa
m e n w e rk in g  zu llen  z oek en . D ie  
sa m e n w e rk in g  zal v o o ra l o p  plaat
se lijk  en  reg ion a a l n iv o  gesta lte 
d ie n e n  te k rijgen . D aar im m ers 
v o rm t z ich  de basis v a n  d e  p o li
tiek e  en o rg a n isa torisch e  pyram id e  
w e lk e  ten  g ro n d s la g  lig t  aan het 
g eh e le  A n ti-R e v o lu t io n a ire  g e b e u 
ren.
D e  A r jo s  m aakt daar een  w ezen lijk  
o n d e rd e e l vanuit. V a n  m eet a f aan 
is de jo n g e re n o rg a n isa tie  de sch a 
k el tu ssen  partij en jo n g e re n  d ie de 
eerste  s ch u ch te re  s ta p p en  zetten  op  
h et vaak  g la d d e  ijs van  de p o lit iek e  
w ete n sw a a rd ig h e d e n . M et nam e op  
d eze  fu n k tie  zal de A r jo s  de n adruk  
m o e te n  le g g e n , w aa rb ij gek on sta - 
te e rd  kan  w o rd e n , dat 1974 daartoe 
een  b e la n g r ijk e  aanzet h ee ft  g e g e 
v en . E en  jo n g e re n o rg a n isa tie  k ent 
p e r  d e fin it ie  een  g ro o t  led en v er- 
lo o p  dat aan het b e g in  van  ied er  
ja a r  resu lteert in het sch ra p p en  van  
een  g r o o t  aantal „o u d g e d ie n d e n ” . 
A a n  het b eg in  van  h et verslag jaar 
b e t r o f  dat een  aantal van, ron d  de 
200 .
H et z e g t  iets ov er  A r jo s  dat d it 
v e r lie s  r u im sc h o o ts  g o e d g e m a a k t 
k o n  w o rd e n . B e te k e n e n d  is in  dit 
v e rb a n d  dat d e  led en a a n w a s v oora l 
g e z o c h t  m o e t w o rd e n  in  le e ft ijd g e 
n o te n  o n d e r  de 21 jaar. H et zegt 
n iet a lleen  iets ov e r  d e  A r jos . W aar 
d e  jon g e re n o rg a n isa tie  d oorga at 
v o o r  A n ti-R e v o lu t io n a ir , k o m e n  
o n g e tw ijfe ld  e v en een s  de p r in c i
p ië le  en  p rak tisch e  ste llin g n a m en  
van  de partij in het V izier .

Het ledenbestand van de Arjos 
ontwikkelde zich de, laatste drie 
jaar als volgt:
1972 : 1358
1973 : 1162
1974 : 1202
Wij komen terug; ook in 1975.
B e g in  1974 k rijg t d e  A r jo s  te m aken  
m et het o v e rh e v e le n  v a n  b u row erk - 
za am h ed en , v a n  een  e ig en  sekreta- 
resse  naar d e  assisten tie  van  de 
partij. E en  op era tie  d ie  als geslaagd  
m a g  w o rd e n  besch ou w .d . 
T o e n e m e n d e  ak tiv ite iten  vanuit de 
organ isatie  m a k en  aan h et e in d  van  
h et verslag ja ar een  aantal m aatre
g e le n  n o o d z a k e lijk , m et als d o e l 
e en  ta a k v erlich tin g  v o o r  het sekre- 
tariaat en  d e  la n d e lijk e  organisatie  
in het a lgem een .
T ijd e n s  d e  ja a rv erg a d er in g  in  m aart 
ste lt  d e  le d e n v e rg a d e r in g  een  statu
te n w ijz ig in g  vast, w a a rd oor  het d a 
g e lijk s  bes tu u r  van  ze s  op  zeven  
le d e n  g e b ra ch t k an  w o rd e n . In n o 
v e m b e r  b e n o e m t h et h o o fd b e s tu u r  
e en  tweede sekretaris (m ej. A d d ie  
van  d er  H o e v e n  te  D en  H aag), m et 
n a m e  b e la s t  m et k o ö rd in a tie  en 
v é rs la g g e v in g  van  een  d rieta l vaste 
k o m m iss ie s  ten  o p z ich te  van  het 
h o o fd b e s tu u r . D aarnaast k om t het 
d a g e lijk s  bes tu u r  to t een  n ieuw e 
ta a k v e rd e lin g  terzake z o w e l interne 
als ex tern e  v e rte g e n w o o rd ig in g e n  
b e tre ffe n d e .
N iet o n v e rm e ld  m ag  b lijv e n , dat in 
1974 een  g ereg e ld  o v e r le g  to t  stand 
k w am  tu ssen  d e  v o o rz itte rs  van 
C.H.J.O., K.V.P.J.G. en Arjos. H o e 
w e l er m .b .t. d e  K .V .P .J .G . n o g  een  
aantal m o e ilijk h e d e n  te ov erw in n en  
zijn , m a g  v e rw a ch t w o rd e n , dat er 
in 1975 k on k rete  resu ltaten  g e b o e k t 
k u n n e n  w ord en .
H is to r is ch  is  h et vers lag ja ar o o k  in 
d ie  zin , dat de b a s is  w o rd t  ge lgd  
v o o r  overheidssubsidie v o o r  p o li 
tiek e  jo n g e re n o rg a n isa tie s . In  h o e 
verre  h et in ten s iev e  o v e r le g  m et 
C .R .M . v ru ch ten  gaat a fw erp en , zal 
s p o e d ig  b lijk en .
1974 g e ld t  v o o r  de A r jo s  als een  
s u k se s v o l jaar. N iet alleen  het d a 
g e lijk s  bestu u r en h o o fd b e s tu u r  
z ijn  daar v e ra n tw o o rd e lijk  v oor . De 
A r jo s  k e n t ov er  het a lgem een  p ro 
v in c ia le  orga n isa ties  m et inspire
rende v o o rz itte rs , fanatieke sekre- 
ta rissen  en  le d e n , d ie  e r  m et fanta
sie en spirit tegen aan  gaan.
Dat mogen wij ook verwachten van 
mensen, die warm willen lopen voor 
politiek, geïnspireerd door het

evangelie. Mensen, die als kleine, 
zelfzuchtige wezens toch willen be
zig zijn met levensgrote opdrachten 
waar we vóór gezet zijn. Die inspi
ratie vraagt veel van onze wils
kracht èn van onze bescheidenheid, 
beide ten dienste van onze naasten. 
N am en s d e  A r jo s  w ord en  in  1974 de 
v o lg e n d e  uitspraken gedaan en 
verklaringen u itgegeven :
B op  19 februari d r in gt het dage
lijk s bestu ur er per b r ie f  b ij de A .R . 
T w eed e  K am erfraktie  op  aan om  
erk en n in g  van G u inee  B issau  te 
b ev ord eren
B op  11 m e i sp reek t de A rjosraad  
zich  u it over  k o lle g e v o rm in g  in 
p rov in cia le  staten en  gem een tera 
den , ov er  de aktuele situatie m .b.t. 
het C .D .A . en ov er  het teru gdrin gen  
van het aantal v erk eerss la ch to ffe rs  
B op  9 ok tob er  g ee ft  het dagelijks 
bestu ur een  v erk la rin g  uit i.v.m .' de 
o p  h an den  zijnde b e n o e m in g  van 
de h eer V an  der L o u w  tot b u rg e 
m eester van  R otterd am  
B in n o v e m b e r  sp reek t het d a ge
lijks bestu ur z ich  u it ov er  het m o 
g e lijk  vertrek  van d e  h eer A antjes 
naar Z ee lan d  en  het h oo fd b estu u r  
verk laart zich  ov er  de A ktie  M o 
za m biqu e 1974
B op  7 d e ce m b e r  aanvaardt de le 
d en verga d erin g  een  resolu tie  b e 
tre ffen d e  in een sch u iv in g  van A d  
R em  en N ederlandse G ed ach ten  
B op  7 d e ce m b e r  sp reek t de A rjos - 
raad zich  uit ov er  d e  aktuele situa
tie m .b.t. het C .D .A .

Bestuur
H et h o o fd b e s tu u r  van  de A r jos  b e 
staat uit v erte g e n w o o rd ig e rs  van  de 
p rov in c ia le  organisaties, de v o o rz it
ters van de vaste k om m iss ies , tw ee 
d o o r  de a lgem ene led en v erg a d erin g  
v rijg ek ozen  led en , a lsm ede zeven 
d a gelijk se  bestu u rsled en . H et 
h o o fd b e s tu u r  k om t a fgezien  van  de 
vakan tiem aand en , m aan d elijk s b i j
een  ter b esp rek in g  van  de h u ish ou 
d e lijk e  en p o litiek e  zaken, d ie in 
1974 een  rol sp ee ld en . D e b ijeen 
k om sten  van het h oo fd b estu u r  
w ord en  v o o rb e re id  d o o r  v ergad e
r ingen  van  h et d a g e lijk s  bestuur. 
Aan het eind  van het verslagjaar 
bestaat het h o o fd b e s tu u r  uit de 
v o lg e n d e  leden:
Harm Drost en Henk Wolters (Gro
ningen), Jan van de Laagemaat 
(Friesland), Jaap Brunsting (Dren
the), Pim Visser (Overijssel), Frans 
Buijserd (Gelderland), Wieger Har- 
kema (Utrecht), Gerrit Hietland 
(Noord-Holland), Jan Heikoop en 
Klaas de Vries (Zuid-Holland), 
Kees Sinke (Zeeland), Wouter Oprel 
(Noord-Brabant), Kees Koningen en 
Greetje Willemsma (vrijgekozen), 
Han Burgers (organisatiekommis- 
sie), Herman Schoon (dokumenta- 
tiekommissie) en de leden van het 
dagelijks bestuur: Fred Borgman 
(voorzitter), Ad van der Waals 
(vice-voorzitter), John Toxopeus 
( sekretaris Ipenningmeester), Jan 
Heideman, Marten Jan Kuipers, 
Jaap van der Spek, Piet Swart.

D e led en v erg a d erin g  van de A r jo s  
k o m t op  16 m aart 1974 in U trech t 
b ije e n  tijd en s haar jaarvergad erin g .

Ledenvergadering
V oora fg a a n d e  aan het h u ish o u d e 
lijk  d ee l van  d eze jaarlijk se  m a n i
festatie , g ee ft  F red  B orgm an  d o o r  
m id d e l van  zijn  jaarred e  een  ov e r 
z ich t van  het d o o r  de A r jo s  g e 
v o e rd e  p o lit iek  b e le id , a lsm ed e een  
v is ie  op  aktuele  p o lit iek e  o n tw ik k e 
lin gen . D e ja arverg ad erin g  stelt 
v o o rts  h et ja arverslag  1973 en  de 
ja arrek en in g  1972 van de 
sek reta ris -p en n in g m eester  vast. D e 
v erg ad er in g  k eu rt een  statu ten w ij
z ig in g  g oed , w a a rd oor  de m o g e lijk 
h e id  g esch a p en  w ord t om  het d a g e 
lijk s  bestu u r m et één uit en  door. 
h et h o o fd b e s tu u r  g ek ozen  lid  u it te 
b re id en . D e le d en v erg a d er in g  k iest 
ter o p v o lg in g  van  Jann y  B rin k m an  
u it H en ge lo  (O v.). als v rijgek ozen  
h o o fd b e s tu u rs lid  K ees  K on in g en  
u it A a lsm eer. H et m id d a g d e e l van

de ja arverg ad erin g  bestaat uit een  
d isk u ssie  m et een  aantal A .R . 
T w eed e  K am erled en  (de h eren  D e 
B oer, V an  D am , V an  H ou w e lin g en , 
D e K on in g , D e K w aad sten iet, 
S ch ou ten ) o v er  de stelling: „ in  t o e 
n em en d e  m ate staat d e  sp re id in g  
van  m acht, k en n is  en in k om en  ter 
d isk u ss ie ” .
K orte  in le id in g en  van  de heren  
K am erled en , tezam en  m et d e  v o l 
g en d e  d isk u ss ie , h e b b e n  een  b i j 
zon d er  aksent, i.v .m . de v o o r  de 
d eu r  staande v erk iez in g en  v o o r  de 
P rov in c ia le  Staten . Eén en ander 
w o rd t a fg es lo ten  m et een in d ru k 
w e k k e n d e  re d e  van  de v oorz itte r  
van  de A .R . T w e e d e  K am erfraktie , 
d e  heer A a n tjes . D e a lgem ene le 
d en v e rg a d e r in g  k om t op  7 d e c e m 
b e r  b ijeen , m et h et o o g  o p  b e s lu it 
v o rm in g  o v er  in e e n sch u iv in g  van  
h et A r jos -o rg a a n  „A d  R e m ”  en het 
w e e k b la d  van  de A .R .P . „N e d e r 
landse G e d a ch te n ” . In een  reso lu tie  
g ee ft  d e  v erg a d er in g  aan het 
h o o fd b e s tu u r  op d ra ch t, om  de in 
tegratie van  b e id e  b lad en  te b e 
w erk ste lligen .

Arjosraad
H et p o lit ie k  ov erleg orga an  van  de 
A r jo s , de A rjosra ad , bestaat u it af
vaard ig in gen  van  d e  p rov in c ia le  
orga n isaties en d e  led en  van  het

h o o fd b e s tu u r . D e A r josra ad  b e o o r 
d eelt het p o litiek  b e le id  van  het 
h o o fd b e s tu u r  en is b e v o e g d  om  
nam en s d e  A r jo s  p o lit iek e  u itsp ra 
ken  te d o e n . D e A r josra ad  k om t 
d oorg a a n s  tw ee  m aal p e r  ja a r  b i j
een, te w eten  tijden s een  voorjaars- 
en een  n a jaarsvergad erin g . D e Ar- 
josra a d sv erg a d erin g  van  11 m ei, 
g eh ou d en  te Z w olle , b eh an d e lt 
v o o rn a m e lijk  en  on tw erp reso lu tie  
h an d e len d  o v er  p rog ra m k o lleg es  en 
d e  p ro b le m a tie k  ron d  d e  v o o rt
gaande sa m en w erk in g  tussen  
A .R .P ., C .H .U . en K .V .P .
D e raad sp reek t zich  m id d e ls  reso
lu ties u it o v er  zow e l d eze zaken, als 
over het toen em en d e  aantal v er 
k e e rss la ch to ffe rs  in N ed erla n d .
D e A rjosra a rd sv erg a d erin g  van 7 
d e ce m b e r , g eh ou d en  te  U trecht, 
b eh an d e lt d e  k on sep tsta tu ten  voor  
het C .D .A ., m et als d o e l  het w e e r 
g even  van  r ich tlijn en  t .b .v . de le 
den  van  h et dagelijk s b es tu u r  tij
den s de vergad erin g  van  d e  A .R .- 
partijraad  van  14 d e ce m b e r , waar 
b es lu itv orm in g  over g e n o e m d e  sta
tuten  p laatsv ind t. D e  A rjosraad  
g eeft in  e en  resolu tie  o . a. als haar 
m en ing, d a t in 1975 e en  politiek  
program  v o o r  het C .D .A . m oet 
w ord en  on tw orp en  en  een  eenheid  
van b e le id  van  de drie T w e e d e  Ka- 
m erfra k ties m oet w o rd e n  bereikt. 
T ijd en s d eze  verg ad erin g  neem t 
H ans B orstla p  a fsch eid  als A ijo s -  
raad svoorz itter  en w o rd t  o p g e v o lg d  
d o o r  Jan E erb eek  te D e n  Haag.

Vaste kommissies
D e n a tion a le  organisatie van  d e  A r
jo s  laat z ich  b ij haar w erk za a m h e
den b ijstaa n  d o o r  v ier vaste  k o m 
m issies, d ie  ten  op z ich te  v a n  het 
h o o fd b e s tu u r  een a d viseren d e 
funktie h eb b en . D e buitenlandse 
kommissie is  in het a lg em een  belast • 
m et k oörd in eren d e  aktiv ite iten  
m .b.t. bu iten lan d se  p o lit ie k  en 
(zuster-) organisaties in h et b u iten 
land. O p 12 januari van h et v ers la g 
jaar, v in d t  on d er  a u sp ic iën  van  de 
k om m iss ie  een  stu d iek on feren tie  
over „E u ro p e se  V e ilig h e id ”  plaats, 
w aar o.a. staatssekretaris K o o ij
m ans h e t w o o rd  voert. O n d er  ver
an tw oord e lijk h e id  van d e  b u iten 
landse k om m iss ie  v e rs ch ijn e n  in 
1974 d ok u m en taties over: C uba , de 
k rijg sm a ch t in  de sa m en lev in g , v i
sies op  on tw ik k e lin g ssa m en w er
k in g  en  Surinam e. D e b .k . draagt' 
v oorts  z o rg  v o o r  de b e g e le id in g  van 
een aantal fra k tieb ege le id in g sg roe - 
pen  d ie  z ich  m et d efen sie / 
v e ilig h e id s - en bu iten lan d s beleid  
bez ig h ou d en .
V oorz itte r  van  de bu iten lan d se  
k om m iss ie  is M aarten v a n  Dit- 
m arsch  te U trecht. D e documenta
tie kommissie is in het a lgem een  
belast m et het v o rm g e v e n  van  de 
p o lit iek e  m e n in g sv o rm in g  binnen  
de A r jo s . H aar voorn aa m ste  prakti
sche w erk za am h ed en  besta an  uit 
het orga n iseren  van een  jaarlijk se  
stu d iek on feren tie , het k oörd in eren  
en b e g e le id e n  van de landelijke  
fra k tieb eg e le id in g sg roep en  en het

v erzorg en  van dokum entaties. Op 
18 en 19 ok tob er  v indt te Soester- 
b erg  een  stud iekonferentie plaats, 
w aarbij het them a „bestuu rlijke  
v o rm g e v in g ”  behandeld  w ordt. Aan 
deze stu d ied ag  w erkten mee: dr. S. 
Faber, m r. W. F. de Gaay Fortm an, 
mr. W. G eertsem a en drs. Tj. Jon- 
k erg ou w . In verband m et de k on fe- 
rentie verzorgt „N ederlandse G e
d a ch ten ”  een  m iddenkatern. Onder 
vera n tw oord e lijk h e id  van de k om 
m issie versch ijn en  in 1974 d ok u 
m entaties over: m id d en sch oo l en 
k in dercen tra , socia le d ienstverle
n ing, ed u ca tion  perm anente. V o o r 
zitter van  de dokum entatiekom - 
m issie  is H erm an S ch oon  te A m 
sterdam .
D e organisatiekommissie is belast 
m et ad v iserin g  over en uitw erking 
van  organ isatorisch e vraagstukken. 
In 1974 k om en  voora l de opvang  
van n ieu w e  A rjosleden , de aktivi
teiten  b in n en  de provincia le orga
n isa ties en  het vorm geven  aan re
g ion a liserin g  van fraktiebegelei
d in g sg ro e p e n  aan de orde.
Op 20 en  21 septem ber kom t te 
S oesterb erg  een g root aantal 
n ieuw e A rjos led en  b ijeen  teneinde 
g e ïn fo rm eerd  te w orden  en te dis- 
k u ssiëren  over  het funktioneren  
van de A r jo s  en de m ogelijk heden  
die de organisatie in het algem een 
biedt. D e b ijeen k om st w ordt a fge
sloten  m et een g loed volle  sp eech  
van A r josvoorz itter  Fred B orgm an. 
V oorz itte r  van de organisatiekom 
m issie  is H ans Burgers te A b cou d e . 
D e redaktiekommissie is belast m et 
de in rich tin g  van het o ffic iee l or
gaan van  de A rjos. V o o r  de k om 
m issie  lig t  gedurende het verslag
jaar  v o o ra l een  taak m et het o o g  op 
v oo rb e re id in g e n  v oor  het sam en
gaan van  het A rjosblad  m et het 
w eek b la d  van  de partij.
Naast regelm atige overlegg ingen  
m et h et zusterorganisaties van 
C.H .U. en K .V .P ., zijn de kontakten 
m et d e  Christelijke Jeugdraad 
(C .J.R .) te D riebergen  en het P o li
tiek  Jon g eren  Contact (N .P .J.C .R .) 
te A m sterdam , verm eldensw aard. 
N am ens d e  A rjos h ebben  in het al
g em een  bestu ur van de C.J.R. zit
ting: P ie t  Sw art, die halverw ege het 
jaar A d  van  der Waals in deze fu n c
tie o p v o lg d e , en John T ox op eu s . In 
het N .P .J .C .R .-bestuur w ordt A rjos 
v e rteg en w oord ig d  d oor  Joh n  
T o x o p e u s ; aan het eind van het jaar 
n eem t Jaap van der Spek deze taak 
over.

Buitenlandse kontakten
D e A r jo s  participeert m et ge lijk g e 
zinde politiek e  jon geren organ isa 
ties u it D enem arken, N oorw egen , 
Z w e d e n  en Zw itserland in het Ge- 
sprekscentrum van Jonge Protes
tantse Politici in W est-Europa. H et 
ja arlijk se  kongres dat het ge- 
sp rek scen tru m  organiseert, v in d t in 
1974 in N ederland  plaats, van d o n 
d erd ag  13 to t zondag 16 jun i. H et 
them a b e tr o f  „d e  politieke, ek on o- 
m isch e  en  kulturele aspekten  van 
de m a ch t van  E uropa” . D e g o e d  
b e z o ch te  kon feren tie  w ordt in g e 
le id  d o o r  d e  heren  B oertien  K o o ij
m ans en  d e  N oorse parlem entariër 
A a n o. T ijd en s een h u ishoudelijk  
sam en zijn  b e s loo t het gesprekcen - 
trum  o m  het w oord  „p rotestants”  
in  haar naam  vervangen d o o r  
„e v a n g e lis c h ” , als n ieuw e v oorz it
ter w o rd t  Ivar M olde uit N oo rw e 
gen  gek ozen , na jarenlang v oorz it
tersch ap  van de Zw itser H einer 
S tud er. V ice -voorzitter w ordt de 
A r jo sse r  Eric Ouwejan. Tezam en 
m et C .H .J.O . en K .V .P .J .G ., m aakt 
d e  A r jo s  d eel uit van het 
Christen-Demokratisch Jongeren
centrum (C .D .J.C .), dat fungeert als 
N ed erla n d se  gespreksgroep  v oor  de 
E u rop ese  U nie van Jon ge  
C h risten -D em okraten  (E.U.J.C.D.). 
In  C .D .J .C .-verband is een o p  2 en 3 
n o v e m b e r  te M aastricht gehou d en  
k o n g re s  over „E uropa  P olitieke 
U nie: n u !”  een belangrijke gebeu r
ten is. D e A rjosdelegatie in het 
C .D .J .C . bestaat uit Maarten van 
D itm arsch , H enk van H euven, W im  
P o lm an , Eric O uw ejan en  Joh n  
T o x o p e u s . M aarten van D itm arch  
w o rd t in  1974 in het dagelijks b e 
stuur van de E.U .J.C.D . gekozen.
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DE ABRAHAM KUYPERSTICHTING

Activiteiten gericht 
op leren verstaan 

van onze tijd

Het jaar 1974 is voor de Dr. 
Kuyperstichting het jaar 
waarin J. Smallenbroek is 
overleden. Hij is 7 jaar voor
zitter van de stichting ge
weest.

S m a llen b roek  w as een  a n tirev o lu 
tiona ir van  d e  o u d e  stem p el. H ij 
.was een  van  d e  m arkante m ann en 
b roed ers ; d e  v e rp e r so o n lijk in g  van  
d e  A n ti-R e v o lu t io n a ire  P artij. M aar 
tegelijk , m issch ie n  ju is t  daarom , 
w as hij b e r e id  een  p o lit ie k e  her
oriën terin g  te aanvaarden , ze lfs  te 
b ev ord eren , in d ie n  dat in  v e ra n d e 
ren d e  om sta n d ig h e d e n  g e w e n st 
b leek . H ij h e e ft  z ich  er v o o r  in geze t 
d e  Dr. K u y p e r s t ich t in g  een  p r in c i
p ië le  b ijd ra g e  te d o e n  lev eren  aan 
d it p r o ce s  v a n  h eroriën terin g . In  
dat v erb a n d  w as h ij een  v oors ta n 
der van  een  z o  n au w  m o g e lijk e  sa
m en w erk in g  v a n  d e  w e te n sch a p p e 
lijk e  in stitu ten  van  d e  K V P , CH U  
en A R P ; e en  sa m en w erk in g  d ie  hij 
naar v e rm o g e n  als v oorz itter  h eeft 
b ev o rd e rd . S m a lle n b ro e k  w as een  
m an die, on d a n k s  z ijn  druk  b ezette  
leven , a ltijd  k laar s to n d  als d e  b e 
langen  van  d e  D r. K u y p e rs tich tin g  
dat v o rd e rd e n . H ij w as een  soc ia a l 
v oe le n d  m en s, w at o n d e r  m eer 
b leek  in  d e  zorg  d ie  h ij b e s te e d d e  
aan d e  a rb e id so m sta n d ig h e d e n  en  
d e  r e ch ts p o s it ie  v a n  d e  m e d e w e r 
kers van  d e  D r. K u y p e rs tich tin g  en 
van  a n d ere  partij organen . D e  D r. 
K u y p e rs tich tin g  h e e ft  in S m a llen 
b ro e k  e en  to e g e w ijd  en  loyaa l 
v oorz itte r  v er lo ren , v o o r  w ie  o o k  d e  
p o lit iek  een  g e lo o fs g e tu ig e n is  was.

Spoorzoeken
Er is in on ze  ti jd  g e w e ld ig  v ee l m et 
grote  sn e lh e id  aan h et veranderen . 
Op v r ijw e l a lle  terre inen , o o k  op  
het g e b ie d  v a n  d e  p o lit iek . D at 
m aakt h et on s  o n m o g e lijk  te b l i j
ven  stilstaan  o p  p laatsen  d ie  ons 
bek en d  en  v e rtro u w d  zijn , w aar w ij 
in  h et v e r le d e n  m issch ien  graag 
p la ch ten  te v e rto e v e n . M aar teg e 
lijk  is h et v o o r  on s  m o e ilijk  in v o lle  
ov ertu ig in g  d e  w e g  naar d e  to e 
k o m st te k iezen , om d a t w ij vaak 
o n v o ld o e n d e  in z ic h t  h e b b e n  in  w at 
er in  on ze  sa m e n le v in g  gaan de is. 
D e Dr. K u y p e rs tich tin g  h ee ft in 
1974 g e p ro b e e rd  o p  d it d ilem m a in 
te sp elen .

Oriëntatie-1974

D e sp its van  h et w erk  w as e rop  g e 
richt, een  b ijd ra g e  te lev eren  in h et 
verstaan  van  on ze  e ig en  t ijd , van  
onze e ig en  m a a tsch a p p ij, van  onze 
eigen  p o lit ie k e  in ste llin g en . M et in 
sam en han g  d a arm ee een  p o g in g  
p r in c ip ie e l to t  een  v o o r lo p ig e  p o s i
tieb ep a lin g  te  k o m e n . H et g in g  n iet 
om  laatste, a fd o e n d e  a n tw oord en . 
Dat kan  n iet in  d e ze  tijd ; d a a rv oor  
is h et sp o o r  d a t w ij v o lg e n  v oor- 
hands te  o n d u id e lijk . M aar er is 
w el naar g e s tre e fd  een  h an d vat te 
b ied en  v o o r  b e la n g ste llen d en , om  
er o p  d o o r  te  d en k en .
Een drieta l p r o je c te n  d ien t in  d it 
v erb an d  m et n am e g e n o e m d  te 
w ord en . In  d e  eerste p laats 
Oriëntatie-1974, een  stud ie  v a n  h et 
K u y p e r -co lle c t ie f  (bestu u r, sectie - 
voorz itters , m ed ew erk ers ), v e r 
sch en en  ter g e le g e n h e id  van  het 
95-jarig besta an  van  d e  A R P . D eze  
stud ie  is  g e p u b lic e e rd  in h et ap ril/ 
m e i-n u m m er van  A n ti-R e v o lu 
tiona ire  S ta a tk u n d e  en v o rm d e  
h et b a s iss tu k  v o o r  een  aan 
dit on d e rw e rp  g e w ijd e  con feren tie . 
In h et v e r v o lg  v a n  d e  jaargang  is 
het th em a v a n  d e ze  nota in  ver-
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sch e id en e  b ijd rag en  v erd er  u itg e 
w erkt. In d e  T w eed e  plaats Gerede 
Twijfel, een  p o g in g  de con seq u en 
ties on d er  og en  te zien  van  een  aan
tal m aatsch ap p elijk e  on tw ik k e lin 
gen  in on d erlin g e  sam enhang en 
d a artegen over p r in cip iee l on ze  p o 
sitie te bepalen . D eze studie is v er 
sch en en  on d er v era n tw oord e lijk 
h eid  van  d e  drie w eten sch a p p e lijk e  
instituten  van  d e  K V P , CH U  en 
A R P  gezam en lijk  en  is tot stand 
g ek om en  in  nauw  overleg  m et d e  
voorz itters van  de drie sociaal- 
e c o n o m isc h e  secties, resp. de heren  
N elissen , U d in k  en G oudzw aard . 
D eze  stud ie, d ie  eveneens in een  
con feren tie  b e sp ro k e n  is, d ien t 
v o o r lo p ig  als u itgan gspu nt v o o r  
v erd ere  deelstu d ies , w aarm ee b e 
re id s een  beg in  is gem aakt.
In  de d erd e  plaats h eb b en  de drie 
w eten sch a p p e lijk e  instituten  geza
m en lijk  v ee l aandacht besteed  aan 
d e  v o o rb e re id in g  van  een  studie 
ov er  d e  identiteit en de politieke 
profilering van het C D A . D it w erk 
stuk zal w aarsch ijn lijk  in h et eerste 
halfjaar van  1975 gereed  kom en .

Adviesraad
V ee l steun  w erd  on tvan gen  van de 
A d v iesra ad  van  d e  Dr. K u y p er
stich ting . M et grote  to e w ijd in g  
h eb b en  ta lloze  geestverw anten  g e 
h eel b e la n ge loos  hun  tijd  en v in 
d in g rijk h e id  ter b esch ik k in g  ge
steld . H et m ag w eleens verm eld  
w ord en , dat het w erk  van de Dr. 
K u y p erstich tn g  g roten d eels  steunt 
op  de in bren g  van vrijw illigers, die 
v an u it hun fon d s e en  k en n is en 
d esk u n d ig h e id  w illen  m eed enken  
bij het on tw ik k elen  van  een  p r in ci
p ië le  ch risten -d em ocra tisch e  p oli
tiek. D o o r  de on tw ik k e lin g  van  het 
C D A  w ord t d e  A dviesraad  in toe
n em en d e  m ate getrokk en  bij pro
je c te n  op titel van de drie w eten 
sch a p p e lijk e  instituten  gezam en
lijk . V o o rts  levert d e  A dv iesraad  
een  in bren g  in activ ite iten  van de 
partij en van  d e  fractie. B ij de v o l
g e n d e  p ro je cten  is vanuit de A d 
v iesraad  een  b ijd rage  verzorgd : 
Buitenlandse politiek en defensie 
B C om m entaar op  d e  D e fen s ien o 
ta. R a p p ort van een com m iss ie  van  
d e  p o litiek -w eten sch a p p e lijk e  insti
tu ten  van K V P , A R P  en  CHU .
B C D A -stu d ied a g  ov er  d e  d efen sie  
op  7 sep tem b er 1974.
Economische en sociale politiek 
6  G ered e  tw ijfe l. B ijd rag e  to t de 
d iscu ss ie  ov er  d e  p ersp ectiev en  van 
on ze  e con om isch e  on tw ik k elin g . 
N ota van d e  soc ia a l-e con om isch e  
secties van  de w eten sch a p p e lijk e  
instituten  van de K V P  A R P  en 
CHU .
B C on feren tie  over  d e  nota G ered e  > 
T w ijfe l, georgan iseerd  d o o r  d e  drie 
w eten sch a p p e lijk e  institu ten , op  27 
augustus 1974.
B N ota van  d e  T w eed e  K am er
fractie  van  d e  A R P  ov er  het 
N oord en  van het land , getite ld  
N oord -N ed erla n d  an n o 1974.
9  .Nota van  de tw eed e  K am erfrac
tie van  de A R P , getite ld  O lie  en

O ntw ikkeling.

Maatschappelijk welzijn 
B C on feren tie  van  d e  socia a l-cu l- 
turele sectie , g e h o u d e n  op  8 fe 
bruari 1974.
B C D A -S tu d ied ag  v o lk sg e z o n d h e id  
op  30 n ov em b er  1974.
B C on feren tie  m et w elz ijn sw erk ers 
(g eorgan iseerd  d o o r  d e  A R P ), op  13 
d e ce m b e r  1974.

Binnenlands bestuur 
B C on feren tie  van d e  A R P  ov er  d e  
ov erh eid  op  12 o k to b e r  1974 
B C om m issie  gron d w etsh erzien in g  
ter a d v iserin g  van  d e  C D A - 
K am erleden .

A.R.S.
D e u itg ifte  van  A R -S ta atk u n d e 
v erg t een  aanzien lijke  in vesterin g  
in tijd  -n  in ge ld . T o c h  is het b e 
la n grijk  dat er een  orgaan is, 
w aarin  fu n d a m en te le  stud ies k u n 
nen w ord en  o p g e n o m e n . W il een  
p r in c ip ië le  partij kans van  slagen  
h eb b en , dan zal er g e leg en h e id  
m oeten  b lijv e n  om  a ch tergron d en , 
on tw ik k e lin g en  en  o n d erlin g e  sa
m en h an gen  aan d e  o rd e  te stellen . 
W el is h et de vraag h oe  lang d e  drie 
geestverw an te  in stitu ten  n og  drie 
a fzon d erlijk e  p e r io d ie k e n  m oeten  
b lijv en  u itgeven .

Het Verband
H et secretariaat van  h et V erb a n d , 
a lsm ed e het secretariaat van D e 
M agistratuur, w o rd e n  v erzorgd  
d o o r  d e  Dr. K uy p erstich tin g . 
T e g e n w o o rd ig  is o o k  d e  fin an cië le  
ad m in istratie bij d e  D r. K u y p er
stich tin g  on d erg eb ra ch t. E en  en 
ander b e tek en t een  n iet gerin ge 
o p g a v e  v o o r  d e  to ch  reed s zo  b e 
perk te  k rin g  van m ed ew erk ers . D e 
d ien stver len in g  aan p rov in c ie - en 
gem een tebestu u rd ers  b e h o o r t  e ch 
ter to t  d e  ou d ste  op g a v en  van d e  
Dr. K u y p erstich tin g . E n  d it w erk  
b lijft  van  belang, om d a t on ze  p o li
tiek  nergens zo  d ich t  b ij d e  bu rger 
k om t als in d e  g em een te  en  in d e  
regio.
E en nauw ere sam en w erk in g  op  d it  
g eb ied  in  C D A -v erb a n d  kan  een  
n uttige rationalisatie bev ord eren . 
Er is te m eer red en  v o o r , nu in  
steeds m eer g em een ten  de drie par
tijen  als C D A  'optreden .

Externe contacten
D e g roe ien d e  sam en w erk in g  m et 
het C entrum  v o o r  S taa tk u n d ige  
V orm in g  en m et d e  Jhr. mr. A. F. 
de S avorn in  L oh m a n stich tin g  k on  
in het verslagjaar v o lg e n s  h et daar
v o o r  op g e ste ld e  m o d e l v erd er  o n t
w ik k e ld  w ord en . In  h et verslagjaar 
is een  beg in  gem aak t m et d e  w erk 
zaam h eden  ten  b e h o e v e  van  d e  
P erm an en te P rog ra m  A d v ies  
C om m issie  (P P A C ) van  h et CD A. 
H et secretariaat van  d eze  c o m m is 
sie is o p g ed ra g en  aan d e  d rie  w e 
ten sch a p p e lijk e  in stitu ten  geza
m en lijk . V erw a ch t m ag  w ord en  dat 
in 1975 d e  eerste  p rod u k ten  van  
d eze  com m iss ie , d ie  is in geste ld  o m  
de fu n d a m en te le  b e z in n in g  in het 
C D A  op  gang te h ou d en , g e p u b li
ceerd  k u n n en  w orden . D e  d irecteu r  
van  het C entrum  v o o r  S taatk u ndige  
V orm in g , mr. Frank A . B ib o , v erte 
g e n w o o rd ig t  d e  drie in stitu ten  in  
de bestu u rlijk e  organen  van  h et 
P artijbestu u r en van  h et D ag e lijk s  
B estuur. D e d irecteu r o o k  van  d e  
T w e e d e  K am erfractie .
D e con ta cten  m et d e  v ersch illen d e  
p o lit ie k e  organen  van  de A R P  en  
van  het C D A  zijn  van  w ezen lijk  b e 
lang v o o r  een  g o e d e  taak vervu llin g  
van  de w eten sch a p p e lijk  instituten .

J.. Smallenbroek, in leven voorzitter van de Kuyperstichting.

H et is zaak d ie  g o e d  te verzorgen  
en  zo  m og e lijk  te v erd iep en  en  u it 
te bouw en.

Financiën
D e fin an cië le  p o s itie  van d e  Dr. 
K u y p erstich tin g  is zorgelijk . D it is 
een  g e v o lg  van  d e  inflatie, w aar
d o o r  m et n am e d e  lo o n k o ste n 
stijg in g  ver  u itgaat bov en  d e  
stijg in g  van d e  reë le  in k om sten  van  
een  instituut als d e  Dr. K u y p er 
stichting . D e tek orten  die d a ard oor  
ontstaan, k u n n en  g ed u ren d e  een  
n iet te lange p e r io d e  w el o p g ev a n 
gen  w orden . D at g esch ied t o o k  
w elbew u st, in  a fw ach tin g  van een  
m eer stru ctu rele  v oorz ien in g , als d e  
p a rtijv erh ou d in gen  du id elijk er  en 
m eer d e fin it ieve  v orm  h ebben  g e 
kregen . H ierd oor  w ord t v o o rk o m e n  
dat in de b e la n grijk e  aa n loop fase  
van  het C D A  h et w erk  aan in ten si
teit verliest. A ls  d e  structurele  
voorz ien in g  ech ter  to t stand k om t, 
zu llen  zow el h et ov erh e id ssu b sid ie  
a lsook  de b ijd ra g e  van  d e  partij aan 
d e  eisen van een  fin an cierin g  op  
lange term ijn  aangepast m oeten  
w orden .

Bestuur en medewerkers
Op 14 d e ce m b e r  h ee ft d e  partijraad 
in  de vaca tu re -S m a llen broek  to t

voorzitter van d e  Dr. K uyperstich 
ting gekozen  m r. J. H. G ronsheide. 
D e sta fm ed ew erk er mr. J. G. H. 
K ra jenbrink  d ie n d e  in de verslag
p eriod e  zijn  on tsla g  in m et ingang 
van 1 januari 1975 in verband m et 
het feit dat hij d e  fu nctie  van secre
taris van  het C D A  heeft aanvaard. 
Hij was reeds d o o r  d e  Dr. K uyper
stichting  g ed u ren d e  ruim  anderhalf 
jaar bij het C D A  gedetach eerd , ten
e in d e  in d e  aa n loop p er iod e  het 
secretariaat van  h et C D A  te verzor
gen.
D e directeur, mr. W. C. D. H oogen- 

. d ijk , d ien d e  in  d e  verslagperiode 
zijn  ontslag in  m et ingang van 1 fe
bruari 1975, in verban d  m et een 
b en oem in g  b ij h et provinciaa l b e 
stuur van  Z u id -H olla n d . In de vaca
tures van  b e id e  m edew erkers was 
aan het e in d e  van  d e  verslagpe
r iod e  n og  n iet v oorz ien .

A an  h et e in d  van  het verslagjaar 
zijn  verder d e  v o lg e n d e  m edew er
kers in  dienst:
drs. II. B orstlap , drs. W. van den 
B os  Czn., sta fm edew erkers , de sec
retaressen  M. van  der P ol, A. N. de 
G oed e -B orm an  en  M. J. van L eeu 
w en , d e  te le fon iste /recep tion iste  M. 
S cheepstra , F. W. van den  Broek, 
b oek h ou d er, A . W itteveen, hu is
m eester, en  E. C. van Vliet- 
A ch th ov en  en  K. W itteveen- 
B oonstra , h u ish ou d e lijk e  hulpen.

COMITÉ VOOR 
VARENDEN

Met het oog op de verkiezingen voor 
de leden van de Provinciale Staten 
en de Gemeenteraden wordt er veel 
werk gemaakt van volmacht voor 
schippers en zeevarenden.
O p 7 o k tob er  ov erleg t het co m ité  
over de p ro b le m e n  bij het o n d e r 
w ijs  v o o r  sch ip p ersk in d eren  m et 
A .R .-K am erlid  m evr. J. G .
K raaijeveld -W outers. B ij de b e g r o 
tin g sb eh a n d e lin g  van  O n d erw ijs  
stelt zij m et nam e deze p ro b le m a 
tiek  aan de ord e , v oora l wat b e tre ft  
de regionale  h u isvestin g  in in tern a
ten  van de sch ip p ersk in d eren . O p 
21 n ovem b er  w o rd t m et de K a m e r
led en  De B o e r  en  S ch a k e l g e s p r o 
k en  over  de structurele  en e c o n o 
m isch e  p rob lem en  ron d  de b in n e n 
vaart. D it m ed e  naar aanleiding  van  
het v ersch ijn en  van  een structuur- 
rapport. D rs. G ort, adviserend  lid  
van  het co m ité , lich t een aantal 
aanbevelin gen  u it het rap p ort n a 
der toe.
D e heer T ja lm a deelt m ee dat hij 
gezien  zijn  lee ft ijd  van m en in g  is, 
dat hij z ich  als a ctie f lid  van  het

com ité terug m oet trekken. Z ijn  
vertrek b etek en t een  verlies van 
inbreng.
Er zijn thans v ier vacatures, die 
m oeilijk  te"vervu llen  blijken  te zijn. 
In d ecem b er  1974 ov erleed  ds. K. S. 
G. Z ijlstra, koopvaard ijpred ikant 
en sinds ja ren  (adviserend) lid van 
het C om ité v o o r  V arenden. Met 
v ee l b e lan gste llin g  v o lgd e  hij 
steeds het w erk  van  het com ité. A f
gesp rok en  w o rd t in een vo lgen de 
b ijeen k om st n ader vorm  te geven 
aan het b e le g g e n  van enkele b ij
een k om sten  m et sch ippers.
De gedachten gaan voorlopig uit 
naar het houden van een hearing 
waarbij de nota m.b.t.' de binnen
vaart die staatssecretaris Van Hut
ten in 1975 zal uitbrengen, centraal 
zal staan.
De uitleenbibliotheek is in 1974 ge
sloten. Financieel werd het hand
haven van de bibliotheek een te 
zware belasting. De beslissing tot 
sluiting werd vergemakkelijkt, om
dat de laatste jaren toch reeds in 
afnemende mate van de bibliotheek 
gebruik werd gemaakt, als gevolg 
van de opkomst van andere midde
len van kennisoverdracht.
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Nederlandse Gedachten en A.R.Post

Toenemende 
betrokkenheid lezers

Voor Nederlandse Gedach
ten is 1974 in verschillende 
Opzichten een vruchtbaar 
jaar geweest.

E en jaar m et v e le rle i en erveren de 
gebeu rten issen  h ee ft nu eenm aal 
on m isk en baar zijn  w eers lag  op  de 
p en n ev ru ch ten  van  allen die zich  
bij o n s  b lad  b e tro k k e n  w eten . D e 
o liecr is is , een tw eeta l verk iezingen , 
het 95-jarig ju b ile u m  van de A .R .P ., 
de led en - en a b on n eew erfa ctie .... al
lem aal be lan grijk e  gebeu rten issen  
w a a rv oor  ó ó k  in on s  partijb lad  
ruim e aandacht gevraagd  w ordt. 
Dat er in een  d erg e lijk  jaar lie fst 
een zestal sp ecia le  katernen het 
lich t zien, één  th em a n u m m er en 
een extra  A .R .P o s t  zal bij nadere 
'b e sch o u w in g  dan o o k  geen  verba 
zing w ek k en .
A ls  katernen  v e rsch ijn en  o.a. „D e 
A.R. wil er bij zijn” en  „d e  ge
meente in beeld” re sp e ctie v e lijk  in 
verb an d  m ét de v erk iez in g en  v o o r  
de P rov in c ia le  Staten  en  G em een 
teraden. D aarnaast k o m t d e  sp e
cia le  led en w erfk a tern  „o p  de toe
komst gericht” uit. In zekere zin 
w as „d e  A.R.P. in vogelvlucht”  dit 
ook , m aar dan v o o ra l m et v e le  in te
ressante, h istorisch e  en actu ele  g e 
g even s ov er  de A .R .P . D e T w eed e

Het kader- en vormingswerk 
kan geen belangrijke uit
breiding ondergaan vanwege 
gebrek aan financiële mid
delen en mankracht.
M et andere p o litiek e  partijen  en 
m et het M in isterie  van B in n en 
landse Z ak en  is er d iverse  m alen  
con ta ct ten ein d e  te b ev o rd e re n , dat 
er een  su b s id ie -reg e lin g  tot stand 
kom t. In de b e g ro tin g  v o o r  1975 is 
een  p ost v o o r  d it d o e l u itgetrok k en . 
M et B in n en lan d se  Z ak en  v in d t

K am erfractie  leg t in „d e  fractie in 
actie" op  sch rifte lijk e  w ijze  v er 
a n tw oord in g  a f van haar b e le id  in 
h et P arlem ent. O ok  v e rs ch ijn t ter 
g e legen h e id  van èen  A rjos - 
k on feren tie  de katern „ bestuurlijke 
vormgeving", w aarin m et nam e 
aandacht w ord t gevraagd  v o o r  de 
in rich tin g  van on s op en ba ar b e 
stuur. , D an is er n o g  een  th em a
n um m er ■ en e rg ie ” , w aarin  u it
v oerig  w ordt ingegaan  op  de g e v o l
gen  van  de o liecris is . D e rubriek  
„v a n  A  tot U ”  van  de v oorz itte r  van  
de T w eed e  K am erfractie  verh eugt 
z ich  als regel in  v ee l be lan gste llin g . 
P r in c ip ië le  v oo r lich tin g  b ied t de 
red actie  haar lezers o.a. d o o r  de se 
rie ,.beginsel en beleid”. E en  artike
len reek s w aarb ij d iverse  actu ele  b e 
le id svraagstu k k en  w at g ron d ig er  
b ek ek en  w o rd e n  dan  n orm aal

o v e r le g  plaats ov er  de su b s id ie 
v oorw aa rd en  e.d . In d e  lo o p  van 
1975 kan  het kader- en  v o rm in g s 
w erk  d erh a lve  een  be lan grijk e  im 
pu ls k rijgen . V o o rb e re id in g e n  w o r 
den  g e tro ffen  v o o r  het in leven  
roep en  van een  S tich tin g  kader- en 
v orm in g sw erk  A .R .P ., aangezien  de 
p o litiek e  partijen  n iet rech tstreeks 
g esu b sid ieerd  gaan w ord en .
T w ee la n d elijk e  cursu ssen  k om en  
to t  stand. D e b e la n gste llin g  is z o 
danig, dat b in n en  k orte  tijd  d e  b e i
d e  cursussen  v o lg e b o e k t  zijn. Er is

Redactie-voorzitter Kieft.

èén  cu rsu s v o o r  N oord -W est N e d e r 
land  en één  v o o r  Z u id  en  W est N e 
d erlan d . V o o r  het N o o r d e n  z ijn  v i j f  
stu d ied ag en  g ep la n d ; v o o r  het W es
ten  v ie r ' w eek en d s  v a n  v r ijd a g 
av on d  to t en m et za terd a g m id d a g . 
In m id d els, zijn  en k e le  b i je e n k o m 
sten ach ter  d e  rug. D e stu d ied a g en  
b e a n tw o o rd e n  aan • h u n  d o e l. A lle  
d e e ln em ers  zijn  zeer en th ou siast, 
dankzij de in h o u d  van  d e  k u rsu s  en 
de w ijze  van  op zet. C irca  50 p e r s o 
n en  n em en  aan de k u rsu ssen  deel. 
N aar w ij h o p e n  zu llen  d eze  k u rsu s 
sen  v e le  a ctieve  A .R .P . ’ ers v ó ó r t 
b ren gen , w aa rb ij w ij aan k ern le id - 
sters d en k en . B ij de orga n isa tie  van  
deze k u rsu ssen  is im m ers sp ecia a l 
o p  de vrouwelijke leden en  sy m p a 
th isan ten  van d e  A .R .P . „ g e m ik t ” . 
D it  m et nam e o p  v e rz o e k  van  en  in 
nauw  o v e r le g  m et het A .R . V r o u 
w e n co m ité .
E n k ele  on d e rw e rp e n , d ie a a n d ach t 
k rijg en  zijn  ,,het christelijke in de 
politiek”, ,,A.R.P. en de wereld”, 
gespreks- en discussie-technieken, 
de sociaal-economische verhoudin
gen in Nederland, partijen en be
langengroepen, stromingen in de 
politiek, enz.
T en  aanzien  van  de d o cu m e n ta t ie  
w o rd t  o.a. g e b ru ik  g em aa k t van  een 
aantal u itgaven  van d e  S t ich t in g  
B u rg ersch a p sk u n d e . A p a rte  ver
m e ld in g  v e rd ie n e n  de b ijta n k d a g en  
v o o r  o u d  k ad ercu rsisten . D aar k r i j
gen  zij g e le g e n h e id  op  d iv erse  p u n 
ten  h un  k en n is  w eer  een s  o p  te 
fr issen  en  om  ten  aanzien  van  a c 
tu e le  p ro b le m e n  de n o d ig e  in fo r 
m atie te v erk r ijg en . De belangstel
ling onder de ou d -cu rs is ten  is vrij 
groot.

m eesta l het geva l k an  zijn. O nder 
de titel „meningen om de multina
tional” w o rd t de m ultinationale 
on d ern em in g  d o o r  d iverse  d esku m ' 
d ig en  b e lich t. D e v ee l om streden  
d e fen s ien o ta  „o m  de v e ilig h e id  van 
het bestaan ”  k om t in  N .G . u itvoerig  
aan de orde. Mr. J. N . S ch o lten  en 
dr. C. B oertien  b er ich ten  onze le
zers vanuit N ew  Y o rk  ov er  het rei
len  en  ze ilen  van de V eren igd e  N a
ties.
Wat de lezers betreft is een  toen e 
m en de betrok k en h e id  bij ons 
w eek b la d  te constateren , wat in een 
stijg en d  aantal in g ezon d en  stukken 
resu lteert. D e redactie  stelt d it b ij
zon d er op  prijs, m its de b ijdragen  
niet te lang zijn! H et C .D .A ., de 
O ostersch e ld ek w estie , het in k o 
m en sb e le id , de in rich tin g  van  de 
IJ sse lm eerp o ld ers : het is slech ts 
een  k le in e  greep  u it de veelheid  
v a n  reacties  van  onze lezerskring. 
A l m et al is er g e lu k k ig  z o ’n groot 
aa n b od  van  k op ij, d a t de betrok k en  
scr ib en ten  d ik w ijls  en ige  w ek en  op 
p la a tsin g  m oeten  w achten . Z e lfs  
een  aantal n um m ers m et extra pa
g in a ’ s t ijd en s de zom er bren gt v oor  
d e  red actiesecreta ris  nauw elijks 
v erlich tin g .
H et aantal a b on n ees  h eeft zich  
m ed e  dankzij de ab onn eew erfactie

Vanaf woensdag 2 januari tot en 
met woensdag 19 juni 1974 en 
vanaf 5 september tot en met don
derdag 26 december 1974 verzorgt 
de ARP 22 radio-uitzendingen in 
het kader van de door de regering 
toegestane zendtijd voor politieke 
partijen.

O ok  d it jaar w erd en  deze  u itzen 
d in g en  gerea liseerd  d o o r  P. van 
T e llin g en , d ie  zu lks d o e t  in overleg  
m et en on d er  v era n tw oord e lijk h e id  
van  h et partijsecretariaat. V eelal 
w ord e n  in d eze  u itzen d in gen  de 
stan d p u n ten  van  d e  A R P  naar v o 
ren g eb ra ch t inzake op  dat m om en t 
sp e len d e , a ctu e le  p rob lem en . Z o  
w o rd t een  aantal keren  aandacht 
b es teed  aan d e  p ro b le m e n  in  het 
m id d en - en  k le in b ed rijf , d e  la n d 
b o u w  en  v isserij, d e  strijd  tegen  de 
to e n e m e n d e  w e rk loosh e id , en  d e  
daarm ee sa m en h a n gen d e sociaal- 
e c o n o m is c h e  p rob lem en . O ok  een  
aantal o n d erw erp en  van  in ternatio 
n ale  aard, -  d e  p rob lem en  in  het 
M id d en -O osten , d e  on tw ik k e lin g s
sa m en w erk in g , en de N A V O  -  k o 
m en  in on ze  u itzen d in g  aan d e  or
de , evena ls de g roe ie n d e  sam en
w erk in g  b in n en  h et C D A . D e  b e 
h an d e lin g  van  d eze on d erw erp en  
v in d t in d e  m eeste  geva llen  plaats 
d o o r  k orte  in terview s m et A R - 
k am erled en  en bew in d slied en . 
V a n a f sep tem b er  1974 is o o k  aan
d a ch t b es teed  aan d e  le d e n w e rfa c 

in 1974 op  ru im  11 000 k u n n en  sta
biliseren. D e in het najaar gestarte 
actie lev erd e  enkele h on d e rd e n  
nieuw e ab on n em en ten  op . V o o r  
wat betre ft N .G . b lijk t de slagzin : 
„E en  sterke A .R .P ., steun v o o r  de 
ch r isten -d em ocra tie ” , daarom  n iet 
zonder su cces . D it stem t d e  r e d a c 
tie tot dankbaarheid . H et aantal 
jon g eren -ab on n em en ten  n eem t b e 
langrijk  toe . V oora l d oor  het bes lu it 
van de A r jos  het eigen  m a a n d b la d  
in N .G . te d o e n  opgaan. In  d e  re
dactie w ord t een  A rjos lid  b e n o e m d . 
De redactie b e s to n d  in 1974 uit: G. 
A . Kieft, voorzitter, H. W. v.d. 
Brink, mevr. T. van Gelder-de Boer, 
dr. W. de Kwaadsteniet, mr. C. v.d. 
Wetering, D. Corporaal en drs. C. 
Bremmer, secretaris.
Het led en con ta ctorga a n  A .R .P o s t  
versch ijn t d it jaar 7 maal. D iverse  
P rovin cia le  O rganisaties c .q . K a 
m ercentrales verzorgen  v o o r  hun  
regio een  w isse lpagin a . D e partij 
verzorgt d e  ad verten tie -a cq u isitie  
m et beh u lp  van  free-lance m e d e 
w erkers.
De sterk stijgende papierkosten en 
de algemene stijging van de exploi
tatiekosten maken het nodig de 
abonnementsprijs opnieuw te verho
gen.

tie, van d e  A R P . D at gebeu rt d o o r  
A R P -leden  aan h et eind van d e  u it
zending k ort te laten v erte llen  
waarom  zij a c t ie f  w erkzaam  zijn  
binnen de partij, waarna lu isteraars 
direct deze A R -led en  te le fo n is ch  
kunnen b ere ik en  om  nader g e ïn 
form eerd te w o rd e n  over d e  A R P  o f  
zich  eventueel als lid  op te g even .

T.V.
De A R P  h eeft 3 t.v .-u itzend ingen , 
en w el op  w o e n sd a g  13 m aart, 
w oensdag 12 ju n i en  op w o e n sd a g  
13 n ovem ber. D e  u itzen d in gen  
w orden  v erzorgd  d o o r  een d esk u n 
d ig  regisseur, en  d e  v oorlich ter  van  
de A R -T w eed e K am erfractie  P. van  
Tellingen in  o v e r le g  m et en o n d e r  
v era n tw oord elijk h eid  van het par
tijsecretariaat. D e  u itzend ing  van  
maart w erd  g eh ee l gew ijd  aan de 
verk iezingen  v o o r  d e  P rov in c ia le  
Staten, via g esp rek k en  over  de taak 
van de p ro v in c ie  m et het A R - 
T w eede  kam erlid  M. W. S ch akel, d e  
U trechtse g ed e p u te e rd e  mr. W. van  
der Sluis en  mr. W. A antjes. D e u it
zending van ju n i J s  een vra ag ge 
sprek met mr. W. A antjes over  d e  
politieke o p s te llin g  van d e  A R - 
T w eede K am erfractie , en in  d e  u it
zending van  n o v e m b e r  treedt d e  
m inister van S o c ia le  Zaken , drs. J. 
B oersm a op, d ie  n a d er  ingaat op  de 
soc ia a l-econ om isch e  p rob lem en  
van ons land.

B urgem eester v a n  V eenen , tw eede van rechts, aan het woord op de kader
cursus te Assen.

Kader- en vormingswerk ARP Radio en TV: 
nuttige informatiebron

CAMPAGNETEAMS 
TREDEN IN PLAATS V A N  

ORGANISATIE RAAD

De campagneteams komen, mede in 
verband met de provinciale en ge
meentelijke verkiezingen dit jaar 
regelmatig bijeen op 23 januari, 3 
april, 28 augustus en 30 oktober.
D e eerste tw ee b ijeen k om sten  staan 
in het tek en  van d e  k o m e n d e  v e r 
k iezingen . V e e l in form atie  w ord t 
over  en w eer verstrekt. V o o ra l het 
v o o r lich te n d e  asp ect k o m t n au w 
gezet aan de orde. O p  3 april w ord t 
teru gg eb lik t op  d e  verk iez in g en  
v oor  P rov in c ia le  Staten en  d e  acti
v ite iten  d ie  d a a rv oor  g e v o e rd  zijn. 
G econ sta teerd  w ord t, dat bij de 
g em een teraad sverk iez in gen  e v e n 
tu eel een andere taktiek  ov erw ogen  
m oet w ord en . In h et najaar k om en  
d e  orga n isa torisch e  zaken aan d e  
orde. Een led en - en  a b o n n e e w e r fa c 
tie gaat in  sep tem b er  van  start en 
de team s zu llen  het k om en d e  se i
zoen  daar v oora l h et o o g  o p  r ich 
ten. B estaan de a ctie s  -  Wij k om en

terug, kernen - en k aderw erk , b u i
ten d ien stw erk  -  w ord en  in het g e 
heel b e trok k en .
D e fu n ction er in g  van de team s in 
de d iverse  r e g io ’ s k om t ter sprake 
a lsm ed e d e  vraag h oe d eze te v er
beteren .
D aarnaast sp eelt de v erh ou d in g  tot

K .V .P . en  C .H .U . en  d e  o n tw ik k e 
lin g  van  het C .D .A .
In d e c e m b e r  k rijgen  de c a m p a g n e 
team s statutair vorm .
De partijraad neemt een statuten
wijziging aan, waardoor campag
neteams in de p la a ts  treden van de 
organisatieraad.

Naam:

Straat:

N e d e r la n d s e  G e d a c h te n , 
h e t p o lit ie k e  w e e k b la d  
v a n  d e  A .R .P .

Plaats: ...................................................................................

□ Noteert u mij als abonnee op Nederlandse Gedachten, 
(abonnementsprijs f 11,50 per halfjaar)

□ Noteert u mij als jongerenabonnee op Nederlandse Ge
dachten. (abonnementsprijs f 7,- per halfjaar)
Mijn geboortedatum is .........................................................

□ Stuurt u mij enkele proefnummers van Nederlandse Ge
dachten.

Bon opsturen aan A.R.P., Antwoordnummer 66, Den Haag. 
(Postzegel niet nodig).

Een sterke AR P:
steun voor de christen- democratie
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Jan M. van Dijk werft leden voor A.R.P.

Niet op elkaar schimpen, 
maar kritisch 

opbouwend meedoen

„Ik zou wel uit kunnen 
schreeuwen: Mensen, doe er 
wat aan! Ga naar uw bestuur 
en vraag om adressen, om 
die te bewerken. De moge
lijkheden om zelf ook con
creet gestalte te geven aan 
versterking van evangeli
sche politiek heeft u in ei
gen handen. Zorg, dat uw 
man, uw vrouw of kennis en 
familie lid wordt. Laten we 
met z’n allen zorgen voor 
een reveil van christelijk po
litiek.”

A ldus Jan  van  D ijk  u it D e  Lier, d ie 
N G  en k e le  vragen  v o o r le g d e  i.v.m . 
d e  leden - en  ab on n eew erfa k tie .

Kunt u ons iets vertellen over uw 
ervaringen bij de mensen, die u 
hebt bezocht? Staan zij kritisch 
tegenover de A.R.P.?

„T e n  e e r s te ,de m ensen  d ie  geen  lid  
w erden . D e ervaring  was: dat m en 
z ich  n iet v o o r  p o litiek  in teresseer
de; dat m en  er geen  tijd  v o o r  had; 
dat m en  lid  was van  een  andere 
partij; d a t m en  (n og  steeds) m oeite  
had m et d e  k ab in etssam enstelling . 
In het a lgem een : het is g een  kritiek  
op  d e  A R P . V ee leer  p o lit ie k e  on 
v ersch illigh e id . V elen  h e b b e n  kri
tiek  op  on d erd e len ; an deren  staan 
kritisch , m aar w erden  d eson d a n k s 
lid . H et is g o e d  in d ien  led en  kri
tisch  staan. D at b e tek en t dat ze 
m eed en k en  m et het p o lit ie k  h an de
len. H et h an d elen  van  h en  d ie  het 
A R -ak tiep rog ra m  op tim a a l p rob e 
ren uit te v o e re n .”

Aktiebrief
Waarom lieten veel van de door u 
bezochte aspirant-leden zich. daad
werkelijk inschrijven als A.R.P -lid? 
Welke leeftijd hebben ze?

„D e  reden  w aarom  m en  lid  w erd 
van  d e  A .R .P . is: dee ls , dat de 
A R P -a fg eva a rd ig d en  in h u n  p o li
tiek  h an d elen  het E v an g e lie  als 
r ich tsn oer hanteren  en  op  d it u it
gan gsp u n t aanspreek baar zijn; 
deels, dat m en, g lob a a l gez ien , in 
stem t m et h et g ev oerd e  b e le id . 
N atuurlijk  h ee ft ied ereen  w e l eens 
bezw aren  teg en  o n d erd e len  van  het 
be le id . E ch ter, m en kan  er van uit 
gaan dat m en  in d e  A R -fra k ties  
vanuit de B ijb e l p rob eert tot een

op ste llin g  te kom en . B o v e n d ie n  
kan een  fraktie één en  ander in  on 
d erlin g  ov erleg  m et sp ecia lis ten  b e 
ter bezien  dan een  en k e l ind iv idu . 
V o o r  v e le n  was d it  fu n k tion eren  
van  de frakties iets n ieuw s. H et 
z ich  m oree l g esteu n d  w eten  d o o r  
een  g ro o t  aantal partijled en , d ie  het 
ch riste lijk e  in de p o litiek  w ensen , 
w as v o o r  an deren  red en  z ich  als lid 
aan .te m elden . U vraagt d e  leeftijd? 
D ie  ligt tussen  25 en 35 jaar.”

Is ledenwerving naar uw mening 
moeilijk?

„H et is m oe ilijk  in d ien  m en niet 
z e lf  ach ter het idee van  christelijke  
p o lit ie k  staat en  b lijft m ok k en  over 
h et to tstan d k om en  van  het hu id ige 
kabinet. H et is n iet m oe ilijk  in d ien  
m en  er van  ov ertu ig d  is, dat het b e 
staan van  een  ch riste lijk e  partij 
v e rd e r ,re ik t  dan w elk  k ab in et ook . 
O nverand erd  b lijft h et streven  het 
E van gelie  in  d e  p o litiek  gesta lte  te 
g even . V o o r  d it streven  ku nn en  w e 
n o ch  bij de V V D , n och  bij de P v d A  
terecht.

Gaat u zelf nog meer activiteiten 
ontwikkelen?

O nze secretaris h eeft z o ’n 250 ad res
sen , d ie  b e z o ch t m oeten  w ord en . 
D aarvan h eb  ik er 55 gekregen . 
P laatselijk  m oeten  er d o o r  mij n og  
16 „a fg e w e rk t”  w ord en . D e  rest 
w ord t d o o r  d e  b estu u rsled en  b e 
zoch t. D us u beg rijp t dat er v o l
d o e n d e  m og e lijk h ed en  zijn.
O f ik  n og  meer aktiv ite iten  ga o n t
w ik k e len ? In d e  K am ercentra le  
D ord rech t ben  ik  le id er  van  het 
cam p agn eteam . H et team  h eeft een  
plan  d e  cam p agn e o p g este ld  v o o r  
deze  aktie. E lk k iesveren ig in g sbe -

Kam pioen-
ledenwerver

Jan M. van Dijk uit De Lier, heeft 
zich de afgelopen periode erg 
ingespannen voor de leden- en 
abonneewerfaktie: „Een sterke 
ARP, steun voor de 
christen-democratie” . Hij won in 
korte tijd liefst 21 nieuwe 
ARP-leden en 6 abonnees NG. 
Genoeg reden voor NG tot een 
gesprek met deze 
kampioen-ledenwerver.

stu u r  h eeft in onze K am ercen tra le  
een  a k tie b r ie f on tv an gen  en e lk  b e 
stuur dat daar om  vraagt, w illen  wij 
h e lp en  om  de aktie zo  g o e d  m o g e 
lijk  op  te zetten . Wij h eb b en  n og a l

w at ervaring. H elaas h ebben  wij 
n og  . te w e in ig  reakties on tvan gen . 
A ls  de bestu ren  ons n iet u itn od i- 
.gen, zijn  wij g en ood za a k t ons wat 
op  te dringen . H et gaat om  een  
zaak waaraan wij n iet zon d er  m eer 
v oorb ij m og en  gaan.
O f v in d t u ev an ge lisch e  p o litiek  
een  v rijb lijv en d e  aangelegenh eid , 
w aar ik, u o f  w ij, naar e ig en  b e lie 
ven  iets aan d oen , net h oe  on ze  pet 
staat?
Ons h an d elen  h eeft het E vangelie  
van  Jezus C hristus als r ich tsnoer. 
D at is n iet niks. D at is een  o p 
dracht. D us w ij b lijv en  aktief.

Boodschap
Hebt u nog een boodschap voor an
deren in de partij, die ook iets aan 
ledenwerving willen gaan doen?

„W at heet b o o d sch a p ?  In de eerste 
plaats v ind  ik het een zaak van in- 
m en s g ro o t  be lan g  dat A R -led en  
z ich  positief opstellen t.o.v. ch riste 
lijk e  po litiek . G eneraties gaan v o o r  
e v a n g e lisch  ge ïn sp ireerd e  p o litiek  
v erlo ren , om d a t tev ee l led en  m ee
h u ilen  m et d e  w o lv en  in het bos . In 
p laats van  k ritisch  o p b o u w e n d  m ee 
te d oen , m ee te strijden , sch im p en  
tev ee l m ed ech risten en  en A R -led en  
o p  h et k on krete  frak tieb e le id  van 
nu  o f  v erled en . A ls o f  m en het z e lf  
a llem aal v ee l beter  had geku n d . A ls 
o u d e rs  en o p v oed ers  zo n eg a tie f 
o v e r  d e  A R -p o lit ie k  sp rek en , wat 
v e rw a ch t m en  dan n og  van  d e  jo n 
geren ?
In  d e  tw eed e  plaats zou  ik  w illen  
zeg g en  dat een  chr. partij kan b e 
staan bij de gratie van haar leden . 
T en  derde. W e m oeten  m et b e id e  
b e n e n  op  d e  g ron d  b lijven . O m  een 
ak tie  te voeren  m o e t m en plannen  
m aken . In  d e  praktijk  b lijk t dat een

specia le w erffo ld er  -  m iddenkatërn  
NG -  en een p e rso o n lijk  briefje  -  al 
o f  niet gesten celd  -  zeer goed  w er
ken. D oe b e id e  in een  en v e lop p e  en 
overhandig dit aan een  aspirant-lid . 
K om  er royaal v o o r  u it dat u v o o r  
de A R P  kom t en  vraag  o f  hij o f  zij 
o f  beide het eens w illen  d oorlezen  
en dat u binnen  een  paar dagen o f  
w eken  graag een  g esp rek je  wil.
Dat gesprekje, in d ien  toegestaan, 
m oet uiteraard op b o u w e n d  zijn. 
Het con trib u tiebed ra g  m ag geen  
bezwaar zijn. Ied er  kan  in dec. ’ 75 
ze lf bepalen w at m en  als bedrag 
overm aakt. In d e  w erffo ld er  en op  
d e  acceptgirokaart staat een ad
vies.”

Uitgangspunt
Wilt u, tenslotte, nog iets over uw. 
ervaringen vertellen?

„Ik  zou nog w illen  zeggen , dat n iet 
éénm aal ex p lic ie t  w erd  gevraagd 
naar de v erw oord in g  van het u it
gangspunt. Dat is v o ld o e n d e  d u id e 
lijk. O ok ten aanzien  van de sa
m enw erking m et an dere  partijen in 
het C hristen-D em oeratisch  A p p è l 
had m en geen m oeite .
Ik doe een b eroep  op  allen die de 
partij verlieten terug te keren om  
m et andere 'ch ristelijk e  partijen te 
p ogen  w erkelijk  ev an ge lisch e  p o li
tiek  te bedrijven.
Z ij, die gingen om  m ateriële belan
gen: K eer weer!
Zij, die gingen om  an dere  redenen: 
K om  terug!
M et z’n allen b o u w e n  aan een 
rechtvaardige sa m en lev in g .”

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en schaftketen
scholen en
kerken
directie- en
schaft-
wagens HAURA
etc.. HOUTBOUW P U

HAPDINXVELD
tel. Giessendam-Hardinxveld 3888

Politiek
Overzicht
archief van de Nederlandse politiek
gezamenlijke uitgave van het Centrum voor 
Staatkundige Vorming, de Kuyperstichting 
en deSavornin-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.
Ookgeeft het blad officiële cijfers over werkgelegenheid, prijzen, woningbouw e.d. 
Bovendien worden de belangrijkste politieke "stukken” letterlijk afgedrukt.

Elk nummervan Politiek Overzicht bevat een inhoudsopgave, elke jaargang een 
register.

Kortom, Politiek Overzicht betekent voor de gebruiker een handig eigen archief.

GOD
Naam:------------------------------------------- -------------------------------- -
Adres:------------------------------------------------ —------------------------
Plaats:__________________ ____________ —--------------------

O  abonneert zich met ingang van........................... totwederopzegging op
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: 
Centrum voor Staatkundige Vorming, Antwoordnummer 1459, Den Haag 2090 NC

St. Centrale Delft
D e A .R . S tatencentra le  „ D e l f t ”  b e 
leg t een  v erg ad er in g  m et v o o rz it 
ters, secretarissen  en p e n n in g m e e s 
ters der  bij haar a a n gesloten  K ie s 
veren ig in gen .
D eze verg ad erin g  w o rd t  g eh o u d e n  
dinsdagavond, 4 febr. in ,,De Bin
nenhaven” Havenstraat te Naald
wijk. Aanvang 8 uur.
B e d o e lin g  is d a t orga n isa torisch e  
zaken w ord en  b esp rok en , d ie d r in 
g en d  on ze  aand acht vragen , zoals 
ledenwerving en  functioneren 
Kiesverenigingen.

ARP SCHAGEN
O p 6 februari a.s. sp reek t H . de 
Boer, T w eed e  K am erlid  A R P , o v er  
„a ctu e le  p o lit iek e  za k en ” . P laats 
b ijeen k om st: Regiocentrum ,,de
Noordkop”, Amauve 77, Schagen. 
Aanvang: 20.00 uur.

Mevr. KRAAYEVELD 
IN HELLENDOORN

Op maandag 3 februari 1975, aan
vang 8 uur, in „Pro Ecclesia” (a ch 
ter de G eref. K erk  aan d e  G rote- 
straat te  N yverd a l) in ga n g  H en d rik  
W orm serstraat, sp reek t m evr. J. G. 
K raayeveld -W outers , lid  van  d e  
T w eed e  K am er A R P , o v e r  „A c tu e le  
o n d erw ijsza k en ” .
H et bestu ur C D A  „H e lle n d o o rn ” 
heet ied ereen  van harte w e lk om .

ARP OVERIJSSEL
H et Prov. Comité belegt een  v erg a 
d er in g  in  Zwolle op 18 februari a.s. 
om 19.45 uur. Hotel van Gijtenbeek. 
B esp rek in g son d erw erp :
„H e t on d erw ijs  m et daarin  d e  p r o 
b lem atiek  van  de k le in e  sch o len , 
m id d e n sch o o l en d e  le ra re n o p le i
d ing .

ARP-AMSTERDAM
D in sd a g  4 fe b r u a r i:  G esprekken
met fracties van Gemeenteraad en 
Provinciale Staten. D e fractieb ege- 
le id in g  o p  de eerste d in sd ag  van d e  
m aan d  h o u d t z ich  o.a. bez ig  m et 
h et Museumbeleid. T ev en s evaluatie 
van  fra ctie b e g e le id in g  van a fg e lo 
p e n  jaar. Een n otitie  ov er  d e  Koop
avond k om t aan d e  orde, evena ls 
d e  v o rm in g  van  w erk g roep en  Mo
numentenzorg en Drugbeleid.
O v e r  d e  g em een te lijk e  nota 
,jeugdbeleid” en  „ vormingswerk” 
k u n n e n  be lan g ste llen d en  op 4 fe 
bru ari m et g em een teraad sled en  een 
a fsp raak  m aken .
D e  R a ad sfra ctie , d e  fractie  in  de 
P ro v . staten  en  h et partijbestu u r 
v ra gen  o m  m ed ew erk in g  bij het 
fo rm u le re n  van  d e  standpunten  
t.a.v.: gewestvorming, milieubeleid, 
inspraakprocedures bestem-
mingslstreekplan, inl.: W. T. van 
Gelder, Jacob Marisplein 26, Am
sterdam, tel. 17.39.95.
In  1975 zu llen  d e  v erg a d er in gen  op 
d e  eerste  d in sd a g  van d e  m aand 
g e h o u d e n  w ord en  in  het V incen - 
tiu sh u is , K loven iersb u rg w a l 95. 
T ijd : van  8 tot 10 uur.

Vrouwen
contact

D e  a fd e lin g e n  van:
D e  N ed . V eren ig in g  v o o r  V rou - 
w e n b e la n g e n
H et K a th o liek  V rou w en g ild e  
D e  N ation a le  V ro u w e n b e w e g in g  
v a n  h et N .K .V .

De N ed. Christen V rou w en  B ond 
D e N ed. V eren iging  van  H uisvrou 
wen
D e N ed. V eren ig ing  van  V rouw en  
m et A cadem isch e o p le id in g  
organiseren -in  februari en m aart de 
cursu s P olitieke S ch olin g .
D e v ier avonden  w ord e n  in A m 
sterdam  gehouden  op  
10 febr.: Energie en w ater - Kras- 
n apolsky, Dam  9
24 febr.: W erkgelegenheid  - R ood e  
L eeu w , Dam rak 93-94 
10 maart: D efensie - K rasnapolsky, 
D am  9
24 maart: O nderw ijs - K rasn apols
ky, D am  9 
A anvang  20.00 uur.
D o o r  een  w erkgroep  zijn  vragen 
opgeste ld . Die w orden  van  te v o e 
ren toegestuurd. A a n m eld in g  u it
slu itend  d oor  stortin g  o f  over
sch rijv in g  op  gironr. 100.477 o f  
gem .giro  N.412 t.g.v. N ed . Ver. v. 
V rouw enbelangen  t.n .v . W. 
H erngreen-K wak, S tad ion k a d e 111 
A ’dam .
V o o r  leden  van g en oem d e organisa
ties is het curusgeld  f  12,50; voor  
n iet-leden  f  15,-.
B elangstellende A .R . vrouw en , 
k om  ook  (eens).

D e eerstvolgende A .R .P .- 
rad iou itzend ing zal p laatsv ind en  op 
donderdag, 6 februari a.s. om 18.20 
uur via Hilversum 2.
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Becker Telecommunicatie Industrie B.V.
EXPERTS OP HET GEBIED VAN ELEKTRONICA

Mobilofoons Automatische
Oproepsystemen telefoonkiezers
Echoloden Automatische piloten
Dijnselburgerlaan 1 -  Zeist -  Tel. 03404-l.35.il

A. BAARS Azn.

Exploitatie van 
baggermaterieel .B.V.

VERKpOP EN VERHUUR

Telefoon (0 1840) -  5566 
Postbus 70, Sliedrecht.

Scheepswerf A. BAARS Azn. B.V. 
SLIEDRECHT 
Telefoon (0 1840) -  5566 
NIEUWBOUW EN REPARATIE

Handel in BUIZEN (diverse maten) 
NIEUW IJZER, zoals platen, hoek- en balkijzer 

RIJPLATEN in diverse maten.
STOLK’S Handelsonderneming B.V.

Postbus 1, H. I. AMBACHT 
Afd.: Sloperij, Veersedijk 233, tel. 0 78-2.80.00 

Afd.: Bruikbare materialen, Veersedijk 11, 
tel. (0 1858) 2024 en 5025.

W. VISSER & ZN. 
n.v.

Scheepswerf -  Motorenherstelplaats
Ankerpark 2 -  Telefoon 02230-2887

D E N  H E LD E R
NIEUWBOUW EN REPARATIE

FIRMA DE REK EN HORSMAN

Fabriek van Scheepslieren
DORPSSTRAAT 102 -  TEL. 0 1894-218 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

BAILEY CONSTRUCTIE-
WERKPLAATS EN 
MACHINEFABRIEK N.V

NIEUW-LEKKERLAND -  TELEFOON 0 1848-436

8  Staalconstructie 
voor gebouwen e.d.

„NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE’

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer__

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-4244-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

DE GEMEENTERAAD
oen cursus gemeentepolitiek

Da Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is i.s.m. Teleac een'T.V.-cursus georganiseerd.

De s c h r if te il jk e  cursus bestaat uit 24 lessen, alle 
voorzien van vragen, die kunnen  worden ingezonden  
ter correctie.

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  de gemeente -  ruimtelijke ordening
-  de rol van het gemeenteraadslid -  volkshuisvesting

ambtenaren
-  de gemeentebegroting
-  inkomsten van de gemeente
-  inspraak
-  contact met de kiezers
-  bestuur door subsidie
-  milieuhygiëne
-  volksgezondheid, 

sociale zorg en bijstand

ondeiwljs
-  cultuur en recreatie
-  sport en jeugd
-  economisch beleid
-  openbare orde
-  functionele en wijkraden
-  intergemeenteiijke samenwerking] 

'en gewestvorming
-  de gemeentewet herzien

De p r ijs  van de  cursus bed raa g t s le c h ts  f  25,— 
d a n k z ij de  subs id ie  d ie  de S tich tin g  o n tv a n g t van de 
m in is te r  van C ultuur, R ecrea tie  en M a a tsch a p p e lijk  
W erk, te  voldoen door s to rtin g  op g iro  1501169 t.n.v. 
de S tic h tin g  B urgerschapskunde  te Le id en  on d e r 
ve rm e ld in g  van „D e  G em een teraad".

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit 11 lessen:
-  de praktijk van het raadslidmaatschap / samenspel met B. en W. -  

2 lessen.
-  de gemeente in ons bestuursstelsel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting 

Burgerschapskunde
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting 
. op giro 544232 t.n.v. Teleac -  Utrecht, onder vermelding van 

„De Gemeenteraad".

% Alle soorten kranen

FA. J. A. VISSCHER & ZOON
DE NIEUWESLUIS 5 -  ZWARTSLUIS 
buiten kantooruren: 0 5208 -  1259 -  1546 

Telefoon kantoor: 0 5208 -  2120 
werkplaatsen: 0 5208 -  1259

Directieboten - Sleepvletten - 
Dekschuiten

Wij hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong

Studieboeken (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
De Vuurbaak en T. Wever.

Ook de folders van de boeken van W. Schippers, 
H. Kingmans, H. te Merwe en andere schrijvers.

Voor al Uw ,.BRONNEN” naar de

„ B R O M M E U K O U m G ”
Postbus 8. Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in. Houwerzijl.
(zonder postzegel).

Alle textielgoederen, 
bedden, dekens, 
matrassen, complete 
woninginrichting

Grootzand 14 - 38 - 42, SNEEK - Midstr. 114, JOURE

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare
schriftelijke cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor 

f 9,50.
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwer

king -  10 lessen voor f 10,-.
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden -  34 lessen 

voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING
BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169

BB D I T  O N Z E  B O U W -  E K  “
Sb  a a n  n e m e r s  w e r e l d  sa
B BH BS33 feeëü E B  ragaB&aB&Ü 8881 BBS B

AANNEMINGSBEDRIJF
„SCHOUWEN-DUIVEIAND”

N.V.
Schuithaven 10 - ZIERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR 

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

AIS© soorten tegels .Telefoon 01848-1202

RS9 SINDS
Ë 3  1883 _____ ____ ____________

#S3  O EN  BO ER
ÊmmWÈ N I E U W - L E K K E R L A N D

In de Noordoostpolder en 
Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen.
AANNEMERSBEDRIJF

N.V. GEBR. SALVERDA
’T HARDE - BOVENWEG 7 - TELEFOON 0 5255-1669

TIMMERFABRIEK VERMEULEN N.V.
MILL (N.-B) - TELEFOON 0 8859-1024*

Fabriek van geprefabriceerde houten gebouwen, hou
ten woningen, directie-keten, barakken, garages, 
vakantiehuisjes enz. Speciaal voor de landbouw: 
kippenhokken, veidschuren, loodsen etc.

EXPORT: BELGlê - DUITSLAND - ETC

MEILINK B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN
Vestigingen in Borculo Ttel. 0 5457-1561*

Zutphen: Tel. 0 5750-3748
Boxmeer: Tel. 0 8855-1744

VOSKAMP EN VRIJLAND 
KASSENBOUW N.V.

KASSENBOUW - KETELBOUW 
VERWARMING

’s-GRAVENZANDE POSTBUS 30 
TEL. 0 1748-3921*

FIRMA 0. VERMEER 
en ZONEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 0 1808- 1230-O uderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. ENZ.

DROOG HOUT
SPECIALITEIT: GEWATERD IEPEN, VERDER 

BEUKEN, ESSEN, LINDEN, KERSEN, EIKEN EN 
PEREN. Incomplete bollen en plaathout. Contant 1%

N.V. Hard- en Zachthout 
Import Mij.

LOENEN (VELUWE) -  TELEFOON 0 5765-212

Voor uw WASGOED 
èn uw STOOMGOED

WASSERIJ EN CHEMISCHE WASSERIJ
DE LELIE
BERGEN OP ZOOM TEL. 0 1640-3.74.50

Depots en filialen in geheel Zeeland en West-Brabant.

I FA. JAN DE MIK
HARDINXVELD-GIE SSENDAM

Aannemers van oever verdedigings
werken — Griendhouthandel 

| Tel. 01846-2539-2484 Hardinxveld-Giessendam

Drukkerij De Lengte B.V.
P ostb u s 171 - D ord rech t - Tel. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerklewren 
reklamedrukwerk
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Aandacht voor  
leefsituatie  
Surinamers

„W ij moeten bereid zijn ons stel
sel steeds zo mogelijk te verbete
ren. Overigens zal het er in de 
eerste plaats op aan komen, dat 
men in de Nederlandse situatie 
bereid is om samen te werken”. 
Aldus dr. De Kwaadsteniet in 
een boeiende analyse van de 
stand van zaken m.b.t. de 
grondwetsherziening. Deze week 
tevens aandacht voor de pro
blematiek van de Surinamers in 
ons land. Drs. Van Gelder 
schrijft over de mogelijkheden 
om tot menswaardiger woon- en 
leefsituaties te komen.

Vinger aan de pols tussen twee injecties in
Als ik ziek ben, zei Boersma, 
heb ik niets aan een dokter 
die bij mijn bed komt zitten 
huilen, maar verwacht ik dat 
hij iets doet.

Door
drs. B. Beumer
Tweede Kamerlid ARP

K ijk , zei W iegel als het ware, dat is 
h et nu  precies: m et de w e rk g e le 
g en h e id  in on s land gaat het z ien 
d erog en  bergafw aarts -  straks ov er  
d e  200’ 000 w erk lozen  -  en wat d oen  
de beh an d elen d e  geneesheren  a ch 
ter de regeringstafel? Met d e  h an 
d en  over elkaar zitten en lijd zaam  
afw achten .
V lak  v oord a t ik wat n abesch ou w  
ov er  W ieg e l’s w erk loosheidsin ter- 
pellatie  zag ik  een  televisieportret 
van  eerst verantw oordelijke  en  
d u id e lijk  p ersoon lijk  betrok k en  
m in ister Jaap Boersm a. H et h ier 
b o v e n  d o o r  B oersm a g ebru ik te  
b e e ld  w as m issch ien  w el een  b ee t
je  typ eren d  v o o r  het debat in d e  
K am er.
H ij stelde daarom  ter verbetering  
van  het z iek tebeeld  m et nam e voor: 
v erla g in g  van  de v en n ootsch a p sb e 
lasting  om  investeringen van  het 
b ed rijfs lev en  te stim uleren, en  v e r 
la g in g  van  de loon - en in k om sten 
belastin g  om  de k oopk racht te v e r 
groten , w aa rd oor de vraag kan  to e 
n em en  en  daarm ee d e  b ed rijv ig 
heid . D at k lin kt in zo ’n situatie 
n oga l aannem elijk : die d ok ter
w ild e  er tenm inste wat aan doen . 
M aar natuurlijk  w ist W iegel o o k  
w e l dat zijn  uitspraak over d e  a f
w a ch ten d e  regerin g  op  zijn zachtst 
g ezegd  n iet erg  terecht was. Im 
m ers ru im  een  m aand geleden  had

de regerin g  m et het o o g  o p  de 
zorgw ek k en d e  w e rk g e leg en h e id ss i
tuatie to t  een  om v an g rijk e  in jectie  
van f 3,5 m ilja rd  b e s lo te n  in  aan
sluiting o p  een  reeds e erd er  g e n o 
m en m a atregelen -p ak k et (aange- 
k on d igd  in d e  b eg ro tin g  van  het 
m inisterie van  S ocia le  Z a k en ) van 
f  1,1 rpiljard. T otaal dus f4 ,6  m il
jard. Dat k o m t n eer o p  ru im  2% 
van ons n ation a le  in k o m e n  en  is in m ee te  overw egen : 
die m ate d o o r  g een  e n k e l ander ■  het op trek k en  van  d e  
land ov ertro ffen , (A m erik a  nam  bv. b e lastin gv rije  v o e t  in  d e  
m aatregelen  w aarm ee. ±  1% van  het V en n ootsch a p sb e la stin g  (voora l 
nationale in k o m e n  w as gem oeid ). R o o lv in k  in  in terv iew  „T r o u w ” ) 
ook  al lagen  d e  w e rk lo o s h e id sc ij-  zodat (v oora l k le in ere ) b ed rijv en  
fers v ee la l o p  een  n og  /h o g e r  n i- m et een  b e s ch e id e n  ren d em en t 
veau. daarvan zou d en  k u n n en  profiteren ;
Om  dan te sp rek en  ov er  a fw ach ten  ■  v ersn e llin g  van  d e  p ro ce d u re s  in 
en lijd za a m h eid  is n atu u rlijk  n iet de b o u w , zodat b o u w p ro je k te n  
erg ov ertu ig en d . B o v e n d ie n  g in g  sneller van  d e  g ron d  k o m e n ; 
het o o k  b ij d ie  m aatregelen  o m  las- ■  steun v o o r  het s ch o lin g s - en om - 
ten v erlich tin g  v o o r  het b e d rijfs le - sch o lin g sb e le id  van  h et m in isterie  
ven  en  st im u ler in g  van  d e  k o o p -  van  S oc ia le  Z ak en  m et de w ens na 
kracht (zo gaat d e  v erla g in g  van  de te gaan o f  u itb re id in g  v a n  d e  capa- 
loon - en in k o m ste n b e la stin g  p er  1 citeit van  de centra v o o r  v a k op le i- 
april a.s. in ). . > ■ d in g  (thans ±  3000) o p  korte  ter-
Daarnaast had d e  reger in g  to e n  al m ijn  kan plaats v in d en .H ij v o e g d e
een v e rv o lg n o ta  ov er  de w erk g e le - daaraan to e ' dat er g een  fin an cië le
genh eidssituatie  m ed io  febru ari b e lem m erin gen  m o g e n  bestaan  om'
aa n gek on d igd  en  kreeg  de in terp el- aan die sch o lin g sp rog ra m m a ’s d e e l
latie d a a rd oor  to c h  w e l w a t7on tij- te n em en . O ok  b e p le itte  hij fin an -
digs. c ië le  steun  v o o r  v a k o p le id in g  in d e

b ed rijven  zelf.Bijdrage Van Dam .■  v oortd u ren d e  b e z in n in g  op  d e
vraag h oe  een  stu k  m enta le  en  

A .R .P .-w o o rd v o e rd e r  V an  - D am  ru im telijk e  b e w e e g lijk h e id , zod a t
m erkt dan o o k  op , dat h ij d e  in ter- m en  g em ak k elijk er  to t  (om -, b ij-,)
pellatie w e l b e g re e p  als o n d e rd e e l sch o lin g  beslu it, kan  w ord e n  ge-
van  de o p p o s it io n e le  rol d ie  de stim uleerd.
V .V .D . nu een m a a l is to e b e d e e ld  T en slotte  w ees  hij er n o g  op , dat de
m aar het t i jd s t ip  m et de k o m e n d e  A .R .P . ach ter reed s  eerd er
n ota  (v oorz ien  van  de n ieuw ste  ge- (d ecem ber-d eb at) in g e d ie n d e  m o -
geven s en  a n a lyses) zo k ort v o o r  de ties van o n d er  m eer d e  K .V .P .’er
d eu r w e in ig  z in v o l. M et h et v er- Van A m e ls fo o r t  (v erd ere  lastenver-
sch ijn en  daarvan  zal een  v e e l c o n - lich tin g  bed rijfs lev en ) en  de
cretere b e h a n d e lin g  m o g e lijk  z ijn . P .v .d .A .’ ers D olm a n  (ex tra  lasten-
N iettem in  le g d e  hij een  aantal su g - v erlich tin g  v o o r  stim u lerin g  van  de
gesties op  ta fe l, m et d e  w en s ze in b e d rijv ig h e id  in  de zw ak k ere  re-
het kader van  d e  k om en d e  n ota  g io ’ s) w a s gaan staan, w aarover

d estijd s  d o o r  de regerin g  w as toe- 
g£zegd  er b ij het o p s te lle n  van  dg 
n ieu w e  nota m ee rek en in g  te zu llen  
h ouden . D eze to e z e g g in g  w erd en  
d o o r  p rem ier  en  m in ister  van  S o 
cia le  Z ak en  n o g  eens herhaald .

Andere suggesties.
V an  d e  ov erig e  in  het d eb at gedane 
su g gesties  zou  ik  n og  w illen  n o e 
m en:
een  v o o rs te l, van V a ir  G ork u m  
(P .P .R .) om  w erk lozen  van  63 ja ar  
en ou d er, d ie  v e rv ro e g d e  p e n s io e - 
'nering o p  prijs zo u d e n  ste llen  al 
vast b ij d e  a rbeid sb u reau s te reg i
streren;
een  voors 'tel van  V e llin g a  (P .v .d .A .) 
om  een  m e ld in g sp lich t  v o o r  ba n 
ken  in te v oeren  als ze op  g ro n d  
van  in terne in form aties zien  aan
k om en  dat het m et een  b e d r ij f  de 
v erk eerd e  kant u itgaat;
-  en  ten  slotte  h et n og a l o p m e rk e 
lijke  v o o rs te l van  B eek m an s (D ’66) 
om  in één  w e rk g e le g e n h e id sp ro 
gram m a d e  b r iev en b u ssen  o p  die 
h oog te  en m aat te b ren g en  d ie  d e  
w ét v o o rs ch rijft  (daarm ee zou  v o l 
gens h em  een  bed rag  van  ron d  
f  300 m ln  g em oe id  zijn).

Conclusie
En nu d e  balans. Je zou  e ig en lijk  
h oog u it  k u n n en  zeggen , dat d e  in 
terpellatie  de K am er d e  g e leg en 
h eid  heeft g egeven  haar b e z o rg d 
h e id  ov er  d e  z org w ek k en d e  w erk 
lo o sh e id sc ijfe rs  (s in d s 1972 is bv . 
d e  g em id d e ld e  duur vrij sterk  g e 
stegen ) n o g  eens n a d ru k k e lijk  te 
on d erstrep en . O p z ien b a ren d e
n ieuw e id e e ë n  zijn  daarbij n iet naar 
v o re n  g ek om en . H et d eb at s ton d  te 
d u id e lijk  in  d e  sch ad u w  van  de 
k om en d e  b eh a n d e lin g  van  d e  to e 
g ezegd e  v erv o lg n ota , m et d e  laatste 
c ijfe rs , analyses en v oors te llen , om

Wie dit weekblad waardeert 
zou ook. Trouw moeten kennen 

probeer abonnement 
f 6,- korting

Trouw
. Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder 

postzegel aan Christelijke Pers, Antwoordnummer 2792, 
Amsterdam. U ontvangt dan drie maanden lang het 
ochtendblad Trouw, met betrouwbaar nieuws, veel 
achtergrondinformatie, bondige commentaren erj,, 

toelichtingen, rondjes pagina’s kerkelijke berichtgeving 
per week en 16,- korting op de abonnementsprijs.

Naam .......................... ............................................—

Straat ................................................................. ^
Plaats N.G

e ch t g o e d  u it de v e r f  te k u n n e n  
k om en . D at s ton d  aan h et b e g in  e r 
van  o o k  a l w e l vast. Wat d a t b e tre ft  
to ch  een  b ee t je  de d o k te r  d ie  a lleen  
m aar kan  h u ilen , o v e r ig e n s  w e te n d  
dat -^het in stru m en ta riu m  v o o r  
sp o e d ig  v e rd e r  in g r ijp e n  al in  g e 
reed h e id  w e rd  g ebrach t.
V o o r  wat b e tre ft  dat in stru m en ta 
rium  n o g  een  s lo to p m e rk in g : o o k  
dit' d eb at h eeft d u id e li jk  g em a a k t 
dat r e g e r in g . e n  m et n a m e d e  
V .V .D .-o p p o s it ie  n iet h e lem a a l in 
d eze lfd e  r ich tin g  d en k en . W ie g e l 
b ep le it een  algemene v e r la g in g  van  
d e  v e n n o o ts ch a p s b e la s t in g  (w aar
d o o r  b e d rijv e n  d ie  b .v . o o k  z o u d e n  
k u n n en  g eb ru ik en  v o o r  d e  a a n s ch a f 
v a n  arb e id sb esp a ren d e  m a ch in es), 
d e  reger in g  d e n k t v o o ra l aan  m e e r  
gerichte m aatregelen  v o o r  b e d r i j
v e n  d ie  m ét r ijk ssteu n  a rb e id s 
p laatsen  z o u d e n  k u n n en  b e h o u d e n  
o f  n ieu w e  sch ep p en .
Ik  v e rm o e d  dat o v er  d it v e r s c h il  in 
h et ee rs tk o m e n d e  d e b a t n o g  w e l 
h et n o d ig e  zal w o rd e n  g e z e g d . In 
ied er  g eva l zal d e  A .R .-fra ct ie  in  de 
k o m e n d e  w e k e n  het vra a g stu k  van  
d e  w e rk lo o s h e id  o n g e tw ijfe ld  re 
ge lm a tig  o p  haar agen d a  te g e n k o 
m en . H et gaat ten slo tte  o m  n iet te 
aanvaarden  zorg e lijk e  o n z e k e rh e id  
'v oor  tev e len . D e  v in g e r  b l i jf t  aan 
d e  p o ls , d e  m e d isch e  b u lle tin s  
w ord en  g e v o lg d , d e  bes te  b e h a n d e 
lin g sw ijze  n aarstig  o n d e rz o ch t. H et 
is te h op en , dat ju is t  v e rs ch e n e n  
c ijfers , d ie e en  w at la n g za m er g ro e i 
van  de w e rk lo o s h e id  a a n g ev en  d an  
w e rd  gevreesd , (+  10% in  ja n u a r i in  
p laats van  d e  v erw a ch te  15%) v o o r 
b o d e  zijn  Van eén  w at g u n st ig e r  
on tw ik k e lin g . O m dat ze n o g  o p lo 
p e n  b li jft  d it v ra agstu k  er t o c h  e en  
van  on v erm in d erd e  zorg.

jf Deze week

Geduld met milieubeleid, pag 2
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Rijksgenoten, pag 6
De multinationale onderneming en 

' de visie van de vakbond, pag 7
Grondwetsherziening: de discussie 
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. Partijnieuws, pag 11
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Onder bepau^e omstandigheden is 
een politiek standpunt/ reeds vol
doende duidelijk omlijnd wanneer 
het zich tegen iets uitspreekt. Een 
voorbeeld daarvan is hetgeen in 
Portugal is gebeurd. De afkeer van 
het oude dictatoriale regime was 
voldoende kenmerk om politieke 
vrienden en vijanden van elkaar te 
kunnen onderscheiden, zolang het 
er om ging dat regime we'g te krij
gen. De vreugde om de val van het 
regime kon ook een gemeenschappe
lijke zijn. Echter, in de 'periode 
daarna blijkt dit kenmerk zijn on
derscheidend vermogen in sterke 
mate te hebben verloren.

Niet alleen „anti”
Van belang wordt nu waar men 
vóór is. En dan is er een hemels
breed verschil tussen hetgeen de di
verse politieke partijen thans aan 
de kiezers presenteren. W aar het 
mij bij dit voorbeeld om gaat is de 
relatieve en soms tijdelijke beteke
nis van het gemeenschappelijk erT 
geus tegen te zijn. Voor hen die me
nen dat dit verhaal sterk de kant 
op gaat van bezwaren tegen de 
naam van de eigen partij, zeg ik er 
d ire c t  maar bij d a t inderdaad het 
onderscheidend vermogen van de 
naam ,,anti-revolutionair” pas be
tekenis krijgt als men er een paar 
dingen bij vertelt. Dat moest Groen 
van Prinsterer al („tegen de revolu
tie het evangelie”). En dat is ook nu 
nog nodig. Veel belangrijker dan de 
vraag waar men tegen is is de 

-vraag waar men vóór is, en waar
om. Dat geldt zeker voor de drie

Negatieve of positieve 
standpuntbepaling

-  j

naar de leden moeten aan.
Het gaat er om duidelijk te maken 
welke onze lijn is en zal zijn, en wat 
we willen. Negatieve standpuntbe
palingen zijn dan niet meer nodig, 
al zullen ze soms het resultaat zijn 
van onze keuze van datgene waar 
we vóór zijn.

C.v.d.W,

partijen die op weg zijn naar het 
CDA, een nieuwe naam voor een 
groepering die een eigen lijn zal 
moeten hebben.

Geen vergaarbak
Het CDA zal niet slagen als het een 
vergaarbak zou worden van men
sen die bv. antisocialistisch zeggen 
te zijn zonder nadrukkelijk liberaal 
te wezen, en van a n ti-lib era len  die 
geen socialist willen zijn. Zet er 
daarvan twee bij elkaar en het con
flict is geboren, omdat ze nu een
maal geneigd zijn het op te nemen 
voor die groep die hun afkeer deelt. 
In het verlengde van de kabinets
formaties waarbij zich nu eenmaal 
steeds weer het probleem voordoet 
met welke partners een regering 
moet worden gevormd, ziet men 
nogal eens dat een bepaalde com b i
n a tie  meer wordt aangevallen op 
grond van al of niet vermeende on
deugden van de gekozen partner,

,1 1

dan op grond van de mogelijkheid 
om met die partner het eigen pro
gram te verwezenlijken. Houdingen 
als deze worden in de hand gewerkt 
door de veel te eenvoudige z ioart- 
wit-schilderingen waarmee de 
binnen- en buitenparlementaire po
litieke strijd wordt weergegeven.

Positieve selectie
Er is maar één weg om aan deze 
situaties te ontkomen. Een grotere 
bewustheid van datgene waar men 
vóór is, een positieve selectie. Dat 
betekent een voortdurend daarmee 
bezig zijn, óók op de kiesverenigin
gen, zeker . in een p e r io d e  waarin 
het CDA gestalte moet krijgen. Meer 
dan eens is in deze rubriek gewezen 
op het belang van een aanpak als 
die welke in de studie „(Gerede 
Twijfel”, over economische groei, 
het groene boekje, is gevolgd. Meer 
dan eens is er op aangedrongen dat 
deze studie verder wordt uitge
werkt. Aan het Fries Dagblad van 
17 december 1974 wordt gaarne 
toegegeven dat „Gerede Twijfel” 
maar één sector betreft, maar dat 
maakt het groene boekje voor die 
éne sector niet minder waardevol, 
en d a t  is geen reden om m et de uit
werking niet door te gaan. Er zul
len inderdaad meer studies moeten 
volgen, en men zal met die studies

Zoekt u een passend  orgel 
voor uw gem eentezang

VIERDAG
ORGELBOUW

ENSCHEDE
Nieuwbouw en restauratie 
van m echanische orgels

Roömbeekstraat 24 
Privé: (053) 1.51.33 

Vlasstraat 43b 
Atelier: (053) 1.91.53

MILIEUBELEID VAN
m i n i s t e r  v o s m m :

Je moet wel 
geduld 
hebben!

„Ik voel mij niet zozeer een 
horzel, ik ben meer een een
voudige werkbij” , aldus ty
peerde Minister Vorrink 
zichzelf vorige week in de 
Tweede Kamer.

Door
J. van Houwelingen
Tweede kamerlid ARP

A a n  3 e  o r d e  w as d e  beh an d e lin g  
van  h aar begroting „Milieuhygië
ne”. B ijn a  unan iem  w as ech ter  de 
k ritiek  op  het n o g  s teed s  u itb lijven  
v a n  d e  resu ltaten  van  haar arbeid . 
D at daarbij v o o ra l d e  v oortg a n g  
v a n  d e  w e tg e v in g  o p  d e  korrel 
w erd  g en om en , w as trou w en s  te 
v e rw a ch te n . Naar aa n le id in g  van  
een  m o tie , d ie  aan van k elijk  o o k  
m e d e  d o o r  on ze  fraktie  w as o n d e r 
tek en d , w as to e g e ze g d , dat n o g  in 
1974 z o u d e n  w o rd e n  in ged ien d :
9  d e  w et a fv a lsto ffen  
H d e  w et b o d e m b e s ch e rm in g  
B d e  w et g e lu id h in d er.

D eze  d u id e li jk e  to e z e g g in g  w as 
v o o r  o n z e  fraktie  a a n le id in g  on ze  
h an d tek en in g  o n d er  d e  m o tie  terug  
te trek k en . L ater is d eze  d u id e lijk e  
to e z e g g in g  a fgezw ak t d o o r  d e  m e
d e d e lin g  d a t de g e n o e m d e  w etten  
eerst om streek s  d e  ja arw isse lin g  
1974/1975 zou d en  w o rd e n  in g e 
d iend.
D e frak ties  van  K V P , C H U  en A R P  
h e b b e n  bij de A lg e m e n e  P o lit ie k e  
B e s ch o u w in g e n  in  o k to b e r  v ia  een 
m otie  d u id e li jk  g em aa k t d eze  v er 
trag in g  zeer te  b etreu ren  en  er op  
a a n g ed ron g en  zich  te h o u d e n  aan 
de eprste  toez eg g in g .
E ind  ja n u a ri 1975 zijn  d e  w etson t
w erp en  e ch te r  n og  steed s n iet in 
g e d ie n d  en  dus alle  red en  om  de 
m in ister  d ie  h ie rv o o r  p rim a ir ver
a n tw o o rd e lijk  is ter v era n tw oor 
d in g  te  roep en . H et v erw eer  van

m in ister  V orr in k  w as erg  m ager: 
„H e t  is erg  m o e ilijk  en  ik  h eb  te 
w e in ig  am ben aren , m aar w e  w er
k e n , h ard” . D e K am er h ee ft m in is
ter V orr in k  d u id e lijk  gem aakt dat 
d e  o p n ie u w  g ed a n e  toez eg g in g en  
e in d e lijk  w e l een s w aargem aakt 
m oeten  w ord en .
O o k  nam en s d e  frakties van  K V P  
e n  C H U  h eb  ik  tijd en s d it d eb at er 
v o o ra l ö p  g e w e ze n  dat m eer  aan
d a ch t n o d ig  is v o o r  m aatregelen  op  
la n gere  term ijn .
H et h erstellen  van  de sch a d e  aan 
h et m ilieu  (d e  sch oon m a a k ) is op  
k orte  term ijn  zek er n oodzajcelijk . 
B elan grijk  zijn  ech ter  aktiv ite iten  
d ie  een  v erd ere  m ilieu vervu ilin g  
k u n n en  v o o rk o m e n . V e le  stud ies 
h e b b e n  a a n g etoon d , dat d it het b e s 
te kan w o rd e n  b ere ik t d o o r  b e ïn 
v lo e d in g  van  p ro d u k tie p ro ce sse n  
en  d o o r  d e  k eu ze  van  p rod u k ten . 
D e  ov erh e id  zal d u id e lijk er  d e  aan 
het m ilieu  aan gep aste  te ch n o lo g ie  
a k t ie f m oeten  steun en  en  stim u le 
ren. H oe  b e lan grijk  d it kan  zijn, 
b lijk t w el u it d e  resu ltaten  d ie  m en  
h eeft g e b o e k t bij d e  N ed erla n d se  
A a rd a p p e lm ee lin d u str ie . 'D o o r  een  
w ijz ig in g  in  het p rod u k tiesy steem  
kan  m en  d e  v erv u ilin g  to t  een  m i
n im u m  b e p e rk e n  en  v ersp illin g  van  
g ro n d sto ffe n  en  d rin kw ater teg en 
gaan. O ok  bij v e le  andere p rocessen  
is d it m og e lijk . N aast w ette lijk e  
v o o rs ch rifte n  e n  n orm ste llin gen  zal 
d e  ov erh e id  d eze  g ew en ste  o n tw ik 
k e lin g en , vaak k u n n en  stim u leren  
d o o r  een  b ijd ra g e  ( o f  garantie) in d e  
in vesterin gen .

Werkgelegenheid
Ju ist in  d eze  tijd  is d e  in v lo e d  óp  
de w erk g e leg en h e id  van g ro o t  b e 
lang. O n g e tw ijfe ld  h e b b e n  m ilieu - 
v erb eteren d e  m aatregelen  in v lo e d  
op  on ze  e c o n o m ie  en  w erk g e leg en 
h eid .
H et gaat n iet a lleen  om  d e  tota le

Oude schaapskooi bij Leersum.

k osten  (in  1980 4 a 5 m ld  gu l- 
d en /p rijzen  1973) en  d e  c o m p e n se 
ren d e  w erk g e leg en h e id  d o o r  in v e s 
terin gen  in  m ilieu voorz ien in gen , 
m aar v o o ra l w aar d eze  k o ste n  te 
rech t k o m e n  en  o p  w e lk e  w ijze  g e 
co m p e n se e rd  w ordt. E en  n ega tie f 
e ffe k t v o o r  d e  w erk g e leg en h e id  is 
thans v o o ra l o o k  het g eb rek  aan 
een  d u id e lijk  be le id : d e  on zek er 
h eid  bij h et b e d rijfs le v e n  w e lk e  
n orm en  zu llen  w o rd e n  geste ld  en  
h et vaak  o n n o d ig  lang u itb lijv en  
van  v erg u n n in g en  v o o r  in vester in 
gen  d o o r  d e  s le ch te  organ isatie  en  
g eb rek  aan v o ld o e n d e  d e sk u n d ig 
h eid  bij d e  u itv oerin g  van d e  m i
lieu w etten .
Wij h eb b en  d e  m in ister g ew ezen  o p  
de grote  v e rs ch ille n  tu ssen  d e  E u 
rop ese  la n d en  (o o k  b in n en  d e  E E G ) 
in ov erh e id ssteu n  bij m ilieu v erb e - 
teren d e  in vesterin gen . H ieraan 
m oet iets ged aan  w ord en . O ok  
h e b b e n  w ij k ra ch tig  g ep le it o m  b e 
le id sv o o rn e m e n s  d u id e lijk er  te  o n 
d erb ou w en  m et in form atie  o v er  d e  
te v erw ach ten  g ev o lg e n  m et b e 
trek k in g  to t d e  w erk g e le g e n h e id  
per b e d rijfs se cto r  en op  w e lk e  
w ijze  d eze  g e v o lg e n  o n d e rv a n g e n  
ku nn en  w ord en .

Organisatie
D e organ isatie  van h et m ilie u b e le id  
is w e in ig  d o o rz ich tig , daar is ie d e r  
het ov e r  eens. D e m in ister  h e e ft  d e

K a m er m e d e g e d e e ld  d a t d e  rege
r ing  in  m e i ’75 e en  sta n d p u n t zal 
b e p a le n  o p  w e lk e  w ijz e  h ierin  op  
n ationaa l n ivea u  (v e ra n tw o o rd e 
lijk h e id  b in n e n  h et k a b in e t) v e rb e 
te r in gen  zu llen  w o r d e n  _ aa n g e 
b rach t. W ij h e b b e n  t i jd e n s  h et d e 
bat v o o ra l b en a d ru k t dat d e  o rg a n i
satie m .b .t . d e  u itv o e r in g  van  de 
d iv e rse  m ilie u w e tte n  z e e r  o n v o l
d o e n d e  is. M inster V o r r in k  h ee ft d e  
g e d a ch te  g e o p p e rd  e n k e le  taken  
naar d e  to e k o m s tig e  g e w e s te n  te 
sch u iven .
T e r lo u w  (D ’86) k w a m  m et een  plan  
om  r e g io n a le -  zu iv e r in g ssch a p p e n  
in  te  ste llen . Wij h e b b e n  d u id e li jk  
g em aa k t v o o r  b e id e  su g g e s tie s  n iet 
Veel te  v o e le n , en  h e b b e n  g e p le it  
v o o r  d u id e li jk e r  ta k en  e n  b e v o e g d 
h ed en  v o o r  d e  p r o v in c ie s .

Kritische opstelling
O nze o p s te llin g  in  d it  d e b a t  is vrij 
k r i t is c h , g ew eest. W ij h e b b e n  d e  
m in ister  v erw e te n  w e l v e e l  m o o ie  
v erh a len  te  p ro d u ce re n , m aar /ie 
lang  te w a ch ten  'm et c o n c re te  'b e 
le id sv o o rn e m e n s  en  in itia tieven . 
O u d e b e lo fte n  w o r d e n  w e e r  her
haald  (de te rm  „h e r h a lin g s o e fe n in 
g e n ”  h e b b e n  w e d an  o o k  g eb ru ik t 
o m  > d it d eb a t te ty p e re n ), m aar 
n ieu w e  in itia t ieven  g e r ic h t  op  het 
v o o rk o m e n  van  e en  v e rd e re  aan
tasting  van  het m ilie u  on tb re k e n . 
T o c h  is d it o o k  nu  zek er  n ie t m in 

d er  n ood za k e lijk . D e p rob lem en  in 
R ijn m o n d  zijn  n iet op g e lost , als de 
„ s m o g ”  w at m in d er  w ordt. Het 
lee fb a a r  h o u d e n  van  deze sch ep 
p in g  vraagt m eer. Wat d oen  w e b ij1 
v o o rb e e ld  m et kreten  als se lectieve  
(g en orm eerd e ) g roe i?  W e b lijven  
h o p e n  dat o o k  m in ister  V orrink  zal 
gaan  in zien  dat van  haar m eer 
w o rd t  v erw ach t dan alleen  maar 
„ b e z ig ”  zijn.

Een blad om veel 
van te verwachten!
□  Een abonnement op Ned. Ge
dachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement (f 7 ,-  per half 
jaar)

Mijn geboortedatum is
□  Stuur mij enkele proefnummers

N aam ........................................................

A dres........................................................

W oonplaats............................................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66,
Den Haag. Géén postzegel

Het enige politieke 
weekblad van 
formaat 4, ■-
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GEVAARLIJKE
TWEESPRONG

Portugal heeft in april 1974 zijn 
aangezicht veranderd. Het leger 
had een einde gemaakt aan een 
autoritair bewind dat zich bijna 
een halve eeuw wist staande te 
houden. Democratie toen -  hoe 
pover ook ingevuld -  was er niet 
bij. .*
Wij waren over deze 
„april-revolutie”  verheugd.
Wij konden Portugezen weer 
begroeten als met ons 
gelijkgerichte broeders in de 
Europese Gemeenschap.
Op dit moment, negen maanden 
later, lijkt het er op dat die 
revolutie haar doel voorbijschiet. 
Erger: het doel zou wel eens in het 
tegendeel kunnen verkeren.
Men kan zich nl. niet aan de 
indruk onttrekken dat er in 
Portugal veronrustende 
ontwikkelingen gaande zijn, die 
wijzen op een komende dictatuur 
van uiterst links. Zoals bekend 
hebben de (overwegend jonge) 
officieren van de MFA die de
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april-revolutie in gang hebben 
gezet zich aardig aan hun program 
gehouden.
Thans echter staat nog één 
belangrijk plint op hun program. 
In maart of april zullen 
verkiezingen moeten worden 
uitgeschreven. Over die datum 
heerst ongerustheid.
Communisten, maoïsten en andere 
extreme partijen zien een vrije 
verkiezing niet .zitten. De oorzaak 
daarvan is duidelijk: men vreest 
(terecht) een niet-zo-grote winst. 
Daarom spelen zij op tijdwinst 
door op uitstel aan te dringen. 
Eén winstpunt is intussen door 
hen reeds geboekt: de 
communistische vakbondswet is 
geaccepteerd: één ongedeelde 
vakbond.
Zonodig is die groep bereid „op 
straat” hun wil aan anderen op te 
leggen. De verstoring van de 
verkiezingsvoorbereiding van de 
andere politieke partijen is 
daarvan een bewijs.
Als de MFA -  de beweging der 
strijdkrachten -  zou falen de 
revolutie van 1974 in geordende 
banen te leiden zal nieuwe 
dictatuur o f een chaos daarvan 
een gevolg zijn.

*  *  '

LEESVEE
Het is niet de eerste keer dat 
lezers van een krant „verkocht” 
zijn aan een andere ondernemer, 
zonder enige inspraak van de kant 
van de lezers.
Toen het Vrije Volk -  in vroeger 
dagen een landelijk dagblad -  
omgevormd werd tot een 
regionaal dagblad, enkele jaren

geleden, werden de lezers óók 
zonder enige vorm van inspraak 
overgeheveld naar andere kranten
o.m. het Parool. D’e ondernemers 
van die krant regelden dat 'wel! 
Wat eerder werd het omroepblad 
Telèvizier (z.g. uit Vrije 
nieuwsgaring gemaakt) 
overgedaan aan de AVRO, wier 
ledenbestand (!) daardoor meteen 
opgevoerd werd van rond 500.000 
naar ruim een miljoen.
Maar die koop en verkoop Van dit 
blad ging buiten de abonnee-Iczer 
om.
De ondernemers van die 
omroepbladen regelden dat wel. 
Onlangs gebeurde dat weer.
De eigenaar-uitgever van „het 
dagblad van het Oosten”  (een wat 
links gerichte maar frisse krant) 
heeft die krant overgedaan. De 
nieuwe eigenaar wil nu een 
herverkaveling realiseren.
Het „dagblad van het Oosten” 
moet 6000 abonnees afstaan die 
dan bediend worden met een 
(andere) krant van de nieuwe 
eigenaar.
Of ze graag willen of niet -  daar 
wordt niet naar gevraagd. Zonder 
enige inspraak worden 6000 
abonnees overgedragen aan een 
ander.

De andere ondernemers regelden 
dat wel even. „Onmondig leesvee” 
-  zegt Max de Bok -  de voorzitter 
van de Ned. Ver. van Journalisten. 
Wij zeggen het hem na.
En we hopen van harte dat ïii de 
nota van minister Van Doorn 
inzake het- mediabeleid aan dit 
verschijnsel concrete aandacht 
wordt geschonken.
Ambtenaren noch abonnees van 
een krant mogen als balen meel 
worden beschouwd.
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(EVENMIN) AFSCHEID 
VAN HOOGENDIJK

De hierboven staande titel 
herinnert aan de titel, waar
onder ik twee weken gele
den Dr. C. Boertien als frac
tielid „uitluidde” .

O pnieuw  h ee ft n am elijk  iem an d  
een  nauw  op  de p o lit ie k  b e tro k k e n  
fu n ctie  n e e rg e le g d  zon d er' e v e n w e l 
daarm ee de p o lit ie k  z e lf  v o o r g o e d  
vaarw el te zeg g en . V or ig e  w e e k  
h e e ft  Mr. W. C. D . H o o g e n d ijk  a f
sch e id  g en om en  als d irecteu r van  
de Dr. A brah am  K u y p erstich tin g . 
H o o g e n d ijk  is als d irecteu r van  het 
den k cen trum  van  on ze  partij d e  b e 
lich am in g  g ew e e s t v a n  d e  o v e rtu i
g in g  dat ch r is te lijk e  p o litiek  a ltijd  
d ynam isch , in  b e w e g in g  m oet zijn  
en' m et z ich z é lf  in  tegen sp raa k  
k o m t als zij s ta tisch  is, to t  stilstand  
k om t. V o o r  H o o g e n d ijk  is p r in c i
p ië le  p o litiek  in  d e  letterlijk e  b e te 
k e n is  van h et w o o r d  v o o ru it 
strevend. H ijz e lf  h e e ft  steeds w eer  
getracht haar te d ien en  d o o r  ev en  
letterlijk  v o o ru it-d e n k e n d  te zijn . 
V o o r  som m iger g e v o e l liep  hij . 
daarbij w el een s w a t te hard, som s 
ze lfs  en igszins p ro v o ce re n d . V o o r 
zov er  dit al het g ev a l was, k o n  het 
in  onze partij a llerm in st kw aad. H ij 
had  er o o k  ré ch t  o p  g e h o o rd  te 
w ord en , want z ijn  b e w e e g lijk  d e n k 
w e rk  berust op  een  fu ndam en t, 
h e tw elk  zeer v ast is.
O o k  bij K V P  en  C H U  h eeft zijn  
w o o r d  g root gezag. M et v o lle  o v e r 
tu ig in g  h eeft h ij de anti
revolu tiona ire  partij en  po litiek ; g e 
d ie n d  binnen  h et b re d e  k ader van  
d e  ch risten -d em ocra tie . H ij is er 
s teed s  op u it g e w e e s t  in h ou d  te ge 
v e n  aan het b e g r ip  ch risten 
dem ocra tisch e  p o lit ie k . H o e w e l hij 
als A .R . m ee le id in g  g a f aan het 
ch r is ten -d em ócra tisch e  d en k en  en 
d it op  zeer in d r in g en d e  w ijze  h ee ft 
gedaan , heeft d it to c h  n ooit a fw eer 
o f  frustraties o p g e ro e p e n  b ij de b e i
d e  andere partijen . Ik  d en k  dat dit 
k o m t door  de (in  on ze  kring  n iet al 
te  d ik  gezaa ide) b e sch e id e n h e id

w aarm ee h ij de resu ltaten  van  zijn  
d en k en  presenteert. Ik  b e n  ervan 
overtu igd  dat n oo it iem an d  eraan 
g e tw ijfe ld  h ee ft dat W im  H o o g e n 
d ijk  niet z ich ze lf, n iet e en s  z ijn  par
tij, m aar alleen  de zaak van  de 
ch riste lijk e  p o litiek  h é é ft  W illen 
dienen .
V o o r  a lles w at hij g ed u re n d e  d e  ja 
ren b ij de K u y p erstich tin g  h eeft 
u itged ach t en  gedaan  is on ze  partij 
en  de geh e le  ch r isten -d em ocra tie  
h em  zeer v e e l dank v ersch u ld ig d . 
B u itenstaand ers h e b b e n  er geen  
idee van  w at de fractievoorz itters 
van  de a fg e lo p e n  ja ren  te danken  
h eb b en  aan het trio van  h et K uy- 
perhuis. P rins , G ou d zw a a rd  en  - 
H o og en d ijk . Z e l f  h eb  ik  v o o ra l m et 
d e  laatste te m aken  gehad. 30 jaar 
g e led en  reed s  d o o r  v r ie n d sch a p s 
band en  v e rb on d en , is het on s  tot 
w ed erz ijd se  v reu gd e  g e w e e s t  elkaar 
in de p o lit ie k  w eer te tre ffe n  en  er 
vanuit tw ee  b ijzon d ere  verant
w o o rd e lijk h e d e n  sam en te w erken . 
M eer dan , een s als ik  het in het 
z ich t van  een  partijraad o f 'v a n  de 
a lgem ene p o lit iek e  b e s ch o u w in g e n  
w eer eens h elem aal n iet zag  zitten, 
h eeft een  (naar de trant van  B ru ins 
S lo t b ij kaas en  w ijn ) on tsp an nen  
g esp rek  m et W im  H o o g e n d ijk  m ij 
bij de in va lsh oek  en h e t .ce n tr a le  
them a gebracht, van w aaru it en 
w aarom heen  een  s lu iten d e  rede 
k on  w ord e n  o p g e b o u w d .
G elu k k ig  v o o r  de partij en  v o o r  .de 
ch risten -d em ocra tie  is a fs ch e id  van  
zijn  fu n ctie  geen  a fsch e id  v a n  de 
po litiek . H ij zal, zij het n iet d irect 
vanuit zijn  n ieu w e  fu nctie , op  en ige 
afstand zeker m ee b lijv e n  den ken  
én  de ch r is ten d em ocra tisch e  p o li
tiek  m ee b lijv e n  v orm  geven .
H et is w el e en  a fsch eid , m aar geen  
a fsch e id  zon d er  v erw a ch tin g en  
v o o r  de toek om st.

ONBILLIJK VERWIJT
D e beh an d e lin g  van  d e  N ota

G ron d w etsh erz ien in g  in  dè T w eed e  
K am er h eeft o n n o d ig  een  n egatieve 
in d ruk  achtergelaten .
D ie  n egatieve in d ru k  is  v o o ra l g e 
v estig d  d o o r  het v erw ijt  aan de 
ch r isten -d em ócra tisch e  fracties dat 
zij alle v ern ieu w in g en  teg en h ie ld en  
en zw oeren  b ij het ou de .
N u is het a fw ijzen  van  bep aa ld e  
v era n d erin gs id eeën  ze lfs  n o g  geen  
beg in  van b ew ijs  dat m en  tegen  
v ern ieu w in g  o p  z ich z e lf is. A fg e 
zien  daarvan ech ter  w o rd t  de o o r 
zaak van de n egatieve in d ru k  m .i. 
op  de v erk eerd e  plaats g ezoch t.
M et nam e een  zin n ige  d iscu ss ie  
ov er  een  h erz ien in g  van  o n s  k ie s 
stelsel is g e b lo k k e e rd  d o o r  d e  h a ls
starrigheid  w aarm ee d e  regerin g  
d eze  k o p p e ld e  aan de g ek ozen  fo r 
m ateur. D o o r  de gehele  h erz ien in g  
op  te hangen  aan deze  d o o r  D ’66 
aan A m erikaan se  v erh o u d in g e n  
(K en n ed y !) on tleen d e, m aar ze lfs

daar n iet on gev a a rlijk e  (N ix o n !)  
ged achte  w erd  het d eb a t o n n o d ig  
bep erkt.
D e A .R .P . h eeft b lijk en s  haar p r o 
gram  van  actie v o o rk e u r  v o o r  een  
b e p e rk t  d is tr ic ten ste lse l b o v e n  een  
k iesd rem p el. D ie  p a ra graa f w as n a 
tu u rlijk  n iet n o d ig  g e w e e s t  als het 
h u id ige  ste lse l b o v e n  aan o n s  v e r 
langlijstje  stond . O nze v o o rk e u rs 
v o lg o r d e  is derhalve.' b e p e rk t  d is 
tr ic ten ste lse l -  k ie s d re m p e l -  h u i
d ige  stelsel. D o o r  d e  g e n o e m d e  
k o p p e lin g  h eeft de reger in g  e ch te r  
o n n o d ig e  d e  d iscu ss ie ru im te  b e 
perkt.
D it m a g  n atu u rlijk  b es t m aar d an  
m o e t m en  niet, als het lid  g e v o e lig  
op  de neus te rech t k om t, ja m m e re n  
dat alles is m islu k t v a n w eg e  zw art 
con serv atism e  van d e  c o n fe s s io n e 
len.

GRONDSLAG EN 
BELEID

D e red actie  v ro e g  m ij o m  een  
k om m en taar o p  h et in g e z o n d e n  
stuk van  d e  h eer  F. V in k , dat e ld ers  
in  d it n u m m er staat a fg ed ru k t. V e e l 
red en  d a a rv oor  h eb  ik  n iet, w an t ik  
b en  h et m et d e  strek k in g  eens.
E en  en k e le  k an ttek en in g  b ij d e  
w eerg a v e  van  w at ik  h e b  g e z e g d  
o v er  d e  gron d slag . N aar m ijn  m e
n in g  is d e  g e k o z e n  fo rm u le r in g  
(„h e t  ev a n ge lie  als r ich ts n o e r ” ) 
aanvaardbaar en  v o ld o e n d e . H et is  
m erk w aard ig  dat ve len , d ie  „ev a n -, 
g e lié ”  als basis  te sm al v in d e n  en  
v erv an gen  w ille n , z ien  d o o r  „ d e  
B ijb e l” , z ich  n ie ttem in  m eer  aa n g e 
tro k k e n  v o e le n  tot d e  Evangelische 
O m roep  dan  to t  d e  N ed erla n d s  
Christelijke R a d io  V e re n ig in g , 
even a ls  v e le  bezw a ard en  v o o rh e e n  
hun  to e v lu ch t zo ch te n  in  h et N e 
d erlan d s Evangelisch V erb a n d . (Ik  
h eb  o o k  n o o it  van  p r in c ip ië le  b e 
zw aren  g e h o o rd , to e n  J o n g e lin g  d e  
n aam  van  het Gereformeerd G e 
z in sb la d  v era n d erd e  in  Nederlands 
D ag b la d .)
D it a lles .b ew ijs t , d a t de e ig e n lijk e  
b ez w a ren  n iet gaan  te g e n  d e  fo r m u 
le r in g  van  d e  g ron d sla g , m aar w o r 
d e n  in g e g e v e n  d o o r  v re e s  v o o r  d e  
in h ou d . G e b re k  aan e en  g o e d e  in 
h o u d  lo s t m en  n iet o p  m et een  an 
d ere  form u lerin g . A lle s  h an gt a f  
van  d e  in h ou d  d ie  aan h et C D A  
w o rd t  g egev en . V and aar .m ijn  o p 
ro e p  d a arop  nu  alle  a a n d a ch t te 
con cen treren .

H et u itg an gsp u n t is aanvaardbaar 
en  v o ld o e n d e . M et d e  orga n isa tori
s c h e  v o rm g e v in g  zijn  w ij in derdaad  
zeer  v er  gegaan  zon d er  dat o v er  de 
e e n h e id  in p o lit iek  h an d e len  v o l
d o e n d e  zek erh e id  bestaat. D aarm ee 
h e b b e n  w ij w illen  aantonen  dat het 
d e  A R P  ernst is m et het C D A , dat 
w ij h et e ch t  w illen . M aar dat b e te 
k en t n iet, dat het C D A  nu  o p  een  
o o r  na g e v ild  zou  zijn . H et o n o n t
b e e r lijk e  slu itstu k  is d e  een sg e 
z in d h e id  in  het k on k rete  b e le id , © f, 
zoa ls  ik  h et o.a. in  R otterd am  heb 
g ezeg d : h et C D A  staat en  va lt m et 
z ijn  p o lit ie k  p ro fie l. E en  p o lit iek  
p ro fie l, w aarin  het u itgan gsp u n t 
h erk en b a a r  is, dat v is ie  h ee ft  v o o r  
h et b e le id  o p  lange  term ijn  en  dat 
z ijn  g e lo o fw a a rd ig h e id  v erk rijg t 
d o o r  h et k on k re te  be le id  o p  k orte  
term ijn . _
H et is nu  in d erd aa d  d e  h o o g s te  tijd  
daaraan  d e  eerste  priorite it te ge 
ven .

POLITIEK PROFIEL
D it w eek -e in d e  k om t de A lg em en e  
V erg a d er in g  van  de CH U  b ijeen . 
Z ij v erg ad ert o v er  het C D A . A ller 
w e g e n  in  het christen -d em ocratisch T  
k a m p  (o o k  d o o r  on s) w o rd t  m et 
sp a n n in g  u itgezien  naar d e  b e s lis 
sin g en  die daar zu llen  w ord en  ge 
n o m e n  ten  aanzien  van  d e  C D A - 
statuten.
T o c h  zien  w ij m et n og  groter  span
n in g  u it naar d e  stan d p u nten  die 
zu llen  w ord en  in g en om en  ten  aan
z ien  van  de aktuele p o lit ie k e  p r o 
b lem en . Ju ist d e  A R P  h ee ft n iet 
o p g e h o u d e n  te stellen  dat een h e id  
v a n  u itgan gspu nt, p rogram  én  b e 
le id , v oorw a a rd en  zijn  v o o r  de to t 
s ta n d k om in g , van  het C D A .
G e z ie n  h etg een  o p  het organ isatori
sch e  v la k  reed s  is  tot stand g e k o 
m en , gaat d a arom  onze grootste  
a a n d a ch t u it naar de vraag, w at de 
A lg e m e n e  L ed en v erg a d erin g  van  
de C H U  zal betek en en  v o o r  een  
e en sg ez in d  b e le id .

! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ & ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ s a B a a » !

■ KNELPUNTEN WELZIJNSWERK g

Een groep mensen heeft, in op
dracht van de regering, gepoogd 
„knelpunten uit de praktijk, de 
struktuur, de systematiek de wetge
ving en de uitvoering te signaleren 
en bouwstenen aan te dragen voor

de gewenste harmonisatie in beleid 
en wetgeving”.

D eze w orstach tig e  zin slaat terug 
op  het w e lz ijn sbe le id .
Er is een  nota u itgero ld  w aarin  vele 
kn elpu nten  w ord e n  o p g e so m d  
w èlk è  zich  in het m oe ilijk  a f  te 
grenzen  g e b ie d  van de w e lz ijn sb e 
v ord er in g  v o o rd o e n . H et tw eed e  
d ee l van de n ota  p robeert m id d e len  
aan te geven  o m  d e  g es ig n a leerd e  
k n elpu nten  w e g  te n em en  en  in 
strum enten  aan te reiken  d ie  de

w e g  tot een n ieu w  b e le id  k u nn en  
h e lp en  banen.
E r w o rd t  in  de k n elpuntennota : 
n o g a l w at o v e rh o o p  gehaald . G e
p o o g d  w o rd t een  b ee ld  te geven  
van  de w rijv in gen , 'sp a n n in gen , 
teg en ste llin gen  en  ve le  an dere  p ro 
b le m e n  in w elzijnsland .- A a n  de 
ord e  k om en  o .m . de ro l van  de 
o v erh e id , de fu nk tie  van  het parti- 
k u lie r  in itia tie f en de w aarde van  
d e  le v e n sb e sch o u w in g  als organ isa 
tiep rin c ip e . A ls  w elzij n sd o e l k o m t 
het streven  naar een  „o p e n  en  m eer 
on tsp an n en  sa m en lev in g ”  en  de 
b e k e n d e  sp re id in g -va n  m ach t, k en 
n is  en  in k om en  om  de h oek  k ijken . 
Een b ijzon d ere  k am erk om m issie

d isk u ss ieerd e  o p  m aan dag , 3 fe 
bru ari van  11.00 to t 11.00 uur n .m . 
o v er  d e  in h ou d  van  de k n e lp u n ten 
n o ta  en  o v er  de eerste  s ta n d p u n t
b e p a lin g  van  de regerin g . V o o r  de
A .R .-T w e e d e  K am erfractie  le v e rd e  
H ans d e  B o e r  een  e v e n  fu n d a m e n 
te le  als k ritisch e  b ijd rage .
Volgende week hoopt de redactie 
hierop uitgebreid terug te komen.

Januari
nummer ARS

In  het ja n u a ri-n u m m er van  
A n ti-R ev o lu tion a ire  S taatk u n 
d e , het w e te n sch a p p e lijk e  
m aan d blad  van de K u y p e rs tich 

tin g , aand acht v o o r  dé toek om st 
van  het C D A . Prof. Albeda en 
dr. Verplanke schrijven daar
over. A lb e d a  stelt dat de grote 
v ra a g stu k k en  van  deze  tijd  bij 
P v d A  o f  W D  alléén  n iet v e ilig  
zijn , v a n w eg e  illu s ion ism e bij 
d e  P v d A  en  b eh ou d zu ch t b ij de 
V V D . V erp la n k e  vraagt z ich  a f 
o f  d e  g ron d sla g  van  het C D A  
v o ld o e n d e  on d er  w o o rd e n  is 
g eb ra ch t. D aarnaast b ijd ragen  
van  H . G . Y d o  o v er  d e  g ro n d 
s to ffe n  en  en erg iesitu atie  en 
e en  b o e k b e sp r e k in g  van  ds. J. 
O v erd u in  o v er  „p rotesta n tse  
N ed er la n d  en  D u itslan d  1933- 
1941” .
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Links: op bezoek bij B. en W. van Geldermalsen rechts een delegatiedeel op bezoek bij de 
Chr. Land- en TuinbouwschooL„Den Hoek”

Voorstanders dijkverzwaring 
wensen goede samenwerking 

met natuurbeschermers

„Politieke leiders staan niet 
voor andere problemen ge
steld, dan geestelijke leiders. 
Teruglopende belangstelling 
voor politiek, geeft ook een 
terugslag te zien op het ker
kelijk leven. Wij moeten niet 
eikaars taak overnemen. Po
litieke redevoeringen moe
ten geen preken zijn en pre
ken geen politieke redevoe
ringen. Wij hebben echter el
kaar hard nodig. De mensen 
worden gevormd in het ge
zin, op de school en in de 
kerk. Er Zijn tal van raak
vlakken tussen kerk en poli
tiek.”

A ld u s  m r. W. A a n tjes  in  h et g e 
sp rek  m et th eo log en , w aaraan  o o k  
w erd  d ee lg en om en  d o o r  d e  K a m er
le d e n  H. A . d e  B oer , m r. G . C. van  
D am , drs. A . S ch ou ten  en  d e  p artij
secretaris . O m dat d e  fra ctie  h et van  
b e la n g  ach t m eer co n ta c t  te  k rijg en  
m et d e  geeste lijk e  le id s lie d e n  van

Rivierengebied
Betuwe

Een vrij grote ARP delegatie, 
waaronder Eerste en Tweede 
Kamerleden en diverse regionale 
bestuurders, brachten 27 januari 
j.I. een werkbezoek aan het 
Betuwse rivierengebied in het 
kader van de actie „W ij komen 
terug”  Op deze pagina en ook 
elders in dit nummer leest u een 
impressie van dit werkbezoek.

h et v o lk  w as aan d e  K a m ercen tra le  
N ijm eg en  het v erzoek  d o o r g e g e v e n  
e en  g esp rek  m et th e o lo g e n  te  ar
ran geren . H et m eren d ee l van  d e  b e 
tr o k k e n  th e o lo g e n  zag  h et k e n n e 
li jk  n iet zo  zitten. Er w aren  ru im  60 
u itn o d ig in g e n  v erzon d en , m aar het 
w a s bep aa ld  n iet een  sch a re  d ie  
n iem a n d  te llen  k on , d ie  reageerd e  
o p  d e  u itn od ig in g .
M et d e  aanw ezigen  w e rd  het een  
z in v o l gesp rek . D e vraag  „w a t  is 
p r in c ip ië le  p o lit ie k ? ”  b ra ch t d e  
to n g e n  in  bfeweging. D e  B o e r  w ees  
er o .a . op , dat van  o u d sh e r  b e 
p a a ld e  g eb ied en  g e reserv eerd  zijn  
in  on ze  k rin g  v o o r  h a n ter in g  van  het 
b e g r ip  „p r in c ip ië le  p o li t ie k ”  D at is 
on ju ist : d e  totaliteit van  d e  p o lit ie k  
vraagt er om  op  p r in c ip ië le  w ijze  
m e e  b ez ig  te zijn. D e d in g e n  van  de 
d a g  m oeten  vanuit on ze  v is ie  v o lo p  
p r in c ip ie e l g evu ld  w o rd e n . A lle  
d in g e n  hangen  sam en  m et w at 
G o d s  W oord  van o n s  vraagt. 
D a a rom  is het n iet z o  d a t b ep a a ld e  
terre in en  m eer p r in c ip ie e l zijn  b e 
p a a ld  dan  andere.

Verantwoordelijkheid
V ia  d e  n ood zaa k  c o m p r o m is s e n  te 
s lu iten  in  h et lev en  en  d erh a lv e  o o k  
in  d e  p o litiek , k w am  d e  v u llin g  van 
h et b e g r ip  m en se lijk e  v e ra n tw o o r 
d e lijk h e id  ter sprake. A a n t je s  daar
over: „E e n  m ens m o e t z ijn  v era n t
w o o rd e lijk h e id  zo  b e le v e n , dat de 
v era n tw oord e lijk h e id  van  an deren  
n ie t  in  d e  knel k om t. E en  m en s 
m o e t ru im te  h ebben , n ie t a lleen  om  
d in g e n  g o e d  te d oen , m aar o o k  om  
ze v erk eerd  te d oen . V r ijh e id  en 
v era n tw oord e lijk h e id  m o e t  ie d e r 
e e n  leren . Is er geen  ru im te , dan 
k o m t e r  van  vrijhe id  en  veran t
w o o rd e lijk h e id  n iets te r e c h t” . 
In teressan t w as de d is cu s s ie  o v er  
d e  v e rh o u d in g  tussen  k erk  en  staat 
e n  o v e r  su bsid iërin g  v a n  d e  k erk  
d o o r  d e  staat. D it a lles k w a m  aan 
d e  o r d e ' naar aa n le id in g  van  a f
k o o p re g e lin g e n  en  naar a a n le id in g  
v a n  d e  b eh oe fte  in d u n b e v o lk te  
s trek en  de k lein e g e m e e n sch a p p e n  
te  h andhaven .
V a n  d e  zijde  van  d e  fra ctie  w erd  
d u id e li jk  gesteld , dat a fk o o p r e g e 
lin g e n  een  g oed e  zaak zijn , m aar 
dat m en  het on ju ist z o u  v in d e n , dat 
d e  staat de kerk zou  gaan  s u b s id ië 
ren . S o m m ig e  p red ik an ten  d a ch ten  
daar anders over; zij w aren  van  
m en in g , dat su b s id ie -v e r le n in g  n iet 
g ep a a rd  zou  b eh oev en  te  gaan  m et 
b e ïn v lo e d in g  van de k erk  d o o r  de 
staat.
M en  v o n d  su b s id ië rin g  p a ssen  in 
h et g e v o e rd e  su b s id ie b e le id . A a n - 
t je sb estreed  dit, en  m erk te  o.a. op , 
dat d e  o v e rh e id  dan  o o k  z o u  gaan

b e o o r d e le n  h oe  d e  k erk  even tu ele  
su b s id ie  bes teed d e . C on cree t b e te 
k en t dat to c h  een  stuk je  in m en gin g  
in  k erk e lijk e  aan gelegen h ed en . D e 
k erk  is  van  een  andere ord e  dan 
b ijv . P r o lo o g .
Er zijn  n atu u rlijk  ran dgevallen . H et 
zou  e ch te r  an gstig  zijn  w an neer de 
o v e rh e id  m o e t gaan bep a len  o f  d e  
k erk  g o e d  h an d elt bij g ebru ik  van  
g e b o u w e n  enz. U itvoer ig  w erd  ook  
stilgestaa n  bij d e  arbortu sw etge- 
v in g . V a n  D am  zette het v ersch il 
in b e n a d e rin g  tussen  het on tw erp  
van  A .R ./K .V .P . en  het socia lis ti
s ch e  en  lib era le  stan d p u nt n og  eens 
k o rt en  b o n d ig  u iteen . S ch ou ten  
m aak te  e n k e le  op m erk in g en  n.a.v. 
een  vraag  v o o r  d e  zgn. g e v u ld e  al
g em een h e id . D e  fractie  w ijst d it af 
als a lte rn a tie f v o o r  de N ederlandse 
sa m en lev in g . D e lev en sov ertu ig in 
gen  zijn  v ersch illen d , zij va llen  e l
kaar n iet aan.

Scholengemeenschap 
N Culemborg

De Kamerleden mevr. Kraaijeveld- 
Wouters, Van Houwelingen en 
Vermaat brachten ’s ochtens een 
bezoek aan de Christelijke Scholen
gemeenschap ,JK.on. Wilhelmina- 
college” te Culemborg.

E en  s c h o le n g e m e e n sch a p  m et ruim  
1200 leer lin g en , d ie  bru iste  van  a c 
tiv ite iten  in  een  o m g e v in g  d ie  n iet 
in  o v e rw e g e n d e  m ate protestants 
is. E en  s ch o le n g e m e e n sch a p , w aar
van  m e e r  dan d e  h e lft  van  d e  leer
lin g e n  n ie t u it C u lem b org  z e lf  k o 
m en  en  d ie  d u s een  ty p isch e  
s tre e k fu n ctie  v e rv u ld . H et b ez oek  
startte m et een  g esp rek  m et d irek- 
t ie  en  bes tu u r  over  het aantal p ro 
b le m e n  d ie  d e  s c h o o l kent: de
s c h o o l w il graag n ie u w b o u w  reali
seren , z o u  graag h et a th en eu m  w il
len  o m v o r m e n  to t ly ceu m , zodat 
o o k  in  G riek s  e in d ex a m en  w o rd t 
a fg e n o m e n  en erken t d e  p rob lem en  
d ie  e en  g ro te  sch o le n g e m e e n sch a p  
nu een m a a l kent. B estu u r en  d irek- 
tie  d o e n  v e e l aan h et h an dhaven  en 
w a a rm a k en  van  het christe lijk e  ka
rakter v a n  d e  s ch o o l, zo w e l in  het 
b e n o e m in g sb e le id , als in d e  d is cu s 
sies m et leraren  en leerlin gen . 
D aarna v o lg d e  een  k en n ism a k in g  
m et leer lin g en : m evr. K raa ijeveld - 
W ou ters d is cu ss ie e rd e  m et een  
klas o v e r  d e  p ro b le m e n  ron d  
d e  b u iten la n d se  w erk n em ers  
en  d e  w erk g e le g e n h e id . V erm aat en 
V an  H o u w e lin g e n  d iscu ss ieerd en  
o v er  d e  w erk g e le g e n h e id , de a b or

tus en  andere actu e le  on d erw erp en . 
H et b e z o e k  aan d eze  s c h o o l w as 
g o e d  v oorb ere id : d e  K am erled en  
on tv in g e n  een  m ap v o l  d ocu m en ta 
tie  o v e r  d e  p ro b le m e n  van de 
s c h o o l en  d e  leerlin gen  h ad d en  de 
g e sp re k k e n  m et d e  K am erled en  
g o e d  v oorb ere id . T en slo tte  on tv in g  
d e  A R -d e leg a tie  n o g  d e  u itslag  van 
e n q u ê te  on d er  d e  leerlin gen : daar
uit b le e k  dat ru im  3Aj van  de leer
lin g en  ge ïn terreseerd  w as in het na
tion a a l p o lit ie k  gebeu ren , 12,1% 
z ich  aan getrok k en  v o e ld e  tot één  
d er  ch r iste lijk e  p artijen  lie fs t  33,3% 
to t  V V D  en  D S ’70 en  b ijn a  20% tot 
d e  lin k se  partijen ! E r is v o o r  de 
A R P  o n d e r  jo n g e re n  n o g  veel w erk  
te  d oen .

Werkgelegenheid
V o o r d a t  d e  k a m erled en  Schouten, 
Beumer en van Houwelingen de 
„Durox"-fabriek in Vuren b e z o ch 
ten , h a d d en  zij w aarsch ijn lijk  n og  
n iet van  h et p ro d u k t gasb eton  ge 
h o o rd . Een bou w m ateriaa l w aarvan 
d eze  fa b r ie k  de en ige  fabrik an t is, 
zij h et dat er o o k  n o g  vestig in gen  
zijn  in  M ep p e l en  U bach . O ok  deze 
fa b r iek  lijd t sterk o n d er  de terug
slag  in  d e  b ou w . H aar e x p o rt v ie l 
v r ijw e l w e g  en  de b in n en lan d se  
p ro d u k tie  stagneerde. G evolg : de 
v o o rra d e n  w erd en  zo  g ro o t  dat de 
p ro d u k tie  tijd e lijk  is stil g e legd  en 
het p ro d u k tie n iv o  m o e t w ord en  te 
ru g geb ra ch t. E n  dat 'laa tste  bete 
kent: w e rk lo o sh e id  v o o r  een  g r o o t  
aantal w erk n em ers, d ie  vaak  ouder' 
dan  40 zijn  en  z ic h 'm e t  h et b ed rijf 
en  de streek  nauw  v e rb o n d e n  v o e 
len . U itv o e r ig  w erd en  d e  kam erle-»

d en  g e ïn fo rm e e rd  over  de p r o b le 
m en  d ie  het g e e ft  te bep a len  w e lk e  
w erk n em ers  on ts la g  krijgen  en  h oe  
h et ov erleg  in d eze  m et o n d e rn e 
m ingsraad  en  v a k b o n d e n  v erloop t. 
D e harde w erk e lijk h e id  en  de 
daarm ee sam enhange'nde p rob le -- 
m en  m aakten  in d ru k , v oora l als je  
een  st illigen d e  fab riek  bezoekt, en 
als m en  b e s e ft  h o e  d e  w erk n em ers  
van  D u rox  z ich  v o o r  het b e d r ijf  in 
zetten .
O ndank s d eze  p rob lem en  b lijv en  
on d ern em in g sra a d  en -direktie z o e 
k en  naar w e g e n  h et b e d r ijf  n ieu w e  
im p u lsen  te g ev en , om d at g a sb e ton  
w a rm te -iso leren d  m ateriaal is en  
w ij te g e n w o o rd ig  zu in ig  m oeten  
z ijn  m et on ze  en erg ie . O p va llen d  
w as dat m en  d e  p rob lem en  als 
w erk n em ers  en  d irek tie  in o n d e r 
lin g e  sa m en w erk in g  m et elkaar

.p ro b e e rt  op  te lossen .. \

Dij kverzwaring

De heren Elfferich, Schakel, De 
Kwaadsteniet en Beumer voerden 
een bespreking met dijkgraaf J. E. 
Stuwers in het polderdistricthuis 
te Zaltbommel over de problema
tiek rond de dijkverzwaring in het 
Gelflers rivierengebied.

De Bommelerwaard is een g e b ie d  
van  15 000 ha m et 35 000 in w oners, 
dat w o rd t b e s ch e rm d  d o o r  70 km . 
b a n d ijk  langs M aas en  Waal. V o o ra l 
d e  toestand  van  d e  dijK langs- de 
W aal baart zorgen . D e d ijk verzw a- 
r in gsw erk en , g e r ich t  op  v erh og in g  
van  de v e ilig h e id  v o o r  het g eb ied , 
stu iten  op  b ezw a ren  van m ilieu h y 
g ië n isch e  aard. D e  h eer  S tuw ers 
w ees  er in  een  b o e ie n d  b e to o g  op  
dat in  d e  eerste  p laats heel w at b e 
b o u w in g  langs d e  d ijk  strijd ig  is 
m et het d ijk sb e la n g , d .i. het w ater- 
k eren d  v e rm o g e n . Hij verk laarde 
een  op en  o o g  te h e b b e n  v oor  d e  b e 
sch erm in g  van  n atu u rgeb ied en  
w aar dit en igsz in s  m og e lijk  is, m aar 
hij h erin n erd e  o o k  aan ram pen  d ie  
d e  B om m elerw a a rd  h eb b en  g e tr o f
fen , zoals in 1926. Er zijn  d ijk v a k 
k en  d ie  sinds 1926 n iet m eer v e rb e 
terd  zijn! Na d e  ram p  van  1953 w a 
ren  ov erh e id  en  v o lk  bere id  to t in 
v o e r in g  van  d e  D elta w et, op d a t een  
ram p als d eze n iet w éér zou  v o o r 
k om en . N u  d e  in d ru k  van  die ram p 
v o o ra l bij d ieg en en  die er n iet o n 
m id d e lli jk  bij w aren  b e trok k en  
en igsz in s  is v erv aa gd , k o m e n  an 
d ere  e lem en ten  dan  ve ilig h e id  in d e  
d is cu ss ie s  een  ro l sp elen . D e h eer 
S tuw ers sch e tste  d e  angst van  d é  
b ew on ers  van  d e  B om m elerw aard  
in  febru ari 1970, to e n  d e  W aal een  
gevaarlijk e  h o o g te  bere ik te ; dat h et

toen  n iet to t  een  ram p is g ek om en  
is slech ts te danken  g ew eest aan 
het b ijn a  w in d stille  w eer. D e o n 
m id d e llijk  n ood za k e lijk e  d ijk w er 
ken  k o n d e n  toen  in u itv oerin g  
w ord en  g e n o m e n  dank zij d e  in ter
ventie van  d e  ou d -M in ister van 
V erkeer en  W aterstaat, drs. J. B ak 
ker. T hans zijn , sam en m e l d e  r ijk s
en p ro v in c ia le  waterstaat p lann en  
gem aakt v o o r  verdere d ijk verzw a- 
r in gsw erk en  en  de h eer S tuw ers 
sprak de h o o p  uit dat d ie p lannen , 
zon der b e k n ib b e lin g  op  d e  vastge 
stelde n orm en , zou d en  k u n n en  w o r 
den  u itg e v o e rd  m et v oortva ren d e  
m ed ew erk in g  van  d e  h u id ig e  b e 
w in dsm an . D e heer S tuw ers o n d e r 
streepte z ijn  w ens om  m et d e  g ro e 
pen  d ie  z ich  inzetten v o o r  be
sch erm in g  van  het n a tu u rsch oon  
g oed  sa m en  te  w erken . D e  heer 
S ch ak el m e e n d e  dat het p o ld e rd i
strict z ich  g een  al te grote  zorgen  
d ien d e  te m a k en  inzake d e  u itv o e 
ring van d e  d ijk verzw arin gsw erk én . 
D e heer E lffe r ic h  d eed  e en  b e ro e p  
op  het b es tu u r  van het p o ld e rd i
strict om  m e d e  te w erken  aan de 
arbeid  van  d e  d o o r  de M inister in  te 
stellen H erb ez in n in g sg roep  D ijk 
verzw arin g, al zou  hij o o k  gaarne 
zien dat d e  M in ister de w erk za am 
heden  van  d e  h erb ezin n in g sg roep  
aan een  b ep a a ld e  term ijn  zou  b in 
den.
D aarna b e z o ch t  dit deel der d e leg a 
tie de C h riste lijk e  L agere L an d- en 
T u in b o u w s ch o o l „D e n  H o e k ”  te 
B ru ch em , alw aar een g esp rek  
p laatsvon d  m et leerlin gen  en 
s c h o o lle id in g  over  de toek om stp er 
sp ectieven  van  d e  sch o o l en  de 
leerlingen .
D e heren  A antjes, Van D am  en 
S ch o lten  b e z o ch te n  in de nam id d ag  
de Koninklijke Metaalwarenfabrie- 
ken Daalderop te Tiel. D it b e d r ijf  
m aakt d e e l uit van het 
„In tern atio -M ü ller” -con cern . D e 
heren  drs. M. P in o  en H. H. van  der 
K oog h , d ire c teu ren  van In ternatio- 
M uller en  dr. ir. J. H. H erm ans 
en drs. J. N. Spru it, d ir e c 
teuren  van  D aalderop ', lich tten  de 
delegatie  v o o r  ov er  d e  p rob lem en  
w aarm ede h et bed rijf, als g e v o lg  
van  de in ge tred en  recessie , h ee ft te 
kam pen, p ro b le m e n  die o p  15 d e 
cem b er  jl. h e b b e n  geleid  tot in v o e 
ring van e e n  a rb eid stijd verk ortin g  
van tw ee  dagen . B ehalve vraag
stukken  v a n  herstructurering  en 
in vesterin gen  con fron teerd en  zij de 
delegatie m et het p ro tection istisch  
getinte b e le id  van bep aa ld e  lid 
staten van  d e  E uropese G em een 
schap , d ie , nü  d e  in voerrech ten  aan 
de b in n en gren zen  zijn a fgesch aft, 
m iddels  on e ig en lijk e  m aatregelen  
d e  nationa le e co n o m ie  trachten  te 
besch erm en . N a een korte ro n d le i
d in g  d o o r  h et b e d rijf  w erd  h et ge 
sprek  v oortg eze t , ditm aal sam en 
m et v ier le d e n  van d e  o n d e rn e 
m ingsraad, d e  heren  W. A. D aam en 
(CN V), J. A . H. V lek  (N K V ), G. 
W outers (N V V ) en  C. M. S ch o o ts  
(B H L P ) en  heL  h oo fd  van de p ro 
duktie, de h eer  C. H. van V uuren . 
O fsch oon  h et d e  b ed oe lin g  w as 
daarbij het a ccen t te leggen, o p  de 
fu n ction er in g  der  O n d ern em in gs
raad w as het, d o o r  de om sta n d ig 
heden, a llesz in s beg rijp e lijk  dat de 
h o o fd sch o te l van  de besp rek in g  
to ch  b e s to n d  u it een  evaluatie van  
de p rob lem atiek , d ie  o o k  reeds m et 
de d irectie  w as beh an deld . D e d e 
legatie w erd  zeer  in dringen d  g e c o n 
fron teerd  m et d e  g evo lg en  van ar
b e id stijd v erk ortin g , d e  d a ard oor 
ontstane g e v o e le n s  van on zek er
heid  bij de w erk n em ers en hun  g e 
zinnen. In  o n z e  fractie  zal, w anneer 
w e rk g e leg en h e id sp rob lem en  aan 
d e  orde  zijn , d e  u itvoerige  b e sp re 
k ing bij D aa ld erop , zeker m e e fu n c 
tioneren  in  d e  d iscu ssies.
’ s A v o n d s  nam en m ev rou w  
K raa ijeveld -W outers en  " d e  h eren  
A antjes, V a n  D am  en S ch o lten  deel 
aan een d ru k  b ez och te  b ijeen k om st 
in het g em een sch a p scen tru m  „D e 
Open Hof’ te Culemborg, w aar een 
fo ru m d iscu ss ie  plaats v o n d  in een  
alleszins p lez ierige  sfeer

Een scala van onderwerpen 
kwam aan de orde, waaron
der abortus, het CDA, de 
gemeentelijke herindeling 
van de Tielerwaard en de 
middenschool -  om maar 
eens een greep te doen, 
zie daarvoor ook elders dit 
nummer.
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„Wij stellen nadrukkelijk dat' 
eerbied voor en bescher
ming van het menselijk le
ven ongeacht ontwikke
lingsstadium of verschij
ningsvorm hoeksteen be
hoort te zijn en te blijven 
van ieder politiek beléid en 
dus ook op het vlak van 
wetgeving” .

Aldus de ondertekenaars van het-, 
initiatief-ontwerp „abortus” in de:

. M.v.T. Hieronder leest u de voor
naamste passages uit deze toelich
ting.

Zorgvuldigheid
„Beslissingen omtrent leven en 
dood zijn van zodanig belang, dat 
de uiterste zorgvuldigheid geboden 
is. Een herziening van de bestaande 
abortuswetgeving, al is zij in haar 
uitgangspunt juist, is onvermijde
lijk geworden, omdat deze door de 
jurisprudentie en het vervolgings
beleid niet meer toereikend is voor 
het doel. Dat doel is: de bescherm
waardigheid van menselijk leven in 
ontwikkeling niet alleen te formu
leren, maar ook met de nodige 
waarborgen te omringen.
Dat de vrucht in de moederschoot 
een individueel menselijk leven is, 
kan, thans niet meer serieus be
streden worden. Zeker, het is men
selijk leven in een pril stadium' van 
ontwikkeling, maar daarom niet 
minder beschermwaardig. Er is dan 
ook geen enkel objectief kriterium 
aan te geven om in de continuïteit 
van dit ontwikkelingsproces een 
grens te trekken tussen „niet men
selijk leven” en „menselijk leven” . 
In dit ontwikkelingsproces is im
mers elk stadium van het leven een 
noodzakelijke voorwaarde voor het 
volgende en geen moment is het 
ene stadium wezenlijk belangrijker 
of waardevoller dan het andere,” 
„Men kan ook de waarde van het 
menszijn niet afmeten naar de 
graad van lichamelijke en geeste
lijke ontwikkeling. Als men dat 
doet komt men op een hellend 
vlak. Bovendien als we het bereikte 
stadium van ontwikkeling bepa
lend vonden voor de mate van 
menszijn, dan zouden wij ons het 
sterven .van een kind niet zo be
hoeven aan te trekken. Dit nu ge
beurt juist wel en zulks niet alleen 
om wat het kind bereikt heeft, 
maar vooral ook om het afbreken 
van de'beloften, welke elk nieuw -  
jong -  mensenleven inhoudt. 
Zonder meer en willekeurig voor
rang geven aan het zogenaamde 
voltooide leven boven het nog in 
ontwikkeling zijnde, is' het recht 
van de sterkste verdedigen tegen 
de weerloze. Als men in een con
flict of een vermeend conflict zon
der méér volgens de slogan „baas. 
in eigen buik” de vrouw laat beslis
sen over leven of dood van de on
geborene dan sanctioneert men ei
gen richting. Een misbruik van 
macht dat men alleen niet als zoda
nig onderkent omdat de slachtof
fers onzichtbaar blijven, en zich 
niet kunnen doen horen.”

Broos
„Omdat het ongeboren menselijk 
leven broos is en niet in staat is om 
zich te verdedigen, wordt juist des 
te meer van de moeder, de ouder en 
de verantwoordelijken in de maat
schappij, bescherming daarvan ge
ëist;
De beschermwaardigheid van het 
menselijk leven is niet alleen een 
voorwerp van argumenteren. Zij is 
het meest essentiële van de evange
lische opdracht, die een bijzondere 
dimensie krijgt ten aanzien van de 
zwakken en weerlozen, de van 
macht verstokenen en (passend in 
dit verband) de „ongewensten” , die 
wij moeten, beschermen en met 
liefde omringen. Hoe wij hen be
schouwen en bejegenen: dat zal de 
toetssteen zijn. De originele bood
schap van het Evangelie is juist dat 
het niet genoeg is liefde op te 
brengen voor onze eigen „stam” 
d.w.z. de volwassenen onder elkaar, 
maar dat daar boven uit moet ko
men de liefde voor de niet-eigenen, 
voor de indringer, voor de onwel
kome.
Overigens willen wij gaarne erken
nen, dat ook in ander levens- of 
maatschappijbeschouwingen het 
opkomen voor de weerlozen, de

' 5

M E M Q ffliï V A N  T O E L IC H T IN G  ;

Ook ongebori 
leven heefi

zwakken- en de rechtelozen een 
centraal element vormt.
Wij zijn derhalve van oordeel, dat 
menselijk leven, in elk stadium van 
ontwikkeling, beschermwaardig is 
en dat tot aantasting daarvan 
slechts mag worden overgegaan als 
op grond van zorgvuldige overwe
ging moet worden aangenomen dat 
de opoffering van de vrucht als ui
terste redmiddel noodzakelijk is. 
Het vorenstaande houdt in, dat de 
overheid, wier oudste en meest 
fundamentele taak het is het men
selijk leven te beschermen, ook 'de 
plicht heeft het leven in de moe
derschoot zoveel mogelijk te be
schermen en dat het aanvoeren van 
een rechtsgrond mag worden ver
langd van diegenen, die dit. mense
lijk leven willen aantasten.
Hoewel naar veler overtuiging deze 
rechtsgrond slechts dan aanwezig 
is, als het leven van de vrouw in 
het geding is, willen wij als mede
wetgever erkennen, dat een deel 
van het Nederlandse volk ook abor
tus provocatus toelaatbaar acht in 
andere gevallen dan die waarin het 
„levensreddend” is. Binnen dit deel 
van ons volk vindt men daarover 
een verscheidenheid van meningen 
waarvan' twee hun uitdrukking 
hebben gevonden in de beide reeds 
eerder ingediende wetsontwerpen, 
te weten het voorstel van de leden 
Lamberts en Roethof (zitting 1969- 
1970-10719) en het regeringsont
werp, ingediend onder verantwoor
delijkheid van de Ministers Stuyt 
en Van Agt (zitting 1971-1972- 
11890).
Het wil ons voorkomen dat het 
„opdringeri” van een wet die een 
extreme opvatting met uitsluiting 
van de andere tot gelding zou wil
len laten komen, niet heilzaam kan 
zijn.”

Géén absoluut verbod
„Het zou ook van weinig werke
lijkheidszin blijk geven b.v. een 
wet voor te stellen waarin abortus 
provocatus buiten de strikte geval
len waarin het „levensreddend” is, 
zou worden verboden. Wij hebben 
gemeend een poging te moeten 
doen om te komen tot een aan-

Abortus
Hierbij treft u een aantal citaten 
aan, die zijn gekozen uitde 
memorie van toelichting op het 
initiatief-ontwerp inzake abortus, 
zoals dat twee weken geleden door 
het KVP-kamerlid Van Schaik en 
het AR-kamerlid Mevr. Van 
Leeuwen is ingediend. Wij menen 
u deze. citaten niet te mogen 
onthouden en hopen in het 
volgende nummer een artikel te 
kunnen plaatsen, waarin nog eens 
wordt uiteen geze't wat de 
motieven-waren die tot indiening 
van dit wetsontwerp hebben 
geleid en waarom voor het 
standpunt: „abortus, nee tenzij 
..... ” is gekozen.

vaardbare wet waarvan een heil
zame werking kan worden ver
wacht.
De opvatting dat abortus provoca
tus alleen geoorloofd is, indien het 
„levensreddend” is, vindt echter 
hierin erkenning, dat door ons een 
bepaling wordt voorgesteld welke 
beoogt te verhinderen dat genees
kundigen en verpleegkundigen die 
deze opvatting delen, feitelijk uit 
hun beroep worden verdrongen. 
Daarnaast echter wordt ruimte ge
boden voor andere opvattingen, 
waarbij tevens de vrouw be
schermd wordt tegen een gebrek
kige besluitvorming. Zij dient met 
name op de hoogte te zijn. van mo
gelijke directe en indirecte compli
caties, welke van de ingreep een 
gevolg kunnen zijn.
De ruimte welke wij willen bieden 
voor andere opvattingen zouden 
wij willen definiëren als een „nood 
breekt wet situatie” . De wet is 
daarbij dan een ondubbelzinnig nee 
tegen abortus provocatus. De nood 
is dan de situatie waarin de zwan
gerschap de lichamelijke of geeste
lijke gezondheid van de vrouw ern
stig bedreigd en deze bedreiging 
slechts door-toepassing van abortus

Mevrouw J. van Leeuwen is medeondertekenaar van het abortusontwerp.

provocatus kan worden weggeno
men. Wij verwerpen derhalve de 
sociale indicatie sec; evenals de 
stelling, dat abortus provocatus 
wettelijke toelaatbaar zou zijn op 
grond van „de ongewenstheid” van 
het te verwachten kind.”

Wetsvoorstel 
Lamberts/Roethof

„De tegenpool van onze opvatting 
ligt ten grondslag aan het wets
voorstel van de leden Lamberts en 
Roethof. Daar wordt de abortus 
provocatus gezien als een zuiver 
medische aangelegenheid, waarom
trent de beslissing geheel moet 
worden overgelaten aan de betrok
ken vrouwen en aan de artsen, zo
dat wat deze laatsen betreft er al
leen ruimte is voor medische tucht
recht -  dat is toetsing door be
roepsgenoten aan opvattingen die 
zij representatief achten voor hun 
stand -
Deze zienswijze kunnen wij niet tot 
gelding laten komen. Een vrouw 
het recht toekennen, het leven in 
haar schoot dat de verwachting van 
een kind in zich bevat, te laten do
den om de enkele reden dat zij dat 
kind niet wen,st, achten wij een on
toelaatbare bedreiging van het 
normbesef in ons volk. Bovendien 
zijn er enerzijds talloze voorbeelden 
te geven van kinderen, die in enige 
periode van de zwangerschap „on-

fewenst” geacht worden, doch die 
ater met vreugde werden begroet, 

terwijl er anderzijds voorbeelden 
zijn van kinderen, die tijdens de 
zwangerschap bepaald niet onwel
kom waren ,doch later na hun be- 
boorte door bepaalde omstandig
heden of situaties wel als onge
wenst worden beschouwd.
En tenslotte: indien wij het stand
punt huldigen, dat iemand die 
zichzelf het leven wil benemen 
tegen zichzelf beschermd dient te 
worden, dan is het duidelijk dat wij 
a fortiori noch aan de moeder noch 
aan de vader nog aan wie dan'ook 
het recht kunnen geven voor het 
kind -  ook in embryonaal stadium 
-  te kiezen voor leven of niet-leven 
met een beroep op het toekomstige, 
ongelukkige leven van het „niet 
gewenste kind” .
Eveneens moeten wij de opvatting 
weerspreken dat de Staat het stel
len van de indicatie tot abortus 
provocatus aan het uitsluitend in
zicht van de artsen zou mogen 
overlaten, te meer waar het hier om 
méér gaat dan een zuiver medische 
aangelegenheid.
De problemen bij abortus provoca
tus, euthanasie, orgaantransplanta- 
tie, proeven op mensen van somati
sche en psychische aard ë.d. gaan 
verder dan alleen het medisch- 
technische, gaan verder dan alleen 
maar de vraag of hierbij volgens de 
beroepsregels, de „leges artis“ is 
gehandeld.
Met name bij abortus provocatus 
gaat het niet slechts om de voor- en 
nadelen van de medische ingreep 
voor de vrouw, doch mede om het 
belang van een derde -  de ongebo
rene -  . En het primaire belang van 
deze laatste is geboren te worden, 
te leven.

Rol arts
Zeker, de arts zal bij de beslissing 
welke genomen moet worden een 
belangrijke rol moeten vervullen. 
Zijn kennis en zijn, door hem aan
vaarde opdracht om te waken voor
de gezondheid van zijn patiënte -  
de vrouw -  maken hem enerzijds 
tot de eerst aangewezen deskundi
ge. Doch juist de persoonlijke ver
houding arts/patiënt maakt hem 
anderzijds weer minder geschikt 
om ook de „rechtersrol” te spelen

als tegenover de belangen vart zijn 
patiënte het leven van „de derde” 
in het geding komt.
De Staat als hoeder van elk mense
lijk leven mag dan ook niet de be
slissing over wat wel en niet mag 
worden gedaan met de ongeborene 
bij uitsluiting aan de arts overlaten. 
De overheid zal de norm volgens 
welke moet wórden gehandeld die
nen te formuleren en wettelijke 
waarborgen te dezen moeten 
scheppen. En het is als sluitstuk 
daarvan duidelijk, dat de medicus, 
die de norm welke wordt gesteld en 
de procedurele waarborgen (mede 
voor de behartiging van de belan
gen van de ongeborene) niet in acht 
neemt, zich schuldig maakt aan een 
delict, waarbij de gehele gemeen- 

' schap geacht moet worden betrok
ken te zijn. Voor zulk een handelen 
zal de arts, evenals ieder ander, 
verantwoording tegenover die ge
meenschap, in casu de strafrechter, 
moeten afleggen.
De in het vorenstaande opgesloten 
accentuering van de rechtsstaat
gedachte moet ook hen aanspraken, 
die de vrijheid in hun politiek den
ken op de voorgrond plaatsen. De 
^verwezenlijking van de vrijheid van 
de een mag niet gaan ten koste van 
de vrijheid van de ander. Vrijheid 
om te handelen vindt daar zijn 
grens waar door dit handelen de 
rechten van anderen wezenlijk 
worden gekrenkt.

Ontwerp Stuyt-van Agt
De initiatiefnemers Van Schaik en 
Van Leeuwen gaan ook in op de 
bezwaren, die zij hebben tegen het 
ontwerp Stuyt/Van Agt. Deze be
zwaren richten zich vooral op arti
kel 2, tweede lid van dat ontwerp 
waarin wordt bepaald dat bij het 
overleg moet worden nagegaan of:
a. voortzetting van de zwanger
schap voor het lichamelijke o f gees
telijke welzijn van de vrouw een 
ernstige bedrijging met zich mede 
brengt;
b. het belang van de vrouw uit 
dien hoofde zwaarder weegt dan 
het belang van de ongeboren 
vrucht, mede gelet op de duur van 
de zwangerschap. Het komt ons 
voor dat hier niet sprake kan zijn

. van een afweging van het belang 
van de vrouw tegen het belang van 
de vrucht, omdat naar ons oordeel 
tegenover het concrete belang van 
de vrouw het beginsel van de be
scherming van het leven staat. 
Voorts gaat het „mede gelet op de 
duur van de zwangerschap” uit van 
de theorie van de toenemende be
schermwaardigheid van het mense
lijk leven in ontwikkeling, die ons 
niet alleen onjuist en gekunsteld 
voorkomt, maar waarvan wij ook 
een precedent-werking vrezen voor 
allen die, volgens welk criterium 
ook, als „onvolwaardig” worden 
beschouwd.”

T.V.-uitzending
Op 12 februari a.s. licht mevr. Van 
Leeuwen dit ontwerp nader toe in een 
ARP tv.-uitzending, Nederland I, 20.20 
uur.
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S P R E ID IN G S B E L E ID  S U R IN A A M S E  R IJ K S G E N O T E N

op basis
wenselijk

blemen zoals werkgelegenheid, 
maatschappelijke begeleiding en 
onderwijs. .
Door spreiding zou de overbelas
ting van de maatschappelijke dien
sten in Amsterdam enigszins kun
nen worden weggenomen, mis
schien dat men in andere gemeen
ten meer aandacht zou kunnen ge
ven. De integratie zou beter kun
nen verlopen. De onderwijsmoge
lijkheden zouden wellicht kunnen 
worden vergroot. En wanneer we 
de onderwijssituatie in Suriname 
kennen zullen weinig offers ons als 
te groot voorkomen. Aan het in 
1973 gehouden toelatingsexamen 
voor de technische school namen 
3619 kandidaten deel. De beschik
bare ruimte is echter van dien aard 
dat slechts 654 geslaagden konden 
-worden geplaatst, voor de overige 
2965 bestaat geen adekwate vorm 
van beroepsonderwijs. Niet. minder 
dan 25% van de Surinaamse be
roepsbevolking is werkzaam in de 
landbouw, maar er is niet èén land
bouwschool.

Van Dam
Bij het verschijnen van de CDA 
nota en de, soms geëmotioneerde 
discussies daarover bleken misver
standen te kunnen ontstaan t.a.v.

S U R IN A M E R S  
IN  A M S T E R D A M

Vorig jaar verscheen de 
Amsterdamse CDA-nota 
„Surinamers in Amsterdam” . De 
conclusies en aanbevelingen van de 
nota zijn bijzonder actueel 
geworden. Verschillende politieke 
organen zullen de komende 
maanden over de problematiek van 
de Surinamers in ons land 
besluiten moeten nemen.
Zo werd op 27 januari een door de 
CDA-fractie ingediende motie door 
de Provinciale Staten van 
Noord-Hölland unaniem aanvaard. 
De motie sprak, in de lijn van de 
nota, over de wenselijkheid van een 
spreidingsbeleid op basis van 
vrijwilligheid en nodigde GS uit, 
een bijdrage te leveren tot het 
slagen van een spreidingsbeleid. —

de aard van de spreiding. Om ie
dere indruk te vermijden dat de 
Surinamer niet zelf zou kunnen of 
mogen beslissen waar en hoe hij 
zou willen wonen is er sprake van 
een spreiding op basis van vrijwil
ligheid.
De vrijwilligheid betreft dus de Su

rinamer in de eerste plaats.
Er is ook sprake van een vrijwillig
heid' met betrekking tot de ontvan
gende gemeenten die een sprei
dingsbeleid mede mogelijk moeten 
maken. Aan deze vrijwilligheid 
wordt waarde gehecht, omdat een 
spreiding die tot stand komt als 
een uiting van de onderlinge soli
dariteit van Nederlandse gemeen
ten, de voorkeur geniet boven een 
spreiding, die van bovenaf ver
plicht wordt opgelegd.
Op 21 januari echter heeft de 
staatssecretaris van Volkshuisves
ting Van Dam de zg. 5% regeling 
afgekondigd, waarbij 5% van de ge
reedkomende woningwetwoningen 
voor rijksgenoten zal worden be* 
stemd. Het betreft 1100 woningen 
in 1975 en 2500 woningen in 1976. 
Nadat op 6 november jl. vertegen
woordigers van gemeenten met 
meer dan 25 000 inwoners hun me
dewerking aan een spreidingsbe- 
ieid in principe hadden toegezegd, 
kwam de maatregel van Van Dam 
als een verrassing. Het geringe aan
tal reacties in de afgelopen twee 
maanden kan niet zonder meer als 
onwil worden aangeduid. De 
staatssecretaris had er beter aange
daan een tijdlimiet te stellen aan 
het al dan niet bevestigen van de 
principe toezegging.

— —

Surinamers bij aankomst op Schiphol

„W ij kom en teru g ”  K .C .N ijm eg en

Is de grondslag 
van de „Nijenburgh: 

prot.-christelijk ?

De problematiek van de Su
rinamers in Nederland con
centreert zich vooral in de 
vier grote steden en het 
sterkst in Amsterdam. Van 
deze problematiek is die van 
de huisvesting de meest 
nadrukkelijke, mede door de 
beperkte huisvestigingsmo- 
gelijkheden die Amsterdam 
te bieden heeft.

Amsterdam
De Surinaamse gezinnen, die niet 
een woning met een huur van

D oor drs.
W . J. v a n  G elder
Lid CDA fractie N.-Holland, 

voor de ARP, voorz. 
werkgroep Surinamers in 

Amsterdam

f300,- of hogér kunnen betalen, 
moeten minstens drie en vaak meer 
jaren wachten op het verkrijgen 
van een huurwoning. In die tussen
tijd moet men zelf onderdak zoeken 
door inwoning, het huren van een 
of meer (vaak dure) kamers of door 
vestiging in een pension. Amster
dam kent 55 van deze pensions, 
waarvan er 5 om redenen van 
brandveiligheid direct voor sluiting 
in aanmerking komen. Voor het 
verblijf in een pension betaalt de 
Gemeente Amsterdam circa f 12,- 
per persoon per dag.
Niet zelden komt deze situatie ten 
goede aan malafide pensionhou
ders, die zo in de gelegenheid ge
steld worden grote gezinnen in zeer 
beperkte ruimten te herbergen, 
vaak tegen een overmatige beta
ling. Een bedrag van f 3000,-v per 
maand (exclusief de maaltijden) 
voor een gezin met zes kinderen 
blijkt „gewoon” te zijn. Het behoeft 
geen betoog, dat dergelijke woon- 
en leefomstandigheden funest zijn 
voor een gezonde ontplooiing van 
een gezin met opgroeiende en 
schoolgaande kinderen.
Deze vormen van misbruik zijn on
aanvaardbaar. Het moet mogelijk 
zijn voor f36 000,- per jaar per ge
zin meer verantwoorde huisves
tingsvoorzieningen te treffen.

Spreiding
Om tot menswaardiger woonsitua
ties te komen wil de nota en de mo
tie een bevordering van de sprei
ding van Surinamers over Neder
land voor zover dat uit het oogpunt 
van huisvestingsmogelijkheden 
gewenst wordt. Het gaat hierbij om 
het scheppen van mogelijkhe- 
den/voorwaarden bijv. door sa
menwerking op intergemeentelijk 
niveau of via de communicatieka
nalen waarover de provincie be
schikt.
Spreiding is niet alleen uit het oog
punt van huisvesting gewenst, 
maar kan ook een mogelijke oplos
sing leveren voor de overige pro-

De „Nijenburgh” heeft een 
bekende klank onder ons.

Er is het een en ander over te doen 
geweest. Daarom was het boeiend, 
jdat de Kamerleden mevr. Kraaije- 
veld, De Boer en Vermaat in het 
kader van de actie ,AWij komen te
rug”  aan de K.C.Nijmegen, een be
zoek aan deze instelling brachten, 
die thans in Culemborg is geves
tigd. Gesproken werd met de direc
tie en met een vertegenwoordiging 
van de studenten.
Allereerst werd gesproken over de 
problemen van de Stichting stu
dentenhuisvesting, die in Culem
borg de studenten nauwelijks on
der kan brengen.
De stichting ontvangt geen subsi
die, terwijl voor de huisvesting van 
deze studenten ook niet de regelin
gen van toepassing zijn, die voor 
studenten van universiteiten en 
hogescholen gelden. Dit wordt als 
een stukje discriminatie ervaren. 
Men wil graag gebruik maken van 
saneringspanden, die de gemeente 
aankoopt, maar dat levert moeilijk
heden op, want deze panden mogen 
niet meer bewoond worden, gebeurt 
dit wel dan vervalt' de subsidie

voor die panden. Het zou gemakker 
lijk moeten zijn zo iets op te lossen, 
maar Volkshuisvesting werkt niet 
mee. Dringend werd de aandacht 
van de fractie voor dit probleem 
gevraagd.

Grondslag
Uitvoerig werden de problemen ge
schetst, die verbonden zijn aan een 
eventueel samengaan van weten
schappelijk onderwijs, en hoger be
roepsonderwijs. De verwachtingen 
waren op dit punt niet optimis
tisch.
De grondslagformulering van de

akademie kwam ter sprake en de 
Kamerleden kregen de'vraag voor
gelegd o f zij de formulering her
kenden als een protestants- 
christelijke? De grondslag formule
ring luidt:
„De akademie wil beroepskrachten 
opleiden die in solidariteit met de 
mensen en groepen willen bijdragen 
aan de optimalisering van het per
soonlijk en maatschappelijk welzijn 
van alle mensen, uitgaande van de 
fundamentele gelijkwaardigheid 
van ieder mens en het recht dat ie
der mens heeft om zijn mogelijkhe
den in vrijheid en verantwoorde
lijkheid te ontplooien, naar het

voorbeeld van Jezus Christus, zoals 
Hij uit de Bijbel tot ons komt” . 
Vermaat antwoordde hierop, dat de 
formulering van de grondslag wel 
belangrijk is, maar alleen maar in 
zoverre deze ook funktioneert. Hoe 
werkt de grondslag in de praktijk 
bij leerkrachten e.d.
De Boer merkte op, dat het een 
ruime formulering was maar dat 
niet gesproken kan wordeh van een 
specifieke protestantse formule
ring.
In het gesprek werd verder stilge
staan bij het functioneren van het 
democratische model, waarbij ook 
de positie van het bevoegd gezag in 
de zin der wet aan de orde kwam.

Waalgemeente
Tenslotte konden in het Betuwse 
rivierengebied gesprekken over 
herindeling niet achterwege blij
ven.
Het- actie-comité „Waalgemeente” 
bepleitte nog eens uitdrukkelijk het 
tot stand komen van een Waalge
meente, waarbij met name meespe
len de huidige gemeenten Eist en 
Opijnen, Haatten, Ophemert, Varik,

Hoewel, er zijn geen berichten be
kend of in gemeenteraden vah ge
meenten met meer dan 25 000 in
woners over het spreidingsbeleid 
gesproken is. En waarom de grens 
bij 25 000 trekken en piet 20 000 de 
grens van publikatie in het statis
tisch zakboekje (een even vage 
norm).
Men wordt nieuwsgierig naar wat 
door ARP/CDA vertegenwoordigers 
in gemeenteraden van Aalsmeer tot 
Zoetermeer t.a.v. deze problema
tiek is ondernomen?

CDA initiatieven
Maar de te betreuren dwang 
valt in het niet bij de morele dwang, 
die bij het kennis nemen van de 
feiten, een bereidheid zal doen 
ontstaan, om aan een sprei
dingsbeleid deel te nemen. Veel 
overige voorzieningen zullen nog in 
„vrijwilligheid” gecreëerd moeten 
worden.
De CDA fractie in de Staten van 
Noord-Holland zal zich wenden tot 
de CDA fracties in de gemeentera
den van de Noordhollandse ge
meenten met meer dan 20 000 in
woners met het dringende verzoek 
ook van hun kant een bijdrage te 
leveren tot het slagen van een 
spreidingsbeleid en daartoe even
tueel initiatieven te nemen' in hun 
gemeenteraden. Een dergelijk ver
zoek zal eveneens gaan naar de 
CDA fracties in de staten van de 
overige provincies.
De CDA-Amsterdam overweegt de 
beleidsnota Surinamers in Amster
dam te laten herdrukken en ter in- f 
formatie toe te zenden aan alle ge- 
meenteraadsfracties van CDA, 
ARP, KVP •of CHU van gemeenten 
met meer dan 20.000 inwoners.
Bij de behandeling in een van de 
commissies besloot de CDA 
woordvoerder zijn verzoek om 
meer aandacht voor de problema
tiek van de Surinamers als volgt: 
„Wij moeten ons inzetten voor de 
naaste die op onze weg is geplaatst.
Die plaatsing is gezien onze kolo
niale historie misschien enigszins 
merkwaardig en willekeurig, maar 
ik wens me die willekeurigheid ze
ker niet te realiseren op het mo
ment dat het ons mogelijk enig na
deel bezorgt en ik wens daar niet 
meteen met toelatingsregelingen op 
te reageren. De bijbel, waardoor 
mijn fractie zich wil laten leiden, 
kent waarschuwende gelijkenissen, 
waarin juist de-zwakke in de maat
schappij rechten ontnomen wordt. "  
De komst van de Surinamers naar 
Nederland is een probleem, maar 
onze hoog ontwikkelde maatschap
pij is en moet in staat zijn dit pro
bleem op te lossen.”
De bestraffing van Nathan is 
toch niet alleen voor David 
bedoeld.

Waardenburg. Dit is trouwens een 
gedachte die eveneens leeft bij de 
gemeentebesturen zelf.
Het gemeentebestuur van Gelder- 
malsen toonde een open benade
ring ten aanzien van de herinde- 
lingsproblematiek. Maar in ieder 
geval is iedereen het erover eens. 
dat zoveel mogelijk het nemen van 
„een” beslissing op korte termijn 
van de gehele streek van veel be
lang is. Uiteraard speelt ook hier de 
zaak van de gewestvorming een rol 
op de achtergrond. Het is namelijk 
niet van belang ontbloot of er uit
eindelijk 44 of omstreeks 20 gewes
ten tot stand zullen worden ge
bracht. Overigens kan de streek 
vanzelfsprekend niet blijven wach
ten tot over de gewestvoering defi
nitief is beslist. Dat lijkt niet nodig 
en vanuit het gebied gezien moet er 
na zoveel tijd op redelijk spoedige 
termijn worden beslist.
Ook hier was het van belang, dat de 
A.R.P .-fractieleden nu reeds ter 
plaatse zieh op de hoogte konden 
stellen ter voorbereiding van de 
discussies, welke stellig ■ uitgebreid 
opnieuw aan de orde komen inan- 
neer voorstellen van wet op tafel 
komen.



8 februari 1975

Een grote nationale onder
neming heeft wel macht, 
maar schikt zich in het al
gemeen toch naar de wetten 
van het land en naar het be
leid van de regering. Een 
multinationale onderneming 
heeft vaak met veel landen 
te maken en ook met veel 
regels, maar zij bezit in een 
groot aantal gevallen de mo
gelijkheid om wetten, voor
schriften en het overheids
beleid te ontduiken en dit 
bij gebrek aan een sterke in
ternationale overheid.

Soms begeeft de multinational zich 
op binnenlands politiek terrein, 
zoals b.v. de I.C.C., die in Chili eer
tijds de verkiezingen beïnvloedde 
met alle kwalijke gevolgen daarvan 
voor de reputatie van de multina-

D oor
D. H . G rasm an

In dit tweede afsluitende artikel 
gaat de auteur nader in op het 
probleem van de multinationale 
onderneming. In deze bijdrage 
formuleert Grasman een aantal 
vraagpunten die de vakbeweging 
moet beantwoorden bij nadere 
bestudering van het verschijnsel 
multinationale onderneming. Het 
eerste artikel las u in NG van 25 
januari j.1.

tional. Een grote nationale onder
neming heeft wel veel macht maar 
zij kan er niet omheen rekening te 
houden met een krachtige vakbe
weging, die b.v. in ons land bestaat. 
Een multinational heeft vaak met 
meer landen en met een groot aan
tal afzonderlijke vakbonden te ma
ken, die zeker als dit betrekking 
heeft op ontwikkelingslanden vaak 
erg zwak zijn, maar de multinatio
nal kan de betrokken vakbonden 
vaak vrij goed tegen elkaar uitspe
len, dit bij gebrek aan een sterke 
internationale vakbeweging.
De ontwikkeling van de mutinatio- 
nale onderneming is veel sneller 
gegaan dan die van de internatio
nale overheden eri van de interna
tionale vakbeweging. Het ontbreekt 
aan voldoende tegenspel en het is 
duidelijk dat dit gemakkelijk tot 
misbruik kan leiden.
In dit artikel zullen wij het tegen
spel van internationale overheden 
niet verder aan de orde stellen, 
doch ons beperken tot de rol van de 
vakbeweging.

Probleem vakbeweging
De vakbeweging heeft al vele jaren 
internationale betrekkingen. Het 
Internationaal Christelijk Vakver
bond (I.C.V.) bestond b.v. al in 1920 
als verbond van vakverbonden. De 
functie van het I.C.V. was in hoofd
zaak wederzijds kontakt en infor
matie. Werkelijke vakbondsactie 
was niet de doelstelling.
Ook sedert die tijd en in een aantal 
gevallen zelfs veel vroeger bëston- 
den er internationale federaties van 
vakbonden.
In de 20-er jaren was er b.v. al een 
internationale federatie voor chris
telijke bouwvakbonden, waarbij de 
Hout- en Bouwbond van het C.N.V. 
is aangesloten. Ook hier was kon
takt en informatie de belangrijkste 
doelstelling. Echte vakbondsactie 
deed men niet. Voor de oorlog 
werd de internationale vakbewe
ging ernstig verzwakt door de si
tuatie in Duitsland.
Na de oorlog zagen wij de herop
richting van vooroorlogse interna
tionale organisaties en de. uitbrei
ding ervan naar andere continen
ten. Het voert te ver om de lotge
vallen van de internationale vak
beweging te schilderen, hoewel dit 
op zich een interessant onderwerp 
is. De nationale vakverbonden en 
niet te vergeten de nationale vak
bonden bleven tot nu toe vrijwel 
uitsluitend het eigenlijke vak
bondswerk doen.
De internationale vakverbonden 
namen dit werk tot nu toe niet of 
nauwelijks over. De nationale vak
verbonden hebben zich steeds be
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Van de multinationale ondernemingen mag verwacht worden dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van' de soc -econmische infrasturctuur. ‘ ■ - •

Een sterke internationale 
vakbondsstructuur 

zal nog jaren duren
last met het algemene werk en de 
nationale vakbonden met de ar
beidsvoorwaarden voor hun leden. 
Er is wel eens wrijving tussen bei
de instanties over de vraag welke 
functie door de ene dan wel door 
de andere moet worden uitgeoe
fend.
Die wrijving heeft er echter nauwe
lijks bestaan over de taakverdeling 
tussen de internationale en natio
nale vakbeweging. De praktijk van 
een ruim aantal jaren leert dat de 
vakbonden nogal nationaal denken 
en zelden of nooit een taak van een 
nationale vakbond overdragen aan 
een internationale. Bij een verant
woord beleid ten opzichte van de 
multinational zal dit toch wel nodig 
zijn. De laatste jaren komt er wel 
een kentering.
Internationaal gezien was er een 
vrij grote mate van verdeeldheid te 
zien op vakbondsgebied.
Wij kennen het Wereldvakverbond, 
geleid door communisten, waarvan 
de Oostbloklanden bijvoorbeeld lid 
zijn. Vervolgèns kennen wij het In
ternationaal Verbond van .Vrije 
Vakverenigingen, ‘waarvan alle 
soorten vakverbonden lid zijn b.v. 
het N.V.V.
De derde internationale vakcen
trale is het Wereldverbond van de 
Arbeid, ontstaan uit het I.C.V., 
waarvan o.a. een aantal christelijke 
vakverbonden lid - zijn, zoals het 
C.N.V. en het N.K.V.
In Europees verband werd door 
een groot aantal bonden die bij het
I.V.V.V. aangesloten waren, het Eu
ropees Vakverbond (E.V.V.) opge
richt. Daarnaast bestond er de Eu
ropese Organisatie van het W.V.A., 
waarbij aangesloten waren alle Eu
ropese leden van het W.V.A., dus 
b.v. het N.K.V. en het C.N.V. Deze 
laatste groep besloot dit jaar tot 
opheffing.
De betrokken bonden vroegen toe
lating tof het E.V.V. en dat is gerea
liseerd. Het C.N.V. is er eveneens 
lid van geworden.
Soortgelijke ontwikkelingen deden 
zich ook voor bij federaties van 
vakbonden in bepaalde bedrijfs
takken, b.v. onlangs in de metaal
industrie. Dit streven naar eenheid 
werd o.a. versterkt door de geza
menlijke wens om een beter tegen
spel te kunnen geven ten opzichte 
van de multinational, die immers 
gemakkelijk de ene vakbond tegen 
de ander kan proberen uit te spe
len.
Het ziet er naar uit dat dit proces 
verder gaat maar het is duidelijk 
dat het jaren zal duren voordat er 
een zo sterk internationale vak-' 
bondstructuur bestaat, die werke
lijk een deel van de taken van de 
nationale vabonden gaat overne
men.
Wij mogen immers niet de vaak 
grote verschillen in inzicht en ideo
logie tussen de vakbewegingen uit 
het oog verliezen, die juist zo dui

delijk zijn met betrekking tot de vi
sie op de onderneming.

Vragen
i

. Het is gewenst eens na te gaan 
welke soort vragen de vakbeweging 
moet beantwoorden bij nadere be
studering van het verschijnsel van 
de multinational.
H Wat moet een vakbond van het 
ene land doen als een vabond van 
een ander land een staking voert 
tegen een vestiging van een muti- 
national met ernstige gevolgen voor 
de werkgelegenheid van de bedrij
ven van de vestigingen in andere 
landen?
Eiient er geen overleg te zijn of ge
zamenlijke actie? En hoe organi
seert men zo iets en hoe komt men 
tot een besluit? Is men aan zo'n be
sluit gebonden, ook als het in eigen 
vlees snijdt?
B Als een vakbond van het ene 
land onderhandelt over arbeids
voorwaarden in een vestiging van 
de mutinational, houdt hij dan re
kening niet alleen met eigen leden 
maar ook met de vakbonden bij 
vestigingen in ander landen? Heeft 
de vakbond bewegingsvrijheid?
■ Wat kan een vakbond doen als 
bij het stellen van loonvoorwaarden 
bij de multinational de directie zegt 
dat bij handhaving van de eis de 
produktie wordt verplaatst naar 
een vestiging in een ander land? 
(Zoiets is gebeurd in Canada in 
1968).
B En wat zal het antwoord zijn van 
een nationale vakbond als zij ge
roepen worden bij een bedrijfsslui
ting, die het gevolg is van een tele
foontje dat de directeur van- de ves
tiging ’s nachts heeft gekregen van 
zijn hoofdkwartier-in Amerika? (Dit 
is werkelijk gebeurd.)
■ Wat kan een nationale vakbond 
doen als de mutinational, alvorens 
de loononderhandelingen te begin
nen bij een vestiging in een ander 
land, een .grote voorraad heeft op
gebouwd die kan worden gebruikt 
bij mislukking van de onderhande- 
lingen? Dit is b.v. in 1966 gebeurd 
bij de U.S. Good Year in de 
Zweedse vestiging.
B Hoe komt de vakbond achter de 
noodzakelijke informatie voor de

onderhandelingen, die de multina
tional wel heeft maar gemakkelijk 
verborgen kan houden? Zij kennen 
de zwakke onderdelen van het be
drijf, zij kennen de inversterings- 
plannen; de vakbond niet. De vak
bond kent slechts de gegevens over 
de vestiging in het eigen land.
B Een minder moeilijke vraag is 
wat een vakbond moet doen als 
tengevolge van een staking in de 
vestiging van de mutinational in 
een ander land gevraagd wordt op 
uitgebreide schaal over te werken 
om op die wijze het produktiever- 
lies op te vangen. Maar wat moet 
men doen als men met de staking 
beoogt een vestiging in het land 
waar overgewerkt wordt tot-slui
ting te brengen?

Dit soort vragen is met een reeks • 
uit te breiden. Het is duidelijk dat 
hier alleen in samenwerking wat te 
bereiken is. Deze samenwerking 
krijgt langzaamaan meer gestalte. 
Bij Philips b.v. praten de vakbon
den al op multinationale basis over 
de arbeidsvoorwaarden. Bij een 
aantal multinationale ondernemin
gen bestaan al zogenaamde wereld
raden o f werkgroepen die het over
leg tussen allé betrokken vakbonds
organisaties regelen. Charles Levi- 
son, de algemeen secretaris van de 
Internationale Federatie van 
Chemie- en Fabrieksarbeidersbon- 
den is van mening dat er een drie- 
trapsstrategie moet worden ont
wikkeld.
De eerste trap houdt in het tot 
stand brengen van de bewustwor
ding van de betrokken vakorgani
saties en het vragen naar interna
tionale steun.
De tweede trap houdt in dat gelijk
tijdig moet worden onderhandeld 
over de c.a.o. in de verschillende 
vestigingen.

De derde trap is dan het onderhan
delen op mutinationaal niveau. Zo
ver als Levison wil, zijn wij nog 
lang niet maar wij zijn wel op weg.

Wij moesten dit onderwerp zeer 
beknopt behandelen, omdat dit niet 
uitvoeriger mogelijk was op deze 
plaats. Wij besluiten' met weer te 
geven welke verplichtingen naar de 
mening van het I.V.V.V. moeten 
worden neergelegd in een interna
tionaal verdrag, -af te sluiten in het 
kader van de V.N. waaruit globaal 
de opvattingen van de internatio
nale vakbeweging blijken:

Verplichtingen
ondernemingen:

1. Erkenning van vakbondsrechten, 
toepassing van allé belangrijke inter 
nationale arbeidsverdragen van de 
Internationale Arbeids Organisatie.
2. Publicatie van globale, exacte en 
vergelijkbare financiële verslagen en 
van loonstatistieken en sociale voor
waarden in de afzonderlijke vestigin
gen.
3. Verplichte bijdrage aan de ont
wikkeling van de sociaal-economi
sche infrastructuur (= wegen, brug
gen enz.) in ontwikkelingslanden 
waarin zij gevestigd zijn.
4. Verplicht geregeld overleg met 
overheden en vakbewegingen van 
het herkomst- en het vestigingsland 
teneinde te verzekeren dat lopende 
en geplande operaties overeenstem
men met nationale economische en 
sociale doeleinden.
5. De instelling van een mechanisme 
waardoor de werknemers en hun or
ganisaties een belangrijke invloed op 
de besluitvorming over alle aspecten 
van het bedrijfsbeleid kunnen uitoe
fenen, in het bijzonder via onderne
mingsraden op een continentale en 
wereldschaal.
6. Verplicht gebruik in ontwikke
lingslanden van arbeidskrachten 
vergende technologie, voorzover toe
pasbaai’.

Verplichtingen
regeringen:

1. De invoering van wetgeving om 
bovengenoemde punten, met name 
punt 2, door te voeren.
2. De invoering van wetgeving ter 
controle van fusies, trusts en kartels 
in het belang van de werknemers, 
de consumenenten. en de samenle
ving als geheel, met name in het 
geval van fusies waarbij multina
tionale ondernemingen zijn betrok
ken.
3. Verplicht overleg‘met andere re
geringen over inversteringsfacilitei- 
ten in het kader van regionale ont
wikkeling.
4. Opheffing van wetgeving welke 
internationale solidariteitsacties 
van werknemers in verschillende 
vestigingen van multinationale on
dernemingen onwettig verklaart.
5. Gebruik van uitwendige investe- 
ringscontrole als hefboom voor het 
verkrijgen van vakbondsvrijheid en 
rechten in landen waar die niet be
staan.
6. Tijdige invoering van actieve ar
beidsmarktpolitieke maatregelen 
wanneer verschuiving van produk
tie als gevolg van overzeese inves
teringen plaatsvindt.

WIL UW KIESVERENIGING BETER
FUNCTIONEREN?

Veel kiesverenigingen fuctioneren niet naar wens. Vergaderingen 
worden niet veel gehouden. Wanneer ze worden gehouden trekken 
ze weinig belangstelling. Jongeren ontbreken vaak. Met de financiën 
zit het in het slop. Kortom: de fut is er wat uit. Sinds korte tijd 
beschikt de A.R.P. over een aantal vrijwilligers, die in hun vrije 
(middag- of avond-) uren kiesverenigingsbesturen van advies willen 
dienen over de mogelijkheden de kiesvereniging nieuw leven in te 
blazen. Schroomt, u niet! -

VRAAG ADVIES!

Voor het makeer van een afspraak met één onzer buitendienstmede
werkers kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat van de 
A.R.P., Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag. Tel. 070-18.39.60. ’s Avonds 
of in het weekend kunt u uw boodschap doorgeven via ons automa
tisch registratieapparaat.
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D u id elijkh eid  om  C D A  nodig

Verminderde belangstelling 
jongeren veroorzaakt door 

onduidelijke partij opstelling ?

Misschien heeft u het zich 
niet gerealiseerd, maar toen 
de Anti-Revolutionaire Par
tij 95 jaar bestond, was er 
tegelijkertijd sprake van een 
45-jarig Aijos.

De geschiedenis van de partij is al
tijd „bijgekleurd” door de plaats 
die de jongeren erin innamen. Niet' 
altijd was de verhouding tussen 
partij en jongeren even goed. Het 
heeft echter weinig zin daarover te 
gaan uitwijden, omdat zich thans 
èen veel fundamenteler probleem

D o o r
d rs. W ou t H a eser

Oud lid
dagelijks bestuur Arjos

voordoet; „is het anno 1975 nog 
mogelijk jongeren warm te maken 
voor de zaak van christelijke poli
tiek?
Ik zou terugkijkend op beide jubi
larissen, enige bespiegelingen over 
deze vraag willen geven, en als 
leidraad daarbij gebruiken de * 
spreuk- die zo vaak geciteerd is in 
de geschiedenis van de ARP (en 
van de CHU!): „In het verleden ligt 
het heden, in het nu wat worden 
zal” . -

Te weinig 
jongeren

Sedert 1967 worden de verkiezin
gen voor de Tweede Kamer bege
leid door verkiezingsonderzoeken, 
waaruit bij herhaling naar voren is 
gekomen dat de ARP te weinig 
aantrekkingskracht op de jongeren 
heeft. Dit is een bedenkelijk ver
schijnsel omdat een partij zonder 
jongeren, vergrijst én geen toe
komst heeft.
Nu kan niet ontkend worden dat 
algemene maatschappelijke proces
sen, zoals de doorgaande ontkerke
lijking en het/minder noodzakelijk 
achten dat organisaties zich op een 
levenbeschouwelijke grondslag 
stellen e.d. aan de ARP voorbij zijn 
gegaan. Evenmin wil ik de indruk 
vestigen dat verlies bij verkiezin
gen o f een mindere greep op de 
jongeren, automatisch zou beteke
nen dat men op de verkeerde weg 
is.
Wel mag de vraag opgeworpen 
worden of de verminderde belang
stelling van de jongeren niet mede 
veroorzaakt is door een onduidelij
ke, en dus onaantrekkelijke opstel
ling van de partij. Juist gezien de 
hierboven genoemde veranderings
processen, is een duidelijke opstel

ling van wat men onder christelijke 
politiek verstaat noodzakelijk.

Achterban
Een van de oorzaken die naar mijn 
overtuiging aan de weinige . aan
trekkelijkheid van de A.R.P. in het 
heden heeft bijgedragen, is dat 
deze partij lange tijd teveel bezig 
moest zijn de bestaande achterban 
te behouden. Men heeft steeds -  en 
terecht -  in alle oprechtheid gesteld 
dat Gods Woord beslag op het poli
tieke leven moest hebben. Toch is 
men in de vertaling van dit uit
gangspunt naar de grote politieke 
vragen op het oude spoor vastgelo
pen. Er deden zich al spoedig 
spanningen voor en het is illustra
tief dat aan het eind van de vijftiger 
jaren de vraag wordt gesteld: zullen 
wij nog A.R. blijven?
Vervolgens slokten de ■ Nieuw- 
Guinea crisis, en de heftige discus
sie over het „door de bocht gaan” 
veel aandacht en energie op.
Nu is het niet aan mij om hierover 
de beschuldigende vinger op te- 
heffen. Het maken van verwijten

aan wat in het verleden is gebeurd 
is eenvoudig, zeker als men er zelf 
niet mede verantwoordelijk voor 
gesteld kan worden. Het kon mis
schien wel niet anders; zeker niet 
als de voortdurende afkalving se
dert 1945 in ogenschouw wordt 
genomen. Maar het is een feit dat 
die wat onzekere, naar buiten toe 
onduidelijke partij, die steeds be
angst was een belangrijk deel van 
de achterban te verspelen, sedert 
de helft van de zestiger jaren in een 
maalstroom van veranderingen te- 
Techtkwam. De partijvernieuwing 
en de daaraan verbonden polarisa
tie kwamen als verschijnselen en 
de vraag werd -gesteld of de sa
menwerking met KVP en CHU een' 
positieve zaak zou kunnen zijn. 
Door velen kwam in het proces van 
diepgaande maatschappelijke en 
politieke veranderingen als een 
noodzaak naar voren, dat, wiltje er 
in de toekomst nog sprake zijn van 
een christelijke politiek, ARP, CHU 
en KVP moesten gaan samenwer
ken. De „achttien” kwam tot stand, 
schreef rapporten en mislukte in 
feite. Deze mislukking kwam .mede

omdat de ARP, die nog onvol
doende tot zichzelf was gekomen in 
sterke mate een stempel op dé rap
porten zette. Dat zetten van het 
stempel lukte wel, maar het lukte 
niet de partners van „dit stempel” 
te overtuigen.
Maar goed er is ten langen leste een 
strategienota gekomen, er is een 
zekere samenwerking, m.n. op lo
kaal en provinciaal niveau tot stand 
gekomen. Maar betekent het CDA * 
nu een garantie voor de toekomst? 
Biedt het CDA de duidelijkheid 
waardoor jongeren voor de -zaak 
van de christelijke politiek gewon
nen kunnen worden?
Wel, deze duidelijkheid is er in dit 
verband vaak nog steeds niet. Als 
uitgangspunt voor het CDA is ge
formuleerd dat het Evangelie 
richtsnoer is . voor het politieke 
handelen. Men kan er uitvoerig 
over twisten of dit een goede om
schrijving is, en vooral anti
revolutionairen kunnen daar sterk 
in zijn. Het is echter te gemakkelijk 
om diepgaande discussies over het 
uitgangspunt te houden, en vervol
gens over te gaan tot de orde van .

de dag. Maar in het heden kan dat 
zo niet meer; gezegd moet worden 
wat het betekent dat .het Evangelie 
richtsnoer voor het politieke hande
len is. De inhoud van dit begrip 
„richtsnoer” zou wel eens het cen
trale punt kunnen zijn. Uit de be
tekenis die aan „richtsnoer” wordt 
toegekend kan wellicht beter blij
ken wat men onder Evangelie, hei
lige Schrift, Bijbel verstaat, dan uit 
de beste formulering. Een treffende 
overeenkomst met deze problema
tiek is te vinden in het VU-, 
magazine van november 1974. Daar 
onderscheidt prof. dr. H. J. van Zu- 
them twee rollen van het geloof 
m.b.t. de wetenschap. De eerste rol 
is het zijn van „referentiekader” : 
het geloof is dan een inspirerend 
middel bij keuzeproblemen. De 
tweede rol is die van kennisbron: 
„Zoeken naar kennis bij het licht 
van Gods Woord is meer dan het 
inschakelen van het geloof als „re
ferentiekader” . Als de term „richt
snoer” zou betekenen dat het Evan
gelie een referentiekader is, waar
aan politieke keuzes worden ge
toetst, dan zou dit naar mijn mening 
te weinig zijn.
Er is naar mijn stellige overtuiging 
alleen toekomst voor een CDA als 
de politieke duidelijkheid ervan, 
mede daarin wordt gezocht dat het x 
Evangelie als fundamentele bron 
van kennis over de mens, en over 
de omgang van God met die mens 
wordt-gezien,
Zo doen wij de kennis op over het 
heil dat God in Christus aan de 
mens ten deel wil laten vallen. Het 
probleem voor de toekomst is in 
dat licht tweedelig:
■ Veel sterker dan tot nu toe het 
geval is geweest zal een fundamen
tele bezinning op de politieke 
vraagstukken moeten plaatsvinden. 
Niet meer het praten over losse uit
gangspunten is nodig, maar een be
zinning op een eigentijdse begin- 
selpolitiek.
De bezinning over zaken als het 
rentmeesterschap, de plaats van de 
overheid in de samenleving is wat 
dit betreft een eerste aanzet, die 
echter naar veel andere velden moet 
worden uitgebouwd.
■ De starheid van het verleden kan 
vermeden worden door het steeds 
weer evalueren van de praktische 
politiek aan het Evangelie. Zo is er 
sprake van een richtsnoer vooraf èn 
achteraf.
Het is daarom nu nog te vroeg om ■ 
te juichen of te treuren over de tot
standkoming van het CDA. Met 
spoed zal gewerkt moeten worden 
aan het politieke profiel, waaruit 
zal.moeten blijken dat, en hoe het 
Evangelie richtsnoer is. Hopelijk 
kan zo een jonge generatie gewon
nen worden voor een goede zaak.

CHU-fractieleider Kruisinga en mr. Aantjes , feliciteren” elkaar met de resultaten van hun beider partij
bijeenkomsten over de ontwerp CDA-statuten december j.l. CHU-voorzitter Verschuer en partijvoorzitter 
J. de Koning kijken toe.’

VOSKAMP EN VRIJLAND 
KASSENBOUW N.V.

KASSENBOUW - KETELBOUW 
VERWARMING.

’s-GRAVENZANDE POSTBUS 30 
TEL. 0 1748-3921*

Wij hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong

Studieboeken (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
■ De Vuurbaak en T. Wever.

Ook de folders van de boeken van W. Schippers,- 
H. Kingmans, H. te Merwe en andere schrijvers.

Voor al Uw „BRONNEN” naar de

„BRONNENKONBNG”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl.
(zonder postzegel).

HYPOTHEEK
tot 140 % en meer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.prov. 
GELDLENING f 5000,- 36 m. f 171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemldd. ONROEREND GOED 
Drs. J. A. Uding & Partn. Fin. adv. en vast-
goedcons. v. Maerlantlaan 7, Amersfoort. Telefoon 
033-1.68.53/3.20.68
Bijkantoren:
•  v.d. Helstlaan 39, H'sum, telef. 02150-1.32.87;
•  Thblenseweg 9, A’veen, telef. 020-43.11.99.

A A N T J E S  M O E T  
Z U ID -H O L L A N D  N IE T  V A N  
V E R W A A N D H E ID  V E R D E N K E N

’t Is goed in Rotterdam ge
weest te zijn op zaterdag 25 
januari in de Pauluskerk en 
toch ben ik wat verdrietig 
naar huis gegaan van deze 
openbare vergadering van 
de ARP Zuid-Holland.
Wie Aantjes zegt, die denkt aan de 
Alblasserwaard, de Zuid-Hollandse 
polders waar lieden als v.d. Brugge, 
Aantjes en H. Vink een hele mid
dag over zouden kunnen praten, en 
waar ik zaterdag kort even van kon 
meegenieten. Zoals het trouwens 
altijd voor mij een plezier is naar 
Aantjes te luisteren.
Toch gaven enkele zaken te denken 
op die 25e januari. Géén rondvraag 
en géén discussie na de toespraak 
van Aantjes, maar ook geen gebed 
op deze vergadering. We moeten 
vast wat wennen aan de toekom
stige CDA-vergaderingen.
Niet alleen 'vanwege dat gebed of 
vanwege het afscheid van v.d. 
Brugge, Vink en de andere oud- 
Statenleden, maar vooral om het 
CDA ging ik verdrietig huiswaarts. 
Om wat opgelost moet worden, 
maar nog heel wat moeite gaat ge
ven.
Genoeg zegt Aantjes, dezelfde 
mensen die zo graag het Evangelie 
door de gehele Bijbel vervangen, 
zijn liever lid van de E.O. dan van 
de NCRV. En zij voelen zich meer 
verwant met het NEV dan met de 
ARP.
Het CDA moet er komen. En anti
revolutionairen moeten niet denken 
dat zij alleen de juiste interpretatie 
kunnen geven van het woord 
Evangelie.
Welnu, Aantjes, van een dergelijke

| H  Lezers 
schrijven ons...

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden * brieven 
worden niet opgenomen.

verwaandheid kunt u de Zuid- 
Hollanders, die de grondslag nog 
niet genoeg omschreven vinden, 
niet verdenken.
Wat zij willen is precies wat u ook 
wil, een eigen visie en identiteit. 
Een CDA dat het Evangelie aan
vaardt als richtsnoer, en CDA- 
politici die daar dan ook naar han
delen!
Nee, die Zuid-Hollanders zijn veel 
meer beducht voor de mensen die 
artikel 2 maar op de koop toe ne
men, zulken vind je niet vooral en 
alleen in de KVP, maar ook in de 
ARP en in de CHU. Het heeft te 
maken met de zorg van v.d. Brug
ge. De zorg dat zelfs de kerken zich 
vandaag niet meer openlijk uit

spreken vóór christelijke partij
vorming en organisaties. De zorg 
dat steeds meer mensen niet meer 
alles onder Christus Koningsmacht 
willen plaatsen, maar een groot 
aantal maatschappelijke zaken bin
nen hun eigen machtsgebied trek
ken.
’t Is nu tijd om op te houden met 
praten over de grondslag en over 
de organisatie, daar ben ik het van 
harte mee eens, daar is al veel te 
veel tij dun gestoken!
Maar hoe moet dat nu: twee par
tijen in het kabinet, één er buiten? 
Géén duidelijke motie van wan
trouwen tegen het huidige kabinet, 
dat is kortzicht politiek.
Wél eenheid van beleid, programma 
en uitvoering.
Het CDA moet imponeren door 
haar christelijke visie op maat
schappelijke vraagstukken.
Vergeet dan de macht van het getal 
maar!!
Zo ’n toekomstig CDA zullen velen 
niet pruimen. Zij vloeien af naar de 
socialisten, de liberalen of het 
kleurloze smakeloze midden.
Zo’n toekomstig CDA zou niettemin 
sterk staan. De Bondgenoot is een 
Wonderbare Raadsman, een Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

F. Vink, Moordrecht

Noot:
Voor het commentaar van 
mr. Aantjes, zie van A tot A.
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W ij moeten 
bereid zijn 

„ons.stelseisteeds 
zo mogelijk

te verbeteren
„Wij moeten bereid zijn ons 
stelsel steeds zo mogelijk te 
verbeteren. Overigens zal 
het er in de eerste plaats 
zeer op aankomen, dat men 
in de Nederlandse situatie 
bereid is om samen te wer
ken. Het is belangrijker hoe 
je probeert met elkaar in de 
politiek te werken dan dat 
je aan een stelsel sleutelt, 
hoe zirivol dat op zichzelf 
ook mag zijn.”

D oor dr.
W. de K w a a d ste n ie t
Tweede Kamerlid ARP

Aldus een conclusie van het 
Tweede Kamerlid dr. W. de Kwaad
steniet in bijgaande bijdrage over 
de discussies omtrent de nota 
grondwetshe rziening.
Vorige week zijn de discussies over 
de Nota inzake het grondwetsher- 
zieningsbeleid afgerond. Dé me
ningen in de Tweede Kamer zijn 
door het kabinet gepeild. Op korte 
termijn is nu de Eerste Kamer aan 
de beurt om haar opvattingen naar 
voren te brengen.
Onderstreept moet nog eens wor
den, dat de nota alleen een aantal 
mogelijke hoofdstrijdpunten bevat. 
Om geen vergeefs werk te gaan 
verrichten zijn die punten vooraf 
aan de orde gesteld om te zien of in 
te dienen wetsontwerpen eventueel 
haalbaar zouden zijn.
Het gaat om grondwetsherziening 
en dus moeten in te dienen wets
ontwerpen niet alleen een gewone 
meerderheid halen in de Tweede 
Kamer en in de Eerste Kamer tij
dens de eerste lezing, maar moeten 
de wetsontwerpen na Kameront
binding en verkiezingen in tweede 
lezing zowel in de Tweede als in de 
Eerste Kamer een meerderheid van 
twee derden der uitgebrachte 
stemmen halen.
Het meest spectaculaire punt 

'  vormde, zoals bekend, de gekozen 
formateur met daaraan gekoppeld 
een beperkt districtenstelsel. Het 
was beide of niets. De motie om 
het instituut van de gekozen forma

teur af te wijzen werd, zoals reeds 
lang verwacht, met ruime meerder
heid aangenomen. Daarmede ver
dween automatisch tevens een be
perkt districtenstelsel. Het was bei
de of niets. Tegen deze motie, 
de motie-Van der Sanden, stemden 
alleen P.v.d.A., P.P.R. en D.’66.

Eerste Kamer
Een ander belangrijk punt in de 
nota betreft de positie van de Eer
ste Kamer.
Een motie-De Vries (P.v.dA.) ver
zocht de regering afschaffing van 
de Eerste Kamer te bevorderen. 
Deze motie werd verworpen met al
leen de stemmen van P.v.d.A., 
P.P.R., D’66 en P.S.P. voor.
De motie-De Kwaadsteniet nodigde 
de regering uit bij haar voorstellen 
twee dingen in acht te nemen:

■ De Eerste Kamér wordt voor een 
periode van vier jaar gekozen door 
de leden van de provinciale staten 
binnen zes weken na hun beëdi
ging; en

■ De Eerste Kamer behoudt de 
haar thans toekomende ' taken en 
bevoegdheden, zowel naar het ge
schreven als het ongeschreven 
recht.

Thans worden de Eerste Kamerle
den gekozen voor zes jaar, en wel 
de helft van het aantal om de drie 
jaar.

Deze motie-De Kwaadsteniet werd 
bij hoofdelijke stemming aangeno-. 
men met 69 tegen 63 stemmen. 
Voor waren A.R.P., C.H.U., K.V.P., 
V.V.D., S.G.P., G.P.V. en R.K.P.ti.

Een motie-Tilanus, -  die de rege
ring uitnodigde geen voorstellen in 
te dienen, die ten doel zouden heb
ben de bepalipgen omtrent de me
thode van aanwijzing van de com
missaris dér koningin en de bur
gemeester uit de grondwet te ver
wijderen -  werd eveneens aange
nomen. Daarvoor stemden C.H.U., 
V.V.D., A.R.P. (behalve mr. J. N. 
Scholten), K.V.P. D.S.’70, S.G.P.,
G.P.V., B.P., R.K.P.N,
Verworpen werd tenslotte een 
mötie-Jurgens (P.P.R.), diéUe rege-

Twee opnamen tijdens het debat grondwetsherziening. Links: premier Den Uyl, minister Van Agt en 
prof. Simons volgen belangstellend het verloop van de stemmingen. Réchts: premier Den Uyl neemt even 
plaats in de ARP-banken. . ___________________________________ _______________________ _____________

ring uitnodigde het houden van een 
beslissend referendum mogelijk te 
maken. Daarvoor waren alleen 
P.P.R., D’66 (behalve mr. Van Mier- 
lo), P.S.P., B.P. en mevr. mr. A. 
■Kappeyne van de Coppello (V.V.D.).

Een tweede motie- De Kwaadsteniet 
werd door de indiener ingetrokken. 
Deze motie betrof een uitnodiging 
aan de regering, in de voorstellen 
betreffende de Eerste Kamér een 
bepaling op te nemen, daartoe 
strekkende dat de Eerste Kamer 
het recht verkrijgt om -  indien 
zwaarwegende omstandigheden 
haar daartoe aanleiding geven -  
met twee derden der uitgebrachte 
stemmen wetsontwerpen terug te 
zenden naar de TWeede Kamer. Dit 
dus als'.mogelijkheid naast aanne
ming o f 'verwerping van wetsont
werpen door de Eerste Kamer.
Men heeft in de afgelopen weken 
ook kennis' kunnen nemen van de 
discussie tussen mr. A. K. Koek
koek en mij over dit punt in Neder
landse Gedachten.
Ik heb deze motie ingetrokken om
dat de daarin neergelegde gedachte 
in de Tweede Kamer niet rijp was 
om een voldoende mate van onder
steuning te verkrijgen. Daarom 
leek het mij verstandig, dat er voor 
de gedachten vorming rond de hier 
aan de orde zijnde problematiek 
meer tijd gelaten wordt en leek het 
mij toe, dat éen beslissing beter la
ter dan nu kan plaatsvinden.
Er zijn tijdens de discussies twee 
opmerkingen gemaakt, waarop ik 
hier nog even -  zij het kort -  wil 
in gaan.
Een eerste opmerking hield in: als 
men de voorstellen van de Kabi
netsnota afwijst, ziet men de 
tegenwoordige situatie blijkbaar als 
rooskleurig.

Alternatieven
Een tweede opmerking hield in: als 
je dit afwijst, wat zijn dan je alter
natieven.
In Nederland met een meer-, zelfs 
veelpartijenstelsel en in onze repre
sentatieve parlementaire democra
tie passen, althans in grote lijnen, 
ons stelsel van kabinetsformatie en 
ons kiesstelsel, heel goed.
Dat Wil overigens niet zeggen, dat 
die' altijd voor honderd procent

goed, steeds tot verheugenis, wer
ken.
Wij doen in ieder geval niet net 
alsof wat wij hebben alleen maar 
rooskleurig is. Dat zou ook onjuist 
zijn.
Maar de problemen, die er zijn 
moet je niet oplossen met de voor
gestelde gekozen kabinetsforma
teur met een daaraan gekoppeld, 
beperkt districtenstelsel, iets wat 
meer past bij een stelsel van parle
mentaire directe democratie in een 
situatie met een tweepartijen- of 
tweeblokkenstelsel. Beide syste
men eisen eigen spelregels. 
Daarover zullen wij met elkaar in 
Nederland moeten blijven naden
ken. Nu deze voorstellen zijn afge
wezen moeten wij niet overgaan tot 
rust nemen. Integendeel. Maar la
ten wij in ieder geval niet te snel 
een nieuwe gedachte te veel gaan 
opkloppen. Een rustige discussie, 
ook over de uitwerking en prakti
sche realiseringsmogelijkheden, 
heeft tot voordeel, dat'niet te snel 
bij- deze en gene na verwachtingen 
teleurstellingen volgen.
Het lijkt mij niet uitgesloten, dat 
wij misschien allemaal wel eens in 
ons enthousiasme en in ons streven 
naar verbeteringen te snel te grote 
verwachtingen wekken,’ zonder dat 
wij weten of wij die wel -  als wij ze 
al verwezenlijken kunnen -  op af
zienbare termijn kunnen realiseren. 
En tegenvallers, teleurstellingen 
brengen wat snel een bittere smaak 
teweeg.
Het is dan misschien ook beter niet 
zo snel te juichen over staatkun
dige „vernieuwingen” alswel over 
verbeteringen of aanpassingen.
Wij konden wel eens verder komen 
met kleine stappen dan met een ge
forceerde grote stap,'gevolgd door 
een duikeling.
Wij moeten bereid zijn ons stelsel 
steeds zo mogelijk te verbeteren. 
Overigens zal het er in de eerste 
plaats zeer op aankomen, dat men 
in de Nederlandse situatie bereid is 
om samen te werken.
Het is belangrijker hoe je probeert 
met elkaar in de politiek te werken 
dan dat je aan een stelsel sleutelt, 
hoe zinvql dat op zichzelf ook mag 

. zijn.
En wat de alternatieven betreft heb 
ik in de Tweede Kamer een citaat 
van de minister-president naar vo

ren gebracht. Deze zei bij de be
handeling van de begroting van Al
gemene Zaken op 30 oktober 1973: 
„M.d.v. Ik ben er tot op vandaag -  
ik geneer mij geen moment dit dui
delijk uit te spreken -  niet in ge
slaagd betere criteria te ontwikke
len dan de naar mijn mening niet 
aanvaardbare criteria van de Com
missie Heroriëntatie Overheids
voorlichting.”
Om dit te parafraseren moet je in 
een situatie als. deze, waarin nie
mand erg duidelijke alternatieven 
weet, zeggen: Dan ben je er niet in 
geslaagd betere ' denkbeelden ■ te 
ontwikkelen dan de naar mijn me
ning niet aanvaardbare denkbeel
den.
Van de minister van Binnenlandse 
Zaken heb ik begrepen, dat hij en 
het kabinet verder gaan denken 
over suggesties. Men kan dit met 
genoegen constateren. Wij zullen 
gaarne meedenken.
Het gaat er tevens om de kiezers 
meer invloed te geven. De grote-  
vraag is of dat kan en hoe dat moet. 
De voorgestelde gekozen kabinets
formateur met een beperkt distric
tenstelsel zou volgens de voorstan
ders in dat opzicht diénst kunnen 
doen, maar niemand heeft duidelijk 
kunnen aantonen, dat dit ook wer
kelijk het geval zou zijn. Het tegen
deel zou eerder het gevolg kunnen 
zijn.

Mondigheid burger
De mondigheid van de burger blijft 
krachtig de aandacht vragen. 
Daarom heb ik tijdens deze debat
ten nog eens mijn vraag herhaald 
aan de minister van Binnenlandse 
Zaken, gedaan op 29 oktober 1974 
bij de behandeling van de begro
ting, namelijk om met een „mon- 
digheidsnota” in de Tweede Kamer 
te komen, zodat wij verder praten 
kunnen over het zoeken van wijzen 
en middelen om in dit opzicht 
vooruit te komen.
Inmiddels willen wij graag, 
dat de herschrijving van de 
Grondwet overigens snel 
voortgang vindt en hopelijk 
zo, dat alle wetsontwerpen 
tijdens deze kabinetsperiode 
in eerste lezing geheel rond 
komen in de Tweede Kamer 
en in de Eerste Kamer.

ggBBBaBBBBSR̂ Q

A R J O S -
G E L D E R L A N D

Voorzitter Aalt van de Glind nam 
als motto van zijn openingstoe
spraak: „Ik wenste de partij weer 
wakker” . Hij werkte dit uit op de 
volgende manier: de gemoederen, 
tijdens en na de kabinetsformatie 
zo hevig in beroering, dreigen nu in 
te slapen, ontaarden hier en daar in 
dromen van een „afzwaaiende” 
Aantjes.
En dat zijn stoute dromen: want 
realiseren we ons goed de gevolgen 
daarvan, dan komen we terecht bij 
een nachtmerrie voor de partij. Met 
name hier ligt een taak voor de Ar- 
jos. Ook de manier zoals vroeger 
tegen de „grote leiders” werd aan
gekeken, past, of we dat nu leuk 
vinden of niet, niet meer in onze 
tijd. Nu moeten we zelf meeden
ken, zelf meepraten, zelf meedoen. 
Kiesverenigingen moeten werk
plaatsen worden.

Over een jongerenorganisatie het 
volgende: telkens weer moeten we 
bereid zijn onder aan de ladder te 
beginnen, om anderen er bovenop 
te helpen; oude waarheden in 
nieuwe woorden steken, oude' 
waarheden op nieuwe vraagstuk
ken loslaten. Een gepast woord 
ter opening van weekend van 3 
en 4 januari!

Derde Wereldspel
Na een korte inleiding van de voor
zitter speelden we onder leiding 
van Henk van Drunen het „Derde 
Wereldspel” Een soort ganzebord 
waarin de problemen van macht en 
onmacht, een steeds groter wor
dende kloof tussen arm en rijk, 
duidelijk werden. Om op deze ma
nier met een onderwerp bezig te 
zijn beviel goed. We maakten ons 
zo een stuk kennis eigen.
Onder leiding van oud-minister 
Boertien diepten we tijdens de 
middagvergadering één en ander 
uit. Een paar diskussiepuntën:

■ ; Provincie-
nieüws

■ Arjos

■ Zijn de E.E.G.-verdragen werke
lijk een bijdrage, of is het afbreken 
van tariefmuren alleen van onder
geschikt belang?
■ Welke maatstaven moeten we 
aanleggen voor het geven van ont
wikkelingssamenwerking? Moeten 
we Cuba hulp verlenen?
fl Ontwikkelingslanden verbouwen 
veel handelsgewassen terwijl in 
verband met de honger voedselge
wassen nodig zijn; hoe komen ze 
uit deze vicieuze cirkel?
Op voorstel van Boertien besloten

we de bijeenkomst door gezamen
lijk het Onze Vader te bidden. De 
bijeenkomst van 3 en 4 januari 
hiermee beëindigend.

Een weekend
Het was de eerste keer dat Arjos- 
Geldefland een weekend organi
seerde: en dat het geslaagd was is 
zeker. Een pluim op de hoed van 
Arjosklub Bennekom; deze klub 
trad op als gastvrouwe (gastheer, zo 
je wilt) in het koetshuis van kasteel 
Hoekelum. Met name Anneke en 
Hans kregen terecht iets meer dan 
een applaus!
Ik besluit zoals Aalt zijn inleiding 
beëindigde:
Velen zien het tegenwoordig niet 
meer zitten en grijpen naar verdo
vende middelen. En wij zien het zo 
vaak ook niet zitten, wij grijpen 
naar Bijbel en gebed, en dat geeft 
houvast. Als we daar even goed bij 
stil staan, kunnen we ook in 1975 
verder!

Rien van de Glind

A R J O S K L U B
H A R L IN G E N

Vreugde in Friesland: op 18 de
cember wérd de Arjosklub Harlin- 
gen opgericht! De taken die men 
zich voor de nabije toekomst ge
steld heeft: via gemeenteraadsle
den,x statenleden en andere des
kundigen informatie opdoen en be
studeren.
Gelegenheid om nader met deze 
politieke spruit kennis te maken.

bij: Jan van de Lagemaat 
Bosb. Toussaintstraat 59, Harlingen 
telefoon: 05178-3884.
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Stichting kader- en vorm in gsiverk  A R P

Verdeeldheid onder 
christenen een luxe

A R P  Z E E L A N D  E N  H E T  O N D E R W IJS

,,Nü de Christenen zich in 
steeds sterker mate in een 
minderheidspositie komen 
te bevinden wordt verdeeld
heid onder hen een luxe die 
zij zich eigenlijk niet meer 
kunnen permitteren.”
Aldus dr. S. Faber op de kaderkur- 
sus Drachten waar hij met de deel
nemers van gedachten -wisselde 
over het thema: „christen
democratie versus liberalisme en 
socialisme.” Dit kaderwerk Vindt 
plaats onder supervisie van de -  
sinds kort -  opgerichte „Stichting 
Kader- en vormingswerk van de 
ARP.” In de afgelopen weken von
den weer twee van zulke, kaderbij- 
eenkomsten plaats. Op 23 januari 
kwam de zo juist genoemde groep 
Drachten bijeen en op 31 januari en 
1 februari vergaderden de deelne
mers van de kursus Zuidwest Ne
derland in Driebergen. Beide scho
lingsbijeenkomsten mogen zich in 
een ruime belangstelling verheu
gen.
Naast dr. Faber sprak te Drachten 
ook het Tweede Kamerlid drs.' Ad 
Schouten over „actuele politiek” . 
Een groot aantal vragen werden.op 
hem afgevuurd, die hij met verve 
wist te beantwoorden. Inzake het 
CDA stelde Schouten zich pal 
tegenover Faber op, vond laatstge
noemde verdeelheid tussen chris
tenen „een luxe uit het verleden” , 
Schouten meende dat een eenheid 
van intentie m.b.t. de doelstellin
gen van het CDA tussen de drie 
partners ontbrak. Vanuit de deel- 
nemersgroep deed men evenwel

■ ailM W lW — « n m

een beroep op dit kamerlid zich 
t.a.v. het CDA niet afzijdig te hou
den. „Wij hebben u met uw niet ge
ringe kwaliteiten in het CDA hard 
nodig” , zo vertolkte der deel
nemers velerlei gevoelens van de 
op dit punt zeer diepgaande en met 
een totale inzet gevoerde discussie. 
Het kaderweekend Zuidwest Ne
derland begon de vrijdagavond met 
het thema: de „structuur van de 
ARP” . Gesprekspartner hierbij was 
partijsecretaris D. Corporaal. Op
merkelijk feit van de discussie was. 
dat veel deelnemers meenden dat 
de partijorganen meer invloed 
moesten kunnen uitoefenen op het 
beleid van de AR Tweede Kamer
fractie. „Als dit het geval zou zijn, 
zou de partij veel beter over komen 
bij de kiezers en bij de eigen ach
terban” , aldus diverse kursisten. In 
dit opzicht kunnen we wel eens 
naar de organisatiestructuur van de 
PvdA kijken meenden sommigen.

Dr. S. Faber.

Van de

partij
De zaterdagochtend besteedde deze 
groep aan een discussie met mr. J. 
N. Scholten over „actuele politiek” 
zowel als aan een gedachtenwisse
ling met drs. Boonstra over „taak 
en functie van de politieke partij” . 
Daarbij werd o.a. diepgaand ge
sproken over de diverse overwe
gingen welke de keus van de bur
ger voor een politièke partij bepa
len. Hoe verhouden zich daarbij 
gevoelsmatige en verstandelijke 
overwegingen? Daarover dacht 
men blijkens diverse uitspraken 
verschillend.
De zaterdagmiddag werd besloten 
met het thema: „spreek- en discus
sie vaardigheid” . De kunst van het 
debatteren werd hierbij uitvoerig 
belicht. Het debat is in zekere zin 
een „strijd” en de tegenstanders 
passen daarbij bepaalde „listen” 
toe, waarvan het goed is die te on
derkennen. Deze listen of discus- 
siemethoden kwamen diepgaand 
aan de orde. Ook werden o.l.v. de 
heer Van Oosten enkele grondpa
tronen- van de overredingskunst 
onder de loupe genomen. Op een 
volgende bijeenkomst zal de be
sproken theorie in praktijk ge
bracht gaan worden!

Door het Provinciaal College 
van Advies in Zeeland is een 
discussienota over het on
derwijs samengesteld.

De nota is dezer dagen door de 
Provinciale Organisatie toegezon
den aan de kiesverenigingen, Sta- 
teneentrales etc.
Tijdens de Zeeuwse jaarvergade
ring, die is vastgesteld op 1 maart 
ais., zal de nota door twee sprekers 
worden ingeleid, waarna via 
groeps- en algemene 'discussie 
standpuntbepaling kan volgen.
Met name de secretarissen van de 
kiesverenigingen worden met klem 
verzocht deze nota op de agenda 
van de kiesvereniging te plaatsen.

Ook wanneer het niet gemakkelijk 
valt veel mensen ter vergadering te 
krijgen is het toch mogelijk de nota 
te bespreken. Denkt u bijv. eens 
aan een gespreksgroep bij één van 
de onderwijzers van uw stad of 
dorp aan huis. Mogelijk kunnen 
daar ideeën of suggesties geboren 
worden die u op uw vereniging of 
op de jaarvergadering aan de orde 
kunt stellen.
Belangrijk is ook de raadsleden van 
de nota te voorzien en natuurlijk de 
eerste maart vrij te houden voor de 
vergadering van ARP Zeeland.
De nota is te bestellen bij het pro
vinciaal secretariaat van de ARP 
Zeeland, Abeelseweg 4, West- 
Souburg a f2 ,— per exemplaar.

Nieuwe man 
ARP Buitendienst 
Holland/Utrecht

De A.R.P. beschikt over een 
team van v ijf vrijwilligers, die 
als buitendienstmedewerker 
kiesverenigingsbesturen willen 
adviseren over het plaatselijk 
politieke werk. Onlangs moest 
de heer G. Lakerveld te Wilnis 
door gewijzigde persoonlijke 
omstandigheden zijn mede
werking aan de buitendienst 
beëindigen. In deze vacature is 
nü voorzien door de benoeming 
(per 1 januari 1975) van de heer 
W. A. van Zanten te Baarn. De 
heer Van Zanten zal met name 
kiesverenigingen in Noord- 
Holland en Utrecht bezoeken, 
maar wellicht ook wel eens 
buiten genoemde provincies

actief zijn. Wij hopen, dat , er 
een goede samenwerking tus
sen de te bezoeken kiesvereni
gingen en de heer Van Zanten 
zal kunnen ontstaan.

BIJEENKOMST 
BIJTANKERS EN 

CAMPAGNETEAMS
Op za. 15 februari a.s. vindt de 2e 
bijtankdag voor oudkaderkursisten 
plaats in Contact der Continenten 
te Soesterberg, Amersfoortsestraat 
20. Vanaf Amersfoort met de bus
lijnen 55, 56, 59, en 79 om het kwar
tier een bus met een rijtijd van 
eveneens 15 minuten. Vanaf 
Utrecht een bus 18 en 40 min. over 
heel. Rijtijd 30 min. met de lijnen 
79, 77.
Op het programma staan gedach
tenwisselingen met mevr. v. Leeu
wen (vicevoorzitster Tweede Ka
merfractie), staatssecretaris Kooij- 
mans, en mr. Prins, lid d.b. De on
derwerpen zijn resp.: „actuele poli
tiek” , ,taak en werking van de V.N._ 
en „de taak van de overheid” . We 
beginnen om 9.45 uur.Willen de 
oud-kaderkursisten zich zo spoedig 
mogelijk opgeven bij C.Bremmer 
op het partijburo (0 70-18.39.60)? 
Dit geldt ook voor hen die wegens 
verhuizingen e.d. geen uitnodiging 
voor de 2e bijtankdag hebben ont
vangen!
Op vrijdagavond 14 februari a.s. 
eveneens in Contact der Continen
ten, aanvang van bijeenkomst van 
de regionale campagneteams, met 
o.a. een inleiding van J. N. A. 
Groenendijk over „het functione
ren van de campagneteams in 1975 
en daarna” . Op za. de 15e lopen de 
campagneteams het programma van 
„de bijtankers” mee.

ARP AMSTERDAM
Wie de rapporten „Gerede twijfel” 
en „Oriëntatie 1974” heeft gelezen, 
o f daarover heeft 'gehoord zal zeker

de behoefte krijgen daar met ande
ren over te praten. Dat kan. De 
ARP-Amsterdam wil groepjes vor
men van maximaal 10 personen die 
één o f naar behoefte twee o f drie 
avonden, met elkaar yan gedachten 
willen wisselen over de meer fun
damentele aspecten van de politiek. 
Opgeven bij: A. G. Muller, Grani- 
dastraat 21 tel. 84.18.72

Boersma 
naar Woerden

Minister Boersma bezoekt op 
maandag, 17 febrari a.s. in het ka
der van de actie „Wij komen terug” 
Woerden, ’s Avonds is er een bij
eenkomst voor leden en kiezers in 
zaal „Concordia” . Aanvang 20.00 
uur.

WERKBEZOEK 
K.C. DORDRECHT

Op vrijdag, 14 februari a.s. brengt 
de A.R.P. Tweede Kamerfractie een 
werkbezoek aan de Kamercentrale 
Dordrecht. Scholen, bedrijven en 
de stellingdamse visafslag zullen 
o.a. bezocht worden, ’s Avonds is er 
een viertal bijeenkomsten voor le
den en kiezers in:
-  Het ' wapen van Holland, te 
Klaaswaal met mevr. Kraaijeveld 
en J. van Houwelingen (onderwijs 
en milieu) ,
-  Hellevoetssluis, café „de Deel” , 
mevr. v. Leeuwen, H. A. de Boer en 
prof. Albeda
-  In Hardinxsveld-Giessendam, in 
Herv. Centrum, met Aantjes en Van 
Dam
-  In Leerdam, partijvoorz. J. de 
Koning en J. N. Scholen.

VERBAND /DRENTHE
Op zaterdag 15 maart is er een bij
eenkomst voor AR-, CH- en KVP- 
raads- en statenleden. De bijeen
komst vindt plaats in het provin
ciehuis te Assen; aanvang 9.30 uur. 
Op deze bijeenkomst zal. mr. A. W. 
A. baron Van Verschuer spreken 
over „Gemeente en ruimtelijke or
dening” .

IOp initiatief van de Arjos- 
Gelderland 1 en de AR- 
kiesvereniging Nunspeet, is 
er in december ’74, in Nun
speet een ledenwerfactie 
voor de Arjos gehouden.

De actie werd als volgt opgezet:
Om te beginnen moesten we de 
namen hebben van potentiële le
den.
Die hebben we gezocht in de chris
telijke hoek. Onder Hervormden, 
Gereformeerden en Chr. Gerefor
meerden. Van de kerkelijke bu- 
reau’s kregen we de namen van de 
leden in de leeftijdsgroep 18-25 
jaar. Ook de plaatselijke koffie-bar 
verstrekte namen van bezoekers 
die waarschijnlijk belangstelling 
zouden hebben. Op deze manier 
kregen we 350 namen en adressen. 
Al deze mensen hebben een stencil 
gekregen waarin ze werden uitge
nodigd voor het bij wonen van de 
oprichtingsvergadering... Tevens 
kregen zij informatie over de Arjos. 
Uit deze 350 mensen hebben de 
mensen die al lid waren van de 
Arjos-Nunspeet en de leden van het 
bestuur van de AR-kiesvereniging, 
70 namen gedestilleerd van mensen 
waarvan mocht worden veronder
steld dat ze belangstelling zouden 
hebben. Deze 70 mensen zijn allen 
persoonlijk bezocht en uitgenodigd 
om op de oprichtingsvergadering te 
komen. Om deze bezoeken te kun
nen bewerkstelligen, stelden enkele 
leden van het bestuur van Arjos- 
Gelderland zich beschikbaar. Voor 
het vervoer zorgden de bestuursle
den van de AR-kiesvereniging. 
Deze kiesvereniging had ook al een 
krediet- gegeven om de benodigde 
uitgaven te bekostigen.
Het resultaat was dat er op de ver

gadering 23 mensen aanwezig wa
ren. Deze avond werd ingeleid door 
de voorzitter van Arjos-Gelderland, 
Aalt v.d. Glind. Hij lichtte toe wat 
christelijke politiek inhoudt en wat 
de activiteiten van de Arjos zijn.

A r jo s  led en w erfa ctie

Nunspeet
laat zien hoe het moet

ƒ J- E E N -A -\ .  
ACTIEVE 

KIES
VERENIGING

Hierna ontspon zich een levendige 
discussie. Er werd besloten deze 
discussie voort te zetten op een 
volgende vergadering in januari. 
Op deze vergadering zou dan met
een besproken kunnen worden 
wat de Arjos-Nunspeet denkt te 
gaan doen.
Deze vergadering heeft inmiddels 
plaatsgevonden. De opkomst was 
niet overweldigend, maar het lijkt 
een leuke actieve groep te worden. 
Met wat optimisme mogen we toch 
aannemen dat de groep tot ± 15 
man (en vrouw) zal uitgroeien.
Op deze vergadering is besloten 
voor de Arjos-Nunspeet een vrije 
bestuursvorm te kiezen. D.w.z. er 
komt geen vaste voorzitter, maar 
steeds wordt voor de volgende ver
gadering iemand aangewezen die 
de vergadering zal leiden. Per ver
gadering wordt er ook een notulist 
aangewezen. Alleen administratie 
en penningen worden voor een be
paalde periode door dezelfde per
soon beheerd. Om te voorkomen 
dat de zaak meteen verwatert (het 
gevaar als je geen vaste voorzitter 
en secretaris hebt) spreken we op

iedere vergadering meteen de datum 
van de volgende vergadering af (in 
principe is dit steeds na 3 weken). 
Zijn er nog meer AR- 
kiesverenigingen in Gelderland die 
willen meerwerken een Arjosklub 
in hun woonplaats op te richten? 
Neem dan even kontakt op met de 
seeretaris-Gelderland. Het is Henk 
van Drunen, Schoofbandweg 5, Ros- 
sum. Tel. 04180-2651.

Mevr. v. Leeuwen belicht 
Abortusontwerp

Op 12 februari a.s. verzorgt de 
partij een televisie-uitzending. 
Mevr. Van Leeuwen, lid van de 
ARP-Tweede Kamerfractie, licht 
o.a. het initiatief wetsontwerp van 
ARP en KVP inzake nieuwe rege
len met betrekking tot het afbreken 
van zwangerschap.
De uitzending vindt plaats via Ne
derland I en begint om 20.20 uur.

Errata
Adressengids

In de ARP adressengids zijn 2 
kleine foutjes geslopen en wel 
in de telefoonnummers van de 
Tweede Kamerleden Rooi vink 
en van Houwelingen. Van B. 
Roolvink is het telefoonnumer: 
5.97.13 (en niet: 4.97.13). Het 
nummer van dhr. van Houwë- 
lingen is 2732 (en niet: 1.10.43),. 
Wilt u deze korrecties in uw 
gids aanbrengen en anderen 
hierop wijzen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Een sterke AR P:
steun voor de christen- democratie
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cürsüs georganiseerd.

van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 7 5 0 7 7 6 9  t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden onder vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W, - 2 lessen.
-de gemeente in ons bestuursstelsel -1 les.
-gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
- onderwijs -1 les.
-welzijnsbeleid - l  ies.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974..
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus. - ■
De totale cursus bevat:
-11 T.V.-lessen
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften - ' ■

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad”.

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
- Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking -10  lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gemeente
- de rol van het gemeenteraadslid 
-ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente
- inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening 
-volkshuisvesting
- onderwijs
- cultuur en recreatie 
-sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde 
-functionele en wijkraden
- intergemeeritelijke samenwerking en 
gewestvorming

- de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 25,- 
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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„Zuidelijk Afrika”.

Verruiming gewetensbezwaren: 
een zaak die de moeite waard is

Een gewetensbezwaar is een 
gewetensbezwaar.
Simpel samengevat kan dit 
de conclusie genoemd wor
den, welke de A.R.P. 
Tweede Kamerfractie vorige 
week getrokken heeft over 
de actuele kwestie betref
fende gewetensbezwaren mi
litaire dienst.

Door dr.
W. de Kwaadsteniet
Tweede Kamerlid ARP

V o o r  d e  vraag o f  een  bezw aar tegen  
m ilita ire  d ien st erk en d  m o e t w o r 
d e n , is b e p a le n d  o f  h et e en  g e w e 
te n sb e zw a a r  is , on v e rsch illig  o f  d it 
b ez w a a r  d an  is  teru g  te v o e re n  op  
g o d sd ie n s t ig e , e th is ch e  o f  p o lit iek e  
in z ich ten .
In Nederlandse Gedachten van 4/11 
januari en 18 januari j.l. h e b  ik  
re e d s  e en  u itv oer ig e  u iteen zettin g  
g e g e v e n  van  een  aantal fe ite lijk e  
g e g e v e n s  e n  op v a ttin g e n  o v e r  d e  
h ie r  aan d e  o r d e  z ijn d e  p ro b le m a 
tiek , m et n a m e o o k  van  d e  ged ach -

Oosterbaan & Le Cointre n.v. 
Goes
Telefoon (01100) 7555* 

DRUKKERS-UITGEVERS

Al 70 jaar drukker 
in Benelux voor 
bedrijven en organisaties

Een blad om veel 
van te verwachten!
□  Een abonnement op Ned. Ge
dachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement ( f7 , -  per half 
jaar)

Mijn geboortedatum is
□  Stuur mij enkele proefnummers

N aam ........................................................

A d re s .......................................................

W oonplaats .............................................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66,

Den Haag. Géén postzegel

Het enige politieke 
weekblad van 
formaat >

ten  in  onze kring, zoals o n d e r  
w o o rd e n  gebracht d o o r  K u y p e r  
(1892), A n em a (1923) en B ou k em a  
(1972), G raag verw ijs, ik  naar d e  in  
d e  g en oem d e  num m ers n eerg e 
le g d e  in form atie.

K u y p er  g a f reeds breedu it ru im te 
v o o r  d e  con sciën tie  van de o n d e r 
daan op  dit punt.

A n em a v o lg d e  hem  daarin, m aar 
had een  aarzeling^ G od sd ien stig e  
en zed elijk e  bezwaren la gen  v o o r  
d e  hand. M aar wat te d o e n  m et de 
"ru b r ie k  van socia le, p o lit ie k e , pa
c ifis t is ch e  bezwaren, o f  h o e  m en  
d ie  n oem en  w il.”  N iettem in  zegt 
dan A n em a to ch  ook: "W a n n eer  zij, 
d ie  zu lk e bezwaren k oesteren , dat 
d o e n  krachtens een o n m id d e llijk e  
m ore le  inspraak van hun g ew eten , 
w ord t d e  zaak enigszins a n d ers .”

B ou k em a  form uleert, zoa ls  wij 
even een s reeds eerder g ez ien  h eb 
ben , m et betrekking to t het g e w e 
ten  als ju r id isch  p ro b le e m :” ... een 
bew u stzijn  van goed  en  k w aad , op  
g ron d  w aarvan de m ens z ic h  ver
p lich t v oe lt  in een con cre te  situatie 
zo  w e l o f  zus n iet te h an d e len .”  En 
het is B oukem a, d ie o o k  to t het 
o o rd e e l kom t, dat v o o r  d e  vra ag  o f  
een  bezw aar tegen  d e  m ilita ire  
d ien st erkend m oet w ord en , bep a 
len d  is o f  m en  te m aken  h e e ft  m et 
een  gew etensbezw aar, o n v e rsch illig  
o f  d it bezw aar is terug te v o e re n  op  
godsd ien stig e , eth ische o f  p o lit ie k e  
inzichten .

O verigens m oet in dit k ad er v o lle 
d igh eid sh a lve  w ord en  op g em erk t, 
dat h et erkennen van  e en  g ew e 
tensbezw aar niet h etze lfd e  is als 
h et goed k eu ren  ervan, m aar het er 
rek en in g  m ee houden.

Grondwet en wet
Er m oet o o k  n og  eens op  gew ezen  
w ord en , dat de tekst v a n  het 
G rondw etsartikel (196) even een s 
ru im  is. W egens ernstige g e w eten s
bezw aren  w ordt vrijste llin g  ver
leen d , zo  blijk t uit d it artikel. Er 
staat bij, dat bij de (g e w o n e ) wet 
” d e  voorw aarden , w aa rop ”  m oeten  
w ord en  genoem d.

M aar d e  (gew one) w et, dat is nu in 
d it geva l d e  ” w et g ew eten sb ezw a 
ren  m ilitaire d ienst” , lijk t n iet ge 
h ee l in  d ie lijn  van  d e  G ro n d w e t te ~ 
lig g en , althans is de w etstek st geen 
n ood zak e lijk  v oortv loe ise l van de 
tekst van de G rondw et.

D e  w etstekst bep erkt d e  g ew eten s
bezw aren  tot d ie " te g e n  elk oor- 
logsgeweld". Dit is een  "b e p e r k in g ” 
en  géén  "voorw aarde , w a a ro p ” . Bij 
voorw aarden , w aarop zal b ijv o o r 
b ee ld  gedacht m oeten  w o rd e n  zo 
w e l aan de erken n in gsp roced u re  
m et o.a. de ad v iescom m iss ie  die

een  to e ts in g  verricht, als aan de 
p lich t to t  v erv a n g en d e  d ienst.

ARP benadering
D e b e p e rk in g  tot " te g e n  e lk  o o r 
lo g s g e w e ld ”  w ord t reed s  d o o r  het 
A R P  P ro g ra m  van  A c t ie  1971-1975 
n iet als ju is t  erken d . W at dat b e 
treft z ijn  bezw aren  o n zerz ijd s  n iet 
van  v a n d a a g  o f  g isteren , maar 
reeds b ijn a  v i jf  jaar g e le d e n  aange
du id . O n s p rogram  w e n st n am elijk  
w etsw ijz ig in g , zod a t o o k  reken in g  
kan  w o rd e n  g eh ou d en  m et hen , die 
g ew eten sb ezw a ren  h e b b e n  tegen  
het g e b ru ik  van  A B C -w a p en s.

In on s p rogra m  w o rd t d u s  n iet uit
gegaan  van  bezw aren  teg en  e lk  oo r 
lo g sg e w e ld , m aar v a n  bezw aren  
tegen  o o r lo g s g e w e ld , m et d e  h ier 
sp ecia a l aa n ged u id e  w ap en s. H ier

m ed e  w erd  d erh a lv e  im p lic ie t  b e 
zw aar gem aakt te g e n  d e  w etstekst, 
m aar n iet tegen  d e  tekst van  d e  
G ron d w et. H et stan dpu nt, dat d e  
A R P  T w eed e  K am erfractie  h eeft 
in g en om en , gaat n ie t p r in c ip iee l, 
m aar w el p ra ctisch  v erd er dan  d e  
tekst van on s p rog ra m  van  actie  
zelf.

D aarbij is u itgegaan  van  d e  g e d a ch 
te, dat d e  aa n d u id in g  van  bep aa ld e  
w ap en s -  v o lg en s  on s p rogram  dus 
A B C -w ap en s -  d o o r  d é  w etg ever  
ten  op z ich te  van  e en  g ew e te n sb e 
zw aarde in  fe ite  w illek eu rig  is en 
per  co n se q u e n tie  on ju ist.

V erd er  is o v e rw o g e n , dat d e  b ep a 
lin g  van  het g e b ru ik  van  bep aa ld e  
w a p en s beru st o p  b e le id sb e s liss in 
g en  van  d e  ov e rh e id . D it w il dus in 
fe ite  zeggen , dat on zerz ijd s erkend 
w o rd t , dat b e le id sb e s liss in g e n  van  
d e  ov erh e id  ten  aanzien  van  het 
g e b ru ik  van w a p en s v o o rw e rp  van  
g ew eten sb ezw a ren  ku nn en  zijn. A ls 
d it  h et g eva l is, dan  betre ft d it o o k  
b e le id sb e s liss in g e n  van  d e  o v e r 
h e id  ten  aanzien  van  het g eb ru ik  
van  h et leger.

Z o n d e r  ons aan en ig e  form u lerin g  
van  een  w etstek st bij v oorb a a t te 
b in d e n  -  w ij w a ch ten  d e  v o o rs te l
len  van  het k a b in e t a f  -  lijk t d e  b e 
n aderin g , n eerg e leg d  in  h et d o o r

JUSTITIE
„Het dilemma, ö f maatschap- 
p ijverbeteringen o f strengere 
strafrechttoepassing, wijs ik af. 
Het is een vals dilemma. Uit
gangspunt bij de bestrijding 
van de criminaliteit dient te 
zijn: handhaving van de gel
dende rechtsorde, indien nodig 
door straffen". Aldus mr. Van 
Dam bij het begrotingsdebat 
justitie waarover NG u uit
voerig informeert. Daarnaast 
o.a. aandacht aan de Algemene 
Ledenvergadering van de CHU 
van het afgelopen weekend.

, Arjos-voorzitter Borgman
schrijft daarover in de rubriek 
„onder de hamer”£„wil het CDA 
straks bij de kiezers aanslaan, 
dan zal het een duidelijk poli
tiek gezicht moeten hebben” .

Ziekte
drs. J. de Koning

De voorzitter van de A.R.P., drs. J. 
,d e  Koning, is vrijdag jl. ter obser
vatie in een ziekenhuis opgenomen. 
Het onderzoek zal enige tijd in be
slag nemen. Zijn werkzaamheden 
als partijvoorzitter zullen gedu
rende die tijd worden waargeno
men door de eerste en tweede on
dervoorzitter, resp. dr. D. Th. Kui
per en drs. R. Zijlstra.

het I .K .V . v o o rg e ste ld e  artikel 2 
(zie N.G. d.d. 4111 januari j.l.), als 
u itgan gspu nt bru ikbaar.

M et andere w o o rd e n , erk en n in g  
van  g ew eten sbezw aren  zal o.i. 
p laatsv ind en  m et betrek k in g  to t 
g eb ru ik  van  g e w e ld  als zod a n ig , 
g ebru ik  van  bep aa ld e  g e w e ld sm id 
d e len , a lsm ed e  m et b e trek k in g  tot 
g eb ru ik  van  g e w e ld  o f  bep aa ld e  
g e w e ld sm id d e le n  t.b .v . een  bep aa ld  
p o lit iek  d o e l. D it betek en t o v e r i
gen s d a t p o lit iek e  bezw a ren  als 
zod a n ig  n iet v o ld o e n d e  zijn  o m  
v o o r  erk en n in g  in aanm erk ing  te 
k o m e n ; het zu llen  g ew eten sb ezw a 
ren  m oeten  zijn  en  er zal a ltijd  een  
relatie  m oeten  zijn  m et g eb ru ik  van  
g ew e ld .

In  d it verban d  on d erstrep en  w ij, 
Vervolg op pag. 2

W. Smeenk & Zonen
PIANO’S - ORGELS 
STARINGPLEIN 7 
TEL. 020-185151 
AMSTERDAM.
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Uit de bekende en veelgenoemde 
verklaring over de rechten van de 
mens blijkt dat man en vrouw vol
komen gelijkwaardig en gelijkbe
rechtigd door het leven zouden moe
ten gaan. Maar de realiteit is he
laas anders. In verschillende delen 
van de wereld wordt de vrouw nog 
altijd gediscrimineerd. En in de 
Derde Wereld, zelf al een groten
deels gediscrimineerde wereld, heeft 
de vrouw het extra moeilijk. Zij 
heeft niet de kans al datgene te 
doen dat zou kunnen meehelpen om 
haar land te ontwikkelen. En als zij 
geremd wordt, wordt haar land ge
remd.

Bolivia
Dit moge blijken uit een enkel voor
beeld.
Het viel enkele ontwikkeling sdes- 
kundigen op dat op de platteland- 
scholen (in Bolivia) het aantal 
meisjes snel afnam naarmate de 
kinderen in een hogere klas kwa
men. Bij navraag kreeg men te ho
ren dat aangezien er toch iemand 
de kudde schapen en lama’s moest 
hoeden -  de voornaamste bron van 
inkomsten voor de boeren daar -  de 
ouders er de voorkeur aan gaven de 
meisjes voor dit werk thuis te hou
den en hun broers naar school te 
sturen. Want ja, zij waren tenslotte 
mahr vrouwen.
Over ’t algemeen is men het er over

Ontwikkeling en emancipatie

eens dat verhoging van de land- 
bouwprbduktie en verbetering van 
het leven op het platteland een ab
solute voorwaarde vormen voor 
werkelijke ontwikkeling. Welnu in 
de meeste boerengemeenschappen 
van ontwikkelingslanden spelen 
vrouwen een belangrijke rol. Wat 
zou dus meer voor de hand liggen 
dan deze meisjes en vrouwen een 
goed gerichte opleiding te geven, 
zodat door moderne methoden de 
verhoging van de landbouwproduk- 
tie gerealiseerd zou kunnen worden. 
Nu klagen de deskundigen dat het 
zo moeilijk is om moderne werkwij
zen en technieken ingang te doen̂  
vinden omdat het vooral de vrou
wen zijn die conservatief vasthou
den aan traditionele methoden.

Daar komt dan nog bij dai het de 
vrouwen zijn die via de opvoeding 
van de kinderen, zoons zowel als 
dochters vastgegroeide denkbeelden 
overhevelen naar volgende genera
ties.

genschou

Vicieuze cirkel

Hieruit blijkt dat het vraagstuk 
van ontwikkeling veel weg heeft 
van een vicieuze cirkel. Ontwikke
ling is niet mogelijk zonder de vol
ledige deelname van de vrouw. 
Maar dat kan weer niet eerder dan

wanneer er verandering komt in de 
wijze, waarop de vrouw beschouwd 
wordt.

Hoe die cirkel dan te doorbreken? 
Misschien moet men ophouden 
aparte programma’s voor de ont
wikkeling van vrouwen te creëren, 
waardoor de mannen niet betrok
ken worden bij de werkelijke pro
blemen. Want er kan weinig bereikt 
worden zonder een diepgaande 
verandering in de houding van de 
man. Er bestaat waarschijnlijk 
meer behoefte aan aktie program
ma’s gebaseerd op het idee dat man 
èn vrouw volledig gelijkwaardige 
partners zijn.
Maar ja, zoiets is natuurlijk ge
makkelijker gezegd dan gedaan. 
Hoe worden b.v. nationale delega
ties naar conferenties over ontwik
kelingsproblemen samengesteld, 
waar bovenstaande vraagstukken 
aan de orde komen? In dergelijke 
delegaties zouden meer vrouwen 
benoemd moeten worden.

Volledige deelname
In beleidsfuncties worden veel te 
weinig vrouwen benoemd. Opval
lend is de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in allerlei internatio
nale organisaties betreffende het 
ontwikkelingswerk. Wil ” ontwikke
ling” werkelijk slagen dan is dat 
niet mogelijk, zonder de volledige 
deelname van de vrouw.

En die deelname geldt dan voor alle 
niveaus zowel op het plattelands
schooltje in Bolivia als in het verte
genwoordigd zijn van allerlei or
ganisaties.

T. van Gelder - De Boer

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en schaftketen 
scholen en 
kerken 
directie- en 
schaft-
wagens HAHftfi
etc. HOUTBOUW n A il  P U

HADDINXVELD
tel. Giessendam-Hardinxveld 3888

M r. V A N . D A M  B IJ  B E G R O T IN G  J U S T IT IE

Strafinrichtingen zijn 
géén laboratoria voor

gedragswetenschappen
„Het dilemma, óf maatschap- 
pijverbeteringen óf strengere 
strafrechttoepassing, wijs ik 
af. Het is een vals dilemma. 
Uitgangspunt bij de bestrij
ding van de criminaliteit 
dient te zijn: handhaving van 
de geldende rechtsorde, in
dien nodig door straffen. De 
verbetering van de samenle
ving kan nimmer de rechts
handhaving verdringen”.

Aldus het AR-kamerlid van Dam in 
zijn bijdrage bij de begrotingsbe
handeling van Justitie. Van Dam 
was zijn bijdrage begonnen met op 
te merken dat de oorzaak van de 
misdaad tegenwoordig in mindere 
mate gezocht: wordt bij de mens 
zelf en eerder bij de negatieve om
standigheden in de samenleving en 
de negatieve invloed die daarvan 
op het menselijk gedrag uitgaat. 
Het strafrecht, aldus van Dam, is er 
om ons voor te houden wat mag en 
watmiet mag: „Strafrecht wil geen 
negatief complex van verboden zijn 
maar een geheel van normen en re
gels, gericht op een gelukkige sa
menleving. Een samenleving, 
waarin naar Gods wil het goede zijn 
kans krijgt en het kwade wordt on
derdrukt. Een wet is er niet om ons 
te veroordelen maar om ons in de 
vrijheid te zetten” . Van Dam waar
schuwde voor het achteloos om
springen met de rechtsorde, ook al 
is zij op onderdelen niet bevredi
gend: „het zoeken van eigen recht 
of het vergoeilijken van inbreuken' 
verhelpt de gebreken van de sa
menleving niet. De rechtsorde kan 
alleen langs de daartoe aangewezen 
democratische weg worden verbe
terd” .

„Welzijnsdepartement”
Justitie is een welzijnsdepartement, 
aldus van Dam, en verdient alszo- 
danig ook bedeeld te worden. 
Reeds bij de vorige begroting had 
de AR-fraktie voor een extra gelden 
voor justitie gevraagd, want de 
misdadiger verdient in de verschil
lende stadia van zijn justitiële gang

een zo zorgvuldig mogelijke beje
gening. Maar de begroting van 1975 
loopt nog steeds achter, terwijl' de 
rechterlijke versterking en het ge
vangeniswezen verbetering be
hoeft. Uitvoerig stond van Dam stil 
bij de problemen van het gevange
niswezen. Hij constateerde met 
staatssecretaris van Loon, die o.a. 
met het gevangeniswezen is belast, 
dat vele -inrichtingen aan vernieu
wing toe zijn. Maar is er wel een 
totaal plan op langer termijn, zo 
vroeg van Dam zich af. De uitvoe
ring van het herstructureringsplan 
gevangeniswezen uit 1972 roept 
veel vragen op, omdat er teveel met 
mensen heen en weer is geschoven, 
met gevangenen en met personeel. 
Vandaar dat van Dam vroeg om een 
nota die duidelijkheid verschaft 
over de uitvoering van het her
structureringsplan: „ik meen dat de

Vervolg van pag. 1

dat bezwaren tegen militaire dienst 
en bezwaren tegen andere plichten 
die de samenleving eist zeker niet 
op één lijn kunnen worden ge
plaatst.
Het is overigens duidelijk, dat deze 
gehele problematiek niet zo een
voudig is en dat een practische re- 
géling vragen en moeilijkheden op
roept. De benadering zal moeten 
zijn daarvoor dan met elkaar zo 
goed mogelijke oplossingen te vin
den.

Zo is een vraag of de overheid 
dwingende redenen kan hebben 
om, gelet op het grote belang van 
de rechtsorde als onmisbare levens
voorwaarde, een uitzondering te 
maken op het beginsel van de er
kenning van gewetensbezwaren.

Anema meent: ” In het uiterste ge
val ... moet de Overheid met haar 
rechtsorde voorgaan.” Dus: in het 
uiterste geval.
Boukema meent overigens, dat bij 
een groot aantal bezwaarden aller
eerst de vraag beantwoord moet 
worden o f met andere middelen

onoverzichtelijke beslissingen van 
de laatste jaren en de vraagstukken 
rondom de kwestie grote com
plexen of kleine inrichtingen daar
toe alle aanleiding geeft” .
'Ook vroeg hij aandacht voor de 
personeelsbezetting, waarbij het bij 
de omvang van het personeel erom 
gaat, de zware taak die betrokke
nen hebben, niet extra te verzwa
ren door de te lange en te zware 
dienst ten gevolge van het perso
neelstekort.

Inrichtingen
„Strafinrichtingen zijn geen labora
toria voor gedragswetenschappen, 
en op buitenstaanders maken zij 
die indruk wel eens” , aldus van 
Dam, die een aantal kritische vra
gen over het regime van de inrich
tingen op staatssecretaris van Loon

E E N
V E R V A N G E N D E  

D IE N S T  
Z A L  E R  

M O E T E N  
B L IJ V E N

aan de verdedigingsplicht kan 
worden voldaan, en niet of men 
wellicht bepaalde categorieën ge
wetensbezwaarden kan uitsluiten.

Hoe groot het aantal te erkennen 
gewetensbezwaarden zal zijn bij 
een ruimere wetgeving kan niet 
zonder meer worden vastgesteld. 
Rekening houdend met betrekke
lijk ruime marges behoeven mo
menteel geen grote problemen in- 
dit opzicht te worden verwacht.

Misbruik van de wetgeving, die al
tijd mogelijk is, ook onder de hui
dige wet, zal niet groot behoeven te 
zijn.
Er is en er zal ook moeten blijven 
een erkenningsproceduré 1)
En er is tevens en er zal ook moe
ten blijven een vervangende dienst

afvuurde. „In hoeverre verdringt 
het experiment het beleid? Wie be
paalt in feite het regime in een in
richting? Wie zorgt dat de regimes 
in de verschillende inrichtingen 
zodanig op èlkaar zijn afgestemd, 
zodat bij de overplaatsingen moei
lijkheden zoveel mogelijk worden 
voorkomen?” Van Dam gaf de ach
tergrond weer van zijn kritische 
vragen: „dat is de wens, dat men
sen die de wet hebben overtreden

waarvan de tijd langer duurt dan de 
gewone militaire diensttijd. Een 
zekere prijs lijkt stellig een rede
lijke zaak. Aantjes heeft dit ook op 
de laatste partijraad reeds onder
streept.

Een moeilijkheid kan verder zijn 
het niet zien van voldoende moge
lijkheden tot vervangende dienst. 
Dit probleem zou dan nader moe
ten worden aangepakt. Bezien moet 
worden of de mogelijkheden, welke 
momenteel benut worden, niet uit
gebreid kunnen worden.

Een moeilijke werkgelegenheidssi
tuatie kan echter nimmer een 
rechtvaardiging zijn om gewetens
bezwaren piet te ontzien.
Ten aanzien van de aard van de 
vervangende dienst behoeft men 
niet kieskeurig te zijn. Ook dit 
heeft Aantjes reeds op de partijraad 
betoogd. Vorige week heb ik on
derstreept, dat gewetensbezwaar
den bereid zullen moeten zijn ie
dere taak, die de overheid voor hen 
heeft aan te pakken. Artikel 13 van 
de wet leert in principe vele moge
lijkheden. Indien deze toch op een 
bepaald moment onvoldoende zou
den zijn, zouden analoge andere

zodat zij gevangenisstraf verdienen, 
worden begeleid op een zodanige 
wijze, dat zij de weg naar de samen
leving kunnen terugvinden” .
Een interessant moment in de ver
dere discussie vormde de positieve 
manier wagrop minister Van Agt 
reageerde op de opmerkingen van 
onze woordvoerder over de functies 
van het strafrecht. De minister
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mogelijkheden moeten worden na
gegaan.
De commissie van advies, welke in 
de erkenningsprocedure een rol 
speelt, heeft en zal zeker bij ver
ruiming van de wet een verant
woordelijke en zeker niet eenvou
dige taak hebben. Het blijft een 
uiterst moeilijke zaak om over het 
geweten van anderen, met anderen 
over hun geweten te spreken.

Wij wachten met grote belangstel
ling de voorstellen van de regering 
af. Er zal in de komende maanden 
nog heel wat over deze zaak ge
sproken en geschreven worden. 
Een zaak, die de moeite waard is.

l)Van de zijde van het kabinet is reeds 
gezegd, dat de lange duur van de erken
ningsprocedure een beklemmende zaak 
is. Het streven is er dan ook op gericht 
de duur van de periode tussen de indie
ning van een verzoek om erkenning als 
gewetensbezwaarde en de beslissing 
daarop van de minister van Defensie, 
welke thans gemiddeld 15 tot 18 maan
den bedraagt, terug te brengen tot in de 
toekomst wellicht 6 tot 9 maanden. Dit 
is o.i. inderdaad wel het minste wat men 
terzake doen kan. Een en ander zal een 
zekere uitbreiding van het bureau gewe
tensbezwaren en van de adviescommis
sie met zich meebrengen.
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L O T IN G
Inzake de toelating tot 
universitaire studies met een 
studenten stop, heeft het kabinet 
besloten te selecteren d.m.v. 
loting. Op zichzelf een nare zaak. 
De eindexamen kandidaten zijn zó 
in feite de personen op wiens 
ruggen de toelating wordt 
afgeschoven. Ongetwijfeld -  al is 
dat nog steeds niet concreet 
onderzocht -  zal b ij deze 
leerlingen de animo voor studie 
afnemen. Deze maatregel zal zeker 
ook z’n weerslag vinden op hét 
lerarencorps: hoe kunnen zij een 
klas nog volledig stimuleren? 
Anderzijds is de feitelijke situatie 
zo dat bij de universiteiten- maar 
ook bij het hoger 
beroepsonderwijs -  de zich 
aanmeldende studenten helaas 
niet meer kunnen worden 
geplaatst.
Ruimte, docenten en materialen 
zijn eenvoudig weg niet aanwezig. 
Hoe graag men studenten zou 
willen toelaten -  men kan geen 
ijzer met handen smeden. In die 
situatie moet er een regeling

komen. Loting is dan de meest 
neutrale methode. 
Eindexamencijfers zijn o.i. 
onvoldoende objectieve 
maatstaven. Misschien ware te 
overwegen een niet-ingelote 
kandidaat het volgende jaar een 
„dubbel”  lot te geven en zonodig ' 
een „driedubbel” lot het jaar 
daarop.
In elk geval moet van de minister 
van onderwijs nu wel gevraagd 
worden de oorzaak van dit kwaad 
(het loten) tot een oplossing te 
brengen door de 
onderwijsstructuren te 
verbeteren.
Als men -  terecht -  de 
mogelijkheid wil openen uit alle 
geledingen, jongelui te laten 
studeren, moet dat waar gemaakt 
worden.

★ k

O R K E S T E N B E S T E L
Het bestaande orkestenbestel is al 
jaren onderwerp van discussie. 
Momenteel zijn er 14 door het Rijk 
gesubsidieerde orkesten in ons 
land. Twaalf hiervan houden zich

bezig -  overigens overeenkomstig 
hun doelstelling -  met 
uitvoeringen die zich 
voornamelijk bewegen op het 
brede symfonisch terrein. De . 
subsidies aan deze orkesten 
vragen vele miljoenen per jaar. De 
vraag is al langer gerezen, gelet op 
de aantallen bezoekers per 
concert, of deze subsidies nog wel 
volledig verantwoord zijn.
Worden er niet te veel miljoenen 
uitgegeven voor een te beperkte 
groep van liefhebbers.
Daarnaast kan men het 
verschijnsel constateren dat een

toenemende behoefte bestaat aan 
een ruimere cultureel 
maatschappelijke doelstelling van 
orkesten. Kamermuziek, 
koorbegéleiding voor 
amateuristische kunstoefening, 
operabegeleiding naast educatieve 
taken (begeleiding op scholen 
etc.), komen onvoldoende van de 
grond. Wij hebben geen enkel 
bezwaar tegen het geven van 
concerten. Integendeel. Maar ook 
aan de andere genoemde behoeften 
moet aandacht worden 
geschonken. Er zal naar onze - 
mening een zo gedifferentieerd 
mogelijk repertoire moeten 
komen. In de advieskring van de 
minister -  de Raad voor de Kunst 
-  is men al jaren met dit 
vraagstuk bezig. Maar men komt 
er niet uit omdat men het niet 
eens kan worden over de 
muziekorganisatie.
Minister Van Doorn heeft nu 
gepoogd deze onhoudbaar 
geworden, bevroren situatie te 
doorbreken.
Hij erkent de grote waarde van de 
huidige orkesten. In verband met 
de hiervoor geconstateerde 
verbreding van de muzikale 
behoeften stelt hij nu voor in het 
totale muzikale gebeuren meer te

UITNEMENDHEID 
DER CONSCIËNTIE

De A.R.-Tweede Kamerfrac
tie heeft vorige week na ge
degen voorbereiding haar 
standpunt bepaald in de zeer 
aktuele zaak van de gewe
tensbezwaarden ten aanzien 
van de militaire dienstplicht.

Op de in december van het vorige 
jaar gehouden partijraad heb ik een 
eerste aanduiding gegeven van de 
overwegingen die daarbij in aan
merking zouden moeten worden 
genomen. Ons fractielid De Kwaad- 
steniet heeft zich zeer veel moeite 
getroost om na te speuren welk 
standpunt in het verleden door de 
A.R.P. is ingenomen en de daaraan 
ten grondslag liggende argumenten 
op hun waarde getoetst. Het resul
taat van die naspeuringen heeft hij 
weergegeven in een tweetal artike
len in Nederlandse Gedachten van 

_ en 18 januari jl. (Hij schrijft er 
«.„Jaag trouwens opnieuw over), 

vervolgens heeft hij een notitie 
samengesteld over het thans in te 
nemen standpunt. Met de daarin 
vervatte konklüsies heeft de fractie 
zich unaniem kunnen verenigen. 
Wie deze konklüsies vergelijkt met 
de in het verleden ingenomen 
standpunten komt tot de frappante 
ontdekking dat zij het nauwst aan
sluiten bij het standpunt van Dr. 
Abraham Kuyper! De grondge
dachte daarvan is, dat de overheid 
de uiterste terughoudendheid dient 
in acht te nemen, alvorens zij haar

onderdanen dwingt tegen hun ge
weten te handelen. Alleen (aldus 
Anema) wanneer de vervulling van 
de overheidstaak zelf in gevaar zou 
komen, behoort deze taak voorrang 
te hebben.
Met betrekking tot de militaire 
dienstplicht leidt dit ertoe dat voor 
erkenning in aanmerking komen 
gewetensbezwaren tegen het ge
bruik van geweld als zodanig, tegen 
het gebruik van bepaalde ge
weldsmiddelen, en tegen het ge
bruik van geweld of bepaalde ge
weldsmiddelen ten behoeve van 
een bepaald politiek, doel.
Bezwaren tegen een politiek stelsel 
op zichzelf zijn niet toereikend. 
Weerzin tegen een kabinet van een 
bepaalde signatuur is geen motief 
voor dienstweigering. Het bezwaar 
zal zich altijd tegen het gebruik van 
geweld of bepaalde geweldsmidde
len moeten richten, al kunnen die 
bezwaren ontstaan door het ge
bruik ten behoeve van het bereiken 
van een bepaald politiek doel.
Het is derhalve een ruim stand
punt, maar men doet ons onrecht 
door het gelijk te stellen met de 
zienswijze vaij PvdA, PPR en D’66. 
Ons standpunt onderscheidt zich 
door een aantal stringente voor
waarden. De bezwaren, waaraan 
ook ontleend (godsdienst, ethiek of 
politiek) zullen zich altijd moeten 
richten op het gebruik van geweld 
of bepaalde geweldsmiddelen. Er 
zal niet lichtvaardig een beroep op 
gewetensbezwaren kunnen worden

gedaan; zij zullen door een speciale 
commissie moeten worden onder
zocht en als echte gewetensbezwa
ren zijn bevonden. Niemand zal 
zich met een beroep op gewetens
bezwaren aan de militaire dienst
plicht kunnen onttrekken; in aard, 
voorwaarden en duur van de 
plaatsvervangende dienstplicht zal

een niet geringe prijs moeten wor
den betaald, waaruit blijkt dat het 
de betrokkene ernst is. De omvang 
van de vrijstellingen zal er niet toe 
mogen leiden dat daardoor de 
overheid zelf in de uitvoering van 
haar taak en roeping wordt belem
merd
Respect voor serieuze gewetenbe- 
zwaren tegen dienstplicht mag niet 
te kort doen aan de dankbaarheid 
jegens de tallozen voor wie het even
zeer een gewetenszaak is zich per
soonlijk en met gevaar voor eigen 
leven in te zetten ter bescherming 
van hun mede-burgers en ter verde
diging van de samenleving.
Binnen verantwoorde grenzen 
wordt aldus de „uitnemendheid der 
consciëntie” , om met Kuyper te 
spreken, door de overheid erkend 
en gerespecteerd. Christen-demo- 
cratische politiek zou men zich
zelf in tegenspraak komen als 
zij het vraagstuk van de gewetens
bezwaarden anders dan vanuit deze 
invalshoek zou benaderen en op
lossen.

B IL L IJ K
O N T S T O K E N

Minister Boersma heeft zich in de 
Tweede Kamer erg opgewonden 
over een motie van het PPR-lid 
Van Gorkum. De motie beoogde de 
werkgelegenheid voor jongere 
werknemers te verruimen door 63- 
jarigen in de gelegenheid te stellen 
uit het arbeidsproces te treden. 
Meestal is het niet verstandig zich 
door zijn emoties te laten meesle
pen. Niet zelden ook vervangt het 
een steekhoudende argumentatie. 
In dit geval echter ben ik blij, dat

coördineren binnen grotere 
samenwerkingsverbanden. Dat 
betekent per regio -  de minister 
denkt aan een achttal -  een 
hechtere samenwerking van de 
orkesten.
Binnen elke regio zullen alle 
facetten van het brede muzikale 
terrein gestalte moeten kunnen 
krijgen.
In beginsel is dit ministeriële 
discussiestuk een goed 
uitgangspunt om het gesprek in de 
muziekwereld eindelijk weer op 
gang te krijgen.
Wij menen ook dat de minister op 
een verantwoorde wijze, zowel 
inhoudelijk als uit financieel 
oogpunt, in een gebleken behoefte 
voorziet.
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minister Boersma zijn verontwaar
diging niet de baas kon en daaraan 
publiekelijk ten overstaan van de 
Kamer (en in het bijzijn van de 
minister-president) uiting gaf. 
Zeker, de motie vroeg nog slechts 
de mogelijkheid te openen. Van 
enige verplichting was (nog) geen 
sprake. Maar een morele pressie 
zou er zeker van zijn uitgegaan en 
men behoeft zich geen illusies te 
maken over het aantal gevallen, 
waarin die pressie konkreet zou 
worden uitgeoefend.
Het gaat vooral om de eruitspre- 
kende waardering voor de oudere 
werknemer. Hoe ouder een werk
nemer is, hoe moeilijker hij aan de 
slag komt. Het is al erg genoeg op 
die wijze je „afnemend nut” voor 
de maatschappij te-moeten ervaren. 
Onaanvaardbaar zou het echter 
zijn, indien de overheid met een 
dergelijke, aan de werkgelegen
heidssituatie ontleende maatregel 
de maatschappelijke „meerwaarde” 
van de jongere werknemer zou on
derschrijven.
De toorn van Boersma was billijk 
ontstoken. In zijn emotionele uitval 
kwam de overtuiging van de anti
revolutionaire minister van Sociale 
Zaken tot uiting. En daarom zal 
het in dit geval alle rechtge
aarde anti-revolutionairen 
goed hebben gedaan dat hij 
zijn verontwaardiging niet 
onder stoelen of banken 
stak.

Vervolg van pag. 2

W E G L O P E N
M IN D E R -
J A R IG È N

bracht tot uitdrukking, dat bij het 
bieden van rechtszekerheid, de be
vordering van de gerechtigheid en 
de vorming van de gemeenschap, 
als van elkaar onlosmakelijk ver
bonden functies van het recht be
schouwt; daarmee het vaak gepo
neerde dilemma: strengere straffen 
of maatschappijverbetering, afwij
zend.

Opvallend in dit debat was weer, 
dat, wanneer het om zèdelijkheids- 
kwesties gaat, socialisten en libera
len elkaar vinden. Er kwam een 
motie van hen ter tafel, waarin er 
bij de minister opaan werd gedron
gen te komen met voorstellen in
zake vrijgave van de pornografie. 
Minister Van Agt reageerde met te 
zeggen, dat hij deze zaak in de wet
gevende taak niet als een hoge 
prioriteit aansloeg. Hiermee rea
geerde hij tevens op de verwijten,

die hem vooral van de VVD waren 
gemaakt, dat de wetgeving zo traag 
verloopt.
De VVD kwam bovendien pleiten 
voor een maatregel van de minister 
vooruitlopend op toekomstige wet
geving, om ongeklede recreanten 
op het strand, dat door een ge
meente voor hen is bestemd, niet 

meer te vervolgen. De minister 
wilde eerst het resultaat van het 
overleg dat hierover gaande is af
wachten.

Minderjarigen
Aan de aandrang van de kant van 
de PvdA, PPR, D’66 en PSP voor 
weggelopen minderjarigen buiten 
medeweten van de ouders een ver
blijfplaats te bieden, bood minister 
Van Agt weerstand met een ver
wijzing naar de ouderlijke macht of 
voogdij, die de basis van ons fami
lierecht vormen. In aansluiting op 
de opvatting van de Hoge Raad 
hebben de minister en de staatssec
retaris voorgesteld, dat een hulp
verlener, die een minderjarige ver
bergt, in voorkomende gevallen de 
schuilplaats niet hoeft te zeggen 
aan ouders of voogd, als hij maar 
de ambtenaar van Justitie daarvan

op de hoogte stelt, zodat deze de 
verantwoordelijkheid voor de situa
tie kan dragen. Deze ambtenaar van 
de raad voor de Kinderbescher
ming zal in overleg met een ver
trouwenscommissie uit de raad, per 
arrondissement worden aangewe
zen. Als vertrouwensman zal hij in 
kontakt met de vertrouwenscom
missie de conflictsituatie kunnen 
benaderen. In deze opzet blijft de 
ouderlijke macht uitgangspunt 
doch is het mogelijk dat in het be
lang van de minderjarige en zijn 
ouders, de minderjarige niet onder 
alle omstandigheden naar zijn ou
ders of voogd wordt teruggebracht. 
Over de gijzelingsproblematiek 
zegde de minister toe hierover met 
de Kamer in commissieverband 
nog verder te zullen spreken. De 
vraag, op welke wijze de tekorten 
bij de rechterlijke macht kunnen 
worden ingelopen, zal eveneens 
onderwerp van nader overleg met 
de Kamercommissie vormen.
Wat de Drie van Breda aangaat 
verklaarde de minister zich te zul
len houden aan de na het Kamer
debat in het voorjaar van 1972 
vastgestelde procedure.
De vele kritiek uit de Kamer op het 
gevangeniswezen werd door de 
staatssecretaris Glastra van Loon

op een openhartige manier bespro
ken en geanalyseerd. Hij deelde de 
verontrusting, die vanuit de Kamer 
bleek en gaf duidelijk te kennen de 
noodzaak van een goed evenwicht 
tussen de belangen van de gevan
genen, het gevangenispersoneel en 
de samenleving in het oog te heb
ben en na te streven. Te beginnen 
met de meest urgente problemen 
van de opvang van langgestraften 
zal de hele structuur van het ge
vangeniswezen nader worden be
zien. Overeenkomstig de suggestie 
van de A.R.-woordvoerder zal aan

de hand van een nota t.z.t. de mate
rie met de Kamer verder worden 
doorgesproken. Er zal voorts een 
versnelling van de aanwerving van 
gevangenispersoneel plaats vinden 
Er waren bij dit debat vele en be 
langrijke zaken aan de orde, teveel 
om ze allemaal op bevredigende 
wijze af te doen. ^
Het stemt tot voldoening dat de be 
windslieden op Justitie er blijk van 
geven zich bewust zijn, dat het 
hierbij gaat om problemen, die 
sterk bij ons volk leven.

ADRESSENGIDS A.R.P. 1974/1975
Zojuist is de nieuwe A.R.P.-adressengids 1974/1975 verschenen. 
Het 40 pagina’s tellende boekje bevat honderden namen en adres
sen van partijbestuurders en partij-instanties. O.a. komen in het 
boekje voor de namen en adressen van de partijbestuursleden, de. 
fractieleden, de bewindslieden, de bestuurders van Kamer- en Sta
tencentrales, de leden van het A.R.Vrouwencomitè, het kader van de 
Arjos etc.

Prijs per ex.: f 2,50

Bestelling is mogelijk door het storten van het verschuldigde be
drag op postgiro 89673 t.n.v. A.R.Partijstichting, Den Haag met 
vermelding van „Adressengids”.
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Z U ID E L IJ K  A F R I K A  O P  W E G  N A A R  
B E V R IJ D IN G

De dialoog
met Zuid-Afrika\

is uiterst belangrijk
Wij kunnen niet om het pro
bleem Zuid-Afrika heen. Dr. 
Haan nam dan ook stelling 
tegen het veel gehoorde 
verwijt, dat het „Slechts” ak- 
tiegroepen zijn, die zich be
zighouden met Zuid-Afrika: 
aandeelhouders, kerken, 
werknemers en afnemers zit
ten allemaal zelf in het 
schuitje van de betrokken
heid!

Het is jammer dat de diskussie te 
vaak beperkt wordt door alleen te 
praten over Zuid-Afrika: de groei
en milieucrisis moet er mede in be
trokken worden. De oorzaken lig
gen juist vaak in de Westerse sa
menleving. Het gevaar is groot dat 
door de socialisering van onze 
maatschappij allerlei negatieve as
pecten van onze produktiewijze 
worden afgewenteld op andere vol
ken (vooral in ontwikkelingslan
den).

vEen controle van de publieke opi
nie op het ondernemersgedrag is 
noodzakelijk i.v.m. de uitwijkmoge
lijkheden via investeringen in lan
den als Zuid-Afrika, Brazilië, enz. 
De heer Haan waarschuwde voor 
de geest van het kapitalisme, die 
leidt naar ongeremde expansie en

alleen rekent in termen van geld. 
Kuyper zag reeds het „religieuze” 
gevaar in het kapitalisme: er is 
geen onderscheid tussen het kapi
talistische stelsel en de mammon. 
De heer Haan vroeg zich af of de 
'taak van de overheid in Kuypers- 
visie niet vaak verkeerd wordt be
grepen. Met de plaats die wordt 
toegekend aan het partikulier ini
tiatief in onze ekonomie komt het 
er dikwijls op neer dat we op één 
lijn met Wiegel komen te zitten. 
Het wantrouwen van de heer Haan 
richt zich niet op de ondernemer 
maar op de onderneming (vooral de 
grote).
Er wordt te veel beslag gelegd op

De Mozambicaanse vrijheidsbeweging FRELIMO strijdt ook tegen 
het analfabetisme in eigen land.

A R J O S
C O N F E R E N T IE

Het thema: „Zuidelijke Afrika op 
weg naar bevrijding”  stond 
centraal op een konferentie, die op 
zaterdag 1 februari door Arjos 
Zuid-Holland werd georganiseerd. 
Sprekers waren: Dr. Sietse Bosgra 
van het Angola Comité, Dr. R. L. 
Haan van de V.U. en ARP tweede 
kamerlid Mr. G. C. van Dam.

de energie van de mensen om na te 
kunnen denken, over de gevolgen 
van een bepaalde handelwijze voor 
b.v. Zuid-Afrika. De diskussies, die 
gevoerd worden over de verschijn
selen van de zg. kleine apartheid 
versluieren de werkelijke oorzaken 
van het apartheidssysteem. Door de 
investeringen van buitenlandse on
dernemingen in Zuid-Afrika ont
staat een belangengemeenschap 
tussen de politieke leiders van 
Zuid-Afrika en de investeerders: 
het voortbestaan van de huidige 
maatschappelijke orde (d.m.v. het 
apartheidssysteem).

.De (buitenlandse) investeerder zal 
zich verzetten tegen alles wat zijn 
rentabiliteit in gevaar zou kunnen 
brengen. Bovendien zijn de inves
teringen dikwijls kapitaalintensief 
en exportoriënterend, zodat het 
ontwikkelingseffect zeer gering is. 
Het kolonialisme in Zuid-Afrika is 
niet alleen racistisch maar vooral 
ekonomisch. De heer Haan be
treurde het dat er zo weinig ge
bruik wordt gemaakt van de infor
matie over Zuid-Afrika, (die overi
gens volop voorhanden is!)

Kleine elite
Sietse Bosgra zag de aanzet van de 
huidige ontwikkeling vooral in Mo

zambique. De niet-racistische ideo
logie van de goed-georganiseerde 
bevrijdingsbeweging van Mozam
bique: het Frelimo, spreekt hem 
zeer aan. Het is een uitdaging voor 
Zuid Afrika! De ligging van Mo
zambique vormt in de huidige si
tuatie een acuut gevaar voor 
Zuid-Afrika: enkele honderden ki

lometers van Johannesburg. Door 
de onafhankelijkheid van Mozam
bique wordt Rhodesië afgesloten 
van de zee. Mozambique houdt zich 
aan de V.N.-boycot tegen Rhodesië. 
Mozambique staat echter ekono
misch erg zwak en is daardoor aan-

Vervolg op pag. 5

D e C H U  en het C D A

Onze zuster-partij, de 
C.H.U., heeft de afgelopen 
week wel voor nieuws ge
zorgd. Vrijdag en zaterdag 
j.1. is de Algemene ledenver
gadering van de C.H.U. ge
weest, teneinde zich te be
raden over de concept- 
statuten van het C.D.A.

Er was echter nog meer nieuws. 
Vorige week woensdag maakte ons 
lijfblad „TROUW” melding van een 
brief van de voorzitter van de 
C.H.U., Baron Van Versehuer aan 
onze A.R.P.-voorzitter De Koning, 
inzake de kwestie van de be
noemde of gekozen secretaris van 
het C.D.A. Voor de duidelijkheid: 
de A.R. heeft een benoemde, gesa
larieerde secretaris, terwijl de 
C.H.U. met een gekozen secretaris 
werkt.
In de concept-statuten van het 
C.D.A., is gekozen voor het C.H.- 
model terzake. De A.R.-partijraad 
heeft zich echter op 14 december 
j.1., -  in navolging van de Arjosraad 
een week daarvoor, -  unaniem uit
gesproken voor een benoemde se
cretaris, die tevens buro-directeur 
zou zijn. Nu heeft de Baron de heer 
De Koning middels een „voorzitter
lijk” schrijven laten weten, dat aan 
deze kwestie binnen de C.H. erg 
zwaar wordt getild, en men van de 
A.R. verwacht, dat zij haar wens 
van een benoemde secretaris intrekt. 
Alhoewel ik een voorstander ben 
van de benoemde secrataris, ben ik 
me zeer wel bewust, dat elk model 
z’n plus- en minpunten heeft.. 
Daarbij komt nog, dat de C.H.U. nu 
eenmaal vertrouwd is met de geko
zen secretaris. Hun ijveren om dit 
model ook voor het C.D.A. toe-te 
passen kan ik derhalve best plaat
sen. Echter, de manier waarop de 
heer Van Versehuer het A.R.- 
standpunt terzake heeft aangeval
len vind ik onbegrijpelijk. De 
Unievoorzitter is van oordeel, dat 
ook het verschil van inzicht over 
deze zaak gezien moet worden als 
gevolg van een verschil in mentali
teit tussen A.R. en C.H., iets wat 
terug te voeren zou zijn tot Lohman

en Kuyper. De heer Van Versehuer 
tekent hierbij en passant nog even 
aan, dat hij vindt dat de mentaliteit 
van Lohman een betere was dan 
die van Kuyper, en voegt daar tot 
troost danwel als bewijs aan toe, 
dat De Gaay Fortman hem in die 
mening steunt. Wel, troosten doet 
mij dat allerminst. En wat het be
wijs betreft meen ik -  met al het 
respect wat ik voor de heer De 
Gaay Fortman heb -  te mogen op
merken, dat ook deze sterveling* 
niet het eind van alle tegenspreken 
is.

Machtsstreven
Ten slotte schrijft de C.H.- 
voprzitter (citaat) „Ik wil niets lie
ver dan streven naar gezonde ver
houdingen tussen A.R.P. en C.H.U.. 
De A.R.P. zal daarbij zijn machts-' 
streven binnen de perken moeten 
houden, anders zullen heel gauw 
een nieuwe Kuyper en een nieuwe 
Lohman voor een splitsing van het 
C.D.A. zorgen.” (einde citaat)
Dit nu begrijp ik met de beste wil 
van de wereld niet! Nog afgezien 
van het feit dat wanneer iemand in 
de ene zin zegt te' willen streven 
naar goede verhoudingen, hij niet 
in de volgende zin de ander een 
verwijt moet maken, vind ik het 
ronduit onbegrijpelijk dat de Unie
voorzitter de A.R. „machtsstreven” 
verwijt; uitgerekend de A.R.P. dié 
niet anders doet dan voortdurend 
verklaren dat het ons in de eerste 
plaats te doen is om onze principes 
en idealen, en dat deze nooit aan 
een machtsstreven ondergeschikt 
zullen en mogen worden gemaakt. 
Dit verklaren we niet alleen, we 
proberen in ons beleid daarvan een 
getuigenis te laten zijn.
Tijdens de algemene ledenvergade
ring van de C.H. van vrijdag j.1. zei 
de Unievoorzitter, dat hij het be
treurde dat de bewuste brief in de 
publiciteit was gekomen. Ik had 
hem veel liever horen zeggen, dat 
hij het betreurde dat hij de brief 
geschreven had. Overigens ging de 
heer Van Versehuer in zijn ope
ningswoord weer in op het verschil 
in mentaliteit tussen A.R. en C.H.

ONDER
DE

HAMER!!

Hij signaleerde bij zichzelf, en bij 
de hedendaagse C.H.U. een gevoel 
om steun te zoeken bij mensen die 
hetzelfde geloven, denken, praten 
en handelen. „Dit is,”  aldus de heer 
Van Versehuer „de geest van Loh
man die zich onderscheidde van 
Kuyper; de geest van Tilanus die 
zich onderscheidde van Schouten.” 
De Unievoorzitter betoogde dat 
deze verschillen tussen A.R. en 
C.H. erg diep zitten. Ze mogen ech
ter niet worden doodgezwegen 
maar moeten worden uitgepraat. 
Dat laatste ben ik hartgrondig met 
de heer Van Versehuer eens. We 
zullen moeten duidelijk maken, dat 
als er mentaliteitsverschillen be

stonden tussen Kuyper en Schou
ten enerzijds en Lohman en Tilanus 
anderzijds dat die dan wel van eep 
andere aard waren dan die welke 
op zo’n simplistische wijze door de 
heer Van Versehuer worden weer
gegeven. En als de C.H.-voorzitter 
betoogt, dat deze verschillen tussen 
A,R. en C.H. nog steeds bestaan, 
had hij dan aan het rijtje Kuy
per Lohman, Schouten/Tilanus niet 
de namen van Aantjes en Krui- 
zinga moeten toevoegen? Maar 
nogmaals, A.R. en C.H. zullen er 
met elkaar nog eens goed over 
moeten praten, dan komen we er 
vast wel uit. Nog temeer daar de 
C.H.-voorzitter zich ook binnen het 
C.D.A. heeft doen kennen als een 
goede en loyale gesprekspartner. Of 
deze mentaliteit van*de heer Van 
Versehuer nu een Lohmanniaanse, 
-  danwel een Kuyperiaanse is, zal 
me verder een zorg zijn; het is in 
ieder geval een goede mentaliteit. 
En dan de ledenvergadering van de 
C.H.U.

Eenheid
De algemene ledenvergadering van 
de C.H.U. is zaterdag j.1. met over
grote meerderheid akkoord gegaan 
met de statuten van het C.D.A. 
Even nadrukkelijk hebben de 
C.H.U.’ers echter uitgesproken, dat 
niet eerder tot een gezamenlijke 
lijst kan worden besloten alvorens 
er tussen de 3 eenheid bestaat over 
het politieke beleid. In deze uit
spraak kunnen wij ons als Arjos 
niet alleen volledig vinden, het is 
ook de onze! Tijdens de A.R.- 
partijraadsvergadering van 14 de
cember j.1. is een Arj osre solutie 
aangenomen waarin wordt uitge
sproken dat het C.D.A. eerst dan 
als politieke partij gestalte kan en. 
mag krijgen als er eenheid bestaat 
over uitgangspunt, program- en uit
voering.
Wil het C.D.A. straks bij de kiezers 

.aanslaan dan zal het een duidelijk 
politiek gezicht moeten hebben. 
Dat we nog niet zover zijn staat 
vast. Het zal er dit jaar echter wel 
van moeten komen. Ook dat heeft 
de A.R.-partijraad in dezelfde reso
lutie uitgesproken. Het is daarom 
jammer, dat de heer Kruizinga 
m.b.t. de te bereiken politieke een
heid zei, niet over een termijn te

willen spreken.Het C.D.A. is toch 
volstrekt ongeloofwaardig als 
K.V.P. en A.R.P. enerzijds en 
C.H.U. anderzijds maar voortgaan 
hun eigen politieke koers te varen, 
om dan straks vlak voor de verkie
zingen de zaak maar even op een 
hoop te vegen! We zullen nu hard 
moeten gaan werken aan een 
C.D.A.-program met konkrete poli
tieke punten. Aan de hand daarvan 
zal de eenheid moeten worden ge
toetst. De eenheid van organisatie 
komt nu wel rond, al zullen er dan 
volgende week tijdens de z.g.n. 
conference nog een aantal harde 
noten moeten worden gekraakt. 
Het zal er nu om gaan te bezien of 
we ook werkelijk een zijn in onze 
intenties.
Willen we echt proberen ons in de 
politiek te laten leiden door wat uit 
de volheid van de Schrift tot ons 
komt? En als we daar gezamenlijk 
oprecht „ja” op zeggen, waartoe 
brengt ons dat dan in ons konkrete 
politieke handelen?
Gaat het ons erom een nieuwe par
tij te creëren die een mooi alterna
tief vormt voor links en rechts en 
slechts daaraan haar identiteit ont
leent, o f willen we er gezamenlijk 
naar streven een partij te vormen 
wier politiek handelen gestoeld is 
op de radicaliteit van het Evange
lie?
Nu zal moeten blijken of onze 3 
partijen op deze vragen een eens
gezind antwoord kunnen geven. 
Daarbij zullen we ons niet kunnen 
en niet mogen verschuilen achter 
statuten-formuleringen of achter 
het simpelweg beantwoorden van 
de vraag of we voor of tegen het 
kabinet Den Uyl zijn.

Het antwoord op deze vra
gen zal nu spoedig moeten 
komen; het C.D.A. staat of 
valt er mee.

Noot: ARJOS-leden kennen deze ru
briek uit hun voormalig blad Ad Rem. 
Met de integratie van dit blad in NG 
zal Fred Borgman, voorzitter van de 
ARJOS, voortaan regelmatig in dit 
blad zijn visie geven op actuele poli
tieke ontwikkelingen.
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Het knelt 
in welzij nsland

Knelpunten in welzijnsland. 
Velen hebben er jaren erva
ring mee. De verzuchting dat 
er behoefte is aan eenheid 
en duidelijkheid van beleid 
en ordening in de chaos 
wordt reeds lang vernomen.

Oud-minister Klompé van CRM 
deed in 1970 een diskussiestuk ver
schijnen: „Memorandum voorbe
reiding wetgeving maatschappelijk 
en cultureel welzijn” ; een eerste

D oor
H . A . de B oer
Tweede Kamerlid ARP

poging tot een meer belijnde vorm
geving van het welzijnsbeleid. Het 
bleef bij dit diskussiestuk. Het 
probleem werd niet aangepakt.

Beraadsgroep
In juli 1973 gaf de huidige regering 
een opdracht aan een kleine be
raadsgroep om knelpunten in het 
welzijnsland te signaleren en om 
„bouwstenen” aan te dragen voor 
vernieuwing in beleid en wetge
ving. De beraadsgroep heeft verga
derd, groepen aangehoord, vele 
schriftelijke reakties verwerkt en 
de weerslag van dat alles tenslotte 
neergelegd in een in mei 1974 aan 
minister Van Doorn aangeboden 
rapport. Het rapport draagt de 
naam „Knelpunten harmonisatie 
welzijnsbeleid en welzijnswetge- 
ving” , in de wandeling Knelpun
tennota. Een bijzondere kommissie 
gevormd uit de Kamerkommissies 
van CRM, Onderwijs, Volksge
zondheid en Justitie heeft zich in
middels op het rapport gestort. Een 
eerste treffen met de regering vond 
plaats op 3 februari j.1.

Welzijnsbeleid
Het rapport begint met een poging 
tot omschrijving van het'vage be
grip „welzijn” . In het begin is wel
zijn synoniem met welvaart. Later 
komen de begrippen tegenover el
kaar te staan. De negatieve kanten 
van welvaart komen in het blik
veld. Na 1966 (kabinet Cals) wordt 
het volgens de beraadsgroep alle
maal anders. Onwelzijn bestrijden 
en welzijn bevorderen dringt eerst 
dan goed door in het regeringsbe
leid. De huidige regering heeft het 
welzijnsbleid duidelijk In een breed 
perspektief van maatschappelijke 
veranderingen geplaatst: De be
raadsgroep herkent zich in het re- 
geringsstreven naar „een open en 
meer. ontspannen samenleving”. 
Om’ zulk een samenleving naderbij 
te brengen moet aan een aantal 
grondvoorwaarden zijn voldaan. . 
Die voorwaarden zijn: werken aan 
spreiding van macht, kennis en in

komen, waarbij voorrang wordt 
toegekend aan groepen mensen die 
geen kansen hebben gehad of nog 
steeds missen.
De overheid kan bij een verdere 
ontwikkeling van een goed gefun
deerd welzijnsbeleid niet blijven 
redeneren vanuit vrijblijvende 
welwillendheid. Er zullen nieuwe 
grondrechten moeten worden ge
formuleerd, die hun verankering 
vinden in grondwetswijziging. De 
doorwerking van de grondrechten 
heeft alles te maken met een nood
zakelijke demokratisering van de 
samenleving.

Het bovenstaande duidt op bevor
dering van welzijn in meer alge
mene zin. Daarbinnen richt de 
overheid zich in het bijzonder op 
specifieke aspecten van het wel
zijn: edukatie, kuituur, volksge
zondheid, hulpverlening, rekreatie 
en milieuhygiëne. Ordening vindt 
plaats rond drie kernfunkties n.1. 
zorg, edukatie en rekreatie.

N O T A
In bijgaand artikel geeft het AR 
kamerlid de Boer de hoofdinhoud 
van de Knelpuntennota weer. 
Bijna steeds gebeurt dit aan de 
hand van uitspraken uit de nota 
zelf. Volgende week hoopt de heer 
de Boer een aantal kanttekeningen 
bij het voorgestelde te plaatsen in 
een tweede afsluitende bijdrage.

De beraadsgroep signaleert ontel
bare knelpunten rond vijf geformu
leerde beginselen: samenhang: be
reikbaarheid, demokratisch funk- 
tioneren, flexibiliteit en rechtsze
kerheid. De nota spreekt van span
ningen tussen schaalvergroting en 
schaalverkleining. Spanningen tus
sen de doelstellingen van welzijns
beleid en de alledaagse werkelijk

heid ervan. Spanningen tussen op
komende nieuwe strukturen en de 
bestaande. Spanningen tussen ver
dergaande beroepsverfijning en het 
inzetten van vrijwilligers.
Breed uitgemeten wordt de wild
groei in welzijnsland. Er is sprake 
van doublures, versnippering, ver
warring en ondoelmatigheid. Ge
wezen wordt op de onduidelijke 
taakverdeling tussen rijk, provincie 
en gemeente alsmede op het ont
breken van een wettelijke basis 
waarin de tendens tot regionalisatie 
is neergelegd. Ook het ontbreken 
van planning, de verzuiling en het 
maar ongekontroleerd kunnen 
groeien van partikuliere, onafhan
kelijke organisaties, worden als 
knelpunten opgevoerd. Aan de orde 
komt verder het weinig demokra
tisch zijn van het partikuliere ini
tiatief. De beraadsgroep merkt op 
dat van de oorspronkelijke demo- 
kratische bedoelingen weinig over
eind is gebleven. Men kan zich de 
vraag stellen: hoe partikulier is het 
partikulier initiatief nog?

Steunpunten *
Het aandragen van knelpunten kost 
weinig moeite. Moeilijker wordt het 
wanneer steunpunten voor veran
dering van het beleid moeten wor
den aangegeven. Sleutelwoorden 
voor een nieuw beleid zijn harmo
nisatie en demokratisering. De be
raadsgroep merkt op dat harmoni
satie een traag en langdurig proces 
is dat zeker niet alle garanties biedt 
voor verbetering van de huidige 
stand van zaken. Het proces van 
harmonisatie van beleid en wetge-. 
ving dient te verlopen langs de 
steunpunten: planning, ordening,
financiering, werkvoorwaarden en 
wetgeving. Planning moet worden 
gezien als het ontwikkelen van een 
visie omtrent de toekomstige maat
schappelijke behoeften en ontwik
kelingen. Ordening heeft betrek
king op een goede onderlinge af
stemming en samenhang tussen 
funkties en verantwoordelijkheden. 
De beleidsregie ligt bij de overheid. 
Financiering dient te geschieden 
volgens het principe: wie het beleid 
bepaalt, betaalt, met andere woor
den beleid en financiering in één 
hand. Met betrekking tot wetgeving 
stelt het rapport een kaderwet voor 
met ruime mogelijkheden voor 
deelwetgeving. In de kaderwet zul
len de eisen voor een algemeen, 
adekwaat werkend welzijnsbeleid

een wettelijke basis moeten krij
gen.
Er worden drie groepen doelstel
lingen onderscheiden: bevordering 
van kultureel welzijn, van maat
schappelijk welzijn en van lichame
lijk en geestelijk welzijn. Teneinde 
de doelstellingen te kunnen verwe
zenlijken wordt nadrukkelijk geko
zen voor horizontale programme
ring, d.w.z. dat taken en aktivitei- 
ten die -  gezien hun onderlinge 
verwevenheid en gezien de ei- 
sen/problemen van de mensen -  bij 
elkaar horen, ook in samenhang 
worden voorbereid en aangenomen. 
Daarmee wordt stelling genomen 
tegen het nu nog overheersende 
stelsel van vertikale programme
ring, waarin allerlei aktiviteiten en 
diensten naast elkaar worden aan
geboden.

Decentralisatie
Een belangrijk uitgangspunt noemt 
de groep het beginsel van decentra
lisatie. De gemeenten zullen de 
planning van het specifieke wel
zijnsbeleid tot taak krijgen.
De bepleite decentralisatie dient 
ook te leiden tot een decentralisatie 
van het financieringssysteem. De 
genoemde beleidsinstrumenten 
planning, ordening, financiering, 
werkvoorwaarden en wetgeving 
zijn de steunpunten waarlangs tot 
een welzijnsplan wordt gekomen. 
Bij het plan behoren de trefwoor
den: voorbereiding, vaststelling,
uitvoering en beoordeling.

Demokratisering
Bij de beleidsvoorbereiding moet 
vooral 'gewerkt worden aan de sa
menhang. Het ligt voor de hand, 
gegeven de gekozen uitgangspun
ten, dat met name de horizontale 
samenhang alle aandacht dient te 
krijgen. De uitvoering van de voor
bereiding wil de beraadsgroep in 
handen leggen van wat zij noemt 
„kristallisatiepunten”: een kontakt
en overlegpunt waar alle lijnen van 
beleidsvoorbereiding samenkomen. 
De groep is er geen voorstander 
van om bij de samenstelling van de 
kristallisatiepunten het representa- 
tiviteitsbeginsel te hanteren. Re
presentatie moet niet in de struk- 
tuur maar in de manier van werken 
tot uitdrukking komen. Tot steun 
van het overlegorgaan diene een 
deskundig apparaat, bij voorkeur 
aangehaakt aan het bestuurlijk ap
paraat van de gemeente. Het uit
eindelijke welzijnsplan wordt vast
gesteld door de gemeenteraad en 
uitgevoerd door overheid en/of par
tikulier initiatief.

B asisvoorzieningen
Hoewel gekozen is voor het begin
sel van dé decentralisatie, moet 
worden vastgesteld dat bepaalde 
overheidstaken niet anders dan 
centraal gerealiseerd kunnen wor-

Vervolg op pag. 7
De schrijver van dit artikel ziet u op de voorgrond in de 
ARP-banken temidden van enkele collega kamerleden.
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Vervolg van pag. 4
gewezen op samenwerking met 
Zuid-Afrika. Veel mijnwerkers in 
de Zuidafrikaanse mijnen zijn af
komstig uit Mozambique.
In Angola is de situatie nog ongun
stiger er is hier -  anders dan in 
Mozambique -  geen sterke bevrij
dingsbeweging. Sietse Bosgra ver
wacht niet dat Angola binnen af
zienbare tijd ekonomisch afhanke
lijk zal worden.
Een probleem in Zuid-Angola en 
Noord-Namibië vormen de Ovam- 
bo’s. De Ovambo-stam wordt door 
de grens tussen Angola en Namibië 
door midden gedeeld. De steun, die 
Angola zal geven aan de bevrij
dingsbeweging in Namibië stelt 
Zuid-Afrika voor de keuze: óf een 
soort „Berlijnse muur” aan de 
grens tussen de Ovambo’s aan
brengen óf Namibië opgeven. Het 
laatste lijkt'een reële mogelijkheid. 
In het dekolonisatieproces is de 
onafhankelijkheid die wordt be
reikt vaak niet meer dan een schijn- 
onafhankelijkheid: Een kleine elite 
uit de kolonie wordt door het 
moederland uitgekozen en opge
leid. Van een totale bevrijding voor 
het gehele volk is dan (nog) geen 
spraké. Zuid-Afrika’s politiek ziet 
Sietse Bosgra als een poging om 
radikale oplossingen te vermijden. 
Men kiest bewust niet voor geweld,

Z U ID -
A F R I K A

vanwege het gevaar voor het ont
staan van bevrijdingsbewegingen. 
De voorkeur wordt gegeven aan het 
samenwerken met gematigde groe
pen, die niet de werkelijke verte
genwoordigers van het volk zijn.

Communisme
De reden voor de handhaving van 
de blanke hegemonie door de poli
tieke leiders van Zuid-Afrika ziet 
de heer Van Dam vooral in het stra
tegisch belang en het gevaar van 
het communisme. Niettemin zijn er 
wijzigingen in de Zuid-afrikaanse 
politiek te bespeuren. De nieuwe 
situatie in Zuidelijke Afrika is vol
ledig geaccepteerd en men heeft 
zich vlot aangepast; de blanke he
gemonie is niet meer de hoeksteen 
voor het beleid. Het grote probleem 
voor Zuid-Afrika is: een vreedzame 
vorm van samenleven te vinden 
voor alle bevolkingsgroepen, ter
wijl de kulturele verschillen groot 
zijn. Is er een politiek te vinden

voor de oplossing van dit pro
bleem? Men had de keuze uit vol
ledige integratie van de, bevol
kingsgroepen of zelfstandige ont
wikkeling. De heer Van Dam on
dersteunde krachtig de oproep van 
Feddema: Schrijf Zuid-Afrika niet 
af- Een bloedige oplossing moet 
vermeden worden. Het is het bij
zonder voor de Nederlandse chris
tenen een taak om gezamenlijk 
naar oplossingen te zoeken. De 
heer Van Dam achtte in dit opzicht 
het middel van de dialoog uiterst 
belangrijk.

Werkgroep
We kunnen terugzien op een leer
zame konferentie, waar nog eens 
duidelijk werd dat er wel degelijk 
mogelijkheden zijn om in ons land 
op velerlei manieren te werken aan 
de zo noodzakelijke veranderingen 
ten gunste van de zwarte bevolking 
in Zuid-Afrika. Eèn van die moge
lijkheden is onlangs door de Arjos 
ter hand genomen. Een werkgroep 
is, in samenwerking met de Her
vormde Jeugdraad, bezig in het ka
der van de aktie „Betaald Ant
woord”  kontakten te leggen met 
een Rotterdams bedrijf met een 
vestiging in Zuid-Afrika. 
Belangstellenden hiervoor kunnen 
zich opgeven bij Klaas de Vries, 
Voorstraat 3, Delft.

De jaarlijkse algemene le
denvergadering van de Arjos 
vindt dit jaar plaats op: za
terdag 15 maart 
te: Utrecht, Jaarbeurs Con
grescentrum
Aanvang: 10.00 uur ’s mor
gens.

Deze manifestatie wordt ieder jaar 
bezocht door ettelijke honderden 
Arjosleden en belangstellenden; en 
terecht!
Ook op 15 maart rekenen we op een 
spektakulaire bijeenkomst.
Enkele programmapunten:

■jaarrede Arjosvoorzitter

■vaststelling jaarverslag en jaar
rekening Arjos
(het jaarverslag van de Nationale 
Organisatie Arjos is opgenomen in 
het N.G.-nummer van 1 februari 
j.1.).

■ het thema: „de Anti-Revolu-
tionaire politiek en het kabinet 
Den Uyl” , wordt ingeleid door:

• dr. A. Veerman (staatssekretaris 
van onderwijs)
• dr. P. H. Kooijmans (staatssek
retaris van buitenlandse zaken).
• mr. W. F. de Gaay Fortman (mi
nister van binnenlandse zaken).
• drs. J. Boersma (minister .van 
sociale zaken).
• slotspeech yan mr. W. Aantjes
(voorzitter ARP-Tweede Kamer- 
fraktie).

Degenen die de jaarstukken en een 
uitnodiging wensen te ontvangen, 
moeten dit doorgeven aan het sek- 
retariaat van de Arjos: Dr. Kuy- 
perstraat 3, Den Haag; telefoon: 
070-18.39.64 of 18.39.60.
Arjosleden die aan eventuele 
stemmingen deel wensen te nemen, 
dienen in het bezit te zijn van hun 
lidmaatschapskaart 1975! De lid
maatschapskaarten worden alleen 
toegestuurd aan de leden die hun 
kontributie voor dit jaar betaalden. 
Er is voor 15 maart nog gelegen
heid om dit te regelen. Doe het wel 
spoedig door minimaal f 15,- te 
storten op postgirorekening nr. 
12.71.64, ten name van Stichting 
Arjos, Den Haag.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■
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„Onze verwachting is, dat in 
1976 de Oostpolitiek van de 
regering Brandt/Scheel geen 
belangrijke rol meer bij de 
verkiezingen zal spelen” .

Aldus dr. Bernard Gebauer, direc
teur van de nauw met de West- 
duitsè C.D.U. verbonden Politische 
Akademie Eichholz.
Dr. Gebauer is van mening, dat in
flatie en werkloosheidsproblema- 
tiek in de Bondsrepubliek momen
teel een veel grotere rol in een poli
tieke actualiteit zijn gaan spelen. 
Daarom zal de campagne van 1976 
zich daarop toespitsen, een cam
pagne waarvan bij de C.D.U. 
grootse verwachting leeft. Zo ziet 
dr. Gebauer de C.H.U. in 1&76 weer 
in de regering (zonder S.P.D.). Dit, 
en nog veel meer, vertelde tijdens 
een conferentie in West-Berlijn (26 
januari tot en met 1 februari jl.), 
waaraan werd deelgenomen door 15 
leden van de Belgische Christelijke 
Volkspartij en 15 leden van de drie 
christen-democratische partij èn in 
Nederland. Merkwaardig was dat 
dr. Gebauer (de meest gepronon
ceerde inleider tijdens de conferen
tie) felle kritiek uitte op de Oostpo
litiek van de vorige regering, maar 
er weinig of niets tegenover stelde.

Willy Brandt
Volgens Gebauer is er bij de ver
dragen met Moskou, Warschau', 
Praag en de D.D.R. steeds sprake 
van belangen van de andere kant. 
Voor de Bondsrepubliek zouden er 
alleen maar nadelen zijn. Men kan 
weliswaar weer verwanten in de 
D.D.R. bezoeken, maar wat de vei
ligheid van West-Berlijn betreft valt 
het ergste te vrezen, aldus dr. Ge
bauer. Hij wees er verder op, dat 
Willy Brandt in West-Berlijn nog 
steeds erg populair is, maar dat 
men liever niet meer met hem over 
de Oostpolitiek praat. „Zijn 
S.P.D.-vrienden jn  West-Berlijn zijn 
afkerig van zijn Oostpolitiek” . Toet
sen we deze uitspraak aan enkele 
derlijke verschijnselen in West- 

üerlijn, dan komen we tot andere 
conclusies. Op 2 maart a.s. worden 
in West-Berlijn landsdagverkiezin- 
fctn gehouden. De verkiezingsstrijd
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B E R L IJN
De Politische Akademie Eichholz is 
het wetenschappelijk instituut van 
de Westduitse Christen 
Democratische Unie, de C.D.U. Dit 
instituut organiseert regelmatig 
conferenties voor leden van 
zusterpartijen uit de Europese 
landen. De conferenties worden 
altijd gehouden in West-Berlijn, 
omdat men in Eichholz de indruk 
heeft, dat juist in Berlijn op de 
duidelijkste manier indruk kan 
worden gegeven en verkregen van 
de Duitsland-problematiek. Van 26 
januari tot en met 1 februari jl. 
waren 15 Vlamingen (leden van de 
Christelijke Volkspartij) en 15 
Nederlanders (Leden van A.R.P., 
C.H.U. en K.V.P.) in dit kader de 
gast van de Politieke Akademie 
Eichholz. De zevendaagse 
conferentie vond plaats in Hotel 
Hervis Internationaal te 
West-Berlijn. Naast een aantal 
excursies in West-Berlijn en een 
bezoek aan Oost-Berlijn woonden de 
deelnemers zeven interessante 
lezingen bij, waarin vooral de 
Duitsland-poblematiek en de 
inflatie- en werkloosheidsproblemen 
aan de orde kwamen. Bijgaand 
artikel geeft enkele korte impressies 
weer van de conferentie.

is reeds in alle hevigheid losgebar
sten. In West-Berlijn worden poli
tieke meetings gehouden en het 
wemelt er van de verkiezingsaffi
ches.
Juist de S.P.D.-affiches laten de 
West-Berlijnse lezers op indrin
gende wijze weten, dat door de 
verdragen met de Oostbloklanden 
de veiligheid van de stad is toege
nomen. Daar komt dan uiteraard de 
mogelijkheid tot het bezoeken van 
familie in de D.D.R. bij. In de dis
cussie moest dr. Gebauer toegeven, 
dat de C.D.U.-oppositie niet het 
doel van de Oostpolitiek veroor
deelt. Wel veroordeelt ze de metho
de. Maar wat gaat er dan gebeuren 
met de verdragen, wanneer -  zoals 
dr. Gebauer stellig gelooft -  in 1976 
de C.D.U. weer aan 'macht komt? 
Bijzonder weinig, want „verdragen 
zijn verdragen” . De C.D.U. zal die 
verdragen respecteren en uitvoe
ren, maar nog wel proberen tot 
verbeteringen tekomen. Wat je als 
bezoeker aan Berlijn treft is het 
feit, dat de stad nog steeds door 
een muur van beton en- prikkel
draad in tweeën is gedeeld. In deze 
stad ervaar je in letterlijke zin de 
scheiding tussen twee werelden. 
Wel is er sinds het totstandkomen 
van de verdragen met o.a. de D.D.R. 
sprake van een lichte klimaatsver
betering. Zo zijn bijv. de grenscon
troles minder fanatiek dan voor
heen het geval was.

C .D .U .-partij - 
organ isatie

Intussen zit de C.D.U. nog in de - 
oppositie. C.D.U.-voorlichter Kie- 
rey was uit Bonn naar Berlijn ge
vlogen om de conferentiegangers te 
vertellen, dat deze oppositie- 
periode voor de C.D.U. bijzonder 
leerzaam is. Onder Adenauer is er 
in de C.D.U. weinig aan opbouw en 
versterking van de partij- 
organisatie gedaan. Pas vanaf 1966 
is men de partij-organisatie sterker 
gaaiffnaken. De C.D.U. is nu een 
partij met 530 000 leden en wint er 
per maand netto 500 bij. Financieel 
is dat erg plezierig, want de contri
butie bedraagt 5 tot 6 mark per 
maand, terwijl er een voorstel ter

tafel ligt voor een verhoging tot 8 
mark per maand. Probleem voor de 
C.D.U. is echter hoe de nieuwe le
den daadwerkelijk bij het partij ge
beuren te betrekken. Men studeert 
nu op het probleem. De C.D.U. 
heeft daar tijd en geld voor. Het 
landelijke partijbureau in Bonn 
heeft 260 medewerksters en mede
werkers, terwijl er daarnaast ook in 
regionaal verband talloze beroeps
krachten werkzaam zijn. De C.D.U. 
kan dit allemaal financieren uit de 
contributies en de royale subsidies. 
Per Bondsdagverkiezing krijgt elke 
partij een subsidie van DM 3,50 per 
kiezer. Deze subsidie geldt in prin
cipe voor een periode van vier jaar. 
Bij vervroegde verkiezingen geldt 
de subsidie voor de kortere perio
de. Regionaal is er sprake van een 
subsidie van DM 2,50 per kiezer bij 
Landsdagverkiezingen. Voor Ne
derlandse begrippen is hier dus 
sprake van zeer royale' overheids
bijdragen.
Geen wonder dat de Westduitse po
litieke partijen beschikken over mil- 
j  oenen budgetten.

Foto boven: de Berlijnse muur, een volmaakte scheiding tussen 
Oost en West. Op de foto onder een voorbeeld van een „moderne 
grens” zoals aangelegd door Oostduitsland.
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gem eentepolitiek

Da Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is i.s.m. Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

Da schriftelijke cursus bestaat uit 24 lusten, alle 
voorzien ven vragen, die kunnen worden Ingezonden 
ter correctie.

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  de gemeente ’  -  ruimtelijke ordening
-  de rol van het gemeenteraadslid -  volkshuisvesting
-  ambtenaren -  onderwijs
-  de gemeentebegroting -  cultuur en recreatie
-  Inkomsten van de gemeente _ sport en jeugd
-  inspraak -  economisch beleid
-  contact met de kiezers _  openbare orde
-  bestuur door subsidie _ functionele en wijkraden
-  milieuhygiëne -  intergemeentelijke samenwerking
-  volksgezondheid, en gewestvorming

sociale zorg en bijstand _  tfe gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 25,- 
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt van de 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, te voldoen door storting op giro 1501169 t.n.v. 
de Stichting Burgerschapskunde te Leiden onder 
vermelding van „D e Gemeenteraad” .

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit 11 lessen:
-  de praktijk van het raadslidmaatschap / samenspel met B. en W. -  

2 lessen.
-  de gemeente in ons bestuursslelsel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

De eerste 3 'lessen zijn-uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting 

Burgerschapskunde
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting 
op giro 544232 t.n.v. Teleac -  Utrecht, onder vermelding van 
„De Gemeenteraad".

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare 
schriftelijke cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor 

f 9,50.
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwer

king -  10 lessen voor f 10,-.
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden -  34 lessen 

voor f  45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING
BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169.

VOSKAM P EN VRIJLAND  
KASSENBOUW  N.V,

KASSENBOUW - KETELBOUW 
VERWARMING

’s-GRAVENZANDE POSTBUS 30 
TEL. 0 1748-3921*

„NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer....

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-4244-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

FIRMA C. VERMEER 
en ZONEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 0 1808-1230-Ouderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS - 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. ENZ.

[ SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

□ BINNENHAVENSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

Wij' hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong

Studieboeken (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
De Vuurbaak en T. Wever.

Ook de folders van de boeken van W. Schippers, 
H. Kingmans, H. te Merwe en andere schrijvers.

Voor al Uw „BRONNEN” naar de

„B R O N N E N K O N IN G ”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl.
(zonder postzegel).
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W esterb ork , H a rm elen  en E rm elo  

JO N G  B E S T U U R  IN  W E S T E R B O R K

De A.R.Kiesvereniging Wes
terbork heeft onlangs het 
bestuur op sterkte gebracht.

Als bijzonderheid kan worden ver
meld dat de gemiddelde leeftijd 
van de zeven bestuursleden 35 jaar 
is. Waarschijnlijk is dit de A.R. 
Kiesvereniging met het jongste 
bestuur in heel Drente. Voorzitter

STER ELITE FREESIA’S 

ELITE ANJERSTEKKEN 

VASA ALSTROEMERIA

n.v. HANDELS
KW EKERIJ

M. C. VAN  
STAAVEREN

AALSMEER, 
POSTBUS 265, 
TEL. Q2977-2.ll.51.

van de kiesvereniging is J. Reits- 
ma. Secretaris is A. H. Booij. Pen
ningmeester is G. Lubberts. Het 
vergaderschema voor de rest van 
dit seizoen is als volgt 27 februari, 
13 maart en een extra vergadering 
in de eerste helft van april 1975. 
Voor het seizoen 1975-1976 is het 
vergaderschema ook reeds vastge-' 
steld. De bijeenkomsten vinden 
plaats op 18 september, 16 oktober, 
13 november, 11 december 1975, 15 
januari, 12 februari, 26 februari en 
12 maart 1976 (allemaal donderda
gen).

A R -G ed a ch ten  
in H arm elen

De kiesvereniging in Harmelen is 
(opnieuw) begonnen met het uitge
ven van een contactblaadje voor de

ACTIEVE
KIES

VERENIGING

leden onder de titel ,A-R-- 
Gedaehten” . Het blad beoogt le
den en belangstellenden te infor
meren over o.a. zaken, die spelen in 
de gemeenteraad. De kiesvereni
ging Harmelen vindt tweerichting- 
verkeer belangrijk. Daarom komt 
de kiesvereniging bij leden en kie
zers met een contactblad terug.

S tu d ieg roep en
Erm elo

De kiesvereniging in Ermelo be
spreekt zo nu en dan themata, 
welke zijn voorbereid door studie
groepen. Maandag jl. sprak de kies
vereniging over het thema Abortus 
Provocatus. Een studiegroep, be
staande uit 7 personen, formu
leerde conclusies, welke aan de 
vergadering werden voorgelegd. Na 
groepsdiscussie volgde een ple
naire discussie, waaraan mevr. J. 
van Leeuwen, A.R.-Tweede Kamer
lid, deelnam. Dit seizoen komen 
nog twee onderwerpen op gelijke 
wijze aan de orde. Medio maart is 
dat de „economische problematiek 
rond het midden- en kleinbedrijf’ 
en medio mei de „gewestvorming” . 
Op deze wijze hoopt de kiesvereni
ging in Ermelo de leden meer te ac
tiveren en te betrekken bij de ver
gaderingen.
Deze maand start men in Ermelo 
met een ledenwerfcampagne. Men 
is van plan honderden personen te 
benaderen.
Daarbij worden zowel de bestuurs
leden (10 personen) als de A.R.- 
gemeenteraadsfractie en de overige 
raadskandidaten (20 personen) in
geschakeld.

ARP VALKENISSE
Op maandag, 17 februari a.s. 
spreekt drs. A. Schouten, lid van de 
A.R.P.-Tweede Kamerfractie, voor 
de gemeentelijke kiesvereniging te 
Valkenisse. De bijeenkomst wordt 
gehouden in het jeugdgebouw van 
de Gereformeerde Kerk aan de 
Tramstraat te Koudekerke en be
gint om 19.30 uur. Het onderwerp 
is: „Wat zijn de perspectieven van 
onze economische ontwikkeling” .

BOERSMA NAAR 
WOERDEN

Minister Boersma brengt op maan
dag, 17 februari a.s. in het kader 
van de actie „Wij komen terug” een 
bezoek aan Woerden. Om 14.30 uur 
heeft de minister een discussie met 
leerlingen van de christelijke Van 
Kalsbeek-Mavo. Ruim een uur later 
bezoekt hij het gezins- en ouder- 
vervangend tehuis ,,Huis en 
Haard” . Om 16.30 uur volgt een 
bezoek aan de Mona-fabriek, on
derdeel van het C.M.C.-concern. 
Vervolgens om 17.30 uur een ge
dachtenwisseling met het College 
van B & W over specifieke Woer- 
dense problematiek m.b.t. het 
werkterrein van de minister. Ten

slotte wordt om 20.00 uur een open
bare avond-bijeenkomst gehouden 
voor kiezers en leden in „Concor- 
dia” te Woerden. Gespreksthema is 
de werkgelegenheid.

BOERSMA NAAR 
HOOGEVEEN

Op ma. 24 februari a.s. woont. drs.
J. Boersma, minister van Sociale
Zaken, een openbare avondbijeen- 
komst van de federatie van ARP- 
Kiesverenigingen in Hoogeveen bij. 
De minister hoopt dan te spreken 
over: „teruggang van onze econo
mie en de gevolgen voor de werk
gelegenheid” . Plaats van bijeen
komst: Herman Bavinckhuis,
Hoofdstr. 97, Hoogeveen (naast 
Ger. Kerk), aanvang: 19.45 uur.
Heel Drenthe is welkom!

KAMERCENTRALE
LEIDEN

Op 22 februari a.s. organiseert de
K. C. Leiden een studiedag voor alle
leden. Aanvang: 10.00 uur (tot ’s 
middags 16.30 uur). Op het pro
gramma o.a. een discussie over „het 
functioneren van de K.V.’s” en een 
gedachtenwisseling met drs. Ad 
Schouten over de CDA-nota „Ge 
rede twijfel” . Plaats van bijeen
komst: restaurant Ter Gouw,
Gouda (hoek Kleiwegplein/Blekers-
singeD.ST. CENTRALE 

BEDITM-Z
Hierbij nodigen wij U uit voor de 
jaarvergadering van onze Staten 
Centrale op maandag 24 februari 
1975 om half 8 in Hotel Lager
waard, Hoofdstraat 59, Grootegast. 
Het Tweede Kamerlid J. Van Hou- 
welingen zal een uiteenzetting ge
ven over de „algemene zaken van 
nu” .

H E T  C D A -S E C R E T A R IA A T

Waardering in CDA  
voor secretaris

Minister De Gaay Fortman keerde onlangs terug uit 
Suriname van een werkbezoek. Op Schiphol volgt een 
hartelijke begroeting van zijn dochter.

Z.-HOLLAND

In Trouw/Kwartet van 
woensdag, 5 februari jl. was
o.a. een artikel opgenomen 
met als kop: „Kwestie
A.R.P. - C.H.U. over C.D.A.- 
secretaris” .

Naar aanleiding van deze publica
tie, waarin sprake was van een 
persoonlijke brief van C.H.U.- 
voorzitter Van Verschuer aan 
A.R.P.-voorzitter De Koning, be
reikten de partij een aantal vragen. 
In verband hiermee het volgende ter 
verduidelijking.
De werkgroep, die destijds belast 
was met de opstelling van de nota 
van de contactraad ,,Op weg naar 
een verantwoordelijke maatschap
pij” werd op verzoek van de drie 
partners door de Kuyperstichting 
van een secretaris voorzien. Dit was 
mr. J. G. H. Krajenbrink.
Na het aanvaarden van de nota 
van de contactraad werd een per
manent overlegorgaan in het leven 
geroepen, later overgaande in een 
dagelijks bestuur ad interim van 
het C.D.A. Daarbij deed zich het 
probleem voor dat iemand belast 
moest worden met de secretari- 
aatswerkzaamheden van het C.D.A. 
in wording. Vanuit de partijsecre- 
tariaten bestond hiertoe niet de 
mogelijkheid.

Aanbod
Kuyperstichting

De Kuyperstichting verklaarde zich 
bereid pro deo haar apparaat en 
een staffunctionaris beschikbaar te 
stellen, ten behoeve van het C.D.A. 
Het dagelijks bestuur van het 
C.D.A. ad interim greep dit aanbod 
unaniem aan. De staffunktionaris 
was mr. J. H. G. Krajenbrink.
Het spreekt vanzelf, dat de Kuyper
stichting dit slechts voor bepaalde 
tijd kon doen, aangezien de finan

ciële middelen haar in feite ontbra
ken. Zij kondigde in de loop van
1974 dan ook aan, dat het C.D.A. 
per 1 januari 1975 niet meer zou 
kunnen rekenen op mankracht 
vanuit de Kuyperstichting noch op 
een beschikbaar zijn van het appa
raat. Toen de directeur van de 
Kuyperstichting, mr.. W. C. D. 
Hoogendijk, elders werd benoemd 
werd de zaak voor de Kuyperstich
ting helemaal urgent, omdat er 
voorzieningen betreffende de waar
neming van het directeurschap ge
troffen moesten worden.
De Kuyperstichting schreef het 
C.D.A. een brief, waarbij het de 
vraag aan het C.D.A. voorlegde of 
het er prijs op stelde na 1 januari
1975 gebruik te maken -  voor eigen 
rekening van de diensten van mr. J. 
G. H. Krajenbrink of dat deze m.i.v. 
die datum zijn werkzaamheden 
voor de Kuyperstichting zou kun
nen hervatten. Het d.b. van het 
C.D.A. besprak deze zaak en er 
vond <overleg plaats tussen de 
partij-voorzitters. Op 20 december 
1974 werd besloten aan de 
secretaris-i.c. de heer Krajenbrink -  
mede te delen, dat:
■ in het d.b. van het C.D.A. alge
mene waardering bestaat voor het 
optreden van de secretaris;
■ inzake de statutaire structuur van 
het secretariaat ervan moet worden 
uitgegaan dat twee van de drie par
tijen opteren voor de figuur van de 
gekozen secretaris;
■ een ruime meerderheid van het 
d.b:. zich sterk wil maken voor het

doen verkiezen c.q. benoemen van 
de heer Krajenbrink als secretaris 
van het C.D.A., in welk geval de 
secretaris-funktie zal worden be
zoldigd;
■ de heer Krajenbrink ver
zocht wordt tot het moment, dat de 
secretaris van het C.D.A. zal wor
den gekozen c.q. benoemd, het sec
retariaat van het C.D.A. te blijven 
voeren.

Waardering
Na enige bedenktijd en na overleg 
met de partij-voorzitters, de heren 
De Koning, De Zeeuw en Van Ver
schuer zegde de heer Krajenbrink 
toe het secretariaat te willen blijven 
voeren. Het d.b. machtigde de drie 
partijvoorzitters met hem de nodige 
zakelijke regelingen te treffen. Dit 
geschiedde. Er werd een overeen
komst opgemaakt.
De aandrang om de heer Krajen
brink tot secretaris te benoemen is 
niet van de A.R.P. uitgegaan. De 
heer Krajenbrink geniet algemene 
waardering; de wijze waarop hij 
de C.D.A.-zaken behartigt maken 
hem naar de mening van het d.b. 
van het C.D.A. geschikt om dit werk 
voort te zetten. Het verschil van 
mening over de vraag of het een ge
kozen of een benoemde secretaris 
moet zijn staat geheel los van de 
persoon en de partij-politieke kleur 
van de heer Krajenbrink.
Er is geen sprake van een conflict 
tussen A.R. enerzijds en C.H. an
derzijds o f van een herleving van 
het conflict Kuyper-Lohman.

De A.R.P. is weer te beluisteren 
via de radio op donderdag, 20 fe
bruari a.s. om 18.20 uur via Hil
versum 2.

In NG van vorige week is een 
kleine oneffenheid geslopen. In de 
3e regel van de 2e alinea van het 
ingezonden stuk van dhr. F. Vink 
uit Moordrecht (pag.8) leze men: .... 
waar v.d. Brugge, Aantjes en H. 
Vink een hele middag over zouden 
kunnen praten.....

O.-GELDERLAND
Vrijdag 21 februari a.s. spreken 
oud-premier de Jong en oud-CH- 
fractieleider Tilanus in de Advents- 
kerk te Varseveld, aanvang 20.00 
uur. Iedereen is op deze CDA mani
festatie O.-Gelderland van harte 
welkom.

Vervolg van pag. 5
den. Tot de verantwoordelijkheid 
van de rijksoverheid behoort ook 
het zorgen voor een evenwichtige 
spreiding van basisvoorzieningen' 
over het land. Dit zijn voorzienin
gen waarvan op basis van de 
grondrechten en via demokratische 
besluitvorming vast staat dat zij 
voor ieder mens beschikbaar en be
reikbaar moeten zijn. Basisvoorzie
ningen moeten in het lokale plan 
worden opgenomen.

Kollege
Het op gang te brengen proces van 
harmonisatie dient ontwikkeld,

W E L Z IJ N S -
W E T G E V IN G

voorbereid en begeleid. Daartoe 
dient een kollege van advies en bij
stand te worden benoemd: Het Kol
lege moet de regering adviseren 
omtrent:
■ de harmonisatie van welzijnsbe
leid en welzijnswetgeving;
■ de realisering van samenhan
gende beleidsstrukturen;
■ de voorbereiding en uitvoering

van deelwetten in nauwe verbinding 
met de kaderwet;
■ de voorbereiding en uitvoering 
van de gewenste strukturele ka
derwet; '
■ de toetsing van beleid en wetge
ving aan de kriteria van samen
hang, bereikbaarheid, demokra- 
tisch werken, flexibiliteit en . 
rechtszekerheid.

De beraadsgroep sluit haar rapport 
af met het aanduiden van de hoofd
elementen welke een kadenvet dient 
te bevatten, en een opsomming van 
een fasegewijze invoering van al 
datgene wat in het rapport werd 
genoemd.

Zojuist verschenen:

N00RD-NEDERLAND ANNO 1974
Beleidsuitdagingen voor de komende jaren .

Een nota in opdracht, op initiatief en onder medeverantwoordelijkheid 
van de A.R. Tweede Kamerfractie, in samenwerking met de Dr. A. 
Kuyperstichting. —

Prijs: f 2 ,50 per ex.

Bestellingen door storting van het bedrag op postgiro 89673 t.n.v. 
A.R. Partijstichting, Den Haag met vermelding van „Noord-Nederiand 
Anno 1974".
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UTRECHT
UW INTERIEUR

SMAAKVOL EN GEZELLIG
INGERICHT
EN TOCH NIET DUUR

Fa. W. v a n  Tellingen
SLOTLAAN 135-137 - ZEIST 
TELEFOON 1.24.86

GELDERLAND

radio K. B. Weimar Televisie
Landelijk erkend installateur 

Elektrische apparaten — Verlichting
MAANDEREIND 19 -  EDE -  TELEFOON 8373

C O N V E C T O R E N
VOOR KOLEN, OLIE EN GAS 
ZOWEL VOOR WOONKAMERS 
ALS VOOR KANTOREN, ZALEN

ETC.

FIRMA 
T. VI ETS

Bergstraat 38 -  Telefoon 0 8370-2765 -  WAGENINGEN

MAGAZIJN „HET ANKER”
HOOFDSTRAAT 94 - 96 -  VEENENDAAL

Landbouwmechanisatiebedrijf

FA. K. ELLENS
LANDBOUWMACHINES
SMEDERIJ
TRACTOREN
Eggestraat 3, telefoon 05276-2400, NAGELE (N.O.P.)

Makelaarskantoor J. Fokkens Siddeburen
in roerende
en onroerende goederen 
verzekeringen en hypotheken

TELEFOON 05983-360

nuIM> I
GRONINGEN

Zwitserse horloges
Verlovingsringen
Tafelzilver
Goud en zilver
Avondmaalsserviezen

W. J. SPOORMAKER N.V.
AUTOMOBIELBEDRIJF ROTTERDAM-ZUID

FRIESLAND

modecentrum

Dokkum-Diepswal 17 tel.:05190-2361

RIVEL
Fabriek van RIJWIELEN 
en AUTOPEDS
S U R H U I S T E R V E E N
Telefoon 0 5124-1545

Alle textielgoederen, 
bedden, dekens, 
matrassen, complete 
woninginrichting

Gróotzand 14 - 38 - 42. SNEEK - Mldstr. 114, JOURE

DORDRECHT
en omstreken

Uw adres voor
TAPIJTEN -  GORDIJNSTOFFEN'- DE
KENS -  TAFELKLEDEN -  STOELEN 
OVERTREKKEN ENZ.

Woninginrichting NI. VAN SCHAIK
VOORSTRAAT 41 -  VLAARDINGEN -  TEL. 4530.

Zeer voordelige aanbieding in 
terlenka vallen en gordijnen

SPECIALITEIT IN NYLONKOUSEN

Postjesweg 91 -  Javastraat 199 -  Krugerplein 29 -  Dapperstraat 16 -  Jan van 
Galenstraat 6 0 -  Jan Evertsenstraat 130 -  Hugo de Grootplein 20 -  Spaarndammer- 
straat 97 -  Bentinckstraat 28 -  Oranjestraat 2 B -  v.d Helstplein 9 -  Westerstraat 138 
-  Spreeuwenpark 3 -  Ribesstraat 39 -  Tuinstad Osdorp, Tussenmeer 62

I|l“ ™ <

OVERIJSSEL
______ ______________________________________________ -

50 JAAR DE MEEST GEVRAAGDE
WONINGINRICHTING

J. Voerman & Zonen
Assendorperstraat 73-81 -  Tel. 1.65.07. -  Zwolle

VERBOUW
NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

§ 1  schuttel B a  s a n e r M iü f
Hyacinthstraat 40a -  Enschede -  Telefoon 0 5420-1.16.38.

H. STRUIK & ZOON N.V.
Fabriek van dekkleden 
en tenten
IMP. GROOTHANDEL SCHEEPS- 
EN AANNEMERSBENODIGDHEDEN 
ELEKTRISCHE EN AUTOGENE 
LAS- EN SNIJBENODIGDHEDEN.

DEVENTER 
Telefoon 05700-1.39.70 
Diepenveenseweg 8

Wolphaertsbocht 246 -  Telefoon 7.75.50 

Official Peugeot-dealer voor Rotterdam-Zuid 

en de eilanden IJsselmonde en Voome-Putten.

C. de Mooy & Zoon
lm- en export bloemenhandel

Handelsmaatschappij A. van ROON N.Y.
WESTHAVENKADE 61, VLAARDINGEN 

TEL. 34.34.92 en 34.30.46

U slaagt beslist bij ons voor uw kampeer- 
en water sportartikelen

In ons atelier worden alle voorkomende werkzaam
heden op het gebied van tenten, caravans, luifels, 

bootzeilen etc. gedaan.

ROTTERDAM

LOMBARDKADE 21, TELEFOON 11.33.50 v.h. GEBR. HARKEMA
N.V.'Verhuis- en Transportbedrijf SINDS 1948 JOHAN STAAT - DORDRECHT

A. SLUYTER & ZONEN
VERZORGT AL UW TRANSPORTEN 

DOOR HET GEHELE LAND

ROTTERDAM, telef. 0 10-24.25.65 -  Postbus 64010 
De Jonghstraat 25

ZEELAND

B o u w m a te r ia le n
TEGELS
BEKLEDINGSPLATEN VOOR 
BINNEN- EN BUITENWERK

k e u k e n s
TIELSA
ROSÉ
PRISMA

A. DE JAGER-TOLHOEK N.V.
SHOWROOM GOES EN MIDDELBURG

TE HUUR
APPARTEMENTEN TE VROUWENPOLDER 

OP WALCHEREN

Voorzien van c.v., koelkast, moderne keuken en meubilair, 
enz. Zowel voor vakantie als voor weekends,

DICHT BIJ BOS EN STRAND 
Te bevragen bij: P. de Visser, Elsennoordlaan 2, 

Vrouwenpolder. Telefoon 0 1188-1586.

ZOWEL VOOR 
WONING, 
GARAGE, 
FABRIEK OF 
SCHIP

Automateriaal 
Gereedschappen 
Hang- en Sluitwerk 
Ijzerwaren 
Bevcstigingsartikelen

LEVERING ALS REGEL UIT VOORRAAD 
GROOTHANDEL EN FABRIEKSAGENT

tel. 3.94.29 
tel. 3.94.33 
tel. 3.32.21 
tel. 3.43.03 
tel. 3.43.03

Drukkerij De Longte B.V.
P o s tb u s  171 - D o r d r e c h t  - T e l, 078-3.43,22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleuTen 
reklamedrukvoerk

GETRON HANDELS- EN 
TRANSPORTONDERNEMING
VIERAMBACHTENKADE 6 - SPIJKENISSE 
TELEFOON 0 1880-2988

Binnenlandse en internationale transporten. 
Partijgoederen - zwaar transport, verhuizingen

IN PRIMA BOTER EN KAAS 
STEEDS DE BAAS 

ALLE SOORTEN GROOT EN KLEIN 
KOMEN UIT DE IJSSEL- EN LEKSTREEK FIJN

A.van Houwelingen- Moordrecht
TELEFOON 305 (0 1827) WETERINGSTRAAT 4

Wordt
lid

van
de

ARP
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in de politiek.

Links en rechts 
in de 

politiek
In de serie „beginsel en beleid” 
schrijft drs. Ad Schouten deze 
week in een eerste artikel over 
het link-rechts-schema in de po
litiek. Hij noemt -dit schema 
„zodanig oppervlakkig, dat het 
voor iets serieuzer politiek denk
werk niet alleen onbruikbaar, 
maar zelfs verwarringwekkend 
is” . Verder o.a. een artikel over 
ontwikkelingshulp van Wouter 
Oprel. Hij waarschuwt ertegen 
om bij de beoordeling van ande
ren de waarden en normen van 
de eigen samenleving centraal 
te stellen. „Er zijn ook nog an
dere vormen van. samenleven en 
geloven” , aldus het Arjos hoofd
bestuurslid.

asm

Levensbeschouwing is géén achterhaald
organisatieprincipe in welzijnssector

„De overheid kan geen wel
zijn garanderen, dus is 
„recht op welzijn’’ een loze 
kreet” , aldus minister van 
Doorn tijdens de Openbare 
Commissievergadering op 3 
februari 1975 in de Tweede 
Kamer. Vergaderd werd 
over de Nota Knelpunten 
harmonisatie welzijnsbeleid 
en wetgeving. De hoofdin
houd van deze knelpunten
nota kon u in mijn eerste ar
tikel over dit onderwerp in 
N.G. van vorige week lezen.

D ó ó r
H .  A .  d e  B o e r
Tweede Kamerlid ARP

De ministeriële uitspraak was o.m. 
een antwoord op kritische kantte
keningen onzerzijds bij de tendens 
die in de knelpuntennota zit dat het 
met het welzijn wel -goed komt 
wanneer strukturen worden gewij
zigd, er ordening, planning plaats
vindt, veranderingsprocessen in 
gang worden gezet en er zorg wordt 
gedragen voor gelijke kansen.

Rechten
Geluk laat zich echter niet organi
seren. Wat een overspannen ver
wachtingen worden er zo gewekt 
alsof er van een recht op welzijn 
sprake kan zijn, alsof een overheid 
het zich welbevinden van mensen 
zou kunnen garanderen.
Vanuit onze fractie is gepoogd over 
te brengen dat de zondige en kleine

mens zelf oorzaak is van alle knel
punten. Een mens die zo vaak op 
zichzelf gericht is, het belang van 
een ander niet opmerkt en van ver
antwoordelijkheid niet wil weten. 
Laat staan van een aandeel in 
schuld die tot onwelzijn leidt.
„Er is inderdaad een veranderings
proces nodig voor het zich welbe
vinden van mensen. Daar gebruikt 
de christelijke kerk al eeuwen dat 
ouderwetse woord „bekering” voor. 
Omkeren in denken en doen. Naar 
de vaste overtuiging van de AR- 
fractie zal er alleen dan sprake zijn 
van echt welzijn wanneer een mens 
bereid is zich aan Christus over te 
geven en gaat proberen vanuit het 
geloof te leven. Zijn taak in dit le
ven gaat zien als God als Zijn 
Schepper en Richtingbepaler eren 
en van daaruit iets betekenen voor 
zijn medemens” .

Begrippen
Naast het op vele bladzijden van de 
nota uitstorten van een rijk gevulde 
zak met knelpunten wordt er ook 
gegrossierd in dikke woorden. 
„Strukturele en mentale belemme
ringen voor welzijn moeten worden 
weggenomen” . Niet duidelijk wordt 
welke belemmeringen precies moe
ten verdwijnen en waarom.
„Er moet een open en meer ont
spannen samenleving worden na
gestreefd. Nederland dient een ver
anderingsproces te ondergaan” . In 
het vage blijft wat een open en 
meer ontspannen samenleving dan 
wel is. Onuitgewerkt blijft wat er 
allemaal veranderd moet worden en 
waarom. Elke poging de oorzaak 
van de volle knelpuntenzak op 
waarde te toetsen ontbreekt.

Wie dit weekblad waardeert 
zou ook Trouw moeten kennen 

probeer abonnement 
f 6,- korting

TröuW
.Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder 

postzegel aan Christelijke Pers, Antwoordnummer 2792, 
Amsterdam. U ontvangt dan drie maanden lang het 
ochtendblad Trouvv, met betrouwbaar nieuws, veel 

achtergrondinformatie, bondige commentaren eg , ,  
toelichtingen, rond zes pagina’s kerkelijke berichtgeving 

per week en f 6 , -  korting op de abonnementsprijs.

Naam ........................................................................ .............. ........
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Plaats N .G

Een omlijnd beeld van de gewenste 
toekomstige samenleving wordt 
niet gegeven. De behoefte aan plu
riformiteit van het welzijnswerk 
komt niet of nauwelijks ter sprake. 
Het begrip „demokratisering” komt 
in veelvouden in de nota voor. Wat 
houdt dat begrip precies in?
Het Christelijk. Cultureel Studie
centrum onderscheidt in een kom- 
mentaar op de Knelpuntennota al 
drie opvattingen.
■  de opvatting dat alleen die zaken 
voor subsidie in aanmerking ko
men, die door de meerderheid van 
het volk geakkordeerd worden 
(theoretisch ongeacht kleur van ini
tiatiefnemer en ongeacht de groep 
voor wie de voorziening bedoeld is, 
maar praktisch wellicht werken 
overeenkomstig het systeem van • 
meerderheidskolleges).
■ de opvatting dat alleen die zaken 
voor subsidie in" aanmerking ko
men, die ongeacht de kleur van de 
initiatiefnemers, in hun werkings
sfeer bestemd zijn voor allen (een 
demokratisering van het beleid, in

deze voorziening zal de kleur van 
de initiatiefnemers spoedig doen 
verschieten).
■ de opvatting dat alleen die zaken 
voor subsidie in aanmerking ko
men die -  ongeacht de kleur van 
initiatiefnemers en groep die men 
dienen wil -  voldoen aan vooraf bij 
meerderheidsbesluit opgestelde 
vereisten ten aanzien van quantifi- 
ceerbare gegevens” . Wij hebben el
kaar in welzijnsland nog veel uit te 
leggen.

Doelstellingen
Getracht is in het debat naast de in 
de nota aangeduide beleidsdoelen 
vooivhet nastreven van welzijn na
druk te leggen op aksenten vanuit 
een christen-democratische ge
dachtengang.
Een andere samenleving zal een 
verantwoordelijke samenleving 
moeten zijn. Daarbij valt niet de 
nadruk op het hebben maar op het 
zijn van de mens. Wat doet de mens 
met zijn macht, kennis en inko
men. Spreiding daarvan is juist 
maar vindt geen doel in zichzelf. 
Het is een middel om de mens ook 
mens te laten zijn.
Verwezen werd naar de door prof. 
Thierry genoemde fundamentele 
kenmerken van het mens-zijn: de 
mens is aanspreekbaar, een 
psycho-somatische eenheid, een 
onherhaalbare individualiteit, een 
medemens, de mens is geroepen tot
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vrijheid, die vrijheid geeft hem 
keuzemogelijkheden, het mens-zijn 
is dynamisch, de mens legt een weg 
af.

;De christen zal bij het pogen, on
welzijn te bestrijden en welzijn te 
bevorderen willen werken vanuit 
de begrippen vrijheid, verantwoor
delijkheid solidariteit en beelddra- 
gerschap.
Geestelijke vrijheid om tot echte 
ontplooiing te kunnen komen, ta
lenten te kunnen ontwikkelen. 
Verantwoordelijkheid en solidari
teit omdat geen mens voor zichzelf 
leeft. Hij aan de ene kant aan
spreekbaar is op waarde, inhoud en 
gevolg van eigen daden, terwijl an- 
derzinds toetsing mag en moet 
plaatsvinden op het in het blikveld 
hebben van de ander. Het begrip 
beelddragerschap geve hieraan een 
dimensie meer. Dat een mens bo
ven zichzelf uitstijgt, mede
verantwoordelijkheid kan en wil 
aanvaarden, vrijheid ziet zowel in 
het perspektief van beperking als 
van de volheid ervan -  kortom 
normatief wil leven. Dat norma
tieve ligt in het willen proberen te 
leven als beelddrager Gods.

Grote genezer
De Knelpuntennota geeft aan het 
partikulier initiatief nauwelijks een 
voldoende, de overheid daarente
gen komt met een gunstig cijfer uit 
de bus. Dat overheidsinvloed door 
absurde tot in details regelende 
subsidie-voorwaarden veel partiku
lier initiatief (P.I.) verstart komt 
niet aan de orde. Er is bij de over
heid vaak een gebrek aan openheid 
en bereidheid tot samenwerking. 
Het gebrek aan koördinatie tussen 
verschillende diensten op bv ge- 

vervolg op pag. 3
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In vele oude stadsbuurten is er een grote behoefte aan 
opbouwwerk foto: Nationale Raad Maatschappelijk Welzijn;.
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Reeds vaak hebben wij op deze 
plaats geschreven over het karakter 
van de A.R.P., als Evangelische 
Volkspartij -  sinds Groen van Prin- 
sterer -  en over haar doel, namelijk 
heel het volk, de samenleving te 
dienen door te leven, te denken en 
te werken vanuit de radicaliteit 
van het Evangelie.
Een moeilijke opgave, welke leidt 
tot moeizame arbeid. Maar een 
zaak, welke geweldig de moeite 
waard is. Daaraan doet niets af, 
dat het in de practische werkelijk
heid een zaak van vallen en op
staan is.
Uit deze benadering blijkt ove
rigens nog eens duidelijk,, dat die 
bekende drie -  uitgangspunt, pro
gram en uitvoering/beleid -  (uiter
aard, zo zouden wij willen zeggen) 
ook voor ons onlosmakelijk bij el
kaar horen.
Aan een uitgangspunt alleen heb
ben wij als partij niet voldoende; 
dat moet je pok in de werkelijkheid 
practisch politiek „profileren” . Wat 
zet je  in je program en wat doe je 
daar dan mee in je beleid om het 
program ook uit te voeren.
Dan profileer je pas. Dan krijgt een 
partij pas haar profiel.

Modewoord
Profiel is ook een politiek ' mode
woord. Zo’n woord, dat een be
paalde ontwikkeling meemaakt. 
Daar kom je achter als je de dikke 
Van Dale raadpleegt (laatste druk). 
Daarin leest men, dat profiel bete
kent „zij-aanzicht” , Dat zal nie
mand verwonderen, die de bekende 
quasi-Fraiise uitdrukking „en pro
fil”  -  van terzijde gezien -  kent. 
Maar uit het supplement, achterin 
Van Dale, blijkt, dat profiel de na
dere betekenis heeft gekregen van

Vertaling van uitgangspunten: 
een dringende zaak

„heKgeprofileerd-zijn” , sterker nog 
„het bezitten van sprekende trek
ken” .
En dan ga je vanzelf tevens denken 
aan „en face” -  het gezicht van vo
ren gezien. En dat is in de politiek 
uiteraard ook nooit weg. Immers, 
dan pas krijg je het complete ge
zicht te zien en dat kan de indruk 
alleen maar verscherpen,
Dit leidt er allemaal toe om vast te' 
stellen, dat het van belang is om het 
gehele gezicht van een partij te (la
ten) zien. En dat betekent in feite: 
het naar .voren brengen van de in- 
houd van je  politiek en de manier 
waarop je het daarvoor geëigende 
beleid in de concrete werkelijkheid 
realiseert.
Het gaat er steeds weer om als 
partij niet zo zeer over het uit
gangspunt te praten als wel het 
uitgangspunt te vertalen in con
creet politiek oordelen en handelen. 
Dat is allemaal belangrijker dan 
het bezitten van een goede partijor- 
ganisatie, van hoe uitnemend be
lang het hebben daarvan ook is. 
Meestal is het gemakkelijker iets te 
organiseren dan een gedachte -  ook 
een politieke gedachte op basis van 
het Evangelie -  te ontwikkelen.
Je maakt evenwel nooit een organi
satie om daarna dan eens te gaan 
kijken wat je er mee zult doen, 
maar je zet eerst op een rijtje wat je

wilt en als dat de moeite waard is 
ga je het „verkopen” en daar heb je 
dan een goede organisatie voor no
dig.
Alles hangt af van wat je vanuit je 
uitgangspunt wilt en bedoelt, niet 
van wat je organiseert.
Dat geldt ook een politieke partij. 
Je moet in de eerste plaats én eerst 
bezig zijn met de inhoud. Want als 
dat niet in orde is kun je je organi
satie ook wel vergeten.
Vandaar dat wij er met elkaar ook 
steeds op aandringen, dat steeds 
weer opnieuw nadere en concrete 
uitwerking -  actueel -  plaatsvindt, 
vanuit de bijbelse boodschap naar 
de steeds weer nieuwe politiek 
noodzakelijke daden en het practi
sche beleid.
Deze kort weergegeven benadering '

is uiteraard niet meer dan een aan
zet. Een uitwerking moet volgen. 
Dat is een zaak voor heel de A.R.P., 
niet alleen als partij, maar met 
name ook als Kamerfracties, ieder 
op haar wijze: Ook in Nederlandse 
Gedachten zullen bijdragen gele
verd kunnen worden met betrek
king tot meedenken. 1
Verder is dit een zaak, waarmede 
wij met name ook ten aanzien van 
samenwerking met de beide andere 
christelijke partijen aandacht moe
ten besteden. Daaruit moet bijvoor
beeld blijken of de drie partijen al
thans politiek op één lijn zitten.

Vraagstukken
Vraagstukken, welke bij dit alles 
aan de orde komen, zijn — om eens 
een aantal voorbeelden te noemen -  
abortuswetgeving, grondpolitiek, 
maatschappelijk en cultureel wel
zijn, gewetensbezwaren militaire 
dienst, inkomensbeleid, plaats van 
overheid, fundering van de demo
cratie, vragen van dood en leven, 
bestuurlijke organisatie (gewest- 
vorming), de plaats van geestelijk 
en lichamelijk gehandicapten in 
onze samenleving, vrede en veilig
heid, ontwikkelingssamenwerking, 
kernbewapening, mondigheid van 
de burgers.
Het zijn allen vraagstukken, welke

gezien moeten worden in het licht 
van een uitgangspunt, dat de 
A.R.P. zoeken wil in het Evangelie. 
Het Evangelie is, zoals reeds zo 
vaak is onderstreept, geen hand
boek waaruit voor alle vraagstuk
ken onmiddellijk practijk- 
oplossingen af te lezen zijn. Het geeft 
wel grondlijnen.
De bijbelse boodschap geeft wel de 
richting aan het denken en het 
handelen in het leven. „Kapstok- 
woorden”  zijn daarbij verant
woordelijkheid van de mens als 
beelddrager Gods, gerechtigheid, 
vrijheid, barmhartigheid, verzoening 
een niet heersend maar dienend 
overheidsgezag, niet alleen letten op 
eigen belang maar ook op dat van 
anderen, accent op het zwakke, de 
meest kwetsbaren in de samenle
ving, solidariteit, overleg en sa
menwerking, dankbaarheid, uit
zicht.

Dringende zaak
Het is heel duidelijk, dat het niet zo 
gemakkelijk te realiseren is steeds 
opnieuw van uit het uitgangspunt 
de beleidslijnen te trekken, de con
crete politieke doeleinden vast te 
stellen en die vervolgens te bewerk
stelligen. Maar het moet gebeuren. 
En het is een dringende zaak om 
hier gewetensvol mee bezig te zijn.

W. de Kw.

„Het is niet uitgesloten dat 
de Nederlandse economie in 
de tweede helft van 1975 een 
verbetering ondergaat.” -

Aldus minister Boersma die er ge
lijk aan toevoegde dat dit nog lang 
niet zeker is, omdat dit mede sterk 
afhangt van wat er in West- 
Duitsland en Amerika gebeurt.
De minister zei dit afgelopen 
maandag op een avondbijeenkomst 
in Woerden, in het kader van de 
A.R.-aktie „wij komen terug". Hij 
liet zich somber uit over de jeugd
werkloosheid in Nederland, die een 
kwart van het totale werklozenaan
tal omvat. Dat het minimumloon 
hierbij een rol speelt, achtte hij niet 
uitgesloten, al was hij van mening 
dat vooral de partiële leerplicht een 
grote rem is op de vrijheid in de 
onderneming. Een deel van dit 
probleem krijgt dan ook de nodige 
aandacht in de werkloosheidsnota, 
zo zei minister Boersma. Nader in
gaan op de nieuwe werkloosheids
nota, die deze week uitkomt wilde 
de minister echter niet.

W O E R D E N
Minister Boersma bracht maandag 
17 februari j.l. in het kader van de 
A.R.-aktie „Wij komen terug” 
opnieuw een werkbezoek, ditmaal 
aan Woerden. Een schoolbezoek, 
kontakten met leerlingen stonden 
wederom op het programma, 
evenals gesprekken met 
bedrijfsleven en gemeentebestuur. 
De avondbijeenkomst voor kiezers 
en partijleden ontbrak evenmin. 
Hierbij een samenvattend verslag. 
Elders in dit nummer nog meer 
aandacht voor de Aktie „Wij komen 
terug” .

’s Middags was de heer Boersma 
zijn werkbezoek gestart op de F. 
Kalsbeekscholengemeenschap te 
Woerden. In de wat kleine aula 
ging hij ook in op de jeugdwerk
loosheid. Er is een slechte aanslui
ting tussen opleiding en bedrijfsle-

Oud-Kamerlid 
T. A. van Dijken 

overleden
Op 77-jarige leeftijd is vorige week 
overleden mr. T. A. van Dijken, on
der meer lid van de Tweede en de 
Eerste Kamer voor de ARP en van 
gedeputeerde staten van Zuid- 
Holland.
Mr. Van Dijken, voltooide in 1923 
zijn rechtenstudie aan de Vrije 
Universiteit. Daarna werkte hij op 
het ministerie van arbeid en als 
griffier bij de Raad van State. Van 
1933 tot 1946 was hij lid van de 
Tweede Kamer voor de ARP, van 
1950 tot 1960 lid van provinciale 
staten van Zuid-Holland. Hij had 
twaalf jaar zitting in gedeputeerde

staten. Van 1956 tot 1966 was hij lid 
van de Eerste Kamer. Mr. Van Dij
ken bekleedde tal van functies in 
het maatschappelijk leven.
Zijn activiteiten in onze partij blij
ven dankbaar in onze herinnering.

>

ven, zo stelde hij. Enkele leerlingen 
meenden dat een gedeelte der 
werkloosheid op te lossen zou zijn 
door buitenlandse werknemers niet 
te laten profiteren van de sociale 
voorzieningen, of in hun plaats Ne
derlanders het wérk te laten doen. 
Minister Boersma maakte duidelijk 
dat zo’n 5 jaar geleden Nederland 
een groot te kort aan arbeidskrach
ten had. Men is toen buitenlanders 
gaan aantrekken. Op het moment 
dat deze mensen hier komen om 
hun arbeid te verrichten krijgen ze 
natuurlijk dezelfde rechten als Ne
derlanders die dit werk verrichten. 
Minister Boersma noemde het on
christelijk om ze op dit moment 
maar weer op te laten krassen.

,JIuis en Haard”
Na. . d e .sch oo l bezocht minister 
Boersma een gezinsvervangend te
huis voor geestelijk en lichamelijk 
gehandicapten, „Huis en Haard” 
geheten. Het bijzondere van dit te
huis is dat de geestelijk gehandi
capten van een sociale werkplaats 
in een drietal goedkope huurwo
ningen zijn ondergebracht, midden 
in een gewone woonwijk. Ook 
wordt een gedeelte van de verzor- 
gingskosten door de bewoners met 
eigen verdiend geld betaald. Te
midden van deze bewoners ge
bruikte minister Boersma een 
kopje koffie en liet hij zich voor
lichten over de verbouwingsplan- 
nen binnen deze woningen, waar
door de meeste bewoners een eigen 
kamer voor zich alleen zullen krij
gen.
Ook sprak de heer Boersma met 
directie- en ondernemingsraad van' 
de Mona-fabriek, onderdeel van de 
CMC-melkindustrie over de werk
gelegenheid. Ondanks de, welis
waar klein in aantal, maar toch. 
aanwezige werklozen in Woerden,’ 
kent dit bedrijf een aantal vacatu
res, die niet vervuld worden. De 
kans dat buitenlandse werknemers

BËp B h p h l

i,

Minister Boersma in contact met bewoners van Huis en Haard

aangetrokken moeten worden is 
dan ook aanwezig. Dit betekent dat 
in de huidige omstandigheden 
de nodige problemen voor het be
drijf zich zullen aandienen, alvo
rens hiervoor goedkeuring gegeven 
wordt. Onder begeleiding van de 
directie en ondernemingsraad vond 
een korte ,bedrijfsbezichtiging 
plaats, waarna minister Boersma en 
zijn gevolg een verrassing kregen 
aangeboden.
Vervolgens werd van gedachten 
gewisseld met het College van B. 
en W. van Woerden over de werkge
legenheid in het algemeen. Tijdens 
dit gesprek kwam naar voren dat 
het natuurlijk een goede zaak is 
wanneer mensen inspraak krijgen.

. Ernstige stagnatie vindt echtef 
plaats wanneer enkelen steeds 
meer de kans waarnemen om tegen 
bestemmingen bezwaren in te die
nen. ’s Avonds roerde de minister 
dit punt ook even aan: „Querulan
ten dwarsbomen het beleid” , zo zei 
hij.

Oppositie
Over moeilijkheden bij Meeus 
Transport B.V. zei de minister dat

hij vreesde dat dit een onverkwik
kelijke zaak dreigt te worden. Er zit 
nogal wat aan vast voor andere be
drijven, o.a. het transport voor en 
van de havens. Hij wilde wel kwijt 
dat hier één van de tegenover el
kaar staande partijen absoluut niet 
bereid is tot overeenstemming te 
komen.
Voor wat betreft de oppositie van 
de VVD tegen het werkgelegen
heidsbeleid kon minister Boersma 
niet veel waardering hebben. De 
oppositie, die zo noodzakelijk aan
wezig moet zijn voor een democra
tische functionering van het land is 
een kwijnend bestaan gaan leiden. 
Verder sprak hij op deze bijeen
komst voor kiezers en partijleden 
in een op enkele plaatsen na, volle
dig bezette zaal, nog over het CDA. 
Het is politiek ongeloofwaardig dat 
er zoveel confessionele partijen zijn 
en voor partijen, die in wezen zo 
dicht bij elkaar liggen, broodnodig 
om elkaar te vinden, zo zei hij. Er is 
geen tijd meer om in een verkiezing 
nogmaals gescheiden op te treden. 
„ Opschieten is het parool” . Nu moet 
de kans waargenomen worden om 
bij jongeren aan te slaan, aldus 
minister Boersma bij dit werkbe
zoek.
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S T A A T S L E N IN G
Minister van Duysenberg van 
Financiën heeft recentelijk kans 
gezien op de kapitaalmarkt een 
groot bedrag te lenen. Tegen een 
koers van 100 en een 
rentepercentage van 9 heeft 
Nederland op deze lening 
onvoorstelbaar hoog ingeschreven. 
Omgerekend, zou voor minstens 
200 miljard zijn ingeschreven. Wij 
menen dat dit feit niet aan de - 
minister mag worden verweten.
Er is geen enkel systeem dat 
waarborgt dat er reëel wordt 

,ingeschreven op een staatslening. 
Wij zijn overigens wel benieuwd 
naar de overwegingen die de 
minister van financiën heeft 
gebracht tot de voorwaarden van 
deze lening. Vermoedelijk - gelet 
op de vrij royale rente van 9 
percent in een markt waar de

rente onder druk staat -  heeft de 
minister gemikt op een 
stabilisatie van de rente. Als de 
rente te snel daalt is er een begin 
van een vertrouwenscrisis. Onder 
de huidige economische 
omstandigheden is een dergelijke 
ontwikkeling niet aanvaardbaar. 
Wij menen te meer dat dë minister 
dit moet hebben overwogen omdat 
de Nederlandse Bank -  anders dan 
de Duitse (Staats) Bank -  de 
discontorente niet heeft verlaagd. 
Immers; als de Nederlandse Bank 
ook de discontorente zou verlagen 
heeft de minister veel te duur 
geleend.
Overigens kennen wij de 
overwegingen van deze jongste 
staatslening niet -  het zij' 
nogmaals geconstateerd. Voorts is 
evenmin bekend waartoe de 
minister leende. Alweer: 
vermoedelijk voor een 
gedeeltelijke financiering van het 
pakket werkloosheidmaatregelen. 
Als dat zo is, is dat een goede

NG

commentaar

zaak. De toegezegde hulp van 3‘ /2 
miljard gulden wordt dan niet 
uitsluitend inflatoir gefinancierd. 
Het CHU-kamerlid Scholten heeft 
over deze lening een aantal vragen 
gesteld. Terecht, naar het ons 
voorkomt. Wat meer 
openbaarheid, ook hier, kan echt 
geen kwaad.

★  ★

V E R V R O E G D
P E N S IO E N

Er is op zich zelf iets te zeggen 
voor vrijwillige vervroegde 
pensioenering. Maar, zo kan men 
zich afvragen, waarom stemde de 
ARP-fractie dan tegen een motie 
om werklozen vanaf 63 jaar al 
vast de mogelijkheid te geven zich 
door de arbeidsburo’s te laten 
registreren? Wanneer zij hiervoor, 
tenminste in aanmerking wensen 
te komen. Dat had een duidelijke 
reden. Minister Boersma had 
verklaard dat aan deze zaak nog 
heel wat haken en ogen zitten, en 
dat met de eventuele uitvoering 
ervan nog de nodige tijd zal zijn 
gemoeid. Dit nog afgezien van de 
financiële gevolgen: grof geschat 
op enkele honderden miljoenen 
guldens. Wek je dan immers bij 
hen die zich laten registreren niet

bepaalde verwachtingen die voor 
hen toch niet waar gemaakt 
kunnen worden? Is het dan niet 
veel beter deze gedachte te 
realiseren in een stadium waarin 
concreet gezegd kan worden dat, 
hoe en wanneer werkelijk wensen 
in die richting gehonoreerd 
kunnen worden? Daar komt nog 
bij, dat de arbeidsburo’s overladen 
zijn met werkzaamheden, die de 
huidige werkloosheidssituatie nu 
eenmaal met zich meebrengt. Zij 
kunnen hun tijd beter besteden 
dan aan een nog niet gerealiseerd 
plan. Men moet oppassen met 
dergelijke gedachten onjuiste 
verwachtingen te wekken. Wij 
stemmen daarom in met het 
afwijzen van een betreffende 
PPR-motie door de ARP Tweede 
Kamerfractie.

sa

OVERHEID EN BURGER

Het is niet mogelijk tot een 
verantwoorde standpuntbe
paling te . komen met be
trekking tot het vraagstuk 
van de gewetensbezwaarden 
ten aanzien van de militaire 
dienstplicht zonder een dui
delijke visie bp taak én 
grenzen van de overheid. 
VanNDr. Zijlstra is de rake 
typering; de overheidstaak 
is even essentieel als be
perkt.
De overheid heeft een eigen taak en 
roeping, zij bekleedt een ambt, en 
ontleent daaraan haar rechten en 
plichten. Tot een christendemocra
tisch profiel behoort het er
kennen van en opkomen voor 
deze roeping en dit eigen recht van 
de overheid.
Evenzeer behoort daar echter toe 
het waken voor het geweten van de 
burger. Daar ligt een grens die de 
overheid niet mag overschrijden. 
Algra heeft er dezer dagen in het 
Friesch Dagblad aan herinnerd dat 
reeds in het eerste beginselprogram 
van de (toen nog ongedeelde) anti
revolutionaire of chrisielijk- 
historische partij de bepaling 
voorkwam dat de overheid een 
grens voor haar macht behoort te 
erkennen „in de consciëntie voor
zover die het vermoeden der acht
baarheid niet mist” .
Een christen-democratisch stand
punt kan dan ook alleen op die be
naming aanspraak maken, als het 
aan beide aspekten recht doet. 
Beslissend voor het erkennen van 
gewetensbezwaren is niet waardoor

zij zijn ontstaan, maar of het echte 
gewetensbezwaren zijn. Het is niet 
voldoende dat iemand zegt gewe
tensbezwaren te hebben. Het zullen 
ook inderdaad onoverkomelijke 
gewetensbezwaren moeten zijn en 
blijken. Daarom is een onderzoek 
naar de aard der bezwaren, hoe 
moeilijk dit ook zijn moge, onmis
baar. In het bijzonder is het niet 

.eenvoudig de grens te trekken tus
sen wat in feite slechts politieke 
bezwaren zijn en wat aan een poli
tieke overtuiging ontleende gewe
tensbezwaren tegen het gebruik 
van geweld zijn. De moeilijkheid 
spitst zich vooral toe op de vraag of 
die gewetensbezwaren dan in alle 
omstandigheden aanwezig moeten 
zijn dan wel of zij ook slechts in 
bepaalde omstandigheden zich 
kunnen voordoen.
Op de partijraad in december jl. 
heb ik gezegd: wie zich erop be
roept dat onze maatschappij niet 
waard is verdedigd te worden, kan 
niet voor vrijstelling in aanmerking 
komen. Hij heeft de keus om ó f te 
trachten die maatschappij langs de 
daarvoor gegeven weg (d.w.z. langs 
democratisch-politieke weg) te ver
anderen óf zich aan die. maat
schappij te onttrekken. Nog minder 
kan gewetensnood worden erkend 
als iemand wel wil dienen onder 
een confessioneel-liberaal kabinet, 
maar niét onder een confessioneel- 
socialistisch kabinet of omgekeerd. 
Dit zijn duidelijk slechts politieke 
bezwaren.
Daarentegen kan het gebruik van 
de militaire macht voor bepaalde 
politieke doeleinden iemand wel 
degelijk in gewetensnood brengen.

Zo kan men zich voorstellen dat 
een russische jongen, die geen ge
wetensbezwaar had tegen de mili
taire dienst als zodanig, wel in 
echte gewetensnood geraakte toen 
die militaire macht werd ingezet 
om de Praagse vrijheid in 1968 te 
vertrappen. Ik kies met opzet dit 
voorbeeld, omdat iedereen het ty
perend zal vinden voor het dictato
riale systeem, dat dergelijke 
gewetens niet worden ontzien. 
In een politiek stelsel dat de gees- 
HBP....... -  -

telijke vrijheid hoog houdt, is dat- 
anders.
Dat de grens tussen politieke be
zwaren en gewetensbezwaren niet 
altijd even gemakkelijk te trekken 
zal zijn, mag geen motief zijn om 
aan de politieke overtuiging ont
leende gewetensbezwaren tegen 
(een bepaald) gebruik van geweld 
geheel van érkenning uit te sluiten.

K U Y P E R  -  
L O H M A N

Zowel in de algemene ledenverga
dering van de CHU als in de brief, 
die de Unievoorzitter aan zijn col
lega van de ARP heeft geschreven 
is met zoveel woorden de indruk 
gewekt, alsof de verhouding tus
sen ARP en CHU nog altijd voor 
een groot deel wordt beheerst door 
de controverse tussen Kuyper en 
De Savornin Lohman in de vorige 
eeuw, eén controverse die vooral 
op een mentaliteitsverschil berust
te. ..
Het is te betreuren dat de ontwik
keling in de richting van een CDA 
met deze bijna een eeuw oude 
kwestie wordt belast. Dergelijke 
verschillen zijn op geen enkele 
wijze meer bepalend voor de ver
houding tussen A.R.P. en C.H.U. 
Zij behoeven dat ook niet te zijn. 
Tussen Kuyper en Heemskerk, tus
sen Colijn en Idenburg waren men- 
taliteitsverschillen, die gelijkenis 
vertoonden met die tussen Kuyper 
en Lohman. Zij zijn echter nimmer 
een beletsel geweest om binnen de 
ene ARP samen voor dezelfde poli
tieke zaak te staan. De CHU kan 
voor zichzelf op soortgelijke wijze 
namen invullen.
Wat binnen de ARP en binnen ' ’ e 
CHU mogelijk is, mag ook tuss<_ 
de ARP en de CHU geen obstakel 
zijn, in 1975 minder dan ooit. Dë
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meentelijk vlak is oorzaak van' 
veel knelpunten.
De nota zwijgt hierover. De over
heid komt in de nota naar voren als 
de toekomstige grote genezer Van 
het wildgroei, versnippering, on
doorzichtigheid en doelmatigheid. 
Wij hebben tegen die geneesfunktie 
grote bezwaren. Ondanks alle te
kortkomingen wordt met name 
door het P.I. voldaan aan de inhoud 
van het begrip spreiding van 
macht. Wordt er medeverantwoor
delijkheid gedragen. Kan er ge
werkt worden vanuit eigen levens
visie. Natuurlijk is er ook in het 
P.I. verstarring en ondoelmatigheid 
te signaleren. Dat moet dan anders 
en beter.
Als het gaat om de rol van de over
heid is de idee van de soevereiniteit 
in eigen kring zeker aktueel. De 
overheid hoede zich voor een al te 
inhoudelijk bezig zijn. Waar dat kan 
trede de overheid terug en laat de 
verantwoordelijkheid aan burgers 
en groepsverbanden om zelf inhoud 
te geven aan eigen welzijnsbele- 
ving.

Totaalvisie
Natuurlijk staat achter onze waar
dering voor het P.I. onze idee over 
de betekenis van de levensbe
schouwing. Zoals het onderwijs

niet waardenvrij is, zo is ook het 
welzijn dat niet.
De nota merkt meermalen op dat 
de levensbeschouwing als organisa
tieprincipe achterhaald is en dat dit 
een gunstige ontwikkeling is. Wij 
delen die opvatting niet. Die opvat
ting is zowel onwaar als gevaarlijk.
Gesuggereerd wordt dat werkvor
men technisch van aard zijn en 
derhalve waardenvrij kunnen wor
den beoefend. Als men dan per se 
wil dan is er in welzijnsland voor 
de dwarsliggers nog doorverwijzing 
mogelijk naar een apart burootje 
waar iets aan levensbeschouwing 
wordt gedaan. Levensbeschouwe
lijke organisaties die vanuit een 
bepaalde visie handelen en een op 
die visie stoelend totaalaanbod in 
de betreffende werksoort doen, zul
len die doorverwijzinggedachte 
scherp van de hand wijzen. Onze 
fractie doet dat met hen. Op welke 
wijze het welzijn van de mens moet 
worden bevorderd-, hangt nauw 
samen met de mensbeschouwing 
die men heeft.

De overheid dient naar ons oordeel 
geen bevoegdheden in te perken, of 
over te nemen maar juist een goed

functioneren van het P.I. mogelijk 
te maken.

Demokratisering 
de centralisatie

De opstellers van de nota hechten 
zeer aan deze begrippen. Sleutel
woorden voor welzijnsbeleving.
Wij wezen reeds op in elk geval 
drie opvattingen over het begrip 
demokratie. Hier is volstrekte dui
delijkheid vereist. In N.G. van vo
rige week werden „kristallisatie
punten” aangeduid als kontakt- en 
overlegpunten waar alle lijnen van 
beleidsvoorbereiding -  die tot een 
welzij nsplan leiden -  samenkomen. 
Hier dient de demokratisering op 
het grondvlak vorm en inhoud te 
krijgen.
De nota zwijgt over de samenstel
ling van de \ kristallisatiepunten. 
Welke verzekering heeft men tegen 
oneigenlijke bezetting van zetels en 
oneigenlijke politisering? Welke 
verantwoordelijkheid krijgt het P.I. 
bij de beleidsvoorbereiding? Een 
inkadering van de overlegpunten in 
het overheidsapparaat -  de nota 
suggereert dat -  kan tot levensgrote 
strubbelingen leiden. Het,niet wil

len volgen van het representativi- 
teitsbegins’el bij de samenstelling 
van de kristallisatiepunten lijkt een 
onderschatting te zijn van het be
lang ook bij welzij nsvoorbereiding 
echt gedragen te worden door de 
bevolking c.q. grote bevolkings
groepen.
De Landelijke Organisatie voor 
Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk 
SALCO noemt het kristallisatie
punt onaanvaardbaar. Dat kon wel 
eens de enig juiste slotkonklusie 
zijn.
Wij zien zeker waardevolle elemen
ten in een poging tot decentralisa
tie van het welzijnsbeleid te ko
men, het dichter bij de burgers te 
brengen. Maar de waarde van de
centralisatie is nog nauwelijks be
leden of er wordt in de notta ge
sproken over noodzakelijke cen
trale stuurelementen en door het 
rijk aan te wijzen basisvoorzienin
gen. Onuitgewerkt blijft wat een 
basisvoorziening precies is.
Niet duidelijk wordt wat de plaats 
en betekenis van landelijke organi
saties zal zijn. De mate waarin en 
de wijze waarop basisvoorzieningen 
tot stand komen zou wel eens be
slissend kunnen zijn voor de reële 
betekenis van het zo met graagte

zaak van de christen-democratie 
wordt niet gediend door degelijke 
vroegere mentaliteitsverschillen op 
te rakelen en te „actualiseren” , 
maar door ze integendeel met de 
nodige schaamte in hun historische 

'betrekkelijkheid te laten voor wat 
zij ooit waren.

V A N  R IE L  -  
K U IT E R T

Mr. H. van Riel, de karakteristieke 
VVD-senator, is altijd zeer geïnte
resseerd in beroeringen binnen de 
anti-revolutionaire en de gerefor
meerde wereld. Daaraan ontsproot 
enige tijd geleden zijn vraag aan 
mij hoe hij enig inzicht zou kunnen 
krijgen in de opvattingen van pro
fessor Kuitert. Ik beloofde hem 
enig nader bericht, maar nam mij 
toen reeds voor hem Kuiterts 
opstellen-bundel „Anders gezegd” 
ten geschenke te geven ter gele
genheid van zijn eerstvolgende ver
jaardag.
Dinsdag jl. werd Van Riel (Harm) 
68 jaar. Ik ben het Binnenhof over
gestoken en heb hem mijn ge
schenk overhandigd met de mede
deling dat hij het boekje dus niet 
zelf behoefde te HALEN, maar dat 
hij het van mij als cadeautje mocht 
HEBBEN en dus ook' zou mogen 
HOUDEN.
Hij heeft het met een brede 
grijns dankbaar aanvaard en 
van dit alles maak ik met 
zijn medeweten melding in 
deze rubriek.

gebruikte woord decentralisatie.

Ten besluite
De poging tot een strukturele ka
derwet te komen heeft onze in
stemming. Aan de heersende rechts
onzekerheid van personeel en in
stellingen dient een einde te ko
men. Waar het om gemeenschaps
geld gaat is een zicht op doelma
tigheid zeker nodig. Aan een 
scheppen van voorwaarden voor 
een welzijnsbeleid dat leidt tot 
meer spreiding van macht, kennis 
en inkomen en een meer delen van 
verantwoordelijkheid kan op zich
zelf positief worden meegewerkt. 
De teneur van de Knelpuntennota 
inzake de waarde- van de levensbe
schouwing en het partikulier initia
tief vraagt om bestrijding. De uit
werking van begrippen als: decen
tralisatie, basisvoorzieningen en 
demokratisering dient zeer kritisch 
te worden gevolgd.'Welzijnsbevor
dering wordt in de nota verwoord 
en nagestreefd op een wijze die de 
onze vaak niet zal kunnen zijn. Er 
is reden tot zorg over gesignaleerde 
ontwikkelingen. Er is nog meer re
den voortdurend te proberen zelf 
een antwoord te geven op de vele 
noden van onze moderne samenle
ving. Het Evangelie van Jezus 
Christus, dat naar onze overtuiging 
het enige is, dat tot een werkelijk 
open samenleving kan leiden, zij 
daarbij ons uitgangspunt.
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„Christen-democratisch be
leid mag nimmer betekenen 
een negatief anti-socialisme, 
doch dit betekent veeleer 
een eigerv politieke hoofd
stroming” , aldus mr. Aantjes 
tijdens een werkbezoek van 
een ARP-delegatie aan de 
K.p. Dordrecht.

Het werkbezoek begon met een be
zoek aan het ten zuidwesten van de 
Rotterdamse agglomeratie gelegen 
Voorne-Putten.
Een gebied dat zich tot taak gesteld 
ziet twee schijnbaar aan elkaar 
tegengestelde zaken harmonisch 
bijeen te brengen: het bewaren van 
het aldaar nog aanwezige natuur
schoon en het opvangen van de be- 
volkingsexpansie van de Rotter
damse agglomeratie. Op Voorne- 
Putten zijn twee groeikernen aan
gewezen: Spijkenisse en Hellevoet- 
sluis. Welke veranderingen zich in 
de laatste twintig jaar in dit gebied 
hebben voltrokken tonen de navol
gende cijfers aan. Hellevoetsluis 
telde in 1956 nog ruim 2600 inwo

ners en is thans gegroeid naar 
13.000, terwijl voorzien is in een 
groei naar 30.000 inwoners in 1980. 
Spijkenisse is van èen klein dorp 
gegroeid tot 30.000 inwoners thans 
en moet uitgroeien naar 60.000. Wat 
dit alles betekent aan infrastructu
rele voorzieningen werd de delega
tie, bestaande uit de heer Aantjes,. 
Mevrouw Van Leeuwen en de heer 
Schouten, duidelijk tijdens een be
spreking op het gemeentehuis van 
Hellevoetsluis. Burgemeester Aarse 
van Hellevoetsluis zette uiteen dat 
de infrastructuur in het gebied ten 
achter is gebleven bij de ontwikke
lingen van de havens en de vesti
gingen van industrieën. De verbin
dingen naar Rotterdam via de Spij- 
kenisserbrug en de Botlekbrug zijn 
matig van kwaliteit. Er werd op 
gewezen dat de groeikernen steeds 
botsen tuisen het dilemma van 
eerst het bouwen van woningen en 
daarna het scheppen van infra
structurele voorzieningen en de 
omgekeerde volgorde, die duidelijk 
de voorkeur der gemeentebestuur
ders heeft. Burgemeester Aarse 
zette in een boeiend betoog uiteen 
hoe de autochtone bevolking van 
Hellevoetsluis middels intensieve 
gesprekken er toe is gekomen de 
nieuwe ontwikkelingen te accepte
ren, het patroon van het liefelijke 
vestingstadje los te laten en zich in 
te passen in een nieuw patroon, 
waarin Hellevoetsluis een geheel 
eigen functie gaat vervullen in het 
Rijnmondgebied. Juist ter bewa
ring van het Voorns-Puttense ge
deelte van het „groene hart” van 
Zuid-Holland werd gepleit voor de 
vorming van drie nieuwe gemeen
ten op Voorne-Putten: Briele, Hel
levoetsluis en Spijkenisse.

Op een scholengemeenschap te 
Spijkenisse stonden omstreeks de
zelfde tijd de Kamerleden De Boer 
en Kraayeveld-Wouters een grote 
schare leerlingen te woord. Ge
vraagd werd o.a. waaraan christe
lijke politiek te herkennen is in 
bijv. milieu en grondstoffenaange
legenheden. Duidelijk werd ge
maakt dat het in de politiek om een 
bredere zaak gaat. Welke opvatting 
heb je over de mens en het levens
patroon. Als christen-democratische 
partij wordt geprobeerd onze be
schouwing uit te dragen. Het chris- 
ten-zijn ligt in een standpunt, bijv. 
t.a.v. het milieu opgesloten.

A R P -d eleg a tie  bracht w erk b ezoek  
aan K .C . D ordrecht

De
christen

democratie 
vertegenwoordigt 

een eigen politieke 
hoofdstroming

Een ARP delegatie, waaronder 
Kamerleden, regionale en plaatse
lijke bestuurders bezocht 14 fe
bruari j.1. het Zuidhollandse eilan- 
dengebied en de Drechtsteden in 
het kader van de actie „w ij komen 
terug” . Op deze pagina leest u een 
verslag van de diverse activiteiten,

Uitvoerig werd ingegaan op ener- 
giepolitiek, Kalkarproject, ontwik
kelingshulp, K.L.M. en Amerika, 
werkloosheid en inflatiebestrijding. 
Beurtelings beantwoordden de bei
de Kamerleden de indringende 
vragen. Ook werd stilgestaan bij de 
NAVO-vraagstukken en de vervan
ging van de Starfighter.
De Boer zei o.m. dat iedereen weet 
dat er kwaad in de wereld is op 
veel gebied. Als overheid staat men 
voor de vraag, hoe bescherming te 
geven aan de burgers. Ondanks het 
foutieve, moet er soms een regeling 
getroffen worden, die misschien 
tegen het geweten ingaat. Vaak 
wordt men gedwongen door de 
tegenstander en de ontwikkeling 
van de techniek om maatregelen te 
nemen waar je niet mee instemt. Zo 
wordt ook het leger in stand ge
houden op een situatie, waarvan 
men hoopt dat deze zich nimmer 
zal voordoen. Als laatste vraag 
wierp één der leerlingen het „Jaar 
van de -Vrouw” in . het midden. 
„Overdreven” , zo werd gesteld. 
Mevrouw Kraayeveld wees daarom 
in de eerste plaats op het feit dat 
dit jaar door de V.N. werd uitge
roepen, een internationale zaak 
dus. In een groot aantal landen 
Worden vrouwen nog sterk gedis
crimineerd. En al is het voor ons 
land misschien iets minder zinvol, 
toch zijn er wel een aantal punten 
voor verbetering vatbaar, zoals bijv. 
de gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen die hetzelfde werk doen. 
Echter, zo zei mevr. Kraayeveld, de 
mensen moeten niet allemaal eersi 
en alleen proberen hun eigen rechl 
te halen, maar gezamenlijk moei 
gewerkt worden aan het welzijn 
van de maatschappij.
In Papendrecht bezocht Kamerlid 
Van Houwelingen een scholenge
meenschap, waar hij een les maat
schappijleer verzorgde. Een goe'de 
opkomst van burgemeesters en een 
aantal wethouders zorgde voor een 
geanimeerde bespreking tussen de 
AR-fractieleden Van Dam en Scha
kel en het Overlegorgaan Drecht
steden op het gemeentehuis van 
Zwijndrecht.Een aantal vragen van 
burgemeesters over een gewest 
Drechtsteden, met een duidelijke 
wil voor de' totstandkoming daar
van kon worden beantwoord met 
een intentie in positieve zin door 
het deskundige Tweede Kamerlid 
Schakel. Hoofdzaak was de verdere 
vormgeving en instelling van het 
gewest. Vervolgens was een niet te 
verteren zaak de Baanhoekspoor- 
brug. Ook het feit dat de werkgele
genheid in dit gewest, die nog zeer 
goed is, reden is om noodzakelijke 
investeringen af 1e remmen stuit in 
dit gebied op zeer veel bezwaar. 
Men achtte dit vooral onredelijk 
omdat de pendeldienst vanuit 
Noord-Brabant zonder meer kan 
worden uitgebreid.
Een zeer prettige ontvangst door de 
directie van Buizenhandel Van

zoals bezoeken aan scholenge
meenschappen, een gesprek met 
predikanten, contacten met het be
drijfsleven, gesprekken met colle- 
gaes van B. en W. en natuurlijk ook 
discussies met partijleden en kie
zers.

HHneBEaazHee&SB»iiiQee8«aeB™ ™ eeen™ i

Leeuwen te Zwijndrecht viel om 12 
uur ten deel aan de bovenge
noemde Kamerleden, aangevuld 
met B. Roolvink. Met een autobus 
werd een rondgang op het 35 ha 
groot constructiebedrijf gemaakt. 
Van Leeuwen is de grootste hui
zenhandel in West-Europa en werd 
50 jaar geleden gesticht. Het was 
bijzonder interessant te zien hoe de 
buizen voor verwarming, meubels 
e.d. werden gemaakt. Er volgde een 
gesprek met de ondernemingsraad. 
Deze was vol lof over de functione
ring van de Raad binnen het be
drijf. Nadat een gesprek met de di
rectie was gevoerd m.n. over het 
verslechteren van het onderne
mersklimaat, werd nog een bezoek 
gebracht aan het Gemeentelijk 
Energiebedrijf te Dordrecht. Ge
sproken werd o.m. over de fusiepe- 
rikelen en het energiebeleid van 
regering en parlement.
Ondertussen voerden mevrouw J. 
van Leeuwen en H. A. de Boer een 
bespreking met een groep vissers 
op de „Vismijn”  te Stellendam. Bij

Een visser op de Stellendamse 
vismijn

Mevrouw J. van Leeuwen gaat de loopplank op ter bezichtiging 
van een Stellendams vissersschip.

monde van de heer ’t Mannetje, 
voorzitter van de visserijbond, 
sprak men de waardering uit voor 
de financiële hulp die de overheid 
de visserij biedt. Toch kent ook de 
visserij problemen. Het sanerings- 
fonds zal bijvoorbeeld niet bijdra
gen tot werkverbetering. Ongetwij
feld zullen werknemers afvallen.
De bondsvoorzitter meende daarom 
dat de zaterdag- en zondagvisserij 
verboden dient te worden en geen 
vlootuitbreiding meer plaats kan 
vinden.
Kamerlid De Boer vond dat de vis
serij geen volledige compensatie 
van de verliezen, o.a. door de ener
giecrisis en de daarmee gepaard 
gaande kostenstijging, had gekre
gen. Verder deelde hij nog mee dat 
binnenkort in de Tweede Kamer de 
bevaarbaarheid van de geul en een 
rijksgroepsregeling voor zelfstandi
gen aan de orde komt.

Predikanten

De heren Aantjes en Van Dam 
voerden in de namiddag te Dor
drecht een gedachtenwisseling met 
een ‘ grote groep predikanten uit 
Dordrecht en omgeving.

De discussie was wederzijds zeer 
openhartig. Een aantal predikanten 
had nogal wat moeite met de poli- 
tike koèrs van de ARP, met name 
ten aanzien van het kabinet en het 
CDA. Ten aanzien van het verwijt 
dat de fractie teveel in het socialis
tisch vaarwater terecht zou zijn ge
komen antwoordde de heer Aantjes 
in een uitvoerig betoog, waarin hij 
wees op zaken als de defensie- 
inspanning, de loyaliteit aan de 
NAVO, het ontwikkelingssamen-, 
werkingsbeleid, de collegegelden, 
Dennendal en het huurbeleid, za
ken waarin het kabinet, ,vaak tot 
ongenoegen van PvdA en PPR, 
zich meer in christen-democratische 
richting opstelt en het beleid van 
vorige kabinetten in belang
rijke mate voortzet. Bij een 
grote groep predikanten bleek uit 
de discussie, waardering voor de 
opstelling van onze fractie en was 
er in grote mate instemming met de 
opmerking van de heer Aantjes dat 
christen-democratische politiek 
nimmer mag betekenen een nega
tief anti-socialisme doch veeleer 
een eigen politieke hoofdstroming. 
Vanuit de eigen overtuiging dienen 
wij bereid te zijn in de Nederlandse 
samenleving met uitsluitend min
derheidsgroepen compromissen 
aan te gaan, omdat dat het enige 
middel is onder de huidige om
standigheden om een stuk christe
lijke politiek tot stand te brengen.

Kiesverenigingen
’s Avonds spraken de heren Aantjes 
en Van Dam te Hardinxveld- 
Giessendam voor de kiesvereniging 
aldaar. De kabinetsformatie, ont
wikkelingshulp, het CDA, bevrij
dingsbewegingen, de gewetensbe

zwaarden militaire dienst waren 
onderwerpen die tijdens de drie 
uur durende discussie aan de orde 
kwamen.

In Hellevoetsluis waren de Kamerle
den W. Albeda en H. A. de Boer in 
een politiek café. Na een inleidend 
praatje van prof. Albeda over de 
sociaal-economische sector konden 
de vele aanwezigen door elkaar lo
pend gedachten uitwisselen en van 
mening verschillen met plaatselijke 
V.V.D.- en P.v.d.A.-politici.
Ook werd er nog een avond- 
bijeenkomst georganiseerd te Leer
dam, in aanwezigheid van o.a. de 
Kamerleden mevr. J. van Leeuwen 
en mr. J. N. Scholten en statenlid 
Viezee. Er ontstond een zeer le
vendige discussie over de heden
daagse politiek, met onderwerpen 
als vervanging Starfighter, vlieg
veld Leerdam, abortuswetgeving, 
gewetensbezwaarden en werkuren 
kleine zelfstandige. De sprekers 
werden na afloop yan de avond, 
door diverse personen gecompli
menteerd met hun betoog. Zij nog 
vermeld, > dat mevr. Van Leeuwen 
voor de aanvang van de vergade
ring een petitie met kalender aan
geboden kreeg van de beweging 
Man-Vrouw-Maatschappij en dit al
les vanwege Valentijndag. 
(vriendschapdag).
En tenslotte was er een Vergadering 
in Klaaswaal waar J. van Houwe
lingen en mevr. Kraaijeveld- 
Wouters de: bezoekers bezighielden 
met milieu- en onderwijsaangele- 
genheden.
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D oor
drs. A d  Schouten
Tweede Kamerlid ARP

In een tweetal artikelen probeert 
het ARP Tweede Kamerlid drs. 
Schouten vanuit een bijbelse visie 
na te gaan of het door velen 
aanvaarde links-rechts 
onderscheid nu het werkelijke, het 
wezenlijke is.

Wat is belangrijk, en wat 
onbelangrijk in de politieke 
meningsvorming? Welke 
problemen moet de overheid 
aanpakken, en welke niet? 
Terecht wordt vaak gezegd 
dat in de keuze van de aan 
te vatten problemen al een 
groot deel van de wezenlijke 
gezindheid ligt opgesloten 
1).

In nog veel sterkere mate is dat het 
geval bij het kiezen van onder
scheidingen in de politiek. Daarbij 
denk ik met name aan het gangbare 
onderscheid tussen links en rechts. 
Is dit onderscheid nu doorslagge
vend of is er nog een ander, meer 
fundamenteel alternatief? Daarover 
wordt verschillend gedacht; bo
vendien zijn er steeds meer mensen 
die voor zichzelf geen antwoord op 
die vraag kunnen geven.
Zou dat niet een der oorzaken zijn 
van de vrij algemene klacht over 
politieke onduidelijkheid? Immers, 
hoe wil je zicht krijgen op de bonte 
wirwar van de politieke praktijk als 
je voor jezelf niet weet aan welke 
onderscheidingen je het dagelijks 
gebeuren moet toetsen? En hoe 
kom je aan een juiste politieke visie 
als je uitgaat van een verkeerd on
derscheid? Dat is onmogelijk.
De eerste voorwaarde voor het be
reiken van echte duidelijkheid is: 
te onderscheiden waar het werke
lijk ten diepste op aankomt.
In dit artikel probeer ik vanuit een 
bijbelse visie na te gaan o f het door 
velen aanvaarde links-rechts- 
onderscheid nu het werkelijke, het 
wezenlijke is.

Wat- is links?
Wat rechts?

Er is in onze kring veel en vaak 
goed geschreven over het heden
daagse links-rechts-schema. Toch 
heb ik in veel vergaderingen erva
ren dat een levensgroot misver
stand de gesprekken maar al te 
vaak vertroebelt. Vooral ouderen 
zijn daar soms de dupe van. Zij 
denken bij de woorden links en 
rechts aan de politieke verhoudin
gen van vroeger. Vóór de oorlog 
werden de niet-christelijke partijen 
links, en de christelijke partijen 
rechts genoemd. Maar sindsdien 
hebben die woorden een heel an
dere inhoud gekregen. Met christe
lijk en niet-christelijk heeft dat on
derscheid tegenwoordig niets meer 
te maken. Het is goed dat nadruk
kelijk vast te stellen, omdat we an
ders in vele misverstanden en grote 
verwarring verzeild raken.

Wat betekent links-rechts dan op 
dit moment? In een tabel op deze 
pagina wordt daarop een antwoord 
gegeven (dat uiteraard globaal is, 
en dus geen recht doet aan alle 
nuanceringen).
Partijen die zichzelf links noemen 
zijn PvdA, CPN, D’66, PPR, PSP, 
en wellicht DS’70. Daartegenover 
staan VVD, BP, SGP en GPV die 
zichzelf als rechts kwalificeren, 
hoewel ik daarbij direct moet op
merken dat de laatste twee primair 
christelijk, en pas daarna rechts 
willen heten.
En de drie grotere christelijke par
tijen dan? Die zijn verdeeld met be
trekking tot het links-rechts- 
schema. Er is een groep die het ver
tikt zich te onderwerpen aan dat 
schema en zich dan ook niet wenst 
in te schakelen. (Ik hoop aan te to

Beginsel
en

Beleid

nen dat die groep daarin groot ge
lijk heeft). En er zijn mensen in de. 
KVP, CHU en ARP, die vinden dat 
de „christen-democratie” thuis 
hoort in het redelijke en stabiele

Inhoud van het links-rechts-schema. -

links rechts

progressief conservatief
'vooruitstrevend behoudzuchtig
voor veranderingen tegen veranderingen
nadruk op gemeenschap nadruk op persoon
voor overheidsingrijpen voor partikulier initiatief
voor inspraak en medezeggenschap. voor gezag en gezagshandha- 

ving.

midden tussen links en rechts 2). 
Bij een nadere beschouwing van de 
schema-inhoud valt het op dat er 
eigenlijk twee gezichtspunten 
overheersen in het links-rechts- 
onderscheid; de rest gaat daarin als 
het ware op.
■ Hoe kijk je aan tegen de ontwik
keling, het voortgaan van de tijd, 
de vooruitgang?
■ Hoe kijk je aan tegen de rol van 
de overheid in de samenleving? 
Moet die rol steeds groter worden 
en moet de overheid dus steeds 
verder doordringen in andere sa
menlevingsverbanden? Of zijn er 
ergens grenzen?
Het antwoord dat gegeven wordt 
op die twee vragen is plaatsbepa
lend in de schaal van uiterst links 
tot uiterst rechts.
Gekenschetst door deze twee vra
gen blijkt het links-rechts-schema 
een lekker simpel onderschei
dingskenmerk te zijn, gemakkelijk 
hanteerbaar als maatstaf bij opinie
peilingen en als indelingskriterium 
voor politieke partijen. Maar hoe 
lekker simpel en gemakkelijk ook, 
ik meen dat we duidelijk „nee” 
moeten zeggen tegen deze hante
ring van het links-rechts- 
onderscheid.
Er is een grote dosis kritiek moge
lijk op dat schema. Voor een deel is

De houding tegenover de NAVO wordt ook vaak in het links-rechts schema getrokken

die principieel van aard; voor een 
deel ook meer praktisch, zodat ze 
feitelijk door een ieder onderschre-. 
ven kan worden. Die laatste kritiek 
komt -  kort samengevat -  op het 
volgende neer.
Het eerste gezichtspunt van het 
schema (de „ontwikkeling” ) vraagt 
eigenlijk alleen maar naar de mate- 
van veranderingsgezindheid ten 
opzichte van de huidige situatie. 
Nu zal stellig ook de mate van ver
anderingsgezindheid wortelen in 
dieper liggende politieke vooron
derstellingen, maar toch blijven de 
inhouden van politieke denkbeel
den bij de hantering van dit ge
zichtspunt buiten beschouwing. 
Het schema heeft in dit opzicht dus 
slechts formele, en geen materiële 
betekenis, en kan dan ook niet an
ders dan oppervlakkig genoemd 
worden.
Een voorbeeld ontleend aan de 
concrete politiek. Is de ARP nu 
veranderingsgezind of niet? Ja, als 
het gaat om ontwikkelingssamen
werking. Nee, als het gaat om zede- 
lijkheidswetgeving. ja, als we pra
ten over het tegengaan van machts
concentraties. En nee, als we het 
hebben over de levensbeschouwe
lijke diversiteit van het onderwijs. 
Het links-rechts-schema blijkt hier 
dus onbruikbaar te zijn.
Over het tweede gezichtspunt 
(„overheid en samenleving” ) kun je 
soortgelijke opmerkingen maken. 
Het vraagt slechts naar de mate van 
overheidsingrijpen in de samenle
ving, slechts naar het meer en min
der, en laat het hoe, waarom, waar 
en met welk doel geheel buiten be
schouwing. En dat zijn toch zaken, 
die in politiek opzicht minstens 
even belangrijk zijn als de mate van 
'overheidsingrijpen.

Oppervlakkig
Het hanteren van dit gezichtspunt 
als indelingscriterium werkt als ge
volg van die eenzijdigheid nogal 
verwarrend. Opnieuw een voor
beeld uit de praktijk. Het nazi-regime 
van Hitler deed zijn uiterste best al
les in het volksbestaan onder over- 
heidsbeheersing te krijgen. In prin
cipe was niets daarvan uitgezon
derd. Hetzelfde kan echter gezegd 
worden van het Stalin-regime in 

^Rusland, en het MAO-regime in 
nood China. Moet daaruit nu ge
concludeerd worden dat de opvat
tingen van Hitler, Stalin en MAO 
één pot nat zijn? Die conclusie is in 
diepste werkelijkheid waar (waar
over later meer). Maar volgens het 
links-rechts-schema zijn de ge
noemde heren juist elkanders anti
poden.
Zo blijkt het links-rechts- 
schema met zijn formele ge
zichtspunten zodanig opper
vlakkig te zijn, dat het voor 
iets serieuzer politiek denk
werk niet alleen onbruik
baar, maar zelfs verwar
ringwekkend is.

1) . „Gerede Twijfel” , pag. 7. Rapport van 
de wetenschappelijke instituten van 
K.V.P., A.R.P. en C.H.U., 1974.

2) . Prof. Dr. P. A. J. M. Steenkamp en 
Prof. Dr. A. Heertje: „Op zoek naar een 
nieuwe middenpartij” , Accent, 13-10- 
1973.

Goede
contacten in 

Delfzijl 
met ARP

Op 21 januari belegden de AR- 
kiesvereniging en de Arjoskern in 
Delfzijl een gezamenlijke bijeen
komst om van gedachten te wisselen 
over een aantal aktuele politieke 
vraagstukken.
De organisatie van de avond werd 
door de kiesvereniging geregeld, 
terwijl de leiding aan de Arjos werd 
overgelaten. Gespreksthema: „De
christen-demokraten en de regering 
Den Uyl, zoals de Arjos' hen beziet” . 
Sietze van der Velde sprak als eer
ste over de ideeën die er bij de Ar- 
josgroep leven ten aanzien van de 
problemen, in het Eemsmondgebied 
v.w.b. politieke, sociale en ekono- 
mische aspekten. Vooral „het mi
lieu” kwam hierbij aan de orde.
De diskussie mondde uit in de 
vraag of er andere energiebronnen 
toegankelijk zijn als alternatief 
voor kernenergie.
,,De PPR geniet in Arjoskringen 
wel sympathie” , aldus Aart van

Bochove, die het bovengenoemde 
thema inleidde. Toch vindt de Arjos 
de PPR teveel een belangengroep, 
evenals b.v. D’66. En belangen
groepen kunnen worden opgeheven 

-zodra zij hun funktie gehad heb
ben. De christen-demokratische 
partijen hebben alle sympathie bij 
de Arjos, ondanks het feit dat zij op 
dit moment een moeilijke periode 
doormaken. „Het CDA zit in- het 
defensief en laat zich door anderen 
een mijjderwaardigheids-komplex 
aanpraten. Maar het CDA moet in 
het offensief; moet zijn eigen ge
zicht krijgen. Niet links en niet 
rechts, maar ook niet in het mid
den, zoals Hans Wiegel dat wel 
graag zou zien” . Aldus sprak Aart 
van Bochove. „De christen- 
demokratie” , vervolgde hij, „kan 
nooit een gesloten systeem worden 
als het socialisme, want in het 
christendom is het idee van een 
perfekte maatschappij hier op 
aarde uitgebannen. Dat moeten de 
kleine protestantse partijen, als b.v. 
GPV, zich ook maar eens realise
ren” .

Het adres van Arjos-Delfzijl:

-  Stefah Schuurmans Stekhoven 
Strijker 3, Delfzijl 
tel,: 05960 -  1.28.33.

Subsidie
jongerenwerk

Onlangs is door het ministerie van 
CRM een nieuwe subsidieregeling 
bekendgemaakt. Deze regeling is 
bedoeld voor het verbeteren van de 
mogelijkheden om in de eigen 
woonplaats aktiviteiten op te zet
ten: ook politieke aktiviteiten!
Vóór jongeren, of mèt jongeren 
voor anderen.

Met een moeilijke naam heet die 
regeling: „Interim-
rijksbijdrageregeling plaatselijk
jeugd- en jongerenwerk” .
Wat kort omschreven betekent één 
en ander, dat CRM een subsidie- 
potje heeft, waarvan je via de ge
meente gebruik kunt maken.
Heb je een projekt dat f 1 000,- 
kost, dan geeft CRM f500,- aan de 
gemeente, die dat aan jou uitbe
taalt. De gemeente kan daar zelf 
geld bij doen, maar hoeft dat niet. 
Je krijgt dus minstens 50% subsidie 
van CRM.
Uiteraard krijg je niet zomaar voor 
allerhande zaken subsidie. Er moet 
aan een aantal voorwaarden vol
daan worden.
• Allereerst moet de betreffende 
aktiviteit opgezet en uitgevoerd 
worden door (een groep van) plaat
selijke vrijwilligers (mensen _die dit 
werk niet beroepshalve doen). Bij 
voorbeeld jonge leden van een 
kiesvereniging o f Arjosleden, al of 
niet in groepsverband.
• Daarnaast moet het een „pro
jekt”  zijn, dat wil zeggen een aantal 
samenhangende aktiviteiten met 
het oog op b.v. een konferentie, een

studie, een aktie, een publikatie, 
enz.
• Verder moet het projekt óf op ' 
jongeren gericht zijn, öf met jonge
ren uitgevoerd worden.
• De kosten moeten minimaal 
f 1 000,- en mogen maximaal 
f 5 000,- zijn. Tot de kosten kunnen 
ook gerekend worden b.v. het aan
schaffen van informatie-materiaal, 
vergaderkosten, stencilwerk, enz. 
Wat je moet doen om subsidié aan 
te vragen?
Haal bij het gemeentehuis een 
aanvraagformulier (noem de moei
lijke naam van de regeling), vul het 
formulier in en geef het weer bij 
het gemeentehuis af.
Binnen een maand heeft CRM de 
aanvraag afgehandeld.
Als je uitvoeriger ingelicht wilt 
worden, bel of schrijf dan naar:
-  Politiek Jongeren Kontakt,
Nieuwe Zijds Voorburgwal 92, Am
sterdam.
Tel.: 020 -  24.61.06 o f 22.45.92.
Op dit adres en bij het sekretariaat 
van de Arjos (Dr. Kuyperstraat 3, 
Den Haag; tel.: 070 -  18.39.64 o f 
18.39.60), liggen ook folders over de 
subsidieregeling.
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In Höogeveen, midden in het mooie Drenthe, komt een nieuw wooncentrum met een veel
zijdigheid aan variatie waardoor u een eigen leefklimaat kunt samenstellen.

Een waardevol en waardevast bezit 
in de natuur met de stad naast de 
deur. o.m.:
.  Gunstige ligging: 
Amsterdam-Hoogeveen 100 min.

(per auto)
Arnhem-Hoogeveen 80 min. 
Leeuwarden-Hoogeveen 90 min. 
Zwolle-Hoogeveen 40 min. 
Rotterdam-Hoogeveen 120 min. 
Den Haag-Hoogeveen 120 min. 
Groningen-Hoogeveen 50 min.
• Ideale treinverbindingen /
.  Grandioze recreatiemogelijk
heden.

Het wonen zonder zorgen, met een 
variabel komfort naar keuze: 
o.m.: royale woningen met 1-2 
slaapkamers.

- 100% Privacy
- Hulp bij ziekte (verpleging)
- Centrale keuken (maaltijden)
- Restaurant
- Logeerkamers
- Hobbyruimten
- Garages

Voor wie?
• Voor oudere mensen die vrij 
wensen te zijn in hun doen en 
laten, maar in geval van nood, 
direkt geholpen willen worden.
.  Werkende echtparen en alleen
staanden, die na de dagtaak de 
huishoudelijke beslommeringen 
aan anderen wensen over te laten.
• Beleggers die weten dat men in 
Drenthe zeer zuinig rriet de grond 
is, en bouwen steeds duurder 
wordt.

WILT U ECHTER EERST ALLES ZIEN? dat kan.
Op het bouwterrein is hiervoor een modelflat gebouwd 
zodat U kunt zien hoe uw toekomstige woning er uit 
ziet.
Deze modelwoning is geopend: woensdag -  donder
dag - vrijdag - zaterdag van 2 -5  uur -  vrijdagavond 
van 7-9  uur.
Voor telefonische afspraak regelen m et

VHDEmO
Schutatraat 51*53 
Tel: 05280*66851 
Hoogeveen.

KABO
meubel
groothandel

verkoop rechtstreeks aan de particulier.

5 0 0 ,-  to t 1 0 0 0 ,-  
K O R T I N G !

Grote keuze in bankstellen kasten etc. 

Kom geheel vrijblijvend bij ons kijken.

VEENENDAAL
Gortstraat 5-7.
Tel. 08385-1.09.26.

als het op 
sm aak

,iP .iü \ W e z e 9 e '

p s iM B a J j l

uw  beste keus!

een sterke ARP: 
steun voor de

christendemocratie

BOERSMA NAAR 
HOOGEVEEN

Op ma. 24 februari a.s. woont drs.
J. Boersma, minister van Sociale
Zaken, een openbare avondbijeen- 
komst van de federatie van ARP- 
Kiesverenigingen in Hoogeveen bij. 
De minister hoopt dan te spreken 
over: „teruggang van onze econo
mie en de gevolgen voor de werk
gelegenheid” . Plaats van ■ bijeen
komst: Herman Bavinckhuis,
Hoofdstr. 97, Hoogeveen (naast 
Ger. Kérk), aanvang: 19.45 uur.
Heel Drenthe is welkom!

KAMERCENTRALE
LEIDEN

Op 22 februari a.s. organiseert de
K. C. Leiden een studiedag voor alle
leden. Aanvang: 10.00 uur (tot ’s 
middags 16.30 uur). Op het pro
gramma o.a. een discussie over „het 
functioneren van de K.V.’s”  en een 
gedachtenwisseling met drs. Ad 
Schouten over de CDA-nota „Ge 
rede twijfel” . Plaats van bijeen
komst: restaurant Ter Gouw,
Gouda (hoek Kleiwegplein/Blekers- 
singel).

ST. CENTRALE 
BEDUM-Z.

Hierbij nodigen wij U uit voor de 
jaarvergadering van onze Staten 
Centrale op maandag 24 februari 
1975 om half 8 in Hotel Lager
waard, Hoofdstraat 59, Grootegast. 
Het Tweede Kamerlid !J. Van Hou- 
welingen zal een uiteenzetting ge
ven over de „algemene zaken van 
nu” .

KAMERCENTRALE
ROTTERDAM

Op maandag, 24 februari a.s. orga
niseert de Kamercentrale Rotter
dam een jaarvergadering. De bij
eenkomst wordt gehouden in het 
Beursgebouw (zaal 2, eerste verdie
ping), Meent 110 te Rotterdam. 
Aanvang 19.30 uur.
Aan de orde komen de jaarstukken 
van secretaris en penningmeester, 
terwijl er bestuursverkiezingen zul
len plaatsvinden. Verder zal in de 
vergadering het woord worden ge
voerd door prof. dr. W. Albeda te

Rotterdam (lid Eerste Kamer) over 
het onderwerp: „De verleiding van 
het neo-marxisme” .

FRIESLAND
27 februari Startdag „daar van de 
vrouw” in Zalen Schaaf te Leeu
warden.
Opening 10.00 uur door mevr. E. 
Rijpstra-Knook in haar kwaliteit 
van werkende vrouw (tandarts). 
Geopend van 10.00 ’s morgens tot 
10.00 uur ’s avonds. Vrije toegang 
voor vrouwen, mannen en jeugd. 
Door 18 vrouwenorganisaties wordt 
aan deze dag deelgenomen, waar
onder de vrouwengroepen van 
ARP, CHU en KVP, zowel in 
CDA-verband als groepen' van de 
drie partijen. Ook de drie vrouwe
lijke statenleden van onze fractie 
zullen deze dag aanwezig zijn. Voor 
peuters is er een crèche, voor de 
jeugd enkele attracties.

ROOLVINK 
IN NUNSPEET

U wordt uitgenodigd tot bijwoning 
van de vergadering van de Staten- 
Centrale „HARDERWIJK” , op 
vrijdag 21 februari a.s. in hotel 
„Veld- en Boszicht” , Spoorlaan 42 
te Nunspeet (dichtbij het station). 
Aanvang: 19.45 uur. Het ARP ka
merlid B. Roolvink zal spreken 
over: ,Actuele politieke vraagstuk
ken” .

AANTJES EN 
BOERSMA 

NAAR AALTEN
Op woensdag 26 februari a.s. orga
niseert de kiesvereniging Aalten- 
Dorp een manifestatie in feestge
bouw”), Polstraat 7, Aalten; met o.a. 
ARP.fractieleider Aantjes en minis
ter van Sociale Zaken Boersma. U 
bent allen van harte welkom.

OVERIJSSEL
Op maandag 3 maart a.s. komt de 
Overijsselse vereniging bij elkaar in 
hotel van Gijtenbeek, Stationsplein 
13 te Zwolle; aanvang-20.00 uur. De 
heer W. van den Bos Czn., secreta
ris van het landelijk Verband, zal 
een inleiding geven over het onder-’ 
werp „De raad als volksvertegen
woordiging” . In de pauze worden 
bestuursverkiezingen gehouden. U 
bent allen van harte welkom.

VERBAND
GRONINGEN

ftp 5 maart a.s. willen de vereni-, 
gingen van AR/'CH gemeente- en 
provinciebestuurders samen met 
de niet-georganiseerde KVP’ers in 
Congrescentrum Het Tehuis, Lutke- 
nieuwstraat 13 te Groningen, zich 
met U bezinnen over de inhoud van 
de letter „C” van CHRISTEN 
DEMOCRATISCH APPÈL. U 
wordt om half 8 verwacht. De he
ren Wolf, Broekema, De Jong en 
Van Veenen zullen u vertellen, wat 
die „C” voor hen betekent, daarna 
discussie!

JAARVERGADERING 
VERBAND 1975

Op zaterdag I maart 1975 zal onze 
jaarvergadering worden gehouden, 
in hotel Smits, Vredenburg, te 
Utrecht; aanvang 10.00 uur.

Enkele punten uit het programma: '
■ toespraak door de minister van 
Binnenlandse Zaken, mr. W. F. de 
Gaay Fortman
■ afscheid van de huidige Ver- 
bandsvoorzitter, de heer M. H. L. 
Weststrate
■ installatie van de nieuwe Ver- 
bandsvoorzitter, mr. W. R. van der 
Sluis.

DRENTHE
Op zaterdag 15 maart is er een bij
eenkomst voor AR-, CH- en KVP- 
raads- en statenleden. De bijeen
komst vindt plaats in het provin
ciehuis te Assen; aanvang 9.30 uur. 
Op deze bijeenkomst zal. mr. A. W. 
A. baron Van Verschuer spreken 
over „Gemeente en ruimtelijke or
dening” .

Wij hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong

Studieboeken (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
De Vuurbaak en T. Wever.

.Ook de folders van de boeken van W. Schippers,| 
H. Kingmans, H. te Merwe en andere schrijvers. \

Voor al Uw „BRONNEN” naar de

„ B R O N N E N K O N IN G ”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl.
(zonder postzegel).
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” Onzë weg wordt alleen ver
licht door de waarheid van 
het doel” .
Aan deze uitspraak van (de Rou- 
gemont) moest ik denken bij het 
nalezen van de rede die mr. Aantjes 
op de najaarspartijraad gehouden 
heeft.
Het is volkomen juist dat het CDA 
een eigen politie 1 profiel, éen eigen 
gezicht dient te hebben, Dit poli
tiek gezicht moet echter noodzake
lijk aanwezig zijn in de politieke 
formatie, ja nog méér in de poli
tieke uitgangspunten. Het mag er 
niet „bij de haren” bijgesleept zijn.

Wat dat betreft is er een historisch 
moment in de Nederlandse politiek 
aangebroken. Wanneer we kans 
zien om dat politiek profiel duide
lijk te markeren en gestalte te ge
ven is er a. een duidelijke inspira
tiebron gevonden en b. een duide
lijk maatschappelijk doel aangege
ven. In het CDA liggen doel en 
middelen dooreen gestrengeld. Ons 
denken en onze gedachten vorm 
geven zal evenwel altijd moeten 
zijn: wegen scheppen die leiden 
naar het laatste doel. Denken zal 
denken moeten zijn „vanuit het 
doel” .

D oor
E. T erpstra

Ons denken heeft zich vaak gecon
centreerd op de juiste middelen 
bijvoorbeeld de A.R. principes. Ons 
nieuwe denken zal middelen en 
doel in de juiste verhouding bren
gen en alle middelen relateren aan 
ons nieuw te formuleren doel. De 
conceptie van het CDA zal groots 
moeten zijn -  boeiend en overtui
gend.

Na deze inleiding terug naar de 
rede van mr. Aantjes. Hij stelt dat 
wij het op korte termijn eens moe-' 
ten worden over een aantal actuele 
onderwerpen. Dan is mijn vraag: Is 
deze eensgezindheid er (dan) nog 
niet op basis van de gemeenschap
pelijke actie programma’s? Of zijn 
de-inzichten zo snel aan het veran
deren dat de formulering van de 
gezamenlijke actie programma’s 
reeds door de nieuwe ontwikkelin
gen is achterhaald?

Dit is een belangrijke zaak. Blijkt 
hieruit dat we opnieuw moeten 
blijven formulieren of zijn onze in
zichten fundamenteel fout d.w.z. 
ontworpen in een „studeerkamer 
sfeer” en daardoor steriel of bevat
ten ze bijvoorbeeld slechts een 
„deelwaarheid” omdat de opstellers 
kwa sociale situatie behoren tot een 
of andere christelijke „Subcultuur” 
waardoor de betrokken inzichten 
niet allesomvattend en hanteerbaar 
zijn. Werkelijke christelijke inzich
ten zijn altijd allesomvattend.

De punten die Aantjes opsomt zijn 
actueel en wanneer we inderdaad 
komen tot een eensgezinde stel- 
lingname ■ in zake de opgesomde 
kwesties dan is er al een stuk een
heid in politieke opstelling gereali
seerd. Toch zullen we deze onder
werpen moeten plaatsen in een 
groots doel en groots ontwerp. Ze 
staan n.1. niet op zichzelf. Ze'vin
den plaats in één totale maatschap
pijvisie. Wij dienen daarom als 
C.D.A. in 1975 een Manifest uit te 
geven met als titel: „leven en over
vloed” .

Leven: betekent in christelijke 
zin de totale vrijmaking van onwe- 
zenlijke banden en heeft te maken 
met onze kijk op de mens als 
„beelddrager Gods” .

Overvloed: doelt op de benade
ring van het voedselvraagstuk en 
tal van maatschappelijke vraag
stukken.

Deze titel "Leven en Overvloed” is 
ontleend aan de uitspraak van 
Christus: ” Ik ben gekomen om jul
lie te geven "Leven en Overvloed”

Er dient op korte termijn een re
dactiecommissie en redactieraad te 
worden geformuleerd samengesteld 
uit vertegenwoordigers der CDA 
organen. Dit manifest dient kwa 
inhoud, presentatie en richtingge-' 
ving de tegenvoeter te zijn van de 
destijds uitgegeven blauwdruk van 
de PvdA: ” De weg naar de vrij
heid” .De ondertitel van ”Leven en

Honger in de Afrikaanse Sahel: wanneer komt voor hen het moment van „Leven en overvloed '!
D E  20 P U N T E N  V A N  A A N T J E S  N A D E R  B E S C H O U W D

„Leven en overvloed” 
als inspirerend thema 

voor het CD A

daadkracht en verve (D’66). De leus 
en het feit van de franse revolutie, 
vrijheid, gelijkheid en broeder
schap is voor ons een onbetaalde 
rekening (met excuus voor de 
grove veralgemenisering).

Het maatschappelijk stelsel is niet 
neutraal. Als we ” deel” -waarheden 
verwaarlozen zullen anderen -  so* 
cialisten, liberalen of communisten 
deze wel over ons -  zonder ons -  en 
soms tegen ons vereffenen. De ge
schiedenis is één permanente vim 
gerwijzing deze "waarheid” niet te 
verwaarlozen.

Kan de ARP bogen in haar 95-jarig 
bestaan op een reputatie van de
mocratisering van de maatschap
pij? Politiek -  sociaal en écono
misch? Welke partij diende het 
wetsvoorstel tot invoering van het 
algemeenkiesrecht in? Hoe was het 
standpunt der ARP?

We zullen deze basis gedachten 
over de democratie nog verder 
moeten uitwerken en de juiste ver
houding moetep vinden tussen het 
sterke gezagsdenken en de demo
cratische opvatting. Een voorbeeld: 
de benoeming van burgemeesters. 
In principe mag en moet de bur
gerij het recht hebben z’n eigen be
stuurders te kiezen. Het behoort tot 
een uitgangspunt te worden van 
het CDA om een burgemeester 
door de bevolking zelf te laten kie
zen. We moeten echter langs de lij
nen der werkelijkheid ons doel rea
liseren. Er is bijvoorbeeld alles 
voor te zeggen om de sollicitatie
procedure te laten bestaan, maar 
daarna, na selectie op basis van 
deskundigheid de bevolking te la
ten kiezen tussen kandidaten. Deze 
aspirant burgervaders stellen zich 
aan de bevolking voor en dan 
wordt op basis van voorkeur der 
burgerij de burgemeester gekozen . 
Deze methode kombineert de voor
delen van beide opvattingen en 
elimineert de nadelen.

Overvloed”  dient te zijn: ” Het Na- 
zareth manifest”

Als politiek kan worden omschre
ven als "organisatie der samenle
ving” en als samenleving Gods ge
hele schepping omvat en als de 
mens Gods beelddrager is dan zal 
onze politiek dus christelijke poli
tiek moeten zijn. Dus niet alleen 
politiek van Christenen, maar daar
enboven christelijke politiek. Laat 
onze start van het CDA dan ook 
beginnen met de start van Jezus’ 
(ook om de drommel politieke!) op
treden; namelijk met zijn verkondi
ging in Nazarath.
Zijn programma is totalitair en we
reldomvattend. Hij stelt:
■ „De Geest des Heren is op Mij 
daarom heeft Hij Mij gezalfd”
■ „Hij heeft Mij gezonden om aan 
armen het evangelie te brengen 
(aandacht voor de zwakken en ar
men en misdeelden)
■ ” om de gevangenen loslating te 
prediken” (de sociaal en politiek 
onterfden verlossen)
■ ” om de blinden het gezicht te 
geven (uitbreiding van de genees
kundige zorg over de gehele we
reld)
B "om te verbrokenen heen te 
zenden in vrijheid” (het juk van 
dictatoriale stelsels verbreken)
B ” om te prediken het aangename 
jaar des Heren” (het begin van een 
nieuwe mentaliteit)

Dit zijn de grote doeleinden gevat 
in een eindeloos inspirerende 
grondwet (en tekst), die elke gene
ratie nieuwe impulsen verschaft en 
nooit zal verouderen.

Dit grootse thema is de basis. Al 
onze politieke handelingen zijn lou
ter en alleen variaties op dit grote 
thema.

In dit grootse kader dienen we de 
uitwerking van de 20 punten van 
Aantjes te plaatsen. Lichten we er 
een onderwerp uit, ” de democra
tie” .

Democratie
Aantjes vraagt: wat is de christen
democratische fundering van de 
democratie?

Hij geeft zelf het volgende, weinig 
inspirerende, antwoord: "Toch niet

T oespraak  A a n tjes
In N.G. van 21 december vorig 
jaar publiceerden wij de toespraak 
van mr. A a tje s  op de 
najaarspartijraad van 14 december
1974. In deze rede somde de AR 
fractieleider een twintigtal 
onderwerpen op die wel eens 
belangrijke toetsstenen zouden 
kunnen zijn voor het inhoudelijk 
gehalte van het CDA. Dé heer E. 
Terpstra uit Enschede stuurde de 
redactie, als belangstellend lezer, 
hierop zijn hierbij gepubliceerde 
visie.

het optimistische denken over de 
mens. Eerder het pessimisme over 
de neigingen van de mens, zoals 
Prof. Albeda het in de Eerste Ka
mer uitdrukte” omdat het gezag in 
handen van weinigen zo vreselijk 
gevaarlijk is” en dit geldt niet al
leen voor de politieke democratie.

Toch geloof ik dat we met deze ne
gatieve fundering beslist principi
eel te kort schieten, als dit de enige 
fundering van het CDA zou wor
den. Op dit punt zullen we dan 
binnen enkele jaren ontsporen. 
Deze fundering stuurt ons vanwege 
z’n eigen inherente tekortkomingen 
buiten de stroom van positieve 
ontwikkelingen. Ik bedoel, wan
neer het pessimisme hefboom 
wordt voor allerlei maatschappe
lijke ontwikkelingen, dan lopen we 
vast. Waarom? Omdat een christen 
politicus fundamenteel staat aan de 
kant van het geloof in de mogelijk
heden van de mens (als beelddrager 
Gods). Het meest saillante punt 
waarop we dit baseren is d e ' op
dracht van Christus bij z’n hemel
vaart. Hij legt de totale verant
woordelijkheid voor deze gehele 
aarde in de handen van de mens. 
Welk een vertrouwen! Wat een uit
daging! Geen wonder eigenlijk 
want God heeft ons geschapen om 
zijn beelddrager te zijn. Het posi
tieve beeld ten opzichte van de 
mens dient daarom de eerste funde
ring te zijn over de CDA opvatting 
ten aanzien van de democratie.

Met de negatieve opvatting in de 
hand is vroeger vanuit A.R. kring

te veel onheil aangericht, zijn al
thans belangrijke maatschappelijke 
ontwikklelingen ten onrechte 
tegengehouden. Ik denk aan het al
gemeen kiesrecht (zowel actief als 
passief) zowel voor man als vrouw.

De tweede opvatting die stoelt op 
de eerste is de gedachte dat God de 
mens geschapen heeft ” uit één 
bloed” en dat, wanneer we bidden: 
"Onze Vader die in de Hemelen is” , 
dit ook betekent dat wanneer er 
maar Een Vader is in principe .en in 
werkelijkheid alle mensen broeders 
zijn. Voor God zijn dus alle mensen 
zijn kinderen (principieel ook de 
nog niet gelovigen). Hij laat het re- 
'genen over bozen _en goeden.Voor 
God zijn dus alle mensen gelijk
waardig. Gelijkwaardigheid voor 
God betekent ook gelijkheid -  in 
rechten en kansen -  voor elkaar. 
Vandaar uit volgt dat in politiek 
opzicht de democratie gefundeerd 
is op de christelijke levensbe
schouwing. Zodra christenen deze 
"basis” gedachten in de praktijk la
ten schieten en aan een stuk eigen
belang of groepsbelang of klassebe- 
lang voorrang geven boven deze 
uitgangspunten dan komt de Ne- 
mesis ons opzoeken en vinden ge
seculariseerde krachten deze prin
cipes en passen ze toe met grote

Wanneer U denkt dat we afdwalen 
van echte AR principes en gedach
ten van andere, partijen overnemen,, 
meen ik dat de andere partijen deze 
inzichten gescheurd hebben uit het 
christelijk erfgoed. En dat wij deze 
gedachten "opnieuw” in onze eigen 
universele CDA-conceptie een 
plaats willen geven.

Het gaat ons dus hierom: het chris
telijk politiek denken dient zowel 
sociale als liberale gedachten tot 
zich te trekken via het proces van 
assimilatie omdat ze eertijds als 
"onbetaalde” rekeningen aan ons 
christelijk denken zijn onttrokken 
om een wereldlijk leven te gaan 
leiden. Christus zegt in de Bergre
de: Ik ben niet gekomen om te ont
binden, maar om te vervullen” .
Deze gedachte is ook van toepas
sing op het CDA. Niet alleen nega
tief tegenover links of rechts ons 
profiel markeren. Neen, alleen in 
het schetsen van één groots pano
rama voor een gelukkiger recht
vaardiger socialer samenleving zul
len we in staat zijn alle 
” deel”waarheden van links en 
rechts tot één fascinerend geheel te 
maken.

Voortbouwen op het ene thema: 
Leven en Overvloed.

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 postgiro 89673 t.n.v. A.R. 
Partijstichting. Den Haag met vermelding van „Commentaar op de 
defensienota".
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt ip samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen morden 
ingezonden ter correctie.

Verschillende bi) uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gemeente
-de rol van het gemeenteraadslid
- ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening  ̂ y
- volkshuisvesting 
-onderwijs
- cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde 
-functionele en wijkraden
- intergemeentelijke samenwerking en 
gewestvorming

- de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 25,-
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 1501 7 6 9  t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden onder vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. * 2 lessen.
-de gemeente in ons bestuursstelsel -1 les.
-gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
- onderwijs -1 les.
- welzijnsbeleid -1 les.

De totale cursus bevat:
-11 T.V.-lessen ^
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
-proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad”.

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking - 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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binden aan
,democratische voorwaarden’ ’ ?
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Aanleg van de Transcamerounspoorweg, een project gefinancierd door het Europese ontwikkelingsfonds 
van de EEG

In het ontwikkelingshulpbe- 
leid, zoals dat door de Ne
derlandse regering en de 
minister van ontwikkelings
hulp gevoerd wordt, doet 
zich de tendens voor ont
wikkelingshulp te binden 
aan het ernst maken met' 
democratische beginselen.

D oor
W outer O prel

Lid hoofdbestuur Arjos

Het is zinnig om hier bij stil te 
staan. Als Nederlander enWest- 
Europeaan heeft men bepaalde 
ideeën omtrent hetgeen democra
tisch is. Men kent het begrip demo
cratie en haar afleidingen een waar
de toe die gangbaar is in de West- 
europese cultuur. Hoeveel reizen 
men bijv. naar Zuid-Oost-Azië heeft 
gemaakt en hoeveel wetenschap
pelijke lectuur men ook over de 
cultuur, de sociale, economische en 
politieke structuur van die landen 
mag hebben verorberd, men is 
niet in staat zich de ideeën, die 
men in die landen heeft omtrent 
begrippen als democratie, voldoen
de eigen te maken. Men kende het 
begrip zelfs niet. Het is als zoda
nig, dus een importartikel.

Eerbied voor de 
ander

Maar laten we eerst eens terugke
ren naar de praktijk van de demo
cratie in Nederland. De afkomst 
van het begrip zal de meesten wel 
bekend zijn. Het stamt uit de 
Griekse wereld en betekent: ” Het 
volk regeert” . Dit kan natuurlijk 
nog van alles inhouden. De dikta- 
tuur van een kleine partij-elite zou 
men de diktatuur van het proletari
aat kunnen noemen. Zoals blijkt en 
in de geschiedenis gebleken is kan 
men het begrip democratie voor al
lerlei situaties en verschijnselen

gebruiken. Een zekere afbakening 
is dus gewenst. Democratie houdt 
in eerbied voor de ander, tolerantie, 
verdraagzaamheid. En zijn wij hier 
in het Westen dan wel zo democra
tisch? Zijn kranten democratisch1’ 
wanneer ze alles dat naar rechts, 
riekt o f alles dat met links te ma
ken heeft in het belachelijke trek
ken? Wanneer de reclame- 
uitzendingen louter manipuleer- 
middelen blijken die op de materia
listische sentimenten van de "arge
loze” burger spelen? Wat meer sex 
op de t.v. wordt vertoond om een 
zogenaamd shock-effect te hebben 
op de kleinburgerlijke Nederlan
der? Democratie is niet de macht 
van de meerderheid. Democratie is 
eerbied hebben voor de minder
heid. Democratie staat en valt met

eerbied voor de persoon van de an
der.
Er zijn voorbeelden te over om 
vraagtekens te plaatsen achter de 
hooggeprezen democratische be
ginselen van de Nederlandse sa
menleving. Dit wil niet zeggen dat 
we hier in een diktatuur leven. Or
ganisaties en instellingen functio
neren behoorlijk democratisch, 
maar wanneer het om een democra
tische houding, een houding van 
liefde, respect en tolerantie t.o.v. de 
naaste, gaat hoeven we niet zo hoog 
van de toren te blazen.

Ideologisch vacuüm
Ondanks (of misschien juist wel 
door) een heilig geloof in het eigen 
kunnen, zijn wij niet vrij te pleiten

van individualisme en egoïsme. 
„Als ware het, dat ik profetische 
gaven had, en alle geheimenissen 
en alles, wat te weten is, wist... 
maar ik had de liefde niet, ik ware 
niets” (1 Cor. 13:2).
En wij willen dan beslissen over 
democratische principes in een 
aantal ontwikkelingslanden. Er zijn 
nog andere vormen van samenle
ven en geloven. Zo zijn de 
patroon-cliënt verhoudingen die 
men vaak in ontwikkelingslanden 
aantreft niet altijd puur econo
misch; ze zijn vaak verankerd in re
ligieuze opvattingen, waarbij, zoals 
b.v. in Indonesië, mens, maat
schappij en wereld in een kosmisch 
geheel gezien worden (werden?).
In dat geheel heeft ieder zijn plaats 
en de relaties van de mensen t.o.v.

elkaar en de natuur zijn geïnte
greerd. Dit heeft tot gevolg dat het 
orde-bestendigend werkt. Ook de 
verhouding tussen patroon én 
cliënt zijn daarin geïnstitutionali
seerd en in die relatie kan een ze
kere mate van wat wij corruptie 
noemen als legaal gezien worden. 
Wat wij machtsmisbruik noemen 
hoeft dat in de ogen van die men
sen niet te zijn. Er hebben zich in 
die landen cultuurveranderingen 
voorgedaan, waarop nog geen eigen 
(dus niet-westers) antwoord is ge
vonden. De „democratische” hou
ding is tijdens en na de koloniale 
overheersing veranderd. "Democra
tische” instituties, bijv. musjawa- 
rah, (= praten, net zo lang tot er een 
communis opinio is bereikt), func
tioneren slecht of niet meer._
En in dit ideologisch vacuüm wen
sen wij democratische houdingen 
en organisaties. Opvattingen zijn 
sterk cultuur bepaald; westerse we
tenschappelijke opvattingen zijn 
niet universeel geldig al kan men 
dat pretenderen (misschien met 
uitzondering Van de natuur
wetenschappelijke). Zoals Rudyard 
Kipling, de profeet van het impe
rialisme schreef: ” Oh, East is East 
and West is West, and never the 
twain shall meet” . Ontmoet hebben
ze elkaar wel; verstaan .......... ?
Dit stuk is bedoeld als een kantte
kening bij de ontwikkelingshulp en 
het denken daarover. Het is meer 
een discussiestuk dan een aanval 
op de wijze waarop wij over boven
genoemde problemen denken. Niet 
alle facetten zijn belicht. Zo zijn 
economische verhoudingen er zo
veel mogelijk buiten gehouden. Het 
materialistische en economische 
denken van ons kan wel eens te 
sterk onze houding t.o.v. de ont
wikkelingsproblematiek bepalen. 
Dat er landen zijn die te ver gaan in 
hun kijk op wat democratie is, is 
duidelijk.
Er zijn grenzen. (Chili, Zuidelijk- 
Afrika, Rhodesië), maar pas op met 
uw democratische instelling in eth- 
nocentrisme (het in de beoordeling 
van anderen centraal stellen van de 
waarden en normen van de eigen 
samenleving) te verzuipen.

In Enschede strijd 
om herstel 

harmoniemodel
Enschede kreeg in septem
ber 1974 dus een „progres
sief’ college met een werk
program. In dat program 
was o.a. opgenomen, dat de 
baten van de nutsbedrijven 
(met inachtneming van de 
inflatie-korrektie) gelijk 
dienden te blijven.

CPN in B. en W.
Vanuit Enschede bereikte de > 
redactie bijgaande bijdrage over de 
collegevorming. In deze Twentse 
gemeente kwam ondanks 
programmatische overeenstemming 
tussen PvdA en CDA, waarbij de 
VVD zich bleek te kunnen 
aansluiten, geen 
afspiegelingscollege tot stand. 
Omdat de PvdA samenwerking met 
de VVD weigerde kwam 
uiteindelijk een combinatie PvdA 
(4), CPN, PPR als besturend college 
uit de bus. Wat voor moeilijkheden 
de aanwezigheid van de CPN in 
een bestuurscollege kan betekenen 
leest u in dit artikeltje.

Door o.a. op deze wijze de inkom
sten te verzekeren zou het mo
gelijk zijn de noodzakelijke uitga
ven te doen om het program uit te 
voeren. Toen stelde de Regering 
een verhoging van de gastarieven 
vast. De gemeenten moeten per 1 
januari 1975 het gas duurder inko
pen en dat betekent volgens Den 
Haag dat ook de verbruikers een 
hogere prijs dienen te betalen. De 
gemeenten konden zelf deze hogere 
(verbruikers-)tarieven invoeren.

Deden ze dat niet dan zou de Mi
nister een aanwijzing geven om 
deze hogere tarieven vast te stellen. 
In de laatste geval zou de verho
ging ingaan twee maanden na de 
aanwijzing door de Minister. Tus-" 
sen de verwerping door een ge
meenteraad van de hogere gasta
rieven en de uitvoering van de 
aanwijzing van de Minister liggen 
2lh a 3 maanden. Verwerping 
schortte niet de hogere inkoopprij
zen op. Het resultaat van een afwij
zing van de hogere (verbruikers)- 
tarieven zou dus voor de gemeente 
een inkomstenderving betekenen. 
In Enschede zou een „gat in de be
groting” vallen van zo’n 2 a 3 mil
joen gulden. 17 december 1974 
kwamen de gastarieven in de Raad 
van Enschede aan de orde. En de 
CPN verklaarde te zullen tegen
stemmen. In feite hield dat in, dat 
het werkprogram van PvdA/CPN/- 
PPR-PSP op de tocht kwam te

Het CDA (en ook VVD en GPV) 
achtte het niet juist dat het pro
gram van dit college zou worden 
veilig gesteld door de stemmen van 
de CDA-fraktie. Immers, één van 
de partijen die dit -  door ons niet 
gewenste -  college steunden, wei
gerde de verantwoordelijkheid te 
/hemen voor de impopulaire maat
regel om de noodzakelijke inkom
sten te verschaffen. Het CDA 
stemde dus tegen en de verhoging 
van de (verbruikers-)gastarieven 
werd verworpen met 2.0 tegen 16 
stemmen. Op 13 januari 1975 stelde 
het college opnieuw de verhoging 
van de gastarieven aan de orde. Uit 
de discussie bleek, dat de houding 
van de CPN (inclusief de CPN-

wethouder) niet gewijzigd was. 
Daarop diende de voorzitter van de 
PvdA-fraktie een motie van wan
trouwen in tegen de CPN- 
wethouder. Deze motie werd aan
genomen met 34 tegen 4 stemmen. 
Wat nu verder?
Te verwachten is, dat de ontslag
procedure tegen de ~CPN- 
wethouder voortgang zal vinden. 
Inmiddels is het overleg tussen 
verschillende frakties op gang ge
komen. De PvdA (fraktie, bestuur 
eri ledenvergadering) weigert una
niem elk gesprek met de VVD. De 
reden is nu niet alleen het vage 
gemeenteprogram en' de landelijke 
opstelling, maar vooral de (ook 
naar onze mening niet, altijd even 
verstandige) houding van de VVD-

fraktie in de gemeenteraad sinds 3 
september 1974. Tekenend is, dat 
de VVD tegen de begroting 1975 
heeft gestemd en zich niet beperkt 
heeft tot het zich distantiëren van 
die onderdelen die voor de VVD 
niet acceptabel zijn. Weigert de 
PvdA dus elk overleg met de VVD, 
de PPR/PSP sluit bovendien elk 
gesprek met het CDA uit. Op 7 fe
bruari j.1. adviseerde de CDA- 
ledenvergadering tot nader overleg 
met PvdA over program en samen
stelling van het college van B. & W. 
Daarbij werd duidelijk gesteld, dat 
het aan ons niet mag liggen indien 
de VVD wordt uitgesloten. Boven
dien dient het eventuele werkpro
gram dusdanig te zijn, dat de iden
titeit van het CDA geen geweld

wordt aangedaan, terwijl het aantal 
wethouders-zetels in overeenstem
ming moet zijn met het aantal ze
tels dat in de Raad bezet wordt.
De CDA-fraktie betreurt het, dat 
sinds september 1974 in Eschede 
grote groepen kiezers uitgesloten 
zijn bij de samenstelling van het 
dagelijks bestuur van de gemeente, 
zulks in strijd met de gees't van de 
gemeentewet. De polarisatie- 
gedachte heeft haar intrede gedaan 
op gemeentelijk niveau.
Wij zullen bij de komende onder- 
handelingen trachten te bereiken 
dat het harmonie-model weer ge
stalte krijgt in de Enschedese ge
meentelijke politiek.

P. van Bolhuis, Enschede 
10-2-1975

Aktuele
Arjosdokumentaties

De dfgelopen weken heeft de Arjos 
een aantal interessante publikaties 
uitgegeven.

Sociale dienstverlening
Dit bulletin kwam tot stand door 
middel van de fraktiebegeleidings- 
groep „kultuurpolitiek” en behan
delt, na een aantal verklarende op
merkingen, de taak van de gemeen
telijke sociale dienst, het personeel 
dat hierbij betrokken is en de re
gionalisatie van de werkzaamheden 
van de sociale dienst. Het werkstuk 
besluit met een aantal konklusies 
en aanbevelingen, 
prijs: f  1,50

Permanente edukatie
Deze nota werd samengesteld door 
de fraktiebegeleidingsgroep „on
derwijs” en ondervindt in onder
wijskringen de nodige aandacht en 
waardering. De permanente eduka
tie is immers een zaak waarover de 
diskussie nog nauwelijks op gang 
is gekomen. Het werkstuk bevat de 
volgende hoofdstukken:
-  enige voorwaarden om tot een 
permanente edukatie te komen;

-  permanente edukatie en de kon- 
sekwenties voor „het onderwijs” ;
-  instruktieve omroep;
-  de open universiteit. 
prijs: fl,50

Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is een 
zaak die onze voortdurende inte
resse vraagt en moet hebben. Le
den van de buitenlandse kommissie 
van de Arjos verzorgden een do- 
kumentatie, waarin de verschil
lende benaderingen t.o. v. de ont
wikkelingssamenwerking onder de 
loep worden genomen. 
Achtereenvolgens komen aan de

orde: enkele notities over interna
tionale klassestrijd; zending: giste
ren, vandaag en morgen; projekten 
en werelddiakonaat; internationale 
arbeidsverdeling; ontwikkeling is 
bevrijding; het Nederlandse hulp
programma; Nederlandse ontwik
kelingshulp en kapitaalbelangen. 
prijs: f3 .-

Suriname onafhankelijk
Een Amsterdamse Aijoswerkgroep 
stelde deze aktuele dokumentatie 
samen t.b.v. de januari j.1. gehou
den studiekonferentie over Suri
name. Het bulletin bevat overzich
ten en beschouwingen over onder
werpen als geschiedenis, rechtsbe
trekkingen, bevolkingsgroepen en ~ 
godsdiensten, de sociaal-ekono- 
mische problematiek, onderwijs, 
literatuur, politieke partijen, ge
zondheidszorg, de ontwikkelings
hulp van Nederland en het effekt 
daarvan alsmede de kritiek daar
op, perspektief van een onaf
hankelijk Suriname, 
prijs: f  1,50
Deze dokumentaties zijn te bestellen 
door overmaking van genoemd be
drag
■ op girorekening nr. 127164
■ ten name van Stichting Arjos, 
Den Haag
■ de titel van de gewenste uitgave 
vermelden.
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a n d e l  en
Wordt lid van de A.R.P.
Door onderstaande bon in te vullen en op te sturen kunt u zich opgeven 
als lid van de ARP. De jaarlijkse contributie bepaalt u zelf; de Contributie- 
staffel kunt u als richtlijn hanteren.
Naam: .................... ..................................

A d re s :..........................................................................................................

Woonplaats: ................... ........................................................  .............

Bon opsturen naar:
ARP, Antwoordnummer 66, Den Haag (U behoeft geen post
zegel te plakken).

MEILINK B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE
VERPAKKINGEN

Vestigingen in BORCULO: Tel. 0 5457-1561*
ZUTPHEN: Tel. 0 5750-13748
BOXMEER: Tel. 0 8855-1744

I n d u s t r i e
In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen.

B.V. GEBR. SALVERDA
AANNEMERSBEDRIJF

’t Harde, Bovenweg 7. 

Tel. 0 5255-1666.

SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

/
■ 9  I BINNENHAVENSTRAAT 20 
J B k  I  HENGELO-O.

I  POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

-

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele 
land.

ROTTERDAM
Telefoon 0 10-37.34.28 -  Postbus 64010 -  De Jonqhstraat 25

W. VISSER & ZN. N.V.
SCHEEPSWERF
MOTOREN-
HERSTELPLAATS
Ankerpark 2

' TELEFOON 0 2230-1.66.41 
- DEN HELDER

NIEUWBOUW en REPARATIE

OOSTERBAAN
St

LE COINTRE N.V.
GOES -  Telefoon (0 1100) 7555*
DRUKKERS
UITGEVERS

• Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van Schuppen N.V., 
Nude 28,
Wageningen.

WIJ KOPEN EN VERKOPEN 
PALLETS

in vele afmetingen en uitvoeringen 

Onze handelsvoorraad:

30.000 STUKS
w.o. veel nieuwe

Bijzonder gesorteerd in de maat 100 x 120 

PALLET-BEDRIJF

J. STAAT - BARENDRECHT
Telefoon 0 1806-2096.

Opslagterrein: Noldijk 140.
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„Het is bijna ondoenlijk om 
een nauwkeurige geschied
schrijving te geven van alles 
wat er rondom de verkiezin
gen heeft plaatsgevonden”.

Ondanks dat is het jaarverslag over 
de période 1 september 1973 tot en 
met 31 december 1974 van de Ka- 
mercentrale/Statencentrale Rotter
dam een lijvige opsomming van tal
loze activiteiten geworden. Centraal 
in de discussies stonden in het ver
slagjaar dé verkiezingen voor Sta
ten en Raden, de landelijke poli
tieke situatie en het C.D.A.

Linkse opmars
Over de politieke situatie had de 
Kamercentrale een uitgesproken 
mening; die werd vastgelegd in een 
brief aan het partijbestuur. Een 
daarop Volgende gedachtenwisse
ling heeft het onbehagen niet weg
genomen. Verontrusting blijft be
staan over de „linkse opmars, een 
aantal beleidszaken en over de poli-

Ja arversla g A R P  Rotterdam ,

Organisatorisch zijn 
er nog vele wensen

tieke situatie met name t.a.v. het 
C.D.A., waarvan A.R.P. en K.V.P. 
regeringspartijen zijn, terwijl de 
C.H.U. een onverbloemde oppositie 
voert” .

In de loop van december 1974 heeft 
het Rotterdamse bestuur voorbe
reidingen getroffen om in januari 
1975 de zaken in eigen kring diep
gaand te bespreken en van de re
sultaten daarvan het partijbestuur 
mededeling doen. Bij de Statenver
kiezingen 1974 kon in Zuid-Holland 
geen C.D.A.-samenwerkingsverband 
tot stand komen, omdat helaas met 
de K.V.P, geen overeenstemming 
kon worden bereikt. Dit was wel 
het geval met de C.H.U., waarmee 
samen een provincie-program

Van de

partij

1974-1978 tot stand kwam. Op gè* 
meentelijk niveau in Rotterdam 
wel C.D.A.-samenwerking. Die sa
menwerking leidde tot een C.D.A. - 
lijst bij de gemeenteraadsverkie
zingen. Resultaat voor het C.D.A.: 
10 zetels. Deze verkiezingsuitslag 
stelde Rotterdam niet teleur. Op or
ganisatorisch gebied heeft Rotter
dam nog veel wensen. Blijkens het 
jaarverslag.is men doende met een 
inventarisatie van de kiesvereni- 
gingsactiviteiten.

Daartoe worden contactbezoeken 
aan de besturen van de kiesvereni
gingen gebracht, die vóór smedio 
maart 1975 afgerond moeten zijn.

Daling

Om aan de daling in het ledental 
een halt tóe te roepen adviseert het 
jaarverslag hard aan het werk te 
gaan om leden en abonnees te win
nen. Dat kan niet alleen door het 
campagneteam, daarvoor moet ie
der partijlid worden ingeschakeld.

Het parool voor de resterende 
maanden van het werkseizoen 
197411975 moet daarom voor iedere 
kiesvereniging zijn: Maakt A.R. 
stemmers lid en A.R.P -leden abon
nee!

Holwerda-Zonen
DOKKUM LELYSTAD
0 5190-2292-2580 0 3200-1400 en 1600

Alle transporten
BINNEN- EN BUITENLAND

SPECIAAL
VERHUIZINGEN
Meubeltransporten

M evr . V a n  L eeu w en  op b ijta n k d a g :

Politiek profiel vraagt 

onze inspanning

„De fractie staat voor een 
bijna onmogelijke taak om
dat de partij -  ik zelf daarbij 
inbegrepen -  in zekere zin 
bleef stilstaan” .

Aldus .mevrouw J. van Leeuwen, 
vicé-voorzitster van de Tweede 
Kamerfractie van de ARP, op een 
„bijtankdag” voor oud kaderkursis- 
ten in Soesterberg. Voor deze 2e 
bij scholing sdag van dit seizoen was 
een grote belangstelling. Samen 
met de campagneteamleiders, die 
voor deze dag ook waren uitgeno
digd, bevolkten meer dan 50 be
langstellenden het vormingscen
trum Contact der Continenten op 
15 februari jl. De ochtendbijeen- 
komst startte met éen discussie 
met mevrouw Van Leeuwen. Zij 
vond dat we sinds 1970 er onvol
doende in geslaagd waren een poli

tiek profiel te schetsen waarmee we 
als partij duidelijk overkomen. De 
vele organisatorische activiteiten 
werkten verlammend op ons bezin
nend bezig zijn. We moeten nu 
weer hoognodig antwoorden vin
den op de vele eigentijdse vraag
stukken. Daarbij moeten we niet 
schromen om vuile handen te ma
ken. De ARP moet ook „inhoude
lijk” op de startblokken kunnen

staan wanneer het sein voor de 
verkiezingen van 1977 gegeven 
wordt. Als zodanig noemde zij o.a. 
de vraagstukken van vrede- en vei
ligheid, dood en leven, inkomens
politiek, de zedelijkheidswetge- 
ving en de taak van de overheid. 
De deelnemers gingen gretig in op 
de discussiestellingen van onze 
fractie vice-voorzitster, die al haar 
kennisregisters moest opentrekken

om de nieuwsgierigheid te bevredi
gen.

De V.N.
’ s Middags werd met staatssecreta
ris van Buitenlandse Zaken Kooij- 
mans van gedachten gewisseld over 
„de taak en werking van de V.N." 
De bewindsman toonde zich zeer 
bezorgd over het in discrediet ra
ken van de V.N. door een aantal re
cente besluiten van de jongste 
Alg.vergadering. Het vele goede 
wat de V.N. echter tot stand brengt 
raakt ten onrechte op de achter
grond. In de discussie werden o.a. 
diepgaande vragen gesteld over „de 
rechtèn van de mens” . De geloofs- 
vervolgen in Oosteuropa, de ver
houding tussen zwart en blank in 
Zuidafrika, tussen Jood en Arabier 
in Israël kwamen hierbij o.a. aan de 
orde.
De bijtankdag werd afgesloten met

een discussie met mr. Prins over 
„de taak van de overheid” . Onze 
grondhouding als christen, het 
functioneren van het overheidsge
zag, het verschijnsel actiegroep 
werden daarbij o.a. aangeroerd. „Er 
is m.i. geen afgeronde formule te 
vinden voor de taak van de over
heid. Het gaat veel meer om een 
bepaalde grondhouding als chris
ten. Als politieke partij moeten wij 
een mentaliteitsverandering bij ons 
zelf en bij de overheid bewerken. 
Krachtens Gods roeping gaat het 
hierbij o.a. om ruimte te maken en 
te waarborgen voor een rechtma
tige levensontplooiing.” , aldus o.a. 
mr. Prins. Met deze programma
punten was het al met al een nutti
ge, maar ook zeer drukke dag.
Een dag waarop vele oude beken
den elkaar weer eens ontmoetten en 
waar sommigen graag wat meer 
tijd voor gewenst hadden!

Nogmaals minister Boersma tijdens zijn werkbezoek aan de gemeente 
Woerden. Hier maakt hij kennis met bewoners van Huis en Haard.

Onlangs werd in „Ons Con
tact” , maandbericht van de 
Kamercentrale Haarlem, een 
brief opgenomen van de 
heer Van Tol met suggesties 
tot het beter laten functione
ren van de Kamercentrale.

In het- februarinummer van „Ons 
Contact” is een reactie op de sug
gesties gepubliceerd van mevr. J. 
G. Kraayeveld'-Wouters. Mevr. 
Kraayeveld onderhoudt namens de 
A.R.P.Tweede Kamerfractie contac
ten met de Kamercentrale Haarlem. 
Over de vorming van werkgroepjes 
schrijft zij:

Werkgroepjes
„Naar mijn mening zou aan de vol
gende opzet kunnen worden ge
dacht. In overleg met uw regionaal 
kamerlid wordt een overzicht ge
maakt van onderwerpen die in het 
komende jaar belangrijke discussie 
zullen vergen in de landelijke poli
tiek. Het bestuur van de Kamercen-

B etrek  n ieu w e leden bij org a n isa tie  regio !

Versterking
campagneteams wenselijk

„De campagneteams moeten 
een bredere basis krijgen, zij 
moeten organisatorisch 
sterker opgebouwd worden 
en gaan werken aan een be
tere coördinatie.”

Dat stelde public-relations-adviseur 
J. N. A. Groenendijk in een inlei
ding tijdens een bijeenkomst van 
de regionale campagneteams op 
vrijdagavond, 14 februari jl. te 
Soesterberg.
Aan de hand van een bescheiden 
enquête trok Groenendijk enkele 
voorzichtige conclusies omtrent het 
functioneren van de regionale 
campagneteams en hun aandeel in 
de leden- en abonneewerfactie. Uit 
het onderzoekje is gebleken, dat de 
teams vaak te klein en onvoldoende 
slagvaardig zijn, terwijl de conti
nuïteit niet optimaal is.
Hoe moet het nu verder met de 
campagneteams, die destijds in het 
leven zijn geroepen voor het stimu
leren van organisatorische activitei
ten in de regio (verkiezingsacties,

werkbezoeken, leden- en abon- 
neewerving etc.) en nu ook statu
tair hun plaats in de partij hebben, 
gekregen. Groenendijk is van me
ning, dat de campagneteams in dé 
eerste plaats organisatorische, en 
dus geen politieke, lichamen zijn. 
Praktische politiek en C.D.A.- 
gebeurtenissen doen uiteraard hun 
invloed gelden, maar mogen nooit, 
een belemmering voor het functio
neren van het team zijn.

Nieuwe partijleden
De inleider bleek overtuigd te zijn 
van de noodzaak tot het geven van 
een betere organisatorische opzet

aan de teams. Zo zou de secretaris 
van de Kamercentrale lid moeten 
zijn van het campagneteam. Per 
kiesvereniging is één contactper
soon met een groepje lokale wer
kers wenselijk. Een duidelijke 
taakverdeling tussen de leden van 
het team is noodzaak, terwijl voor 
min of meer éénmalige ad-hoc ge
beurtenissen subteams beschikbaar 
behoren te zijn. Denk vooral aan de 
nieuwe partijleden als het gaat om 
het achter de hand hebben van een 
grote groep werkers in de diverse 
delen van de regio: jongeren, huis
vrouwen etc. in kaart hebben die 
zich bereid verklaard hebben af en 
tóe iets te doen.

Kamercentrale Haarlem
stimuleert
politieke discussie
trale geeft daarin prioriteiten aan; 
de vergadering beslist welke twee 
of drie onderwerpen er -  naast de 
algemene politieke discussie -  in de 
Kamercentrale aan de orde zullen

f - -|
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Groenendijk bepleitte een nauwer 
contact tussen campagneteams en 
buitendienst. Voor de verkiezingen 
van 1977 moeten wij nu reeds aan 
de gang. Ook daarom moeten er 
mensen wo'rden gezocht en dient 
de campagneteam-organisatie té 
worden opgebouwd. Permanente, 
bereikbaarheid van leden en kie
zers wordt steeds moeilijker; dat is 
een algemeen beeld. Maar een con
crete benadering blijft mogelijk.

Aan de campagneteams is thans de 
taak een organisatie op te bouwen, 
die in 1976 aan de slag kan. Daar 
is nog een jaar voor beschikbaar!

worden gesteld. Rond elk onder
werp moet een werkgroepje wor
den gevormd. Het werkgroepje en 
het betrokken kamerlid bereiden 
het onderwerp voor. Zij maken 
voorstudie en zorgen voör de pu- 
blikatie van enkele hoofdlijnen en 
discussiepunten in „Ons Contact” , 
waarbij zij verwijzen naar materiaal 
voor geïnteresseerden. Op de ver
gadering waar het onderwerp cen
traal staat leiden zij het in met en
kele vijf-minuten-praatjes. Daarna 
discussie, uitmondend in enkele 
aanbevelingen van Kamercentrale 
Haarlem aan de A.R.Tweede Ka
merfractie.”

Bezoek fractie
In aansluiting hierop meldt de Ka
mercentrale Haarlem, dat een po
ging wordt gedaan de suggestie 
concrete inhoud te geven. Daartoe 
is als eerste onderwerp gekozen de 
abortuswetgeving. Op 21 februari 
1975 wordt een bijeenkomst geor
ganiseerd, waar mevr. Kraaijeveld 
een inleiding zal houden.
In de Kamercentrale Haarlem zijn 
nog meer organisatorische plannen. 
Op 11 april a.s. ontvangt men de 
A.R.P.Tweede Kamerfractie in het 
kader van de actie „Wij komen te
rug” . Daarnaast is het campagne
team bezig een activiteitenpro
gramma voor te bereiden in sa
menwerking met de kiesverenigin
gen Hoofddorp en Rijsenhout.

Geef verhuisbericht
In geval van verhuizing is het be
langrijk, dat uw adreswijziging 
zeer tijdig in het bezit van de ad
ministratie van het partij secretari
aat is. Mutaties worden nl. gedu
rende een periode van vier a vijf 
wieken verzameld en vervolgens per 
computer verwerkt. Pas daarna is

tijdig door!
uw mutatie in onze administratie 
aangebracht. Om te voorkomen dat 
u N.G. of A.R.Post te lang op uw 
oude adres krijgt toegezonden, is 
het van belang, dat uw adreswijzi
ging zes weken van te voren in ons 
bezit is. Het partijbureau rekent op 
uw medewerking.
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STICHTING 
't VELTHUYS 
HATTEM

'I

In ons verzorgingstehuis in Hattem 
bieden wij 2-persoons 
appartementen aan.
Volledige verzorging en eventuele 
verpleging mogelijk.
Afmetingen woonkamer plm. 6 x
4,20, slaapkamer plm. 4,50 x 3,20, 
met volledige keuken, badkamer, 
hall, balkon op het zuiden 3,50 x
1,30.
Het tehuis ligt in eigen bospark met 
fraaie wandelomgeving.
Veel natuurschoon.

Goede verbindingen met gehele 
land.

Ruime logeergelegenheid 
aanwezig.
Plaatsing via sociale instanties 
mogelijk.

Inlichtingen aan Secretariaat der 
Stichting:
Bosweg 1, Hattem, 
tel. 05206-1641.

a a
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CDA-Statuten
Deze week in Nederlandse Ge
dachten (onder de naam AR- 
POST ook aan alle ARP-leden 
toegezonden, die zich-nog-niet 
op dit weekblad hebben geabon
neerd) veel aandacht voor de 
CDA-conferentie van einde vo
rige week. Op die bijeenkomst is 
de definitieve tekst van de 
CDA-statuten vastgesteld. Over 
'deze overeenstemming schrijft 
mr. Aantjes in zijn wekelijkse 
rubriek „Van A tot U” o.a. het 
volgende: „het parlementaire
jaar 1975/76 zal in politieke zin 
beslissend zijn. Dan zal moeten 
blijken of de politieke basis om 
bij de volgende verkiezingen 
met één gemeenschappelijke lijst 
uit te komen aanwezig is. Let 
wel: die basis zal dan aanwezig 
moeten blijken, zij zal niet dan 
pas kunnen worden gelegd.”

Positief advies aan
de kiesverenigingen is gerechtvaardigd

Het aloude conferentiecen
trum „Woudschoten” in 
Zeist werd op 21 en 22 fe
bruari 1975 beheerst door de 
zgn. „conference” van het 
Christen-Demokratisch Ap
pel. Zestig vertegenwoordi
gers van ARP, CHU en 
KVP, twintig uit elke partij, 
stelden, daartoe gemachtigd 
door hun partijraden, de de
finitieve tekst van de. CDA- 
statuten vast.

D oor
dr. D . Th. K u ip er
Ondervoorzitter A.R.P.

Zoals bekend, waren deze statuten 
op 14 december 1974, resp. 8 fe
bruari 1975 reeds door de partijra
den van ARP en KVP, en de alge
mene vergadering van de CHU 
aanvaard, maar ARP en CHU had
den enkele amendementen aange
nomen.

De het afgelopen weekend gehou
den „conference” diende om, reke
ning houdend met de gebleken 
wensen, een voor alle drie partijen 
aanvaardbare, gemeenschappelijke 
en definitieve tekst vast te stellen. 
Deze opzet is volledig geslaagd. El
ders in dit nummer vindt men de 
definitieve tekst van de CDA- 
statuten en de precieze resultaten 
van de conference. Hier een korte 
samenvatting en waardering daar
van.

Grondslag en doel
Geen van de drie partijen had art. 2

en 3 van de statuten waarin grond
slag („het Evangelie als richtsnoer 
voor het politiek handelen”) en 
doel worden omschreven, geamen
deerd. Wel had de CHU een motie 
aangenomen waarin gevraagd werd 
een nadere toelichting op art. 2 in 
de statuten en het program op te 
nemen. De CDA-conference besloot 
unaniem daartoe een zinsnede uit 
het pre-advies van het CDA- 
bestuur bij de ontwerp-statuten, 
luidende: „Hieronder wordt ver
staan de gehele Bijbel, hier aange
duid met een in brede kring gang
baar woord” als een voetnoot bij 
art. 2 in de statuten op te nemen. 
Vooral diegenen in de ARP die, 
anders dan de meerderheid van de 
partijraad, nog niet gerust waren 
over de grondslag van het CDA, 
zullen ongetwijfeld verheugd zijn 
over de toevoeging van deze reeds 
bestaande toelichting in de statu
ten.

Ondertekening Program
Met betrekking tot dit punt be
stonden er in de drie partijen ver
schillende tradities. De CHU- 
kamerkandidaten ondertekenen 
niets, die van de KVP het politiek 
program, die van de ARP een ver
klaring die betrekking heeft op be
ginselprogram en program voor ak- 
tie beide. Onze partijraad had in 
december de wens uitgesproken 
dat de CDA-kandidaten, behalve 
het politiek werkprogram ook 
grondslag en doel (art. 2 en 3 statu
ten) dienden te onderschrijven. De 
„conference” vond voor dit vraag
stuk een bijzonder gelukkige op
lossing. Aan het politiek werkpro
gram, bedoeld in art. 3 van de sta
tuten, zullen de volgende overwe
gingen voorafgaan (die ontleend 
zijn aan de nota van de kontaktraad

Wie dit weekblad waardeert 
zou ook Trouw moeten kennen 

probeer abonnement 
f 6 ,- korting
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(a) en aan art. 2 en 3 van de statu
ten (b, „c en d):
H het samenbindend element en 
het herkenningspunt zijn onze poli
tieke strategie, ons aktieprogram 
en ons beleid, zoals wij die als ant
woord aan de Evangelische oproep 
blijvend vorm willen geven:
Hl het CDA aanvaardt het Evange
lie als richtsnoer voor het politieke 
handelen:
■ het CDA wil streven naar een 
maatschappij waarin de Bijbelse 
gerechtigheid meer gestalte krijgt, 
de mens zijn vrijheid en verant
woordelijkheid beter kan beleven 
en waarin het welzijn van allen 
wordt gediend:
■ het CDA richt zich tot het gehele 
Nederlandse volk zoifüer onder
scheid naar geloofsovertuiging of 
maatschappelijke groepering.

Op deze wijze wordt duidelijk dat 
het politiek program getoetst is aan 
grondslag en doel van het CDA. 
Door middel van de onderschrij- 
ving van een op deze wijze getoetst 
program geeft men te kennen een 
dergelijke toetsing van grote 
waarde te achten, waardoor in een 
toekomstige CDA-fraktie een appèl 
op deze toetsing een legitieme zaak

is, In deze eveneens unanieme op
lossing van de „conference” die in 
de toelichting bij art. 3 van de sta
tuten wordt opgenomen, komen de 
verschillende tradities der drie par-’ 
tijen op een goede manier samen. 
Materieel is op deze wijze tege
moetgekomen aan de belangrijkste 
bedoeling van het AR-amendement 
op art. 25.
Een moeilijk punt werd gevormd 
door de zgn. motie-Scholten die 
door de CHU werd aangenomen en 
waarin de zgn. „politieke hypo
theek” op het CDA-streven werd 
verwoord, die ontstaan is t.g.v. de 
onderscheiden positie van de drie 
frakties in het parlement t.o.v. het 
kabinet.

Gemeenschappelijke 
lijst ■

De drie partijen waren het snel 
eens over dat gedeelte van de 
motie-Scholten dat zegt dat de 
frakties in de huidige situatie nog 
niet gebonden zijn het streven naar 
één CDA-fraktie (art. 4) te realise
ren. Dat korrespondeert' immers 
met de feitelijke stand van zaken. 
Veel moeilijker was het echter 
overeenstemming te bereiken over 
het tijdstip, waarop de drie partijen 
zullen beslissen over de ene CDA- 
lijst. Het CHU-amendement noem
de geen termijnen, terwijl met name 
de KVP daar veel waarde aan 
hechtte. Tenslotte werden de drie 
delegaties het eens over een (gewij
zigd) voorstel van AR-zijde, waarin 
gesteld werd dat deze beslissing 
„zo spoedig mogelijk” moet wor

den genomen en dat „politiek sept. 
1976 daarbij als uiterste termijn 
(moet), worden gezien” '. De voorjaars 
partijraden 1976 zullen moeten 
vaststellen of aan de voorwaarden 
voor een gemeenschappelijke lijst 
voldaan wordt. Reeds dan zullen 
duidelijke aanzetten tot de defini
tieve beslissing gedaan moeten 
worden. Ook hier een „groeimodel” 
dus.

Andere punten
■ de sleutel van het kongres bleef 
hetzelfde, (t.g.v. AR- en CH-amende- 
menten die elkaar neutraliseerden);
■ het kongres werd n.a.v. een 
CHU-wens „verdubbeld” tot 1300 
leden;
■ een CHU-amendement, inhou
dende dat het .kongres door 1/7 der 
leden kon worden bijeengeroepen, 
werd aanvaard;
■ een ARP-amendement, om de 
bestuursleden van het CDA „boven 
de sterkte” stemhebbend lid van 
het kongres te maken, werd aan
vaard;
B een ARP-amendément tot instel
ling van een CÖA-organisatie voor 
lokale en regionale bestuurders 
werd aanvaard;
m een ARP-amendement om de 
jaarlijkse financiële bijdragen der 
partijen aan het CDA te relateren 
aan de samenstelling van het kon
gres werd niet aanvaard;
B een ARP-amendement om de 
CDA-sekretaris te benoemen als 
bezoldigd funktionaris werd aan
vaard benevens een voorstel om 
twee vice-voorzitters te laten ver
kiezen;
H het artikel 25 over de relatie tus
sen partij en volksvertegenwoordi 
gers, werd op een ook voor de AR

Vervolg op pag. 3
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De vorige week heeft de heer De 
Kwaadsteniet in Nederlandse Ge
dachten aandacht gevraagd voor 
een concrete vertaling van deze tijd 
van de Blijde Boodschap van het 
Evangelie, gericht op de praktische 
politieke vraagstukken. Hij heeft er 
daarbij terecht opgewezen dat deze 
aangelegenheid een dringende zaak 
is geworden in verband met de ko
mende samenwerking van de drie 
christelijke partijen.
Voor de komende verkiezingen zul
len vanuit ons aller uitgangspunt - 
de bijbelse boodschap -  de concrete 
politieke doeleinden moeien worden 
vastgesteld. En -  zo eindigt hij -  het 
is een dringende zaak om hier ge
wetensvol mee bezig te zijn.
In dat verband willen ivij met 
blijdschap er op wijzen dat niet de 
christelijke politiek alleen de aan
dacht van christenen vraagt.

Thema-nummer
Het Moderamen van de Generale 
Synode van de Gereformeerde Ker
ken, heeft een thema-nummer uitge
geven over een nieuwe levensstijl. 
Een zelfde uitgangspunt als voor de 
christelijke politiek, is ook de 
grondslag van deze bijzonder aan- 
sprekelijke oproep van deze kerken. 
Niet alleen van deze kerken. Er 
wordt ook verwezen naar de Raad 
van Kerken in Nederland die zich 
eveneens bezighoudt met vragen 
rondom de christelijke levensstijl. 
Straks zullen van beide kanten

„Bezitten of Bezeten zijn”

bouwstenen worden aangedragen 
voor deze bezinning.
Wij achten het voorts bijzonder 
waardevol dat deze kerken niet zijn 
blijven steken en een aandacht vra
gen voor een omschrijving van de 
diepste beweegreden. Men heeft ook 
een eerste poging ondernomen om 
daarbij behorende en daaruit voort
vloeiende concrete doelstellingen te 
formuleren.
De artikelen in dit thema-nummer 
zijn geen afgeronde studies. Kant 
en klare recepten vindt u er niet in. 
Hoe zou dat ook kunnen! Iedereen 
zal zijn eigen verantwoordelijkheid 
moeten dragen, maar diezelfde „ ie
dereen’ ’ zal dat mogen doen in sa
menwerking met anderen. Zij wil
len dienen als prikkel tot nadenken 
door de lezers. Onder die lezers zijn " 
ongetwijfeld een gróót aantal dat 
bewust politiek meeleeft.
Daarom is dit geschrift van deze 
Synode een waardevolle bijdrage 
bij de in gang zijnde politieke stu-

In,
\genschou

die inzake de concrete politieke doel
einden.
Hier ligt een grote verantwoorde
lijkheid voor onze christelijke poli
tieke advies-instituten. Zowel Kuy- 
perstichting, Savornin Lohman- 
stichting als het Centrum voor 
Staatkundige Vorming met hun 
mogelijkheden een stuk achterban 
te mobiliseren, moeten in de ko

mende maanden nadrukkelijk hun 
activiteiten daarop richten. 
Daarbij zou het gewenst zijn dat de 
partijen -  in samenwerking met het 
CDA-verband -  zo spoedig mogelijk 
tot een inventarisatie komt van de 
concrete vraagstukken, die in de 
eerst komende jaren een verdere 
doordenking behoeven.
Een doordenking vanuit, zogls de 
Gereformeerde Synode aan haar 
kerkleden schrijft, de blijmoedig
heid van het Evangelie van Jezus 
Christus. Teneinde daarop te rea
geren als medewerkers van de Heer 
-  als gewone mensen, die zich door 
Hem hun plaats laten aanwijzen. 
Het geschrift van deze Synode is 
niet beperkt gebleven tot schrijvers 
die bij dit kerkgenootschap zijn 
aangesloten. Naast schrijvers uit 
deze kring hebben ook Prof. 
Goudswaard (vrijgemaakt), het 
voormalige AR-Kamerlid, en Prof. 
Uijtenbogaard (hervormd) een bij
drage geleverd.

Overheid
Uit de inhoud van dit themanum
mer is de conclusie te trekken dat 
een optrekken tegen niet-langer-te 
accepteren toestanden, zoals aan
wijsbaar op alle levensterreinen 
architectonische kritiek op de 
maatschappij, zou Dr. Kuyper zeg
gen ). allereerst een zaak is van: 
willen wij zelf?
Als daarvan sprake is' zal dit via 
het politieke beleid mee moeten 
worden vertaald in concrete poli
tieke maatregelen. Als daarvan geen 
sprake zou zijn, menen wij desal
niettemin dat een Overheid geroe
pen is toch de nodige aanzetten te 
realiseren.
De overheid heeft een eigen taak en 
roeping.
Hoezeer anderzijds öök vaststaat 
dat daarbij een grens in acht te 
nemen is: het waken voor het gewe
ten van de burger.
Wij zouden in verband met het vo
renstaande het geschrift van de Sy
node -„Bezitten of Bezeten zijn” -  
in de belangstelling van alle leden 
van de kiesverenigingen willen 
aanbevelen. Voor slechts f2 ,-  is het 
te koop bij het Algemeen Kerkelijk 
Bureau in Utrecht - Koningslaan 
11 .

G.A.K.
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Aanhoudende inflatie
oorzaak

werkloosheidlllil
”Zolang wij er niet m slagen 
de loon- en' prij sinflatie tot 
een meer aanvaardbaar peil 
terug te dringen, zullen wij 
in toenemende mate met de 
structurele werkloosheid ge
confronteerd blijven” .

Aldus het AR-Tweede Kamerlid, 
oud-minister Roolvink. Met hem 
hadd.en wij kort na het verschijnen 
van de werkgelegenheidsnota van 
de regering een vraaggesprek over 
de zorgelijke werkgelegenheidssitua
tie. Roolvink noemt de aanhou
dende inflatie de dieper liggende 
oorzaak van de verslechterde 
werkgelegenheidssituatie. Hij
merkt dit op, na instemming te 
hebben betuigd met de opmerking 
in de nota dat het tekort aan werk
gelegenheid zich reeds vanaf 1971 
openbaart. ”Daar is nog een”eco- 
nomische teruggang overheen ge
komen. Toch heb ik neiging te zeg
gen dat het structureel element in 
de werkloosheid groter is dan het 
conjuncturele. Wij hebben na de 
oorlog nog niet zo’n stijging van de 
werkloosheid meegemaakt als nu. 
Het conjuncturele gedeelte van de 
werkloosheid, die is van tijdelijke 
aard, en met globale middelen te 
bestrijden. De regering doet dit 
ook, en op de juiste wijze. Maar be
strijding van de structurele werk
loosheid is een veel moeilijker 
vraagstuk” , aldus Roolvink. Wij 
praten even over een aantal speci
fieke maatregelen, die de regering 
in de vorige week verschenen nota 
voorstelt. Op zichzelf lijken deze in 
totaal 59 maatregelen niet zo spec
taculair.
Roolvink: ” het zijn wel gerichte 
maatregelen, die tesamen een nut
tig effekt kunnen hebben op onze 
werkgelegenheid” . Hij is wel zeer 
geïnteresseerd in de wijze waarop 
de wijzigingen in scholings- en her- 
scholingsprogramma’s zijn uitge
werkt, en vindt in de nota daarover 
nog te weinig duidelijkheid.

Schijnverwachtingen
Wij leggen Roolvink twee citaten 
uit de nota voor. Citaat één: ” De

regering erkent dat zrj niet m staat 
is om op korte termijn volledige 
werkgelegenheid te verzekeren 
voor allen die werken kunnen en 
willen” . Citaat twee: ” .... het beleid 
dient gericht te zijn op het schep
pen van de mogelijkheid voor een 
ieder om aan het arbeidsproces 
deel te nemen” . Zijn deze twee ci
taten niet tegenstrijdig? Roolvink: 
”Het eerste citaat zou ik een eer
lijke ontboezeming willen noemen, 
waarmee ik het van harte eens ben. 
De regering kan onmogelijk vollle- 
dige werkgelegenheid verzekeren. 
Dat betekent overigens niet dat wij 
bij de pakken moeten gaan neerzit- 
ten. Het uiterste moet worden ge
daan de mensen zoveel mogelijk 
nuttige arbeid te bieden. Ik vind de 
beide citaten met elkaar in tegen
spraak. Het tweede citaat is een 
zoethoudertje. Het wekt verwach
tingen, waarvan men zelf erkent 
dat zij niet waargemaakt kunnen 
worden. Wij zijn meer gediend met 
openheid, dan met het wekken van 
schijnverwachtingen. Het doen van 
twee tegenstrijdige uitspraken doet 
mij denken aan het handig optre
den van-Den Uyl voor de televisie” . 
Het gesprek komt op de werkloos
heid in de dertiger jaren. Is de si
tuatie toen te vérgelijken met de si
tuatie nu? Roolvink vindt van niet: 
” In de dertiger jaren waren de 
grenzen voor onze produkten geslo
pen, nu is dat dankzij b.v. de EEG 
niet het geval. Bovendien zijn er nu 
meer instrumenten ter beschikking 
om de werkgelegenheid op peil te 
houden dan toen” .

Steun aan bedrijven
Wat vindt Roolvink van een verla
ging van de vennootschapsbelas
ting waar de regering geen voor
stander van is? ”Op zichzelf wense
lijk. Elke lastenverlichting kan 
werkgele genheidsbe vorderend 
werken. Men kan echter wel ver
schil van mening hebben over het 
effekt van een verlaging van de 
vennootschapsbelasting op de 
werkgelegenheid, want het is met 
name van belang voor bedrijven die 
meer of minder winst maken” . 
Roolvink had gaarne gezien dat de

regering o o k  maatregelen had ge
troffen die moeten voorkomen dat 
bedrijven in de rode cijfers komen: 
”Tal van bedrijven verkeren in zor
gelijke omstandigheden. Sommige 
zijn alleen te redden via overname 
doof een sterker bedrijf. De rege
ring springt pas bij, als een bedrijf 
in de rode cijfers komt. Dat is op' 
zichzelf niet onjuist. Maar de rege
ring zou het sterkere bedrijf, dat 
een zwakkere broeder overneemt 
financieel tegemoet kunnen komen. 
Dat zou tot meer arbeidsplaatsen in 
zwakke bedrijven kunnen leiden 
dan nu het geval is” . Wij vragen 
Roolvink of hij de voorgestelde 
plannen van de regering om lands
delen met een zeer hoog werkloos
heidscijfer te helpen, voldoende 
vindt. Roolvink durft daarover, na 
slechts globaal van de plannen 
kennis genomen te hebben, geen 
verantwoord oordeel te vellen. Wel 
erkent hij dat deze probleemgebie
den een bijzondere positie inne
men. "Voor een aantal bedrijven in 
die regio geldt bovendien dat zij 
onderdeel vormen van bedrijven in 
andere regio’s. Voor deze regio’s is 
wel van belang dat de overheid de 
spreidingsplannen voor rijksdien
sten doorzet, met wijsheid en door
tastendheid, en uiteraard in overleg 
met alle betrokkenen” .
Roolvink ziet in de spreiding rijks
diensten twee voordelen voor de 
zwakke landsdelen: ten eerste vor
men rijksdiensten een blijvende 
werkgelegenheid met een goede 
rechtspositie voor het personeel en 
tevens vergroten zij het aanzien van 
een regio. Ten tweede oefenen deze 
rijksdiensten een aantrekkings
kracht uit op andere bedrijven, 
waardoor de werkgelegenheidspo- 
sitie blijvend kan worden verbe
terd.

Oudere werknemers
Oud-minister Roolvink, nu zelf een 
zestiger, voelt zich-betrokken bij de 
problemen van de oudere werkne
mer. Vandaar dat wij het gesprek 
beëindigen met twee vraagstukken, 
die voor deze categorie van belang 
zijn. Het eerste is dat bij reorgani
saties en bedrijfssluitingen de pen

sioenpremies van de werknemers, 
die ouder zijn dan 55 jaar niet wor
den doorbetaald tot hun 65e jaar. 
Roolvink vindt dat in het kader van 
een afvloeiingsregeling dat wel zou 
moeten gebeuren, opdat deze 
werknemers bij voortijdig ontslag 
niet de rekening gepresenteerd 
krijgen via de hoogte van de pensi
oenuitkering. Het tweede vraagstuk 
betreft de vrijwillige pensionering. 
De AR-fraktie heeft, tesamen met 
KVP en CHU, degen een motie ge
stemd waarin werd voorgesteld dat 
werknemers boven de 63 jaar, die 
vrijwillig vroeger met pensioen wil
len, zich bij de arbeidsbureaus 
konden melden. Vraag aan Rool
vink of de AR-fraktie door deze 
motie af te wijzen deze gedachte 
verwierp: ” Nee, dat beslist niet.. 
Maar er moet eerst een nadere stu
die over deze gedachte komen, 
voordat men verwachtingen wekt. 
Het is de moeite waard om te on
derzoeken, maar men moet besef
fen dat er nog al wat -  met name 
financiële -  problemen aan kle
ven” . Roolvink merkt in dit kader 
nog op dat het onontkoombaar is 
dat de uitkeringsduur krachtens de 
wet werkloosheidsvoorziening voor 
oudere werknemers wordt verlengd, 
zodat oudere werknemers' er voor 
behoed worden vlak voor hun 65- 
jarige leeftijd in de bijstand te val
len.

Piet van Tellingen

Jaar va n  de vrouw
Enkele leden van het A.R. Vrouwen
comité togen op 13 februari jl. naar 
Den Haag om in de Ridderzaal de 
bijeenkomst ”Nederland en het In
ternationale Jaar van de Vrouw” 
bij te wonen.
Het programma vermeldde het op
treden van Cobij Schreijer met kri
tische liedjes, een film en een inlei
ding door mevrouw Helvi Tipila, 
Secretaris-Generaal van de Ver. Na
ties voor het Internationale Jaar 
van de Vrouw. Het laatste uur van 
de bijeenkomst was gereserveerd 
voor discussie.
Déze stond onder leiding van Hedy 
d’ Ancona, lid van de Vrouw in 
Kontakt (P.v.d.A.).
Even voor het spreken van mgvr. 
Tipila kwam ook HM. de Koningin 
deel uitmaken van het gezelschap. 
Van de gelegenheid tot vragen stel
len werd druk gebruik gemaakt.
De ARVC-dames zelf hebben in de 
vertoonde film een inbreng van 
christelijke zijde gemist.
Het is te hopen dat veel vrouwenor
ganisaties deze film voor hun leden 
zullen gaan draaien om de discus
sie opgang te krijgen over de 
vraagstukken die centraal staan in 
het jaar van de vrouw.

A.C. Westhoff-Hubêe, Poppenroede- 
straat 8, Middelburg



1 maart 1975 NEDERLANDSE GEDACHTEN 3

★  ★
★

G E W E T E N S 
B E Z W A R E N

De AR-Tweede Kam erfractie heeft, 
zoals bekend, de conclusie 
getrokken, dat -  sim pel 
samengevat -  een 
gewetensbezwaar een 
gewetensbezwaar is.
Voor de vraag o f een bezwaar 
tegen militaire dienst erkend moet 
worden, is bepalend o f  het een 
gewetensbezwaar is, onverschillig  
o f dit bezwaar dan is terug te 
voeren op godsdienstige, ethische 
o f politieke inzichten.
De simpele m ededeling: ik heb een 
gewetensbezwaar kan natuurlijk 
niet zonder meer tot erkenning 
daarvan leiden. Daarom is een 
erkenningsprocedure, met o.a. de 
adviescommissie die een toetsing 
verricht, nodig.
Een onderzoek naar de aard van 
de bezwaren is overigens niet zo 
gemakkelijk. In het b ijzonder zal 
het niet altijd eenvoudig zijn een

grens te trekken tussen wat 
slechts politieke bezwaren zijn en 
wat aan een politieke overtuiging 
ontleende gewetensbezwaren zijn 
in relatie met gebruik van geweld. 
Maar de uitnemendheid van de 
consciëntie, waarover Kuyper 
schreef, vraagt terecht een 
bijzondere inspanning. De lezers 
van AR-Post wijzen w ij op de 
artikelen over dit onderwerp van 
dr. W. de Kwaadsteniet in 
Nederlandse Gedachten van 4-11 
en 18 januari en 15 februari jl. en 
op hetgeen mr. W. Aantjes schreef, 
in de rubriek Van A tot U van 15 
en 22 februari jl. In Nederlandse 
Gedachten zal in de komende 
weken op dit belangrijke punt 
stellig nog een en andermaal 
nader worden teruggekomen.

★

L A A T S T E  F A S E
In de A.R.P. is de beslissende fase 
aangebroken voor de
C.D.A.-statuten. Hoe men ook

N G

commentaar

moge denken over deze zaak, 
niemand kan tegen het 
partijbestuur zeggen, dat overijld 
is gehandeld. Er is in de partij, in 
alle geledingen, veel gesproken 
over de samenwerking met C.H.U. 
en K.V.P. De fase is regelm atig 
geraadpleegd en heeft zich kunnen 
uitspreken over de samenwerking. 
Het resultaat van het overleg in 
en tussen de partijen is dat nu

definitief beslist moet worden 
over de federatie, die de drie 
partijen aangaan.
Een federatie, waaraan een 
groeim odel is gekoppeld, zodat -  
wanneer er sprake is van een 
verdere positieve ontwikkeling -  
er op de duur èèn partij zou 
kunnen ontstaan.
Zover zijn wij echter nog niet. 'Het 
gaat nu om de federatie. Aan 
volgende stappen zullen de 
kiesverenigingen ook te pas 
komen. Bepaald is immers, dat de 
statuten alleen maar gewijzigd 
kunnen worden door de organen, 
die ze ook vaststellen. Wij geloven, 
dat dit een goede regeling is, die 
past bij een federatie. Het CDA 
heeft voor wat de voorbereiding 
betreft veel tijd gevraagd. Er 
moeten nu spijkers met koppen 
worden geslagen. De resultaten 
van de „conference”  zijn zodanig, 
dat zij ook menige aarzelaar over 
de laatste drempel heen kunnen 
helpen. Het CDA is mede gebaat 
wanneer de kiesverenigingen en 
de leden van de partijraad in grote 
eensgezindheid het voorbeeld  van

de CHU en de KVP volgen en 
„v oor”  de CDA-statuten stemmen 
Wij hopen dat het CDA een 
belangrijke rol in de Nederlandse 
politiek  zal kunnen spelen.

Holwerda-Zonen
DOKKUM  LELYSTAD
0 5190-2292-2580 0 3200-1400 en 1600

Alle transporten
BINNEN- EN BUITENLAND

SPECIAAL
VERHUIZINGEN
Meubeltransporten

D E  E N E  C . D . A . - L I J S T

D e o v ereen stem m in g  die af
gelop en  zaterdag op  de 
C D A -con feren tie  in Z eist  
w erd bereikt over h et m o 
m ent, w aarop de b e slissin g  
over één lijst bij de vo lgen d e  
verkiezingen zou  m o eten  
w orden g en om en , b eru st op  
een „g ro e im o d e l” , w aarin  
elk  der partners de e le m e n 
ten  van zijn v o o rk eu r kan  
terugvinden.

Uiterste termijn
K ort sam en gevat k a n ' m en  die 
v oork eu ren  a ld u s ty p eren : d e  K V P  
w ild e  een  sn e l d e f in it ie f  b es lu it, de 
C H U  w ild e  h e lem a a l g e e n  term ijn , 
d e  A R P  w ild e  d e  te rm ijn  a fh an k e
lijk  stellen  van  een  reë le  p o lit iek e  
overeen stem m in g .
Ervan u itgaande d a t h et u iterste 
tijd s tip  w aa rop  v e rk ie z in g e n  zu llen  
w ord e n  g eh ou d en , o m stre e k s  m aart 
1977 zal zijn, is d e  te c h n is c h  u iter 
ste datum  v o o r  h et b e s lu it  om  al 
dan n iet m et één  li js t  u it te k o m e n  
b e g in  1977. D e  p o li t ie k  u iterste  
term ijn  valt e ch te r  eerd er, om d at 
d e  a lgem ene p o lit ie k e  b e s c h o u w in 
gen  in het najaar van  1976 o n v e r 
m ijd e lijk  reed s sterk  in  h et teken  
van  de k o m e n d e  v e rk ie z in g e n  zu l
len  staan.
D e p o litiek  u iterste  te rm ijn  e in d ig t 
daarom  reed s in  se p te m b e r  1976. 
D it staat dan o o k  in  d e  v erk la rin g  
w aarover de drie p a rtijen  h et eens 
w erden .

Tussenstand
O ok  een  b e s lis s in g  in  sep tem b er

1976 kan  ech ter  p o lit iek  gezien  n iet 
u it  d e  lu ch t k o m e n  vallen . H et 
C D A  is n iet een  aan alle grenzen  
van  tijd  en ru im te on tstegen  v e r 
sch ijn se l, al m aken  som m ig en  w e l 
e en s  d e  in d ru k  dit te ge loven .
M en  kan  w e l b ew eren  dat d e  b e 
s liss in g  o v e r  d e  ene lijst een  zaak 
van  d e  partijen  is m aar m en  kan 
z o ’n  b e s lis s in g  niet g e h e e l lo s  zien 
van  het b e le id  der  fracties. D it zou  
o p  zijn  b es t een  na ïeve  d ro o m  zijn, 
w aaru it d e  k iezers on s  o n tn u ch te 
ren d  zou d en  d o e n  ontw aken .
H et zal z ich  o n g e tw ijfe ld  al eerder 
(m oeten ) a ftek en en  o f  er een  reële 
k a n s  aanw ezig  is dat aan d e  v o o r 
w aa rd en  o m  to t één  g e m e e n sch a p 
p e lijk e  lijst te k o m e n  zal w ord en  
v o ld aa n . D e voorja a rsv erga d erin 
g en  d e r  partijen  in 1976 zu llen  ste l
lig  d e  on tw ik k e lin g  evalu eren  en 
d a a rov er  o o k  reed s  to t u itspraken  
k om en .
D ie  u itsprak en , h o e w e l n og  geen  
d e fin it ie v e  b es liss in g  in h ou d en d , 
zu llen  o p  z ich z e lf al een  aanzet 
v o o r  d ie  d e fin it ieve  b es liss in g  b e 
tek en en .

Politieke basis
D e r ich tin g  w aarin  de v o o r lo p ig e  
k o n k lu s ie s  van  d e  voorjaarsv er- 
gaderingen -1976 zu llen  w ijzen  
zu llen  steu n en  m oeten  k u nn en  v in 
d e n  in  d e  parlem entaire  p rak tijk  
der  fracties.
M et andere w oord en , het p arlem en 
ta ire jaar 1975/’76 za l in  p o lit iek e  
'z in  b e s lis se n d  zijn. D an  zal m oeten  
. b lijk e n  o f  d e  p o lit iek e  ba sis  om  b ij 
d e  v o lg e n d e  v erk iez in g en  m et één  
g em e e n sch a p p e lijk e  lijst u it te k o 
m en  aanw ezig  is.

L et w el: d ie  basis  zal dan  aanw ezig  
m oeten  b lijk en , zij zal n iet dan  pas 
k u nn en  w ord en  ge legd . H et is  o n 
den k baar dat in  het parlem entaire  
ja a r  1975/’76 d e  p o litiek e  ba sis  
v o o r  één  lijst aanw ezig  zal b lijk en , 
als n iet reed s in  h et nu  lo p e n d e  jaar 
1974/’75 d e  g ro e i daarheen  z ich t
baar w ordt.
M et de v erw ijz in g  naar d e  p a rle 
m enta ire  o n tw ik k e lin g  in d e  v e r 
k laring  van  v o r ig e  w eek  zaterdag is 
d e  realiteit e rk en d  van  w at g e 
n o e m d  w o rd t de p o lit iek e  h y p o 
th eek , w aarop  on zerz ijd s  s teed s  m et 
n adruk  is gew ezen , en  w aaru it o o k  
het o p  de a lgem en e v erg a d er in g  van

de C H U  aanvaarde v oors te l-S ch o lten  
is v o o rtg e v lo e id .
D e k ra ch t van het C D A  w o rd t  b e 
paald  d o o r  de aan zijn  u itgan gs
pu nten  on tleen d e  p o lit iek e  v isie  en 
b e le id sp ra k tijk .

Fasen
In fe ite  w ord e n  er d u s drie  ( o f  zelfs 
v ier) term ijn en  g e n o e m d  d ie  elk  
v o o r  z ich  essentieel zijn  in  het g e 
faseerd e  o n tw ik k e lin g sp ro ce s  dat 
daarm ee w ord t w eerg eg ev en .
D e eerste  term ijn  is  het p arlem en 
taire ja a r  1975/’76 w aa rin  d e  p o li
tiek e  ba s is  aanw ezig  m o e t  b lijk en  
(in fe ite  is d it e ig e n lijk  reed s  de 
tw eed e  fase om d at in  h et nu  lo 
p en d e  ja ar  1974/’75 d e  groe i 
d aarheen  al zich tbaar za l m oeten  
w ord en ).
D e tw e e d e  term ijn  is d e  tu ssen 
tijd se  w aa rd erin g  o p  d e  voorjaars
v erg a d er in gen  in 1976.
D e d erd e  en  laatste term ijn  is sep 
te m b e r  1976 als de d e fin it iev e  b e 
sliss in g  zal m oeten  va llen .
K ie ze n  tu ssen  een  u iterst v roeg e  en 
een  u iterst late datum  z o u  on m o g e 
lijk  zijn  gew eest en  o o k  g een  recht 
h e b b e n  gedaan aan d e  realite it van 
de zogen a am d e p o lit iek e  h y p o 
th eek . D e  en ige m an ier om  elkaar 
o p  e en  reële  m anier te v in d e n  w as 
de m o m en ten  vastste llen , die de 
v o o rtg a n g  m oeten  m arkeren .
O m dat d ie  tu ssen op n a m en  n o ch  
v r ijb li jv e n d  n o ch  b e s lis se n d  zijn 
v o o r  h et d e fin itieve  bes lu it, kan de 
v o r ig e  w eek  bere ik te  ov ereen 
stem m in g  m .i. w o rd e n  gezien  als 
een  k o n k lu s ie  die aan alle partners 
(o o k  d e  u itersten  van  K V P  en  CHU) 
rech t d o e t  en b o v e n d ie n  in  ov er
e en stem m in g  is m et de realiteit.

Het eigen profiel
O p é é n  aspekt m oet ik  n o g  de aan
d a ch t vestigen .
In  d e  verk laring  w o rd t  n iet de ver
h o u d in g  der  fracties te n  op zich te  
van  h et kabinet als k riteriu m  ge
steld , m aar hun e ig en  be le id sv is ie  
en  be le id sp ra k tijk .

D it v in d  ik erg be lan grijk . W il het 
C D A  zin v o l zijn, dan zu llen  niet 
an d eren  m aar w ijz e lf  on ze  eigen  
id en tite it  en plaats m o e te n  bepalen . 
H et C D A  m ag n o ch  (zoals ik het 
ee rd e r  al eens u itd ru kte) een  rem 
p e d a a l v o o r  links en  een  gaspedaal 
v o o r  rech ts zijn, n o ch  een  op v a n g 
ce n tru m  v oor  p o lit iek  daklozen  
tu ssen  P v d A  en V V D .
D it n eem t niet w eg  dat het versch il 
in  parlem entaire p os itie  w e l een 
g ro te  m oe ilijk h e id  op levert. D ie 
m o e ilijk h e id  had v o o rk o m e n  kun 
n en  w ord e n  als ö f  K V P  en  A R P  het 
la n d sb estu u r  aan een  p u ur links 
k a b in e t  hadden  ov erg e la ten  ö f  
w a n n eer  de CH U  g eb ru ik  had ge
m a ak t van  het a a n b od  één  der 
ch r is ten -d em ocra tisch e  m in isterze
te ls  en  staatssecretarissenzetels in 
te n em en , ö f  w an neer de suggestie 
w a s  g e v o lg d  daarover b ij m eerd er
h e id  te beslissen  in  een  gezam en
lijk e  fractievergaderin g . Ik  spreek 
n u  g een  o ord ee l u it (h et is bek en d  
d at d aarover v e rs ch ille n d  w ordt 
g e o o rd e e ld ), ik k on sta teer  slechts 
h et feit.
D e  betek en is  van  het bes lu it van 
h et v orig e  w eek -e in d e  ligt m.i. 
v o o ra l hierin  dat de drie partijen 
m e t b e h o u d  van d eze  grote  m o e i
lijk h e id  en on dan k s d it v ersch il in 
o o r d e e l  w illen  trach ten  het ideaal 
v a n  één  christen -d em ocratisch e. 
s tro m in g  b ij d e  v o lg e n d e  verk ie
z in g en  in  één  lijst gesta lte  te geven. 
M eer  dan oo it  zal d a arom  in de 
k o m e n d e  tijd  het e ig en  p olitiek  
p r o fie l  en  de po litiek e  b e le id sp ra k 
t i jk  bes lissen d  zijn  v o o r  het b e 
staansrecht en d e  b esta a n sm oge
lijk h e id  van het C D A .

L a at ik het n og m aar eens 
zeggen: wie het C D A  wil, 
m o e t zich w el realiseren dat 
h et nu pas goed begin t!

Vervolg van pag. 1

aanvaardbare w ijze  g e h e r fo rm u 
leerd .

Uitstekende sfeer
H et h ou d en  van  d e ze  c o n fe r e n c e  is 
een  zeer g o e d  id ee  g e b le k e n . D eze  
kon stru ktie , g e k o z e n  naar an a logie  
van  de on d e rh a n d e lin g sp ro ce d u re s  
d ie  in de U S A  tu sse n  H u is  van  A f 
geva ard igd en  en  S en a at p la a tsv in 
d en  om  d o o r  d e ze  lic h a m e n  v ast
geste ld e  a fw ijk e n d e  w etstek sten  
m et elkaar in  o v e re e n s te m m in g  te 
bren gen , lev erd e  n iet a lleen  een  ef- 
fe k tie f  fu n k tio n e re n d e  b e s lu itv o r 
m in g  m aar o o k  e en  h o o g  n ivea u  en 
e en  u itstek en d e  s fe e r  o p , w aarin  
m en  elkaar o o k  in d iv id u e e l beter 
k on  leren  k en n en . O o k  d e  sfeer  in 
d e  A R -d e leg a tie  w a s  zeer  g o e d  te 
n oem en . W e m isten  u iteraard  de 
d o o r  ziekte a fw ez ig e  v o o rz itte r  D e 
K o n in g  p ijn lijk , z o w e l in  p e r s o o n 
lijk  als zakelijk  o p z ich t . W anneer

hij op  het z iek b ed  k en n is  n eem t 
van  d e  resu ltaten  van  d eze c o n fe 
ren ce , zal hij e ch ter  n iet on tev red en  
zijn. D at is  in d e  eerste p laats te 
d a n k en  aan d e  k on stru k tieve  en  lo 
yale  sa m en w erk in g  van  d e  geh e le  
A R -d e leg a tie , op  basis  w aarvan  d e  
d e leg a tie le id in g  (bestaande uit Zijl- 
stra, Corporaal en Kuiper) en  d e  
an dere  A R -led en  in su b k om m iss ies  
k o n d e n  w erk en . In  d it v erb an d  
m o e t  o o k  de grote  in b ren g  d ie  frak - 
t ie le id er  A a n tjes  als ad viseur in d e  
d e leg atie  en  in  de hele co n fe re n ce  
had, v erm eld  w ord en .

Nu aannemen:
V o r ig  ja ar  aanvaard den  Partijraad 
en  k iesv eren ig in g en  m et ru im  2/3 

m eerd erh e id  de reso lu tie , d ie  to t  
d e  v erv aa rd ig in g  van  deze statuten  
g e le id  heeft. G ez ien  d e  p os itiev e  
b es lu iten  van  de P artijraad van  14- 
12-1974, gez ien  d e  m eerd ere  v e rb e 
terin gen  die op  d e  co n fe re n ce  tot 
stan d  k w a m en  en  gezien  het e m i

nente b e la n g  dat d eze stem m in g  
h ee ft v o o r  d e  to e k o m st van  de 
ch r isten -d em ok ra tie  in N ed erla n d  
is  op  d it o g e n b lik  een  k ra ch tige  o p 
roep  aan d e  k iesveren ig in g en , d ie 
n u  de k o m e n d e  zes  w e k e n  hun 
stem  op n ieu w  gaan u itbren gen , om  
deze  d e fin it ieve  statuten te aan
vaarden , gerech tva ard igd .

J aar vergadering 
Arjos

op 15 maart
De algemene ledenvergadering van 
de Arjos belooft dit jaar een uiter
mate spektakulaire gebeurtenis te 
worden. Een politieke manifestatie 
bij uitstek. Programmapunten:

■  jaarrede Fred Borgman (A rjos 
v oorz itter)

■  beh a n d e lin g  van het them a: ,,de

A n ti-R evo lu tion a ire  p o lit ie k  en het 
k a b in e t D en  U y l” , d o o r  de v ier 
A R -b ew in d slied en , d e  heren
-  dr. A. Veerman (staatssekretaris 
van  on d erw ijs )
-  dr. P. H. Kooijmans (staatssekre
taris van  bu iten lan d se  zaken )
-  m r. W. F. de Gaay Fortman (m i
n ister  van  b in n en lan d se  zaken)
-  drs. J. Boersma (m in ister  van s o 
c ia le  zaken)
■  diskussie m et b e w in d s lie d e n

■  sp e e ch  mr. W. Aantjes (voorzitter 
A R P -T w e e d e  K am erfrak tie ).

T ijd e n s  d e  och ten d v erg a d erin g  
w o rd e n  het ja arverslag  (op g en om en  
in  N ed erla n d se  G e d a ch te n  van 1 
febr . j.1.) en  d e  ja a rrek en in g  van de 
A i jo s  vastgesteld .
O p ga ven  v o o r  d e  u itn od ig in gen  
v o o r  d e ze  verg ad erin g  m oeten  g e 
stuu rd  w ord en  naar:
-  sekretaris A r jo s  Dr. Kuyperstraat 
3, Den H a a g , (of telefonisch: 070- 
18.39.64 of 18.39.60). M en  krijgt 
naast o.a . een  u itn o d ig in g  en p ro 
gram m a, even een s een  treinreduk- 
tiekaart toegestuu rd .

Nederlandse
Gedachten
E en  b lad  om  vee l 
v a n  te  v e rw a c h te n !
□  Een abonnement op Ned. 

Gedachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement 

( f7 ,-  per half i jaar)
Mijn geboortedatum is

□  Stuur mij enkele proefnummers

Naam ......................................................

Adres......................................................

Woonplaats...........................................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66, 
Den Haag. Géén postzegel

Het enige politieke 
weekblad van 
formaat
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H a n d e l  en
OOSTERBAAN

&
LE COINTRE N.V.

GOES -  Telefoon (0 11Ó0) 7555*
DRUKKERS
UITGEVERS

Al 70 jaar drukkers in Benelux voor bedrijven en organisaties

I n d u s t r i e
In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen.

B.V. GEBR. SALVERDA

AANNEMERSBEDRIJF

’t Harde, Bovenweg 7.

Tel. 0 5255-1666.

MEILINK B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE
VERPAKKINGEN

Vestigingen in
BORCULO: Tel. 0 5457-1561* 
ZUTPHEN: Tel. 0 5750-13748 

, BOXMEER: Tel. 0 8855-1744

SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

BINNENHAVENSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

N .V . V e rh u is - en  T ra n s p o rtb e d rijf

A. SLUYTER & ZONEN
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele 
land.'

ROTTERDAM
Telefoon 010-37.34.28 -  Postbus 64010 -  De Jonghstraat 25

WIJ KOPEN EN VERKOPEN 
PALLETS

in vele afmetingen en uitvoeringen

Onze handelsvoorraad:

30.000 STUKS
w.o. veel nieuwe

Bijzonder gesorteerd in de maat 100 x 120

PALLET-BEDRIJF

J. STAAT -  BARENDRECHT
Telefoon 0 1806-2096.

Opslagterreirr Noldijk 140.

W. VISSER & ZN. N.V.
SCHEEPSWERF
MOTOREN-
HERSTELPLAATS

Ankerpark 2
TELEFOON 0 2230-1.66.41 
DEN HELDER

NIEUWBOUW en REPARATIE
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D rie in itia tief-w etson tw erp en  o v er  abortu s

Het gaat om de 
beschermwaardigheid 
van menselijk leven

AR-delegatie op CDA-conrerentieS in d s 12 februari jl. liggen  
er drie initiatief-
w etsontw erpen  over één  en  
hetzelfde onderw erp bij de 
T w eede K am er. D at is een  
heel uitzonderlijke situatie, 
die zich -  d en k  ik -  nog  
n ooit 'eerder h eeft vertoond. 
H et belang van  het on d er
w erp, de abortus provoca- 
tus, w ordt erdoor bevestigd .

D oor
m r. G . C . va n  D a m
Tweede Kamerlid ARP

H et gaat, in t i jd sv o lg o rd e  gezien , 
o m  de w etson tw erp en  Lamberls- 
Roethof (be id en  PvdA), Van 
Schaik-Van Leeuwen (resp. KVP en 
ARP) en Verder-Smit-Geurtsen (b e i
d en  VVD).
L e g t m en d eze w etson tw erp en  
naast elkaar, dan zijn  n iet alleen 
v ersch illen , m aar o o k  o v e re e n k o m 
sten  te constateren .
H et on tw erp  Lamberts-Roethof is 
h et m eest b e k n o p t en een v ou d ig . 
H et b e o o g t  de b ep a lin gen  in het 
strafrecht, d ie h et verrich ten  van  
abortus d o o r  een  b e v o e g d e  arts in  
d e  w eg  staan, te sch rappen . D e in 
d ien ers  zien de ab ortu s  als een  m e 
d isch e  ingreep, d ie  op  v erzoek  van 
d e  vrou w  d oor  d e  arts m oet w ord en  
toegestaan , tenzij m ed isch e  red e 
n en  z ich  daartegen  verzetten . H et 
o n b e v o e g d  verrich ten  van ab ortu s 
b lijft  verbod en .
H et on tw erp  Veder-Smit-Geurtsen 
stem t m et het o n tw erp  L am berts -

R o e t h o f  daarin  overeen , dat het de 
w en s  van de vrou w  centraa l stelt. 
D e gen eesk u n d ig e , d ie de in greep  
verricht, w o rd t w e l aan een  aantal 
v oorsch riften  gebon d en .
D e  voorn aa m ste  daarvan  zijn,
■  dat hij on d erzoek t, o f  de vrou w  
in  v rijh e id  en o v ereen k om stig  haar 
v era n tw oord e lijk h e id  je g e n s  z ich 
z e lf  en je g e n s  de on g e b o re n  vru ch t 
to t haar beslu it is g ek om en ;
■  d a t hij toez iet, dat d e  v rou w  v o l 
d o e n d e  en  d esk u n d ig  on d ersteu n d  
kan w o rd e n  en  v o ld o e n d e  en  d e s 
k u n d ig  kan w ord en  v o o rg e lich t  
om tren t m o g e lijk è  andere v orm en  
van h u lp  bij on gew en ste  zw an ger
sch ap  dan a fb rek in g  van  d ie  zw an
gersch ap .
H dat hij aantekening  m aakt o.m . 
van d e  d esk u n d ig h e id  van  hen, m et 
w ie  hij ov erleg  h eeft gep leeg d , van 
de red en  van het ov er leg  (hij is  tot 
d it o v e r le g  n iet v erp lich t) en  van  de 
b ev in d in gen , d ie ertoe  h eb b en  g e 
le id  de b eh a n d e lin g  te geven ;
■  dat hij de beh a n d e lin g  g ee ft in 
een  erk en d e  inrich ting . (D ie in r ich 

ting, als het n iet een  a lgem een  z ie 
k en h u is  m aar een  a b ortu sk lin iek  
betreft, m o e t aan een  aantal v o o r 
sch riften  v o ld oen ).
H ou d t de g en eesk u n d ig e  z ich  n iet 
aan één  van  d eze  v o o rs ch r ifte n , dan 
kan hij in het zw aarste g eva l w o r 
den  gestraft m et een  g e ld b o e te  van 
ten h oog ste  tien d u izen d  gu ld en . 
V o o rts  k en t d it w e tso n tw e rp  een  
A d v ie s co m m iss ie , v o o r  de en e h elft 
sam en geste ld  u it le d e n  aa n g ew ezen  
d o o r  de K on . N ed . M aatsch a p p ij to t  
b e v o rd e r in g  d er  G en eesk u n st én  
v o o r  de andere h elft d o o r  de Nat. 
R aad v o o r  het M a a tsch a p p e lijk  
W erk. D e taak van  deze C om m iss ie  
is, de M in ister van  a d v ies  te d ien en  
m .b.t. de u itv oerin g  van de w et en  
om  toez ich t te h ou d en  op  de n a le 
v in g  van  de w et.
H et V V D -w etson tw erp  v e rto o n t in  
zijn  te ch n isch e  u itw erk in g  en ige  
g e lijk en is  m et het o n tw e rp  V a n  
Schaik-Van Leeuwen, zoa ls  d e  a d 
v ie sm o g e lijk h e d e n  v o o r  arts en  
vrou w , de v oorsch riften , w aaraan 
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D e  A R -d e leg a tie  naar de
C D A -co n fe re n tie  w as als v o lg t sa 
m en g este ld :
F. B o rg m a n  -  A a lsm eer
W . van  d en  B o s  Czn. -  G ou d a
G . J. van  d en  B rin k  -  B en n ek om
H. A . B ro k k in g  -  R otterd am
D . C o rp o ra a l -  M oord rech t 
S. F ab er  -  H ard egarijp
L. C. van  G a len  -  Z aandam  
J. H. G ro sh e id e  -  R ijsw ijk  Z.H .
R . H arkem a -  T ilb u rg
S j. J o n k e r  -  Jezu s -E ik  (B elgië)
D . J. K ra jen b r in k  -  U lrum

D e b estu ren  van  d e  k iesveren ig in 
g en  on tv a n g en  een  d ezer  dagen  een  
b r ie f  o v e r  de stem m in g  ten aanzien  
van  d e  C D A -statu ten .
T u sse n  nu  en  15 ap ril a.s. zal iedere 
k ie s v e re n ig in g  d ien en  te v erg a d e 
ren  ten e in d e  ov er  de C D A -statu ten  
te  stem m en . H et aantal stem m en, 
dat e en  k ie sv e re n ig in g  h eeft is a f
h a n k e lijk  van  het aantal leden . 
E lke  k ie sv e re n ig in g  h eeft één  stem  
en  v o o rts  v o o r  ied ere  v ijft ig  led en  
één  stem  m eer.
D e  k ie sv e re n ig in g  m o e t het o o rd e e l 
k en b a a r  m a k en  o v er  de tekst van  
d e  C D A -sta tu ten , zoa ls u d ie elders 
in  d it n u m m er v in d t afgedrukt. 
M en  kan  a lleen  m aar „ v o o r ”  o f  
„ t e g e n ”  stem m en . E en  v erd e lin g  
van  d e  stem (m en ) ov er  „ v o o r ”  en 
„ t e g e n ”  m a k en  het s tem b ilje t o n 
g e ld ig .
V o o r  te ru g zen d in g  van  het stem bil-

B. K ro l -  Zeist
D. Th. K uiper -  A m sterdam  
m evr. P. C. L od d ers-E lffer ich  
M o o k  (L)
J. O osterhuis -  D iever
M. Paats -  D e Lier 
G. van  S liedregt -  H ellev oets lu is  
m evr. E. van V e lth ooven -O ld e  
H oo geveen
E. W iersem a -  O m m en
R. Z ijlstra  -  O osterland (Z ld .).
A d v iseren d  lid van de delegatie 
w as mr. W. Aantjes.

je t  d ien en  de k iesveren ig in g en  g e 
bru ik  te m aken van de gew aar
m erkte envelop pe van het partij
bestuur. Naast de k iesveren ig in g en  
zullen ook  de stem h ebben d e leden  
van  de partijraad hun o o r d e e l k en 
baar m oeten  m aken ov er  d e  C D A - 
statuten. H et partijbestuur k o o s  
d estijd s  deze zware p roced u re , o m 
dat het van m ening was, dat deze 
zaak van een zodanig g e w ich t  w as 
dat gehandeld  m oest w o rd e n  als 
g o ld  het een procedure o v e re e n 
k om stig  art. 32 lid 11 van de par
tij statuten.
In de b r ie f aan de bestu ren  van  de 
k iesveren ig in gen  d oet het partij
bestu ur een dringend b e r o e p  o p  de 
k iesveren ig in gen  het b es lu it van  de 
partijraad van 14 d ecem b er  1974 te 
v o lg en  en  m et zo g root m o g e lijk e  
m eerd erheid  de statuten van  het 
C D A  g o e d  te keuren.

De wensen t.a.v. de statuten van het CDA en de besluiten van de conferentie.
W e n s e n  B e s h s i t e n
C H U :  Additioneel artikel

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 gebon
den het streven naar één CDA Tweede Kamerfractie, als bedoeld in artikel 4, te 
realiseren.

1. Bij art. 4 tweede streepje: „te streven naar één CDA-fractie in Eerste en Tweede Kamer der
. Staten Generaal........ ”
wordt de volgende voetnoot geplaatst:

„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 het streven naar 
één CDA-tweede Kamerfractie te realiseren” .

B eroep  op kiesverenigingen : 
Volg besluit partijraad

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 afzonderlijke lijsten zal plaatsvinden, zal t.z.t. worden ge
nomen door de bevoegde organen van de drie partijen aan de hand van de dan 
geldende parlementaire politieke situatie.

2. Aan de „inleiding” worden na de zin: het CDA wil derhalve een CDA-lijst c.q., CDA-lijsten 
tot stand brengen.” de volgende zinnen toegevoegd:

„De desbetreffende beslissing zal zo spoedig mogelijk door de betrokken partij-organen moeten 
worden genomen.
Politiek moet september 1976 daarbij als uiterste datum worden gezien. De basis daarvoor zal 
uiterlijk in het parlementaire jaar 1975/1976 aanwezig moeten blijken.
Dit brengt met zich mee dat de bevoegde partij-organen in hun vooijaarsvergaderingen 1976 
zullen vaststellen, o f aan de voorwaarden voor een gemeenschappelijke lijst wordt voldaan, en 
zich daarover uitspreken.

Zowel deze uitspraken als de parlementaire ontwikkeling zullen duidelijke aanzetten tot de 
definitieve beslissing móeten geven.”

A U I I ■ Duidelijk moet worden , dat onder het begrip „Evangelie” (art. 2) wordt verstaan 
, ‘  „het Bijbels getuigenis van Gods geboden en beloften” .

Bij artikel 2 wordt een voetnoot geplaatst m.b.t. het woord „Evangelie”:
„Hieronder wordt verstaan de gehele Bijbel, aangeduid met een in brede kring gangbaar 
woord” .

Bij art. 3 wordt n.a.v. de woorden „politiek werkprogram” een voetnoot geplaatst, waarin ver
wezen wordt naar een bijlage. De tekst van deze bijlage luist aldus:

„Aan het politiek werkprogram bedoeld in artikel 3 van de statuten dienen de volgende over
wegingen vooraf te gaan:

a) het samenbindend element en het herkenningspunt zijn onze politieke strategie, ons aktie- 
program en ons beleid, zoals wij die als antwoord aan de Evangelische oproep blijvend vorm 
willen geven;
b) het CDA aanvaardt het Evangelie als richtsnoer voor het politieke handelen;
c) het CDA wil streven naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid meer gestalte 
krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid beter kan beleven en waarin het welzijn 
van allen wordt gediend;
d) het CDA richt zich tot het gehele Nederlandse volk zonder onderscheid naar geloofsovertui
ging of maatschappelijke groepering.”

Deze bepalingen vormen één geheel met het program.

A R P :  Bij art. 24 dient een toevoeging te komen, inhoudende dat Kamerkandidaten 
grondslag en doel, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3, dienen te onderschrij
ven.

A R P :  Bij samenstelling congres (art. 7) duidelijk relatie leggen met de ledentallen van de 
partij.

-  De stemhebbende leden van het CDA-bestuur zijn stemhebbend lid van het con- 
- gres; de zittingsduur wordt geregeld door de hen benoemende organen.

QUM|a -  Niet 1/5 van het congres moet tot bjjeenroeping kunnen besluiten, maar 1/7 
w ' " -  M.b.t. samenstelling congres nader overleggen over tot uiting brengen federatieve 

structuur.

-  Besloten is een congres samen te stellen van 1300 leden. De KVP levert daarvan 600 leden 
(46,4%), ARP 390 (30%), CHU 240 (18,5%); rechtstreekse leden 70 (5,4%). Bestuur en dagelijks 
bestuur houden een federatieve samenstelling.

-  De CDA-bestuursleden worden stemhebbend lid van het congres; de zittingsduur wordt 
geregeld door de hen benoemende organen.

-1 /7  deel van de leden kan het congres bijeenroepeN.

-  Benoemde secretaris, die tevens bureau-directeur is (art. 8, 9, 10

ib D D *  ~ Benoemde secretaris, die tevens bureau-directeur is. 
H r , r '  (art. 8, 9, 10, 11, 12 en 13)

-  De benoemde secretaris is aanvaard
-  Naast de voorzitter van het CDA komen er twee ondervoorzitters, te kiezen door het kongres. 

Een van de ondervoorzitters, zal „meedenken” met het secretariaat.
-  De penningmeester wordt gekozen door en uit het bestuur.
-  Voor de secretaris wordt een instructie opgesteld, waarin bevoegdheden en verplichtingen 

worden vastgelegd.

A R P : De verdeelsleutel voor de samenstelling van het congres zal tevens moeten gelden 
voor de jaarlijkse financiële bijdragen van de drie partijen aan het CDA.

^ p p <  Art. schrappen. Dit artikel luidde:
„De leden die geroepen worden zitting te nemen in vertegenwoordigende lichamen, 
worden geacht zich bij hun arbeid daarin te richten naar uitspraken en verklaringen 
van bevoegde CDA-organen, tenzij afwijking daarvan hun op duidelijke door hem 
aan te wijzen gronden noodzakelijk voorkomt.”

Besloten is dit punt niet in de statuten te regelen, maar van jaar tot jaar een regeling te treffen.

Art. 25 is nu aldus geformuleerd:
„Van de leden die geroepen worden zitting te nemen in vertegenwoordigende lichamen, wordt 
verwacht dat zij met inachtneming van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid bij hun arbeid 
rekening houden met uitspraken en verklaringen van bevoegde CDA-organen.”

A R P :  Toevoegen art. 27:
-  Lokale en regionale bestuurders, die deel uitmaken van CDA-fracties dienen te- Redaktie is letterlijk overgenomen.

; vens lid te zijn van een CDA-verband voor lokale en regionale bestuurders. Een en
ander wordt nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement”
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STICHTING 
't VELTHUYS
HATTEM

In ons verzorgingstehuis in Hattem 
bieden wij 2-persoons 
appartementen aan.
Volledige verzorging en eventuele 
verpleging mogelijk.
Afmetingen woonkamer plm. 6 x
4,20, slaapkamer plm. 4,50 x 3,20, 
met volledige keuken, badkamer, 
hall, balkon op het zuiden 3,50 x
1,30.
Het tehuis ligt in eigen bospark met 
fraaie wandelomgeving.
Veel natuurschoon.

Goede verbindingen met gehele 
land.
Ruime logeergelegenheid 
aanwezig.
Plaatsing via sociale instanties 
mogelijk.

Inlichtingen aan Secretariaat der 
Stichting:
Bosweg 1, Hattem, 
tel. 05206-1641.
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ONDER
DE

H A M E R !!

o f  d o o r  andere partijen  zou  k u n n en  
w ord en  g evoerd .
H et is to c h  n iet zo dat de P P R  haar 
iden titeit on tleen t aan het fe it dat

zij „ l in k s e r ” , o f  in ieder g eva l „a n 
d ers”  is  dan  de V V D ? O f w e l 
som s?
Van G o rk u m  scherm t nu m et een  
m og e lijk e  „a n ti-k ab in et u itsp ra a k ” 
van het P P R -k on g res . H et is bek en d  
dat de P P R  in toen em en d e  m ate 
m oeite  h e e ft  m et het k a b in e tsb e 
leid . B eh a lv e  het so c ia a l-e k o n o - 
m isch  b e le id  is ook  de d e fe n s ie 
p o litiek  en  het bu iten lan d s b e 
leid  een  steen  des aanstoots v o o r  
de P P R .
A ls w e on s  daarbij n og  b e d e n k e n  
dat er o o k  aan de on d erlin g e  ver
h ou d in g en  b inn en  de P P Ït-T w eed e  
K am erfrak tie  w e l wat hapert, h ou d t 
ook  ik  -  h et het . o o g  op  het 
k om en d e  P P R -k on g res  -  h et hart 
vast. V an  G ork u m  en de z ijnen  zu l
len m oeten  inzien  dat ze n iet k u n 
nen b lijv en  voortgaan  om  m et het 
ene been  o p  het kabinet te steu n en  
en er m et het andere b een  tegen aan  
te sch op p en . A l d oen d e  zijn  zij b e 
zig de b a s is  te leggen  v o o r  het 
tw eede  k ab in et D en  Uyl, m aar dan 
met CH U  en  zonder P P R .

CDA-program
T ijdens een  on lan gs g e h o u d e n  v e r 
gadering  h è e ft  het h o o fd b e s tu u r  
van de A r jo s  bes lo ten  om  d e  A r jo s  . 
een eigen  b ijd rage  te laten  leveren  
aan het o p  te stellen  C D A -p rogra m . 
M et d eze b es liss in g  ben  ik  b ijz o n 
der ge luk k ig .
We h ebben  steeds gezegd , dat de 
p o litieke e en h e id  van A R P  en  CH U  
en K V P  g e toetst d ient te w ord en ,

H et P P R -T w e ed e  K am erlid  
V a n  G o rk u m , heeft a fg e lo 
pen w e ek  vriend en vijand  
o p g e sch rik t d oor te verk la 
ren dat er een flinke kans  
bestaat dat de P P R  uit de  
regering stapt.
In een  in terv iew  m et De Groene 
Amsterdammer” zegt V an  G ork ü m  
zeer o n te v re d e n  te zijn  o v er  het b e 
le id  van  het kab in et D en  U yl. 
V o o r a l het u itb lijv en  van  de w et op  
de on d e rn e m in g sra d e n  zit de heer 
V an  G o rk u m  erg  h oog .
V o o r  d e  m a a n d  m e i zal het k ab in et 
m id d e ls  d e  n ieu w e  w et. d u id e lijk  
m o e te n  m a k en  dat het iets w il  d o e n  
aan d e  m a ch tsv e rh o u d in g e n  b in n en  
d e  o n d e rn e m in g e n .
T .a .v . h et s o e ia a l-e k o n o m is c h  b e 
le id  zeg t V a n  G o rk u m  o n d e r  m eer, 
dat er b ij d it  k a b in e t geen  sprake is 
van  een  n ie u w e  b en ad erin g . T en 
e in d e  d it  te  ad stru eren  m erk t hij 
o p  dat het h u id ig e  k a b in e tsb e le id  
o o k  d o o r  d e  V V D  g e v o e rd  zou  
k u n n en  w o rd e n .
H et P P R -k o n g r e s  zal in m e i a.s.' 
haar h o u d in g  te g e n o v e r  het k ab in et 
b ep a len . V o lg e n s  V an  G ork u m  is 
d e  kan s a a n w ezig  dat d it k on gres  
u itsp reek t d a t d e  P P R  haar steun 
aan d it  k a b in e t d ie n t te on ttrek k en . 
A a n  e en  d e rg e lijk e  u itspraak  zal de
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in rich tin g en  m o e te n  v o ld o e n , de 
v e rp lich t in g  van  de arts om  aante
k e n in g e n  te m a k en  ov er  e lk e  b e 
h an d e lin g .
T o c h  v a llen  er o o k  b ij d e  te c h n i
sch e  v e rg e lijk in g  essen tië le  v e r 
s ch ille n  op . E én  daarvan  is, dat de 
arts n iet v e rp lich t  is a d v ies  van  an 
dere d e s k u n d ig e n  te vragen .
E en  v e r s c h il  qu a  u itw erk in g  b etre ft 
o o k  d e  A d v ie s co m m is s ie  u it het 
V V D -w e ts o n tw e rp , d ie  in het o n t
w e rp  V a n  S ch a ik -V an  L e e u w e n  
on tb reek t. L a a ts tg e n o e m d  on tw erp  
laat h et to e z ich t  o p  de u itv oerin g  
van  d e  w et b ij d e  In sp e ctie  v o o r  de

P P R -frak tie  z ich  d ien en  te h ou d en  
en  de m en sen  die het daar n iet m ee 
eens zijn  m oeten  de fraktie dan 
m aar verlaten , a ldus V an  G ork u m . 
D e heer V an  G ork u m  spreekt 
'krasse taal.
Ik  ben  het m et hem  een s dat w e er 
m et d e  d em ok ratiserin g  b in n en  de 
on d ern em in g  bep aa ld  n o g  n iet zijn. 
Er zal o.a. aan het fu n k tion eren  van 
d e  on d ern em in g srad en  n o g  het een  
en  ander g esleu te ld  m oeten  w o r 
den.
V an  G ork u m  zal z ich  e ch ter  d ien en  
te b ed en k én  dat het h ierb ij n iet 
s im p e lw eg  gaat om  het u itb re id en  
van  de b e v o e g d h e d e n  van  d e  o n 
dernem in gsrad en .
W e k om en  o o k  v o o r  de vraag te 
staan of, en  in h oeverre  m e d e z e g 
g en sch a p  g e k o p p e ld  d ien t te zijn 
aan m ed evera n tw oord e lijk h e id . H et 
v in d en  van  een  a n tw oord  op  deze 
vragen  en  het in w ette lijk e  kaders 
g ieten  daarvan is geen  een v ou d ig e  
op gave . O ok  de v a k b e w e g in g  ze lf 
kan  er m aar m oe ilijk  u itk om en .
D e op m erk in g  van  V an  G ork u m  
dat het s o c ia a l-e k o n o m isch  b e le id  
van  dit k ab in et o o k  d o o r  d e  V V D  
g ev o e rd  zou  k u n n en  w ord en  (zei u 
w at m en eer W iegel?), is een  loze  
kreet. H et gaat om  d e  b e o o rd e lin g  
van  het k ab in et als zodanig , en  n iet 
o m  de vraag  o f  dat b e le id  o o k  m et, 
«Mmummmi» mmr.ait.Hir.». «m m a a ra a ™ » 
V o lk s g e z o n d h e id ,
I jo e  een  v ee lz ijd ig  sam en geste ld e  
com m iss ie , als d ie in  het V V D - 
on tw erp  on g e tw ijfe ld  zal zijn, e f fe c 
t ie f  toez ich t zal k u n n en  u itoe fen en , 
is n iet terston d  d u id e lijk .

'Kardinaal verschil
T u ssen  de w etson tw erp en  L am - 
b e r ts -R o e th o f en  V erd er-S m it- 
G eu rtsen  aan de ene kant en  dat 
van  V a n  S ch a ik -V an  L eeu w en  aan 
d e  andere kan t bestaat een  k ard i
naal v e rs ch il inzake de b e s ch e r 
m in g  van  h et o n g e b o re n  leven . B e i
d e  eersten oem d e  w etson tw erp en  
signaleren  in hun M em orie  van  
T o e lich tin g  de b esch erm w a a rd ig 

h e id  w el, m aar in  het w etson tw erp  
z e lf  is daarvan  b ij L a m b erts - 
R o e t h o f  n iets en  bij V ed er-S m it- 
G eurtsen  h e e l w e in ig  terug  te v in 
den . D at w e in ige  is, dat d e  v rou w  
ov ereen k om stig  haar v e ra n tw o o r 
d e lijk h e id  je g e n s  z ich z e lf  en  jegens 
de ongeboren vrucht to t haar b e 
slu it m oet zijn  g ek om en . In h an den  
van  de vrou w , d ie  het in itia t ie f 
n eem t to t de v erw ijd er in g  van  d e  
on g e b o re n  vru ch t, w o rd t het lo t  
van  d eze  v ru ch t ge legd . H oe  het 
w etson tw erp  d e  b esch erm in g  van  
d e  o n g e b o re n  v ru ch t opvat, b l i j k t , 
u it d e  M vT, w aar ergen s w o rd t  g e 
zegd : "A b o r tu s  is  naar zijn  aard een  
in d iv id u e le  o p lo s s in g  van  een

h oog st p e rso o n lijk  p r o b le e m ” .
H et w e tso n tw e rp  Van S ch a ik -V a n  
L eeu w en  gaat u it van de n o rm  van  
de onaantastbaarheid  van  h et le 
ven. E en  n orm  on tleen d  aan de 
B ijbe l en  g eg ev en  tot b e h o u d  van  
het leven . Z o a ls  op  andere le v e n s 
terreinen  lig t  o o k  h ier een  taak 
v o o r  d e  o v erh e id  om  het le v e n  te 
besch erm en . V anu it d ie  taak  b e 
o o g t het w etson tw erp  d e  w e g  te 
op en en  to t  een  verzoen in g  tu ssen  
deze n orm  en  u itzon d erlijk  m o e i
lijke  levenssitu aties, w aarin  een  
zw angere v rou w  kan verk eren . D at 
zal n im m er zon d er in breuk  o p  de 
n orm  k u n n en  p laatsvinden. M aar 
daarom  zal én  d o o r  een stren g e  in-

a lvorens het C D A  als partij gestalte 
m ag k rijgen ; im m ers een goed  o r— 
gan isa torisch  dak is nog geen e n - 1 
kele garantie v o o r  een goed  politiek  
huis. D aartoe is eenheid  van u it
gangspunt, program  en u itvoering 
een  vereiste .
D e A R -P artijraad  heeft d .m .v. een 
A rjosreso lü tie  u itgesproken  dat 
on der m eer d it C D A -program  er dit 
jaar m o e t kom en .
Wij w illen  het n iet bij deze uit
spraak laten , m aar er ze lf aan gaan 
w erken . H et h oofd beztu u r heeft 
daarom  een  k oörd inatie-k om m issie  
b en oem d  en  v oorts  zijn  alle vaste 
k om m iss ies  en fraktiebegeleid ings- 
g roepen  bij dit enorm e w erk  in ge 
schakeld .
S tuderen  d e d e n  w e al binnen  de 
A rjos, m aar nu zullen w e ons m et 
een zeer k on kreet d oe l v oor  ogen  
m oeten  gaan bezig  houden  m et 
vraagstu kken  betreffen de oor log  en 
vrede, w e lz ijn sb e le id , sociaal-ekono- 
m isch e  zaken , m ilieu, onderw ijs, 
enz. enz.
Al met al een mooie taak; met el
kaar proberen om christelijke poli
tiek -  de eigen derde weg -  pro
grammatisch onder woorden te 
brengen.

d ica t jf  -  een  ernstige bed reig in g  
v oor  de lich am elijk e  o f  geestelijke 
g ezon d h e id  van  de vrouw  -  én door  
andere w aarborgen  ernaar m oeten  
w ord en  gestree fd  het w egnem en  
van o n g e b o re n  leven  zoveel m og e 
lijk  te bep erk en .D e  zwangere 
vrouw  alleen  is n iet de aangew e
zene om  in  dit u itzonderlijk  m o e i
lijke d ilem m a te beslissen . O ok de 
arts m ag  d eze  v erantw oordelijk heid  
n iet alleen  dragen. V andaar v oor  
hem  de v erp lich tin g  in overleg, niet 
alleen m et d e  vrou w  m aar ook  m et 
andere d esk u n d ig en , zijn beslissing  
te nem en.

Chr. Spaarbank „Eigen Haard"
L Ö P E N Q E  D IE P  7
(bij, de-kijk in 't Jatbrug)

GRONINGEN TEL. 12 79 02
' DAGELIJKS 

OPVRAAGBAAR

JEUGDSPAARDERS 
(met 10% premie)

5 1/ 4 %
ASSEN: Vw H. j.  Beekman-Prms Speenkruidstr 393:..H. Rook.
Mauritsstr 36 -  DELFZIJL: H Elderman. Waterstr. 77. -  GRONINGEN 
(Vinkhuizen): Mw. B. H. G Knol-Groeneveld -Zilverlaan 60...... :
VEEN DAM-MUNTENDAM: H. H Kampinga Adr Geertsplein -  
WINSCHOTEN: L Looijenga. Parklaan 48
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U KENT TOCH

de STICHTING 
KERKELIJK GROOTBOEK 

en
de KERKELIJKE 
KASGELDREKENING?

De instellingen waar U als kerkelijk 
of semi-kerkelijk lichaam

een HOGE RENTE kunt verkrijgen 
op saldi in rekening-courant en op 
beleggingen op korte of lange 
termijn;

* terecht kunt met Uw 
financieringsproblemen bv. voor een 
kort- of langlopende lening, tegen 
aannemelijke voorwaarden.

Vraag vrijblijvend nadere 
inlichtingen.

Laan Copes van Cattenburch 69
’s-Gravenhage
Telefoon 070-46.93.32.

Omdat het

JOHANNUS Orgel
géén zwakke imitatie is van het pijporgel en zich, 
onderscheidt van andere electronische 
transistorinstrumenten door zijn sterk individuele 
karakter -  gefundeerd op de wetten der natuurkunde 
en muziek -  heeft het in kort tijd een grote plaats 
verworven als een geheel eigen muziekinstrument.

Talloze organisten van naam bezitten reeds een 
Johannus orgel voor hun studie en voor huismuziek. 
De instrumenten voor kerk gebruik worden elk 
afzonderlijk gebouwd en geïntoneerd in de ruimte 
waarin ze worden opgesteld.

Het Johannus orgel is ontwikkeld en technisch steeds 
verbeterd volgens de modernste 
toepassingsmogelijkheden van de hedendaagse 
electronica.
Alle stemmen zijn zelfstandig van toonopbouw, dus 
geen hinderlijk ,,unit” -systeem met repetities en 
verkapte stemmenvermeerdering.
Naar wens leverbaar mét en zonder voorspraak.

Het Johannus orgel is een muziekinstrument intiem in 
zijn zachte strijkers, fris in zijn heldere fluiten en 
majestueus in het volle werk..

Type„S"

Type„S”  Positiv

Speciaal voor de huiskamer:

f 8 970,-Johannus type S” 
(2-klaviers, 49 stemmen):

Johannus S-Positiv 
(2-klaviers, 49 stemmen 
met positief opbouw) .. .

Johannus H-ll 
(2-klaviers, 67 stemmen)’ .

N ie u w .
Johannus H-lll 
(3-klaviers, 70 stemmen):.

f 13 500,- 

f 13 800,-

f 18 850,-
H-111

prijzen incl. BTW

Nadere inlichtingen en dealerlijst bij:

JOHANNUS Orgelbouw
Electronium bv, Tuinstraat 10, Veenendaal, 
telefoon 08385-1.02.20.

In Hoogeveen, midden in het mooie Drenthe, komt een nieuw wooncentrum met een veel
zijdigheid aan variatie waardoor u een eigen leefklimaat kunt samenstellen.

Een waardevol en waardevast bezit 
in de natuur met de stad naast de 
deur. o.m.:
.  Gunstige ligging: 
Amsterdam-Hoogeveen 100 min.

(per auto)
Arnhem-Hóogeveen 80 min. 
Leeuwarden-Hoogéveen 90 min. 
Zwolle-Hoogeveen 40 min. 
Rotterdam-Hoogeveen 120 min. 
Den Haag-Hoogeveen 120 min. 
Groningen-Hoogeveen 50 min.
•  Ideale treinverbindingen
* Grandioze recreatiemogelijk
heden.

Het wonen zonder zorgen, met een 
variabel komfort naar keuze: 
o.m.: royale woningen met 1-2 
slaapkamers.

- 100% Privacy
- Hulp bij ziekte (verpleging)
- Centrale keuken (maaitijden)
- Restaurant
- Logeerkamers
- Hobbyruimten 
> Garages

Voor wie?
• Voor oudere mensen die vrij 
wensen te zijn in hun doen en 
laten, maar in geval van nood, 
direkt geholpen willen worden.
• Werkende echtparen en alleen
staanden, die na de dagtaak de 
huishoudelijke beslommeringen 
aan anderen wensen over te laten.
• Beleggers die weten dat men in 
Drenthe zeer zuinig met de grond 
is, en bouwen steeds duurder 
wordt.

WILT U ECHTER EERST ALLES ZIEN? dat kan.
Op het bouwterrein ia hiervoor een modelflet gebouwd 
zodat U kunt zien hoe uw toekomstige woning er uit 
ziet.
Deze modelwoning Is geopend: woensdag -  donder-, 
dag - vrijdag -  zaterdag van 2 -5  uur - vrijdagavond 
van 7-9 uur.
Voor telefonische afspraak regelen met HOOGEVEEilSchutstraal S1-S3 

T«U06280-66851 
Hoogeveen.

LAATSTE AAIBOI oude prijs!
brengt gezelligheid

' in Uw huis!
ECHTE ROEPENDE SC H W AR ZW A LD E R

D it is een g ro o t m odel klok ( 2 8  cm ) met 
echt handsnijw erk, 2  gew ichten en reg e l
bare  slinger.
D E  K O E K O E K  R O E P T  D E  U R E N  V O L U I T  
e n  k o m t  u it  e e n  d e u rt je  n a a r  b u it e n !  
B o v e n d ie n  s la a t  d e  g o n g  I
H et g ep atenteerde  uurw erk met repetitie- 
slagwerk K A N  N IE T  V A N  S L A G  af; ze lfs  
n ie t  al draait m en de w ijzers naar a chterenl 
A lle  m od e rne  tech n isch e -vin din ge n  zijn er 
in toegepast zo d a t het p r e c ie s  op tijd loopt I 
D e  koekoek ro e p t ook op  het halve uur en 
de gong slaat, zodat m en ook 's nachts de 
tijd w eet. D e z e  klok is speciaal vervaardigd 
vo o r landen, w a a r w einig  of geen klokken
m akers zijn en laat u nooit in de steekl U  zult 
verbaasd zijn o v e r de la n g e  le v e n s d u u r  

w a t  z u lle n  d e  k in d e re n  e r  b lij m e e  z i jn !

Grand C om pto ir U niversel d ’H orlogerie 
H om eruslaan  83 - Postbus 44  - U trech t

Gevestigd sinds 1935
Wij sturen deze mooie klok, welke door de beste vaklieden werd 
gemaakt, aan hen, die binnen 10 dagen de coupon inzenden, tegen 
tijdelijk verlaagde prijs ,met ga ra n tie b ew ijs  v. 1 jaar.
Niet goed - geld terug mits binnen 5  dgn franco onbesch. retour of 
ruilen voor ander artikel. Post de coupon vandaag nog.

NAAM : ........ .................. ............. .... ................... ............................... ........
ADRES: ........... ....................

Z  
O 
a.
3

y  verzoekt te zenden: .............  echte roepende Schwarzwalder
koekoekklokken a I  TVj^Slbetaling a. d . postbode).

PLAATS:



1 maart 1975 NEDERLANDSE GEDACHTEN 9

H O O F D S T U K  I: 
DE F E D E R A T IE

Inleiding:

D e  Anti R evolutionaire  
Partij (A R P ), Christelijk- 
H istorische U n ie  (G H U) en  
K atholiek e Volkspartij
(K V P ) gaan m e t elkaar on 
der de n aam  „C hristen- 
D em ocratisch  A p p è l” , afge
kort „C D A ” een  federatie  
aan die ook  rechtstreekse  
led en  kept, en die geregeerd  
w ordt door de vo lgen d e  sta
tuten. W ijzigingen  van deze  
statuten dienen te w orden  
goedgekeurd door dezelfde  
organen van A R P , C H U  en  
K V P  die deze statuten h eb 
b en  vastgesteld . D e federa
tieve organen krijgen niet 
andere o f m eer bev oeg d h e
den dan in d eze  statuten  
nadrukkelijk v erm eld .
H et C D A  streeft er naar bij 
de eerstkom en de verkiezin
gen  voor de led en  van de 
T w eed e K am er de christen
dem ocratische verb on d en 
heid m axim aal tot uitdruk
k in g  te brengen. H et C D A  
w il derhalve een  C D A -lijst  
c .q . C D A -lijsten  tot stand  
brengen.
D e  desbetreffende beslissin g  
zal zo spoedig m o gelijk  door  
de betrokken partij-organen  
m oeten  w ord en  gen om en . 
P olitiek  m oet septem ber  
1976 daarbij als uiterste da
tu m  w orden gezien . D e basis  
daarvoor zal uiterlijk  in het 
parlem entaire jaar 1975/1976  
aanw ezig m oeten  blijken.
D it brengt m et zich  m ee dat 
de bevoegde partij-organen  
in hun voorjaarsvergaderin
gen  1976 zullen vaststellen , 
o f  aan de voorw aarden  voor  
een gem een sch appelijke  lijst 
w ord t voldaan, en zich daar
over uitspreken.
Z o w e l deze uitspraken als 
de parlem entaire ontw ikk e
lin g  zullen du idelijk e  aanzet
ten tot de defin itieve b eslis
sing m oeten geven . D eze  
statuten geven z e lf de w eg  
en de wijze aan w aarlangs en 
w aarop de federatie zich ge
leid elijk  om  kan zetten in 
een partij. D e federatie zal 
rech tspersoon lijkheid  ver
krijgen.

T /Grondslag, doelen 
eri middelen

Artikel 1
H et C h risten -D em ocra tisch  A p p è l -  
h iern a  te n oem en  „ h e t  C D A ”  -  is 
een  po litiek e  organ isatie  en  is g e 
v e s tig d  te ’ s-G ravenhage.

Artikel 2
H et C h risten -D em ocra tisch  A p p è l 
aanvaardt het E v a n g e lie  (x) als 
r ich tsn oer  v oor  h et p o lit ie k  h an de
len.

Artikel 3
H et C h risten -D em ocra tisch  A p p è l 
streeft naar een  m aatschapp ij, 
w aarin  d e  b ijb e lse  g e rech tig h e id  
gesta lte  krijgt, d e  m en s  zijn  vrij
h e id  en  v era n tw oord e lijk h e id  kan 
b e le v e n  en waarin h et w elz ijn  van  
allen  w o rd t g ed ien d ; het legt de 
c o n c re te  d oele in d en  v a st in een  p o 
litiek  w erkprogram  (xx ) w aarm ee 
het z ich  u itdru kk elijk  r ich t tot de 
g eh e le  N ederlandse sa m en lev in g  
zon d er  on d ersch e id  n aar g e lo o fs o 

vertu ig in g  o f  , m aatsch ap p elijk e  
groep erin g .

Artikel 4
H et C D A  w il op  d eze g ron d sla g  dit 
d o e l bere ik en  door:
■  d e  ch r is ten -d em ocra tisch e  ge 
dachte te v erd iep en  en  te  stim u le 
ren d o o r  stu d ie  en  v o o r lich tin g ;
■  de een w ord in g  van de 3 partij se
cretariaten en  de 3 w e te n sch a p p e 
lijke  bureaus te  b ev ord eren ;
■  te streven  naar één  C D A -fractie  
in  Eerste en  T w eed e  K m aer  der 
S taten -G eneraal (x x x ), de P ro v in 
cia le  Staten, d e  G em een terad en  en 
andere . v e rte g e n w o o rd ig e n d e  li
cham en;
■  d e  in ternationa le  sam en w erk in g  
van ch risten -d em ocra ten  te b e v o r 
deren, o n d er  m eer  d oor  m id d e l van 
h et streven  naar E u rop ese  
ch r isten -d em ocra tisch e  p a rtijv or
m ing.

Artikel 5
H et led en besta n d  'van h et C D .A . 
bestaat uit:
D de leden  van  d e  A R P , C H U  en 
K V P ; zij zijn  v ia  hun partijen  lid  
van  het C D A  en  oe fen en  a ldus hun 
rech ten  uit;
ffl rech tstreekse leden , d ie  als zo d a 
n ig  zijn toeg e tred en  tot het C D A .

Artikel 6
H et rech tstreekse  lid m aa tsch ap  
w ord t v erk regen  d oor  aanm eld in g  
bij het C D A -secretariaat. D e  rech t
streekse led en  w ord en  b estu u rd  
d o o r  het A lg e m e e n  B estuur. H et 
A lgem een  B estu u r b e n o e m t na 
raad p leging  van  d e  rech tstreek se  
led en  uit d e  rech tstreek se  led en  
resp ectiev e lijk  één  D agelijk s - 
B estu urslid  en  drie A lg e m e e n  B e 
stuursleden  a lsm ed e  70 C o n g re s le 
den  totdat er 10 000 rech tstreek se  
led en  zijn. V a n a f dat o g e n b lik  b e 
n oem en  z ijze lf  v o o r  e lk  v o l 
10 000-tal één  lid  in  het D ag e lijk s  
B estuur, drie le d e n  in h et A lg e 
m een  B estuur, dan w el o p  v o o rs te l 
C ongres. O n g each t hun  led en ta l 
b lijft  het A lg e m e e n  B estu ur fu n c 
tion eren  als h u n  B estuur. D g b ep a -

CHRISTEN
DEMOCRATISCH

APPEL

lin gen  van dit artikel w ord e n  nader 
u itgew erk t in het H u ish ou d e lijk  
R eg lem ent.

*
CDA-organen

- - * * ^

Artikel 7
Bij d e  aanvang van  d e  federatie  b e 
staat het C on g res  u it 1300 o f  m eer 
led en , w aarvan  600 aangew ezen  
d o o r  d e  K V P , 390 aangew ezen  d o o r  
d e  A R P , 240 a a n gew ezen  d o o r  d e  
CH U , en  70 o f  een  v e e lv o u d  daar
van  b e n o e m d  op  de v o e t  van  artikel 
6 uit d e  rech tstreekse  led en . Bij 
H u ish ou d e lijk  R eg lem en t w o rd t ge 
rege ld  h oe  een  even tu e le  w ijz ig in g  
van  d e  in d it artikel g en o e m d e  ge 
ta llen  p ro ce d u re e l v erloop t.
H et C on gres w ord t b ijeen g eroep en  
d o o r  en  op  v o o rs te l van  het A lg e 
m een  B estuur, dan w el op  v o o r 
stel van  ten m inste  1/7 van  h et aan
tal C on gresleden .
D e ste m h e b b e n d e  led en  van  het 
C D A -bestuu r zijn  s tem h eb b en d  lid  
van  het C ongres.

Voetnoten
x Hieronder wordt verstaan de gehele Bijbel, 
aangeduid met een in brede kring gangbaar 
woord, (ad artikel 2)

xx Zie bijlage, (ad artikel 3)

xxx Voor zover en voor zolang er geen wijzi
ging is gekomen in de huidige parlementair- 
politieke situatie, zijn de Tweede Kamerfrac
ties van ARP, CHU en KVP, niet gebonden het 
streven naar één CDA-Tweede Kamerfractie te 
realiseren, (ad artikel 4)

D e a d v iseren d e  led en  van  h et 
C D A -b estu u r zijn  a d v iseren d  lid  
van  het C on gres .

D e  z ittin gsdu ur van d e  led en  van  
het C on gres w o rd t g ereg e ld  d o o r  d e  
hen  b e n o e m e n d e  organen .

Artikel 8
A an het C on gres is op g ed ra gen :

■  D e vastste llin g  van  het p o lit ie k  
w erk p rogram  van  het C D A  na b e 
h an d e lin g  in  d e  resp ectiev e  p artij
raden  c .q . U nieraad;

fl d e  v astste llin g  en  w ijz ig in g  van  
d e  statuten en  reg lem en ten  van  h et 
C D A ;

B d e  b esp rek in g  van  het p o lit ie k e  
be le id ;

B de v erk iez in g  van  de v oorz itter , 
en de b e id e  on d e rv o o rz itte rs  van  
het C D A ;

B d e  beh an d e lin g  en  g o e d k e u r in g  
van  d e  C D A -jaarverslagen .

Artikel 9
H et A lgem een  B estu u r is sa m en 
g este ld  als v o lg t  
S tem g erech tig d e  leden :

B d e  v oorz itter  van  het C D A  en  de 
b e id e  on d erv oorz itters ;

B de p en n in g m eester  van  het C D A , 
g ek ozen  d o o r  en  uit het bestu u r;

B 10 led en  b e n o e m d  d o o r  de A R P , 
10 led en  b e n o e m d  d o o r  d e  C H U  en 
10 led en  b’e n oem d  d o o r  d e  K V P ;

B ten m inste  d rie  en  m axim aal, tien  
v e rteg en w oord ig ers  van  d e  re ch t
streekse leden .

A d v iseren d e  leden :

B d e v oorz itter  van  d e  d rie  E erste 
en  T w eed e  K am erfracties  van  A R P , 
C H U  en K V P , o f  w an n eer er één  
C D A -fractie  ontstaat, h et fractie - 
p resid iu m ;

B eén  v e rte g e n w o o rd ig e r  nam en s d e  
gezam en lijk e  w e te n sch a p p e lijk e  
bureaus;

B d e  secretaris  van  het C D A .

Artikel 10
H et A lg e m e e n  B estu u r h ee ft tot 
taak:

B le id in g  te  g ev en  aan de p o lit iek e  
a ctiv ite iten  van  h et C D A  en  de 
daarin  d e e ln em en d e  partijen  en  
d e z e  te co ö rd in e re n ;

B d e v o o rb e re id in g  van  de b es lu it
v o rm in g  van  het C on gres ;

B d e  b e v o rd e r in g  van  d e  p o lit iek e  
en  o rga n isa torisch e  een w ord in g ;

fl h et m ak en  van  een  v oo rs te l v o o r 
d e  b e v o e g d e  partij-organen  v o o r  de 
z e te lv erd e lin g  van  de k an d id a ten 
lijst v o o r  d e  T w eed e  K am erv erk ie 
z in g en , en  van  een  v oo rs te l b e tre f
fe n d e  één  o f  m eer lijsttrekkers c .q . 
b e tre ffe n d e  d e  v erd e lin g  van  d e  
k a m erk rin gen  ov er  hen;

B d e g o e d k e u r in g  van d e  C D A - 
b e g ro tin g  en d e  b esp rek in g  van  de 
ja arverslagen ;

B d e  b e n o e m in g  en  het on tslag  van  
h et C D A -p erson ee l, op  v oord ra ch t 
van  h et D ag e lijk s  B estuur;

B d e u itv oerin g  van  d e  bes lu iten  
van  h et C on gres ;

B h et bestu u r  o v er  d e  rech t
streek se  led en , d e  b e n oem in g  van 
v e rte g e n w o o rd ig e rs  daarvan in het 
D a g e lijk s  B estuur, het A lgem een  
B estu u r  en  het C on gres , b eh ou d en s  
h et g este ld e  in  artikel 6 en  de vast
s te llin g  van  hun  con trib u tie ;

Hl d e  in ste llin g  en  o p h e ffin g  van 
v a ste  en  b ijzon d ere  com m issies ;

B d e  b e n o e m in g  en  het on tslag  van  
d e  secretaris  van  het C D A , op  
v o o rd r a c h t  van  h et dagelijks b e 
stuur.

Artikel 11
V o o r  h et n em en  van  bes liss in g en  
o v e r  een  aantal bij H u ish ou d e lijk  
R e g le m e n t te b ep a len  aa n gelegen 
h e d e n  d ien t het A lg em een  B estu ur 
in  v o o r  w at d e  d o o r  d e  A R P , CH U , 
K V P  en  rech tstreek se  led en  b e 
n o e m d e  le d e n  en  d e  v e rteg en w oor 
d ig e rs  van  d e  rech tstreekse  led en  
bètre ft , v e rd u b b e ld e  sam en ste llin g  
b ije e n  te k om en .

Artikel 12
H et d a g e lijk s  B estu ur is  sam en ge
ste ld  als vo lgt:

S te m g e re ch tig d e  leden :

B d e  v o o rz itte r  van  het C D A  en  de 
b e id e  on d erv oorz itte rs ;

B d e  p en n in g m eester  van  h et C D A ;

B te lk en s  d rie  led en  b e n o e m d  d o o r  
A R P , C H U  en  K V P ;

B ten m in ste  één  en  m axim aa l drie  
v e rte g e n w o o rd ig e rs  van  d e  re ch t
streek se  led en .
In d ie n  to t  d e  a ldus aangegeven  le 
d e n  g e e n  v ro u w  b eh oort, verk iest 
h et A lg e m e e n  B estu u r  uit zijn  m id 
d e n  een  v ro u w  als ex tra  lid . 
A d v is e re n d e  leden :

B  d e  d r ie  v oorz itte rs  van d e  
T w e e d e  K am erfracties  van  A R P , 
C H U  en  K V P , o f  w an n eer er één  
C D A -fra ctie  ontstaat, het fractie- 
p re s id iu m ;

B é é n  v e rte g e n w o o rd ig e r  nam ens 
d e  g eza m en lijk e  w eten sch a p p e lijk e  
bu reau s;

B d e  secretaris  van  het C D A .

Artikel 13
A a n  h et D a g e lijk s  B estu u r is o p 
ged ra gen :

B d e  d a g e lijk se  le id in g  van  C D A ;

f l  d e  v o o rb e re id in g  van  d e  b es lu it
v o rm in g  v a n  h et A lg e m e e n  B e 
stuur;

f l  d e  u itv o e r in g  van  d e  bes lu iten  
v a n  h et A lg e m e e n  B estuur;

B  h et m a k en  van  een  c o n c e p t
v o o rs te l v o o r  de ze te lverd e lin g  van



10 NEDERLANDSE GEDACHTEN 1 maart 1975

d e  k an d id a ten -lijst v o o r  d e  T w e e d e ' 
K a m erv erk iez in g en ; en  een 
c o n c e p t-v o o rs te l b e tre ffe n d e  één  o f  
m eer  lijsttrek k ers  c .q . de v erd e lin g  
van  h en  ov e r  d e  k am erk rin gen ;

E3 d e  v o o rb e re id in g  van  d e  C D A - 
b e g ro tin g  en  -jaarverslagen ;

■  d e  v e ra n tw o o rd e lijk h e id  v o o r  
h et C D A -secretariaat;

H d e  v e ra n tw o o rd e lijk h e id  v o o r  de. 
C D A -v o o r lich t in g  en  -p u b lic ite it ;

■  d e  b e n o e m in g  en  het on tslag  van 
Het C D A -p e rso n e e l, m et u itzo n d e 
r in g  v a n  d e  secretaris  van  h et C D A .

Artikel 14
B e s lu ite n  in C D A -org a n en  w ord en  
g e n o m e n  bij e e n v o u d ig e  m eerd er
h e id  van  stem m en , m et d ien  ver
stan d e  dat g een  g e ld ig  bes lu it kan 
w o rd e n  g e n o m e n  w a n n eer  n iet de 
h e lft  d e r  s te m g e re ch tig d e  leden , 
van  h et b e tre ffe n d e  orgaan  aanw e
z ig  is. In d ie n  h et v ere is te  qu oru m  
o n tb re e k t, w ord t , b in n en  term ijn en  
te b e p a le n  bij H u ish o u d e lijk  R e 
g lem en t, een  n ieu w e  v erg a d er in g  b e 
le g d , w aarin  d e z e lfd e  v oors te llen  
o p n ie u w  aan d e  o rd e  zijn . O ver 
d e ze  v o o rs te lle n  kan  dan bij een 
v o u d ig e  m e e rd e rh e id  van  stem m en  
w o rd e n  b e s lis t  o n g e a ch t h et q u o 
rum .
B e s lu ite n  ten  aanzien  v a n  w ijz ig in g  
van  d e ze  statuten  v e re isen  een  
m eerd erh e id  van  %  d er  stem g e 
r e ch t ig d e  led en , o n v e r le t d e  in  de 
in le id in g  g evra a gd e  g o e d k e u r in g  
d o o r  d e  b e v o e g d e  o rg a n en  van  
A R P , C H U  en  K V P .
D e  ste m p ro ce d u re  w o rd t  g e re g e ld  
bij H u ish o u d e lijk  R eg lem en t.

Artikel 15
D e  v o o rz itte r  h ee ft  d e  le id in g  van 
d e  v e rg a d e r in g e n  van  h et C on gres , 
het A lg e m e e n  B estu u r  en  h et D ag e 
lijks B estu ur.
D e  v o o rz itte r  v a n  h et C D A  k an  n iet 
tev en s v o o rz itte r  zijn  van  een 
E erste  o f  T w e e d e  K am erfractie , 
n o ch  v o o rz itte r  van  A R P , C H U  o f  
K V P .

Artikel 16
H et b e s tu u r  en  h et d a g e lijk s  b e 
stu u r w o rd e n  in  h u n  w erk za a m h e
d e n  b ijg esta a n  d o o r  h e t C D A - 
secretariaat.

■  d e  secreta r is  is  be last, on d er  
v e ra n tw o o rd e lijk h e id  van  h et D ag e 
lijk s  B estu u r, m et d e  le id in g  van 
h e t C D A -secreta ria a t en  m et alle 
w e rk za a m h e d e n  d ie  to t  h et se cre ta 
riaat v a n  een  p o lit ie k e  organ isatie  
k u n n e n  w o rd e n  g erek en d . Hij 
w o r d t  v o o r  zijn  w erk za am h ed en  
g e h o n o re e rd ;

■  H et b es tu u r  stelt d e  in stru ctie  
v a st , w aarin  d e  v e rp lich tin g e n  en 
d e  b e v o e g d h e d e n  van  d e  secretaris 
n a d er  z ijn  o m sch re v e n .

Artikel 17
D e  p e n n in g m e e s te r  is, o n d e r  ver
a n tw o o r d e lijk h e id  van  h et D ag e 
lijk s  B estu u r , b e last m et h et beh eer 
v a n  d é  g e ld en .

Artikel 18
E en  P erm a n en te  P ro g ra m  A d v ie s  
C o m m is s ie  (P P A C ) zal
■  h et C D A  stim u leren  op  d e  b e 

zin n in g  op  de relatie tussen  le v e n s 
ov ertu ig in g  en  p o lit ie k  h an delen ;

0  het A lg em een  B estu u r ad viseren  
ov e r  d e  h o o o fd lijn e n  van het b e 
le id ;

H het A lgem een  B estu u r adviseren  
ov er  d e  u itv oerin g  en  b ijste llin g  
van  het program .

Artikel 19
D e sam en ste llin g  van  de P P A C  is 
als volgt:

■  een  voorzitter , een  v ice - 
v oorz itter  en  7 le d e n  b e n o e m d  d oor  
het A lg . ' B estuur van  het C D A  op  
v oord ra ch t van het D agelijks B e 
stuur;

E d rie  led en  b e n o e m d  d o o r  het- A l
g em een  B estu ur van  h et C D A , op  
v oord ra ch t van  d e  drie. w eten 
sch a p p e lijk e  in stitu ten  van  A R P , 
CH U  en K V P ;

S  drie  led en  b e n o e m d  _ d o o r  de 
p artij-bestu ren  van  A R P , CH U  en 
K V P , d o o r  e lk  partijbestu u r één 
lid ;

H drie  ad v iseren d e  led en , benoem d , 
d o o r  d e  Eerste en  T w eed e  K am er
fracties van A R P , C H U  en K V P , 
d o o r  e lk e  fractie  één  lid  o f  w anneer 
er één  C D A -fractie  ontstaat d o o r  
d ie  fractie ;

H het secretariaat van  de P P A C  
w o rd t g evoerd  d o o r  d e  drie w eten 
sch a p p e lijk e  bureaus gezam enlijk .

Artikel 20.
D e P P A C  bren gt een s per  jaar  v ó ó r
1 au gustu s een  g em otiv eerd  b e le id s 
a d v ies  u it aan het A lg em een  B e 
stuur.
H et A lg em een  B estu u r besp reekt 
d it a d v ies en  bep aa lt daarover zijn 
oord ee l.
H et jaarlijks a d v ies van  d e  P P A C  
en het o o rd e e l van  h et A lgem een  
B estu u r daarover w o rd t  tegelijk  
op en ba ar gem aakt en  in  het C on 
gres ter d iscu ss ie  geste ld .

Artikel 21
Bij H u ish ou d e lijk  R eg lem en t w o r 
d en  w erk w ijze  en  v erd ere  u itw er
k in g  van  d e  statutaire b ep a lin gen  
b e tre ffen d e  d e  C D A -orga n en  nader 
geregeld .
H et H u ish ou d e lijk  R eg lem en t m ag 
geen  bep a lin g  bevatten  strijd ig  m et 
deze  statuten.

Financiën

Artikel 22
D e g e ld m id d e le n  van  het C D A  b e 
staan uit:

■  d e  ja arlijk se  b ijd rag en  van  A R P , 
CH U  en  K V P ;

■  d e  jaarlijk se  co n tr ib u tie  van de 
rech tstreek se  led en

■  b ijd rag en  van  don ateurs;

■ sch e n k in g e n , e r fste llin gen  en  le 
gaten;

■  andere in k om sten .

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 beléid, 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 postgiro 89673. t.n.v. A.R. 
Pariijstichting. Den Haag met vermelding van „  Commentaar op de 
defensienota”.

H et B oek ja a r  lo o p t  van  1 januari 
tot en  m et 31 d ecem b er.
D e rege lm atige  con tro le  o p  d e  w ijze 
w aarop  d e  fin a n cië le  ad m in istratie  
w ord t g ev oerd , w ord t op g ed ra g en  
aan een  reg ister-accou n tan t.

Artikel 23
T en ein d e  v oor- T w eed e  K a m erv er
k iez in gen  to t C D A -lijsten  te k om en  
w ord t de v o lg e n d e  p ro ce d u re  in  het 
lev en  geroep en :

ffl d e  bezettin g  van  d e  zete ls  g e 
sch ied t d o o r  e lk  der p artijen  v o l
gens de bij haar g e ld en d e  p r o c e d u 
re;

B U et D ag e lijk s  B estu ur stelt een 
co n c e p t-v o o rs te l op  b e tre ffe n d e  de 
v e rd e lin g  van  d e  zetels van  de 
C D A -T w eed e  K am erfractie  ov er  
A R P , CH U  en  K V P  en, v o o r  zov er  
hun  aantal daartoe  aan le id in g  geeft, 
de rech tstreek se  leden , b e tre ffe n d e  
d e  vraag h o e v e e l lijsten  er m oeten  
k o m e n  en  h o e  d e  v erd e lin g  van  de 
plaatsen  óp  d e  lijsten  m oet zijn , b e 
tre ffen d e  d e  vraag o f  er één  o f  m eer 
lijsttrekkers m oeten  zijn, en  in  het 
tw eed e  g eva l h o e  d ie  lijsttrek kers 
o v er  d e  k am erk rin gen  v e rd e e ld  
w ord en . H et D a g e lijk s  B estu u r  leg t 
d it c o n c e p t -v o o r s te l v o o r  aan het 
A lg e m e e n  B estu u r;

B H et A lg e m e e n  B estu ur stelt aan 
d e  hand van  h et c o n c e p t  een  v o o r 
stel vast v o o r  d e  b e v o e g d e  partij- 
organen , d ie  g een  w ijz ig in g en  m o 
gen  aan b ren gen , en het v o o rs te l 
m oeten  aanvaard en  o f  v erw erp en ;

B in d ien  h et v o o rs te l w o rd t  v er 
w o rp e n  w o rd t h et ad vies in g e ro e 
p en  van een  co m m iss ie , besta an d e 
u it drie p e rso n e n  d ie  geen  lid  van 
h et A lg e m e e n  B estu u r  m o g e n  zijn . 
Ied ere  partij w ijs t één  p e rso o n  aan. 
B ij een  ee n s lu id e n d  a d v ies  van  
d eze  c o m m iss ie  is d e fin it ie f  b e s lo 
ten  op  w e lk e  w ijze  d e  C D A -lijst(en ) 
w ord e n  sam en geste ld .
In d ien  het a d v ies  van  de co m m iss ie  
n iet e e n s lu id en d  is, gaat h et v o o r 
stel terug naar d e  p artij-organen ;

■  in d ien  naar d e  m en in g  van  het 
D agelijks B estu u r  d e  a ld us to t 
stand g eb ra ch te  k an d id a ten lijst 
naar reg ion a le  v e rte g e n w o o rd ig in g , 
d e sk u n d ig h e id  o f  an d ersoortig e  
een z ijd igh e id  d u sd a n ig  o n e v e n 
w ich tig  is dat aan een  b e h o o r lijk e  
en  ev e n w ich t ig e  v e rte g e n w o o rd i
g in g  van het C D A  in  d e  T w e e d e  
K am er ernstige  tw ijfe l bestaat, kan  
h et D agelijks B estu u r  h et A lg e 
m een  B estu u r  v o o rs te lle n  c o r r e c 
ties aan te b ren gen . In d ien  het A l
g em een  B estu u r  m et d eze v o o rs te l
len  a k k oord  gaat kan  het d eze  aan 
d e  b e v o e g d e  p artij-organen  v o o r 
leg g en . G aan  d e ze  n iet u n a n iem  
a k k oord , dan  w o rd t  het v o o rs te l 
van  h et A lg e m e e n  B estu u r  g ea ch t 
te  zijn  v erw orp en .

Artikel 24
D e kandidaat, lid  overeen kom stig  ar
tikel 5, zal bij zijn  bereidverklaring 
tot aanvaarding van  zijn  kandidatuur 
schriftelijk  m oeten  verklaren:

■  dat hij het po litiek  program  van  
het C D A on d ersch rijft , m et rech t van  
gravam en  1)

■  dat hij in fractieverband zal sa
m enw erken ;

B dat hij slechts een  aan zijn partij 
toegew ezen  zetel zal bezetten.

1) H et re ch t van  gravam en  d .w .z . 
„bezw aar”  is  een to t nu toe  in d e  
A R P  bestaande regeling. Het betreft 
het recht van kandidaat-K am erleden  
o m  m .b.t. een  bep aald  on derdeel van  
het program , dat m en  overigens on 
derschrijft, tevoren  aan het A lg e 
m een  Bestuur een  a fw ijkend g e v o e 
len  k en baar te  m ak en . H et A lg e 
m een  B estu u r b e s lis t  o f  een  k a n d i
daat, on d an k s , een  d e rg e lijk  „ b e 
zw aar” , o p  d e  k a n d id a ten lijs t  w o rd t  
geplaatst.

Artikel 25
Van d e  leden  d ie  geroepen  w ord en  
zitting te nem en in  vertegen w oord i
g en d e  licham en, w ord t verw acht dat 
z ij m et in a ch tn em in g  van  ied ere  
p ersoon lijk e verantw oordelijkheid  
bij hun arbeid reken in g  h ouden  m et

pnblikaties CDA-institnten

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.; ƒ 5,25

andere recente pnblikaties:

Gerede twijfel
bijdrage tot de discussie over de perspectieven 

van onze economische ontwikkeling 
3e druk; 30 pag.; ƒ 3,75

Groen licht 1875
nota. van de Landbouwcommissie van de 

CDA-fracties in de Tweede Kamer over de problemen 
in land- en tuinbouw 

2e druk; 7 pag.; ƒ 1,25

alle prijzen inclusief verzendkosten

uitspraken en verklaringen van  be
voegd e  CD A-organen.

Eerste Kamer 
verkiezingen

Artikel 26
Een C D A -fractie in de Eerste K am er 
kan slechts tot stand k om en  indien 
zow el d e  AR P-fractie, als d e  CHU- 
fractie, als d e  K V P -fractie als zoda
nig n iet m eer bestaan, hetzij doordat 
alle leden  daarvan tot d e  C D A -fractie 
zijn toegetreden , hetzij d oord at alle 
leden  als zodanig  door d e  P rovincia le  
Staten verkozen  w orden.

Andere,
verkiezingen

Artikel 27
£  G ecom bin eerd e  fracties van  A R P, 
CHU en K V P  m ogen  slech ts de 
naam C D A  voeren, in gem eenteraden, 
P rovinciale Staten en andere verte
gen w oord igen d e licham en indien  er 
niet daarnaast a fzon d erlijk e  A R P -, 
C H U - o f  K V P-fracties functioneren , 
hetzij apart, hetzij in com binaties.

■  L ok ale  en  regionale bestuurders, 
d ie deel u itm aken  van C D A -fracties 
dienen teven s lid  te zijn  van een 
C D A -verband v oor  lokale en  reg io 
nale bestuurders. Een en  ander 
w ordt nader uitgewerkt in het Huis
houdelijk  Reglem ent.

CDA-verbanden

Artikel 28
C D A -verbanden  kom en form ee l tot 
stand krachtens erkenning o f  op rich 
ting d oor  het D agelijks Bestuur. 
V oor  zover in de artikelen 29 en  30 
hierin niet is voorzien, w ord t d e  ver
dere gang van  zaken betre ffen d e  de 
erkenning en  de oprich ting  van 
C D A -verbanden  bij H u ishoudelijk  
reglem ent geregeld .

Artikel 29
Erkenning kan plaatsvinden indien 
binnen  een  gem eente o f  een  regio 
een A R P -kiesveren ig ing  e n /o f  èen 
C H U -kiesvereniging e n /o f K V P - 
afdeling, hetzij een van die, op  
rechtsgeld ige w ijze besluit(en) z ich  te 
verbinden to t een  C D A -verband, en 
daarvoor d e  vereiste erkenn ing 
vraagtCvragen) aan het C D A. 
Artikel 30 _
Oprichting kan  plaatsvinden in  ge

m eenten waar kiesverenigingen resp. 
afdelingen van AR P, CHU en K V P  
niet voork om en  en aldaar w onende 
C D A -leden, tenminste 10 in aantal, 
aan het C D A  verzoeken te w orden 
opgerich t als CDA-verband.

H O O F D S T U K  II: 
D E GROEI

Algemene
beginselen

Artikel 31
D e ov erd ra ch t van taken en b e 
v oegd h ed en  door de afzonderlijke 
partij-organen aan de CDA-organen 
kan  slechts geschieden bij., besluit 
van d e  bev oeg d e  partij-organen.

Artikel 32
De ov erd ra ch t van taken en b e 
v oegd h ed en  kan taak na taak en be
voegd h e id  na bevoegdheid  geschie
den.

Specifieke
bepalingen

Artikel 33
L os van d e  overdracht van taken en 
b ev oeg d h ed en  door partij-organen 
aan C D A -organen kunnen de partijen 
beslu iten  tot feitelijke integratie van 
partijsecretariaten, w etenschappe
lijke bureaus en politieke organen. 
Artikel 34
D e partijen kunnen voorts besluiten 
hun financiële bevoegdheden geheel 
o f  gedeeltelijk  te delegeren aan een 
Financiële Com m issie.

Bijlage naar aanleiding van artikel 
3 statuten
A a n  het politiek  w erkprogram  be
doeld in  artikel 3 van  de statuten  
dienen de volgende overw egingen  
v o o ra f te  gaan:
a) het samenbindend element en het 
herkenningspunt zijn onze politieke 
strategie, ons aktieprogram en ons 
beleid, zoals wij die als antwoord 
aan. de Evangelische oproep blijvend 
vorm willen geven;
b) het C D A  aanvaardt het Evangelie 
als rich tsnoer voor het politieke han
delen;
c) het C D A  w il streven n aar een  
m aatschappij w aarin  de Bijbelse ge
rechtigheid  m eer gestalte krijgt, de 
m ens zijn  vrijheid  en verantw oorde
lijkheid beter kan beleven en  w aarin  
het w elzijn  va n  allen wordt gediend;
d) het C D A  richt zich tot het gehele 
N ederlandse volk zonder onderscheid  
n a a r  geloofsovertuiging o f  m aat
schappelijke groepering.
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Prov. Campagne-team 
Groningen

Het P rov in cia le  Cam pagneteam  
(voorheen  d e  „p rov . organisatie
com m issie) heeft per Staten-Centrale 
een avond be legd  om  m et de kies- 
veren ig ingsbesturen  te praten over 
hun organisatorische problem en. Het 
functioneren  van d e  plaatselijke 
k iesverenigingen  staat centraal. A R P  
B u itend ienstm ed ew erker H .Faber 
kom t h ierover van gedachten  w isse
len; i.o.m . h em  is vo lgen d  vergader
schem a op gesteld : St.C.Winschoten 3 
maart; St.C.Oude Pekela 10 maart; 
St.CAppingedam 13 maart; 
St.C.Bedum-Z. 18 maart;
St.C.Bedum-N '24 maart; St.C.Gro- 
ningen 27 m a art;U itgen od ig d  w or
den: de k iesverenigingsbesturen , de 
besturen van de Staten-Centrales, het 
cam pagneteam , d e  bestuursleden  
van de kam ercentra les en de leden  
van Prov. Staten in d e  betreffende 

Statencentrales.

ARP ALMKERK
O p  v rijd a g  28 feb ru a ri v in d t in 
een  der  lo k a le n  van  d e  G eref. K erk , 
te A lm k erk ,-a a n v a n g  20.00 uur, een  
b ijeen k om st p laats van  d e  k i e s v e r 
en ig ing . T hem a: „ te r u g  naar d e  na
tu u r?” , dat in g e le id  w o rd t  d o o r  dhr 
F ran k en h u y zen  u it W agen in gen .

STATEN CENTRALE 
OMMEN

O p maandag 10 maart a.s. sp reek t 
het A R P  T w e e d e  K am erlid  mr. van 
Dam v o o r  d e  O m m en se  S taten  C en
trale over: „d e  plaats van  d e  A R P  
n ü ” . D eze g ed a ch ten w isse lin g  ov er  
actu e le  p o lit ie k e  zaken  v in d t plaats 
in  d e  „Olde Wheeme”, te Ommen, 
aanvang 20.00 uur.

OVERIJSSEL
O p maandag 3 maart a.s. k om t d e  
O verijsse lse  v eren ig in g  bij elkaar in  
h o te l van Gij tenbeek, S ta tion sp le in  
13 te Zwolle; aanvang 20.00 uur. D e 
heer W. van  den  B o s  Czn., secreta 
ris van  het la n d elijk  V erban d , zal 
een  in le id in g  geven  ov er  het o n d e r 
w erp  „D e  raad als v o lk sv e rte g e n 
w o o rd ig in g ” . In  d e  pauze w ord en  
bestu u rsv erk iez in gen  g eh ou d en . U 
ben t allen  van harte w e lk om .

CDA
HAARLEMMERMEER

Op 18 maart a.s. orga n iseert het 
C D A  H aarlem m erm eer een  o p e n 
bare v erg ad er in g  m et als sp reker 
prof. P. A. J. M. Steenkamp.
D eze v erg a d er in g  w o rd t  g eh ou d en  
in het g eb ou w  „D e Schutse”, aan 
de Hoofdweg te Hoofddorp, aan
van g  8 u ur n .m .

St.C.Winschoten
H et gesprek  m et de K iesveren i
gingsbesturen  v indt plaats op  maan
dag 3 maart, aanvang: 19.30 uur in 
„Iren e” , aan de V enne 156, W inscho
ten

ARP DEN HAAG
O p d in sd a g  18 m aart 1975 w ord t 
een  a lgem en e  led en v erg a d erin g  g e 
h ou d en  in  de „O p s ta n d in g sk e rk ” , 
D aal en  B ergselaan  50-50A, aan
van g  19.30 uur.
E en  stem m in g  zal w o rd e n  g e h o u 
den  o v e r  d e  Statuten  v o o r  d e  L an 
d e lijk e  C D A .
N a d e  s tem m in g  zal een  d iscu ss ie  
w ord en  g eh o u d e n  tu ssen  D s. J. 
H eule en m r. P. J. A . Id e n b u rg  ov er  
d e  p rob lem a tiek  van  h et M id d en 
o o s te n .
D eze  d iscu ss ie  w illen  w e  d o e n  aan
van gen  o m  20.30 uur.

HEEFT 
Ü  D E

CONTRIBUTIE
AL

GESTORT?
GÉBRUIK-
ACCEPT

GIROKAART!

VERBAND
GRONINGEN

O p 5 maart a.s. w illen  de v eren i
g in g en  van  A R /'C H  g em een te- en  
p rov in c ieb estu u rd ers  sam en m et 
d e  n ie t-g eorg an iseerd e  K V P ’ers in  
C on g rescen tru m  Het Tehuis, Lutke- 
nieuwstraat 13 te Groningen, z ich  
m et U bez in n en  ov er  de in h ou d  van  
d e  letter „ C ”  van  C H R IS T E N  
D E M O C R A T IS C H  A P P È L . U 
w o rd t om  half 8 verw acht. D e  h e 
ren W olf, B roek em a , D e J o n g  en  
V an  V een en  zu llen  u vertellen , w at 
d ie  „ C ”  v o o r  h en  betek ent, daarna 
d iscu ss ie !

JAARVERGADERING 
VERBAND 1975

O p zaterdag I maart 1975 zal onze 
jaarvergad erin g  w o rd e n  g eh ou d en  
in h ote l Smits, V red en b u rg , te 
Utrecht; aanvang 10.00 uur.
Enkele punten uit het programma: 
■  toespraak  d o o r  de m in ister  van 
B in n en lan d se  Z aken , m r. W. F. de 
G aay F ortm an
B a fsch e id  van de h u id ig e  V er- 
band svoorzitter , de heer M. H. L. 
W eststrate
B installatie van de n ieu w e  V er- 
band svoorzitter , mr. W. R. van der 
S lu is.

Verschijning van nieuwe ARP-uitgaven
G edurende de laatste m a an 
den zijn w eer een  aantal par
tij publikaties versch en en , 
w aarop wij graag de aan
dacht w illen  vestigen .

N oord-N ederland 
anno 1974

D eze n ota  k w a m  tot stand  in o p 

dracht, op  in itia tie f en  o n d er  m e d e 
v e ra n tw oord e lijk h e id  van  de A R  
T w e e d e  K am erfractie , in sa m en 
w e rk in g  m et d e  D r. A : K u y p er- 
stich ting . Z e p rob eert een  aantal 
b e le id su itd a g in g en  v o o r  de k o 
m en d e  ja ren  inzake het N oord en  
d es  L an d s aan te geven.

Prijs per ex. f2,50.

De fractie in actie II
D e A R  T w eed e  K am erfractie  geeft 
van  tijd  to t  tijd  een  sch rifte lijk  
ov erz ich t van  standpunten , d ie tij
d en s be lan grijk e  d eb atten  in het 
parlem ent zijn  in gen om en .
Z o ju is t  is v ersch en en  d e  tw eed e  
ed itie  in d eze reeks, d ie de p er iod e  
april 1974 to t en  m et d e  a lgem en e 
b e sch o u w in g e n  1974 behandelt.. 
S a m en gevat w ord en  d e  s ta n d p u n 
ten  over  d e  a.s. d e fen s ien o ta , p ro 
b lem en  in d e  land - en  tu in b ou w , 
m id d en - en k le in b ed rijf, fin an cië le  
b e s ch o u w in g e n  etc.
Prijs per ex. f  0,95.

ARP-adressengids
D e A R P -a d ressen g id s  k w am  in o k 
to b e r  jl. u it. Z e  bevat d e  n am en  en 
ad ressen  van  p artijbestu u rsled en , 
fractie led en , K am ercen tra lebe  stu 
ren, S tatencentra le  b estu ren  etc. 
E en  on m isb a re  g id s  v o o r  iedereen , 
d ie  a c t ie f is in  de partij.
Prijs per ex. ƒ 2,50.

Groen licht 1975
D it is een  n o ta  van  d e  la n d b o u w - 
com m iss ie  van  A R P , C H U  en  K V P  
in d e  T w eed e  K am er. Z e  g e e ft  een  
k orte  b e s ch o u w in g  o v e r  de p r o 
b lem en  in  la n d - en  tu in b ou w , m et 
su g gestie s  v o o r  de on tw ik k e lin g  
van  een  o p  d e  to e k o m stg e r ich t  
la n d b ou w b e le id .
Prijs per ex. f  1,25.

Bestellingen
H ebt u be la n g ste llin g  v o o r  één  o f  
m e e r  van  b o v e n g e n o e m d e  p u b lik a 
ties?  S tort het v e rs ch u ld ig d e  b e 
drag  op  p os tg iro  89673 t.n .v . A R  
P artijstich tin g , D en  H aag m et v er 
m e ld in g  van  het gew en ste . U  krijg t 
d e  d esb e tre ffe n d e  b o e k je s  d an  per 
om gaa n d e toeg ezon d en .

DE ARP 
IN DE ETHER

Radio
De A.R.P. is weer via de radio te 
beluisteren op donderdag, 6 maart
a.s. (18.20 u. -  Hilversum 2)

Professionele 
Transistor- 
Kerkorgels

met ongeëvenaarde

AUTHENTIEKE 
PIJPORGELKLANK!

Prijzen vanaf f 9500,- tot f 85 000,- 
Extreem lange levensduur.

HEYLIGERS
Orgelbouw

b.v.
ERMELO -  Kerkdennen 46

Huiskamerorgels te beluisteren en te bespelen ■ 
bij de gespecialiseerde orgelzaken:

R. v.d. Burg b.v. Amersfoort:
G. A. Goldschmeding b.v., Amsterdam, 
Haarlem, Hilversum, Goes;
R. de Graaf b.v. Zwolle;
Ganzevoort, Leeuwarden;
T. Hendriks, Venlo;
V. Kamtshout, Nijmegen;
Steenhuis, Groningen;
Schumer, Almelo;
W. Sommer en Zn n.v., Gorinchem, Dordrecht.

Eerste succes in 
Leeuwarden Noord-Oost

D e  A .R . K iesveren iging  
L eeuw arden N oord -O ost is  
druk bezig de plannen voor  
ledenw erving in praktijk te  
brengen.

D ezer dagen  o n tv in g  het partijse- 
cretariaat d e  aa n m eld in g  van  d e  
eerste  v i j f  n ieu w e  leden . D it g o e d e  
n ieu w s g in g  v e rg e z e ld  van  het o n 
derstaande, d o o r  d e  secretaris van  
L eeu w a rd en  N o o rd -O o st  gem aakte, 
g ed ich t.

zijn veel kiesverenigingen zich aan 
het bezinnen.
Veel suggesties worden in N.G. 
aangedragen
om. een op te zetten actie te doen 
slagen.

Maar om met een actie succes te 
boeken
is het'zaak de mensen te bezoeken. 
Een adspirant Lid moet aan ons 
gaan merken,
dat wij de „christen democratie” 
willen versterken..

Een sterke ARP
Om leden voor de A.R P. te winnen

Wij mogen niet in de A.R.P. gaan 
zitten klagen,
dat het zoveel beter ging in vroeger 
dagen.
Een uitdaging is voor ons allen het 
heden,
vooral als het gaat om veel nieuwe 
leden.

Om deze ted en icer /a ctie  nu-te loten  
slagen,
mogsen wij onze eerste vijf nieuwe 
leden aandragen.
Hopelijk zorgen wij als A.R.P.-ers 
allemaal
voor een sterke A.R.P. .en een tevre
den Corporaal.

CDA-Studiedagen
D it voorjaar w orden  er in sam enw er
k in g  m et de w etenschappelijke insti
tuten van A R P , C H U  en K V P  een  
drietal studiedagen georganiseerd. 
Studiedag ENERGIE: dinsdag 20
maart van p recies  14.30-21.15 uur in 
R est. „O p  G o u d e n  W iek en ” , te D en  
H aag.

Stud iedag ’ INKOMENSBELEID: za
terdag 5 april van precies 10.00-17.00 
uur in de Jaarbeurs te Utrecht 
Stud iedag VROUWENEMANCIPA- 
TIEBELE1D: maandag 12 mei van 
10.00-16.00 uur in  d e  Jaarbeurs te 
Utrecht.

A lle  leden van het C D A  alsm ede alle 
andere belangstellenden zijn van 
harte w elkom . In verband m et de 
beperkte deelnam em ogelijkheden 
m oet u zo snel m ogelijk  reageren. 
Aanm eldingen schriftelijk  bij KVP- 
bureau, t.a.v. Agnes van der Putten, 
Mauritskade 25, Den Haag tel. 070- 
65.39.34. Inlichtingen: A. v.d. Putten, 
tel. 070-65.39.34 of G. v.d. Berg, tel. 
070-18.39.60.

Zojuist verscheen de ZESDE DRUK  
van dit aangrijpende getuigenis...

SERGEI KOURDAKOV
Hrt « u  s$a taak

de gelovigen in ‘de Sor^et-Ttai* 
te vervolgen

•a hg deed tat grondig..»

VERGEl 
M IJ ,

?

NATAS JA!
*

SERGEI KOURDAKOV

VERGEEF
MIJ,
NATASJA!
Ontvang 240 tekstpagina’s en 16 bladzijden 
foto’s. In fraaie paperback-uitvoering.

Prijs 11 5,«
Het dagblad TROUW wijdde een uitvoerige beoordeling aan dit boek en schreef o.m.: 
"Dit boek is een aangrijpend getuigenis van- de geloofsmoed der kleine baptlsten- 
groepen in een uithoek van Siberië, van de bekering van een vervolger, van de kloof 
tussen communistische idealen en communistische werkelijkheid, en van het tragische 
misverstand, dat de marxisten-leninisten drijft tot geloofsvervolging. Het belang ervan 
ligt voornamelijk in dit laatste, dat het zo duidelijk de liquidatie van het geloof in God 
als ideologie doel nr. 1 van de Sowjet-regerlng laat zien . . .
Het gaat hier niet om sentatielectuur, die men na lezing rustig kan vergeten 'omdat 
het niet echt is’. Dit is namelijk echt. Overvallen op en mishandeling van Initiatlv- 
nlkl-Baptlsten zijn uit talrijke publikaties bekend. De betrouwbaarheid van de be
richten over dergelijke acties wordt nu nog eens van onverdachte zijde, namelijk door 
de voormalige aanvoerder van een overvalcommando, bevestigd."
De belangstelling voor dit boek is bijzonder groot. De eerste druk verscheen In juli 
J.I.; de ZESDE is zojuist gereedgekomen.
Zorg voor omgaande toezending door gebruik te maken van de BESTELBON.
Zend deze vandaag nog aan uw boekhandel o f (in open envelop, zonder postzegel) aan:

UITGEVERIJ T. WEVER B.V.
ANTWOORDNUMMERS - FRANEKER

TELEFOON (05170) 3147; BIJ GEEN GEHOOR 24 36.

|j rechtstreeks
Zend mij — *.....................

g  vla boekhandel:
.......... ex. Sergel Kourdakov,
VERGEEF MIJ, N A TAS J A ! P rijs ƒ 15,—

B

b o n I
I

...... i
........ i

9 N aam ;........................................................................................
Straat:............................. ................................. .......................
Plaats;................................... ...................................Datum:.

9  Gironummer: ................................ (alleen in te vullen indien u over een |j
— eigen postrekening beschikt).
|  ♦ Doorhalen wat u niet wenst. __ — NG1
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a n d e en I n d u s t r i e
KMHDHOF’S MEUBELEN - STAPHORST

GEMEENTEWEG 55 — TEL. (05225) 1370

KNOFSTOELEN BARKRUKKEN
BOERENKLAPTAFELS

KRUISPOOTTAFELS SALONTAFELS

m

MASSIEF
u m

Voor al uw

HOUT- EN 
BOUWMATERIALEN

NAGELHOUT- H e s s e n w e g  -  H a f t e m
Ook voor keukens en kasten slaagt u het best bij ons. 
Telefoon 05206-2541.

A. BAARS Azn.

Exploitatie wan haggermate- 
r i e e l  B .V .

VERKOOP EN VERHUUR

Telefoon (01840)-5566 

Postbus 70, Sliedrecht

S cheepsw erf A. BAARS Azn. B.V.
SLIEDRECHT

Telefoon (01840)-5566 

NIEUWBOUW EN REPARATIE

GE0 - MEETDIENST B.V.
Postbus 15 -  Spakenburg 
Telefoon 03499-1966

Buitendienst
Situatie-, hoogte- en dieptemetingen
Traceringen
Deformatiemetingen
Landmeetkundige begeleiding uitbreidingsplannen
Uitzettingen en maatvoering voor weg-, water- en burgerbouwkun-
dige werken
Hoek-, lengte-, hoogte-en situatiemetingen met deelectronische sche 
tachymeter SM 11 van Zeiss

Binnendienst
Kaarteringen situatie
Berekenen, tekenen, hoogte gegevens
Verzamelen, kad. gegevens voor traceringen enz.
Doorberekening matenplannen 
Grondverzetberekeningen 
Berekenen van punten in coördinaten 
Tekenen bijzondere kaarten al of niet in kleur 
Alle tekeningen op maatvaste ondergrond

H oofdkantoor:
R ikkerf J a c o b s tra a t 14
Spakenburg, te l. 03499 -1966

Bijkantoor: Oosterhoutstraat 11, Assen, tel. 05920-
1.34.00/1.24.85
Leusden (C), tel. 03496-1714.

Wordt lid van de A.R.P.
Door onderstaande bon in te vullen en op te sturen kunt u zich opgeven 
als lid van de ARP. De jaarlijkse contributie bepaalt u zelf; de Contributie- 
staffel kunt u als richtlijn hanteren.
Naam:......................................................... ..........................

Adres:...-...........................................................................

Woonplaats: .........................................................................  « w

Bon opsturen naar:
ARP', Antwoordnummer 66, Den Haag (U behoeft geen post
zegel te plakken).

. .  O ver
ORGELS
gesproken . . . . . .  LAFEBER'S

ORGELHUIS

T e l . :  0 5 2 0 2 -2 3 5 2
KAMPEN Oudestraat 208 5e pand v.a. kazerne 

LELYSTAD Lelycentre in hal 1e etage
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D E  G E M E E N T E R A A D

een cursus gemeentepolitiek
De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gemeente
-de rol van het gemeenteraadslid 
-ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
-volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening
- volkshuisvesting
- onderwijs
- cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde
- functionele en wijkraden 
-intergemeentelijke samenwerking en
gewestvorming

- de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f  25,-
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro T50TÏ69 t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden ondér vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen is.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W, - 2 lessen.
-de gemeente in ons bestuursstelsel -1  les.
-gemeentelijke financiën - 3  lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
- onderwijs - 1  les.
-welzijnsbeleid -1  les.

De totale cursus bevat:
-11 T.V.-lessen
-de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermeldingen „De Gemeenteraad”.

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking -1 0  lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-Iëden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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G a  n o g  d it  v o o r ja a r  
g e n ie te n  in u w  e ig e n  f la t
in een  bosrijke s treek  in het centrum  van 
het land!

In de
serviceflat Biltsteyn te De Bilt
zijn nog

twee- en driekamerflats
te  HUUR of te  KOOP.

„BILTSTEYN" heeft vele voordelen:
•  dicht bij de bossen - centraal gelegen
•  openbaar vervoer stopt voor de deur
•  uitstekende service-liften, centrale verwar

ming, gehele seizoen te gebruiken
•  warme maaltijden en huishoudelijke hulp 

zijn inclusief
•  geen leeftijdsgrenzen - veel privacy!

De huurprijzen variëren van f870,- tot f1231,- per 
maand, voor een garagebox f65 ,- extra.
De koopsommen bedragen f 105 493,- tot f 155 295,- 
excl. kosten. Garagebox f 6961 ,-.
Servicekosten: :
2- kamerflat bewoond door 2 personen f 550,- p.m.
3- kamerf!at bewoond door 2 personen f 650,- p.m. 
Voor elke persoon f 65,- reductie.
Gratis documentatie en informatie beschikbaar.
Wij zullen graag een afspraak voor bezichtiging met u 
maken.

V E R E C O S  b v
MAKELAARDIJ O.G

PROVItvCtALEWEG 31 '  '  L L
BUMvIK 03<1Qr -
BUITEN KANTOORTIJD 030 7t?T()03

Wordt
lid

van
de

ARP

Vincent van Gogh Museum
P. Potterstraat 7, Amsterdam, telefoon 
020-76.48.81. Open alle werkdagen van 10.00 
tot 17.00 uur. Zon- en feestadagen van 13.00 
tot 17.00 uur.

DE EXPOSITIES ZIJN:
200 schilderijen van Vincent van Gogh, zijn 
collectie tekeningen, zijn collectie Japanse 
houtgravures.
De Theo van Gogh Collectie. 60 schilderijen 
van Paul Gauguin, Henri de Toulouse- 
Lautrec e.a.

De toegangsprijs voor alle tentoonstellingen: 
f 2 ,- p.p. Kinderen onder geleide vrij tot 16 
jaar.

Vrije toegang hebben houders van het 
Cultureel Jongeren Paspoort; Het Cultureel 
Bejaarden Paspoort; Houders van 
Jaarkaarten.

Schaf zo’n voordelige jaarkaart nu aan.

Stort f  10,- t.n.v. De Comptabele van Het 
Rijksmuseum Vincent van Gogh.
P ostgironummer 1726989.

Om Sions Wil
NED. HERV. (GEREF.) GEZINSBLAD, waarin o.a. schrijven: Ds. 
J. CATSBURG, Ds. B. HAVERKAMP, Ds. G. S. A. de KNEGT, 
e.a.!

s Bijna 6000 abonnees gaven zelf reeds één 
of meerdere abonnees op. Dit spreekt toch 
wel voor zichzelf!

GEEFT U NU 00K OP ALS ABONNEE
op dit weekblad, waarin ook bijzondere 
aandacht wordt besteed aan zieken en ge
handicapten! De prijs kan voor niemand 
een bezwaar zijn, slechts f 15,- per jaar.

Adm. adres: Prov. weg west 2, HAASTRECHT. Giro: 22.90.81.

I
U kunt zich ook telefonisch opgeven als abonnee! Tel.: 01821- 
1323.

Tot ’s avonds 10 uur bereikbaar, alsook op zaterdag!
i _____________________________________________________________ __ _______________ ___

een sterke ARP: 
steun voor de 

christendemocratie

Vlscount orgels
zijn niet duur!!!!!
typ e  M 4 0  nu ze lfs  nog v o o rd e lig e r  
V isco u n t M 4 0  van  2 4 7 5 .- m e t so lide  
o rg e lb an k  van  7 5 .-  en  een  s te reo  
hoofd te le foon  van  2 8 .-  2 5 7 8 .-

nu voor s lechts 2 2 7 5 . -

W. van der Graaf en Zn.
C a p e llé a a n  d e n  IJssel, D e  K o p e r-  
w ièk  9 1 . T e l. 0 1 0 -5 0 8 7 6 2 . 5 0 3 1 7 5  
S ch erp en isse , W es ts traa t 15, (T h o -  

\ t e n ) ,  te l. 0 1 6 6 6 -5 2 9  (h r. K lep p e )

als het op 
smaak

uw beste keus!
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Brochures en ander informatiemateriaal over het

D IA K O N A A T
kunt ü verkrijgen bij de

GENERALE DIAKONALE RAAD
van de
NEDERLANDSE HERVORMDE KERK
Postbus 14100 te Utrecht.

Onder meer:
Gemeente-zijn, diakonaai bezig zijn ...................................................................  f 2,75

door prof. dr. P. J. Roscam Abbing
De handen van de kerk . . ................. .............................................. ........................f 1,—

door prof. dr. G. van Leeuwen
Samen voor anderen .............................................  ...........................................  f 1,50

door prof. dr. G. van Leeuwen
Sociaal aktief.............  ................................................................................. ...........f2,25

drie referaten door dr. F. O. van Gennep,
mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuwen ds. A. Romein

Diakonaat in ontwikkeling  .................................................................... ........f2,50
. beleidsnota van de G.D.R: (1970)

Diakonale informatie in gevarieerde vorm biedt ons maandblad

DIAKONIA
Abonnementsprijs: f 18,— per jaar (diakonieën f 13,50). Losse nummers: f 1,75. 
Verkrijgbaar zijn nog de themanummers:
Ontmoetingen .............................................................. ............................................  f2,50

door prof. dr. G. van Leeuwen
Gemeente, jongeren, diakonaat.............................................................................  f 1 ,—

In de loop van deze maand verschijnt het themanummer over het onderwerp 
Vooroordeel en discriminatie ..........................................................................f 2,50

Exemplaren van het kwartaalblad „Globaal” , affiches en collectedoosjes voor het 
werelddiakonaat zijn gratis bij de G.D.R. verkrijgbaar.
Op ons bureau wordt ook de administratie verzorgd van Pro Veritate uitgave van het 
Christelijk Instituut voor Zuid-Afrika.
Abonnementsprijs: zeepost f 14,50, luchtpost f24,50.
Verschijnt 1 x per maand.

Alle uitgaven te bestellen door overschrijving op giro 8685 van de Generale Diako
nale Raad te Utrecht met vermelding van doel van de betaling.
Nadere informatie bij: afdeling Publiciteit en Voorlichting van de G.D.R., Post
bus 14100, Utrecht, telefoon 030-33.24.26.

Wij hebben voor u
v ó ó r  jo n g  e n  o u d :

alle uitgaven van alle nederlandse uitgevers. 
Studieboeken, romans, verhalen en dichtbun
dels, technische en educatieve uitgaven, bijbels 
en liedboeken, boekenbonnen van twee tot 
tweehonderdvijtig gulden.

Gegarandeerde levering tiinnen 1 week.
Folders en fondsbrochures bij ons verkrijgbaar.
Wij hebben o.a. nog voor u in voorraad:

,,De Zwarte Mus” van S. van Aangium, drie de
len, f 9,50 per deel.
,,De Smokkelaars van de Schans” , van S. van . 
Aangium, drie delen, f 9,50 per deel.
„Hotse Hiddes” van Sr van Aangium, drie delen, 
f 9,50 per deel.
„Zwarte Tinus” van J. W. Ooms, drie delen, 
f 9,50 per deel.

HYPOTHEEK
to t 140% en meer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl. prov. 
GELDLENING f 5 0 0 0 , -  36 m . f 171 ,04  en z . 
HUIZEN te  k o o p  g e v r . en  a a n g e b o d e n .
A dv. e n  b e m id d ,  O NROEREND GOED

)

D rs . J . A . U d in g  & P a rtn .
Fin. adv. en vastgoedcons. v. Maerlantlaan 7, 
A m ersfoort. Telefoon 033-1.68.53/3.20.68
Bijkantoren:
O v.d. Helstlaan 39, Hilversum, telef. 02150-1.32.87; 
•  Tholenseweg 9, Amstelveen, telef. 020-43.11.99.

B o e k h a n d e l  K o n in g - B r o n  
„ D e  B r o n n e n k o n in g ”
Hollem astraat 12, Houwerzijl

_  _ _ _  |GELD
Antwoordnr. 1, Postbus 8, Ulrum.

I N  1 DAG I

Te koop:
n ieuw  m e c h a n is c h  p ijp o rg e l v o o r  k le in e  k e rk TELEFOON
of zaal
5 stemmen, pedaal aangehangen. 010-84.35.62
Hoogte 3 m, breedte 1.48 - 1.62 m en diepte 57 cm.

Nieuw m e c h a n is c h  k a m e rp ijp o rg e l
3 1/2 stem, pedaal aangehangen.
Hoogte 2.02 m, breedte 1 - 1.18 m diepte 50 cm.

A S S F I B OG eb ru ik t p o r ta tie f
1 stem - Ged. Fluit 4' 54 toetsen

H e rm a n  C o s te rs tra a t  3a
H. Strubbe - O rgelbouw R o tte rd a m
Vinkeveen 02972-1469

LUXE REKREATIEBUNGALOWS 
m  DE FRIESE WOUDEN

Op ca. 5 minuten lopen van het sfeerrijke brinkdorp OLDEBER- 
KOOP te midden van een ca. 30 ha. groot bestaand parkbosge- 
bied (het oude landgoed „Het Molenbos” ) met prachtige lanen en 
vijverpartijen, zijn wij gestart met de bouw van rekreatiewoningen. 
Op een perceel van ca. 1100 m2 is een modelwoning kompleet 
ingericht te bezichtigen.
Met een eigen investering van ca. f 20 000,- is u de trotse bezitter 
van één van deze bungalows.
Hierdoor investeert u in een waardevaste belegging met een goed 
rendement.
Wij nodigen u uit deze prachtige woning in zijn natuurlijke omge
ving te komen zien, hiervoor kunt u telefonisch een afspraak 
maken.
De woningen worden gebouwd volgens het Premonta Systeem in 
opdracht van Bura B.V., Haaksbergen.
Inl. BUVEMA B.V., Industriestaat 75, Haaksbergen.
Tel. 05427-1883. Na kantoortijd 05427-1721.

ANTWOORDCOUPON
Zend mij geheel gratis en vrijblijvend uw kleurenfolder.

Naam :.................................................. -.................................

Beroep:....................................................................................

A dres:.....................................................................................

Plaats:................... ................................................................

BE

OPNIEUW
ZOJUIST VERSCHENEN
Corrie ten Boom

VOOR DE EINDSTRIJD
Met dit boekje wil Corrie ten Boom op 
de lezer overbrengen wat haar als het 
ware in het hart gebrand is: weest 
waakzaam, weest bereid, de Heer 
komt spoedig!

f 3,9 0  IS B N - 9 0 7 0 0 4 8 0 2 7 ,  1 2 0  p a g .

Arthur Wallis

JEZUS VAN NAZARETH 
WIE IS HIJ?
met sluitende argumenten toont de 
schrijver de goddelijkheid van Christus 
aan en is daarom een hulp voor degenen 
die te maken hebben met de mensen die 
de drieëenheid ontkennen.

IS B N :  9 0 7 0 0 4 8 0 4 3 J n g :  6 0  b lz .

f 3,50 t

MARSORDERS

DE VERBORGEN BRON

Het verhaal van de ontsnapping van de 
laatste zendeling van de China Iniand 
mission uit communistisch China

IS B N :  9 0 7 0 0 4 8 0 4 8 ,  in g . 1 3 5  b lz . f4,50

Isobel Kuhn

VERBORGEN
BRON

V E R K R IJG B A A R  B IJ U W  B O E K H A N D E L  O F BIJ:

Stichting EVANGELISCHE 
LEKTUUR KRUISTOCHT

J. J. Cremerplein 2-4, Amsterdam. Tel. 020-16.07.26.
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Gemeentelijk Internaat Ter Apel

In ternaat voor 

schoolgaande Jongens 

van
Atheneum) HAVO en MAVO
aan de
ü i l k s s c h o l e n g e m e e i i s c S i a p  

t e  T e r  A p e l

★

Exclusieve, intensieve studiebegeleiding, 
mogelijk gemaakt door gemiddeld een 
begeleider per 8 leerlingen; iedere leerling een 
eigen kamer.

Uitgebreide mogelijkheden voor 
sportbeoefening.

y

Gezonde omgeving, mooie ligging.

Inlichtingen en prospectus op aanvraag bij de 
directeur J. W. A. Vossen, Seliingérstraat 75, 
Ter Apel. Telefoon: 05995-1642.

Wij zijn gaarne bereid u thuis te bezoeken voor 
een mondelinge toelichting.



N E D E R L A N D S E  G E D A C H T E N
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31e jaargang -  nr. 1 0 - 8  maart 1975
Deze week aandacht voor de NAVO in het begrotingsdebat Buitenlandse 
Zaken.

Initiatief-ontwerp
Deze week besteedt mr. Aantjes 
in zijn rubriek „Van A tot U” 
uitvoerig aandacht aan het 
aangekondigde initiatiefont- I 
werp van de drie CDA- § 
partners over de vennoot
schapsbelasting. „Voor de AR- 
fractie zijn het positief-zakelijk 
en algemeen politieke overwe
gingen geweest die tot de mede
werking aan het indienen van 
een initiatief-ontwerp hebben 
doen besluiten”. Aantjes ziet dit 
ontwerp „primair als een 
politiek-psychologische-korrektie 
op het overheidsbeleid. Om dit 
tot uitdrukking te brengen was 
verlaging van een punt genoeg.”

t . ■ ■ '

Premier is eerst aangewezene om 
kabinetsreconstructie aan de orde te stellen

B e m oe it prem ier D en  U yl 
zich te veel m et h et beleid  
van de individuele m inis
ters? D e fu nctie  van  
m inister-president en de 
w ijze waarop deze door de. 
huidige prem ier w ordt uitr 
geoefen d  zijn de laatste tijd, 
binnen en buiten het parle
m en t, in elk g eval onder
w erp van discussie  gew eest. 
D at is niet onbegrijpelijk .

Door
prof. P. J. Boukema
Eerste Kamerlid ARP

V o o ra l als het karakter van  een  ka
b in e t n iet erg d u id e lijk  is  (parlem en
tair o f  extra-parlem entair) en de ze
te lv e rd e lin g  in  h et k a b in e t niet 
ev e n re d ig  is m et d ie  tussen  de 
„coa lit iep a rtn ers”  in  d e  T w eede  
K am er, 'is  de p os itie  van  d e  leider 
van  h e t team  d elicaat. D aar kom t 
n o g  b ij dat de ro lop v a ttin g  van  de 
h u id ig e  prem ier en ig sz in s  a fw ijkt 
van  d ie  van  zijn  v o o rg a n g e rs . A lles 
b ije e n  reden  g e n o e g  o m  iets nader 
op  d e  p ositie  van  d e  m in ister
p resid en t in te gaan.

Functie
N o ch  in  d e  G ron d w et, n o ch  in  an
d ere  w etten  v in d t m en  iets g ere 
g e ld  om trent d e  fu n ctie  van 
m in ister-presiden t. W el kan  m en te  
rad e  gaan bij h et R eg lem en t van

ord e  v o o r  d e  Raad van M inisters. 
D aaruit b lijk t dat de voorzitter van 
d e  raad d oor  de K roon  w ord t b e 
n o e m d  en dat hij de titel m inister
p resid en t draagt. L et m en v erv o l
gens o p  de taak van de raad: b e 
raadslagen  en beslu iten  over aange

le g e n h e d e n  betreffen de het a lge
m en e regerin gsb leid  en b ev ord eren , 
van  d e  eenheid  van dat beleid , dan 
w ord en  ook  de contouren  van  d e  
taak van  de prém ier du idelijker. D e  
n a d ru k  zal bij de besch rijv in g  
daarvan m oeten  liggen  op d e  ro l 
van  d e  m inister-president als o r 
gaan van  d e  m inisterraad. H ij is  
d e g e n e  die bij u itstek vera n tw oor
d e lijk  is v o o r  het goed  fu n ction eren  
van  d e  raad en voor  de eenheid  van  
b e le id . D aarbij m oet één van  d e  
b eg in se len  van  ons bestel, nl. de 
gezam en lijk e  verantw oordelijk heid , 
in  a ch t w orden  genom en. D it b e te 
k ent dat het kabinet naar bu iten  
h om og een  m oet zijn; anders g e 
zegd : de m inisters m ogen  eikaars 
b e lë id  niet in het openbaar a fval
len. E n  het is v oora l de prem ier d ie 
ertegen  m oet w aken dat de h o m o 
gen ite it, de sam enhang w ordt aan
getast

Angels en klemmen
E én  en  ander kan du idelijk  m aken  
dat d e  taak van prem ier belangrijk , 
d e lica a t en n iet g oed  a fgebak end  is. 
B elangrijk : om dat het g oéd  fu n c 
tion eren  van de raad, d ie in  on s b e 
ste l een  vrij overheersende p os itie  
in neem t, bepalend is v oor  h et u it
e in d e lijk  resultaat van h et k a b i
n etsb ele id  èn v oor  d e  levensd u ur 
van  het kabinet. D elicaat en g e v o e 
lig: om d at het beslech ten  van  be-

Wie dit weekblad waardeert 
zou ook Trouw moeten kennen 

probeer abonnement 
f 6 ,- korting

Trouw
.Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder 

postzegel aan Christelijke Pers, Antwoordnummer 2792, 
Amsterdam. U ontvangt dan drie maanden lang het 
ochtendblad Trouw, met betrouwbaar nieuws, veel 
achtergrondinformatie, bondige commentaren e ij,. 

toelichtingen, rond zes pagina’s kerkelijke berichtgeving 
per week en f 6,- korting op de abonnementsprijs.

Naam

Straat
Plaats

v o e g d h e id sg e sch ille n  w aa rtoe  d e  
prem ier  g erech tig d  is en  h e t  to t  el
kaar bren gen  van  u ite e n lo p e n d e  
op vattin gen  takt v ere is t . N ie t g o e d  
a fgebak énd : .om dat n iet p r e c ie s  va lt 
vast te stellen  w aar d e  z o r g  v o o r  
h et a lgem een  re g e r in g sb e le id ’ en  d e  
coörd in a tie  o p h o u d t  en  d e  b e m o e i
en is m et het a fz o n d e r lijk  b e le id  van  
een  m in ister beg in t.

Kritiek
O ver d e  w ijze  w aa rop  d e  h e e r  D en  
U y l d e  fu n ctie  v a n  m in ster- 
p resid en t v erv u lt z ijn  d e  laatste  tijd  
k ritisch e  op m e rk in g e n  gem aakt. 
K ort sam en gevat k o m e n  d eze 
h ierop  neer

” ■  dat d e  p rem ier  z ich  te v e e l b e 
m oe it  m et hét b e le id  v a n  d e  m in is 
ters zon d er dat d it  te rw ille  van  h et 
g o e d  vervu llen  van  z ijn  taak  n o d ig  
is;
■  dat hij o n v o ld o e n d e  w aa k t v o o r

,d e  h o m og en ite it  v a n  h e t  k a b in et; 
en

■  dat h ij som s o n d u id e lijk h e id  tóe - 
laat o v er  d e  h oed a n ig h e id  w aarin 
hij naar bu iten  optreedt: als pre
m ier  o f  als g e w o o n  b u rger  (red e  in 
N ijm e g e n ’ P ortu ga lactie ).
E r w as v o o r  d eze k ritiek  ste llig  aan
le id in g . D e  h eer  D en  U yl c o m b i
n eert een  b re d e  b e lan gste llin g  m et I 
e en  grote  d o s is  k en n is  en  ervaring. 
D e n e ig in g  z ich  m et p rak tisch  alle 

•onderdelen  van  h et b e le id  te. b e 
m oe ien  w o rd t d o o r  d ie  v erw orv en 
h ed en  n iet a fg erem d  m aar g estim u 
leerd . E n  d e  in d ru k  is g ew ek t dat 
d ie  b e m o e ie n is  van  d e  p rem ier  n iet 
d ó ó r  alle  b e tro k k e n  b ew in d s lied en  
in  d e z e lfd e  m ate op  prijs w o rd t g e 
steld . B eg rijp e lijk : om d a t d a a rd oor ' 
een  m in ister  b e lem m erd  kan  w o r 
den  in  z ijn  -  to ch  al b ep erk te  -  b e 
le id sv rijh e id  en  hij m in d er  g o e d  in 
staat zal zijn  zek er naar b u iten  -  
e en  p e rso o n lijk  s tem p e l op  dat b e 
le id  te drukken .
O ok  w at d e  h om og en ite it , d e  kabi- 
n etssam enh an g , b etre ft zijn  er 
v o o rb e e ld e n  te g ev én  van  u itla tin 
gen  van  b e w in d s lie d e n  d ie  op  g e 
sp an n en  v o e t  ston d en  m et het ka
b in e tsb e le id  o f  m et h et be le id  van  
een  co lleg a . D e  p rem ier  m o e t de 
le d e n  van  zijn  k ab in et, en  daar v a l
len  o o k  d e  staatssecretarisen  on der, 
ervan  zien  te ov ertu g en  dat d it n iet 
a lleen  m et on s ste lse l van  gezam en 
lijk  v e ra n tw oord e lijk h e id  in  strijd  
is , m aar o o k  grote  geva ren  v o o r  d e  
lev en sk a n sen  van  h et k ab in et o p le 
vert.

B ij v e rs ch ille n d e  g e leg en h e id eh  
h eeft d e  m in ister-p resid en t o p  d eze  
k ritiek  gereageerd . D aarbij h ee ft hij 
er  op  gew ezen  dat b e le id sb e s liss in 
gen  van  in d iv id u e le  b e w in d s lie d e n  
steed s m eer w ord e n  g etrok k en  in 
d e  s feer  van  h et g e m e e n sch a p p e lijk  
reg er in gsb e le id . C oörd in atie , en  
dus b em oeien is  van d e  p rem ier  lig 
gen  dan v o o r  d e  hand. A ls  n ieu w  
e lem en t n o e m d e  h ij d e  keu ze  van  
h et k ab in et v o o r  een  op en  o p s te l
lin g  teg en ov er  d e  bu rgers, als g e 
v o lg  '  w aarvan  a fz on d erlijk e  b e 
w in d slied en  o o k  h un  o ord ee l m o e 
ten  k u n n en  g even  o v er  k w esties  d ie  
hun  e ig en  d ep a rtem en t n iet raken . 
D it bren gt w elisw aar r is ic o ’s m et 
z ich  m ee  -  a ldus D en  U y l -  m aar 
d ie  m oeten  w ord en  aanvaard.

Geen politiek leider
N iet on tk en d  kan  w ord en  dat er 
een , steeds n au w er w ord en d e , sa
m en h an g  bestaat tu ssen  het b e le id  
van  d e  a fzon d erlijk e  m inisters. H et 
p rob leem  is nu  d at w elisw aar u it 
een  oo g p u n t van  b u n d e lin g  van  h et 
b e le id  een  sterk e  p os itie  van  d e  
prem ier  n iet zou  m isstaan, m aar 

Vervolg op pag. 2

Oosterbaan & Le Cointre n.v.
Goes
Telefoon (01100) 7555* 

DRUKKERS-UITGEVERS

Al 70 jaar drukker, 
in Benelux voor 
bedrijven en organisaties

Deze week 

in

Aantjes, over NAVO, pag 2

Uit de Arjos, pag 2, 8, 9

Vennootschapsbelasting, pag 3

Jaarvergadering Verband, pag 4

Vermaat over „numerus fixus” , 
Phg 5
Schouten over 
links-rechts-schema, pag 7

Partijnieuws, pag H

„Over de wijze waarop de minister-president zijn functie
vervult, zijn de laatste tijd nogal wat kritische opmerkingen gemaakt” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M l

/
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Door middel jtan een televisie
uitzending hebben we onlangs ken
nis kunnen maken met Klaas, Trij- 
nie en Gerard. Klaas en Trijnie 
zijn getrouwd en Klaas heeft ook  
een verhouding met Gerard. Over 
de verwikkelingen, die uit deze si
tuatie voortvloeien zijn we door de 
betrokkenen uitvoerig ingelicht. Deze 
informatie bracht aan het licht, dat 
we te maken hadden met een 
vreemd soort patstelling, waartoe 
het nastreven van een onder gege
ven omstandigheden optimaal wel
zijn, door elk der participanten af
zonderlijk, leiden kan,

Lijfsbehoud
Klaas moet, om zijn specifieke vorm 
van welzijn te handhaven, beide re
laties in standhouden. Het feit dat 
hij daardoor de beide anderen in. 
zekere mate benadeelt realiseert hij 
zich terdege en soms heeft hij er ook 
zorg over, maar toch neemt hij dit, 
uit lijfsbehoud, voor lief: Ik moet 
voluit kunnen zijn zoals ik ben. 
Trijnie en Gerard zitten ongeveer 
in dezelfde schuitjes: zij achten zich 
min of meer gedoemd de relatie tus
sen Klaas en de andere te aan
vaarden terwille van het behoud 
van het belangrijke stuk'eigen rela
tie dat er toch nog duidelijk met 
Klaas, in zijn vreemde centrum-po- 
sitie, is. Zonder Klaas zijn ook zij 
„nergens-meer”. Beiden trekken dan 
ook de conclusie: Als ik afnok, wat 
wordt er dan van mij? Én daar

door kom het gebeuren, dat het drie
tal met zes armen aan elkaar ver
strengeld de reportage is uit-gestapt.

i

Schijnheiligheid
Met deze uitzénding werd de pat
stelling van het egoïsme, die zich 
ook in- de grote samenleving her
haaldelijk voor doet, ■. binnen het 
kleinere patroon van de betrekkin
gen tussen drie mensen, op schrij
nende wijze gedemonstreerd: Bij 
het streven naar een zo ruime.moge- 
lijlfe mate van zich wel bevinden 
blijkt het dikwijls onvermijdelijk 
tamelijk frustrerende concessies te 
doen aan de ander. Deze conces
sies m orden  d o n  echter niet gedaan 
ten behoeve van die ander of de 
andere groep, doch uitsluitend ten 
gerieve van het eigene; men zet, 
noodgedwongen, pieterige visjes uit 
om vermeende kabeljauwen te van
gen. Waarbij helaas maar al te 
vactk een stukje schijnheiligheid 
wordt ten beste gegeven door de za
ken voor te stellen alsof de onont-

In
igenschou m

koombare concessie ook nog iets te 
maken hebben met aandacht voor 
de ander of zelfs met naastenlief
de.....
Enkele weken geleden heeft ons 
mede-redactielid De Kwaadsteniet 
in deze rubriek aangedrongen op 
een concrete en wervende vertaling 
van de uitgangspunten voor chris
telijke politiek. Het is niet de eerste 
maal dat deze roep weerklinkt,. 
maar het blijkt steeds weer moeilijk 
daar op een heldere en doorzichtige 
manier gevolg aan te geven. Mis

schien heeft de moeite rondom het' 
concretiseren van uitgangspunten 
naar doelstellingen voor een chris
telijke politiek iets te maken met de 
moeiten rondom de uitgangs-positie, 
waarin mensen zich bij het begin 
van zulk een poging bevinden.
Bij het kiezen van een uitgangs
positie wordt in een discussie over 
christelijke politiek gemaks- dan- 
wel beleefdheidshalve de voor
onderstelling gemaakt, dat bijbel of 
evangelie de basisnormen zullen 
kunnen bieden. Of deze normen ook 
tot in de diepe ernst van hun gevol
gen voor den. mensen-leven zijn 
doordacht en van harte gaarne zijn 
aanvaard komt onder-ons niet zo-, 
zeer in bespreking. Terwijl toch on
der christenen per definitie bekend 
zou moeten zijn, dat mensen zich 
van-nature veel liever conformeren 
meL.,uitgangsstellingen als de bij
voorbeeld thans weer bijzonder ac
tuele en veel-gepractiseerde van 
Max Stirner: Mir geht nichts über 
Mich. Flarden uit het 
internationale-, nationale- en zelfs 
uit het dorp- en wijk-gebeuren to

nen aan, dat deze these, onder 
„christenen” zowel als „niet- 
christenen” in deze dagen méér op
geld doet dan het bijbelse liefde- 
gebod.

Christelijk élan
Zolang dé bijbelse uitgangs-positie, 
met haar vele in eigen vlees snij
dende consequenties, niet onvoor
waardelijk voor het eigen leven en 
het samen-leven in de groep is ge
accepteerd heeft elk spreken over 
een nadere uitwerking van 
'christelijke, dan wel evangelische 
politiek een bijna blasfemische bij
klank. Zodra daarentegen het wer
ken aan'zulk een politiek wordt 
aangevat na een bewuste keuze 
vóór een léven naar Gods gebod 
het-ga-zo-het-wil, kan christelijk 
■élan wereld-wonderen bewerken.

' v.d.B.

verkrijgbaar bij apotheker 
en drogist

dr. Willmar.Schwabe bv

A a n tjes  bij begroting B u iten la n d se Z a ken :

Lidmaatschap NAVO
niét discutabel 

stellen
„D e  verhoud ingen  in Europa  
berusten duidelijk  op het 
bestaan van een m ach tse
ven w icht. D ertig jaren  zijn  
het bew ijs, dat de N A V O  
haar vredesbew aren de func
tie, hoe relatief dit begrip  
ook zijn m oge, h eeft ver
vu ld . N u  is de paradox, dat 
ju ist het u itblijven van oor
log  en acute oorlogsdreiging  
de tw ijfels doet toenem en  
aan de noodzaak van  het 
voortbestaan van het b o n d 
gen ootschap. H erinneringen  
aan 1948, 1956, 1968, B oed a
pest en Praag vervagen snel.

Europese kernmacht
D at is één  oorzaak , d ie  tw ijfe l doet 
rijzen  aan d e  zin  van het v o o r tb e 

staan van het b on d sg en oo tsch a p , 
n am en lijk  dat het althans in het 
v erh in d eren  van  o o r lo g  z’n e ffek t 
h ee ft gehad . D e tw e e d e  oorzaak  is ,-  
dat d e  eerste  v o o rz ich tig e  v ru ch ten  
van  d e  on tsp a n n in g sp o litiek  de 
m otivatie  v o o r  d e  N A V O  d oet ver
flauw en . T en slotte  -  het lijk t m ij, 
dat d it n og  w e l d e  belan grijkste  
oorzaak  is -  is d e  N A V O  als v re 
d estich ten d  instituut a ch terg eb le 
ven . T o ch  v orm t allen  d e  ernst, 
w aarm ee d e  on tsp an n in g s-fu n ctie  
w o rd t n agestreefd  d e  rech tvaard i
g in g  v o o r  d e  d e fen s ie fu n ctie . Dit 
betek en t o o k  dat van  d e  N A V O  
g een  au ton om e im p u lsen  m ogen  
u itgaan  o p  h et bew a p en in gsn iveau . 
U ittreden  u it d e  N A V O  bren gt een 
b lijv e n d e  v red e  n iet n aderbij. In 
teg en d ee l, een  een z ijd ige  u iteenra
fe lin g  van  d e  N A V O  zou  bij een 
aantal E u rop ese  staten w el eens tot 
een  groter  o n v e ilig h e id sg e v o e l 
k u n n en  le id en  en  d e  drang d oen

Buitenlandse zaken in gesprek met mr. Aantjes,.^mevrouw Van Leeuwen enStaatssecretaris Kooijmans van Bu 
minister Vredeling. 
to e n e m e n  naar a lternatieve v e ilig - 
h e id sm id d e le n , d ie  v ee l g ro te re  r i
s i c o ’ s in  z ich  berg en , zoa ls een  E u 
ro p e se  k ern m a ch t en  n ation a le  
a v on tu ren .”
Aldus fractievoorzitter Aantjes tij
dens de begrotingsbehandeling van 
Buitenlandse Zaken. T ijd en s d it 
d eb a t sp rak  hij m et n am e o v er  d e  
fu n ctie  van  d e  N A V O  en  v erv in g  hij 
zijn  d o o r  z iek te  v erh in d erd e  c o lle g a  
S ch o lten .
A a n tjes  m een d e  dat N ed erla n d  d e  
v red e  n iet d ie n d e  d o o r  z ’n lo y a lite it  
aan het b o n d g e n o o ts c h a p  d is cu ta 

b e l te  stellen . „D aa rm ee  zou d en  wij 
k an sen  verliezen , zon d er  er andere 
reë le  m og e lijk h ed en  v o o r  terug te 
krijgen , D e  beste  m anier v o o r  N e
d erlan d  om  d e  v red e  te d ien en  is 
o m  als loy a a l d ee ln em er  b in n en  het 
b o n d g e n o o ts c h a p  d e  andere part
ners v o o rtd u re n d  k ra ch tig  en k ri
t isch  te h erin n eren  aan dé ont- - 
sp a n n in g sfu n ctie  van  d e  N A V O . 
H et is b e k e n d  dat d eze  loya lite it 
v o o r  on s  essen tiee l is om  steun te 
k u n n en  b lijv en  geven  aan het k a b i
n e tsb e le id .”
In  het b eg in  van  zijn  b ijdrage had

Aantjes erop g ew ezen  dat de m og e 
lijkhed en  v oor  N ed erland  om  wat 
v oor  de vrede te d o e n  bep erk t zijn: 
„D e  beperktheid  van  d ie  m ogelijk 
heden  w ordt n iet g ecom p en seerd  
d o o r  spectacula ire dem onstraties 
d ie alleen v oor  d e  sp iege l indruk 
m aken, maar verd er g een  reëel e f
fek t kunnen h ebben . D aartoe reken 
ik  het eenzijd ig  u ittred en  van N e
derland uit de N A V O  en een er
kenning van d e  v o o r lo p ig e  revolu 
tionaire regering van  Zu id -V ietnam  
op  de daarvoor tot nu toe  aange
v oerd e  gronden .”

Vervolg van pag. 1 
dat d it in on s systeem  m o e ilijk  valt 
in  te passen . A n d ers  dan in  E n g e
land  is b ij on s  d e  p rem ier  n iet de 
p o lit iek e  le id er  van  een . parle- 
m en tsm eerd erh e id , m aar d e  v oor- 
zittter van  een  coa lit iek a b in e t d ie 
som s zeer u iteen lop en d e  stan d p u n 
ten  on d er  één  n oem er  m o e t z ien  te 
b ren gen . E en  taak d ie  m o e ilijk e r  
w o rd t  naarm ate d e  b illijk h e id , van 
d e  g eta lsv erh ou d in g en  in  h et k a b i
n et d o o r  so m m ig e  regerin gsp art
ners m eer in  tw ijfe l w ord t g e tr o k 
ken . In  z o ’n situatie past geen  
o v erh eersen d e  ro l van d e  prem ier; 
in teg en d ee l: z ijn  op tred en  -  o o k  
naar bu iten  -  d ien t v oora l op  e en 
m a k in g  en  b ev ord er in g  van  team 
g e e st  g erich t te zijn. D e  k eu ze  van  
h et k ab in et v o o r  een  o p e n  o p s te l
lin g  -  o o k  van  d e  a fz on d er lijk e  m i
n isters -  teg en ov er  d e  bu rgers w ekt 
o p  z ic h z e lf  g en om en  sym p ath ie . 
H et ijs  w aarop  m en  zich  b eg ee ft  is 
e ch te r  w e l g lad , .zoals b e b le k e n  is. 
B ij som m ig e  b ew in d s lied en  sch ijn t 
h e t  g e v o e l v o o r  ju is te  staa tsrech te
lijk e  en  staa tku ndige v e rh o u d in 
gen , in d ien  al aanw ezig, n og  nau-

POSITIE
MINISTER

PRESIDENT

w elijk  o n tw ik k e ld  te zijn.
H et stem t in tu ssen  to t  v o ld o e n in g  
dat d e  p rem ier  z ich  van  d e  h ier 
d r e ig e n d e  gevaren  b ew u st zeg t te 
zijn, en  o.ok dat hij e rk en t dat zijn  
op tred en  als p a rticu lier  to t  m isv er
stan den  en  p o lit iek e  verw ik k elin - 
een  aan le id in g  kan  geven . In tu s
sen  m a g  h et n iet d e  b e d o e lin g  zijn  
d e  p rem ier  m eer  in zijn  b e w e g in g s 
vrijhe id  te be lem m eren  dan  v o o r  
een  g o e d  v ervu llen  van  zijn  fu n ctie  
n o d ig  is. H et in  d it o p z ich t  h in d er
lijk  v o lg e n  van  d e  p rem ier  m ag 
geen  h o b b y  w ord en , m aar m oet 
roep in g  b lijv en . Wat w el steeds 
m ag w ord e n  v erw a ch t is  dat v o o ra f 
v o lstrek t d u id e lijk  w o rd t gem aakt 
o f  d e  h eer  D en  U yl als p rem ier, o f  
als b u rger , toev a llig  o o k  n o g  lid  
van  d e  Partij van d e  A rb e id , o p 
treedt.

Reconstructie kabinet.
D e p rem ier  is n ie t a lleen  v o o r  h et 
b le id  van  h et k a b in e t v e ra n tw o o r 
d e li jk  m aar o o k  v o o r  d e  sa m en ste l
lin g  ervan. D it h o u d t in: d a t h ij m .i. 
w ijz ig in g e n  in  h et k a b in e t d ien t te 
b e v o rd e re n  als een  lid  daarvan  -  in  
w e lk  o p z ich t  dan  o o k  -  n ie t teg en  
z ijn  taak o p g ew a ssen  is. D e p re 
m ier  h ee ft m e e g e d e e ld  g een  sp e 
c ia le  b e v o e g d h e d e n  te  w en sen  d ie  
h et h em  m o g e lijk  m a k en  ze lfs ta n 
d ig  zijn  k a b in e t te  recon stru eren , te  
h erzien . D it lijk t m e ju ist. Z o ’n  b e - 
v o e g e h e id  past v o ls tre k t  n ie t in  on s 
stelsel. M aar w e l is  d e  p rem ier  de 
eerst a a n gew ezen e om  een  r e c o n 
stru ctie  -  in d ie n  n o d ig  -  iri d e  m i
n isterraad  aan d e  o rd e  te  ste llen  en  
d eze  in  o v e r le g  m et h et p a rlem en t 
: fra ctiev oorz itters  reger in gp a rtijen  
in d e  T w e e d e  K am er) te  b e v o r d e 
ren. O n g etw ijfe ld  zal d it  u it m en se 
lijk  en  p o lit ie k  o o g p u n t  een  m o e i
lijk e  op eratie  w ord en . M aar ju is t  
om d at d e  sa m en h a n g  in  h et be le id  
z ich  s teed s  sterk er d o e t  v o e le n  is 
d it een  p lich t  d ie  d e  m in ister 
p resid ent, ik  herhaal: in d ien  het 
n ood za k e lijk  is, n iet m a g  verzak en .

Bezoek Europees 
parlement

D e  A r jo s g ro e p  „b u iten la n d s b e 
le id ”  in  d e  ran dstad -H ollan d , orga 
n iseert een  b e z o e k  aan het E uro
p e e s  P arlem en t in  Straatsburg. Aan 
d eze  trip  k u n n en  Arj os led en  (en in 
p r in c ip e  o o k  partijled en ) d ee ln e 
m en : H et u its tap je  d u urt van
woensdag 14 t/m vrijdag 16 mei a.s. 
D e be lan grijk ste  p rogram m ap u n 
ten:

■  V ertrek  woensdag 14 mei, om 
9.00 uur v.m. vanaf Amsterdam 
(p er  bu s). D e bu s s top t verd er in  
U tre ch t en  ev en tu ee l in A rnhem  
o m  re isg en oten  op  te p ikken .
■  D e  m id d agm a a ltijd  w o rd t w aar
sch ijn lijk  g e k o m b in e e rd  m et een 
b e z o e k  aan d e  P o lit is ch e  A k a d em ie  
E ich h o lz  in  d e  buurt van B on n .

■  D o n d e rd a g  15 m ei: exku rsie  naar 
h et E u ro p e e s  P arlem ent te Straats
b u r g  m et v e rm o e d e lijk  een  rondrit 
d o o r  d e  stad.

■  E v en a ls  d e  av on d en , w ord t vrij
d a g  16 m ei vrij g eh o u d e n  v o o r  ei
gen  aktiv ite iten . O m  21.ÖO uur keert 
h et g eze lsch a p  w eer  naar N ed er

land  terug. D e re isk osten  w orden  
dusdanig  gesu bsid ieerd , dat het 
reizen  per bus d eze k osten  ruim 
sch oots  zal dekken . V o o r  de ver
b lijfk osten  is w aarsch ijn lijk  via an
dere  kanalen su b s id ie  m ogelijk . 
O nder en ig  v oorb e h o u d  m oet men 
reken in g  houden  m et een  deelne
mersbijdrage van f30,-  per per
soon.
Men kan zich aanmelden bij -  Bert ■ 
Valk. Hof van Zaenden 53, Zaan
dam of -  Kees Steenhoek, Zuring 10, 
Barendrecht.

Zoekt u een passend  orgel 
voor uw gem eentezang

V IE R D A G
O R G E L B O U W

ENSCHEDE
Nieuwbouw en res tau ra tie  
van m echanische o rgels

Roombeekstraat 24 
Privé: (053) 1.51.33 

Vlasstraat 43b
Atelier: (053D-91-53
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W E R K L O O S H E ID
Het Kabinet is thans met een 
instrumentarium-aanbod gekomen 
om de werkloosheid 
daadwerkelijk te bestrijden. Niet 
alleen in de zin van een cureren 
van de conjuncturele oorzaken, 
maar evenzeer een pogen de 
structurele oorzaken weg te 
nemen.Tén aanzien van de 
voorgestelde maatregelen, m.b.t. 
tot een wegnemen van de 
conjuncturele oorzaken, zijn over 
een breed front gerichte 
maatregelen bedacht voor de in 
nood verkerende sectoren en voor 
de moeilijkheden die zich in de 
regio’s voordoen.
Toch rijst een vraag. Heeft men 
niet te veel in het oog gevat de 
nood waarin de bijzonder zwakken 
zijn komen te verkeren?
De nota goed lezende is het 
Kabinet zeker niet voorbijgegaan 
aan het probleem van de 
structurele oorzaken. Men moet 
hierbij ook niet vergeten dat 
minister Boersma tijdig een 
dringend gericht advies van de 
SER heeft gevraagd over een 
aantal facetten van de 
werkloosheid. Die facetten zijn 
daarom in de Kabinetsnota 
uiteraard niet u itvoerig aan de 
orde gekomen, laat staan tot een 
beslissing gebracht.
In de nota zelf worden over de 
structurele oorzaken zinnige zaken 
gezegd. Maar aan een concrete, 
voor iedereen duidelijke en

bevredigende, oplossing is men 
nog niet toegekomen. Wij doelen 
hier ook op de bijzondere bijlage 
bij de nota: een studie van het 
Centraal Planbureau.
Kort gezegd: de stijging van de 
arbeidskosten (dit zijn niet de 
„loonkosten”  maar is het 
verhoudingscijfer tussen 
loonkosten en prijs) zou oorzaak 
kunnen zijn van het uitstoten van 
arbeidsplaatsen! Als deze 
arbeidskostenontwikkeling 6% 
blijft, schijnt een inkrimping van 
de werkelijkheid daarvan het 
gevolg te zijn. Als de stijging'van 
deze arbeidskosten teruggebracht 
zou worden naar b.v. 4%, dan 
stijgt zowel de productiecapaciteit 
sterk met tevens een groei van het 
aantal arbeidsplaatsen. Het 
kamerdebat zal de nodige 
opheldering moeten brengen o f 
men bereid is de 
arbeidskostenontwikkeling bij te 
stellen. Met de daarbij behorende 
vraag op welke wijze men bereid 
is -  in de huidige noodsituatie -  
deze bijstelling te realiseren.

★  ★

M A V O  U IT G E 
S C H A K E L D

Staatssecretaris Klein heeft, op 
dringend verzoek, de Tweede 
Kamer een nota toegezonden 
waarin wordt toegelicht waarom 
leerlingen van de MAVO niet meer 
tót het voorbereidend jaar -  voor 
het hoger beroepsonderwijs -

worden toegelaten. Anders gezegd: 
MAVO-leerlingen mogen niet meer 
worden toegelaten tot d it hoger 
beroepsonderwijs. Alleen met 
HAVO-diploma. Maar dan wel met 
een voldoende examenpakket. Wij 
zouden een enkele opmerking 
onder de aandacht van de Kamer 
willen brengen.
Naar onze mening zal in het 
algemeen de afschaffing van het 
voorbereidend jaar leiden tot een 
kapaciteitsbeperking voor die 
groepen van wie de 
keuze-mogelijkheden toch al zeer 
beperkt zijn.
Met name geldt dit voor de > 

Akademie voor Vrije Expressie 
door Woord en Gebaar te Utrecht -  
een eenling van de Akademie in 

, den lande. Voor a.s. studenten aan 
deze Akademie bestaat er n.1. geen 
reële mogelijkheid om via een 
middelbare schoolopleiding een 
aanloop te krijgen tot het hoger

baroepsonderwijs met betrekking 
tot dramatische expressie. In het 
vakken- en eindexamenpakket van 
vele vormen van voortgezeC 
onderwijs -  MAVO, HAVO en VWO 
-  komt dramatische expressie zó 
w einig voor dat het nauwelijks 
aansluiting biedt voor een studie 
aan vorengenoemde Akademie. De 
m otivatie voor deze bijzondere 
Akadem ie heeft een geheel eigen 
karakter.
Natuurlijk is een voldoende 
theoretische voorbereiding 
duidelijk  een vereiste. Maar uit de 
praktijk blijkt dat ook praktische 
ervaring in het werk 
(vorm ingscentra, psychiatrische 
inrichtingen b.v.) voor de 
opleid ing een bruikbaar 
uitgangspunt zijn gebleken.
Wij zouden het ernstig betreuren 
als voor deze Akademie niet zou 
mogen gelden hetgeen wel 
m ogelijk is gemaakt voor de 
hogere zeevaartschool.

★  ★
*

D E  B O U W
De stagnatie in de woningbouw 
heeft weer veel discussie doen 
opwaaien. De oppositie schrijft 
deze teruggang geheel op rekening 
van het zittend kabinet en de 
huidige minister -  evenals de 
toenm alige oppositie in de 
zestiger jaren dat deed -  en eist 
het hoofd van Gruijters. Wij 
achten dit niet redelijk zomin als 
w ij dit indertijd redelijk achtten. 
De regering is niet uitsluitend en

voornamelijk schuldig. De bouw, 
die zeer conjunctureel gevoelig is 
reageert altijd in versterkte mate 
zowel op hoogspanning als op 
teruggang in de economie. Wel 
moet worden gezegd dat Gruijters 
te optimistisch is geweest. Door 
zijn nukkigheid om niet voor de 
pers te verschijnen heeft h ij ook 
een kans verzuimd zijn beleid 
goed te doen overkomen. Dat zijn 
fouten geweest. Zonder Gruijters 
in alle opzichten vrij te pleiten, 
moet er ook op worden gewezen 
dat de woningproduktie meer 
relatie heeft met het eerder 
gevoerde beleid dan met het 
beleid van het moment. De 
oppositie moet ervoor oppassen 
niet de indruk te maken dat de 
geest van Van den Doel thans in 
haar gevaren is. Ook oppositionele 
geluiden moeten zakelijk zijn en 
niet zijn ingegeven door 
opportunistische motieven. Daar 
is tenslotte geen werkloze 
bouwvakker of woningzoekende 
mee gediend.

Partijvoorzitter
uit

ziekenhuis
Tot onze vreugde kunnen wij_ 
berichten, dat deze week de 
partij-voorzitter drs. J. de Koning, 
uit het ziekenhuis, is ontslagen. 
Voorshands zal hij thuis nog rust 
moeten houden. Zijn gezondheids
toestand gaat echter goed vooruit.

P O L IT IE K -P S Y C H O L Ó G IS C H E  
K O R R E K T IE  i

D e  d r ie , christen -dem ocra
tische fracties in de T w eede  
K am e r h ebben  vorige w eek  
aangekondigd een  initiatief- 
w etsontw erp te zullen in 
dienen  dat ertoe strekt de 
ven n ootsch ap sbelastin g  m et  
één punt te verlagen.

Leemte
D e w en s tot een  v erla g in g  te k o 
m en  w as reeds eerder in een  d o o r  
d e  T w eed e  K am er aanvaarde m otie  
van  d e  drie fracties n eergelegd . D é 
reger in g  had d ie  to e n  n iet u itge- 
v o e rd  en  toeg ezeg d  bij een  v o lg en d  
w erk g e leg en h e id sp rog ra m  in  e lk  
g eva l aandacht aan d eze  ged ach te  
te zu llen  sch enk en . D it nu  is n iet 
g eb eu rd . O ndanks d eze  gedan e to e 

z e g g in g  w ord t in  d e  jo n g s te  w erk - 
g e legen h e id sn ota  n iet o v er  de m o 
tie gerep t, laat staan dat g em oti
veerd  w o rd t u iteen gezet w aarom  d e  
reger in g  d eze d o o r  d e  K am er u itg e 
sp rok en  w ens n iet h ee ft  g e h o n o 
reerd.

.V o o r  d e  A .R .-fractie  is d eze leem te 
een  d er  red en en  g ew eest om  n iet 
alleen  in  beg in se l steun  toe  te z e g 
gen  aan een  in itia tie fw etson tw erp , 
m aar o o k  om  m ed ev era n tw oord e 
lijk h e id  te n em en  v o o r  h et in d ien en  
ervan. O p z ich ze lf b e h o e fd e n  wij 
on s daartoe niet v erp lich t te g e v o e 
len, w ant V an  A m elsvoor.t sprak 
in d ertijd  u itslu itend  v o o r  reken in g  
van  d e  K V P -fractie , to e n  h ij een  ini- 
tia tie fon tw erp  in het v ooru itz ich t 
ste lde , v o o r  het geva l d e  regering  
d e  m o tie  zou  negeren .
E v en m in  h eeft het d re ig em en t van  
d e  W D  o m  harerzijds m et een  
in itia tie f-pntw erp  te k om en , in d ien  
dit n iet van  ch r isten -d em ocra tisch e  
zijde zou  gebeu ren , v o o r  on ze  frac
tie een  ro l gesp eeld . D e  V V D - 
o p p o s it ie  h eeft w ein ig  e ig en  in h ou d  
en zo e k t haar kracht v o o rn a m e lijk  
in het steun en  o f  o v ern em en  van 
ch r isten -d em ocra tisch e  w ensen . 
E n erzijds p robeert zij daarm ee een 
op  g e z ich tsb e d ro g  beru sten d e  p o li
tieke ov ereen stem m in g  te su g gere 
ren, an d erzijd s p rob eert zij daar
m ee A R P  en  K V P  on d er  d ru k  te 
zetten. A ls  w ij ons d a ard oor  laten 
le id en , h e b b e n  wij d agw erk  m et het 
in d ien en  van  in itiatief-on tw erpen . 
V o o r  d e  A R -fractie  zijn  het 
p os itie f-za k e lijk e  en a lgem een  p o li
tieke o v erw eg in g en  gew eest d ie  tot 
de m ed ew erk in g  aan het in d ien en  
van een  in itia tie f-on tw erp  h ebben  
d o e n  beslu iten .

D o o r  onze fractie  is er in alle w erk - 
g e leg en h e id sd eb a tten  v o o r  g ep le it 
dat d e  regerin g  w elisw aar een  sterk  
a ccen t zou  geven  aan zogen a am d e 
g erich te  m aatregelen  (ten  behoeve, 
van  de d irek t b ed re ig d e  o f  reed s in 
m oe ilijk h ed en  v erk eren d e  sek toren  
van  het bed rijfs lev en ) m a a r 'd a a r 
naast o o k  en k e le  g lo b a le  m aatrege
len  (d ie  het hele  b ed rijfs lev en  m eer 
lu ch t v ersch a ffen ) zou  treffen .
V o o r  de w erk g e leg en h e id  is n iet al
leen  van  b e lan g  dat h u lp  w o rd t  v er
leen d  in  d e  geva llen , d ie  reeds in 
h et ged rang  zijn  g ek om en , m aar 
o o k  dat het a lgem een  e c o n o m isc h  
klim aat w o rd t b ev ord erd . D it kan 
o.a. g eb eu ren  d o o r  b lijk  te g ev en  
van  w aarderin g  en  v ertrou w en  in 
d ie  bed rijv en  en  sek toren , d ie  o n 
danks d e  v ers le ch terd e  e c o n o m i
sch e  situatie v o lo p  g ezon d  zijn. 
Ju ist h u n  b ijd rag e  tot het b eh ou d  
van  d e  w erk g e leg en h e id  is van  het 
g rootste  belang. D e k osten  d ie  de 
m aatregelen  tér bestr ijd in g  van  de 
w e rk lo o sh e id  m et z ich  m eeb ren g en  
m oeten  n iet in d e  laatste plaats u it
e in d e lijk  d o o r  hen- w o rd e n  o p g e 
bracht. H et is ju is t  u it een  oo g p u n t 
van  a lgem en e  w erk g e leg en h e id s - 
b ev o rd e r in g  nuttig  dat d e  ov erh e id  
b lijk  g ee ft  daar o o g  v o o r  te h e b b e n  
en  dit d a ad w erk elijk  p o s it ie f  te 
w aarderen .

Kans gemist
Wij van onze kant h e b b e n  er geen  
b e h o e fte  aan gehad  de regerin g  
daarbij op  één  bep aa ld e  m aatregel 
vast te p innen . W anneer het k ab i
n et uit de d o o r  de T w eed e  K am er 
aanvaarde m oties  van  d eze strek
k in g  een  keuze had gem aakt, zou 
d e n  wij ons m et d ie  keuze h eb b en  
veren ig d . H et k ab in et h eeft dus alle 
kans gehad van  zijn  e igen  v o o rk e u r  
b lijk  te geven . D o o r  op  g een  en k ele  
w ijze  een  zod a n ige  u itspraak  van 
d e  K am er in zijn  p lann en  o p  te n e 
m en, h e b b e n  d e  in itiatiefnem ers 
v o o r  een  w etson tw erp  vanuit het 
parlem ent z e lf  hun  k eu s m oeten  
m aken.
N o c h  het kab in et n o ch  d e  p rog res 
s ieve  partijen  m oeten  dan o o k  
jam m eren  over  al dan n iet ver
m een d e  nadelen  van on s voorste l. 
A ls b ijv o o rb e e ld  de regerin g  g e k o 
zen had  v o o r  u itv oerin g  van  de 
m otie -D olm a n  o f  w an neer de 
P v d A -fra ctie  z e lf  m et een  in itia tie f 
in d ie  rich tin g  w as g ek om en , w as 
in b e id e  geva llen  onze steun verze
k erd  gew eest en  hadden  wij van  de

in d ien in g  van  een  e ig en  in itiatief- 
on tw erp  afgezien .
H et k ab in et h ee ft te g e n o v e r  het 
parlem ent w eer een s een  k eer  het 
on d erste  uit d e  kan  w illen  h e b b e n . 
A llich t k o m t het lid  dan g e v o e lig  op  
d e  neus terecht.
O p z ich ze lf bes ton d  bij on ze  fra ctie  
v o o rk e u r  v o o r  in v e s te r in g sa ftre k . 
o p  b ed rijfsg oed eren . D e K V P - 
fractie  b le e k  ech ter  g rote  v o o rk e u r  
te h e b b e n  v o o r  een  v erla g in g  van  
d e  v e n n ootsch a p sb e la stin g  en  d e  
C H -fractie  s lo o t z ich  daarbij aan.
Wij g ev o e ld e n  er n iets v o o r  m et 
on ze  C D A -partners in  k on k u rren tie  
te treden  (en  daarm ee w e llich t ze lfs  
b e id e  m aatregelen  o p  h et sp e l te 
zetten). O p deze w ijze  zou  h et b e 
tere de v ijand  zijn  g e w o rd e n  van  
het g oed e . T w ee  w etson tw erp en  
zou  een  p o lit iek e  d em on stra tie  
h e b b e n  be tek en d  d ie  n iet in  v e r 
h o u d in g  zou  staan tot het g rote  b e 
lang van  een  zo  een sg ez in d  m o g e 
lijk e  aanpak d o o r  de regerin g  én  
o p p os itie  van h e j w e rk lo o s h e id s - , 
p rob leem .
M ed e  daarom  m oest naar ons o o r 
d ee l uit d e  v ersch illen d e  m o g e lijk 
h ed en  een  keu s w ord e n  gem aakt. 
O m dat het daarbij s lech ts gaat om  
een  rela tieve v o o rk e u r  h e b b e n  wij 
on s naar de v o o rk e u r  der b e id e  an 
d eren  g ev oeg d .

V e rw a ch tin g e n  dat naast dit o o k  
n o g  e en  tw e e d e  in itia tie fw etson t
w e rp  van  ch r is ten -d em ocra tisch e  
z ijd e  za l w o rd e n  in ged ien d , zijn 
dan  o o k  o n g e g ro n d . N atuurlijk  
k u n n e n  n ieu w e  on tw ik k e lin gen  
aa n le id in g  g e v e n  to t n ieu w e  in itia 
tieven , m aar dit g e ld t zow e l v o o r  
het k a b in e t als v o o r  het parlem ent. 
A lsd a n  zal h et van d ie  o n tw ik k e 
lin g e n  a fh an g en  van  w e lk e  aard die 
e v e n tu e le  in itia tieven  zu llen  zijn. 
M o ch t er in  d e  to e k o m st aan leid ing  
k o m e n  een  in itia tie f-on tw erp  ver
h o g in g  in vesterin gsa ftrek  van
ch r is te n -d e m o cra t is ch e  zijde te 
o v e rw e g e n , dan  is d e  afspraak  g e 
m aak t dat d it a lleen  m et m ed ew er
k in g , van  alle  d rie  fracties zal k u n 
n en  g eb eu ren .
V o o r  d it  m o m e n t is een  keus ge 
m aakt en  daarm ee zijn  alternatieve 
m o g e lijk h e d e n  v o o r  d e  h u id ige  si
tuatie van  d e  baan.

K o rrek tie
D at een  in itia t ie f-on tw erp  op  z ich 
z e lf  e e n  h ard  parlem enta ir m id d el 
is (zek er  in  d it geva l gezien  de 

^ V o o rg e sch ie d e n is ) w il ik allerm inst 
on tk en n en . D aa rom  h e b b e n  wij n og  
o p  e en  a n d er punj; b ew u st naar m a
tig in g  g e s tre e fd ,.n a m e lijk  in d ie  zin 
dat d e  v o o rg e s te ld e  v erla g in g  van 
d e  v e n n o o ts ch a p s b e la s t in g  to t één 
p u n t b e p e rk t is en  (v oor lop ig ) 
s le ch ts  v o o r  een  jaar zal gelden .
D e  aa nd rang  om  v erla g in g  o p  tw ee 
p u n ten  te b e p a le n  w as alleszins 
verk laarbaar. O ns g in g  het even w el 
a llereerst o m  een  gebaar van b e 
grip , v e rtro u w e n  en  w aardering  
naar d e  kan t van  het z ich  in  de 
h o e k  g e d ro n g e n  v o e le n d e  b e d rijfs 
leven . G ez ien  h et (d o o r  on s  m et 
o v e rtu ig in g  v o org esta n e ) o n d ern e 
m in g sg e w ijz e  p ro d u k tie s te lse l van 
on ze  m a atsch a p p ij is het van  g root 
p s y c h o lo g is c h  b e la n g  dat d e  o v er 
h e id  in  ben a rd e  e c o n o m is c h e  o m 
sta n d ig h ed en  n ie t  alleen  d e  in  de 
k n el g era ak ten  te  h u lp  k o m t maar 
o o k  in  iets m e e r  dan  a lleen  maar 
w o o rd e n  er b lijk  van  g ee ft  een  al
g em een  g o e d  b ed rijfsk ljm a a t p o s i
t ie f  te w aard eren .
D at d a a d w e rk e lijk e  gebaar on tbrak  
in  h et reg er in g sv oorn em en . 
D aa rom  h e b  ik  on s  in itia tie f
w e tso n tw e rp  d an  o o k  prim air g ety 
p eerd  als een  politiek - 
p s y c h o lo g is c h e  k orrek tie  o p  het 
o v e rh e id s b e le id . O m  dit to t u it
d ru k k in g  te b re n g e n  w as een  verla 
g in g  vah  é é n  p u n t g e n o e g  en  daar 
h e b b e n  w ij h et v o o rs te l b ew u st toe 
w illen  b e p e rk e n .
H et o n v e rs ta n d ig s te  dat het k ab in et 
o f  d e  p ro g re ss ie v e  partijen  zou d en  
k u n n en  d o e n , zou  zijn  het

christen -d em ocratisch e v oors te l 
d em a g og isch  als een g ew e ld ig e  
aanval en  inbreuk op het w e rk g e le 
g en h e id sb e le id  van d e  regerin g  
v o o r  te stellen. Men m ag on s  v o o r 
stel best bestrijden, maar w ie  geen  
o o g  h eeft v oor  de grote te ru g h o u 
d en d h e id  en m atiging die daarbij 
d o o r  ons is betracht d oet ernstige  
tw ijfe l rijzen, zow el aan zijn  v e rm o 
gen  om  in te zien h oe  p o lit ie k e  
strom in gen  m et een niet g eh ee l g e 
lijk e  b eoord e lin g  der p ro b le m e n  
to ch  in  sam enw erking tot de o p lo s 
sin g  daarvan kunnen b ijdragen , als 
aan zijn  bereidheid  tot het s c h e p 
pen  van  d e  daarvoor v ere is te  
ruim te bij te dragen.

V E R A N T W O O R D IN G
K ru isinga  heeft vorige w eek  aan d e  
m in ister-presiden t gevraagd e rv o o r  
te zorgen  dat m inister G ruijters van  
V o lk sh u isvestin g  en R u im telijk e  
O rden in g  bereid  zou zijn  z ich  
teg en over  pers, radio en te lèv is ie  
ov e r  zijn  b e le id  te verantw oorden . 
Hij w erd  p rom p t op  zijn w en k en  
b ed ien d . D e m inister-president had  
G ru ijters verm anend toeg esp rok en  
en  n o g  d ieze lfd e  dag zou deze een  
p erscon feren tie  beleggen.
D e  v oorz itter  der K am er w as er 
k en n e lijk  zo  van overtuigd dat er 
na d it an tw oord  geen enkele red en  
m eer w as v o o r  eventuele n adere  
vragen , dat hij de ge legen h eid  
d a arvóór  o o k  niet open stelde en  
o n m id d e llijk  het vo lgen de agen d a
pu nt aan de orde stelde. D e  
m in ister-presiden t zag dit b lijkbaar 
o o k  zo , w ant hij rende direct na z ijn  
an tw oord  d e  zaal uit.
Jam m er, w ant ik  had best n og  een  
vraagje w illen  stellen. B ijv oorb ee ld : 
K an de m inister-president de 
verzek erin g  geven  dat de verant
w o o rd in g  d ie  bew in dslieden  o p  
aandrang vanuit het parlem ent b u i
ten  de K am er via pers, rad io en  
te lev is ie  afleggen , niet in m in d e 
ring  zal k om en  op  de verantw oor
d in g  d ie  zij in  en tegenover het P ar
lem ent g eh ou d en  zijn af te le g 
g e n ” ?
G erbrandy voegde als fun
gerend Kam ervoorzitter aan 
een spreker, die zijn opm er
kin gen  niet m eer kwijt kon, 
eens- toé: „Z e t  het maar in 
de krant” .
D at doe ik dan bij deze ook  
maar.
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Jaarvergadering
Verband

Op 1 maart j.1. werd te Utrecht de 
jaarvergadering gehouden van het 
Verband van AR Provincie- en 
Gemeentebestuurders. 
V erbandvoorzitter Weststrate nam 
op deze bijeenkom st afscheid na 
deze functie ruim  10 jaar te 
hebben' vervuld. Mr. v.d. Sluis, 
Utrechts Gedeputeerde, volgde 
Weststrate op. Naast toespraken 
van beide genoemden sprak ook 
minister De Gaay Fortman de 
druk bezochte vergadering toe.

D e s ch e id e n d e  v o o rz itte r  W est- m e d e d in g in g  -  een  g roo t d ee l van 
strate n am  in  zijn  a fsch e id sred e  d è  k o e k  aan d e  ov erig e  g em een ten
enkele  a sp e c te n  van  het „b e s tu u r - v oorb ij m et d eze op lo ss in g  v o o r  de
lijk  le v e n ”  o n d e r  d e  lo e p  die als 4 gem een ten .
k n e lp u n ten  g e ld e n . E v en een s  g a f ■  O p  het m in isterie  w ord t n og
hij aan w at h em  a ls p o s itie v e  o n t 
w ik k e lin g en  v o o rk o m e n ... w ant g e 
lu k k ig  zijn  d ie  er o o k  n og .
In  zijn a lg e m e e n h e id  is er m et d e  
k om st van  de W et o p  d e  Financiële 
Verhouding (r ijk  en  g em een ten ) 
v o o r  d e  g e m e e n te n  fu n d a m en tee l 
w e in ig  v era n d erd . H et taken- en  
b e h o e fte -p a k k e t van  de g em een ten  
is gelijk  g e b le v e n . E n  m et de u itk e 
ringen  k ra ch te n s  d eze w et k om en  
de g em een ten  m e e s ta l n iet uit. E en  
aan vu llen d e  u itk e r in g  m et de en - 
cad rerin g  v a n  „a rt. 12 g e m e e n te ”  
zou  a lsdan  d e  o p lo s s in g  m o e te n  g e 
ven, a ld u s W eststrate. H ij w ijs t  
e rop  dat h et k n e lp u n t zit in de h y 
p othese  van  d e  zog en a a m d e  (th e o 
retisch ) gemiddelde gemeente d ie  
als ba sis  d ie n t  v o o r  de b e re k e n in g  
van d e  u itk er in g en .
W at d e  p o lit ie k e  k leu r van  de m i
n isters van  B in n e n la n d se  Z a k en  en  
F in a n cieën  b e tre ft  m aak t het dan 
o o k  w e in ig  u it v o o r  d e  u itk erin gen  
aan d e  g e m e e n te n  als m en  de p e 
r iod e  1961 to t  n u  toe  o p  d it punt 
n o g  een s  in  b e s ch o u w in g  neem t. 
H et a frem m en  van  d e  in vesterin gen  
d o o r  d e  o v e rh e id  v in d t hij een  
g oed e  zaak v o o rz o v e r  het n iet- 
n o o d za k e lijk e  v o o rz ie n in g e n  b e 
treft. W aarom  o n th o u d t  het rijk  aan 
d e  aa n g ew ezen  groeikernen de b e 
n o d ig d e  m id d e le n ?  D eze  fin a n cië le  
b e v o o g d in g  w ijs t  hij aan als één  
van d e  o o rza k e n , w a a rd o o r  de w o 
n in g b o u w  is  te ru g g e lo p e n . In  dit 
v erb a n d  m e rk t hij op , dat h et rijk 
som s w e e r  w e l  d e  m id d e le n  h ee ft 
toe g e w e ze n , d o c h  n iet to t  u itb eta 
lin g  ov erg aa t (kan  overgaa n ) om d a t 
d e  p r o ce d u r e le  ''t o e s te m m in g e n  
v o o r  d e  b e tre ffe n d e  v o o rz ie n in g e n  
n o g  on tb rek en . D at d it  laatste m et 
nam e in d e  w o n in g b o u w  een  stij
g in g  van  d e  k o s te n  en  e v en een s  een  
stijg ing  van  de_ k ostp rijsh u u r  in 
h ou d t is ev id en t.

Toespraak 
De Gaay Fortman

N a de red e  van  W eststrate, sprak 
m in ister van  B in n en la n d se  zaken 
mr. W. F. D e  G aa y  F ortm a n  d e  v e r 
gad erin g  toe . Z ijn  toesp ra a k  h eeft 
n iet het p red ik aa t van  een  r e d e v o e 
ring. Hij w il graag  een  aantal zaken 
w at n ad er to e lich te n  en  daarna via 
d e  d iscu ss ie  w at v e rd e r  o p  d e  zaak 
ingaan. H ij m e m o re e r t  h oe  hij sa
m en  m et m r. P o la k , staatssecretaris 
van  b in n e n la n d se  zaken  o p  11 m e i 
1973 is gestart o p  e en  m in isterie , 
dat tot d a t m o m e n t 10 m aanden  
d em iss ion a ir  had  m oeten  w erk en , 
h etgeen  nu  b e p a a ld  n iet p lez ierig  
is. O m dat d e  fin a n cië le  u itk erin gen  
ter v e rg o e d in g  van  d e  p o lit ie - en 
o n d e rw ijsk o ste n  in  h et a lgem een  
als te laag w o r d e n  o n d e rv o n d e n  is 
er on lan gs e e n  s tu d ie co m m iss ie  in 
g este ld  o m  d eze  zaken  te o n d e rz o e 
ken  en  na te gaan op  w e lk e  w ijze  
co n s tru ctie v e  v e rb e ter in g en  k u n , 
n en  w o rd e n  d o o r g e v o e rd .
E In het k a d er  van  de werkloos- 
h e id s -b e s tr ijd in g sw e rk e n  on lan gs 
een  bed ra g  van  f  120 m iljo e n  aan de 
gem een ten  is b e s ch ik b a a r  geste ld . 
H ij h ee ft in  h et a lg em een  d e  in d ruk  
dat m en  n ie t o n te v re d e n  b e h o e ft  te 
zijn  o v er  w at er d a a d w e rk e lijk  d o o r  
d e  g em een ten  m et d eze  u itk erin g  is 
gedaan.
■  V an  h et K a b in e t  B ie sh e u v e l lag  
er de to e z e g g in g  aan d e  4 grote  g e 
m een ten  (A m sterd a m , R otterd am , 
D en  H aag  e n  U trech t) d e  g em een te - 
fin an ciën  te  saneren . D e  m in ister  
on tk en t n iet d a t d e  th an s d o o r  de 
regerin g  D e n  U y l g e b o d e n  o p lo s 
sing  w re v e l w e k t  b ij d e  andere g e 
m een ten . E r  gaat im m ers -  bu iten

steeds gew erk t aan de herziening 
van  de Politiewet. De b e w in d s m a n ' 
stelt dat u itb re id in g  van  m ankrach t 
een  d r in gen d e . eis. is. V or ig e  k a b i
n etten  h eb b en  d it p u nt verw aar
lo o sd . V oorts  stelt hij dat b inn en  
een  tijd sb estek  van 4 a 5 ja re m d e  
m ateriële  u itrusting  van d e -p o lit ie  
z od a n ig  v erb eterd  m oet zijn, dat 
van  een  b e v re d ig e n d e  situatie g e 
sp rok en  kan w ord en . T hans is dit 
a llerm in st het geval.

Terreur
■  V e rv o lg e n s  gaat de m in ister in 
o p  het „a fsch u w e lijk e  vraagstuk  
van  d e  terreur” , zoa ls .hij d it z e lf  
n oem t. Hij zegt dat bij de terreur
daden in 1974 -  T unis, in d e  Franse 
A m b a ssa d e  en  in de S tra fgev an g e
n is  S ch e v e n in g e n  -  is g eh a n d e ld  op  
basis  van  d e  terröristen -circu la ire  
van de T w eed e  K am er. H ierin  is 
geste ld , dat het o p p e rb e v e l l ig t  in 
h an den  van  de m in ister van  ju s t i 
tie , zu lk s in sam en w erk in g  m et de 
m in ister  van  b inn en lan d se  zaken. 
B ij d e  bes tr ijd in g  van  de m isdaad  
en  de h an dhaving  van  d e  op en ba re  
o rd e  staat v o o ro p : „p a k k en  + b e 
stra ffen ” . E n  h ierb ij de geg ijze ld en  
en  b e trok k en en  zo ve ilig  m og e lijk  
trach ten  te v erw ijd eren .”
W ij leven  in e en  w ette lijk  beste l, 
a ld us de bew in d sm an , dat als u it
gan gsp u n t k ent dat de ov erg rote  
m eerd erh e id  z ich  h ou d t aan de 
w ette lijk e  regels. M et v roeg er  v e r 
sch ilt  de h u id ige  w oe lig e  tijd , dat 
d e  h ed en d aagse  bu rger lu id ru ch tig  
aand acht vraagt v o o r  v erm een d  o n 
rech t. H et is o.a. d e  taak van  een  
m in ister  eraan m ed e  te w erk en  te 
re ch t geu ite  grieven  w eg  te ne- 
m e p .”
■  „D e  G aay F ortm an  v in d t het o n 
v erm ijd e lijk , dat hij o o k  n o g  een  
„o n b e v r e d ig e n d  w o o rd  o v er  de 
gewesten” zegt. In  het k ort g eeft hij 
n og  e en s  w eer o p  w e lk e  w ijze  d e  
to t nu  toe  g e w ro ch te  stukken  op  dit 
p u nt zijn vervaard igd . M et nam e 
van  de con cep t-S tru ctu u rsch ets  
m et d e  44 g ew esten  g eeft hij aan 
dat d e  hierin  op g e n o m e n  44 v e rzo r 
g in g sg e b ie d e n  d a ad w erk elijk  b e 
staan. A ls  m in ister  van  B in n en lan d -

- „ V a n  L a n g m a n  is  d e  in d e l in g  
v a n  o n s  v o lk  in  d o m in e e s  e n  
k o o p l i e d e n .  D e  m in is t e r  v a n  
o n t w ik k e l in g s s a m e n w e r k in g  is  
b i j b e i d e  c a t e g o r ie ë n  o n d e r  te  
b r e n g e n .  N u  e e n s  w o r d t  d e z e  
d a n  w e e r  g e n e  d o o r  h e m  o p  z i jn  
p l i c h t e n  g e w e z e n :  n u  e e n s  z i jn  , 
d a t  d e  a n d e r e  E E G -la n d e n ,  d a n  
d e  v a k b e w e g in g  e n  s o t n s  d e  
R e g e r i n g  v a n  e e n  d e r d e  la n d  
z o a ls  d e  I n d o n e s is c h e .  M a a r  
n a a s t  d o m in e e  is  d e  m in is t e r  
ö o k  k o o p m a n ;  e e n  k o o p m a n  
d ie  z i jn  w in k e l  g o e d  a a n  d e  
g a n g  w e e t  te  h o u d e n . ”

A ld u s  het A R -k am erlid  V an  D am  in 
zijn  in bren g  tijd en s d e  b eh a n d e lin g  
van  d e  b eg ro tin g  v o o r  o n tw ik k e 
lin gsa m en w erk in g . V an  D am  m e rk 
te v erd er  op  dat de A R -fraktie  
v o o r  d e  n ijvere  en  bek w am e k o o p 
m an P ron k  w aard erin g  heeft, m aar 
v o o r  „d o m in e e ”  P ro n k  in  m in d ere  
m ate. -

Hulp armste landen
E en  w a a rd evolle  aanvulling  n oem d e  
d e  A R -w o o r d v o e d e r  de d irecte  
h u lp v er len in g  aan de arm ste landen  
en  g roep en , d ie  P ron k  w il d o o r -

s.e Z a k en  v o e lt  hij z ich  h ieraan in 
het g eh ee l .niet g eb on d en , bij de uit
w erk in g  van  d e  gew estw et. H et w o r 
den  er in  e lk  geva l g een  44. D e d o o r  
d e  m in isterië le  w erk g roep  te v er 
rich ten  studie op  dit p u n t zal o m 
streeks P asen  ’75 zijn  a fgeron d . Er 
zal dan  een  w etson tw erp  gereed  
zijn, dat o m  advies w o rd t  gestuurd  
aan d e  p rov in c ia le  b estu ren  en  de 
d iverse  adviesraden .
T en slotte  stipt, hij n o g  een  aantal 
zaken aan zoals: c iv ie le  v e rd e d i
ging, bran d w eer, reorgan isa tie  B .B . 
E r w o rd t d ru k  aan g ew erk t het b e 
le id  ter zake o m  te bu ig en , zodat 
b inn en  een  aantal ja ren  o p  een  zin
n ige  w ijze  kan w ord en  gereorga n i
seerd. D e d oe ls te llin g  die h ierb ij in 
ach t g en om en  w ord t is dat d it soort 
w erk  m et w eerk la n k  van  de (d ee l
n em en d e ) bu rgerij o p  een  e ffe c t ie 
vere  w ijze  m oet verlop en .

M r. W. R. v:d. Sluis, de nieuwe 
voorzitter van het Verband.

In' d e  d iscu ssie  d ie  h ierop  v o lg t  
w o r d t  de b ew in d sm a n  o.a. g e 
vraagd  w aarom  hij b ij overtred in g  
van  de open bare  ord e , w aarvan hij 
a ls m in ister  tev oren  o p  de hoogte  is 
geste ld , de zaak laat escaleren  en  
p a s  daarna het o v e r le g  start en  
trach t tot eén  o p lo s s in g  te k om en . 
W aarom  geen  h arder aanpakken 
van  d e  ov ertred ers?  D e m inister 
an tw oord t, dat „e e n  m en s van het 
v erled en  leert als hij w ijs  is .”  D o o r  
g ew e ld  de ov e rtre d in g  . 'van d e  
op e n b a re  ord e  op  te lossen  v in d t 
hij een  zaak die to t  e lke prijs v e r 
m e d e n  m oet w ord en . Hij w ijst 
e v e n w e l op  het g ed ecen tra liseerd

M.H.  L. Weststrate, 
scheidend voorzitter.

ste lse l van op en b a a r  bestuur, 
w a a rd o o r  m en  v e rp lich t  is de b e 
tro k k e n  autorite iten  eerst in te 
sch ak elen . V aak  k om t het ook  v o o r  
d a t d e  op tred en d e  au torite it niet d e  
b e sch ik k in g  heeft ov e r  m ateriaal 
o m  o p  te treden . M et nam e het 
gebru ik m ak en  van  „p a s s e n d ”  d e- 
fen sie-m ateriaa l d u u rt vaak lang  
v o o r  d it te b es tem d er  plaatse is.
B ij in terruptie vraagt burgem eester  
V erp la n k e  o f  een  ov ereen k om st 
m et zu lke lied en  (zoa ls  bij de g ijze
lin g  in de Franse A m ba ssa d e), v er 
b ro k e n  m ag W orden als dat m o g e 
lijk  is. D e  minister stelt n adruk k e
lijk  dat in deze geva llen  altijd 
sp rake is van situatie-eth iek . Er is 
g een  a lgem ene r ich tlijn  v oor  d erg e 
lijk e  situaties te g even . H et is u it-

Voor „dominee” Pronk 
minder waardering dan 
voor „koopman” Pronk .

voeren . H êt lig t in de lijn  van 
het p le id o o i, d a t onze fr a c t ie  in 
haar ra p p ort „Olie ~en Ontwikke
ling”- h ee ft  g e h o u d e n ” . O o k  m et de 
v ersch u iv in g  van  d e  h u lp  van  on t
w ik k e lin gs la n d en , d ie  in  betere  
d o e n .z i jn  g ek om en  d o o r  d e  geste 
gen  g ro n d sto ffe n o p b re n g ste n , naar 
arm e o n tw ik k e lin g s la n d en  k o n  de 
fractie  in stem m en . M aar w e l v roeg  
V an  D am  z ich  a f w at C u b a  en  Ja
m aica  tegen  die a ch terg ron d  in de 
rij van b ijzo n d e re  con cen tra tie lan - 
d en  d oen ; m et resp. 510 en  720 d o l
lar bruto n ationaal p ro d u c t  b e h o ftn  
zij bes lis t  n iet to t  d e  arm ste, v erg e 
lek en  m et d e  andere on tw ik k e lin g s 
landen , d ie  van  N ed erla n d  steun 
on tvan gen . M in ister P ro n k  h eeft 
v o o r  d e  k eu ze  van  C uba en  Jam aica

n og a l d e  nadruk g e le g d  op  één van 
d e  criteria  d ie g eh a n teerd  w ord en  
bij d e  steun verlen in g , n l. d ie van de 
soc ia a l-p o lit iek e  stru ctu ur van deze 
lan d en . V an D am  w aarsch uw de 
v o o r  een  te sterk ben ad ru k k en  van 
dit criterium : „D it  d o e t  aan de 
w aarde  d ie  d it criteriu m  op  z ich ze lf 
h eeft, m aar dan bij een  ev en w ich 
tige  to e p a ss in g ,.a fb r e u k  en  b ev or
dert de v erd ee ld h e id  in  e igen  land 
o v er  d e  on tw ik k e lin gssa m en w er
k in g. D at m oet w o rd e n  v o o rk o 
m en .”

Herstructurering
bedrijfsleven

K ritis ch  stond  V an  D am  tegen over

eraard w el zo, dat gesteld  kan w or
den  dat d erge lijk e  lieden  een m i
n im u m  aan e th iek  kennen. 
T enslotte  g even  w ij enkele kern
punten  w eer u it de toespraak van 
d e  n ie u w e 'v o o rz it te r  mr. v.d. Sluis. 
Z ijn  red evoerin g  handelde over 
ru im telijke p rob lem en  v oor  grote 
en  k leine gem een ten  .
■  O p dit tijdstip , ge legen  tussen 
het v ersch ijn en  van  de Oriënte- 
r ingsn ota  en de aanstaande publi- 
katie van de .S tructuurschets V er
stedelijk in g , m oeten  vele gem een
ten  gerek en d  w o rd e n  te behoren  tot 
een  van de. v o lg e n d e  drie categori
eën:
a. d e  groe isted en ;
b. de groeik ern en ;
c. de k leine kernen.
■  D e groeisteden (o.a. Zw olle, 
U trecht) zijn n o g  in staat belang
rijke w o o n w ijk e n  binnen  hun ge
m een telijke  grenzen, te realiseren. 
Z ij zu llen  d a a rb ij. specia le  facilitei
ten  van  het rijk  Ontvangen (o.a. lo- 
katiesubsid ie).
■  D e groeikernen (o.a. Zoeterm eer, 
N iew egein , P u rm eren d ) zijn in de 
reg e l gem een ten  die, geen  groot 
inw oneraantal bezittend , bu iten 
p rop ortion ee l m oe(s)ten  groeien  om  
d e  b e v o lk in g so v e r lo o p  uit (dichtbij 
gelegen ) grote sted en  op  te vangen. 
Z ij h ebben  rech t op  . tenm inste 
ev en v e e l fa cilite iten  als de groei
steden .(ex tra -m aatregelen  v oor  hen 
d ien en  te bestaan  uit: classificatie, 
h u lp  ten beh oev e  van  de infrastruc
tuur in de ru im ste zin van het 
w oord , etc.)
■  O ok  de ov erig e  gem eenten,
d . w .z. de kleine kernen, hebben  te 
k am p en  m et zw are problem en:
a. h oevee l m o g e n  zij n og  bou w en  
v o o r  de groe i? '
b. hoe kunnen  zij, m anoeuvrerend 
tu ssen  de verla n g en s van de land
bou w  en de e isen  van de m ilieu- 
(actie)groepen , n o g  verantw oorde 
b estem m in gsp la n n en  v oor  hun bu i
ten g eb ied  rea liseren ?
■  D e k lein e k ern en  hebben  be
h oe fte  aan een  zo sp oed ig  m og e 
lijke  concretisering van het recht 
dat d e  O riën terin gsn ota  hen to e 
kent, nam elijk  het opvan gen  van de 
„natuurlijke  g roe i van de autoch 
ton e bev o lk in g  ...., v o o r  zover land- 
sch ap , natuurlijk  m ilieu  en stede- 
b o u w k u n d ig e  situatie ter plaatse 
z ich  daar n iet teg en  verzetten ”  (pag 
69 van de O riën terin gsn ota  R u im te
lijk e  O rdening).
■  D e rechtsgelijkheid w aarop de 
k lein e kern en  aanspraak m oeten  
k u nn en  m aken, vereist dat o b je c 
tieve  criteria w ord en  gebezigd  bij 
h et „v o o rtd u re n d  on d erzoek ”  naar 
d e  w o n in g b eh oe fte  van de „natuur
lijk e  g ro e i” . D eze  criteria dienen 
te om vatten  d e  (n ieu w b ou w ) w o 
n in g b eh oe fte  on d er  d e  eigen
a. economisch gebondenen;
b. bejaarden ;
c. incomplete gezinnen (waartoe 
o o k  te reken en  alleenstaanden, 
v o o r  zover d eze n iet tot een- der 
ov erig e  ca tegorieën  behoren);
d . zwerfforenzen;
e. elders (doch dichtbij werkenden, 
b ijv o o rb e e ld  b inn en  een straal van 
10 km .

s-Gravendeel, T. den Breeien

een  p ost van 35 m iljo e n  gulden, die 
on d er  het p la fo n d  van on tw ikke
lin gssam en w erk in g  w as op g en o 
m en  v oor  d e  h erstructurering  van 
h et N ederlandse bedrijfsleven . 
„K r itis ch  om d at w ij n iet een zoda
nig. verband tu ssen  d e  herstructu
rerin g  van het N ederlandse be
d rijfs lev en  en  d e  on tw ikkelin gssa 
m en w erk in g  k o n d e n  ontw aren, dat 
d eze  p os t on der h et on tw ikkelings- 
p la fo n d  zou  rech tvaa rd igen ” . Van 
D am  achtte de situatie bij lange na 
n o g  n iet rijp, o m  deze  post op te 
nem en .
D e  A R -w o o rd v o e rd e r  vroeg  zich 
ten slotte  a f o f  d e  rechtstreekse 
h u lp  d ie  P ron k  m .i.v . 1975 voorstelt 
aan particu liere  organisaties in 
on tw ik k e lin gs la n d en  w el m et v o l
d o e n d e  w aarborgen  w at con trole  en 
se le ct ie  betreft om rin gd  is. Verder 
v ro e g  hij z ich  a f o f  d e  regering  geen 
kans ziet w egen  te v ind en  om  de 
steun  aan het V N  West Irian - 
(N ieu w  G uinea) fo n d s  v oort te zet
ten  en  vroeg  h ij het oord eel van de 
m in ister o v er  een  aantal ideeën  die 
in  het A R -ra p p ort „O lie  en Ont
w ik k e lin g ”  s ton d en .
Tenslotte vroeg hij het oordeel van 
de Minister over regionale en locale 
ontwikkelingsbanken als hulpver- 
leningskanalen.
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Op grond van art. 26 van  de  
W et op het W eten sch a p p e 
lijk  O nderw ijs m o et ieder
een, die de vereiste  b e 
kw aam heden ■ h eeft o p g e 
daan, toegelaten w o rd en  tot 
het . w eten sch app elijk  o n 
derw ijs.

D it in a fw ijk ing  van  d e  situatie 
v o o r  e in d ex a m en k a n d id a ten  van  
M avo en H avo, d ie  g een  toe la tin g s- 
récht h eb b en  tot het m id d e lb a a r  en  
h o g e r  b e ro e p so n d e rw ijs , m aar 
s lech ts  toelaatbaar zijn .
V ro e g e r  w as er n og  een  ze k e re  rem , 
om d at m en  v o o r  b e p a a ld e  s tu d ies  
sp e c ifie k e  d ip lo m a ’ s v a n  het 
v .h .m .o . n o d ig  had, b ijv . g y m n a 
sium  13 o f  h .b .s .-b . S in d s  een  aantal 
ja ren  bestaat er een  zo g e n a a m d e  
omnivalentie van  h et v .w .o ., d .w .z . 
dat m en  m et e lk  so o rt  d ip lo m a  a lles 
m ag  gaan studeren , al za l m e n  
som s bep aa ld e  v a k k en  m o e te n  in - 
halen . D eze om n iv a len tie  b e te 
k e n d e  op  z ich ze lf een  a a n g ro e i van  
het aantal a d sp iran t-stu d en ten . E en  
v ee l g roter e ffek t k w a m  daar n o g  
bij. S ed ert d e  ja ren  v ijft ig  g ro e id e  
het aantal jo n g e  m en sen , d ie  een  
un iversita ire  op le id in g  w en sten . 
H et percen tage  g e d ip lo m e e rd e n  u it 
h et secon d a ire , het m id d e lb a a r  o n 
derw ijs , dat d o o rs tro o m d e  naar h et 
tertiaire, het h oger o n d e rw ijs , nam  
sterk  toe. V erd er sp e e ld e  d e  b e v o l
k in g sg roe i n og  een  v e rs te rk e n d e  
rol. H et g e v o lg  van b o v e n g e n o e m d e  
e ffek ten  w as een sterk e  aanw as van  
het aantal studenten . Z o  w a s in  
1965 het aantal stu d eren d en  o n g e 
v eer  even  g roo t als h et aantal v o o r 
d ien  a fgestu d eerd en  tesam en !
In  het beg in  van d e  zes tig er  ja re n  
d o e m d e  reeds het r u im te p ro b le e m  
op . E en  snelle  g roe i v a n  h e t aantal 
stu d eren d en  stelt im m ers d e  u n i- 
versite it v o o r  grote  p r o b le m e n  van  
op v an g . M et nam e v o o r  d e  g e n e e s 
k u n d e  op en ba ard e  z ich  h et p r o 
b leem  van lange w a ch ttijd e n  v o o r  
d e  studenten . H et k n e lp u n t zit im 
m ers m eesta l n iet in d e  c o lle g e z a 
len , m aar in de p ra k tijk fa sen  van  
het on d erw ijs , zoa ls stages o f  p r a c 
tica. In d ertijd  v o e rd e  m in is te r  D ie 
p en h orst al een  p le id o o i v o o r  een  
w ette lijk e  regeling  ter b e p e rk in g  
van  het aantal s tu d eren d en , m aar 
de tijd  -  en  het p a rlem en t -  w as er 
toen  n o g  n iet rijp  v oor.
O ndank s ja ren  van sn e lle  u itb re i
d in g  van  de m id d e len  in  h et w e te n 
sch a p p e lijk  on d erw ijs  w e rd  d e  s i
tuatie steeds n ijp en d er. D it  le id d e  
in het voorjaar 1971 to t  h e t aanne- 
'm en  van  een  m a ch tig in g sw e t in 
zake d e  bep erk in g  van  h et aantal 
studenten . D e regerin g  m o c h t  -  m et 
in a ch tn em in g  van  een  b e p a a ld e  
p ro ce d u re  -  v o o r  b e p a a ld e  s tu d ie 
r ich tin g en  een  b ep erk te  in sc h r ij
v in g  v o o r  e e rs te ja a rss tu d e n te n  a f
k on d ig en . H et g in g  h ie rb ij m et 
nam e om  de g en eesk u n d e , d e  ta n d 
h ee lk u n d e , de v eea rtsen ijk u n d e , 
m aar o o k  om  rich tin g en  als fa rm a 
cie , b io lo g ie , engels , n e d e r la n d s  en  
soc ia le  geogra fie . O n d a n k s h e t fu n 
d am en tele  karakter van  d it  w e ts 
on tw erp  kreeg  het n a g e n o e g  geen  
p u b liek e  be lan g ste llin g . M en  w as te 
zeer v erv u ld  van  d e  c o l le g e g e ld 
v erh og in g . H et p a rlem en t b ra ch t d e  
gevraagd e  g e ld ig h e id  van  v i j f  jaar 
ech ter  terug  tot tw ee  ja ar  (d o o r  een  
am end em en t-T er W oorst) o m  d e  
d isk u ssie  later m in d er g eh a ast te 
k u n n en  voeren .’
In d erd aad  kw am  het h u id ig e  k a b i
net in het v oorjaar 1974 m et een  
n ieuw ' w etson tw erp , m aar d e  ter
m ijn  w as w eer zo  k o rt  d a t d e  
T w eed e  K am er v o o r  1974/75 één  
jaar verlen g in g  b ek ra ch tig d e  o m  de 
m eer fu nd am en tele  d isk u ss ie  in  
alle  rust te ku nn en  v oeren . In dit 
artikel gaat het nu om dit laatstge
noemde fundamentele debat, waar 
het parlement nu aan toe is.

Huidige wetsvoorstel
H et in g ed ien d e  w etso n tw e rp  (nr. 
12 929) w eek  n iet w e ze n lijk  a f  van  
d e  reed s bestaan de rege lin g . E r w as 
sp rake  van  een  aantal v e rb e te r in - ■ 
gen  en  v erd u id e lijk in gen . S le ch ts  
w at b e tre ft  d e  se lek tie  w e rd  een  
n ieu w  standpunt in g e n o m e n . D e 
g e ld e n d e  rege l dat alleen zij, d ie  la 
ger d an  een  g e m id d e ld  e in d e x a - 
m e n cy fe r  van  7lh s c o o r d e n , m o e s 
ten  loten , zou  v era n d erd  d ie n e n  te 
w o rd e n  to t een  a lgem en e  lo t in g  
m et ied er  d eze lfd e  kans o m  in  te 
lo ten . Op dit punt w o rd t  v e rd e r o p  
d iep er  ingegaan. H et w e tso n tw e rp
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Maatschappelijke behoefte 
bepalend element 

voor toelating studenten?
zou  ov er ig en s  w eer  een  b ep erk te  
g e ld ig h e id sd u u r  h eb b en , nam elijk;^ 
tot en  m et het cursusjaar 1976/77. 
In m id d e ls  is een  be lan grijk e  nota 
van  w ijz ig in g en  aan d e  'T w e e d e  
K am er gestu u rd . N iet aileen  is de 
v oorz ien e  g e ld ig h e id sd u u r  m et een  
jaar v er len g d , h etg een  b eg r ijp e lijk  
is g ez ien  d e  v ertragin g  in  de b e 
h an d elin g , m aar o o k  is een  n ieuw e 
b e p a le n d e  fak tor  in gev oerd . D e 
b e w in d s lie d e n  bek lem ton en  nu het 
b e la n g  van  d e  m aatsch ap p elijk e  
b e h o e fte  v o o r  het bem erken van  het 
aantal stu d en ten  in  bep aa ld e  stu 
d ierich tin g en . M et andere w oord en , 
als er sp ra k e  is van  een  d re ig en d . 
o v e rs ch o t  van  a fg estu d eerd en , is de 
regerin g  g em a ch tig d  o p  d ie  g ron d  
een  n u m eru s fix u s  in  te stellen . In 
d e  bij g e v o e g d e  to e lich tin g  w ord t 
dan o o k  v e e lv u ld ig  g esp rok en  van 
d e  kans o p  het „s tru k tu ree l”  w o r 
d e n  van  d e  n um eru s fix u s . O p de 
a ch terg ron d  van  d it alles staat een  
ra p p ort o v er  d e  toek om stig e  aantal
len  a fg estu d eerd en  en  d e  on tw ik k e 
lin g  van  d e  b eh o e fte  aan a fgestu 
d eerd en . In  d it rap p ort v oorz ie t 
m eh  g rote  w erk lo o sh e id sp e rce n ta 
g es  v o o r  a fg estu d eerd en  in een 
g ro o t  aantal stu d ierich tin gen .

Maatschappelijke
behoefte

In h et k o m e n d e  d eb at zal de d is
k u ssie  z ich  to esp itsen  op  tw ee 
h o o fd p u n te n , nl. op  d e  vraag op  
w e lk e  g ro n d e n  m en  een  num erus 
fix u s  m ag  aan leggen  èn  op  d e  vraag 
naar d e  w ijze  van  selektie . O p dit 
laatste p u nt w o rd t  v erd erop  in g e 
gaan.
T o t nu  to e  w erd  de n um eru s fix u s  
gezien  als een  tijd e lijk e  n ood m a a t
regel in  een  situatie w aarin  het 
a a n g em eld e  aantal stu d en ten  de 
b e sch ik b a re  ru im te verre  te b o v e n  
g ing . D us een  soort van  „n o o d  
breek t w e t” , in  casu  art. 26 van  de 
W .W .O. E r w as ech ter  toen  reeds 
m eer aan d e  hand. Im m ers w an neer 
Ijet s lech ts  zou  gaan om  een  toev a l
lig e  k orts lu it in g  van  een  o f  tw ee 
jaar, zou  m en  beter  het systeem  van 
w a ch tlijsten  h e b b e n  k u n n en  in v o e 
ren. D at is b e w u st n iet gedaan. ïn  
b red e  k rin g en  is m en  n am elijk  van 
o o rd e e l dat d e  fin a n cië le  v oorra n g  
n iet la n ger m eer zo  n ad ruk k elijk  
g e le g d  m ag  w o rd e n  op  het w eten 
sch a p p e lijk  on d erw ijs , m aar eerder 
op  het b a sison d erw ijs . N u is  teven s 
d e  b e p e rk e n d e  fin a n cië le  fak tor  in 
d e  zev en tig er  ja ren  sch erp er  aan de 
dag  g e tred en  dan  in  d e  zestig er  ja 
ren. H et w eten sch a p p e lijk  on d er
w ijs m o e t dus rek en en  m et het feit, 
dat h et s im p e le  v erzoek  om  uit
b re id in g  van  d e  on d erw ijsru im te  
d o o r -m id d e l van  een  v erg rotin g  van 
de fin a n cië le  m id d e len  n iet o f  
n au w elijk s ’ kan  w ord en  g e h o n o 
reerd . E n ig szin s  sp ee ld e  in  het ver
led en  dus,, reed s  een  zek er e lem ent 
van  p erm a n en tie  een  rol.
G eh ee l n ieu w  is ech ter  d e  g ed ach te  
om  d e  m a atsch a p p e lijk e  b eh oe fte  
als een  rech tstreek s b ep a len d  e le 
m en t te  la ten  op tred en . Is d it aan
vaardbaar? Is het n iet on verstan d ig  
om  z o ’n n ieu w e  fak tor  in een s in 
een  besta an d  v o o rs te l in  te b ren 
gen ? M oeten  d an  n iet n ieu w e  ad
v iezen  aan a llerle i instanties in  het 
v e ld  w o rd e n  gevraa gd ? H oe  w il 
m en  d ie  m a a tsch a p p e lijk e  vraag 
bep a len ?  Z ijn  p rog n oses  n au w k eu 
rig  g e n o e g ?  M oet d e  ov erh e id  dit 
gaan regu leren , o f  kan  m en  v o l
staan m et m eer g erich te  v o o r lich 
tin g ? M o e t b o v e n d ie n  een  g egev en  
on d erw ijsca p a cite it  onvolledig b e 
nut gaan  w ord en , terw ijl n o g  ve len  
d ie  stud ie  zo u d e n  w illen  v o lg e n ?  
K o rto m  een  serie  u iterst g ew ich tig e  
vragen , d ie  d es te zw aarder w egen  
nu het w e te n sch a p p e lijk  on d erw ijs  
n iet w eet w at er gaat veranderen

In bijgaand artikel gaat dr.
A. J. Vermaat,
hogeronderwijsspecialist van de 
ARP Tweede Kamerfractie, nader 
in op de problem atiek van de 
„numerus fixus” , d.w.z. hét 
probleem van de beperking van 
het aantal studenten dat tot het 
wetenschappelijk onderwijs zal 
kunnen worden toegelaten. Het 
Parlement staat momenteel nl. 
voor de beslissing o f  de bestaande 
„numerus fixus wet”  (die tijdelijk 
is) verlengd moet worden, en zo ja, 
voor hoe lang en onder welke 
voorwaarden.'

D oor
d r . A . J. V erm a a t
Tweede Kamerlid ARP

m et d e  a a n g ek on d ig d e  herstruktu - 
rerin g  en  d e  k oörd in a tie  m ét het 
h o g e r  beroep son d erw ijs .

H et . is dan o o k  zeer d e  vraag o f  
het parlem ent reed s  nu  m et deze

• Leren leven met het lot. (Illus
tratie uit Straks studeren)

essentiële  w ijz ig in g  a k k oord  zal 
ku nn en  gaan!

Wijze van selektie
W anneer m en  uitgaat van een  w et
te lijk e  reg e lin g  inzake d e  b ep erk te  
toe la tin g  to t een  aantal s tu d ier ich 
tingen , rijst d e  vraag o p  w e lk e  
w ijze  m en  m o e t gaan b ep a len  w ie  
wel, en  w ie  niet toeg e la ten  kan 
w ord en . In  d e  a fg e lop en  ja ren  
w erk te  m en  -  zon d er  al te v ee l d is 
k u ssie  ov er  d eze  regeling  -  m e t de 
sch e id slijn  van  d e  7V2. B eh aa ld e  
m en  g e m id d e ld  m eer dan een  7 V2 , 
dan  w erd m en  d irekt toeg e la ten . Z o  
niet, dan m o e s t  m en  loten-, w aarbij 
d e  kans a fh in g  van  het aantal n o g  
o p e n  p laatsen  en  van het aantal 
k on ku rren ten . G ezien  het o n v e r 
w achts ingaan  van  d e  n u m eru s 
fix u s  w erd  bij w ijze  van o v e rg a n g s 
rege lin g  een  u itzon d erin g  gem aakt, 
v o o r  hen, d ie  u it m ilitaire d ien st 
kw am en , en  v o o r  hen  d ie ^ o o r  d e  
tw eed e  jn aa l m ee lootten .
H e t . h u id ig e  w etsv oorste l w il dit 
bestaan de sy steem  verlaten . V o o r 
gesteld  w o rd t een  stelsel van  a lg e 
m en e (in tegra le) loting , w aarbij ié- 
dereen een  e v e n  grote ( o f  k le in e) 
kans heeft. In  vakterm en : een  in te 
grale, a -se lek te  loting . D e  b e w in d s 
lied en  k w am en  to t  d it stan d p u n t op  
g ron d  van  h u n  bezw aren  teg en  m o 
gelijk e  a lternatieve se lek tiep roce - 
dures. M en w il v oora l een  reg e lin g  
bev ord eren , d ie  ob jek tie f, d o o r z ic h 
tig, b illijk , d oe lm atig  en  aanvaard
baar is. D e  a lternatieven  v o ld o e n  
n iet aan al d eze  vereisten , h etgeen  
d e  regerin g  bren g t tot het stan d 
p u n t van  een  in tegrale, a -se lek te  lo 
ting.
W ordt dit stan dpu nt 'gedeeld? Er 
b lijk t een  g ro o t  aantal u ite e n lo 
p e n d e  m e n in g e n  te bestaan. W an
n eer m en  naar. het o n d erw ijsv e ld  
k ijkt, bestaat er grote  v erd ee ld h e id . 
E en  aantal d o ce n te n  v er fo e it  het 
v o o rg e ste ld e  systeem , om d a t de 
fak tor  in te llig en tie  o f  k en n isresu l
taat (zeg: e in d ex a m en c ijfe rs ) g een  
en k ele  aparte ro l m eer zou  s_pelen. 
M én  acht d it funest. A n d eren  v in 
d en  het w e tsv o o rs te l op  d it  p u nt 
w e l ju is t; m e n  spreekt dan  graag 
van  ge lijk e  k an sen , o f  m en w ijs t  op  
h et fe it dat ied ereen  h e t-w e tte lijk  
v ere is te  van  een  v .w .o .-d ip lo m a  
h eeft. D e o ff ic ië le  a ca d em isch e  
stan d p u nten  zijn  wat m oe ilijk er  te 
p laatsen . D e  a ca d em isch e  raad d o e t  
a lso f  het .gaat o m  een  regeling  v o o r  
één  jaar, en  h ee ft  dan w el v red e  
m et het v o ors te l- van de b e w in d s 
lied en . Op a n d ere  p laatsen  ech ter  
v in d t m en  dat de A ca d e m isch e  
R aad zou  o p te re n  v o o r  een  ste lse l 
van  g ew o g e n  lo t in g  (d.w .z. dat de 
kans van een  student op  in lo tin g  
m e d e  a fh a n k e lijk  is van  b ijv . het 
g em id d e ld e  e in d ex a m en c ijfe r ), w a n 
n eer het zéu  gaan o m  een  re g e 
lin g  v oor  e en  groter aantal ja ren ,- 
H et v reem d e  is  b ov en d ien , dat te
ge lijk ertijd  e en  v oqrk eu r wo'rd.t u it
g esp rok en  v o o r  een  b esten d ig e  ge 
dragslijn !
D e  T w eed e  K a m er lijkt sterk  v e r 
d e e ld  te  zijn  o v e r  .d e  se lek tiem e- 
th od e . D e  frak tie  van  d e  P. v .d . A. 
lijk t het stan d p u n t van d e  b e w in d s 
lied en  te w illen  v o lgen ; van  d e  an 
dere  lin k se  frakties kan d it n iet 
zon d er m eer  g ezeg d  w ord en . D e 
fraktie van  d e  V .V .D . v o e lt  v ee l 
v o o r  het in ste llen  van een  v e rg e lij
k en d  toe la tin g sex am en , m aar in  ie 
der  geva l v o o r  een  g ew ich tig e  rol 
van  de e in d ex a m en cijfe rs . D e o n 
d e rw ijsco m m iss ie  van K .V .P ., 
A .R .P . en  C .H .U . heeft de n e ig in g  
een  stelsel van  gewogen loting te 
prefereren . H ierb ij w ordt g ed a ch t 
aan fak toren  zoa ls  het g e m id d e ld e  
e in d ex a m en c ijfe r , de m ate v a n  g e 
brek en  in d e  v o o ro p le id in g  en  het

aantal m a lën  d ou b leren  in  d e  laat
ste k la sse n  van  het V .W .O..

Argumenten 
pro en contra

In het on d ersta an d e kan  ^slechts 
een b e p e rk t aantal p u n ten  en  o p 
vattingen  w ord en  aangestipt. D e 
b e d o e lin g  is slech ts een  t ip je  van  
de se lek ties lu ier  op  te  lich ten .
In h oev erre  g e ld t het argum ent, dat 
ied ereen  het v .w .o .-d ip lo m a  h ee ft 
en dus e v e n v e e l recht h ee ft  op  to e 
lating? In tu ït ie f zit er w at in  d it ar
gum ent, m aar d o ord en k en  le id t  tot 
vraagtekens. In  d e  eerste  p laats is 
het d e  vraag , o f  de ste llin g  dat ie 
dereen  m et een  v .w .o .-d ip lo m a  ca 
pabel is o m  een  a ca d em isch e  studie^ 
te v o lto o ie n , n iet in  to e n e m e n d e  
mate e en  f ic tie  is g ew ord en . In  de 
tw eed e  p laats w ordt d e  o m n iv a le n 
tie s teed s  m eer d iscu ta bel. Is h et 
niet u iterm ate  on b illijk  iem a n d  a f 
te w ijzen  ten  k o ste  van  een  ander, 
d ie  som s g ro te  d efic iën ties  h e e ft  in 

• zijn  v o o ro p le id in g ?  In d e  d erd e  
plaats is er een  log isch  vraagteken . 
Is de ju is te  kon k lu sie  niet, dat een  
v .w .o .-d ip lo m a  le id t tot toe la tin g  
aan een ’ in ste llin g  van w e te n sch a p 
pelijk  on d erw ijs  in d ien  er géén  
num eru s f ix u s  geldt, resp . le id t  tot 
een rech t o p  loting  in d ien  er w e l 
een m u m eru s fixus geld t, O ver  de 
grootte  van  d e  kansen is h ierm ee  
n og  n iets g ezegd . H iervoor  zou  m en  
m oeten  z ien  naar de vraag o f  m en  
in m eer o f  m indere m ate g e sch ik t 
is v o o r  z o ’n s tu d ieb  
E en tw e e d e  overw egin g  kan  w o r 
den  g e b a se e rd  op  de vraag naar d e  
u itw erk in g  van  een  se lek tiep roce - 
dure op  het gedrag  van de b e trok k e i 
sch o lieren . H oe  ervaart m en  de 
v e rs ch ille n d e  stelsels?- Er lijk t 
w ein ig  ad h es ie  te bestaan  on d er  
stud enten  en  sch olieren  v o o r  het 
bestaan de stelsel. W aarsch ijn lijk  is 
het g roo tste  bezw aar teg en  de. 
sch erp e  cen su u r  bij een  ta m elijk  
arbitraire gren s van 7 V2 . H ee ft m en  

- een g e m id d e ld e  van 7,51 dan  w as 
de in lo tin g sk a n s  100%, m aar b ij een  
7,49 k o n  d e ze  kans zakken  to t  b e 
n eden  d e  30%. W el lijkt er steu n  te 
bestaan v o o r  en igerlei ban d  tussen  
in lo tin g sk a n s en  het e in d ex a m en - 
résultaat. Z o w e l uit een  o o g p u n t 
van m otiv a tie  op  het v .w .o ., als u it 
het o o g p u n t  van  het en ige  in v lo e d  
kunnen  u ito e fe n e n  op zijn  o f  haar 
toek om st lijk t een in tegra le , 
a-selekte lo t in g  niet d e  v o o rk e u r  te 
verd ienen .
E en d e rd e  inva lshoek  w o rd t  g e 
v orm d  d o o r  d e  vraag naar h et n i - . 
veau van  d e  betre ffen d e  w e te n 
schap. E en  h ó ó g  e in d ex a m en c ijfe r  
b eh oe ft  g een szin s een g o e d e  p rak 
t ijk u itoe fen in g  te betek en en . H et 
ligt ech ter  m eer v oor  de h and, dat 
een h o o g  e in d ex a m en cijfer  w e l een  
nauw ere relatie  zal v erton en  m et de 
resu ltaten  in de fu nkties v a n  o n 
derzoek  en  onderw ijs. E en  en q u ete  
on der het bestaande corp s  d o c e n 
ten zou  h ie rov er  lich t k u n n en  ver- 
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D e E u rop ese U nie va n  
C hristen -D em ocraten  en P ortu gal

De Portugese C.D.S.
is een democratische 

en constructieve partij
K ort na de gebeurtenissen  
van 25 april 1974 trad de  
E U C D  in contact m et lei
dende persoonlijkh ed en  van  
de P .P .D . (d em ocratische  
volkspartij). M et hen zijn op  
con stru ctieve w ijze verk en 
nen de contacten ontw ikkeld. 
Daarbij is steeds van E U C D -  
zijde de bereidheid  tot uit
drukking gebracht tot nau
were sam en w erking te k o 
m en.

O p 22 n o v e m b e r  1974 h ee ft de 
P .P .D . b es lo ten , en  dit in een  p u 
b liek e  v erk la rin g  kenbaar gem aakt, 
z ich  te b e s ch o u w e n  als een . 
so c ia a l-d em ocra tisch é  partij en  te 
trach ten  z ich  bij d e  so c ia lis tis ch e  
in ternation a le  aan te slu iten . D it 
beslu it is sch rifte lijk  bev estig d  in 
een  b r ie f  van  d e  P .P .D . aan en ige  
le id en d e  p e rso o n lijk h e d e n  van  de 
E U C D . V o lg e n s  onze in form atie  is 
d e  aanvrage to t  het lid m aa tsch ap  
van  d e  so c ia lis tis ch e  in ternation a le

P O R T U G A L
In Portugal zijn er diverse 
groeperingen die zich verwant 
voelen met de
christen-democratische stroming in 
Westeuropa. De Europese .Unie van 
Christen Democraten (EUCD) heeft 
dan ook contact opgenomen met 
diverse leidende persoonlijkheden 
van deze Portugese groeperingen. 
Bijgaand artikel geeft in kort 
bestek een beeld van deze contacten.

d o o r  d e  P .P .D . w e l gedaan  m aar 
n iet in  beh a n d e lin g  genomerfT Naar 
ons is m e d e g e d e e ld  h eeft d e  heer 
S oares een  b r ie f  g esch rev en  en  ge
p u b lice e rd  aan de secretaris-gene- 
raal van  de socia lis tis ch e  interna
tiona le  w aarin  hij m ed e d e e lt  dat 
alleen  zijn  partij in P ortu ga l als 
so c ia lis tis ch e  partij is te b e sch o u 
w en . In  het lich t van  d it alles h eeft 
de E U C D  zijnerzijds in  d eze fase de 
con ta cten  m et d e  P .P .D . laten  rus
ten.

O p 19 ju li  1974 is  d e  C .D .S . (het S o 
ciaa l D e m o cra tis ch  C entrum ) o p g e 
richt. D eze  partij baseert z ich  op  
ch r is ten d em ocra tisch e  g ron d sla g  
o fs c h o o n  dit in  d e  n aam gev in g  b e 
w ust n iet tot u itd ru k k in g  w o rd t 
gebracht. D e z e  partij h eeft z ich  
ach ter d e  actie  v a n  d e  b e w e g in g  
der  strijd k rachten  g este ld  om  in 
P ortu ga l een  lev en d e  d em ocra tie  te 
h e lp en  vestigen ; d e  partij w il d o o r  
een  ev e n w ich t ig  b e le id  d a t .. o p  
rech tvaa rd ige  w ijze  alle b e v o l
k in g sg ro e p e n  om v at teven s een 
te g e n w ich t teg en  lin k se  en  rech tse  
k ra ch ten  v orm en . N a d e  overva l en  
b e ro v in g  van  h et bu reau  van  d e  
partij te L is sa b o n  op  4 n o v e m b e r  
1974 is van  soc ia lis tis ch e  zijd e  in  
P ortu ga l d e  C .D .S . als c o n s tru c 
tieve  d e m o cra tisch e  partij b e s te m 
p e ld  terw ijl v e rteg en w oord ig ers  
van  d e  drie  P ortu g ese  regerin gsp ar
tijen  a lsm ed e  d e  m in ister-p resid en t 
d e  ov erv a l k ra ch tig  h eb b en  v e ro o r 
d eeld . N a in  eerste  instantie  te  zijn  
o p g e r ich t  v o o rn a m e lijk  d o o r  m en 
sen  uit d e  w ere ld  van  de w eten 
sch ap  en  d e  v r ije  b eroep en , is in-

O p korte termijn staan een tiueetal 
CDA-studiekonferenties voor de 
deur, één over het energiebeleid op 
dinsdag 25 maart a.s. en één over 
de inkomenspolitiek, op zaterdag 5 
april a.s.
B eid e  k on feren ties  w ord en  g eorg a 
n iseerd  d o o r  d e  partij-organisaties 
en  d e  w eten sch a p p e lijk e  institu ten  
van  A R P , C H U  en K V P  en  ku nn en  
b e s ch o u w d  w ord e n  als een  b ijd rage  
tot d e  d is cu ss ie  ov er  d e  p e rsp e ctie 
ven  van  on ze  e co n o m isch e  o n tw ik 
k elin g . D eze  d iscu ss ie  startte reeds 
in  augustus 1974 m et een  k on feren - 
tie n.a.v. het rap p ort „G e re d e  tw ij
fe l” , dat d e  p rob lem atiek  ron d  d e  
e c o n o m isc h e  groe i, d e  schaarste 
aan g ro n d sto ffe n , d e  v erd e lin g  van 
de w elvaart, de in flatie  etc. aan
geeft. A ls  eerste  d ee lk o n fe re n tie ' 
W ordt nu  een  stu d ied ag  ron d  d e  
en erg ievra agstu k k en  geh ou d en . 
D o e l is een  k ritisch e  besp rek in g  
van  het rap p ort „E n e rg ie b e le id ” , 
d ezer d a gen  g ep u b lice e rd  d oor  
on ze  w eten sch a p p e lijk e  instituten . 
H et rap p ort stelt het k ern p rob leem  
van  on ze  e c o n o m is c h e  on tw ik k e-
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lin g , nl. d e  en erg iev oorz ien in g  aan 
d e  o rd e  en  gaat h ierb ij nader in  op  
het te v oeren  e n erg ieb e le id  op  
m id d e lla n g e  term ijn  (to t 1985) m et 
een  u itz ich t v o o r  d e  p er iod e  daar
na. O p deze  k o n feren tie  w ord en  
een  tw eeta l in le id in g en  g eh ou d en , 
resp ectiev e lijk  d o o r  ir. A. C. 
Sjoerdsma (d irecteu r  S tich tin g  
T o e k o m s tb e e ld  der T ech n iek ) en  
dr. ir. D. de Zeeuw (dir. Inst. v oor  
toep a ss in g  van  a toom en erg ie  in  de 
la n d b o u w  en  K V P  lid  E erste K a
m er). N a een  g roep sb esp rek in g  
v in d t een  fo ru m d iscu ss ie  plaats, 
w aaraan on d er andere naast d e  in 
le id ers  deeln em en : mr. G. A. Wag- 
ner (p res. dir. K on . S h e ll-G roep ), J. 
van Houwelingen (T w eed e  K am er
lid  A R P ) en drs. R. F. M. Lubbers

(m in ister  van  E co n o m is ch e  Zaken ). 
D e  en erg iek on feren tie  v in d t plaats 
in  restaurant „O p  G ou d en  W iek en ” , 
te  D en  H aag en duurt van  14.30 uur 
21.15 uur. D e in k om en sk on feren tie , 
w aa rover v o lg e n d e  w eek  m eer, 
w o rd t  g e h o u d e n  in  h et Jaarbeurs 
C on g res - en  V erga d ercen tru m  te 
U trech t en  du urt van  10.00 - 16.30 
uur. D e d ee ln em ersk osten  bed ra 
gen  resp . f1 5  en  f2 0 ,  daarin  zijn 
beg rep en : k osten  v o o r  d o cu m en ta 
tie, m aaltijd , en  tw ee  con su m p ties . 
V o o r  d ee ln em ers /sters  aan d e  in 
k o m en sk on feren tie  o p  zaterdag 5 
april bestaat d e  m o g e lijk h e id  een  
m a x im ale  v e rg o e d in g  in  d e  re isk os 
ten  te  v erstrek k en  ad f  5.
V o o r  be id e  k o n fe re n tie s  ku nt u z ich  
sch rifte lijk  aanm eld en  bij m ej. A g - 
nes v .d . P u tten , p /a  M au ritskade 25, 
D en  Haag. In lich tin gen : A. v .d .
P utten ; tel. 070-65.39.34 o f  G . v .d . 
B erg ; tel. 070-18.39.60.

g a a p »

Portugals minister van Buitenlandse Zaken Soares

m id d e ls  een  le d e n b e s ta n d  o n tw ik 
k e ld  dat a lle  b e v o lk in g sg ro e p e n , 
w a a ron d er  m et n a m e  o o k  boeren  en 
w erk n em ers , om v at. D e  v oorz itter  
van  d e  partij is  p r o fe ss o r  Amaral, 
d ie  m et in s te m m in g  van  de b e w e 
g in g  d er  str ijd k ra ch ten  d o o r  de 
p res id en t van  d e  P o rtu g ese  repu 
b liek  is b e n o e m d  to t lid  van  d e  
R aad van  State. O p 22 n o v e m b e r  
1974 h e e ft  d e  C .D .S . m id d e ls  haar 
v o o rz itte r  p r o fe s s o r  A m aral en  
secretar is -gen era a l D a C osta  zich  te 
P arijs v o o r  d e  E u ro p e se  U nie van  
C h riste n -D e m o cra te n  g ep resen 
teerd . O p g ro n d  van  d e  daarna ge 
v o lg d e  g ed a ch te n w isse lin g , h eeft 
d e  E U C D  b e s lo te n  d e  C .D .S . u it te 
n o d ig e n  to t  sa m en w erk in g  in  af
w a ch tin g  v a n  e en  d e fin it iev e  b e 
s liss in g  o v e r  e en  e v e n tu e le  toe la 
tin g  tot h et lid m a a tsch a p  van d e  
E U C D  en  h e e ft  de- E U C D  aan deze 
partij haar v o lle d ig e  m ore le  en  p o li
tiek e  steu n  to e g e z e g d  v o o r  d e  ta
k en  d ie  d e  C .D .S . in  haar land  te 
v erv u llen  h ee ft . O p  16, 17 en  18 d e 
ce m b e r  1974 h e e ft  d e  E U C D  een  
m issie  a fg e v a a rd ig d  naar L issa b on  
b esta a n d e  u it d e  h eren  L u ck er  
(v oorz itter  v a n  d e  ch r is te n d e m o cra 
tis ch e  fra ctie  in  h et E u rop ees  P ar
lem ent), d e  h eren  B ertran d , B ersan i 
en  H abn . Z ij h e b b e n , steeds in 
a a n w ezigh e id  van  d e  h eren  A m aral 
en  D a C osta , b e z o e k e n  geb ra ch t en 
g esp re k k e n  g e v o e r d  m et d e  P resi
dent, d e  M in iste r -P res id en t en  de 
m in ister  v a n  B u iten la n d se  Z ak en  
Soares.
N a d e  g e b e u rte n is se n  ron d  het 
co n g re s  v a n  d e  C .D .S . te O p orto  op

2b januari jl., b lijk t hier en daar de 
in d ruk  te zijn  g ew ek t dat de C.D .S. 
een  con se rv a t ie f rechtse partij zou  
zijn  w aarin p rom in en te aanhangers 
van  het C aetano-regim e zouden  zijn  
on d erg ed ok en . D e d o o r  de P ortu 
gese  P resid en t in  de Raad van 
State b e n o e m d e  voorzitter p ro fes
sor A m aral, m et steun van de b e 
w eg in g  der strijdkrachten, heeft 
n im m er m ed everan tw oordelijk h eid  
gedragen  v o o r  het Caetano-regim e; 
zijn  en ige  relatie tot de heer Cae- 
tano in  v roeg ere  jaren  bestond  hier 
in  dat hij w eten schappelijk  assis
tent van  d e  heer Caetano is gew eest 
toen  d eze h oogleraar aan een uni- 
versite it w as. N och  het program  
van  d e  C .D .S ., n och  haar gedrag, 
w ettigen  en ige  tw ijfe l aan de waar
lijk  d em ocra tisch e  en sociaal c o n 
stru ctieve op ste llin g  van de C.D .S. 
In m id d e ls  h eeft zich  nog ëen an
dere p o lit ie k e  partij in P ortugal 
aanged ien d  bij de EU CD, te w eten  
de P artido da D em ocrazia  Crista 
(P .D .C .). D eze  partij was vertegen 
w o o rd ig d  op  een  vergadering van 
het p o lit iek e  bu ro  van de E.U.C.D. 
d ie  op  14 en 15 februari j.1. in 
D en  H aag b ijeenkw am .
D e EU CD  nam  n o g  geen bes lis
sing  over b lijv en d e  contacten  m et 
w e lk e  P ortu gese  partij dan ook . D e 
C om m issie  v o o r  Internationale Z a 
ken  zal d oe lste llin gen  e.d. nader 
on d erzoek en . T even s is besloten  o p 
n ieuw  con tacten  te zoeken  m et de 
P .P .D . van Sa  Carneiro, om dat de 
eerste gesp rek k en  m et hem  zo b e 
m o e d ig e n d  zijn gew eest.

M O D E L -R E G L E M E N T  
G E M E E N T E L IJ K E  C D A -V E R B A N D E N

Onlangs is gereed gekom en  een 
m odel-reglem ent v oor  de gem eente
lijke C D A -verbanden. Dit m od e l
reglem ent is dezer dagen toegezon 
den aan de besturen  van de k iesver
enigingen resp. afdelingen van de 
A R P, CH U  en K V P , alsook aan de 
reeds v oorlop ig  opgerichte gem een 
telijke C D A -verbanden. Het is ver
krijgbaar bij het CDA-secretariaat 
(postbus 7676, D en Haag-2040, tel. 
070-46.52.22) evenals de b ijgevoegd e  
concept-oprichtingsacte  en de con- 
tributieregeling 1975 v oor  de recht
streekse leden.
D e to e z e n d in g  van deze stukken  
g ing  v erg eze ld  van  een  b r ie f  van  de 
voorzitters van A R P , CH U  K V P  en 
CDA. D eze b r ie f geven  wij h ieronder 
in zijn geheel weer:
Zeer geachte dam es en heren,

In onze b r ie f van  31 augustus 1973 
hebben  wij een  beroep  op  u gedaan 
öm  op  het plaatselijk n iveau de 
christen-dem ocratische sam enw er
king zoveel m ogelijk  gestalte te g e 
ven.

W anneer wij thans een -  tussentijdse 
-  balans opm aken , m ag m et grote 
vo ld oen in g  w ord en  geconstateerd, 
dat d e  christen-dem ocratische sa
m enw erking in de N ederlandse ge 
m eenten een grote vlucht heeft ge 
nom en. In een  g root aantal gem een 
ten is er één christen-dem ocratische

raadsfractie. In vele andere is er 
sprake van een zeer nauw e sam en
w erking tussen de fracties van onze 
partijen.

Eveneens is er. in vele  gem eenten  
tusèen de besturen v a n -d e  kiesver
enigingen resp. afdelingen  een grote 
m ate van sam enw erking tot stand 
gekom en  o f  in voorbereid ing . M et 
nam e sedert de raadsverkiezingen 
van het vorig  jaar is de bestuurlijke 
sam enw erking versneld  van de 
grond gekom en.

In de b r ie f van 10 april 1974 is u door 
de partij secretariaten een aantal al
gem ene richtlijnen verstrekt, te han
teren bij de -v orm gev in g  van d e  be
stuurlijke sam enw erking. D eze richt
lijnen dienden  om  te voork om en , dat 
de organisatorische vorm geving  in 
de versch illende gem eenten  al te zeer 
zou  gaan uiteenlopen.

Thans kunnen wij u hierbij een 
ModeLReglement aanbieden, dat be
trekking heeft o p  de gem eentelijke 
CD A -verbanden. D e groei van het 
C D A  dient ook  tot u iting te kom en  
in haar organisatorische vorm geving 
en wij verw achten  dat dit m odelreg
lem ent daarbij een  stim ulans zal zijn. 
In dit verband m aken wij nog  de 
vo lgen d e  opm erkingen.

Om dat de christen-dem ocratische 
sam enw erking n og  n iet in iedere 
gem eente even  ver  is gevorderd , zal 
dit m odel-reglem ent n iet overal op  
dezelfde m anier kunnen  w orden  ge
bruikt. N iettem in verzoeken  wij u 
m et k lem  zoveel m ogelijk  dit regle
m ent ' te volgen , terw ille van de 
noo.dzakelijke organisatorische een
vormigheid binnen het CDA. En ook 
wanneer u reeds een reglement mocht 
hebben opgesteld, verzoeken wij u 
waar mogelijk tot aanpassing over te 
gaan.
Bij het Model-Reglement is een 
concept-oprichtingsacte v oor  een  ge
m eentelijk  C D A -verband gevoegd . 
V oor  d e  oprichting  van zo ’n CD A - 
verband dient toestem m ing te w or
den  verleend d oor  het D agelijks B e
stuur van het CD A. D e vereiste toe
stem m ing houdt verband m et het feit 
dat wij ons m oeten  h oed en  voor  
m isbruik van de aanduiding „C D A ” . 
D ie  toestem m ing was vereist bij het 
ter gelegenheid  van de raadsverkie
zingen u itkom en m et één  lijst on der

d e  naam  „C D A ” . D ie  toestem m ing is 
nu w eer n o d ig  bij het oprichten  van 
een gem een telijk  „C D A ” -verband. 
W ellicht ten  o v erv loed e  w ijzen  wij er 
h ier op  dat een  gem eentelijk  CD A- 
verband alleen to t stand kan kom en  
als d e  bestaande gem een telijke  orga
nisaties van  A R P , CH U  e n /o f  K V P  
. daaraan m eew erken .

W anneer u tót d ie  oprichting  w ilt 
overgaan, m aar o o k  w anneer u reeds 
v o o r lo p ig  daartoe bent overgegaan, 
verzoek en  w ij u d e  concep top rich - 
tingsacte v o o r  zov er  thans reeds m o
gelijk  in  te vu llen  en in tweevoud op  
te sturen naar het secretariaat van 
het C D A , p os tb u s  7676, D en  Haag 
2040. U krijgt dan zo  sp oed ig  m oge
lijk  b e r ich t  o v e r  d e  b es liss in g  van  
h et D a g e lijk s  B estu u r. W ij v ragen  u 
dringend u w  m ed ew erk in g  v o o r  deze 
vanuit organisatorisch  oogpun t 
n ood zak elijk e  procedu re.

O nze in C D A -verban d  sameriwer- 
k en de partijen verkeren  in een over
gan gsfase . J u is t  nu  m o e te n  w ij zor
gen  dat d e  financiële en admini
stratieve zaken  o p  orde b lijven . Z o  
on tv an gt e lk  lid  van  A R P , CH U  en 
K V P  van  zijn  e ig e n  partij d e  con tri- 
bu tiek aarten . W ij v erzoek en  u als 
b estu ren  er b ij de p artijled en  k ra ch 
tig  o p  aan te d r in g e n  hun co n tr ib u 
ties  langs d ie  w e g  te b lijv en  betalen . 
M en  b lijft  n l. o p  d ie  m an ier ad m in i
stra tie f g e re g is tre e rd  staan in een  
partij b esta n d  en  o o k  dat is -vanuit 
o rg a n isa to r is ch  o o g p u n t  van  g roo t 
be lan g , z ow e l v o o r  d e  a fzon d erlijk e  

.. partijen  als v o o r  het C D A .
In artikel 18 van  het M odel-

R eglèm ent w ordt gesproken over het 
„van  het CD A-B estuur te ontvangen 
deel van de contributie van de onder 
het C D A -verband ressorterende 
rechtstreekse leden ” . Bijgaand treft u 
aan de contributieregeling 1975 die 
het Bestuur van het CD A heeft vast
gesteld v oor  rechtstreekse leden van 
het C D A. B esloten  is voor dit jaar de 
contributie van de rechtstreekse le
den  geheel ten goede te laten kom en 
aan het landelijk  CDA-apparaat. Dit 
in  verband m et de nogal hoge aan
loopk osten , die de opbouw  van de 
C D A  m et zich  m eebrengt en die in 
deze overgangsfase als een zware ex 
tra last drukken op  de toch  al zorge
lijke financiële positie van de par
tijen. A lleen  in bijzondere gevallen, 
b ijvoorb eeld  bij een relatief groot 
aantal rechtstreekse leden, zal een 
gem eentelijk  CD A-verband met suc
ces een verzoek tot dispensatie kun
nen indienen. V oor  1976 en volgende 
jaren  zal deze regeling opnieuw w or
den  bezien.
Tenslotte m aken wij van de gelegen
heid gebruik  opn ieuw  een beroep te 
d oen  o p  u w  werkkracht, doorzet
tingsverm ogen  en op  uw  geduld bij 
d e  op b ou w  van de Nederlandse 
christen-dem ocratie. Het is. de m oeite 
waard!

M et vriendelijke groet en hoogach
ting,
w .g. prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp 
(voorzitter CDA)
drs. J d e  K on ing  (Voorzitter ARP) 
mr. O. W. A. Baron van Verschuer 
(voorzitter CHU)
dr. ir. D . de Z eeuw  (Voorzitter K V P )/
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Z o  b lijk t het links- 
rech ts-sch em a m et zijn for
m ele gezich tspu n ten  zoda
nig oppervlakkigste zijn, dat 
het v o o r  iets serieuzer poli
tiek denkw erk niet alleen  
onbruikbaar, m aar zelfs 
verw arringw ekkend is.
Z o  b e slo o t ik m ijn  eerste ar
tikel over dit them a.
D e v o o r  d e  hand lig g e n d e  kritiek  
op  h et lin k s-rech ts -sch em a  krijgt 
pas e ch te  zeg g in g sk ra ch t als m en 
ze p la a tst in  het k ader van  w at d ie 
p erga an d e  op m erk in gen .
Ik  b e p e rk te  m ij bij d e  m eer funda-

, tV o Q £ i i i t g a ï ig ri i a a r ._____

eigen ontwerp11 vo o ry o eistf111; 
links- redits-scliema

Bijgaand leest u het 2e artikel van 
drs. A, Schouten over het 
links-rechts-schema. In een eerste 
artikel, gepubliceerd in NG van 22 
februari j.1., concludeerde 
Schouten dat dit veel gebruikte 
indelingscriterium als gevolg van 
eenzijdigheid nogal verwarrend 
werkt. En daardoor w ordt dit 
schema onbruikbaar voor het 
serieuzere denkwerk, aldus 
Schouten.

door
drs. A d  Schouten
Tweede Kamerlid ARP

m en tele  k ritiek  to t  het eerste  ge
z ich tsp u n t, dat d er  v ooru itg a n g , 

-om d a t in  d eze  serie „b e g in s e l en 
b e le id ”  n o g  een  u itv oerig  artikel zal 
v e rs ch ijn e n  ov er  h et tw e e d e  ge
z ich tsp un t: d e  rol van  d e  ov erh eid  
in  d e  sa m en lev in g .

Diepergaande kritiek
B ela n g rijk er  dan d e  v oorg a a n d e  
k ritiek  is  het bezw a ar  dat het 
sch em a  v e rd o e z e le n d  w erkt.' Im 
m ers, h e t v erd oeze lt  d a t h et gaat 
om  d e  Vraag aan d e  h an d  van  w elk e  
n orm  b ep a a ld  m oet w o rd e n  w elke 
v era n d erin g  w èl, en  w e lk e  n iét tot 
stand d ien t te k om en . H et norm a
tie f g e g e v e n , dat r ich tin g  g ee ft aan 
d en k en  en  d o e n  -  en  w aartegen  in  
w o o rd  e n  daad g e z o n d ig d  kan  w or
d en  -  b ep a a lt  ten  d ie p ste  h e t karak
ter v a n  een  p o lit ie k e  partij. Wie

nen. D at kan s le ch ts  b ew eerd  w o r 
d e n  v an u it g e lo o f  in  e ig en  k u nn en , 
in e ig en  w ijsh e id  in  e ig en  w et- W ie 
kan  d at zéggen , v an u it a fh an k elijk - , 
h e id  ten  o p z ich te  van  G od s  w oord .; 
W ie durft z ich  d a t aanm atigen  
te g e n o v e r  zijn  G o d ?
N iem an d . W ant zo  m aakt d e  m ens 
van  zijn  e ig en  p o lit iek e  v is ies  een  
relig ie: d e  re lig ie  van  d e  in  e igén - 
w ette lijk h e id  b ep a a ld e  v o o ru it 
gang. H et is h eus g een  ze ld zaam 
h e id  dat p o lit iek  to t  a fg od erij heeft 
g e v o e rd  en  een  m en s h eeft g ed e- 
m on iseerd  (n ationa lism e, im p eria 
lism e , w ere ld b eh eers in g  o n d er  het 
m otto  „o n e  w orld  or n o n e ” ). N iet 
z o n d e r  red en  is h et sp reek w oord  
ontstaan: p o w e r  is p o is o n  .(m acht is 
v e rg if)3).

W ie het lin k s-rech ts-sch em a  b e 
s ch o u w t als hèt fu n d a m en te le  on 
d ersch e id  w aarop  h et aankom t, 
v erk eert b ew u st o f  o n b ew u st b in 
n en  het k ader v a n  o n b ijb e lse  ei
g en w ette lijk h e id . B ruins S lo t  
s ch re e f eens: „Éen christelijke par
tij streeft niet zozeer naar harmo
nie, maar naar onderwerping aan 
Gods geboden” 4D at is een  w aar 
w o o rd . En v a n u it d ie w aarheid  
m oeten  w e rad icaa l nee zeg g en  en  
b lijv e n  zeg gen  teg en  d e  v erle id in g  
on s ergen s op  een  sem i-d u id e lijk  
p le k je  te  n este len  in  d e  links- 
rech ts-schaa l, n o c h  links, n o ch  
rech ts , n o ch  in  h et m id d en . W ant 
d e  sch aa l z e lf  d e u g t niet.-

„ Vooruit gang”
H oe m oeten  w e  v an u it b ijb e ls  u it
g a n gsp u n t p o lit ie k e  v isie  k rijgen

Beginsel
en

Beleid

op  w at v o oru itg a n g  w ord t ge 
n oem d ?  M erk w aard ig  is dat het 
toe k o m std e n k e n  in  ch r iste lijk  p o li
tiek e  k ring  zo  w e in ig  b e o e fe n d  
w ordt. V an  ou d sh er  ,h e b b e n  d e  
„s ch e p p in g so rd o n n a n tië n ”  een  b e 
lan grijk e  en  co n s tru c tie v e  ro l ge 
sp ee ld  in  d e  ch r iste lijk e  p o litiek , 
h o e w e l w e d e  o g en  er n iet v o o r  
m og en  slu iten  dat m et n am e een  
on ju iste  v ers im p e lin g  van  d eze  o p 
vattin g  w e l eens v erstarren d e in 
v lo e d  h ee ft geh a d  op  on s d en k en  
en  doen .
G en es is  h eeft zo  dus in sp ireren d  
in gew erk t op  christelijke* po litiek , 
m'aar kan  h e tze lfd e  van  Opienbaring 
g ezegd  w ord en ?  H et eschatologisch 
p ersp ectie f, h et d o o r s c h o u w e n  van  
d e  e ig en  tijd  en van  d e  e ig en  w e 
reld  vanuit het b ijb e ls  v o le in d in g s - 
punt, h e b b e n  w e in  d e  p o lit iek  
n oga l v erw a a rloosd . En h et g e v o lg  
daarvan is dat w e in  een  tijd  w aarin  
ju is t  het to e k o m std e n k e n  zo  van  
b etek en is  w o rd t geach t, vaak  m et

d e  m o n d  v o l  ta n d en  staan.
G eh ee l bu iten  b e s c h o u w in g  is het 
e sch a to lo g is ch  p e r s p e c t ie f . natu u r
lijk  n iet g eb lev en . A a ld ers  b i jv o o r 
b e e ld  h eeft er o p  g e w e z e n  w at h et 
b o e k  O p eh b a rip g  on s o v e r  d e  a f
lo o p  van  d e  g e sc h ie d e n is  leert. 
Naar aa n le id in g  van  Openbaring 
22:11 s ch rijft  h ij d a t d e  v e rs n e ld e  
v o o rtg a n g  van  het w e re ld g e b e u r e n  
to t g e v o lg  zal h e b b e n , d a t h et on t
h u llen d  karakter van  d e  w e re ld g e 
sch ied en is  steed s g roter  za l . w o r 
den . O n thu lling  is on ts lu it in g  van  
d e  m og e lijk h e id ', van  g o e d  èn 
kw aad, van  w aarh eid  en  le u g e n 5).. 
W ie ervaart d ie  g ro e ie n d e  d u a lite it 
n iet in  ón ze  tijd ?  E n erz ijd s  to e n e 
m en d e  angst in het m o d e rn e  le v e n s 
g ev oe l, w a p e n w e d lo o p , m ilieu - 
verp estin g , a g ressie  en  d e ca d e n tie ; 
an d erzijd s s teed s  m e e r  aa n d ach t 
v o o r  d e  m en s in  v e rd ru k k in g , p o li
tiek  w erk  ter v o o r k o m in g  van  o o r 
log , en  zorg  v o o r  h et m ilieu . E n er
z ijd s  a fs ch u w e lijk e  aa n m atig in g  
van  d e  w e te n sch a p sm e n s  en  bra l
len d e  frasen  van  d e  p o lit ic u s : an 
d erz ijd s  b e s e f  van  k le in h e id , tek ort 
en  sch u ld  te g e n o v e r  e en  le v e n d e  
H eer. In d erd aad , d ie  o n th u llin g  van 
g o e d  en k w aad  w o rd t aan d e n  lijve  
ervaren , en  n iets w ijs t  e r o p  dat dat 
p ro ce s  zal s top p en .
N atuurlijk  m oeten  w e e r v o o r  o p 
p a ssen  te d o e n  a lso f  w e  d e  a flo o p  
van  d e  g e sch ie d e n is  z o u d e n  kun 
nen  dateren . W at h ie rb o v e n  staat is 
dat o o k  n iet „ t i jd e l i jk "  m aar „ w e 
z e n lijk ”  b e d o e ld : h et b e s e f  d a t on s 
bestaan , geraakt in  d e  n a b ijh e id  der 
a b so lu te  b e s lis s in g  en  haar k on se - 
k w enties: d é  h o o g s te  m o g e lijk h e 
d en  en  d e  u iterste  g e v a re n 6).

d oet a ls o f  d e  m ate van  verande- 
r in g sg ez in d h e id  k rak teristiek  is, 
v e rd o e z e lt  dat.
D aarom  h e b b e n  d ie g e n e n  in 
K .V .P ., C .H .U . en A .R .P . g ro o t  g e 
lijk , d ie  p r in c ip iee l w e ig eren  zich  te 
laten  in sch a k e len  in  h et thans 
gan gb are  lin k s-rech ts-sch em a . 
Z u iv e rd e r  is  het de d iep erg aan d e  
kritiek  n o g - ie t s  anders te ste llen ." ' 
W ant o f  dat nu erk en d  w ord t o f  , 
niet: h e t n orm a tie f u itg a n g sp u n t is 
b ep a len d  v o o r  het karakter van  een 
partij. D a a rom  hanteren  o o k  zij, d ie 
z ich  w è l in sch a len  in  h et links- 
re ch ts -sch em a , b ew u st o f  on b ew u st 
een fu n d a m en te le  . n orm , een 
bov en -ra tion ee l, dus in  g e lo o f  
aanvaard u itg a n g sp u n t dat d en k en  
en d o e n  beh eerst.
W elk  is  dat dan? H et is h et g e lo o f  
in d e  vooru itgan g -n aar-e igen - 
on tw erp . Z o w e l lin k se  als rech tse  
partijen  b ew eren  dat d e  toek om st 
g oed  e n ' roosk leu rig  za l zijn  als 
zij h et m aar te z e g g e n  h ebben , 
als z ij m aar m a ch t k u n n en  u itoefe -

In  h et p o lit iek e  d en k en  k u nn en  w e 
v o o ru itg a n g  in  n av o lg in g  van  de 
h isto ricu s  R o m e in  daarom  m aar b e 
ter v oortg a n g  n oem en . O o k  hij 
w ees  o p  het am biv ilan te , h et dub- 
b e lw a rd ig e  karakter van  het m o
d ern e  vooru itg an g sstrev en : elke-
stap v oorw aarts ro e p t een  n even ef
fe c t  op  dat d e  stap z e lf  w eer aan
tast. O p g ron d  van  dat versch ijn se l 
g a f hij aan d e  term  v oortg a n g  de 
v o o rk e u r  b o v e n  v ooru itg an g 7).
V an  d er  K o o y  h ee ft d e z e lfd e  visie  
to eg ep a st op  het p o lit iek e  links- 
rech ts -sch em a : O ver d e  beg r ip p en  
p ro g re ss ie f  en  co n se rv a t ie f m aakt 
hij een  aantal v e rh e ld eren d e  op 
m erk in gen . T en  on rech te , zo  
s ch r ijft  h ij, w ord e n  vaak con serv a 
tism e  en  p rogress iv ite it tegen over 
elkaar geste ld . P rogress iv ite it 
v o rm t een  paar m et con serv a tiv i
teit. S teed s gaat h et om  d e  h ou 
d in g , d ie  ten o p z ich te  van  „d e  
v o o ru itg a n g ”  .w ordt aangenom en .

- C on servatism e en  . p rogress iv ism e 
m o e te n  b e id e  w ord en  afgew ezen , 
rr^aar con serv a tiv ite it en  p rogress i
v ite it z ijn  beide: n ood za k e lijk . W ant' 
d e  g eb rek en  van  d e  bestaan de sa
m en lev in g  m og en  n iet w ord en  ver
b lo e m d  (p rogress iv ite it), en  het ri
s ico  dat verand erin g  o p  een  b e 
paald  pu nt v ooru itg a n g  m aar op  
andere pu nten  g rote  ach teru itgang 
zal bren gen , m oet d eg e lijk  w ord en  
o v e rw o g e n  (con servativ ite it). D e 
p o lit ie k  d ien t d e  v o oru itg a n g  alleen 
v o o rz o v e r  zij d e  rech tvaard igh eid  
d ie n t8). In derd aad , zó  m oet het 
v an u it b ijb e lse  v is ie  w o rd e n  ge
ste ld . *

Conclusie
D at h et lin k s-rech ts-sch ‘em a hèt 
o n d e rsch e id  zou  zijn  w aarop  het 
aank om t, m oeten  w e  radikaal af
w ijzen  en  het streven  naar een  re
d e lijk e  en  stab ie le  m iddenpartij 
d u s evenzeer, w ant het sch em a  zé lf 
d e u g t niet. Im m ers, het v lo e it  v oort 
u it een  g e lo o f  in d e  vooru itgan g - 
n aar-e igen -on tw erp , en  dat is een 
o n b ijb e ls , en  dus a fg o d is ch  b eg in 
sel.
B ij het zoek en  naar het on d er
sch e id  w aarop  h et aank om t laat de 
B ijb e l on s n iet in on zek erh eid . Het 
is  h et on d ersch e id  tu ssen  d e  ei- 
g e n w ette lijk h e id  en  d e  w et van 
G o d . 'I n  het k ader van  dat w are en 
ra d ica le  o n d ersch e id  v orm en  de 
d e n k b e e ld e n  van  H itler, Stalin, en 
M ao in derdaad  één  p o t  nat. 
O n d ersch e id en  w aa rop  het aan
k om t... B ergh u is ’ w o o rd e n  tijdens 
het C on v en t van  25.10.1958 zijn  nog  
s teed s  even  actu ee l als toen  hij ze 
u itsprak.
„H et christen-zijn in de w e
reld is niet maar alleen een 
zaak van gezindheid, van  
naastenliefde, m aar niet 
m inder een zaak van begin
selen , van uitgangspunten, 
die op het terrein van de 
staatkunde ten diepste de 
visie  op overheid en staat en 
m aatschappij b ep alen ” 9).

3) Dr. W. Aalders: ,,In verzet tegen de Tijd” , 
pag. 136, Den Haag.
4) Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot: ..Evangelie en 
Politiek, Trouw, 23-5-2970.
5) Zie voetnoot 3, pag. 175.
6) R. Guardini: De Gestalte der Toekomst, pag. 
82.
“9 P. Nijkamp en J. Douma: ,,Het Gelaat van 
de Aarde” , pag. 48, Groningen, 1974.
8) Prof. Dr. T. P. van der Kooy: „Protestan
tisme en Conservatisme” , A.R.S., .1.1967.
9) P. F. var. Herwijnen: ,,Dr. W. P. Berghuis” , 
A.R.S. 8.1968

Onvoldoende soelaas
„Gevreesd moet worden, dat posi
tief te' waarderen beleidsvoorne
mens zoals fiscale verruimingen, 
actievere bestrijding van de beun
hazerij en het voorgestelde sector 
structuurbeleid het midden- en 
kleinbedrijf in 1975 onvoldoende 
soellaas zullen bieden.” A ld u s  een 
reactie  o p  o n s  v erzoek  van  h et Ned. 
Chr. O n d erm em ers V e r b o n d  op  de 
recen te  k ab in etsn ota  „W erk g e le 
g e n h e id ” .
D e w e rk g e le g e n h e id sn o ta  k om t n.1. 
m et v e e l on gu n stiger  c ijfe rs  dan de 
regerin g  n o g  m aar en k e le  m aanden  
g e led en  verw achtte .
V o o r  h e t m id d en - en  k le in b e d rijf  
b e te k e n e n  d e  n ieu w e  c ijfe rs  een 
fik se  tegen va ller. O p g ro n d  van 
d eze c ijfe r s  m oet w o rd e n  aangen o
m en , d a t h e t ' on d ern em in g sin k os  
m en  in  h e t m id d en - en  k le in b e d rijf  
in 1975 o p n ie u w  sterk  zal achter
b lijv en  b ij d e  in k om en sstijg in g  van 
andere b e v o lk in g sg ro e p e n .

D e b e tek en is  van  het m id d en - en  
k le in b e d r ijf  v o o r  d e  w erk g e leg en 
h e id  -  het g ee ft  w erk  aan een  kw art 
van  de n ationa le  b e ro e p s b e v o lk in g  
-  k o m t o n v o ld o e n d e  tot uiting. 
K en n e lijk  on tb reek t het d e  rege 
r ing  aan een  k o n cre te  v is ie  op  de 
m o g e lijk h e d e n  van  het m id d en - en 
k le in b e d r ijf  bij h et s ch ep p en  van 
w erk g e leg en h e id .
H et v erb an d  tu ssen  de a fn em en d e  
w erk g e leg en h e id  en  de reë le  ar
b e id sk o s te n stijg in g  w o rd t w el' 
- d o o r  het C entraal P lanbureau  -  in 
d e  b ijla ge  bij d e  n ota  gesigna leerd . 
In  d e  n ota  z e lf  on tb reek t de u it
w e rk in g  van  d e ze  con sta terin g  in 
een  be le id , dat d it p ro b le e m  in  de 
kern  • aanpakt. Z o  een  b e le id  zou  
o o k  v o o r  d e  on tw ik k e lin g  van  de 
w erk g e leg en h e id  in  het a rbe id sin 
ten s iev e  m id d en - en  k le in b e d r ijf  
van  het grootste  b e lan g  zijn.
O o k  on tbreek t in  d e  nota  een  aan
d u id in g  van h et on m isk en b are  e f
fe c t  van  ov erh e id sm aa trege len  (in 
v o e r in g  m in im u m jeu g d loon ), stru c
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tu re le  op trek k in g  m in im u m loon  op 
d e  w erk g e leg en h e id .
H et valt Te verw ach ten  dat b o v e n 
g en oem d e , d o o r  het Centraal P lan 
bureau  g es ig n a leerd e  relatie, 
w aarop  reeds, eerd er  d o o r  P rof. 
Z ijlstra  en in  d e  m otie  -  V an  
A m elsv oort, V erm aat, W. S ch o lten  
en  N o te n b o o m  -  w erd  gew ezen , in 
d e  K am er m eer aand acht zal krij
gen  dan in d e  regeringsnota .

W. de Graaf

CNV: teleurstelling 
en waardering

H et C .N .V . is een erzijd s te leu rge
ste ld  m aar h ee ft an derzijds o o k

w aa rd erin g  v o o r  d e  nota.
In  de in le id in g  tot d e  n o ta  zegt de 
regerin g  dat zij n iet in staat is  om  
o p  korte  term ijn  v o lle d ig e  w e rk g e 
le g en h e id  te v erzek eren  v o o r  allen  
die w erk en  k u n n en  en  w ille n  en  
dat zij dat ervaart als een  p ijn lijk  
tek o rts ch ie te n  van  d e  orga n isa tie  
van  on ze  sa m en lev in g . Z o w e l  ivi- 
tion a a l als in ternation aal. M en  aoki* 
nu  m o g e n  v erw a ch ten  dat er een  
p o g in g  zou  w o rd e n  g ed aa n  to t  w ij
z ig in g  van  deze  organ isatie . M aar 
dat b lijk t en dat is to c h  w e l te leu r 
stellen d .

D e  v o lg e n d e  te leu rste llin g  .is het 
b o u w b e le id .

D e  regerin g  aanvaard b lijk b a a r  dat 
d è  om v a n g  van  de w e rk g e le g e n h e id  
in d e  b o u w  o p  het p e il van  1974 
geh a n d h aa fd  b lijft , d u s dat w e  m et 
d u izen d en  w e rk lo z e  b o u w v a k k e rs  
b lijv e n  zitten  en  ze lfs  dat e r  in  1976 
n o g  een  n eg e n d u ize n d  b ijk o m e n .
W e m issen  h ier een  a n tw o o rd  o p  de

vraag w aar deze v e le  bou w va k k ers  
m oeten  b lijven , h oe  een  a fb ou w re 
g e lin g  eruit m oet zien, k ortom  een 
v isie  op  het te v oeren  bou w b e le id . 
H et zou  on ju ist zijn, om  alleen 
m aar van  te leurste llin g  b lijk  te g e 
v en ; w e  zou d en  daarm ee de vele 

ju is t e  m aatregelen  m isk en nen . Te 
P ien k en  is aan de v e rh o g in g  van  de 
le e rp lich tig e  lee ft ijd ; de u itbreid ing  
van  de m og e lijk h ed en  om  d e  ar

b e id s b e m id d e lin g  te v erg em a k k e
lijk en ; de steun  aan de in d iv idu ele  
b ed rijven , d é  v erb eterin g  van  het 
reg ion a le  be le id ; d e  steun aan b ij
zon d ere  g roep en  w erk n em ers 'en 
n o g  tal van  andere op  z ich  w aarde- 
y o lle  zaken.
O o k  zou  m en  m oeten  toeg ev en  dat 
d e  regerin g  n iet a lles alleen  kan o p 
lo ssen ; het bed rijfs lev en  heeft 
ëv en een s  een  be lan grijk e  taak bij 
het zoek en  naar a fd oen d e  m aatre
gelen .
E en  gezam elijke in spann in g  zal no 
d ig  zijn.

D . H . Grasman
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Sinds een aantal jaren kent de Ar- 
jos zogenaamde fraktiebegelei- 

■ dingsgroepen, die zich bezig hoüden 
met de problemen die in het lande
lijk politiek bedrijf aan de orde 
komen. Het is daarbij de bedoeling 
dat niet alleen Arjosleden, maar 
óók de leden van de AtiP zich aktief 
met dit werk bezig houden; mee
denken en mee-„begeleiden" w a a r  
het gaat om konkrete politieke za
ken. Er is veel te doen; er zijn dus 
veel mensen nodig.
D e.in ste llin g  van  d e  fra k tieb eg e le i
d in g sg roep en  w as aa n van k elijk  een  
d irect g e v o lg  van  het feit, dat de 
fu n d a m en tele  stud ie en  d isk ussie  
binnen  d e  A r jo s  w e l eens op  een 
laag p itje  ston d en . „J e  kan m a k k e
lijk  allerlei fo rse  u itsp rak en  d oen , 
m aar w éét o o k  w aarover je  praat” . 
Thans fu n k tion eren  d e  v o lg e n d e  
groepen :
■  bestu u rlijk e  v o rm g e v in g
■  ju r id is ch e  zaken  en ju stitie
■  bu iten lan d s be le id
■  d e fen sie
■  e k o n o m isch e  en fin a n cië le  zaken
■  soc ia le  zaken  en k u itu ur
■  la n d b ou w  en  m id d en sta n d
■  m ilieu  en  ru im telijk e  ord en in g  

. ■  on d erw ijs
9  w o n in g b o u w
E lke  g roep  h eeft een  e ig en  k oord i- 
nator d ie  zorg t v o o r  b .v . d e  ver
sp re id in g  van  u itn od ig in g en  v o o r  
w erk v erg ad erin gen  en  h et k on tak t 
m et d e  la n d e lijk e  organisatie . V er
der  zijn  a lle . g ro e p e n  v erteg en 
w o o rd ig d  in  d e  b in n en lan d se  
k om m iss ie  van  de A r jos . D eze 
k om m iss ie  is v oora l be last m et za
ken  d ie  v erb a n d  h o u d e n 'm e t  p o li
tiek e  m en in g sv orm in g  b in n en  de 
A r jos  en het u itg even  van  bu lletin s 
ov e r  b in n en lan d se  p o lit ie k e  on 
derw erp en . H etze lfd e  g e ld t v o o r  de 
bu iten lan d se  k om m iss ie , w aar het 
gaat om  d e  g ro e p e n  d ie  z ich  m et

bu iten lan d s b e le id  en d e fen sie  b eT 
zig  h ouden .

Regionalisering
D e sp re id in g  van  d e  led en  van  d i
v erse  g roep en  o v er  h et geh e le  land , 
veroorza a k t w e l eens fik se  k om - 
m ü n ik atiep rob lem en . D e  A r jo s  is 
daarom  druk  d o e n d e  om  een  p lan  
u it te  w erk en  dat m o g e lijk h e d e n  
sch ep t om  de w erk za am h ed en  van  
de fra k tieb eg e le id in g sg roep en  te 
„reg io n a lise re n ” .
P e r  één , o f  tw ee, o f  drie p ro v in c ie s  
zu llen  g roep en  op g eze t m oeten  
w ord e n  die zich  m et (een  d ee l van) 
b o v e n g e n o e m d e  o n d erd e len  van  
o v e rh e id sb e le id  gaan b ez ig  h ou d en . 
V o o r  w at b etre ft h et bu iten lan ds 
b e le id  is iets d erge lijk s  al in  gang 
gezet. W e ken n en  g ro e p e n  in  de 
p ro v in c ie s  G ron in gen  en F riesland, 
in d e  stad A m sterd a m  en een  g roep  
g e v o rm d  uit led en  d ie  in d e  rand
stad H olland  w on en .
Een g o e d e  taak v erd e lin g  en een- 
d oorz ich tig e  struktuur zijn  in  d it 
verban d  eerste  v ere isten . Daar 
w ord t n au w gezet w erk  van  ge 
m aakt.
N atu urlijk  is de b o v e n g e n o e m d e  
in d e lin g  naar b e le id so n d e rd e e l n iet 
a llesom va tten d . E r zijn  b ep a a ld e  
terre inen  d ie  in  d eze  op ze t n iet 
v o ld o e n d e  u it d e  v e r f  kom en . 
D aarom  zal er teven s rek en in g  m ee 
w o rd e n  g e h o u d e n  dat bij een taak
v e rd e lin g  v o o r  een  f le x ib e le  op zet 
g e k o z e n  w ord t. W enst een  g roep  
A R P - e n /o f  A r jo s le d e n  in  b.v . 
U trech t z ich  v oora l m et d e  b e g ro 
ting  van .,de  N ed erla n d se  S p o o rw e 
g en  b ez ig  te h ou d e n  (w e n oem en  
m aar een  dw arsstraat), dan is dat 
m og e lijk ; graag zelfs.

Resultaten
In  d e  praktijk  h e b b e n  een aantal 
fra k tieb eg e le id in g sg roep en  een  
g o e d  k on tak t m et led en  van  d e

V O O R  A R P - E N  A R J O S L E D E N

Fractie begeleidings
groepen: de m oeite waard!

U iteraard  g e ld en  er v o o r  het w erk  
van  d e  fra k tieb eg e le id in g sg roep en  
e en  aantal sp e lreg e ls . In  p r in cip e  
z ijn  d e  g ro e p e n  ze lfs ta n d ig ; d .w .z. 
m en  regelt d e  e ig en  w erk zaam he
d en  en  leg t in alle v rijh e id  k on tak 
ten  d ie  m en  z e lf  nuttig  oord ee lt.

Spelregels
D e p o lit iek e  stellingnam en  ech ter 
d ie  m en  z ich  e ig en  h eeft gem aakt, 
z ijn  steed s v o o r  p ersoon lijk e  reke
n in g , ö f  w ord e n  b ij het la n d elijk  
bes tu u r  ingébracht^  d ie  er dan de 
naam  van  d e  organisatie  aan. m ee 
k an  geven .

Z o  is het m o g e lijk  dat groepen , 
verklaringen o f  reso lu ties  v oor  b e 
stuursorganen v oorb ere id en .
Waar het gaat orrï d e  zelfstand ig 
heid van de g roep en , k om t o o k  het 
financiële aspekt in  h et vizier. H et 
is altijd de b e d o e lin g  gew eest dat 
de beg e le id in g sg roep en  ook  in d it 
op zich t v oor  e igen  rek en in g  hande- 
len.
O m dat het aansch a ffen  van  belan g
rijke rapporten , h et voeren  van 
korrespondentie , h et regelen  van  
vergaderingen, e .d . doorgaans 
kostbare . a a n gelegen h ed en  zijn, 
heeft het h o o fd b e s tu u r  van d e  A r
jo s  een (overigen s b esch e id en ) p os t 
vrijgem aakt.
V o o r  1975 is een  tw eed u izen d  gu l
den  besch ikbaar om  in  n ood g ev a l
len  bij te kunnen  sp rin gen .
U zult het m et on s een s zijn, dat 
deze vorm  van ak tiv ite iten  zeer d e  
m oeite waard is. U , a llen  die dit le 
zen zijn in po litiek  geïn teresseerd . 
Er zijn dan o o k  m aar w e in ig  rede
nen  te bed enk en  w aa rom  u de on 
derstaande bon  n iet in  zou  vullen.

A R -T w e e d e  K am erfrak tie , d ie  d e  
b e tre ffe n d e  p ro b le m a tie k  v o o r  d e  
A R P  in  d e  k am er b eh an d e len . 
S o m m ig e  g ro e p e n  h e b b e n  in d é  
lo o p  van  d e  tijd  ze lfs  een  p e rm a 
n ent k on tak t en o v e r le g  o p g e 
b o u w d . H et is g een  u itzon d er in g  
dat k am erled en  graag  g eb ru ik  m a
k en  van  o n d e rz o e k w e rk  en  a n d ere  
in form a tie  d ie  u it d e  b e g e le id in g s 
g ro e p e n  w o rd e n  aangedragen . 
V e rd e r  w o rd e n  d e  stu d ieresu lta ten  
van  .de g ro e p e n  steed s  o p g e n o m e n  
in d e  bu lle tin s  d ie  d e  A r jo s  u itg e e ft  
o v er  b in n en la n d se  p o li t ie k  en  b u i
ten la n d se  p o lit iek . D eze  b u lle tin s  
g en ie ten  zo w e l b in n en  als b u iten  

i A r jo s  en  A R P , een  b e h o o r li jk e  b e 
la n g ste llin g .

Ik  g e e f  m ij o p  v o o r  d e  beg e le id in g sg roep :

(m ax. 2 g roep en )

0 bes tu u rlijk e  v o rm g e v in g  en 
ju s t it ie  en  ju r id is ch e  zaken

0 bu iten l. b e le id  
0 d e fen s ie
Ó ek on . en  fin an c. zaken

-  m ijn  b ijzon d ere  v oo rk e u r  betreft:

, -  B o n  op stu ren  naar: A rjos , dr. K uijperstr. 3, D en  H aag

n a a m :.......... .................... .......................... .......................................................

a d r e s : ...................... , ................................................ .’ .....................................

t e le fo o n n u m e r :.............. ..............................................................................

0 soc. zaken en k u itu u r  
0 landbouw  en  m id d en sta n d  
0 m ilieu  en ruim t, orden .
0 onderw ijs 
0 w on ingbou w

Jongelui!
VAKANTIE 
IN NEDERLAND

Ja, waarom eigenlijk niet?
Al eens op de Waddeneilanden 
geweest?
Sinds jaren bezorgen wij jeugd 
'n toffe vakantie op
vakantie-eiland 
Schiermonnikoog.
Drié kampeerboerderijen voor drié leeftijdsgroepen:

8t/m  11,12t/m 14en 15t/m 18, _
Met jonge mensen van jouw leeftijd fijn sporten, pret maken

en..... vooral merken, dat Jezus Christus Dezelfde blijftl

Óns team van christenen staat weer klaar van 3 t/m 11 juli 1975

sncmnifiTusr
Alfred Nobsllaan 431« De Bilt -  telefoon 030-784716 en 030-443081 

giro 261884t.n.v. dr». R. Gerritsen te De Bilt.

INFORMATIE

Schrijf vlot in; gebruik een briefkaart en vul daarop in: 
je naam* adres, geboortedatum en telefoonnummer.
Volledige verzorging, prijs f  100, - r , vervoer per bus en 
boot vanaf NS-station Utrecht-c. of Urk, verzekering 
en toeristenbelasting inbegrepen.

Inschrijfgeld (f 3 0 ,-) direkt overmaken en z.s.m.de restl 
Vermeldt: „Kampgeld Schiermonnikoog".

I:

Toptien
D e  A r jo s le d e n  laten  het er le lijk  bij 
z itten . D e in m id d e ls  aangelegde  
to p tie n -lijs t  bevat op  dit o g en b lik  
s le ch ts  n egen  n am en , zod a t w e  n og  
n iet to t p u b lik a tie  overgaan. 
B e d e n k  w el, dat het o p g e v e n  van 
n ie u w e  led en  (w at m et grote  rege l
m aat gebeu rt), a lleen  e ffek t h eeft 
als d ie  „n ie u w e  le d e n ”  o o k  kontri- 
b u tie  betalen . A n d ers  w ord en  ze 
niet als lid  in gesch reven .
Er va lt in  dit verb an d  v o o r  te p le i
ten  o m  d eg en en  d ie  k en n elijk  grote  
b e la n g ste llin g  h e b b e n  v o o r  onze 
orga n isa tie , ö f  m eteen  om  het lid 
m a a tsch a p sg e ld  ( f  15,—) te vragen  
o m  d it v erv o lg en s  z e lf_op  d e  g iro 
re k e n in g  (nr. 12.71.74.) van  d e  
S t ich t in g  A r jos  te D en  H aag ov er  te 
m a k en , ö f  h en  na een  tijd je  n og  
een s o v e r  d eze zaak aan te sch ieten . 
A l d e g e n e n  d ie  b ij het sekretariaat 
w o rd e n  o p g e g e v e n  als „ b e lan gste l
le n d e  o f  n ieu w  lid , k rijgen  steeds 
e en  in form a tieset je  m et een  ak- 
sep tg irok a a rt toegestu u rd . 
L e d e n w e rv e n  is een  u iterst urgente 
en  n u ttige  zaak, om d at er v o o r  de 
A r jo s se rs  een  d u id e li jk e  taak ligt 
om  zo v e e l m o g e lijk  lee ft ijd g en oten  
b ij d e  aktualiteit van  christe lijk e  
p o lit ie k  te betrek k en . O nze p r in c i
p ië le  red en en  o m  m et p o lit iek  b e 
zig  te  zijn  h o e v e n  w e  n iet on d er 
s to e le n  o f  ba n k en  te steken; in 
te g e n d e e l. H et a n tw oord  op  de 
vra ag  w aa rom  w ij, als christenen , 
m e t p o lit ie k  b ez ig  zijn , zal o o k  an
d eren  iets te zeg gen  m oeten  h e b 
ben .

Redaktieadres Arjos
E r bestaat h ier en daar o n d u id e 
li jk h e id  ov er  het adres w aar A r jo s 
le d e n  en  anderen  z ich  to t m oeten  
w e n d e n , als het gaat om  dé A r jos - 
in b r e n g  in  N ed erlan d se  G e d a ch 
ten . K o rt  en  g o e d  bestaat de af
sp raak , dat de A r jos -in b ren g  w ord t 
v e rz o r g d  d o o r  d e  red ak tiek om m is- 
s ie  van  d e  A r jo s , d ie  haar k op ij bij 
d e  re d a k tiek om m iss ie  van  d e  A R P  
in lev ert. Het sekretariaat van de 
Arjoskommissie berust bij het lan
delijk Arjos-sekretariaat; ons 
redaktie-adres is dus: Arjos, Dr. 
Kuyperstraat 3, Den Haag.

Arjos-Friesland
O p  8 m aart is er ja arvergad erin g  
A r jo s  F rieslan d

’s M o rg e n s  h u ish ou d e lijk  ged eelte  
ja a rre d e  voorz itter , jaarverslagen , 
o rga n isa tie  (p rov in ciaa l), p o lit iek  
b e le id  (zow e l p rov in c ia a l als la n d e 
lijk )

’s Middags: b rood m a a ltijd , k on fe - 
ren tie  them a: „D E M O C R A T IE  IN  
D E  G E M E E N T E R A A D ” , sprekers: 
o.a. K la a s  T uinstra, statenlid  en ' 
g em een tera a d s lid  (C D A ) en  Jan' 
B ea rn  S in g e lsm a , statenlid en ge-

RECHTSTREEKS

Deze rubriek dient om verschil
lende landelijke Arjos-zaken 
rechtstreeks bij de leden aan te 

kaarten.

G en oen d e  redak tiek om m issie  be
staat uit: Fred B orgm an  té A a ls
m eer (voorzitter), G errit van den 
B erg  te W addinxveen , G errit de 
B oer  te N oord eloos (teven s lid  van 
d e  redaktie van N ed erla n d se  G e
dachten), Aalt van d e  G lin d  te 
H arskam p, A rend H eid em an  te G el- 
selaar, Jeanette N oord a -B oertien  
te A m stelveen , W im  van  d er  S pek  
te G roningen, John  T o x o p e u s  te 
D en  Haag (redaktie-sekretaris).

Provinciaal nieuws
In de redaktiekom m issie  van  de A r
jo s  k om t o.a. regelm atig  d e  vorm -, 
gev in g  van onze in bren g  in  N.G.< 
aan de orde. V oora l over d e  rég io 
n a le . en provincia le n ie u w sv o o r 
zien in g  bestaan een aantal v ast om 
lijn d e  gedachten. D u id e lijk  on d er
sch e id  w ordt gem aakt tu ssen  aan
k on d ig in g en  van vergaderin gen  
en verslagen naar aa n le id in g  van 
b ijeen kom sten . D e aank on d ig in gen  
k u nn en  in het kort op g en om en  
w ord en  in de rubriek  „p ro v in c ie - 
n iéu w s” .
A an  verslagen van in teressante 
vergaderingen  w ordt d oorga an s op 
andere w ijze aandacht besteed . 
M en  zal zich  in d ergelijk e  artikel
tjes v oora l m et de p o lit iek e  zaken 
d ie  aan de orde kw am en  ( het in 
h ou d e lijk e  van de b ijeen k om st), 
b ez ig  m oeten  houden .
S ch room  niet: stuur on s k op ij •
zodra  je  denkt dat er w eten sw aar
d igh ed en  te m elden  zijn  (en foto- 
tjes van  bijeenkom sten  b lijv e n  zeer 
w elk om ).

John T o xo p eu s

m eenteraadslid  (FNP). K on feren - 
tievoorzitter: G erard van  R ijn .
D it alles v ind t plaats op  8 m aart in 
Stania State in Oenkerk, aanvan gs
tijd  10.00 uur en ’s m iddags: 14.00 
uur.

MARIËNBERG

O p  11 maart a.s. ja arvergaderin g  
K .V . M ariënbérg-B eerzeveld , in  lo 
kaa l ach ter Geref. K erk , O u d e  w eg  
20, M ariënberg. M et en k e le  b e 
k en d e regionale bestu urders zal 
een  d iscu ssie  plaats v inden.
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D E  O N T W IK K E L IN G S S T R A T E G IE  IS  IN  E E N  C R IS IS

Ontwikkelingsbeleid richten 
op landen die arm-rijk kloof 

willen overbruggen

Er is m om enteel sprake van  
een krisis in de ontw ikk e
lingsstrategie. G aat de oude  
strategie ervan uit, dat m en  
de arm oede van de ontw ik
kelingslanden kan bestrij
den door bevordering van de  
ekonom isch'e groei, waarvan  
de vruchten uiteindelijk w el 
bij de m assa van de b ev ol
k in g  terecht zu llen  kom en, 
tegenw oordig  denkt m en  
daar anders over.

D oor
G errit de B oer
Redactielid van dit blad

Bij d e  vraag: wat is on tw ik k e lin g?  
kan  h et kriterium  n iet langer zijn, 
w at het on tw ik k e lin gs la n d  daaron 
der  verstaat (zijn „b e la n g ” ), m aar 
een  b e lan gen h arm on ie  van  de rijke 
la n d en  en  de arm e m assa: on tw ik - 
ke lin gsasp iraties on d er  v oorw aa rd e  
dat ongelijke u itgan gsp osities w or 
den  w egg en om en . E en  n ieuw e stra
teg ie  m oet daarom  d o e lb e w u st g e 
r ich t zijn  op  het b ev ord eren  van het 

-b ev r ijd in g sp roces  in  d e  derd e  w e 
reld ; m in d er „d ip lo m a tie k ” , m eer 
„s tru k tu ree l” . N iet d e  e k o n o m isch e  
groe i, m aar het totale w elz ijn  van 
de m en s in  zijn  so c ia le  k on tek st 
staat centraal.

Revolutie -  guerrilla?
Fanon, bek en d  om  zijn  b oek  „D e 
verworpenen der aarde”, stelt, dat 
s lech ts  een  g ew e ld d a d ige  om m e
k eer  d e  w erk elijk e  p ro b le m e n  kan 
op lo sse n . Daarbij m oet het revo lu 
tion a ire  g ew eld  der arm e landen  
z ich  n ie t eerst r ich ten  to t d e  w es
terse  kapita listen , m aar d irekt tot 
d e  e ig en  nationa le b ou rg o is ie , o m 
dat zij d o o r  e k o n o m isch e  po litiek e  
d w an g  als v erlen gstu k  van  het W es
ten  fu ngeert. Z o  d en k en  ook  de 
A m erik a a n se  p ro fe sso r  F rank en  de 
N ed erla n d er W ertheim , d ie  de 
b o u rg o is ie  ter plaatse als de g root
ste v ija n d  van het v o lk  zien. 
S le ch ts  d o o r  revolu tipna ire  opstand 
en  g u errilla -oor log  kan  er een  eind  
w ord en  gem aakt aan d e  u itbu itin g  
van het vo lk . T o ch  zien  w e geen  
w e re ld w ijd e  revolu tion a ire  k lasse- 
strijd  z ich  v oord oen , w aarsch ijn lijk  
om d at d e  om sta n d igh ed en  steeds 
w eer e en  geh ee l e igen  ben ad erin g  
v ere isen . M eer en m eer b ese ft  m en 
ook , dat d e  revolu tie  van  Fanon  
c.s., d ie  uit is op  d e  tota le  vern ieti
g ing  van  d e  nationale b ou rg o is ie  
geen  en k e le  eerb ied  Kent v o o r  het 
m en se lijk  lev en  en slech ts bestaat 
uit een  ex trem e haat, d ie  in  sociaal 
o p z ich t een  n og  grotere  verw arring  
tew eeg bren g t. A fw ijz in g  van  een 
d erge lijk e  g ew eld d a d ige  strijd  w il 
ech ter n iet zeggen , dat g ew e ld d a 
d ige  strijd  te allen tijde  een  on ju ist 
in stru m en t is  v o o r  de bev r ijd in g  
van  het v o lk .

D e A R P -T w e ed e  K am erfrac
tie stem t in m et het w ijzi
gingsontw erp Selectieve In 
vesteringsregeling van m i
nister L u bb ers.
E inde febru ari jl. w erd  in de 
T w eed e  K am er het , w ijz ig in gson t- 
w erp  S e le c t ie v e  In vesterin gsreg e 
lin g  van  d e  m in ister van -E con om i
sch e  Z a k e n  beh an deld . L u bb ers  
ste ld e  v o o r  en k ele  be lan grijk e  ver
an d erin gen  aan te b ren gen  in de 
SIR , d ie  v o r ig  jaar d o o r  d e  be id e  
.Kamers w erd  aanvaard, m aar o v e 
rigens n o g  n iet in w erk in g  is getre
den.
In h oo fd za a k  k w am en  de w ijz ig in 
gen  op  het v o lg e n d e  neer. H et ver
g u n n in g en ste lse l zou  v oorsh a n d s  
bep erk t b lijv e n  tot het R ijn m o n d 
geb ied . V o o r  het overg rote  d ee l van 
d e  ran dstad  zou  dus slech ts  een  
g ed w on g en  m eld in g  van  in veste 
ringen  g e ld en . B o v en d ien  zou  de 
randstad b u iten  R ijn m on d  v o o r lo 
p ig -v r ijg e s te ld  w ord en  van  h e ffin 
gen  o p  g e b o u w e n , terw ijl het tarief 
van  d e  h e ffin g  b inn en  R ijn m on d  
n iet 25%, m aar slech ts 10% zou  b e 
dragen.
D e eerste w ijz ig in g  m o t iv e e rd e  de 
m in ister v o o ra l d o o r  erop  te  w ijzen  
dat in v o e r in g  van het S IR - 
v erg u n n in g en ste lse l to ch  n iet zo 
e e n v o u d ig  w as als aanvan kelijk  
w erd  g ed a ch t. D e  tw eed e  w ijz ig in g  
m oest m en  in  verban d  bren gen  m et

Kritische
bewustwording

Paola Freire, tegen stand er van  een  
g ew e ld d a d ig e  w ijze  van  bev r ijd in g , 
ziet de b ev r ijd in g  der on d erd ru k ten  
als een  b e w u stw ord in g sp roces . Hij 
w il de m ens als su b jek t zien, als 
rentm eester, als m ens, d ie  vanuit 
z ich z e lf m o e t handelen . D it in  
teg en ste llin g  to t v isies , w aarin d e  
m en s als o b je k t  b e s ch o u w d  w ordt: 
A rm en  in  d e  d erd e  w ere ld  v o l 
sto p p e n  m et ge ld , k en n is , orttwik- 
k e lin g sp ro jek ten  van  het rijke  W es
ten . H un w ord e n  daarbij on ze  v i
sies, on ze  ku ituur, on ze  v erd ee l en 
h eers -p o lit iek  op g e leg d . G ev o lg en  
zijn  o.a.: een  m a gisch  g e lo o f,
w aarbij de on d erd ru k k er  als een  
w ezen  van h ogere  o rd e  w o rd t  g e 
zien ; de b eh o e fte  aan im itatie, z o 
dat k la k k e loos  een  totaal andere 
lev en sw ijze  ov erg en om en  w ordt, 
w at g ew e ld ig e  sp an nin gen , frustra
tie  en agressie op levert.
D e  m ens m oet steeds m eer in zich t 
k rijg en  in d e  eigen situatie, in  de 
eigen sam en lev ing. S lech ts  v ia  de 
d ia lo o g , het sam en w erk en  en  sa
m en d en k en  groe it de k o llek tiev e  
b ew u stw ord in g  en  w o rd t  het

de o o k  in de randstad  m isérabele  
on tw ik k e lin g  van  d e  b o u w n ijv e r 
heid .

Instemmende reactie
O nze fractie  stak zijn  in stem m in g  
m et d it w ijz ig in g son tw erp  n iét o n 
der  stoe len  o f  banken . H et k w am  
im m ers in grote  m ate teg em oet aan 
on ze  p r in c ip ië le  k ritiek  op  het aan
v a n k e lijk e  S IR -on tw erp . H et krite- 
r iu m loze  vergu n n in g en ste lse l zou  
u its lu iten d  in R ijn m on d  w ord en  
toeg ep a st, zod a t d e  w erk in g sfeer  
ervan  zeer zou  w o rd e n  bep erk t. 
S o o r tg e lijk  lag  d e  w aarderin g  van 
de K V P -e n  de C H U -fraetie.
H eel anders ervoer  d e  P v d A  de 
v o o rg e ste ld e  w ijz ig in gen . Z ij v o n 
d en  h et een  grote  stap terug  bij het 
streven  naar een  grote  overh eid s -

w erk-aan -de-w ereld^gedaan . 
O n tw ik k e lin gssam en w erk in g  is 
sam en  -  rijk  en  arm  -  in -  o n tw ik 
k e lin g  -  zijn.

Rol van zending
E eu w en lan g  h eeft het g ek ersten d e  
W esten  het L ich t van  C hristus en  
het lich t van  d e  w esters-ch ris te lijk e  
b esch a v in g  en  ku itu ur - p rak tisch  
vereen zelv igd .
Enklaar: d e  zen d in g  van  d e  v o o r 
b ije  tijd  w ord t gezien  als h an d lan 
ger van  het v e r fo e id e  k o lon ia lism e . 
V andaar d e  kreet nü: Z e n d in g , ga 
heen!
V o o r  ve len  is d e  k ritiek  o p  d e  zen 
d ing , dat ze w el v ee l gedaan  h ee ft 
aan g e zon d h e id szorg , b lin d en zorg , 
w ezen zorg  enz., m aar dat ze  te 
w e in ig  h eeft beseft, h oe  d e  soc ia le , 
e k o n o m is ch e  en  p o lit ie k e  g e re ch 
tigh e id  b e h o o rt te w o rd e n  in gé- 
b o u w d  in d e  o rd en in g en  van  d e  
staaf en  sa m en lev in g ..
D e  zen d in g  k w am  ter d isk u ssie . 
U p p sa la ;K om t d e  K erk  er d o o r  te 
staan aan d e  kant van  d e  arm en, d e  
w eerlozen , de verg eten en ...?  S ch ep t 
zij de beste  g e leg en h e id  om  sam en

D oor
drs. A . Schouten
Tweede Kamerlid ARP

v in g er  in  d e  so c ia a l-e co n o m isch e  
pap van  d e  sam en lev in g . En dat 
was het ook .
D e V V D  en de m eeste  k le in e  frac
ties d aarentegen  k ozen  in h un  b e 
o o rd e lin g  van  h et w ijz ig in g son t
w erp  on ze  zijde. O p va llen d  w as het 
ov erig en s dat d e  V V D  m et nam e 
tev red en  was o v er  d e  red u ctie  van 
d e  h e ffin g , en  er tijd en s h et d eb at 
haar best v o o r  d e e d  d ie  v erm in d e 
ring  n o g  groter te m aken .
E igen lijk  k oesterd en  w ij s lech ts 
één  bezw aar teg en  liet w etson t
w erp . N am elijk , dat d é  m eld in gs- 

' p lich t bu iten  R ijn m on d  zou  w ord e n

m et a n d eren  d é  tek en en  der  tijden  
te o n d e rk e n n e n  en  om  o p  w eg  te 
zijn  in  d e  r ich tin g  van  d e  k om en d e  
n ie u w e  m e n sh e id ?  M oet e r  geen  
z e n d in g  in  d e  w esterse  landen 
p laats v in d e n ?

Helpen, maar hoe?
D e o n tw ik k e lin g sp ro b le m a tie k  is 
o n e in d ig  g e k o m p lice e rd :
V o o r  een  d e e l lig g en  d e  p rob lem en  
n iet daar, m aar h ier, in deze w inst- 
be lu ste  m a atsch a p p ij. B o v en d ien  
w o rd t  m e e r  en  m eer d u id e lijk ; dat 
d e  m en s  u ite in d e lijk  b o v e n  d e  m a
ch in e  gaat; dat d e  on tw ik k e lin g  bij 
d e  ba sis  b e g in n e n  m oet: bij de 
m en s. D e  m en s staat v o o ro p , de 
m a ch in e  ach teraan . V andaar dat 
s in d s 1965 d e  p o s t  o p  d e  r ijk sb e g ro 
tin g  v o o r  O n tw ik k e lin g ssa m en w er
k in g  b e s te m d  is v o o r  niet- 
k o m m e rc ië le  pa rtik u liere  organ isa 
ties. P r io r ite it  m o e t  w ord en  ver
leen d  aan a u to ch to n e  g roep er in gen  
en  aan in itia tieven , d ie  b in n en  de 
lo k a le  sa m e n le v in g  g roe ien  o f  ge 
g ro e id -z ijn  en  d e  so c ia le  g erech tig 
h e id  en  se lf-re lia n ce  d ien en . B ij
zo n d e re  a a n d a ch t m oet dan o o k

g eh a n d h a a fd .
K o rt  sa m en g ev a t h a d d en  wij tw ee 
g ro e p e n  arg u m en ten  daartegen .
■  In  d e  eerste  p laats w aren  w ij van 
m en in g  dat d ie  m e ld in g sp lich t n e
ga tieve  in v lo e d  zou  h e b b e n  o p  het 
in v ester in g sa n im o  van  b ed rijven , 
in stitu ten  en  in ste llin g en  in  de 
randstad . E n  dat h ee ft u iteraard 
w e e r  s le ch te  k on se k w e n tie s  v oor  
d e  w erk g e le g e n h e id so n tw ik k e lin g . 
Is het n iet b u ite n g e w o o n  o n v e r 
stan d ig  o p  d it m o m e n t van  grote  
w e rk lo o s h e id  d ie  m e ld in g sp lich t in 
te v oeren ?
H En in  d e  tw e e d e  plaats is d ie 
m e ld in g s p lic h t  n iet zo  o n sch u ld ig  
als hij eru it ziet. Im m ers, hij h ou d t 
n iet s le ch ts  d e  p lich t  in  om  bij een  
v o o r g e n o m e n  in vester in g  een  
b r ie fje  te stu ren  naar de m in ister 
van  E c o n o m is c h e  Z ak en . N ee, de 
S IR -m e ld in g  g e e ft  d e  m in ister o o k  
d e  m o g e lijk h e id  o m  m et een  s im 
p e le  a a n g e te k e n d e  b r ie f  het v er 
g u n n in g e n ste lse l in e lk  co n cre e t  
geva l van  to e p a ss in g  te verk laren . 
D o o r  d ie  k o p p e lin g  zijn  d e  p r in c i
p ië le  b ez w a ren  teg en  d e  S IR - 
v erg u n n in g  -  zij het latent -  e v en 
ze e r  van  to e p a ss in g  o p  d e  m e l
d in g sp lich t. V a n w e g e  het krite- 
r iu m loze  k arak ter  van  d e  v erg u n 
n in g  zijn  d e  g e v o lg e n  ervan  be- 
le id sw ille k e u r , r e ch tson zek erh e id  
en  str ijd ig h e id  m et d e  ch r iste lijk e  
op v a ttin g  om tre n t d e  v era n tw oor
d e li jk e  m a a tsch a p p ij.

A R P -fra ctie  stem t in m et 
w ijzig in g son tw erp

Géén meldingsplicht 
voor investeringen 
buiten Rijnmond

w ord e n  besteed  aan p rocessen  van 
b ew u stw ord in g  en van stim u lerin g  
van m en sen  in de derde w ere ld  tot 
o n tp lo o iin g  van eigen k ra ch ten  en  
m ogelijk h ed en .

Kritiek op Nederlandse 
hulp

In voorgaande begrotingen  w erk te  
m en  m et boekhoudkundige m anipu
laties.
D e indruk  bestaat,dat d e  p rak ti
sch e  u itw erk ing  van de in de d o e l
stellingen  en Uitgangspunten v e r 
vatte in tenties nogal te wensen, o v e r 
laat.
T ev en s w as er, m et nam e bij d e  
v orige  kabinetten , een veel te k ri
tiek loze  h ou d in g  tegenover d e  ak- 
tivite iten  van  het N ederlandse b e 
d rijfs lev en  daar. .
D e hele M em orie van T oe lich tin g  
van m in ister P ronk  is d oortrok k en  
van het d ilem m a:ek on om ische  groe i 
en een rechtvaardiger in k om en sverde  
ling enerzijds en self-reliance (M inis
ter P ronk  verstaat onder dit begrip: 
on tw ik k e lin g , zonder al te grote 
dom inantie van buitenaf) anderzijds. 
Aan de ene kant vindt de m inister 
„dat het ontwikkelingsvraagstuk niet 
alleen de tegenstelling inhoudt tus
sen de rijke en arme landen, m aar 
ook  tegelijkertijd tussen de rijke en 
arme groepen  in de landen” , aan d e  
andere kant w il de regering, dat d e  
diskussie over het binnenlands be
leid van dé ontw. landen zoveel m o 
gelijk  m oet w orden gevoerd in m ulti
laterale kaders, meestal bestaand uit 
d e  regerende groepen en bev oor
rechte bovenlagen in de landen (b .v . 
d e  V.N.)!!
Er valt voor te pleiten , dat 
Nederland haar bilateralë, 
rechtstreekse hulp met m eer  
willekeur tot gelding brengt 
dan tot nu toe het geval was. 
H et beleid- zal toegespitst 
m oeten worden op de ont
wikkelingslanden, die vooral 
iets willen doen aan de k loof 
rijk-arm in eigen land.

Noot Veel meer gegevens en cijfers betreffende 
dat thema vindt u in het Arjos-buhetin over de 
buitenlandse politiek „Visies op ontwikkelings
samenwerking” . Door storting van f3,- pp post
giro 12 71 64 t.n.v. de Arjos ontvangt u een exem
plaar.

V E R P L A A T S B A R E  
H O U T E N  G EB O U W EN
directie- en schaftketén 
scholen en 
kerken 
directie- en 
schaft- 
w agens
etc. HOUTBOUW HAHBO

H A Q D IN X V E L D
tel. Giessendam-Hardinxveld 3888

Amendement
Peijnenburg

D aarom  h eeft on ze  fractie dan o o k  
graag steun  verleend  aart een  
am end em en t en  een  m otie van de 
K V P -er  P eijenburg. Het am ende
m ent m aakte op sch ortin g  van de 
m eld in g sp lich t bu iten  R ijnm ond 
m ogelijk , en de m otie  drong erop  
aan zu lks o o k  m etterdaad te doen . 
D e stem m in g  ov er  beide voorstel
len  w as een  spannende zaak: to t ' 
het e in d e  toe  w as n iet duidelijk  o f 
ze een  m eerd erh eid  in de K am er 
zou d en  halen. A anvankelijk  leek  de 
C P N -fractie  o o k  v oor  te zu llen  
stem m en. (D e com m unisten  m oe
ten  n iets h e b b e n  van  de SIR). Maar 
om  du istere  redenen  stem de de 
C P N -fractie  tenslotte  tegen de 
v oors te llen  van  Peijenburg. Toch, 
haalden  ze een  krappe m eerderheid 
in d e  K am er. P u ur en uitsluitend 
van w eg e  het feit dat het absen
te ïsm e in de progressieve  fracties 
groter w as dan bij d e  andere. 
Waarmee opnieuw bewezen is dat 
het voor kamerleden de moeite 
waard is om althans tijdens stem
mingen in de vergaderzaal aanwe
zig te zijn.
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gem eentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is 'i.s.m. Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De s c h r lf te l l jk e  cursus bestaat uit 24 le ssen , a lle  
vo o rz ie n  van  v ra gen , d ie  ku n n e n  w o rd e n  ingezonden  
te r  c o r re c t ie .

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  de gemeente
-  de rol van het gemeenteraadslid
-  ambtenaren
-  de gemeentebegroting
-  inkomsten van de gemeente
-  Inspraak
-  contact met de kiezers
-  bestuur door subsidie
-  milieuhygiëne
-  volksgezindheid, 

sociale zorg en bijstand

-  ruimtelijke ordening
-  volkshuisvesting
-  onderwijs
-  cultuur en recreatie
-  sport en jeugd
-  economisch beleid I
-  openbare orde
-  functionele en wijkraden
-  intergemeentelijke samenwerking 

en gewestvorming
-  de gemeentewet herzien

De p r ijs  va n  d e  c u rs u s  b e d ra a g t s le c h ts  i  25,— 
d a n kz ij d e  s u b s id ie  d ie  d e  S tic h t in g  o n tv a n g t van tle  
m in is te r  van  C u ltu u r, Ree re a tie  en  M a a tsch a p p e lijk  
W erk, te  vo ld o e n  d o o r s to r t in g  op  g iro  1501169 t.n .v. 
de S tic h t in g  B u rg e rs c h a p s k u n d e  te  Le id en  on der 
ve rm e ld in g  van  „D e  G em e e n te ra a d ” . _

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit 11 lessen:
-  de praktijk van het raadslidmaatschap / samenspel met B. en W. -  

2 lessen.

I -  de gemeente in ons bestuursstelsel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

De eerste 3 lessen zijn-uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting 

Burgerschapskunde
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs .hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting 
op giro 544232 t.n.v. Teleac -  Utrecht, onder vermelding van 
„De Gemeenteraad” . ■

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare 
schriftelijke^cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor

f 9,50. '  ‘
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwer

king -  10 lessen voor f 10,-.
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden -  34 lessen 

voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING
BURGERSCHAPSKUND E
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169.

HYPOTHÉEK
tot 140 % en meer. Kostel. vrijbl. otf. Geen afsl.prov. • 
GELDLENING f 5000,- 36 m. f 171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemidd, ONROEREND GOED
D rs . J . A . U d in g  &  P s rtn . Fin. adv. en vast- 
goedcons. v. Maerlantlaan 7, Amersfoort. Telefoon 
033-1.68.53/3.20,68

. Bijkantoren:
•  v.d. Helstlaan 39, H’sum, telef. 02150-1.32.87;
•  Thölenseweg 9, A’veen, telef. 020-43.11.99.

„NEEM VAKER EEN BLOEMETJE 
MEE”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer___

F ID E S  H a n d e ls k w e k e r ij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-4244-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

Wij h e b b e n  o p  a lle r le i g e b ie d  v o o r  o u d  en 
jo n g

LOPENDE DIEP.7 tbij de Kijk in ’t Jatbrug) GRONINGEN TEL 127902

. . . ..  ̂ ... .......... .... ______

JEUGDSPAARDERS 
(met 10% premie)

10%
BELEGGINGSBOEKJESi

ASSEN: Mw. H. J. Beekman-Prins, Speenkruidstr. 393: H. Rook, Mauritsstr. 36 
— DELFZIJL: H. Elderman. ’Waterstr. 77 — GRONINGEN: (VJnkhuizen): Mw. 
B. H. G. Knol-Grocneveld, Zjlverlaan 60 — VEENDAM-MUNTENDAM: H. H. 
Kampinga, Adr. Geertsplein — WINSCHOTEN: L. 'Looijenga, Parklaan 48.

ALS U ERVAN OVERTUIGD BENT, DAT UW GEZIN DAGELIJKS 
BLOOTGESTELD WORDT AAN INVLOEDEN VAN BUITEN, 
WAARONDER VEEL KWADE .... ALS U ERVAART DAT U NIET 
ALLEEN TEGEN DE STROOM VAN ONGELOOFEN REVOLUTIE

GEEST KUNTOPROEIEN ..

ROEPDAN HET

REFORMATORISCH GEZINSBLAD
TEHULP

DIT IS EEN GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR JONG EN 
OUD, DAT SAMEN MET U HET HOOFD WIL BIEDEN AAN DE 
KWADE IN VLOEDEN VAN ONZE Tl JD.

Weet u wat onze lezers ervan schrijven?
„Alshetbladkomt, lees ik het meteen u it"
„ Ik ben b lij datereindelijk eens een tijdschrift is verschenen 
voor ons hele gezin".
„Onze kinderen grijpen er naar". 
„Ikmoethetmijnmenuitdehanden trekken".
„ Keurig en rijk geïllustreerd en boeiend ven 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.

ADRESSEERALDUS:
REFORMATORISCH GEZINSBLAD 

ANTWOORDNUMMER 11B,
GÓES

VOSKAMP EN VRIJLAND 
KASSENBOUW N.V.

KASSENBOUW - KETELBOUW' 
VERWARMING

’s-GRAVENZANDE POSTBUS 30 
TEL. 0 1748-3921*

FIRMA C. VERMEER 
en ZOMEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 0 1808-1230-O uderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE . TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS - 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. ENZ.

Alle textiel goederen, 
bedden, dekens, 
matrassen, complete 
woninginrichting

42, S N E E K  - M id s t r .  114, J O U R E

Drukkerij De Lonqte B.V.
P ostb u s 171 - D ordrecht - T el. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleitren 
reklamedrukwerk

Vervolg van pag. 5 
sch a ffen . In d ien  z o ’n relatie in der
daad bestaat, is er aan le id in g  om  de 
u itlo tin gsk an s v o o r  adspirant- 
stu d en ten  m et een h o o g  c ijfe r  zo 
k lein  m o g e lijk  te m aken.
T en slo tte  n og  een  v ie rd e  inva ls
h oek , nl. d ie  van  het m u m eriek e  
stu d ieren d em en t. G eb lek en  is b ij
v o o r b e e ld  dat stud enten  d ie  (A) 
jo n g e r  zijn , en  (B) een  h o g e r  ein-, 
d e x a m e n c ijfe r  h eh b en  een  hoger 
ren d em en t scoren . H et gaat hierbij 
om  e e n  g em id d e ld e  van  een  groep ; 
per in d iv id u  zal d e  reg e l n iet altijd 
opgaan . H et lig t v o o r  d e  hand 
h ierm ee bij d e  selektie  rek en in g  te 
h ou d en . Im m ers d e  b ep erk te  m id 
d elen  zijn  de h oo fd oorza a k  van  de 
n u m eru s fix u s . Uit dat o o g p u n t b e : 
zien  is  e e  z o ’n g root m o g e lijk  stu
d ie ren d em en t w enselijk , om d a t dan 
bij e en  g eg ev en  cap a cite it het aan
tal g ep laa tsten  zo  g ro o t  m og e lijk  
zal zijn.
Het aanbrengen van een samen
hang tussen inlotingkans en fakto- 
ren, die het studierendement be
ïnvloeden, lijkt dan ook voor de 
hand liggend.
Mevr. v. Leeuwen over abortus
N.a.v. h et b erich t in d e  V o lk sk ra n t 
van 4 m aart j.1., w aarin  g esu g g e 
reerd w érd  dat d o o r  m ev r. Van 
L eeu w en  o p  een  C D A -b ijeen k om st 
in A rn h e m  een  relatie is ge legd  
tu ssen  d e  in itia tie f-on tw erp en  van 
P v d A  en  V V D  en het a fg lijd en  naar 
de d ertig er  ja ren  on d er h et H itler- 
r e g im e - h ech t dit k am erlid  eraan 
het v o lg e n d e  m ee te d e len . In  deze 
zin is d o o r  haar geen  en k ele  relatie 
g e legd . Z ij heeft in A rn h em  g e 
sp rok en  o v er  de n orm en  v o o r  de 
b e sch e rm in g  van  het m en se lijk  le 
ven, z o w e l het n iet-gew en ste  o n g e 
boren  le v e n  en  het n iet la n ger ge 
w en ste  lev en , w aaron der h et niet 
v o lw a ard ig e . In  dit laatste k ad er is 
d o o r  h aar g ew ezen  o p  h et loslaten  
van d e  n orm en  m .b.t. d e  b esch er 
m ing v a n  m et nam e h et on vó lw a a r
d ige le v e n  en  w aartoe dit h ee ft-g e - 
le id  in  d e  dertiger jaren  on d er  het 
H itler-regim e.

E en  b lad  om  v e e l 
v a n  te  v e rw a c h te n !

Studieboeken (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
De Vuurbaak en T. Wever.

Ook de folders van de boeken van W. Schippers, 
H. Kingmans, H. te Merwe en andere schrijvers.

Voor al Uw „BRONNEN” naar de

„ B R Q N N E N K O N I N G ”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422' 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl.
(zonder postzegel).

BON
Ik ontvang gaarne eerst een proefnummer van uw R.G.

Ik abonneer mij meteen en wacht u,w acceptgirokaart af. 
o f 19,-p.kwartaal;of 36,50p. halfjaar; o f 71,50perjaar.

Naam:.;................................ ..........................................................

Straat:........................................................................................... .-

Plaats:........................ ;...........................;...................................... .

|k| Q  Handtekening:.................................

□  Een abonnement op Ned. 
Bedachten (f 11,50 per half jaar)

□  Jongerenabonnement 
( f7 , -  per ha lf:jaar)
Mijn geboortedatum is

□  Stuur mij enkele proefnummers

N aam ....................................................

A d re s ....................................................

W oonp laa ts ..........................................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66, 

Den Haag. Géén postzegel

Het enige politieke 
weekblad van 
formaat ;
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Jaarverslag A.R.P. Zeeland:

CDA -samen werking 
voldoet goed

„H et jaar 1974 h eeft in de  
eerste helft in het m id d e l
punt gestaan van de verk ie 
zing van de led en  van  de 
P rovinciale Staten , terw ijl 
de k ie sv eren ig in g en . daar
naast nog de zorg hadden' 
voor de gem een teraad sver
k iezin gen .”

A ld u s het jaarverslag  1974 .van» de 
P rov in c ia le  Z eeu w se  A .R .P ., dat op  
1 m aart jl . in  d e  ja a rv erg a d er in g  
w erd  beh an deld . H et in  een  k eu rig  
g roen  b o e k je  u itg e g e v e n  ja a rv e r 
slag  sch etst o.m . de a ctiv ite iten  m ét 
betrek k in g  tot d e  S ta ten v erk iez in 
gen , w aarbij d e  A .R .P . m et een  e i
gen  lijst u itkw am , m aar w a a rv oor  
d e  p ropagan da in C .D .A .-v erb a n d  
w erd  g evoerd . Er w erd  o o k  g ew erk t 
m et een  gezam en lijk  p rog ra m . Naar 
bu iten  heeft dit u its tek en d  V oldaan. 
D e centra le  v erg a d er in gen , w aar de 
lijsttrekkers van  d e  d r ie  p a rtijen  
optraden , w aren  g o e d  b e z o ch t . O n 
danks al het s jo u w w e rk  in  d e  p r o 
v in c ie  w as de ^uitslag v o o r  de
C .D .A .-partijen  in zijn  g e h e e l en 
v o o r  d e  A .R .P . in  h et b ijz o n d e r  
te leurstellen d . T w ee  zete ls  w erd en  
d o o r  d e  A .R .P . verloren , m aar d o o r  
lijstverb in d in g  m et C .H .U . en 
K .V .P . k on  de C .H .U . een  z e sd e  ze
tel (b lijven ) bèzetten , d ie  an ders

naar d e  V.VLD. zou  zijn  gegaan. D e 
raad sv erk iez in g en  gaven  g e lu k k ig  
een  beter  b ee ld , m et nam e in die 
g em een ten , w aar als , C .D .A . w erd  
op g etred en .

Financiële aktie
In het Z e e u w se  ja arverslag  k om t 
een  u itv oerig e  sch ets v o o r  van  de 
activ ite iten  van  de S tatencentra les, 
het A .R . V ro u w e n co m ité  Z eelan d , 
d e  Z e e u w se  A rjos , d e  Z eeu w se  
V e re n ig in g  van  A .R . G em een te - en 
P rov in c ieb estu u rd ers , de Staten 
fractie  en  het P rov in ciaa l 
A d v ies -C o lleg e .
V oorts  g ee ft het jaarverslag  veel 
ad réssenm ateriaal en  in form atie  
o v er  d e  fin an cië le  situatie van d e  
P rov in c ia le  A .R .P . E nerzijds w erd  
d é  b e g ro te  con trib u tie  n iet gehaald ; 
an derzijds w erd  een  fin an cië le  actie 
ten b e h o e v e  van  d e  S ta ten verk ie 
zin g en  een  g roo t su cces . D aardoor 
k o n  er ov er  1974 zelfs n og  sprake 
zijn  van  een  ba tig  sa ldo.
Tenslotte worden de kiesvereni
ging spenningmeesters opgeroepen er 
alles aan te doen om van het gere
gistreerde aantal leden de kontri- 
butie b in n e n 't e  krijgen, omdat al
leen op die manier de regionale 
partij-organen hun bestaansinko- 
men ontvangen

V a n  de

p a rtij
Staten C. Oude Pekela
O p  ma. 10 maart a.s., in Stadska
naal, 19.30 uur, in het G eert T e is- 
cen tru m  is een  b ije e n k o m st m et 
het bestu ur van de St. Centrale en 
de P rov . O rganisatie C om m issie . 
B u iten d ien st m ed ew erk er  F aber, 
u it B orger , zal m et o n s  org a n isa to 
r isch e  m oe ilijk h ed en  d oorn em en . 
V o o r  de Staten-C entrale A p p in g e - 
dam  is er een  ze lfd e  b ijeen k om st 
als h ierb oven  verm eld , op  do. 13 
maart, 19.30 uur,in ,,D e n ieuw e 
D o e le n ” , te A p p in g ed a m , W ijk 
straat 47.

STATEN CENTRALE 
OMMEN

Op maandag 10 maart a.s. sp reek t 
het A R P  T w eed e  K am erlid  mr. van 
Dam v o o r  d e  O m m en se  Staten  C en 
trale over. „d e  p laats van  d e  A R P  
nü ” . D eze g ed a ch ten w isse lin g  ov er  
actu e le  p o lit iek e  zaken  v in d t p laats 
in de „O ld e  Wheerne”, te Ommen, 
aanvang 20.00 uur.

Tussen 1 maart en 
15 april stemming 

over C.D.A.-statuten
Aan h et begin van deze  
w eek ontvingen de A .R .-  
kiesverenigingen een exem 
plaar van de definitieve  
C .D .A .-statu ten , a lsm ede het 
daarbij behorende stem bib  
jet.

H et aantal stem m en dat een  k ies
veren ig in g  h eeft is a fh an k elijk  van 
het aantal leden . D e stem  toew ijz in g  
g esch ied t ov ereen k om stig  artikel 
10, lid  5 van  d e  partijstatuten. D it 
betekent, dat aan elke k iesv eren i
g in g  één stem  w ord t to e g e k e n d  en 
v oorts v o o r  iedere v ijft ig  led en  één 
stem  m eër.

Stemperiode
De stemming over de C.D.A.- 
statuten door de A.R.-kiesvereni
gingen vindt plaats in de periode 
tussen 1 maart en 15 april 1975.

U iterlijk  op  la atstgen oem d e datum  
d ien t h e t stem b ilje t van  u w  k ies 
v eren ig in g  in het bezit van  h et par- 
tijsecretariaat te zijn.
H et p artijbestu u r zal eën  co m m is 
sie aanw ijzen , d ie ' belast w o rd t  m et 
d e  co n tro le  op  de v erw erk in g  van 
de stem b iljetten . Z ij zal een 
p roces -verb a a l van de u its la g  van 
de s tem m in g  opm aken.

O ok  d e  s tem h eb b en d e  led en  van  de 
partijraad zullen  sch rifte lijk  hun 
stem  u itb ren gen . H et partijbestuur 
k o o s  d es tijd s  v oor  de zw are p ro ce 
dure, ov ereen k om stig  art. 32, lid 11 
van  d e  partijstatuten, om d a t het 
deze zaak  er één van  g ro o t  gew icht 
acht.

Dringend beroep
Er is  in  d e  partij u itv oerig  ov er  de 
C .D .A .-statu ten  g esp rok en , zow e l in 
de partijraad  als in vergad erin gen  
van K am ercentra les, S taten cen tra 
les en  k iesveren ig in gen . N ieuw e 
argu m en ten  zijn  n iet toe  te v oegen  
aan d e  v e le , d ie in de lo o p  der jaren  
zijn  g eb e z ig d . H et partijbestu u r is 
van o o r d e e l, dat de statuten  van  het 
C .D .A . a lleszins aanvaardbaar zijn. 
W anneer d e  A .R .P . de statuten  al
leen  h ad  k u nn en  vaststellen  zou d en  
zij op  so m m ig e  punten  anders h eb 
ben  g e lu id . D at g e ld t ech ter  ook  
v o o r  C .H .U . en K .V .P .
H et partijbestuur doet een 
dringend beroep op de kies
verenigingen het beslu it van 
de partijraad van 14 decem 
ber 1974 te volgen en m et zo 
groot m ogelijke  m eerderheid  
de statuten van het' C .D .A . 
goed te  keuren.

O V E R D R U K K E N  C .D .A .-S T A T U T E N
Van de C.D.A.-ontwerp-statuten 
zijn extra overdrukken beschik
baar. In d e  k o m e n d e  w e k e n  k rijg en  
d e  A .R . k iesv eren ig in g en  d e  g e le 
g en h e id  z ich  ov er  d e  statu ten  u it te

HEEFT 
U DE

CONTRIBUTIE
AL

GESTORT?
GEBRUIK
ACCEPT

GIROKAART!

sp rek en . O m  de b eh a n d e lin g  te 
v e rg e m a k k e lijk e n  v erd ien t het 
a a n b ev e lin g  ov erd ru k k en  te b e s te l
len  en  aan d e  led en  toe  te zenden . 
D e p rijs  van  d e  ov erd ru k k en  is als 
vo lgt:
1 ex.
2 t/m 4 ex.
5 tlm 9 ex.
10 t/m 24 ex. 
25 en meer ex.

ƒ 0,40 per  ex. 
ƒ 0,30 per ex. 
ƒ 0,20 per ex. 
ƒ 0,15 per ex. ' 
ƒ 0,10 per ex.

B e ste llin g e n  k u n n en  w o rd e n  ge 
p laatst d o o r  o v ersch rijv in g  van het 
v e rs ch u ld ig d e  bed rag  op  postgiro 
89673 t.n.v. A.R.Partij stichting, Den 
Haag met vermelding van het ge
wenste.
H eb t u erg  v ee l haast? P laats dan 
te le fo n is ch  u w  bestellin g : 070 -
18.39.60 (o o k  ’ sravonds en  in het 
w eek en d !).

Prov. Campagne-team' 
Groningen

H et P rovinciale C am pagneteam  
(voorheen  de „p rov . organisatie
com m issie) heeft per Staten-Centrale 
een avond belegd  om  met de k ies- 
verenigingsbesturen  te praten over 
hun organisatorische problem en. Het 
functioneren  van de plaatselijke 
k iesverenigingen staat centraal. A R P  
B uitendienstm edew erker H .Faber 
kom t h ierover van gedachten  w isse
len; i.o.m. hem  is vo lgen d  vergader
schem a opgesteld: St.C.Winschoten 3 
maart; St.C.Oude Pekela 10 maart; 
St.c.Appingedam 13 maart; St.C.Be- 
dum-Z 18 maart; St.C.Bedum-N 24 
maart; St.C.Groningen 27 maart; 
U itg en od ig d  w ord en : d e  k iesver- 
en ig in g sb estu ren , d e  bestu ren  
van  de Staten-C entrales, h et ca m 
pagneteam , de bestu u rsled en  
van de kam ercentrales en de leden  
van Prov. Staten in de betreffende 
Statencentrales.

U  hebt allem aal w el een s het 
gevoel dat het m et uw  k ie s 
vereniging n og w el eèn  tik 
keltje  beter zou k u n n en .

M gar h oe dan? v o ig t  dan  a ls  harte- 
kreet. D aartoe d it o v e rz ich t  van  
su g gesties  v o o r  een  b e tere  w e r k 
w ijze  van uw  k iesv eren ig in g en .

Doorstroming
G o e d  z fu n ction eren d  bestu u r, 
w aarin  plaats is v o o r  een  g e z o n d e  
d oo rstro m in g  en  w aarin  o o k  jo n g e 
ren w ord en  o p g e n o m è n ; een  b e 
stuur dat nauw  co n ta ct  h o u d t  m et 
zijn  led en .
K iesv eren ig in g  p la a tse lijk e  A .R .P . 
gemeenschap, (m et e lk aar naar 
draagkracht zorgen  v o o r  v o ld o e n d e  
geld ).
R eg e lm a tig  b ije e n k o m e n , w aarb ij 
o o k  n ie t-led en  w ord e n  u itg e n o d ig d . 
P rogram m a m aken  v o o r  g eh e le  s e i
zoen  en  d it bek en d  m aken . 
C on ta cten  zoek en  m et a n d ere  
p laatselijke  organ isaties (v a k b e w e - 

,ging, m id d en stand , k erk en ) o m  te 
p rob eren  als k ie sv e re n ig in g  o p  
b red er  v lak  te op ereren  en  sam en  
m et anderen  een  v is ie  te o n tw ik k e 
len  o p  de plaatselijke  g a n g  van  za
ken.
B ij b e v o e g d e  instanties aan d e  be l 
te trek k en  bij even tu e le  m issta n 
den.

Werkgroepen
W erk groep en  in ste llen  ter b e g e le i
d in g  van  raad sfracties, w a a rv o o r  
het in kaart b ren gen  van  d e  aanw ë-

— — 1TI ni r — — — « m — — »

Hoe activeer ik 
mijn kiesvereniging ?
z ig ë  d esk u n d ig h e id  en  in teresse 
n o d ig  is.
„■Present”  zijn  d o o r  o p  plaatselijke  
g e b eu rten issen  te reageren.

Z o  m o g e lijk  een  e ig en  m e d e d e 
lin g en - en  d iscu ss ie -orga an  te la
ten  v ers ch ijn e n  ter in form atie  
van  d e  led en  en  be lan gste llen d en  
o v er  p o lit ie k e  zaken.
E r g een  g e n o e g e n  m ee nem en , dat 
so m m ig e n  hun  lid m aa tsch ap  w illen  
op ze g g e n ; b ez oek en , evena ls n ieuw - 
in gek om en en . .
Z u in ig  m et p a rtijled en  om springen : 
m in d er  draa gk rach tige  led en  be- 1 
wust als lid  h an d haven  (con trib u -

ACTIEVE
KIES

VERENIGING

tie -beta lin g  naar draagkracht).

B ij m oe ilijk h ed en  h u lp  van  r e g io 
nale. partij-organen  in roep en ; o o k  
partijsecretariaat e n /o f  bu itén - 

■ d ien stm ed ew erk ers  (zie o o k  h o o fd 
stuk  I) in lich ten ; h ierm ee n iet 
w a ch ten  tot d e  zaak vo lk om en , in 
het s lo p  zit.

Partijweekblad
A ls  bestu u r steeds p o lit ie k  „b ijta n 
k e n ”  (partijweekblad lezen, b r o 
ch u res  n iet terz ijd e  leg gen , als 
som s een  stuk je b e le id  „d w a rsz it” ; 
in form atie  vragen  bij reg ion aa l par- 
tijorgaan  o f  partijsecretariaat.
G o e d  sa m en w erk en  m et A r jos  en  
A r jos led en . Z e  zo w e l orga n isa to 
r isch  als p o lit iek  in sch ak elen . In te 
gratie bev ord eren . 
B estu u rsv erga d erin g en  toeg a n k e 
lijk  v o o r  g ew on e  leden . 
P ersp u b lica tie s  van  activ ite iten  
(o o k  in h u is-aan -h u isorganen ; g e 
beu rt v ee l te w e in ig ) (g e ld t o o k  
v o o r  Staten- en K am ercentra les). 
W erk groep  gem een tep rogram ; in 
sch a k e lin g  led en  (g e ld t o o k  t.a.v. 
p rov in ciep rogram ).

MINISTER BOERSMA 
IN DELFT

O p m aan d ag  17 maart a.s. sp reek t 
m in ister J. -B oersm a van S oc ia le  
Z ak en  te D e lft  op  een  op en b a re  
C D A -v erg ad erin g . P laats van  b i j 
een k om st: „H e t hart van  D e lft ” , 
V lam ingstr. 44, 20.00 uur.

CDA
HAARLEMMERMEER

Op 18 maart a.s. o rga n iseert het 
C D A  H aarlem m erm eer een  o p e n 
bare v erg a d er in g  m et als spreker 
prof. P. A. J. M. Steenkamp. - 
D eze v erg a d er in g  w o rd t g eh ou d en  
in het g eb ou w  „De Schutse” , aan 
de H oo fd w eg  te Hoofddorp, aan
vang 8 u u r  n .m .

A R J O S  Z .-H O L L A N D
O p 14 m aart a.s. b ijeen k om st Prov. 
Org. in D en  Haag, in de K u y p er- 
straat 3, D en  Haag. A anvang: 20,00 
uur. T hem a: „sp re id in g sb e le id  en 
w e rk lo o sh e id . S p rekers de heren  
P ost v a n  het N C O V  en B urgh - 
graaf, l id  gew estraad D en  Haag.

pubUkaties CM-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 7 opties voor beleidsbeslissingen 
68 pag.; ƒ 5,25

andere recente publicaties:
Gerede twijfel

bijdrage tot de discussie over de perspectieven 
van onze economische ontwikkeling 

3e druk; 30 pag.-; ƒ 3,75

Groen licht 1975
nota van de Landbouw.commissie van de 

CDA-fracties Tn de Tweede, Kamer over de problemen 
in land- en tuinbouw 

2e druk; 7 pag.; ƒ 1,25
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Gemeentelijk Internaat Ter Apel

internaat voor 

schoolgaande jongens 

van

Atheneum , HAVO en M AVO  
aan de ;

R ijksscholengem eenschap *

te  Ter Apel '

' Exclusieve, intensieve studiebegeleiding, 
mogelijk gemaakt door gemiddeld een 
begeleider per 8 leerlingen; iedere leerling een 
eigen kamer.

Uitgebreide mogelijkheden voor 
sportbeoefening.

Gezonde omgeving, mooie ligging.

Inlichtingen en prospectus op aanvraag bij de 
directeur J. W. A. Vossen, Sellingerstraat 75, 
Ter Apel. Telefoon: 05995-1642.

Wij zijn gaarne bereid u thuis te bezoeken voor 
een mondelinge toelichting.
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Discussie
duurt
voort

De discussie over gewetensbe
zwaren militaire dienst gaat 
voort. In dit nummer zijn enkele 
reacties van lezers opgenomen. 
Het gaat om een belangrijke 
zaak en daarom komt NG 
gaarne op een aantal aspecten 
van deze zaak terug. Dr. W. de 
Kwaadsteniet, ARP-fractie- 
specialist op dit terrein, schreef 
•daarom in dit nummer opnieuw 
een artikel over deze materie, 
zonder dat hij daarbij overigens 
op alle vragen en opmerkingen 
kan ingaan. ,fiet gaat in deze 
gedachtenwisseling om de vraag 
welke ruimte in bepaalde om
standigheden aan het geweten 
kan of moet worden geboden”, 
aldus De Kwaadsteniet.

Nota werkgelegenheid: duwen en remmen

O p 20 februari heeft de re
gering de „N o ta  W erk g ele 
genheid” aan de T w eed e  
K am er aangeboden. D aarin  
w erden m aar liefst 59 m aat
regelen aangekondigd . D e  
ontvangst w as nogal kri
tisch. D e aard van de kri
tiek liep ech ter nogal uiteen.

D oor
f
drs. B . B eu m er
Tweede Kamerlid ARP

Z o  v on d  d e  P P R  d e  N ota tevéél 
en de V V D  d e  N ota te weinig 
e c o n o m is c h e  im p u lsen  g even . D e 
A .R .-fra ctie  g a f  in een  eerste  re 
actie  b lijk  van  in stem m in g  m e t de 
om v an g  van  d e  in jectie  (n og  w eer  
eens f  550 m iljoen ) d o ch  sp rak  te
ge lijk ertijd  d e  v rees  uit, d a t het 
a ccen t van d e  m aatregelen  w e llich t  
w at tè een z ijd ig  bij steun aan d e  
zw akke b e d rijv e n  w erd g e le g d , 
terw ijl bij stim u lansen  v o o r  o o k  d e  
sterkere b e d r ijv e n  m og e lijk  een  
sterker w e rk g e le g e n h e id s -e ffe c t  
zou  ku nn en  op tred en .

D aarbij k o m t d a t in  de N ota  n ie t 
w ord t g e sp ro k e n  over  tw ee  d o o r  
h e t parlem en t o v er  de w e r k lo o s 
h e id  aa n g en om en  m oties.

E én  van d e  P v d A  (o o k  g esteu n d  
d o o r  de V V D ) w aarin  w erd  g e 
vraagd  om  een  versterkte a ftrek  
v o o r  in v ester in gen  bu iten  d e  ra n d 
stad, en één v a n  d e  K V P  om  d e  las-

Nederlandse

Een b lad  om  veel 
v an  te  v e rw a c h te n !
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Ge dachten (t 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement 

(f 7 ,-  per h a lf . jaar)
Mijn geboortedatum is

□  Stuur mij enkele proefnummers „

Naam.......................................................

Adres................................ ......., .............

W oonplaats...........................................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66,

Den Haag. Géén postzegel

Het enige politieke 
weekblad van 
formaat

ten v o o r  h et bed rijfs leven  in  het al
gem een  v erd er  te verlichten . De 
A .R . had b e id e  m oties gesteund. In 
een to e lich tin g  vertelde prem ier 
D en  U yl dat andere in de N ota aan- 
g e k on d ig d e  m aatregelen  (zoals een 
versterkte m og e lijk h e id  om  verlie
p e n  te com p en seren  en een u itbrei
d ing  van  v e rv ro e g d e  afschrijving) 
v o o r  een  b e lan grijk  deel hetzelfde 
e ffe ct  h e b b e n  en  dat de m oties dus 
e igen lijk  to c h  (althans v o o r  een 
deel) zijn  u itg evoerd . Je vraagt je  
dan w el af, w aarom  dat in  d e  Nota 
dan n iet g e w o o n  even  w ordt aan
gegeven  en  toegelich t.

Uitgangspunten Nota
D e-N ota  gaat u it van een aanpak 
waarbij v oora l gerich te  m aatregelen 
w ord en  v oorg este ld . H et kan echter 
v erd u id e lijk en d  w erken  eerst een 
paar van  d e  belangrijkste  u itgangs
punten  op  te n oem en  zoals d ie in 
de N ota  te v in d en  zijn.
B H andhaven  streven vo lled ige  
w erk g e leg en h e id
Ieder d ie  w il en  kan m oet aan het 
p ro d u k tie p ro ce s  kunnen deeln e
m en. E en  overtu igen d e reden, om  
de groei van  de econ om ie  a f te 
rem m en  is er niet, al zal die. w el 
se lectiever  m oeten  gebeuren. Dat 
laatste kan  e en  vertraging in de 
groei van  de p rod uk tie  opleveren, 
.maar w o rd t als resultaat van een 
groter a cce n t op  w elzijnsaspecten

m NOTA 
TOETSEN 

AAN
I N Z I C H T E N

„ O E E E J O E
T W I J F E L ”••■••.v.'sv.v.v.w.v.v.v.’.v.wv.w

aanvaardbaar geacht.
B B ep erk in g  stijg in g  a rb e id sk o s te n  
Er w o rd t  gew ezen  op  d e  n o o d za a k  
d e  stijg in g  van  d e  (reële  = m et a f
trek  van  w a a rd ev erm in d erin g  d o o r  
in flatie) arbe id sk osten  (d a t is lo n e n  
m et in b eg rip  van  on d er  m eer  d e  
so c ia le  p rem ies) g e lijk e  tred  te  la 
ten h o u d e n  m et de a rb e id sp ro d u k - 
tiviteit. D at k lin k t n oga l in g e w ik 
k e ld  m aar het k om t er e ig e n lijk  o p  
neer dat als d e  tota le  a rb e id sk osten  
m éér stijg en  dan  de tota le  p r o d u k 
tie h et k o s tp r ijsaandeel van  d e  ar
b e id sk o s te n  per  een h e id  p r o d u k t  
stijgt. A ls  dat het geval is za l 'de  
n e ig in g  in  on d ern em in g en  o m  ar
b e id sb esp a ren d e  m a ch in es  te  k o 
pen  toen em en . H ierin  lig t  één  v a n  
d e  v erk la rin g en  v o o r  d e  g e s te g e n  
w e rk lo o sh e id . M in ister  B o e rsm a  
h ee ft er overig en s m et n a d ru k  op  
gew ezen , dat' bij m atig in g  in  d e  ar
b e id sk o s te n  teg e lijk ertijd  h e t in 
k o m e n sb e le id , het p r ijsb e le id , h et

b e la s tin g b e le id  en  de h o o g te  van  
d e  so c ia le  v erzek er in g sp rem ies  zal 
m oeten  w o rd e n  b e trok k en  
B M eer a a n d ach t v o o r  b e h o u d  ar
b e id sp la a tsen
B eh a lve  aan h et s ch e p p e n  van  
n ieu w e  arbe id sp laa tsen  d o o r  
n ieu w e  in vester in g en  zal m eer aan
d a ch t w o rd e n  b e s te e d  aan h et b e 
h o u d  van  besta an d e  arbeid sp laa t
sen

Belangrijkste
voorstellen

Steun aan bedrijven
B N iet w in stg e v e n d e  b ed rijven  
k u n n en  v erlie s  v errek en en  m et 
w in st van  h et v o o rg a a n d e  jaar  en 
nu o o k  m et d e  w in st van  een  jaar 
daarvoor .
fl V e rv ro e g d e  a fsch r ijv in g  op  g e 
b o u w e n  b u iten  d e  randstad  m a g  nu 
al plaats v in d e n  op  het m om en t 
w aarop  h et co n tra ct v o o r  de b o u w  
is g e tek en d  (w as op  h et m om en t 
aanvang b o u w )
B f  225 m iljo e n  ex tra  v o o r  steun  
aan in d iv id u e le  bed rijv en  
B B o u w k u n d ig e  en  in fra stru ctu 
re le  v o o rz ie n in g e n  t.b .v . het 
m id d en - en  k le in b ed rijf . N ieu w e  
su b s id ie re g e lin g e n  w o rd e n  u itg e 
w erk t
Steun aan de regio
B B esta an d e  st im u ler in gsreg e lin 
g en  v o o r  zw ak k ere  re g io ’ s zu llen  
o v e r  een  g roter  g e b ie d  w ord en  u it
g eb re id

Minister Boersma en zijn collega van financiën Duisenberg, gefotografeerd op een persconferentie over de 
werkgelegenheidsnota

B E én extra  bed ra g  van  f  80 m il
jo e n  is  u itg etrok k en  vogr s t im u le 
ring  van  n ieu w e  b ed rijfsv estig in g en  
én u itb re id in g en  van  grote om v an g  
in  d e  reg io  
Arbeidsbemiddeling 
B C apaciteit en  ou tillage  van  d e  
arbeid sbu reau s zal w ord en  u itg e 
bre id
B Er k om t een  vak atu reba n k  en  
vakature in form atie  (radio)
Steun voor jeugdige-, langdurige-, 
gehandicapte werklozen
B P er 1 ja n u ari is een  n ieu w  p r o 
gram m a aangevan gen  ten  b eh oev e  
van je u g d ig e  w erk lozen  v a n  15 to t 

Vervolg op pag. 3

Jaarvergadering
ARJOS

O p zaterdag 15 m aart is er d e  
A rjos-jaa rverga d erin g . P laats: Jaar- 
b eu rs-C on g rescen tru m  U trecht, 
aanvang: 10.00 uur. ’s M org en s
sp reek t A r josv oorz itte r  B o r g 
m an zijn  jaarred e  u it en  w o rd e n  
een  aantal sp e c ifie k e  A rj oszak en  
beh an d e ld , ’ s M iddags v in d t dis- 
k u ssie  p laats m et d e  v ie r  A R - 
b e w in d s lie d e n  (d e  h eren  B oersm a  
D e  G aay  F ortm an, K o o ijm a n s  en  
V eerm an) en  frak tiev oorz itter  
A antjes, d ie teven s een  s lo tsp e e ch  
afsteekt. U ben t hartelijk  w e lk o m !

W. Smeenk & Zonen
PIANO’S - ORGELS 
STARINGPLEIN 7 ■ 
TEL. 020-185151 
AMSTERDAM.

BS .. ...........

Deze week

in B fila
Ontwikkelingshulp vobr Cuba?, 
pag. 2

Waterschappen en hun toekomst, 
pag 4

Etherreclame op zondag?, pag 5

Gewetensbezwaren militaire 
dienst, pag. 6, 9

Uit de Arjos, pag. 5, 6, 11

Prof. Diepenhorst over 
onderwijssituatie, pag. 8

Partijnieuws, pag 11

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI



2 NEDERLANDSE GEDACHTEN 15 maart 1975

E en belan grijk  onderdeel 
van de begrotingsd ebatten  
over o n tw ik k elin gssam en 
w erkin g stond in het teken  
van de vraag: K o m t Cuba in 
aanm erking voor hulp?

D e V .V .D . had  a l in  eerste  term ijn  
een  m o tie  in g ed ien d , w aarin  w erd 
u itg e sp ro k e n  dat C u ba  aan geen  
en k e le  van  d e  criteria  v o o r  de 
k eu ze  v a n  con cen tra tie la n d en  v o l
d o e t  e n  daarom  van  d e  lijst van 
con cen tra tie la n d en  m oest w ord en  
a fg e v o e rd .
D e ach terg ron d  van  d eze  m otie 
was, d a t C u b a  een  com m u n istisch  
land  is en  daarom  n iet v o o r  hulp  
van  on ze  k ant in aa n m erk in g  kom t. 
D it w as een  andere b en a d erin g  als 
d e  on ze . V o o r  w ie  d e  sam envatting  
van  m ijn  b ijd ra g e  in N .G . van  vo-. 
rige w e e k  h ee ft  ge lezen  zal h et d u i
d e li jk  z ijn , dat het van  on ze  kant 
g ing  o m  d e  toepassing van de 
keuze-criteria:
■  a rm oed e ,
■  o n g e d e k te  b eh oe ften ,
■  so c ia a l-p o lit ie k e  structuur.
Ik  h eb  g ew a a rsch u w d  -  en daar ga f 
het v e r le d e n  aa n le id in g  toe  -  v o o r  
een z o d a n ig e  toep a ss in g  van  deze 
criteria, d a t op  h et n oga l su b je c 
tieve  d e rd e  criteriu m  tev ee l a ccen t 
zou  w ord en , g e legd .
C uba én  Ja m aica  w aren  naar het 
o ord ee l v a n  onze fra ctie  v o o rb e e l
den  v a n  d e ze  een z ijd ig e  toep ass in g . 
H et g in g  on s in  d e  m otie  d ie  in  de 
T w e e d e  K am er w erd  in ged ien d , 
du s n ie t in  d e  eerste  plaats om  deze 
landen , m aar om  een  o.i. on ju iste  
toep a ss in g  van  d e  keuze-criteria . 
E en  m eerd erh e id  van  de K am er 
steun d e ten s lo tte  on ze  m otie  niet.

Ontwikkeling splafond,
H et a n d ere  p u nt b e tro f  d e  vraag, 
wat to t h et b u d g e t  v o o r  de on tw ik -, 
k e lin g ssa m en w erk in g  m oet w ord en  
g erek en d . V an  d e  kant van  de 
P v d A  w erd  in  eèn  m otie  gevraagd , 
h ie rv o o r  m aatstaven  o p  te 'stellen . 
D eze m o tie  w erd  in g e trok k en , o m 
dat M in ister  P ron k  d it toezegd e . 
Egn a n d ere  m otie  van  d e  P v d A  
v roeg  d e  p o s t  ren tesu bsid ies  u it het 
b u d g et te  v erw ijd eren . D ie  ren te
su b s id ies  m a k en  h et v ersch il uit 
tu ssen  d e  (h og e ) rente, d ie  d e  N e
d erlan d se  In v ester in gsb a n k  v oor  
on tw ik k e lin g s la n d en  (N IO ) op  de 
kap itaa lm arkt m oet beta len  en  de 
(lage) ren te , d ie  aan o n tw ik k e lin g s 
la n d en  in  rek en in g  w ord t gebrach t. 
T oen  d e  R e g e r in g  zon d er  tu ssen 
k om st v a n  d e  N IO  len in g en  aan 
on tw ik k e lin gs la n d en  verstrekte , 
bes ton d  d it v ersch il in rente-n iveau

A R P -F R A C T IE  T E G E N  S T E U N  A A N  
P A L E S T IN A -C O M IT É  N E D E R L A N D

Over ontwikkelings
samenwerking in Parlement 
geen grote tegenstellingen

ook , m aar druk te h et n iet op  het 
on tw ik k e lin g ssa m en w erk in g sb u d g et . 
Er is g een  aa n le id in g  nu een  andere 
fin a n cie r in g sm e th o d e  w ord t to e g e 
past, d eze  z.g. ren tesu b sid ies  w el 
on d er  het on tw ik k e lin g sp la fon d  te 
b ren gen . M inister P ro n k  had tegen  
d eze  g ed a ch ten g a n g  e ig en lijk  geen  
zakelijk  verw eer. H ij b er iep  er zich  
o p  d a t zon d er d eze  en  andere s o o r t
g e lijk e  p osten  d e  P / 2 % v o o r  het on t- 
w ik k e lin g ssa m en w erk in g sb u d g et « 
(u it keerp u n t) n iet zou  w ord en  g e 
haald. D e m eerd erh e id  van d e  K a 
m er s ton d  ech ter  op  h et standpunt, 
dat d e  R eg er in g  d e  n ieuw e fin an 
c ie r in g sm eth od e  o p n ieu w  in  ov er
w eg in g  m oet n em en , d .w .z. b e k ij
k en  o f  de ren tesu b sid ies  w el on d er  
het p la fon d  horen . Im p lic ie t  sprak 
daarm ee o o k  d e  P v d A  uit, dat een 
zo  zu iver  m o g e lijk  b u d g et gaat b o 
ven  een  p o lit iek e  d oe ls te llin g  als de 
rea lisering  van  K eerpu n t.
D e o n d er  het on tw ik k elin gssa - 
m en w erk in g sb u d g et g ebrach te  p os t 
van  f  35 m ln  v o o r  d e  h erstru ctu re
ring van  het N ed erla n d se  b e d r ijfs 
leven  ter v erb e ter in g  van  d e  p o s itie

van  d e  on tw ik k e lin gs la n d en  lag  in 
h etze lfd e  vlak. Er is n o g  g een  k ijk  
op , dat het b e lan g  van  de o n tw ik k e 
lin gsland en  in  het h erstructu re- 
r in g sb e le id  een  co n cre te  en  b e te 
k en en d e  ro l zal k u nn en  sp elen . 
O nze fraktie v o n d  d e  b e tre ffe n d e  
p o s t v o o rb a r ig  en  sprak  dat in  een  
m otie  uit. D éze  m otie  v o n d  in  d e  
K am er ech ter  g een  m eerd erh eid .

Palestina-comité
V oorts  zij n o g  v erm eld  een  m otie  
Van D S ’70 ov er  even tu ele  fin a n cië le  
steun aan het P alestina Q om ité  N e
derland . D it com ité  is Israël n iet 
gun stig  gezind , om  het m aar zw ak 
uit te drukken . H et com ité  h eeft bij 
de N ationale C om m issie  V o o r lic h 
ting  en  B ew u stw ord in g  O n tw ik k e 
lin gssam en w erk in g  (v oorh een  de 
C om m issie  Claus) su b s id ie  g e 
vraagd v o o r  h et m aken  van een  
film . In  een  m otie  v ro e g  D S ’70 d e  
K am er u it te sp rek en , dat in geen  
enkel o p z ich t fin a n cië le  steun  zou  
w ord en  v erleen d .

O nze fraktie  h ee ft m et d e  K a m er
m eerd erh e id  teg en  d e ze  m o tie  g e 
stem d, n iet om d a t zij m e t f in a n c ië le  
steun  v o o r  h et P a lestin a  C om ité  
zou  in stem m en , m aar om d a t zij h et 
o n ju ist  v o n d , o p  een  m o m e n t  dat 
d e  N ation a le  C om m iss ie  n o g  geen  
ad vies ov er  h et v e rz o e k  h e e ft  g e g e 
v en  en d e  m in ister  n o g  g e e n  b e s lis 
sing  (na h et ad v ies van  d e  N a tio 
nale C om m iss ie ) h ee ft g e n o m e n , als 
K am er een  u itsp raak  te  d oen . 
D aarm ee zou  d e  K am er op  d e  stoe l 
van  d e  M in ister  gaan zitten  en  dat 
zou  on ju ist  zijn .

Zuidafrikaanse
thuislanden

V erm e ld in g  v erd ien t n o g  een  u it
spraak van  m in ister  Pro.nk over  
h u lp  aan d e  Z u id -A fr ik a a n se  th u is 
landen . In  een  v ra a g g esp rek  van  dr. 
F ed d em a  m et M in -P res id en t B u th e - 
lezi van  K w a  Z u lu  in  „ D e  T i jd ”  van  
en k e le  w e k e n  g e le d e n  sp ra k  d eze  
th u is la n d le id er  van  een  b r ie f  d ie  h ij

K A M E R D E B A T
Het begrotingsdebat 
Ontwikkelingssamenwerking, 
vorige week in de Kamer, stond in 
het teken van enkele politiek 
pikante onderdelen. Over de 
zakelijke hoofdlijnen van het beleid 
bestonden geen uitgesproken 
tegenstellingen, maar wel 
bijvoorbeeld over het punt of Cuba 
voor hulp in aanmerking diende te 
komen. In bijgaand artikel schrijft 
mr. Van Dam, deskundige van de 
ARP Tweede Kamerfractie op dit 
terrein, over de desbetreffende 
Kamerdebatten. In NG van vorige 
week las u reeds een 
voorbeschouwing van zijn hand.

D oor
m r. G . C . v a n  D am
Tweede Kamerlid ARP

had g esch rev en  aan m in ister Pronk, 
in  w e lk e  b r ie f  hij had gevraagd om  
steun v o o r  d e  w erv in g  van artsen in 
zijn  thu island . Ik  v roeg  m inister 
P ronk , h oe  hij ov er  steun aan de 
Z u id -A frik aan se  th u islan den  dacht. 
M in ister P ro n k  a n tw oord d e , dat 
d eze zaak in d iscu ss ie  is. Z ijn  v o o r 
lo p ig e  .op va ttin g  w as, dat re ch t-- 
streek se  regerin gsh u lp  aan thu is
landen  n iet m og e lijk  is, om dat 
d a a rvoor  d e  toestem m in g  van  de 
Z u id -A frik aan se  R eg erin g  n od ig  is, 
w aarm ee h et th u islan d en b ele id  
d o o r  de N ed erla n d se  R eg erin g  zou 
w ord e n  erkend. H u lp  v ia  m edefi- 
n an cie r in g sp ro jek ten  in thuislan
den  s lo o t  d e  m in ister ech ter  niet 
uit. A ls  ik  h et h ele  d eb at over  de 
on tw ik k e lin gssa m en w erk in g  over
zie, dan is  er w aardering  b ij m e 
v o o r  d e  b ek w a m e en  n ijvere  m anier 
w aarop  d e  m in ister zijn  be le id  
voert, m aar die w aarderin g  is ge
m en g d  m et het g ev oe l, dat m inister 
P ro n k  w at tev ee l p o lit iek  in  zijn  b e 
le id  d oet. D at d ien t de zaak van de 
on tw ik k e lin gssa m en w erk in g , die 
rek en en  kan op  steun  in  bred e  la
gen  van  on s v o lk , niet. O ntw ikke- 
lin g ssa m en w erk in g sb e le id  h eeft er 
rech t o p  een  nationaal be le id  te 
zijn.
D e m inister bedenk e, dat de 
politiek  in het ontw ikke- 
lingssam en w erkingsbeleid  
een m iddel' is. M id d el om  de 
gerechtigheid in de w ereld  
na te streven en om  het N e 
derlandse v o lk  tot het b e 
trachten van gerechtigheid  
op  te roepen.

CDA belegt tweetal 
conferenties over 

energie - en inkomensbeleid
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A A N M E L D IN G
p .D .A . (A .R .P ., C .H .U . en K .V .P .)-K O N F E R E N T IE (S )  
„ E N E R G IE B E L E ID ”  E N  „IN K O M E N S V O R M IN G ” .

Ondergetekende,

Naam: — ......................... ............................................................................... ............

Adres: ....................................................................................................................... .

Woonplaats: ............................................................................. .................................

TeL: ................ .................................................................................. ...........................

geeft zich op als deelnemer/deelneemster aan de

-  Energieconferentie (25-3-1975 te Den Raag)*)
-  Inkomensconferentie (5-4-1975 te Utrecht) *)
-  Energieconferentie en Inkomensconferentie *)

D atu m : H an d tek en in g :

*) Doorhalen hetgeen niet van toepassing is!!

(Deze bon opsturen naar: mej. A. v.d. Putten 
pla Mauritskade 25, Den Haag).
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Op korte term ijn  staan een 
tw eetal studiekonfererities  
vóór de deur, een over het 
energiebeleid op din sdag 25 
maart a.s. en één over de in
komenspolitiek, die w ordt 
gehouden op zaterdag 5 april 
a.s.
B eide k o n fe re n tie s  w ord en  g e o rg a 
niseerd d o o r  d e  p artij-organisaties 
en d e  w e te n sch a p p e lijk e  institu ten  
van A .R .P ., C .H .U . en  K .V .P . en 
kunnen  b e s c h o u w d  w ord en  als een  
bijdrage to t  d e  d iscu ss ie  ov e r  de 
p ersp ectiev en  van  onze e c o n o m i
sch e  on tw ik k e lin g . D eze d iscu ss ie  
startte reed s  in  augustus 1974 m et 
een k on feren tie  naar aa n le id in g  van 
het ra p p ort „G e r e d e  tw ijfe l” , dat de 
p rob lem a tiek  ron d  de e c o n o m isc h e  
groei, d e  sch aarste  aan g ro n d s to f
fen, d e  v e rd e lin g  van  de w elvaart, 
de in fla tie  etc . aangeeft. D eze  o m 
van grijk e  en  in g e w ik k e ld e  p r o b le 
m atiek g e e ft  aa n le id in g  tot g ered e  
tw ijfe l o f  w ij on s  w el op de g o e d e  
w eg  b ev in d en .

Energievraagstukken
A ls eerste d ee lk o n fe re n tie  w o rd t nu

een stu d ied ag  ron d  d e  en erg ie 
vraagstu kken  g e h o u d e n . H et d oe l 
is een  k ritisch e  b esp re k in g  van  h et 
rapport „E n e r g ie b e le id ”  dat d ezer 
dagen  w erd  g ep u b lice e rd  d o o r  onze 
w eten sch a p p e lijk e  institu ten . H et 
rap p ort stelt h et k e rn p ro b le e m  van 
onze e c o n o m isc h e  on tw ik k e lin g ,
n.1. d e  e n erg iev oorz ien in g  aan d e  
orde  en  gaat h ierb ij n ad er in  op  h et 
te v o e re n  e n erg ieb e le id  op  m id d e l
lange  term ijn  (tot 1985) m et een 
u itz ich t v o o r  d e  p e r io d e  daarna. Op 
d eze k on feren tie  w o rd e n  een  tw e e 
tal in le id in g en  g eh ou d en , r e sp e c 
tiev e lijk  d o o r  ir. A . C. S joerd sm a 
(d irecteu r  S tich tin g  T o e k o m s tb e e ld  
der T ech n iek ) en dr. ir. D. d e  
Z e e u w  (d ir  Inst. v o o r  toep ass in g  
van  atoom en erg ie  in d e  la n d b ou w  
en  K V P  lid  E erste K am er). Na een 
g roep sb esp rek in g  v in d t een  fo ru m 
d iscu ss ie  plaats, w aaraan on d er  an
dere naast d e  in le id ers  deeln em en : 
Mr. G. A . W agner (pres. dir. van  de 
S h ell), J. van  H ou w elin g en  
(T w eed e  K am erlid  A .R .P .) en drs. 
R. F. M . L u b b e rs  (m in ister van 
E co n o m is ch e  Z ak en ). D e d isk ussie  
staat o .l.v . p ro f. dr. W. A lb ed a  (R e c 
tor S tich tin g  B ed rijfsk u n d e).

CHRISTEN
DEMOCRATISCH

APPEL
Inkomensvorming

E en stu d ied ag  ron d  d e  in k o m e n s
v o rm in g  v o rm t d e  tw eed e  d e e lk o n 
ferentie . D o e l van  deze b ije e n k o m st 
is een  k ritisch e  b esp re k in g  van een  
in tern  d iscu ss ies tu k  dat in v o o rb e 
re id in g  is. D e  stud ie, d ie  dr. A . J. 
V erm aat, lid  van  d e  T w eed e  K am er 
v o o r  d e  A .R .P . o v er  in k om en sh er- 
v e rd e lin g sp o lit ie k  h ee ft  gem aakt, 
zal h ierb ij een  b e la n grijk e  plaats 
in n em en . V o o r ts  w ord t g eh oop t, 
dat m en  in  d e  g e leg en h e id  is de 
in terim -n ota  o v e r  het in k o m e n sb e 
le id  van  m in ister B oersm a, d ie  eind  
m aart w o rd t verw ach t, te b esp re 
ken . P rof. dr. B . G ou d zw a ard  zal op  
d eze  k on feren tie  in  een  in le id in g  de 
relatie to t  d e  n ota  „G e re d e  tw ijfe l” 
(so c ia a b e co n o m is ch e  vra agstu k 
ken) leggen . E ven als b ij d e  ener- 
g iek on feren tie  v in d t na een 
g roep sb esp rek in g  een  fo ru m d is 
cu ss ie  p laats in  w elk e  w ed erom  
en k e le  v oora an sta an d e d e sk u n d i
gen  zitting  h eb b en .

Plaats bijeenkomst
B De energiekonferentie vindt

plaats in restaurant „O p  Gouden 
Wieken”, te Den Haag en duurt van 
14.30 uur -  21.15 uur.
B De inkomenskonferentie wordt 
gehouden in het Jaarbeurs Congres 
en Vergadercentrum te Utrecht en 
duurt van 10.00-16.30 uur.
D e  d e e ln e m e rsk o s te n  b e d ra g e n  
resp. f  15,- en f  20 ,-. In  d e ze  b e 
dragen  zijn  beg rep en : k o s te n  v o o r  
d ocu m en ta tie , m aaltijd , en  tw ee  
co n su m p ties , op  e lk e  stu d ied a g . 
V o o r  d ee ln em ers /s te rs  aan d e  in 
k o m e n sk o n fe re n tie  op  za terd ag  5

april bestaat d e  m og e lijk h e id  een  
te g e m o e tk o m in g  in  de re isk osten  te 
v erstrek k en  van  m axim aal f  5 ,-. 
Voor beide konferenties kunt u zich 
schriftelijk aanmelden bij mej. Ag- 
nes v.d. Putten, pla Mauritskade 25, 
Den Haag. Aanmelding voor deel
name geschiedt eveneens door het 
invullen en opsturen van bijgaande 
bon.'

Inlichtingen: A. v.d. Putten; tel. 
070-65.39.34 of G. v.d Berg; tel. 
070-18.39.60.



★  ★
★

O P E N B A A R
V E R V O E R

Bij de behandeling van de 
begroting van Verkeer en 
Waterstaat van minister 
Westerterp gingen PvdA en VVD 
op dezelfde toer. Wij zouden het 
ook zo kunnen zeggen: op die dag 
werden Pilatus en Herodes 
vrienden.
Men vond elkaar in één motie. De 
tarieven bij het openbaar vervoer 
moeten minder snel omhoog dan 
de kosten van het 
levensonderhoud.
Op zichzelf is dat een 
aantrekkelijk bod. Hoe 
aantrekkelijker immers ons 
openbaar vervoer wordt, hoe beter 
ons milieu daarmee zal zijn 
gediend.
Maar de motie èn de toelichting 
daarop vergeten een bijzonder 
belangrijke zaak. Als hun 
verlangen zou worden 
gerealiseerd bestaat er de 
welhaast zekere kans dat de 
tekorten van de spoorwegen 
toenemen. Het beleid  van de 
spoorwegen van de laatste jaren, 
liegt er qua resultaten niet om. 
Wie zal dan garant moeten staan 
voor de groeiende tekorten?
De kas van de overheid, 
ongetwijfeld. Niet dat wij 
daartegen -  weer opzichzelf 

bekeken -  overwegende bezwaren 
zouden hebben. Maar zó kan men 
het niet bezien.

De vraag is namelijk of, gelet op 
de komende overheidsuitgaven in 
1976 -  de minister van Financiën _ 
heeft daarop reeds duidelijk 
gezinspeeld -  dan zo’n extra tekort 
van de spoorwegen daarbij nog 
wel kan worden opgevangen. 
Daarom is deze motie van beide 
(tijdelijke) vrienden niet reèel. 
Hier wordt reeds nu een prioriteit 
vastgelegd ten behoeve van méér 
uitgaven vóórdat wij enig inzicht 
hebben in de vraag hoe de 
prioriteiten in 1976 moeten 
worden gelegd. Het zou daarom 
verstandig zijn de motie niet nu in 
stemming te brengen.

★  ★
★

O M R O E P N O O D
De Omroepwet geeft aan de 
toegelaten zendgemachtigden een 
heel specifieke opdracht. Dit is het 
brengen, vanuit de'wezenlijke 
achtergronden van de eigen 
identiteit, van een 
totaalprogramma. Een van de 
onderdelen daarvan dient te 
bestaan uit het betrekken van 
mensen, luisteraars en kijkers bij 
de nood en spanningen waarin de 
medemens verkeert. Het gevolg 
daarvan is dat zij die in nood 
verkeren zich na bepaalde 
uitzendingen herhaaldelijk tot de 
betreffende ómroep wenden om 
concrete hulp. De structuren zijn 
kennelijk, ook op dit terrein, zich 
aan het veranderen. Was er 
vroeger de kerk, de plaatselijke 
(kleine) gemeente o f bijvoorbeeld

de wijkverpleegster het „oog ” of 
het „oor”  van deze in nood 
verkerende mensen -  nu is het 
vaak de radio en de televisie. Een 
programma over het sterven 
bijvoorbeeld brengt vele brieven, 
waarvan vele met dringende 
verzoeken om een gesprek. De 
omroeporganisaties beschikken 
helaas niet over de reële 
mogelijkheden een 
„vangzeil” -functie óp te bouwen. 
Natuurlijk is er de telefoon.
Ook is er de mogelijkheid van 
briefwisseling. Zo nu en dan is een 
gesprek van mens tot mens te 
realiseren.
Maar van een echte opvang is geen 
sprake. Zou het daarom niet tot de 
gerechtvaardigde wensen J 

gerekend moeten worden dat de 
wettelijke omroeptaak-verbreed 
wordt?

★  ★
★

D .S . ’ 70
B ij één van de jongste loten aan 
de Nederlandse politieke stam is 
het tot een conflict gekomen. Vier 
Kamerleden hebben te kennen 
gegeven, dat zij er het b ijltje  b ij 
neerleggen en zeven bestuursleden 
-  waaronder de partijvoorzitter -  
hebben ook medegedeeld, dat zij 
zullen opstappen.
De splitsing in D.S. ’70 zal 
w aarschijnlijk tot gevolg hebben, 
dat zij zal pogen zich duidelijker 
te gaan profileren. In welke 
richting dat zal zijn is nog een 
open vraag. Drees jr. heeft gezegd, 
dat h ij voelt voor een politiek  
links van het midden, maar b ij 
zulke uitspraken is het meestal 
niet duidelijk, wat je je  daarbij 
precies moet voorstellen. Hoe 
groot de werkelijke aanhang is, 
die het aflaat weten is m oeilijk  te 
peilen.
De partij maakte aanvankelijk een 
redelijke start, maar het moet niet 
verwonderlijk worden geacht, dat 
zij nu zal terugzakken tot een van 
de hele kleine splinters. Na het 
ineenschrompelen van de 
Boerenpartij, de ondergang van 
D’66 is  deze splitsing opnieuw een 
duidelijk symptoom van de 
geringe cohesie, die deze „nieuw e 
sterren”  in feite vertonen.
Het siert de uitgetreden 
Kamerleden, dat zij niet als 
splintergroep in de Kamer blijven  
zitten, maar dat zij er de 
consequenties van aanvaarden,

dat zij voor een bepaalde partij 
zich tot volksvertegenwoordiger 
hebben doen verkiezen.

★  ★
★

P R O N K
M inister Pronk is in de publiciteit 
gekomen, doordat hij na gebruik 
van alcohol aan het verkeer is 
gaan deelnemen.
Wij hebben er geen behoefte aan 
op dit punt een veroordeling uit te 
spreken.
Wat het oordelen o f eventueel 
veroordelen betreft, is het woord 
aan de rechter.
Ook een oordeel over de politieke 
aspecten-dient te worden 
opgeschort tot na hét rechterlijke 
oordeel. Voor ons allen geldt 
echter: wie sta, zie toe, dat h ij niet 
valle.
Wij hebben er echter evenmin 
behoefte aan een zaak als deze te 
vergoelijken.
Het is op zijn zachtst gezegd 
hoogst onverstandig na 
drankgebruik zelf té gaan rijden 
na de dringende vermaningen van 
de minister-president aan de 
bewindslieden om van hun 
dienstauto met chauffeur gebruik 
te maken. O f het gebeurde tot 
politieke consequenties moet 
leiden is een zaak, die minister 
Pronk allereerst voor zichzelf 
moet uitmaken en die voorts 
vooral het kabinet aangaat.
Een bewindsman moet in de eerste 
plaats worden beoordeeld op zijn 
beleid waarmee hij het 
vertrouwen van de meerderheid in 
de Kamer moet winnen.

INSPRAAK
V rijw el iedere b u rg em ees
tersben oem in g gaat gepaard  
m et luidkeels gek laag  over  
het niet tot zijn recht kom en  
van de inspraak.

D e oorzaak daarvan  lig t v o o r  een  
g ro o t  d ee l a llereerst in het n iet m et 
e lk aar o v ereen k om en  van  d e  la n d e 
lijk e  po litiek e  v e rh o u d in g e n  en  de 
p laatselijke p o lit ie k e  v erh ou d in g en  
en  v o o rts  in het n ie t m et elkaar in 
ov ereen stem m in g  zijn  van  de la n 
d e li jk e  politieke k ra ch tsv e rh o u d in 
g en  en  de p o litiek e  v e rd e lin g  der 
bu rgem eestersp laa tsen .
Z o la n g  er naar w o r d t  gestree fd  de 
la n d e lijk e  po litiek e  v erh ou d in g en  
b ij ben ad erin g  o o k  te ru g  te v in d en  
in  d e  politieke k leu r  d er  b u rg e 
m eesters, zal b ij d e  b e n o e m in g  van  
een  burgem eester  d e  in sp raak 
p roced u re  fru streren d  b lijv en  w e r 
ken.
G e le t  op  de la n d e lijk e  v e rh o u d in 
g en  h ebben  m et n am e d e  P v d A  en  
d e  V V D  een ach tersta n d  en  de 
K V P  en  de CH U  een  v o o rs p ro n g  in 
het aantal bu rgem eestersp osten . 
A ls  nu  op  grond van  d e  plaatselijke 
v erh ou d in g en  d e  in sp ra a k p roce 
du re  le id t tot e e n  v o o rk e u r  v o o r  
een  socia listisch e  k an d idaat, zal die 
w e n s  v rijw el a ltijd  in gew illig d  
k u n n en  w orden . L e id e n  ech ter de 
p laatselijke  v e rh o u d in g e n  to t een  
v o o rk e u r  v o o r  e e n  ch r isten 
d em ocra a t dan zal d ie  v oork eu r

n iet altijd g eh on oreerd  ku nn en  
w orden .
H et g evo lg  is dat d e  s ch ijn  w o rd t  
g ew ek t a lso f naar inspraak  van  s o 
cia listisch e  z ijd e  v e e l b e ter  w o rd t 
gelu isterd  dan  naar inspraak  van  
ch r isten -d em ocra tisch e  z ijde . H et is 
ech ter  s lech ts  sch ijn . D e  oorzaa k  
lig t in  d e  besta an d e p o litiek e  v e r 
d e lin g  d ie n iet ov ereen stem t m et 
de la n d elijk e  verh ou d in g en .
D e  waarde, d ie d e  partijen  z e lf  aan 
de inspraak to ek en n en  varieert 
trou w en s o o k  m et de m ate w aarin  
hun  belan gen  erm ee w o rd e n  g e 
d ie n d  o f  geschaad . A ls  hun  b e la n g  
erm ee g ed ien d  is, dan  o n tp o p p e n  
zow el socia listen  (R otterd am ) als 
ch r isten -d em ocra ten  (S ittard ) z ich  
als ferven te in spraak su pporters. 
D ien t het hun  b e la n g  niet, dan  b e 
roep en  zow e l socia lis ten  (E in d h o 
v e n ) als ch r isten -d em ocra ten  (R ijs 
w ijk  Z H ) z ich  o p  de la n d e lijk e ^ o f 
region a le  v erh ou d in g en .
M en  m oet z ich  a fvragen  o f  e en  in 
spraak b e v re d ig e n d  fu n ctio n e e rt 
als hij alleen m aar van  b e te k e n is  is 
als de k on k lu s ie  past in e e p  la n d e 
lijk  red elijke  verd eling . H et kan  al
leen  m aar frustraties op roep en , d ie  
-  gegeven  de h u id ige  situatie -  o o k  
alleen  m aar e e n z ijd ig  k u n n en  u it - ,  
va llen  en  tot v erk eerd e  g e v o lg tre k 
k in gen  k u nn en  le id en . Z e lfs  in  g e 
vallen , w aarin d e  inspraak w o rd t 
g ev o lg d , is d it m eesta l s lech ts  
sch ijn  om dat de m in ister  o p  g ron d  
van  zijn  kriteria to c h  to t d eze lfd e

p o litiek e  k on k lu s ie  zou  zijn  g e k o 
m en.
E en  in sp raa k p roced u re  d ie  ó f  een

sch ijn v e rto n in g  is, ó f  a lleen  m aar 
to t  frustraties kan  le id en , h ee ft 
geen  en k e le  zin. D aa rom  b e h o e ft  de 
in spraak  bij b u rg e m e e s te rb e n o e - 
m in g en  n iet te w o rd e n  afge schaft, 
m aar zij zou  w e l beter  k u n n en  
w o rd e n  a fg estem d  o p  d e  realiteit. 
M issch ien  zou  zij o p  e en  an der 
w ijze  reë ler  en  in h o u d s v o lle r  k u n 
nen  w ord e n  dan  nu  het g ev a l is. 
B ez in n in g  d a a rop  is d es tem eer  u r
gent, nu  bij d e  h u id ige  prak tijk  het 
re ch ttrek k en  van  s c h e e f  g e g ro e id e  
v e rh ou d in g en  een  c h r is te n 
d em ocra tisch e  b e w ip d sm a n  b ij 
herhaling  in  een  on a a n g en a m e  
positie  m et nam e te g e n o v e r  K V P  
en  C H U  d re ig t te bren gen .

J U IS T  O P  Z O N D A G
H et a n tw oord  dat m in ister  D e  G aay 
F ortm an  d ezer d a g en  h ee ft  g e g e v e n  
o p  sch rifte lijk e  v ra gen  van  d e  h e 
ren  J o n g e lin g  en  A b m a  v e rd ie n t 
m eer  aand acht dan  het h eeft g e k r e 
gen.
D e v ierd e  m e i va lt d it  ja ar  o p  een  
zondag. In  v erb a n d  d a arm ee h a d 
d e n  fractie le id ers  van  G P V  en  S G P  
aan d e  m in ister  van  B in n en la n d se  
Z a k en  gevraagd  de g e m e e n te b e s tu 
ren  te v erzoek en  de d o d e n h e rd e n 
k in g  d it ja ar  naar de zaterdag te 
verp laatsen  zu lks o.a. „g e z ie n  het 
b ijzon d ere  karakter v a n  d e  z o n 
d a g ” , en m ed e  le tten d  o p  d e  o m 
stan d ig h e id  „d a t  in v e e l p laatsen  in 
on s  land  o p  het t i jd s t ip  v a n  de h er 
d e n k in g  d e  zon d agse  k erk d ien sten  
w o rd e n  g e h o u d e n ” .
D e  m in ister som t in zijn  an tw oord

d e  argu m en ten  o p  die o o k  in v orig e  
ja re n  g e le id  h e b b e n  to t de k o n k lu 
sie d a t het n iet w e n se lijk  is de h er
d e n k in g  naar een  andere d atum  te 
verp laatsen .
H ij v o lstaat daarm ee ech ter  niet, 
m aan  v erv o lg t: „ I k  v o e g  h ieraan 
n o g  toe  dat het fe it dat de d o d e n 
h e rd e n k in g  dit jaar o p  een  zon d ag  
v a lt d eze  v o o r  v e le n  te m eer  tre f
fe n d  m aakt. D e kerk en  h eb b en  
d a a rd o o r  een  b ijzon d ere  g e le g e n 
h e id  aan deze h erd en k in g  een  g e 
h e e l e ig e n  accen t te v er le n e n ” . 
M e n ig e e n  zal b ij het lezen  van  deze 
h er in n e rd  w o rd e n  aan de w o o rd e n  
u it Z o n d a g  38 van  de H eid e lb ergse  
C a te c h ism u s :”  „ in z o n d e rh e id  op  
d e n  sa b b a t” .
T o t  d e  an ti-revolu tion a ire  z ien s
w ijz e  b e h o o r t  en erzijd s het p o s it ie f  
e rk e n n e n  en aanvaarden van  het 
b i jz o n d e r e  karakter van  d e  d a g  d es 
H e re n  en  an d erzijd s het a fw ijzen  
v a n  e e n  form ele  w ettisch e  o p v a t
t in g  daarom trent.

D a t een  anti-revolutionaire  
m in ister van B in nenland se  
Z a k e n  de gelegenheid  heeft 
ben u t om  van deze zien s
w ijze  te getuigen  zal hem  
door onze partij zeker in 
dank w ord en  afgen om en .

Vervolg van pag. 1

en  m e t 22 jaar v o o r  p ro je c te n  op 
soc ia a l cu ltureel terre in  en  de g e 
zon d h eid szorg .

“ ■  E en  w erk gever d ie  een  w erk loze 
g eh a n d ica p te  m ed ew erk (st)e r  in  
d ien st neem t kan  t i jd e li jk  een  d ee l 
van  d e  loon k osten  v e r g o e d  krijgen . 
Humanisering van de arbeid
■  O p d it geb ied , zal de v o o r lich 
ting  aan bed rijven , (v o o r  wat b e 
treft d e  sam enhang tu ssen  b e d rijfs 
e co n o m isch e  en s o c ia le  p ro b le m a 
tiek , w ord en  u itg eb re id ; f3 5  m il
jo e n  is u itgetrok k en  om  ex p er i
m en ten , d ie v erb e ter in g  van  fe iter 
lijk e  w erksituaties (b .v . p loegen ar- 
b e id ) b eogen , te on d ersteu n en . 
Adviesaanvraag
■  O ver  de m o g e lijk h e id  van  vrij
w illig e  v erv roeg d e  p en sion er in g .
De Bouw
■  T er stim ulering  van  d e  b o u w  zu l
len  29 g rote  b o u w p ro je c te n  (totaa l
bed ra g  f8 0 0  mln. u it te  g ev en  dit 
jaar  150 mln.) v ersn e ld  w ord en  u it
g evoerd .

Onderwijs
■  In voerin g  leerp lich t v o o r  15 ja r i
gen
■  (Iets) k le in ere k lassen  k leu ter 
on derw ijs .

Voorlopige conclusie
Om  3 redenen  m o e t de co n c lu s ie  
een  v o o r lo p ig e  zijn:
a) a fg ew ach t m o e t  w ord en  h o e  de 
on tw ik k e lin gen  in h et bu iten land ' 
zijn  (b .v . d ie  in  W. D u itslan d  on ze  
be lan grijk ste  handelspartner).
b ) h et e ffe c t  van  d eze m aar v o o ra l 
o o k  eerder g en om en  m aatregelen  
(3,5 m iljard  in je c tie ) zal pas na 
m a an d en  b lijken .
c) d e  fractie  zal in  een  totaa l- 
a fw eg in g  u iteraard n o g  m et een  d e 
fin it ie f  standpunt m oeten  k o m e n .

Ik  w il er daarbij o o k  aan 
herinneren  dat d e  N ota  z e lf  sp reek t 
van  het beg in  van  een  fu n d a m e n 

t e l e  aanpak.
■  K eu ze  v o o r  een b lijv en d  streven  
naar v o lled ig e  w erk g e leg en h e id

W E R K 
G E L E G E N H E ID

■  K eu ze  v o o r  a ccen t op  g erich te  
m aatregelen  in p laats van  a lgem e
ne: d it kan  via een  v oorw a a rd en b e- 
le id  -  o o k  op  la n gere  term ijn  -  en  
grotere  in v loed  van  d e  ov erh e id  op  
het e c o n o m isc h  leven  in h ou d en .
■  K eu ze  v o o r  een  m eer a rb e id s in 
ten sieve  p rod u k tiew ijze  (b eh ou d  
arbeidsplaatsen ) d o o r  .(structurele) 
bep erk in g  van  de a rb e id sk osten 
stijg ing. U it een  o o g p u n t van  een 
tegelijk ertijd  b ep le itte  w en se lijk 
h e id  v o o r  een  in ternation a le  ar
be id sv erd e lin g  w aarbij on s la n d  
zich  m et nam e m eer  o p  h oog w a a r 
d ige  en  v ered e ld e  p rod u k tie  zou  
m oeten  toe le g g e n  op m erk en s
waard.
■  K eu ze  v o o r  een m in d er dan 
m a x im ale  groe i en  v erg rotin g  van  
d e  m og e lijk h ed en  v o o r  een  se le c 
tieve g roe i als g e v o lg  van  h ie rb o 

v en  on d er  2 en  3 v erm e ld .
In  d e  k orte  term ijn  aanpak zit een  
d u id e li jk e  r ich ting . D u w en  en  
rem m en  beid e .
D eze  n ota  zal v o o r  w at b e tre ft  haar 
e f fe c t  m aar m eer n o g  v o o r  w at b e 
treft haar gerich th e id  d o o r  on s 
m e d e  m oeten  w ord e n  g e to e ts t aan 
in z ich ten  n eerg e leg d  in  d e  b r o 
ch u re  „g e r e d e  tw ijfe l” . O p h et eer
ste g ez ich t lijk t in  d it v erb a n d  de 
m ed e  o n d ertek en in g  van  h et 
in itia tie f-w etson tw erp  om  d e  v e n 
n o o tsch a p sb e la stin g  m et 1 p u n t te 
verlagen  een  co rre ct ie  op  d e  in  d e  
N ota ged an e  keuzen.
En het is dan  o o k  n iet o n b e g r ijp e 
lijk  dat het d e  fractie  n og a l w at tijd  
en  aarzeling k ostte  d it te d oen . U it 
d e  m otiv erin g  van  M r. A a n tjes  (van 
A  to t U v o r ig e  w eek ) b lijk t  d a t h et 
h ier m eer gaat om  een  a a n v u llin g  
op  en om  een  a fw ijz in g  van. 
Samenvattend zou ik er nog dit 
van willen zeggen:
a) de regerin g  h e e ft  d e  aa n g en o 
m en  m oties n iet als z od a n ig  över- 
g en om en  ö f  gemotiveerd an ders

v e rw e rk t
b ) h e t s c h e p p e n  van  n ieu w e  ar
b e id sp la a tse n  zal n iet in  d e  laatste 
p laats o o k  v ia  , in vesterin gen  v .d . 
sterk ere b ed rijv en  m oeten  k o m e n
c) d e  ren d em en ten  zijn  -  zoa ls o o k  
u it d e  n ota  b lijk t -  d e  laatste ja ren  
v e rd e r  te ru g g e lo p e n  (1968-1974; 7',5 
naar 5,5%  van  g e ïn v esteerd  v e rm o 
gen), w aarb ij m ed e  d o o r  d e  in fla tie  
h et w e ers ta n d sv erm og en  is aan ge
tast (u ith o llin g  e ig en  v erm ogen .)
d) in  d e  N ota  w o rd t  d iverse  m alen  
g e w e z e n  o p  de n ood zaa k  van  een  
g o e d  o v erleg - en sam en w erk in gs- 
k lim aa t m et het bed rijfs lev en .
O o k  als je  dan n iet -  h et V V D -

I s ta n d p u n t lijk t daar v e e l op  -  
v o o ra l m ik t op  een  k w an titatieve 
p ro d u k tie v e rg ro t in g , kan  to ch  een  
k on k re te  te g em oetk om in g , o o k  al 
is d ie  b ep erk t- een  gu n stig  p o litiek  
p s y c h o lo g is c h  e f fe c t  h ebben .
H e t past in  een  b e le id , w aarin  d e  
n oodzsiak  van  een  gezam en lijk e  
m aar o o k  v e ra n tw o o rd e  in sp a n n in g  
v a n  v e e l betek en is  m oet w ord en  
g ea ch t.
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„W ater is een  kostbaar goed, 
het is on on tb eerlijk  v o o r alle 
m en selijk e  a ctiv ite iten ” . D eze  
uitspraak uit het H a n d vest  
van de R aad v o o r  Europa  
is in gebeiteld  in de gevel 
van één der w atersch apsk an - 
toren in N ed erlan d .

T erech t. A ls  k o s tb a a r  g o e d  ervaren  
w ij w ater steed s  d u id e li jk e r , o o k  in  
on s  land. H et w a ter  w as in  d it  land  
vaak  on ze  v ija n d , h e t is ev en zeer  
on ze  o n o n tb e e r lijk e  v r ie n d  in  aller
lei op z ich ten . R u im  zev en  eeu w en  
g e led en  is h et d ijk w e z e n  in  on s  
land  tot o n tw ik k e lin g  g e k o m e n  
d o o rd a t d e  to e n m a lig e  b e v o lk in g  
v a n  d eze  lage  la n d e n  z ic h z e lf  en  d e  
p ro d u ctie  o p  h e t  land  tegen  

, ov ers trom in g s -g ev a a r  g in g  b e v e ili
gen  v ia  d ijk aa n leg . H ie ru it  z ijn  d e  
w atersch ap p en  on tstaa n , w aarvan  
d e  ou d ste  u it d e  13e en  d e  14e eeu w  
dateren . In  d e  w aterstaa tszorg  h e b 
b e n  a ldus d e  w a te rs ch a p p e n  d e  
ou d ste  p a p ieren . H u n  a ctiv ite iten  
zijn  later als h e t w are  g e b u n d e ld  
v ia  h et p ro v in c ia a l to e z ich t, terw ijl 
h e t o p p e r to e z ich t  bij h e t R ijk  
kw am  te beru sten .

Natte waterstaat
In  d eze b e s ch o u w in g  w il ik  m ij be- 

- p erk en  to t d e  natte w aterstaat (als 
h et ov er  w e g e n  gaat, sp re e k t m en  
o v er  d e  d ro g e  w aterstaat). V o o rts  
sp reek  ik dan a lleen  o v e r  h et o p 
pervlaktew ater. D at is al h et w ater, 
dat m en  m et h et b lo te  o o g  kan 
w aarnem en . H et b e h e e r  v a n  h et 
gron d w ater , z o w e l ten  aa n z ien  van  
d e  h oev ee lh ed en  als ten  aanzien  
v a n  d e  k w alite it laat ik  d itm a a l b u iT 
ten  b e sch o u w in g . Z o  o o k  h e t d r in k 
w ater, dat v o o ra l u it  h e t g ro n d w a 
ter  w ord t g ew o n n e n , d o c h  n o o d z a 
k e lijk erw ijs  o o k  w e l u it h et o p p e r 
v laktew ater. D a a rm ed e  h o u d e n  d e  
m a atsch a p p ijen  v o o r  d e  d r in k w a 
ter le id in g  zich  b e z ig  en  d a t is een  
h o o fd s tu k  apart. O p  R ijk sn iv e g u  is 
h e t m in isterie  van  S o c ia le  Z a k en  
en  V o lk s g e z o n d h e id  d e  eerst v e r 
a n tw oord e lijk e  in s te llin g  in  d eze . 
W at zijn  nu d e  v e ra n tw o o r d e lijk e  
instanties op  h et te rre in  v a n  d e  
natte w aterstaat ten  aanzien  van  
h e t op p erv lak tew ater?  
A ch te re e n v o lg e n s  n o e m  ik:
■ h e t  R ijk  -  (m in ister ie  v a n  V erk eer  
en  W aterstaat);
■ d e  p ro v in c ie  -  (P r o v in c ia le  W ater
staat);
■ s o m s  de gem een te ;
■ d e  w atersch appen .

D it lijk t o p  z ic h z e lf  n o g a l in g e w ik 
k e ld  en  verw arren d . In d ie n  m en  
e ch te r  g o é d  o n d e rsch e id t , va lt dat 
n og a l m ee. Er is in  d e ze  in  d e  lo o p  
d e r  e eu w en  een  fijn  g e sch a k e e rd e  
ta ak v erd e lin g  to t stand  g ek om en , 
d ie  g o e d  v o ld o e t  in  d e  p rak tijk  en  
w a a rm ed e  w ij, g e z ie n  h e t g ro te  b e 
la n g  van  deze zaken , u ite rst v o o r 
z ic h t ig  m oeten  o m sp r in g e n . r"-.k en  
en  w erk en  van  n ation a a l b e la n g  
k o m e n  in deze -  en  m ijn s  in zien s 
te re ch t  -  toe  aan h et R ijk  (m in is te 
r ie  v a n  V erk eer en  W aterstaat): Ik  
d en k  h ierb ij in  h et b i jz o n d e r  aan 
h et b eh eer  van  d e  r iv ie ren  v o o r  d e  
v oorn a a m ste  s ch e e p v a a r tv e rb in 
d in g e n  en aan d e  b e la n g r ijk e  g re n s 
ov ers ch rijd e n d e  r iv ieren . T a k en  en  
w erk en , d ie  in d eze  v o o r  een  d éé l 
v a n  h et land  van  b e la n g  zijn , h ee ft 
m en  -  ged ecen tra liseerd  -  o v e rg e la 
ten  aan d e  lagere o rga n en . A lle r 
eerst d e  p ro v in c ie  (o p  on s terre in  
b .v . h et beh eer  en  o n d e rh o u d  van  
d e  p ro v in c ia le  k an alen ) so m s  o o k  
aan d e  gem een te , m aar last, b u t  n o t 
least, v o o ra l aan de w a tersch a p p en . 
D e  p la atse lijk e  w a terh u ish ou d in g , 
te g e n w o o r d ig  te n g e v o lg e  v a n  een  
sa m en trek k in g  van  h e t w ater- 
sch a p sw ezen  veela l u itg e g r o e id  tot 
d e  reg ion a le  w a terh u ish ou d in g , is 
m et n am e toev ertrou w d  aan  d e  w a
te rsch a p p en . M ijns in z ien s een  ge 
z o n d e  v o rm  van  decen tra lisa tie .

Grondwet en Bezetters
D e S taten  der p ro v in c ie , z o  zeg t ar
t ik e l 206 van  on ze  G ro n d w e t, h e b 
b e n  h et toez ich t op  d e  w a te rs ch a p 
p en , zij ku nn en  w a te rsch a p p e n  in 
ste llen  en  op h e ffen . H et o p p e r to e 
z ich t  k o m t toe  aan d e  K r o o n  (arti
k e l 205 G ron d w et). D e  S p a a n se  b e 
zetter  van  ons land  h e e ft  in d e r tijd  » 
reed s  g estree fd  naar e en  cen tra lisa 
tie  (d .i. op  één  p u nt sa m en b ren g en ) 
van  al h et w aterbeh eer e c h te r  z o n 
d e r  resultaat. D e  F ran se  b e z e tte r  
d e e d  o p n ie u w  een  p o g in g  in  d eze , 
m aar o o k  hij slaagde h ie r in  n iet.
U  raadt h et al: d e  D u itse  beze tte rs  
en  d a t is  bep aa ld  n o g  n ie t  z o  e rg  
la n g  g e led en , d ed en  e en  n ie u w e  
cen tra lisa tiep og in g . O ok  h ij m o e s t
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Waterschappen passen zich 
wel degelijk a%i

z w ich ten  v o o r  h et g rote  g o e d  van  
d e  d o o r  ervarin g  fijn  vertakte taak
v e rd e lin g  in  on s land  op  h et terrein  
v a n  h e t u iterst g e v o e lig e  en ty p isch  
N ed er la n d se  w aterstaatsbestel. H et 
b lijft  e ch te r  o p p a ssen  g eb la zen  in 
d eze  sn e l v era n d eren d e  tijd  van 
„U m w e rtu n g  aller W e ; ' ”  op d a t in  
een  vrij en  d em ocra tisch  i. ‘ ^ an d  
aa n b id d ers  van  on vera n tw oord e  
cen tra lisa tie  n iet o p n ie u w  hiernaar 
gaan  streven .
D e  w a tersch a p p en  zijn , ju is t  d o o r  
d e  decen tra lisa tie  op  dit geb ied , 
s o e p e le  in ste llin gen , d ie  z ich  on 
d a n k s h un  o u d e  g esch ied en is  als 
r e g e l w e l w eten  aan te passen  aan 
h e tg e e n  tijd  en om sta n d igh ed en  
v e rg e n . O ns land  te ld e  in h et beg in  
van  d e  ja ren  v ijft ig  zek er n o g  w el 
2500 w atersch ap p en . In tu ssen  h eeft 
o p  vrij g ro te  schaal een  zod a n ige  
m o d e rn ise r in g  plaatsgehad dat wij 
m o m e n te e l n o g  ru im  800 w ater
s ch a p p e n  k en nen . D aarbij valt dan 
te  b e d e n k e n  dat d e  p rov in c ies  
N o o r d - en  Z u id -H olla n d  m et hun 
ty p is ch e  o m d ijk te  p o ld ers  er h ier
van  a lleen  al b ijn a  z o ’ n 600 tellen. 
In tu ssen  gaat h et streven  naar m o 
d ern iser in g  en  v era n tw oord e  sa
m e n v o e g in g  van  w atersch ap p en  
n o g  steed s  v oort . A ld u s  tracht m en  
v o o r  d e  m od e rn e  sa m en lev in g  een  
daarbij p a ssen d  w atersch ap sbeste l 
te  on tw ik k e len .

Studiecommissie
waterschappen

H et d o o r  d e  S tu d ie co m m iss ie  w a
te rsch a p p e n  (co m m iss ie  K ranen 
bu rg ) in  o k to b e r  1974 aan d e  m in is
ter  van  V erk eer  en  W aterstaat u it
g e b ra ch te  ra p p ort (h et b etre ft h ier 
e en  ra p p o rt van  een  ruim  g esch a 
k e e rd e  staa tscom m iss ie , w aarin  d e  
w a te rsch a p p e n  z e l f  als zod a n ig  re
la t ie f  b e s ch e id e n  -  m et d rie  led en  -  
w aren  v e rte g e n w o o rd ig d ) zal 
daarbij een  be lan grijk e  leidraad  
k u n n e n  zijn.
O v er ig en s  k o m t een  totaal van  on 
g e v e e r  20 h o o fd w a tersch a p p en , 
zoa ls  d e  co m m iss ie  even tu eel m o
g e lijk  ach t, m ij en igszin s te bep erk t 
v o o r . Z e l f  d en k  ik eerder aan een 
g e m id d e ld e  van  3 o f  4 w atersch ap 
p e n  p e r  p ro v in c ie , w aarbij er in  de 
en e  p r o v in c ie  (b .v . L im b u rg ) u iter
aard m eer  m o g e lijk h ed en  z ijn  v o o r  
een  b e p e rk in g  dan  b .v . in N o o rd 
en  Z u id -H o lla n d . D e allereerste 
c o n c lu s ie  van  d e  com m iss ie  is „dat 
de plaatselijke en regionale water
staatszorg ook in de toekomst door 
in die zorg gespecialiseerde licha
men, dat wil zeggen waterschap
pen, dient te worden uitgeoefend”. 
V o o r ts  co n c lu d e e r t  m en  ook : „De 
wetgevende en toezichthoudende 
taak ten aanzien . van de water
schappen dient aan de provinciale 
besturen te blijven opgedragen. Wel 
dienen waarborgen te worden ge
schapen dat de provinciale bestu
ren bij de uitoefening van die taak 
meer overeenkomstig landelijke be
leidslijnen en meer uniform optre
den” .
E en  d o o r  d e  S tu d ie co m m iss ie  
v o o rg e s te ld e  W atersch a p sw et zou  
een  en an d er n ad er ku nn en  vast
leg gen . H et v ro e g e r  v e e l om stred en  
p a ch ters -s tem rech t, d e  m e d e ze g 
g e n sch a p  v a n  d e  e igen a ren  der  ge 
b o u w d e  o n ro e re n d e  g oed eren , van 
d e  h u is h o u d e lijk e  verv u ilers  en  van  
d e  in d u str ië le  v erv u ilers , h et w ord t 
a lles in  h e t s tu d iera p p ort n ad er ge 
co n cre t ise e rd . T rou w en s in  so m 
m ig e  g ro tere  en  reed s  g e m o d e rn i
seerd e  w a te rsch a p p e n  in on s land 
is v e e l van  d it  a lles u it e ig en  in itia 
t ie f  reed s  in prak tijk  gebrach t. 
H o o fd sp re u k  b lijft  daarbij: een
k o p p e lin g  van  belan g , b eta lin g  en  
zeg g en sch a p . D e  co m m iss ie  n o e m t 
d it  d e  „ fu n c t io n e le  d e m o cra tie  van  
d e  d o e lco rp o ra tie , d ie  h et w ater
sch a p  is. Z u lk s  in  teg en ste llin g  to t 
a lg e m e n e 'd e m o c r a t ië n  als p ro v in 
c ie  en  g em een te .
D e  S tu d ie co m m is s ie  w il de plaatse-

W A T E R S C H A P P E N
In NG van 11 januari j.1. 
publiceerde de heer W. A. Broek, 
adj.-directeur van de Provinciale 
Waterstaat Utrecht voor 
milieubeheer, een artikel waarin 
hij stelde dat de waterschappen 
zich in een ontwikkelingscrisis 
bevinden voor wat betreft het 
waterbeheer. Mr. J. S. Biesheuvel 
uit Almelo, zelf voorzitter van een 
waterschap, neemt in bijgaande 
bijdrage tegen het genoemde 
artikel van de heer Broek krachtig 
stelling.

D oor
m r. J. S . B iesh eu vel

lijk e  o f  liev er  reg ion a le  w aterh u is
h o u d in g  in  N ed erla n d  apart b e 
h eerd  zien , n iet v erm en g d  m et d e  
v e le  taken, d ie  d e  a lgem een  d e m o 
cra tisch e  in ste llin g en  reeds h e b b e n  
te  v erzorgen .
P ro f. S teen b eek  h e e ft  d a arvoor  o n 
la n g s h et v o lg e n d e  argum ent aan
g e v o e rd  „o m d a t . zij (het w ater
sch a p ) m et allerlei andere m aat
sch a p p e lijk e  b e la n gen  -  n iet slech ts  

"d ie  van  het m ilieu  -  in ten s v erw e 
v e n  is. E en  e v e n w ich t ig  d ien stbaar 
m a k en  van  d e  w aterh u ish ou d in g  
aan al d ie  m a atsch a p p e lijk e  b e la n 
g en  is s lech ts m o g e lijk  als d ie  w a
te rh u ish ou d in g  apart, m aar in  
d ien stba arh eid  aan al d ie  be lan gen  
w o rd t  v e rz o rg d ” . (W atersch apsbe- 
langen , 24 janu ari 1973, pag. 19). 
N ie t m in d er  b e la n grijk  ach t ik  h et 
arg u m en t dat w aterstaa tszorg  g e 
b o n d e n  is aan fy s is ch e  o b je c te n  en 
aan fy s is ch -g e o g ra fis ch e  (natuur- 
k u n d ig -a a rd rijk sk u n d ig e ) situaties. 
V o o r ts  o o k  d e  n o o d za a k  van  een  
g ro te  soep e lh e id  d er  w atersch ap 
pen .

Veiligheid vóórop
A ls  n o g  b e lan grijk er  argum ent 
d ien t naar m ijn  m en in g  o o k  te g e l
d e n  d a t -e e n  w atersch ap  als a ller
eerste  taak h eeft te zorgen  v o o r  de 
v e ilig h e id  van  m en s en tevens d ie  
van  d ie r  en  plant. D at is de zorg  
van  d e  w atersch ap p en  in  d eze lage 
la n d en  van  ou d sh er  g e w e e s t (d ijk - 
leg er!) en dat d ien t h et ook  te 
b lijv en .

Bij d e  s to rm v loed en  van  1906, 1916 
en  1953 w as een ied er  daa 'v 3.n 
o v ertu ig d . N u d e  laatste ernstige  
s to rm v lo e d  al w eer ru im  20 jaar 
a ch ter  o n s  lig t, sch ijn t bij v e le n  dat 
b e s e f  te  verzw ak k en . H et T w eed e  
K a m erlid  ir. H. van  R o ssu m  heeft 
in ' h e t o rga an  „W atersch apsbelan - 
g e n ”  van  30 o k tob er  1974 n o g  eens 
zeer illu s treren d e  c ijfe rs  verstrekt 
o v er  d e  s to rm v loed en  tu ssen  1877 
en  1953.
Ik  ach t h e t letterlijk  een  le v e n sg e 
v aarlijk e  zaak dat m et n am e v e le  
jo n g e re  in w on ers  van d e  la gere  d e 
len  van  o n s  land o n v o ld o e n d e  
sch ijn en  te  b ese ffen , h o e v e r  zij w el 
on d er  d e  zeesp ieg e l w o n e n  en 
w e lk e  g eva ren  dreigen , w an n eer de 
zorg  v o o r  d e  w aterk ering  n iet de al
le rh o o g ste  v oorra n g  geniet.

Kwaliteit
oppervlaktewater

T o t nu  to e  sp raken  wij v o o ra l over 
d e  w a terbeh eersin gsta ak  d o o r  d e  
w atersch ap p en . Nu n og  een  en k e l 
w o o rd  o v er  d e  zorg  v o o r  d e  w ater
k w alite it (van  het op p erv la k tew a 
ter). D eze  taak  w o rd t d o o r  d e  Stu
d ie c o m m iss ie  w a tersch ap p en  in  het 
b ijzon d er  o o k  aan d e  w a tersch a p 
p en  to e g e d a ch t. H et is n ie t m o g e 
lijk  o m  in  d it  b lad  op  a lle  b e 
sch o u w in g e n  v a n  g e n o e m d e  c o m 
m issie  h ie rom tren t in  te gaan. 
D aarom  v o ls ta  ik  m et d e  o p m e r 
k in g  dat h e t een  elem entair d e e l is 
van  d e  orga n isa tiestru ctu u r van  h et 
w atersch ap  als d o e lco rp o ra tie (x ) 
dat zij, d ie  bij d e  taak u itoe fen in g  
d o o r  h et w atersch ap  een  sp ecia a l 
b e lan g  h e b b e n , in  b e g in se l o o k  
d a a rv oor  d e  k osten  dragen  en  te
v e n s  v e rte g e n w o o rd ig d  zijn  in  h et 
bestu ur, (k o p p e lin g  van b e la n g , b e 
ta lin g  en zeg gen sch a p ). D e  W et 
v eron tre in ig in g  op p erv la k tew a te 
ren  (1969) nu  gaat u it van  h e t ada
gium : „d e  v e rv u ile r  betaalt” .
D it zijn  d e  in d u str ië le  en d e  h u is 
h o u d e lijk e  v erv u iler. L e t w e l ten  
aanzien  van  d e  laatste g roep  n iet 
alle led en  van  h et hu isgezin , a lleen  
d e  h o o fd b e w o n e r  van  een  p a n d  b e 
taalt 'v o o r  d e  v eron tre in ig in g sh e f
fin g . Z o u  m en  h em  h ierv oor  a c t ie f  
en  p a ssie f stem rech t v o o r  het w a 
te rsch a p sb estu u r  w illen  v erlen en , 
(d e  S tu d ie co m m iss ie  w a tersch a p 
p e n  o p en t d a a rv o o r  overigen s w e l 
een  m o g e lijk h e id ), dan  zou  m en  to t
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een  soort „h u ism an n en -k iesrech t”  
m oeten  kom en .
E en v ou d ig h e id sh a lv e  en  uit d oe l
m a tig h e id sov erw eg in g en  (w aardoor 
tev en s d e  zo zeer gew en ste  band 
m et d e  g em een tebestu ren  w ordt 
v erk  „e n ) su ggereert o o k  de Stu- 
d ie c c  ram issie een  verk iez in g  in 
d e z e  v ia  d e  gem een tebestu ren  
(w aarvan  de led en  v ia  algem een 
k ie s re ch t reeds zijn  gekozen ). 
P e rso o n lijk  ach t ik  een  algem ene 
o p d ra ch t v o o r  h et g eh e le  land in
zake  de zorg  v o o r  d e  w aterkw aliteit 
aan d e  w atersch ap p en  ó ó k  daarom  
g ew en st , op d a t deze  zaak nu uit- 
e m d e lijk  d oe lg er ich t en  prim air 
w o rd t  behartigd . (In  1897 w erd 
reed s een  S taa tscom m issie  inge
s te ld  o m  een  w et teg en  d e  w ater
v eron tre in ig in g  v o o r  te  bereiden , 
d o c h  d e  W et v eron tre in ig in g  o p 
perv lak tew ateren  k w am  eerst in 
1969 to t stand). H oezeer  v ersch il
le n d e  g em een ten  in het’ verled en  op 
d it  terrein  o o k  hun  b est h ebben  
ged aan , m eesta l m oesten  zij u it fi
n a n cië le  ov erw eg in g en  bij hun 
n o o d za k e lijk e  be lan gen a fw eg in g  
d eze  taak halverw ege o f  geheel la
ten  sch ie ten . V e le  a n d ere  belangen  
m o e s te n  bij het g em een te lijk  beleid  
n ood za k e lijk erw ijs  v o o rra n g  h eb 
ben .
B ij e en  d o e lco rp ora tie  als een wa
te rsch a p  ligt d it anders. In  d ie  de
len  van  h et land, w aar d eze  kw ali
te itsz org  v o o r  het op p erv lak tew ater  
reed s  eerd er  aan d e  w atersch appen  
w e rd  toeg ew ezen , is d it  o o k  bew e 
zen.

Sanering
oppervlaktewater

V o o r  e en  zeer g roo t d ee l van 
O ost-B ra ba n t en' v o o r  T w en te  b ij
v o o r b e e ld  h eeft m en  d it  p rob leem  
d u sd a n ig  aangepakt d o o r  een  d o e l
g erich te  en  in ten sieve  aanp ak  v ia  
h et w atersch ap  dat m en  aldaar over 
d rie  ja a r  van  een volledige gezond
making kan spreken. H et resultaat 
is thans in  d e  opp erv lak tew ateren  
van  d e  g e n o e m d e  g e b ie d e n  reeds 
d u id e lijk , o o k  m et het b lo te  oog , 
w aarneem baar. E lders in  den  lande 
is m en  v ia  d e  w atersch ap p en  aldaar 
in  d e ze  n ie t m inder a c t ie f op  de 
g o e d e  w eg . H et is m ij b e k e n d , dat 
d e  p r o v in c ie s  F riesland , G ron in gen  
en  U tre ch t op  dit g e b ie d  e en  an
dere  w e g  v o lgen . A ldaar h ee ft de 
p ro v in c ie  d e  actieve  w aterkw ali- 
te itszorg  aan. zich  g e h o u d e n  en  op 
g ed ra gen  aan d e  b e tro k k e n  d ien 
sten van  d e  P rov in c ia le  w aterstaat. 
D e S tu d ie co m m iss ie  w atersch ap 
pen m e rk t h ierov er  op  „d a t  op 
dracht v a n  d ie  taak aan d e  p rov in 
c ies  zou  be tek en en  dat dan van  d e 
centra lisa tie  op  een  la ger  n iveau  
dan h et p rov in c ia le  geen  sp ra k e  is 
en h et p ro v in c ia le  toez ich t inzake 
d e  w aterstaat w ord t u itg e s lo te n ” . 
M et a n d ere  w o o rd e n  kan m en  daar 
m ijns in zien s vragen: 
h ou d en  d e  P rov in c ia le  staten  van 
de d rie  g e n o e m d e  p ro v in c ie s  in 
deze to e z ich t  op  z ich ze lf?
D e drie p r o v in c ie s  p ion ieren  h ierb ij 
op  een  n aar m ijn  m en in g  on ju iste  
w ijze. D it  zal dan w el v o o rtv lo e ie n  
u it h et fe it  d a t zij op d it terrein  n og  
steeds in  d e  p ion iersfa se  verk eren . 
W anneer ik  d it w o o rd  g eb ru ik , 
denk  ik  aan  h et artikel van  d e  h eer 
W. A. B ro e k , ad ju n ct-d irecteu r 
P rov in c ia le  W aterstaat U trech t in 
N ed. G ed a ch ten  van  11 ja n u ari
1975. M et z ijn  g ed ach ten gan g  ben  
ik  het volkomen oneens, m aar dat is 
u it het b ov en sta a n d e  w aarsch ijn lijk  
reeds g e b le k e n . Bij h et sch rijven  
van  zijn  a rtik e l had  hij w aa rsch ijn 
lijk  w el k e n n is  g en om en  van  de 
N ota, E e n h e id  van  W aterbeheer, 
zoa ls d eze  d o o r  R ijksw aterstaat is 
'u itgebracht, m aar n og  n iet van  h et 
rapport d e r  S tu d ie co m m iss ie  w a 
tersch ap p en . D e  z ien sw ijzen  van  
b e id e  ra p p orten  b eh oev en  m ijn s in 
ziens n iet m et elkaar in strijd  te 
zijn; H et gaat er daarbij e ch te r  om  
bij „e e n  a ld u s  g evoerd  n ationaal 
be le id  v o ld o e n d e  orga n isa torisch e  
aanslu iting  n aar d e  „v o e t”  te k u n 
nen  v e rze k e re n ”  (S tu d iera p p ort 
w atersch ap p en  -  blz. 18).
D ie  aanslu iting  kan w ord e n  ver
kregen  d o o r  decentralisatie, n iet 
d o o r  R ijk s- o f  P rov in c ia le  cen tra li
satie.

D e w aterschappen h ebben  
zich in v e le  gevallen daar
voor naar de eisen van deze  
tijd reeds gereorganiseerd  
en bew erktuigd , o f zij zijn  
daarm ee bezig .

E en  ̂ doelcorporatie is een openbare instelling 
ter behartiging van bepaald aangewezen be
langen.
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De schrijver van dit artikel ziet u als tweede van rechts op de foto in de Tweede Kamer ARP-banken in de
H. A. de Boer tijdens begrotingsdebat CRM

Grote bezwaren AR - fractie 
tegen inschakeling zondag 

bij uitbreiding etherreclame

uit te maken of zij kinderen van 
'b.v. basisscholen bloot wensen te 
stellen aan een gezelschap dat van 
onze hedendaagse werkelijkheid 
een vals beeld geeft, dat jongeren 
opzet tegen onderwijzers, werkne
mers tegen werkgevers. Dit alles 
gaat lijnrecht in tegen fundamen
tele waarden waarvan zij wensen 
uit te gaan. De Bijbel leert ons dat 
je geen vals getuigenis mag geven 
tegen je naaste. Dat je juist je me
demens moet liefhebben, en die re
gel verandert niet wanneer het 
moeite kost” . De Boer verder: 
„Hoewel wij inhoudelijk aan Pro
loog tegengestelde opvattingen 
hebben, brengt ons dat nog niet tot 
een houding te wensen dat derge
lijk theater geen mogelijkheid ge
boden zou dienen te worden. Een 
zo meervormige samenleving als de 
onze bestaat bij de gratie van ver
draagzaamheid voor eikaars over
tuiging en opvatting. Bij het levend 
houden van die meervormigheid 
behoort ook een ingeboren wil ver
draagzaamheid niet te Tnisbruiken, 
anderen niet te schaden” .

Muziekscholen

„In de AR-fraktie bestaan 
grote bezwaren tegen de ac
tiviteiten op radio- en t.v. 
van de STER. Meermalen is 
de minister -  o.ok vanuit an
dere frakties -  gevraagd om 
tot een geleidelijke vermin
dering van de reklame te 
komen. In de toelichting op 
zijn begroting kondigt de 
minister het tegenoverge
stelde aan.”

Aldus Hans de Boer vorige week 
tijdens de begroting van CRM, 
waarin hij zich zeer kritisch uitte 
over de wijze waarop „aan consu
menten steeds verfijnder behoeften 
gesuggereerd worden, <die elke 
grond missen. Dat doet zich aan 
ons voor in een tijd dat wij terecht 
hebben leren inzien dat aan een 
vermorsen van grondstoffen paal 
en perk moet worden gesteld. 
Steeds meer mensen gaan inzien 
dat het gebruik en verbruik van 
niet nodige produkten moet wor
den beperkt. Naar onze mening 
dient vanuit ' die achtergrond 
daarom een uitbreiding van re
clame op de zo indringende media 
als radio en t.v. niet te worden be
vorderd”
Meer in ’t bijzonder, aldus de Boer, 
heeft de AR-fraktie bezwaren tégen 
het inschakelen van de zondag bij 
een reclame-uitbreiding. Moet nu 
werkelijk elke dag van ons leven in 
het teken staan van het materiële 
welvaartsstreven, zo vroeg hij zich 
af. De Boer diende namens zijn. 
fraktie en met steun van de PvdA, 
PPR, CHU een motie in die de mi
nister verzocht van verdere uit
breiding van de STER af te zien.

Proloog
Na nog eens vóór extra subsidie 
van het Friestalig toneelgezelschap 
Fryster gepleit te hebben, ging De 
Boer namens de frakties van ARP, 
CHU en KVP uitvoerig in op de 
omstreden positie van de toneel
groep Proloog. Hij kritiseerde een . 
soort van heiligverklaring die vaak 
rond dit gezelschap wordt afgege
ven: „degene die het waagt vraag

tekens rond Proloog te zetten 
steunt het kapitaal, tart de wer
kende klasse, houdt bestaand on
recht in stand en is uit op politieke 
censuur”. De Boer plaatste een 
aantal kritische kanttekeningen bij 
het mede-subsidiëren door minister 
Van Doorn van Proloog. De laatste 
gröep wordt gezien als een gezel
schap met een primair regionale 
functie. De Boer wilde van de mi
nister weten of door het Rijk regio
nale of lokale functies, die regiona

le of lokale overheden niet wensen 
te subsidiëren, in het vervolg door 
rijssubsidie overeind zullen" wor
den gehouden, wat naar zijn me
ning de betekenis yan lokale demo
cratie niet versterkt. Als men zowel 
Proloog op grond van artistieke-cri
teria als wel op grond van criteria, 
die voor het vormingswerk gelden 
beoordeelt, -  dat laatste omdat Pro
loog vaak als vormingstheater wordt 
gezien kan men vraagtekens 
plaatsen, aldus de Boer, en aan

alle kanten een niet voldoen aan 
geldende spelregels constateren. Hij 
deelde mee dat ARP, CHU en KVP 
er geen twijfel over willen laten be
staan het met het door Proloog in
houdelijk gebodene volstrekt on
eens te zijn” . Maar onze democratie 
gedijt niet in verboden maar in 
vrijheid. Vrijheid ook voor datgene 
waarmee je het van alle kanten zelf 
oneens bent. Ouders en schoolbe
sturen hebben echter hun eigen ver
antwoordelijkheid. Het is aan hen

De Boer stond namens de frakties 
ook stil bij de problematiek van de 
muziekscholen, die mee wordt ver
oorzaakt doordat gemeenten in 
toenemende mate moeilijkheden 
hebben ten aanzien van de muziek
scholen om aan de financiële ver
plichtingen te voldoen.
Namens de fracties van ARP, 
CHU en KVP vroeg De Boer om 
een structuurrapport waarin meer 
zicht zou worden geboden op de 
toekomstige positie van de muziek
scholen. Om intussen de financiële 
problematiek nog niet groter te 
doen worden zouden deze fracties 
graag van de Minister vernemen of 
bij de begroting 1976 met een voor
lopige meerderjarenplan kan wor
den gekomen, waarin voor b.v. 3 of 
5 jaar de financiële gevolgen zijn 
opgenomen van een grotere rijks- 
steun aan de muziekscholen.
Mochten deze wensen niet 
vervuld worden, dan zullen 
de drie fracties daarover een 
motie indienen.

Wat moet men zich bij een 
jaar van de vrouw voorstel
len? In eerste instantie denk 
je aan zoiets als „natuurbe- 
schermingsjaar” , of ,jaar 
van het boek”. Is de vrouw 
dan ook een zeldzaam ge
dierte dat bescherming no
dig heeft of een voorwerp 
dat gepropageerd moet wor
den? Zit het er ook in dat we 
t.z.t. een „jaar van de man” 
krijgen? Moet je je dit jaar 
als vrouw volwaardiger voe
len door de „aandacht” die 
je krijgt?

Door Jeanefte 
Noorda-Boertien
Lid redactiecommissie Arjos

Allemaal vragen die na twee maan
den „jaar van de vrouw” nog open 
zijn. Hoe het ook zij, dit Dolle- 
Mina-achtige initiatief lijkt me zeer 
diskriminerend. Als het gaat om de 
plaats van de vrouw in de samenle
ving, dient er onderscheid gemaakt 
te worden tussen de ons bekende 
westerse toestanden en die in bij
voorbeeld de derde wereld.

Voor het westen lijkt het me toe 
dat door een initiatief als „het jaar 
van de vrouw” , de diskriminatie 
van de vrouw ten top wordt ge
voerd. Meer „aandacht” voor de 
vrouw, alleen omdat zij een vrouw 
is. M.i. is dit voor de westerse 
vrouwen een vrij zinloze- zaak als er 
niets anders tegenover staat. Vaak 
denkt men dat een vrouw zich ach
tergesteld voelt en beslist een ge
lijksoortige positie wil als de man. 
Echter als vrouw streef je niet naar 
een gelijksoortige positie, maar 
naar een gelijkwaardige plaats in 
de maatschappij. Dit hoeft echt niet 
gestimuleerd te worden door een 
uitvinding als „het jaar van de 
vrouw” .

JAAR VAN DE VROUW: 
ÉÉNJARIG ZOETHOUDERTJE

Minder
bevoorrechte vrouw 

elders in de 
wereld niet vergeten

Het jaar van de vrouw is dan hoog
uit een éénjarig zoethoudertje. 
Gelijkberechtiging zou net zo van
zelfsprekend moeten zijn als het 
verlenen van verloskundige hulp. 
Uiteraard zijn er ook in het westen 
onrechtvaardige toestanden zoals:

Éénjarig ' 
zoethoudertje

B ongelijkheid in salariëring voor 
manlijke en vrouwlijke werkne
mers;
B het weren van vrouwen uit be
paalde beroepen, omdat die niet 
specifiek vrouwlijk zouden zijn (dit 
geldt echter ook voor zègenaamde 
niet-manlijke beroepen);
B gehuwde vrouwen worden vaak 
weer moeilijk in het arbeidsproces 
opgenomen „als de kinderen de 
deur uit zijn” ;
■ exploitatie van de vrouw als sex- 
symbool . in reklames, miss
verkiezingen, en de vrouw als han
delswaar in bepaalde blaadjes en 
films.
Daar staat tegenover dat vrouwen 
er kennelijk zelden over denken

waarom zij niet in dienst hoeven en 
of daar geen alternatief voor ge
schapen zou moeten worden. Als je 
dergelijke scheefgegroeide verhou
dingen (die ook aan de vrouw te 
wijten zijn!), echter vergelijkt met 
de situatie van de vrouw in b.v. het 
Oosten, dan zouden wij ons móeten 
schamen over de brutaliteit waar
mee wij eisen!
In bepaalde landen is de vrouw 
meer objekt dan mens. Haar leven, 
bestaat uit kinderen ter wereld 
brengen (liefst manlijke), het be
bouwen van de akkers, het verrich
ten van alle voorkomende werk
zaamheden,"enz. enz. En dat terwijl 
een groot deel van de mannen het 
als normaal en billijk ziet dat zij 
rustig het weer en de politiek be
spreken!
Moet er van de kant van de vrou
wen in de welvaartslanden niet iets 
meer gedaan worden voor hun 
minder bedeelde zusters, in plaats 
van zelf maar steeds naar meer 
welvaart te streven?

Opdracht
Christus heeft ons de opdracht ge-

Ovambovrouwen met handelswaren

-geven onze naaste lief te hebben 
boven onszelf. Laten wij dan vooral 
de minder bevoorrechte vrouwen in 
andere landen niet vergeten.

Als het jaar van de bevoor
rechte vrouw, het jaar vóór 
de minder bedeelde vrouw 
wordt, lijkt mij dat zinvoller 
dan het streven naar nivelle
ring van man en vrouw.

C H isjm

HOUT-EN
METAAL-
BEWERKINGS-
MACHINES

VAN DER SPEK
ROTTERDAM -  TEL. 27.97.55. 
WOLPHAERTSBOCHT 214
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DIENSTPLICHTIn N.G. van 11 en 18 japuari en 15 februari j.l. publiceerde het ARP- Tweede Kamerlid dr. W. de Kwaad- steniet artikelen over de problematiek van de gewetensbezwaren. Ook mr. Aantjes besteedde in zijn rubriek van A tot U aandacht aan dit punt. Het ARP-standpunt komt hier op neer dat voor erkenning in aanmerking komen „gewetensbezwaren tegen het gebruik van geweld als zodanig, tegen het gebruik van bepaalde geweldsmiddelen en tegen het gebruik van geweld of bepaalde geweldsmiddelen ten behoeve van een bepaald politiek- doel”. Bijgaand publiceren wij een tweetal reacties die uit onze lezerskring op. bovengenoemde artikelen binnenkwamen. Elders in dit nummer leest u een reactie van dr. De Kwaadsteniet.
Onder invloed van een aan
tal factoren zijn er deuken 
en barsten gekomen in het 
„Ja” vóór defensie.

Niettemin wil de massa van ons 
volk in „Vrede en vrijheid” leven. 
Wij hebben geen veroveringsplan
nen, wij wijzen agressie af en zijn 
een vredelievende natie. Om al 
deze redenen hebben we een de- 
fensieapparaat, voor een groot deel 
geïntegreerd in de Noord- 
Atlantische Verdedigings Organisa
tie. De ervaring van de laatste grote 
oorlog leerde ons nl. samen te wer
ken om niet wederom stuk voor 
stuk te worden bezet en opgegeten.

Grondwet
De Grondwpt zegt in art. 194; „Aüe Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht mede te werken tot hand
having der onafhankelijkheid van 
het Rijk en tot verdediging van zijn 
grondgebied” . Art. 196 zegt: „Bij de 
wet worden”  de voorwaarden ge
noemd, waarop wegens ernstige 
gewetensbezwaren vrijstelling' van 
de krijgdienst wordt verleend” .
De wetten -  hiermede in verband 
staande -  werden in 1922 en 1962 
gemaakt en herzien. En ze zijn vol
gens velen, niet meer passend, te 
nauw. Logisch dat zg. pacifistische 
bewegingen en marxistisch getinte 
organisaties met verruimde voor
stellen kwamen. Het I.K.V. (Inter-' 
kerkelijk Vredesberaad) kwam met 
een voorstel dat erop neer. komt dat 
je voor alles erkenning dienstwei-

Moet de overheid ruimte 
bieden voor erkenning
gewetensbezwaren ?

geren moet kunnen krijgen, een zg. 
absoluut erkenningsbeleid. Keer
punt ’72 van de linkse drie eist, 
„erkenning van politieke gewe
tensbezwaren” , zonder dit verder 
uit te leggen. Nu vinden politieke 
bezwaren meestal hun oorsprong in 
bezwaren gericht hetzij tegen de 
staat zelve, hetzij op het terrein van 
de staat. Let m aar'eens'goed op 
aangevoerde motieven van z.g4 poli
tieke dienstweigeraars. De selec
tieve keuze met ontelbare onthef
fingen -  hier wel, daar niet, nu niet 
maar morgen wel -  maakt de Oven 
heidstaak onuitvoerbaar! Erken
ning volgens de huidige wetten is 
bedoeld voor de echte pacifist, -  zie 
het ernstig uit de grondwet. De 
echte pacifist kan (misschien) alle 
consequenties aanvaarden en voor zich om onder geen enkele omstandigheid zich te verzetten tegen moord en doodslag. Maar mag hij er anderen aan opofferen? Een overheid mag dat in ieder geval 
niet. Een overheid is door God ge
roepen de ongerechtigheid zo nodig 
met de wapenen tegemoet te tre
den. Voor de echte pacifist heeft de 
Grondwet terecht een uitwijking. 
Prof. Anema -  in zijn tijd als zeer 
vooruitstrevend beschouwd -  heeft

Lezers 
schrijven ons...

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet opgenomen.

in 1923 bij de behandeling van de 
eerste wet voor de gewetensbezwa
ren (Nu Wet Gewetensbezwaren Mi
litaire Dienst, WGMD) als eerste 
Kamerlid zeer behartenswaardige 
dingen gezegd (11-7-1923): „Wan
neer bij toepassing van deze wet 
zou blijken, hoe dan ook, dat het geen hoge uitzonderingen zijn, zou 
ik aan de Regering willen advise
ren, afschaffing van de .wet aan
hangig te maken, omdat het dan 
vërderfelijk zou werken” . Nu wil
len zijn politieke A.R.-nazaten in de

Tweede Kamer .... „Alle” gewe
tensbezwaren erkennen” . Dat is 
nogal wat.! Prof. Anema besloot zijn 
Kamerrede in 1923 met zijn stem te 
geven „ondanks mijn bezwaren 
tegen mogelijke pogingen later, om 
dit ontwerp(wet) uit te breiden” .
En wie willen dat nu .... doen? Er is 
in de A.R.P. wel heel veel veran
derd! Het stemt tot nadenken dat 
juist AR-leden die wet totaal willen 
uitbreiden. Dat betekent ook een 
wijziging van de Grondwet ... die 
spreekt n.1. niet van „alle” maar 
van „ernstige” bezwaren! Motieven 
tegen vrijstelling/erkenning be
paalde wapens laten we nu deze 
keer liggen.
Het IKV en haar politieke sympa
thisanten zijn op een zeer gevaar
lijke weg gegaan nu zij een onge
breidelde uitbreiding van de 
WGMD willen bereiken. Dan gaan 
we (le) van hoge uitzondering naar 
algemeenheid. De consequentie is 
dan niet alleen dat je (2e) de 
dienstplicht wel kunt afschaffen, 
maar het heeft (3e) ook gevolge,n op 
andere overheidsterreinen. Wie b.v. 
ernstige politieke bezwaren heeft 
tegen de wijze van besteding belas
tinggelden, b.v. ten behoeve van zg. 
bevrijdingsbewegingen -  en velen

hebben die bezwaren -  zal daarvan 
dan eveneens vrijgesteld dienen te 
worden. Kortom dan kunnen we 
vele belastingen en andere wetten
ook wel afschaffen ....■ maar dan
gaan wë naar onrechtvaardigheid 
en chaos. En een serieuze vraag 
„waar is dan de grens?”
Moet de .overheid (de wetgever) 
ruimte geven voor erkenning van 
gewetensbezwaren die zich richten tegen de staat ... en niet tegen om
verwerping van de staat?
Is het anti-revolutionair vóór zulke 
erkenning te zijn? Moeten we over
gaan tot erkenning van die lieden 
die maar één doel hebben „omver
werping van de staat? Zie de mo
tieven van vele leden van de Witte
B.V.D., Bond van Dienstplichtigen, 
de vroegere Dienstweigeraars. Tot 
hoever moet dit dan gaan? Want zij 
noemen hun bezwaren toch ook 
„echte” bezwaren?
De wetten m een Rechtsstaat zijn 
er voor alle onderdanen. Het wij
ken voor het individuele geweten 
ten nadele van het algemeen rechtsbelang moet in een Rechts
staat een hoge uitzondering zijn. 
Wijkt de overheid van dit principe 
af dan ondergraaft ze zowel haar 
eigen gezag .... als het bestaan van 
de staat. De wetten zijn in de 
Rechtsstaat immers tot stand ge
komen met Kamerinspraak van alle 
stromingen. Toegeven op dit ter
rein betekent: De politieke kijk op 
het staatsbestel in Nederland zal 
dan een reden worden waarom, bij 
de krijgsmacht, de ene keer niet, de 
andere keer wel, al naar belang de 
politieke wind waait -  welke par
tijen wel of niet regerings
verantwoordelijkheid dragen -  de 
één vrijstelling vraagt en krijgt en 
de ander de last van de dienstplicht 
wel moet dragen. Partijen die geen 
onderscheid willen maken tussen 
echte pacifisten en politieke be
zwaarden, de bezwaren der laatsten 
gelijk willen stellen aan die om des 
gewetènswille ... zijn op weg zowel 
de democratie als de Rechtsstaat te 
ondergrayen.

Egoïstisch
Ja, ook nog egoïstisch. Zouden die 
politieke bezwaarden wel beseffen 
dat hun erkenning dienstdoen voor 
een ander betekent? Hun plaats 
moet bezet worden. Zouden ze be
seffen dat dit in Nederland kan 
omdat anderen wel bereid zijn

Vervolg op pag.8
OEFENTERREIN IN'LAUWERSMEER?

Arjos - Delfzijl vreest 
aantasting Waddengebied

Arjos-Delfzijl neèmt stelling 
tegen de inrichting van een 
militair oefenterrein bij de 
Waddenzee. Dit blijkt uit 
een resolutie die op 11 fe
bruari werd aangenomen.

Eén van de Arjosklubs die zich in 
de afgelopen tijd vooral met de 
problemen van de eigen streek 
heeft beziggehouden is de klub 
Delfzijl.
Elf februari was eembelangr 'ke ak- 
tiedag.
Eerst een bezoek aan het Haven
schap, waar direkteur C. v. Elderen 
toelichting gaf op de ontwikkeling 
van de industrie rond Delfzijl. Zeer 
moeilijk is het te kiezen tussen in
dustrialisatie en werkgelegenheid 
aan de éne kant, en een schoon, 
leefbaar milieu aan de andere kant. 
De Arjosklub heeft grote reserves 
ten ■ aanzien van de plannen, en 
meent dat het gemeentebestuur wel 
eens te ondoordacht op industriali
satie en groei is gericht. De Arjos 
dringt tevens aan op een sterke 
demokratisering van het Haven
schap.
Men (ongeveer 25 Groningse en 
Delfzijlse Arjosmensen) bracht ook 
een bezoek aan dé AKZO; met 1500 
werknemers één der grootste be
drijven in de provincie. Hier cen
treerde de diskussie zich eveneens 
rond de milieuvraagstukken. Uiter
aard werd van de kant van AKZO 
de werkgelegenheid als belangrijk
ste troef uitgespeeld; aktiegroepen 
zijn dikwijls erg éénzijdig en doen 
daarom vaak niet meer dan paniek- 
zaaien.
Volgens de Arjos hebben aktie
groepen wel degelijk een positieve 
funktie: zij wijzen de zere plekken 
aan, waarna de industrie er toe over

gaat tegenmiddelen te zoeken.
Op dezelfde dag neemt de klub een resolutie aan: tegen de bestemming van een militair oefenterrein in .de gemeente Ulrum.
In deze resolutie wijst de Arjosklub 
op de plannen van de regering en 
de afwijzende houding van Provin
ciale Staten van Groningen en be
trokken gemeentebesturen, daarbij 
gesteund door een groot deel van 
de bevolking.
De bezwaren richten zich hierbij 
vooral op de volgende zaken:
■ een oefenterrein in het Lau- 
wersmeergebied betekent een ern
stige bedreiging voor het natuur
schoon;
■ de komst van militairen en mili
taire voertuigen vormt een zware 
belasting, zowel voor de bevolking, 
als voor de gehele samenleving van 
het gebied;
B de rekreatieve plannen van de 
betreffende gemeenten worden 
sterk belemmerd hetgeen eveneens 
afbreuk doet aan de ontwikkeling 
van werkgelegenheid en economie; 
B waardevolle visgronden worden 
onbruikbaar.
Verder konstateert men, dat de in
richting van een oefenterrein bij de 
Waddenzee in tegenspraak is met 
de plannen van de regering om van

deze zee een nationaal landschaps- 
werk te maken.
Zal aantasting van dit deel van het 
Waddengebied ook geen precedent 
betekenen voor aantasting elders in 
dit gebied?, vraagt Arjos-Delfzijl 
zich af.
Zoals dat van een Arjosgroep be
taamt, doet men tenslotte een drin
gend beroep op de christen- 
demokratische frakties in de 
Tweede Kamer, om de betreffende 
plannen van de regering niet te 
steunen.

Toelichting
Bij wijze van toelichting nog het 
volgende.
De bestemming van het Lauwers- 
meergebied leeft duidelijk bij de 
plaatselijke bevolking. Bij een ma
nifestatie in de visafslag van Lau- 
wersoog op 8 februari was 1700 
man aanwezig (voor het merendeel 
streekbewoners). De resultaten van 
een handtekeningenaktie die
daarna gehouden werd, leverde 
8000 krabbels op. ,
De stellingname van Arjos-Delfzijl 
komt dus niet uit de lucht vallen. Voor meer informatie: Stefan Schuurmans Stekhoven, (sekretaris Arjos-Delfzijl) , Strijker 3, Delfzijl.

ARJOS
ZUID-HOLLAND

De al eerder aangekondigde verga
dering van Arjos Zuid-Holland op vrijdag 14 maart a.s., vindt in 
tegenstelling tot eerdere berichten, 
plaats in één van de zalen boven het Centraal Station van Den Haag. 
Thema: „Spreidingsbeleid en werk
loosheid” .
Sprekers zijn de heren P. W. 
Burghgraaff (lid van de Gewestraad 
Den Haag) en L. H. Post (sekretaris 
Ned. Chr. Bond van Overheidsper
soneel). Aanvang: 20.00 uur. Arjos- 
en ARP-leden zijn natuurlijk harte
lijk welkom.

ARJOS-GRONINGEN
De provinciale organisatie van 
Arjos-Groningen houdt haar jaar
lijkse ledenvergadering op: vrijdag 
21 maart a.s. in: het CJMV-gebouw,

Spilsluizen, Groningen aanvang: 19.30 uur.
Tijdens het huishoudelijk deel van 
de ledenvergadering wordt o.a. een 
resolutie over de verhouding tussen Arjos en CHJO in Groningen be
sproken. Het is belangrijk dat zo 
veel mogelijk Arjosleden aan de 
besluitvorming over deze zaak 
deelnemen. Er staat verder als be
langwekkend thema op het pro
gramma: „de aktuele provinciale Groninger politiek”. Inleiders: de 
heer Van der Ploeg en de heer Tamminga (resp. fraktievoorzitter 
van het CDA en fraktievoorzitter 
van de PvdA in de Provinciale Sta
ten).
Boeiende zaken, waarbij, naar we 
'hopen vele Arjos- en ARP-leden 
aanwezig zijn.
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Rwanda is naar internatio
nale maatstaven een bijzon
der arm land. De economie 
is nog slechts in bescheiden 
mate een geld-economie, de 
handel met het buitenland 
beperkt, de industrialisatie 
is een eerste beginstadium.

Bijgaand leest u het 2e artikel van 
de ontwikkelingsdeskundige mr. 
van de Burg over een Afrikaans 
ontwikkelingsland. Zijn eerste 
artikel las u in NG van 23 januari 
j.1. en gaf een algemene politieke 
indruk van dit land.

door mr.
L. J. van de Burg.

De algemene economische situatie 
bleek trouwens duidelijk verslech
terd t.g.v. de oliecrisis. Niet alleen 
benzine, maar ook bijv. cement, 
beitels, bij tijden bepaalde levens
middelen als zout en suiker, soms 
zelfs het basisgereedschap van de 
Rwandese landbouwer, de hak, wa
ren moeilijk of niet verkrijgbaar, 
terwijl de prijsstijgingen ernstige 
afmetingen aannamen. Dit gevoegd 
bij een grote, al dan niet eniger
mate verborgen werkloosheid, 
vormt een basis voor spanningen -  
ook tussen de rassen -  die zich met 
name in de steden reeds uitten in 
een agressiever wordende misda
digheid.
De beperkte in- en uitvoer maakt 
dat Rwanda in de onderhandelin- 
gen over een vernieuwde_associatie 
(+ handelsverdrag) met de Euro
pese Gemeenschap weel meer is ge- 
interesseerd in het financiële dan 
in het commerciële aspect: omvang. 
en werkwijze van het Europese 
ontwikkelingsfonds (EO,F) zijn voor 
dit land veel belangrijker dan aller
lei tariefs -  en andere voordelen. 
Voor de werking van dit fonds 
ontmoetten wij trouwens ' van 
Rwandese kant veel waardering. 
Men verwacht weinig heil van fun
damentele veranderingen in de 
procedures of ruimere, inschakeling 
van het Afrikaans ontwikkelings
fonds (van de Unie van Afrikaanse 
staten).Integendeel, met name waar 
het d e , verdeling betrof werd de 
eindbeslissing van een niet- 
Afrikaanse instantie, die bemidde
lend kan optreden, althans voorlo-; 
pig verkieslijk geacht boven een 
methode, waarin onderlinge belan
genstrijd en jalouzie hun volle kan
sen zouden krijgen. Een beweging 
in de richting van meer Afrikaans 
beheer zou in ieder geval zeer ge
leidelijk moeten zijn. De inspraak 
der betrokken landen individueel is 
trouwens thans reeds reëel: zij stel
len het wenslijstje op, inbegrepen 
de prioriteiten.
Voor wat de activiteiten van het 
EOF betreft, toonde men zich op 
Buitenlandse Zaken voldaan en dat 
niet alleen vanwege hun omvang en 
hun gunstige voorwaarden -  uit
sluitend giften -  maar ook vanwege 
het goede samenspel. Wij hoorden 
daarover trouwens meer van de 
vertegenwoordiging van het EOF in 
dit land: de heer Van Woudenberg 
en zijn staf. Zij bemiddelden her
haaldelijk bij het leggen van con
tacten, zowel met het Rwandese 
overheidsbestuur als met project
leiders. Van de grote EOF- 
projecten konden wij met name de 
pyrethrum-cultuur in het noorden 
en een in .het beginstadium verke
rende thee-plantage in het zuiden 
bezoeken. Beide produkten speel
den tot voor enkele jaren een onbe
tekenende rol in het Rwandese uit- 
voerpakket. Thans hebben ze 
daarin een reële plaats (naast het 
hoofdprodukt, de koffie) en wij 
kunnen stellen, dat in Rwanda één 
der steeds weer gestelde eisen aan 
een gezonde ontwikkelingspolitiek, 
nl. verscheidenheid van productie 
en uitvoerpakket, althans een begin 
van verwerkelijking heeft gekre
gen. Van belang is ook de wijze 
waarop, het kader waarin dit 
plaatsvindt. Veelal is dit de oprich
ting van „paysannats” : argrarische 
samenwerkingsorganen (coöpera
ties) waarbij men zo mogelijk aan 
het .maken van het grondproduct 
op zijn minst enige tussenproduc- 
ten koppelt. Met name in de 
pyrethrum-productie wordt hier
mede zeer redelijk succes geboekt,

OLIECRISIS VERSLECHTERT ECONOMISCHE SITUATIE

Industrialisatie van
Rwanda verkeert nog 

in begin stadium
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Besproeiing van theeplantages in Rwanda
zodat niet alleen de productie, maar 
ook de financiële opbrengsten van 
alle betrokkenen stijgen. Doch ook 
de andere landbouwbedrijven kun
nen cijfers laten zien, die er wezen 
mogen. Voor wat bijvoorbeeld een 
koffie-project betreft in de periode 
van 1967 tot 1971: de productie ver
zesvoudigde, het aantal planten 
verdubbelde, de gemiddelde pro
ductie per- plant verdrievoudigde, 
het aantal planters en het gemid
delde inkomen per planter even
eens, een en ander ten gevolge van 
verbeteringen, die met behulp van 
het EOF konden worden doorge
voerd. Een bijzonder belangrijke 
omstandigheid hierbij is, dat de 
boeren niet alleen landbouw- 
kundig-technische kennis en 
hulpmiddelen worden verschaft, 
maar dat zij, in het coöperatiever- band ook leren zich rekenschap te 
geven van sociaal-economische 
wetmatigheden, waartegen hun 
werk- en leefwijze uiteindelijk be
stand moet blijken. Wat ons nog 
trof in Rwanda is dat daarbij sedert 
lang de landbouw een hoge priori
teit geniet. Op dit punt was men de 
algemene tendens in de ontwikke- 
lingsfilosofie duidelijk vóór.

Ommekeer
Het bovenstaande mag niet de in
druk wekken, alsof alleen het Eu
ropese Ontwikkelingsfonds in 
Rwanda actief is. Van talrijke an
dere kanten (België, Zwitserland
e.a.) wordt getracht de ontwikke
ling. te bevorderen. Strijd met in-
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gewortelde gewoonten, met door 
grondgebrek opgeroepen praktij
ken, (bijv. vernieling van de 
schaarse bossen), met schaarste aan 
goederen en aan.training is het deel 
van allen.Uitbundig biergebruik en 
gebrek aan zorg voor al dan niet 
met buitenlandse hulp verkregen 
„rijkdommen” (de door erosie aan
getaste bodem; onderhoud gebou
wen, gebrekkige organisatie en cor
ruptie) verzwakken inderdaad de 
mogelijkheid tot krachtige ontwik
keling en bewijzen, dat de wil daar
toe nog slechts in beperkte mate 
aanwezig is. Wil het Rwandese volk 
verder kunnen leven en zich kun
nen uitbreiden -  zelfs in een veel 
gematigder tempo dan thans -  dan 
zal het aan een diepgaande omme
keer, aan een aanvaarden van ze
kere disciplines, niet kunnen ont
komen.
In ons eerste artikel duidden wij 
reeds enkele zwakke punten aan

van het lager en middelbaar on
derwijs, zoals zich dat .tot heden 
heeft ontwikkeld: gebrekkig opge
leide leerkrachten moeten met ge
brekkige leermiddelen onderwijs 
geven aan kinderen, die vaak nog 
uit analfabetisch milieu komen, 
slecht gevoed zijn en dus zeer ma
tig voorbereid op vruchtbare ver
werking van het gebodene. Van
daar veel zittenblijvers en voortij
dig afvloeien, waarbij het geleerde 
vaak weer snel wordt vergeten. Bo
ven een éénrichtingsverkeer in die 
zin, dat de lagere school opleidt 
voor de (algemene) middelbare 
school en 'weinig voor het tech
nisch en landbouwonderwijs.
De gebreken van het huidige sys
teem hebben de regering ertoe ge
bracht de overschakeling yoor te 
bereiden naar een geheel nieuw 
systeem van met name lager on
derwijs. Het meest opvallend en het 
meest omstreden is daarbij, dat de 
kinderen pas zullen worden toege
laten, als zij 10 jaar zijn. Argumen
ten behalve gebrekkige middelen 
en groot verloop bij huidige sys
teem: de kinderen zijn in grote 
meerderheid én door slechte voe
ding én door het milieu, waarin zij 
opgroeien later rijp dan bijv. Euro
pese kinderen. Een latere start lijkt 
daarom gerechtvaardigd, waarbij 
de kinderen dan in de lagere school 
in een eerste periode van 4 jaar, die 
algemeen is, basiskennis moeten 
verwerven: lezen, schrijven, reke
nen enz. en in een volgende cyclus 
van 2 jaar uitgesplitst onderwijs 
ontvangen dat toeleidt naar land
bouw, veeteelt, ambacht o f alge
meen middelbare opleiding. Het

„Het zit goed mis met het 
beleid inzake kindercentra 
en peuterspeelplaatsen”. A l
dus mevrouw van Leeuwen 
tijdens de begrotingsbehan
deling Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk.
ais uitgangspunt voor subidiëring 
noemt de minister een afspraak dat 
er een einde moet komen aan het 
oneigenlijk gebruik van de bij- 
standwet door mensen die van de 
kindercentra gebruik willen maken. 
Vandaar dat de rijksoverheid haar 
financiële prioriteit heeft gelegd bij 
de kinderdagverblijven. „Nog afge
zien of van oneigenlijk gebruik van 
de bijstandwet wel sprake is en 
waarom er dan juist met betrekking 
tot deze voorziening een einde 
moet worden gemaakt, wordt hier
mee ook geen recht gedaan aan de 
peuterspeelplaatsen, die juist aan 
peuters ontplooiingskansen geeft, 
waar deze in het eigen milieu ont-

Meer steun bepleit aan 
peuterspeelplaatsen

breken. Wij wijzen deze visie van 
de minister af”. Mevrouw van 
Leeuwen bepleitte een exploitatie
subsidie voor elk der vormen van 
kindercentra, uitgedrukt in een 
percentage van de personeelskos
ten en/of kosten van huisvesting. 
Daarvoor had mevrouw van Leeu
wen een pleidooi gevoerd voor een 
subsidie aan de vrouwenorganisa
ties, die een belangrijke bijdrage 
leveren aan vorming van volwasse
nen, en had zij kritiek geleverd op 
het te trage beleid inzake de hulp
verlening aan weduwnaars.

Bijstandswet
Mevrouw van Leeuwen ging ook in 
op de moeilijkheden bij de uitvoe
ring van de bijstandwet: „kern van 
de zaak is dat de Gemeenten een 
zware wettelijke, taak krijgen op
gedragen, waaronder het verlenen 
van op de persoon afgestemde bij
stand, maar dat zij deze taak nau
welijks meer kunnen waarmaken” .
Mevrouw van Leeuwen 
vroeg hierover aan de minis
ter een nadere uiteenzetting.

gehele onderwijs zal meer gericht 
worden op invoeging in het Rwan
dese leven met zijn eigen mogelijk
heden en behoeften en bijv. moeten 
toeleiden naar een onbevreesd en 
volwaardig leven in de landbouw.” 
Wij zijn te zeer leek in onderwijsza
ken dan dat wij ons een oordeel 
over de plannen van de minister 
zouden willen aanmatigen. Het is 
duidelijk, dat vooral de 10-jarige 
leeftijd als start kritiek ontmoet. De 
minister is bereid om daaraan eni
germate tegemoet te komen door 
hulp -  in de vorm van richtlijnen, 
maar geen financiële steun -  voor 
aan het onderwijs voorafgaande 
vorming, een vorming die niet in 
„echt” lager onderwijs mag ontaar
den. Maar voor het overige houdt 
hij aan zijn plannen vast. Daarbij 
aanvaardt hij, dat Rwandese kinde
ren -  uit welk Rwandees milieu dan 
ook -  eerst veel later naar school 
zullen kunnen gaan dan Europese.

Universiteit
In Butare, het tweede stadje van 
het land met 4 faculteiten: medisch, 
natuurkundig, sociaal-economisch 
en literair. De Universiteit. bestaat 
10 jaar, is vooral met Canadese 
steun opgericht en instandgehou
den en ontvangt verder onder meer 
steun uit België en Frankrijk (de 
faculteit der Letteren!). Er is ook 
een begin van een juridische facul
teit (Rwanda kent slechts een tien
tal universitair gevormde juristen!), 
waarvoor hulp uit Gent en Antwer
pen wordt verkregen. Het niveau 
lijkt bescheiden, onderzoek wordt 
nauwelijks verricht. .Het enthou
siasme van de studenten zou zich 
veelal meer richten op het behalen 
van diploma’s en beurzen in het 
buitenland en het behoud van 
voorrechten, dam op de studie zelf. 
Daaraan zal niet vreemd zijn dat de 
Regering niet alleen bepaalt wie 
mag studeren, maar ook welke stu
dierichting zij of hij zal moéten 
nemen.
De staf bestaat nog voor een groot 
deel uit buitenlanders. Er is natuur
lijk reden voor de vraag of een ei
gen Universiteit wel tot het eerst- 
nodige behoorde in dit kleine land. 
Meer nadruk op hoger landbouw- 
en technisch onderwijs was onge
twijfeld verkieslijk geweest. Maar 
nu hulp van’buiten de mogelijkheid 
opende voor een eigen Universiteit 
kon dat' moeilijk worden afgesla
gen. Uiteraard roept niet alleen in
standhouding en verdere ontwikke
ling, maar ook de plaatsing van af
gestudeerden vele problemen op. 
Het komt mij echter voor, dat een 
geheel op-het buitenland aangewe- 
zén zijn voor universitaire vorming 
nog ernstiger problemen zou 
scheppen (vervreemding, afhanke
lijkheid, ongelijkheid der vorming)1 
en dat het streven der Regering 
naar een volledige Universiteit in 
eigen land (waarbij alleen voor 
post-universitaire vorming nog stu
denten naar het buitenland gaan) 
in beginsel gerechtvaardigd is.

De Universiteit vertegen
woordigt trouwens niet al
leen voor de studenten, 
maar ook voor allen die voor 
het ondenwijs verantwoorde
lijk zijn, een leerschool van 
grote betekenis.

Mevrouw 
van Leeuwen 

tijdens
begroting CRM
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Prof. Diepenhorst in Eerstè Kamer:

Op onderwijsterrein 
wordt te ordenend 

te werk gegaan
Jietgeen in een samenleving 
gist laat naar vanzelf spreekt 
scholen en universiteiten 
niet onbewogen. Men is het 
maatschappelijk, staatkun
dig, levens- en wereldbè- 
schouwelijk .met elkaar niet 
eens. Er wordt getwijfeld 
aan de rechtvaardigheid van 
bezitsverhoudingen, er
heerst onzekerheid over ge
lijkheid van-kansen.

Aldus onlangs het ARP Eerste Ka
merlid prof. Diepenhorst in de Se
naat in een uitvoerige redevoering 
over de stand van zaken in de ou- 
derwijswereld, waarvan u bijgaand 
enkele passages leest.
Terwijl men na 1945 met de nodige 
wrijving en trammelant dankzij 
grote inspanning van onderwijzers 
eri leraren de ernstigste moeilijk
heden in verband met de aanwas 
had weten op te vangen -  wij ken
nen tegenwoordig het verschijnsel 
van door de pil afgeplatte geboor
tegolven -  ontstond er vooral bij de 
academische instellingen rumoer, 
nadat eerder zij die op volle scho
len van beroepsonderwijs geen 
plaats kregen geruisloos het kind 
van de rekening waren geworden. 
Ergernis, twijfel en protest eerder 
ook al aanwezig braken door.

Önderwijsonrust
Mijn eerste bezwaar nu tegen het 
huidige beleid, dat zich voor grote 
én deels niet dadelijk, deels zelfs 
niet op langer termijn oplosbare 
moeilijkheden geplaatst ziet, is dat 
de onderwijsonrust wordt onder
schat. Onvoldoende tref ik besef 
aan voor het gevaar te.veel tegelijk 
om te willen zetten. Vele school
besturen -  het geldt voor alle tak
ken van onderwijs -  zijn achter hun 
adem geraakt en worden door toe
doen van een zelf boven vermogen, 
vooral in de toplaag, werkend de
partement nog meer in benauwd
heid gebracht de talloze circulaires 
benemen hen en de schoolleiding 
de frisse lucht. De onderwijzers en 
leraren hebben de grootste moeite 
de over hun vak verschijnende 
boeken bij te houden. Als ze eerlijk

zijn geven ze‘ toe dat hun kennis 
steeds groter lacunes gaat verto
nen. Daarenboven wordt van hen 
gevraagd de elkaar verdringende 
nieuwe ideeën terzake van 
onderwijs- en opvoedkunde te on
derzoeken. De ouders, die zich mo
gelijk uit hun eigen jeugd herinne
ren dat hun vader en moeder hen af 
en toe bij het huiswerk hielpen, 
moeten ontdekken dat ze soms 
nauwelijks begrijpen wat hun kin
deren leren. Hetgeen niet ernstig is, 
maar bovendien dienen zij hun 
spruiten raad te geven niet over 
Sinterklaas maar over leerpakket
ten, hetgeen allerbedenkelijkst kan 
wezen. Wat de leerlingen betreft, zij 
hebben wat ook vroeger het geval 
was behoorlijk hard té werken, en 
zijn nog steeds afhankelijk van de 
man of vrouw voor de klas, als deze 
overwicht bezit. Maar er wordt 
meer dan voorheen met hen geëx
perimenteerd alsof ze geen mensen 
in aanleg zijn maar scheikundige 
in reageerbuisjes zich bevindende 
grondstoffen waren, die met een 
doffe knel tot ontploffing worden 
gebracht. Ik noem -één voorbeeld: 
het afschaffen van zitten blijven en 
van cijfers is mooi. Echter o wee de 
illusie, dat de ene pupil na 3 jaar 
even ver zou zijn als de ander.
Ik ontken niet dat het departement 
te maken heeft met een veelheid 
van ideeën. Aan iedere leeftijds
grens wordt getornd. Klaar aan de 
dag is dat de ené peuter van 3 jaar 
en 9 maanden kleuterschoolrijp is, 
de ander niet. Voor het basison
derwijs geldt bij 5 en 7 jarigen het
zelfde. Voor de één begint de pu
berteit bij het elfde bij de ander bij 
het 13e jaar. Heel samengesteld zijn 
de gevallen waarin deze leeftijds
fase voortduurt tot na de studen
tentijd. Wat is ondertussen er ge
wonnen met voortdurend verande
ringen -  zonder vastheid te schep
pen -  in overweging te nemen. Veel 
wordt verwacht van de midden
school. Ongetwijfeld zullen de ex
perimenten slagen. Toch is er de 
kwade kans dat van bovenaf te veel 
werd opgelegd, dat de aansluiting 
van onderop werd gemist. 
Onloochenbaar zal -  het departe
ment heeft hier volstrekt onvol
doende oog voor -  aldus de massa
liteit worden bevorderd. Wij krijgen

in het algemeen veel te grote on- 
derwijsrinrichtingen. Een achttal 
parallel-klassen zijn niet ideaal. De 
psychologische barrière dat men 
niet als dienstplichtige, maar als 
leerplichtige aan zijn nummer vast 
zit, is misschien nog niet zo hoog. 
Echter ook de goed geordende 
scholengemeenschappen van 1000 
leerlingen en meer zijn gevaarlijk. 
Wij stevenen met onze universitei
ten ,en hogescholen op veel te om
vangrijke instellingen aan. Een 
eindexamenkandidaat die vanaf 
november 1974 op een lopende 
band is geraakt, kan wanneer hij 
slaagt eigenlijk niet, tenzij zijn om
geving met paparassen vertrouwd 
is, op vakantie gaan. Hij is een van 
de duizenden die geplaatst zal wor
den als eerste jaars. Hij loopt hoe 
men de zaak ook keert of wendt, 
gevaar in de massa onder te gaan. 
Dramatiseren is verkeerd. Als in
tussen van de leerlingenlast, van de 
onderwijslast, van de studentenlast, 
van de eerste-jaars ballast gespro
ken wordt zijn dit vege tekens. Ik 
zal er ze een meegeven: ons onder
wijs zal persoonlijk zijn of het zal 
niet zijn” .

Structuritis
Men wekt de indruk op het zo ge
voelige terrein van het onderwijs te 
ordenend, in de zin van te bestuur
lijk technocratisch te werk te gaan. 
Hier wijs ik op de vele, overigens 
met voorzienbare vertraging, ver
schijnende nota’s die, zoals in ons 
land te doen gebruikelijk, ook wel 
onverdiende kritiek oogsten. Er is 
ter afkraking van een omvangrijk, 
goed bedoeld werkstuk als de Nota 
wetenschapsbeleid over een spons, 
of over een natte dweil gesproken: 
ik dacht eerder dat het geheel wat 
slaapverwekkend is. In geringer 
mate leed deze nota onder het ge
brek van andere departementale 
bescheiden: wat grote zwaarwich
tigheid. De bewindslieden doen 
wat veel o f zij nu eens de bezem 
door alles moeten halen. Minister 
van Kemenade klaagt herhaaldelijk' 
over de grote aantallen advies 
commissies en overige instanties 
welke er zijn. Hij heeft gelijk, maar 
behalve dat er af en toe aan de On-
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Minister van Kemenade
derwijsraad schijnt te worden ge
wrikt, heeft hij er tot nog toe niet 
veel opgeheven. Integendeel, er is bij 
het niet-wetenschappelijk onder
wijs eerder van vermeerdering dan 
van vermindering sprake met .bo
vendien versterkte, niet verzwakte 
departementale invloed. Men hoede 
zich voor de -  laat ik ook een nieuw 
gesmede vakterm gebruiken 
structuritis. Ik geef toe dat veel 
democratie aan de basis veel lei-

_ding aan de top verlangt: het is een 
bekend verschijnsel. Ik erken dat 
het bijzonder onderwijs soms wat 
moeite heeft met eenheid van be
leid. Ik ben ervan overtuigd dat 
hier en ginds moet opgeruimd. 
Veronachtzaamd wordt dat plan
nenmakerij, die brood nodig is. 
laat daarover geen misverstand 
heersen, tevens is het uitoefenen 
van „Teilherrschaft” , nomen est 
omen, de naam is een voorteken.

Vervolg van pagina 6
GEWETENSBEZWAREN

Vrede en Vrijheid, desnoods met 
wapenen in de hand, te willen hel
pen verzekeren ... ook voor hen? 
Aan de andere kant van „het ijze
ren gordijn” bestaat zelfs geen hui
dige WGMD ... daar is alleen Ge
vangenisstraf en Siberië. Willen zij 
dat, als daar? Neen toch! Juist zij 
zijn, zo te horen, vóór vrijheid. 
Tenslotte: de overheid in de rechts
staat zal -  uit het Rechtbelang van 
d.e staat -  geen gelijkstelling tussen 
dienstplicht en gewetensbezwaren 
kunnen erkennen. Immers .. zonder 
de zwaardmacht (politiek en 
krijgsmacht) als basis kan de over
heid in de Rechtsstaat niet functio
neren. Naastenliefde dwingt tot be
scherming. Nergens lees ik in de 
Bijbel dat de enkeling of de Over
heid daarvan wordt ontslagen. In
tegendeel, zie Joh. 15:13.SPIENNES (BELGIë), H. Meijer
Bronnen
Redevoeringen Prof. Anema (blz. 164-174), Tj. 
Willink, Haarlem
Motieven anti-militairpacifisme. Prof. Zui- 
dema, Chr. Mil. Congres. 1968 IKV en BVD 
literatuur.

Met aandacht heb ik de 
motivering gelezen, t.o.v. 
het standpunt van de A.R.
over verruiming van gewetensbe
zwaren tegen militaire dienst. Eén 
en ander bevredigde me niet. Er 
wordt ter motivering door dr. De 
Kwaadsteniet, een uitspraak van 
dr. Kuyper aangevoerd. Opmerke
lijk, want dr. Kuyper is toch niet 
meer in tel bij deze generatie. An
ders was dat bij de generatie, waar
toe o.g. behoort, die meer dan 60 
jaar lang bewust mocht meeleven, 
maar ik begrijp hieruit, dat hij 
hierin nog wel van pas komt. Mijn 
bezwaar is, dat hier het geweten als 
norm wordt gebezigd. Wat toch is 
een geweten, niet anders als wat er 
in gestopt is. Welnu in deze tijd,' 
gespeend aan alle stevigheid, is een 
schare volgestopt mat pacifistische 
anti-militairistische medemense
lijkheids ideeën, en met een beroep 
op deze potpourri van denkbeel
den, krijgt men vrijstelling. En dat 
mag wel in een land, dat naar mijn 
beste weten, nooit heeft aangeval
len, en onmachtig is, om het ooit te 
doen. Dus enkel verdedigingen

daar heeft men gewetensbezwaar 
tegen, ’t lijkt me toe, dat de A.R. 
Kamerfractie, ïnet deze verrui- 
mingsgedachte, geen juiste koers 
vaart.K Nierop Andijk

griep? illll
s ik  nisvlérlira
t zijn druppels 
t is plantaardig

Hl Nisylen*
■ g i g !
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Het kernpunt van de ARP 
Tweede Kamerfractie op het 
terrein van de gewetensbe
zwaren is: een gewetensbe
zwaar is een bezwaar. 
Dit is een bezwaar waarbij 
het geweten van een mens 
in nood komt.

Door dr. W. 
de Kwaadsteniet
Tweede Kamerlid ARP

Dat is 'dan vanzelfsprekend een 
ernstige zaak, die voor die mens 
onoverkomelijk is. Ik heb geen be
zwaar om te spreken over „ernsti
ge” en over „onoverkomelijke” ge
wetensbezwaren, maar dat zijn 
aanduidingen, die er niet meer zo
veel toe doen als wij het in onze 
visie hebben over „gewetens” - 
bezwaren. Het zijn dan eigenlijk 
onnodige toevoegingen. Voor deze 
benadering is geen verruiming 
van de Grondwet nodig.2)
In het verlengde van het voor
gaande is het in onze benadering 
ook niet wezenlijk te spreken over 
godsdienstige gewetensbezwaren of 
zedelijke gewetensbezwaren of po
litieke gewetensbezwaren, met de 
klemtoon op de verschillende bij
voeglijke naamwoorden. Voor de 
vraag of een bezwaar tegen mili
taire dienst erkend moet worden, is 
bepalend of het een gewetensbe
zwaar is. En daarbij is het dan on
verschillig of dit bezwaar is terug 
te voeren op godsdienstige, ethi
sche of politieke inzichten.
De eerbiediging van de consciëntie 
(= het geweten) van de onderdaan 
door de overheid neemt ook reeds 
bij dr. A. Kuyper een hoofdplaats 
in.
Met betrekking tot de militaire 
dienst leidt dit ons nu, zoals wij 
eerder en breder hebben uiteenge
zet, tot erkenning van gewetensbe
zwaren tegen gebruik van geweld 
als zodanig, tegen gebruik van be
paalde geweldsmiddelen en tegen 
gebruik van geweld of bepaalde 
geweldsmiddelen ten behoeve van 
een bepaald politiek doel.

Vragen RidderbosHerman Ridderbos 3) zegt, dat, 
wanneer men ook gëwetensbezwa- 
ren erkent tegen gebruik van ge
weld of bepaalde geweldsmiddelen 
ten behoeve van bepaalde politieke 
doeleinden, het criterium niet meer 
ligt in het geweld als zodanig, maar 
in de politiek, die men met geweld 
wil nastreven of bestrijden.
Ik meen, dat men het ook zo wel 
zou kunnen zeggen, zij het, dat men 
zich daarbij goed moet blijven rea
liseren, dat het dus niet gaat om 
een louter in de politiek als zodanig 
gelegen criterium, maar er een rela
tie is tussen politiek en geweld, en 
dan altijd zodanig dat het tot gewe
tensnood leidt.
Ter nadere informatie en als bij
drage tot mogelijke^ discussie 
brengt Ridderbos twee hoofdvra
gen naar voren. In de eerste plaats: 
„Wanneer is een politiek bezwaar 
een gewetensbezwaar?”
In de tweede plaats: „Kan in een 
democratische samenleving als de 
onze, waarin de politiek per defini
tie een zaak is van overleg en 
daarom ook van conformering aan 
hetgeen in deze weg wettig tot 
stand is gekomen, eigenlijk nog wel 
een ander gewetensbezwaar tegen 
de militaire dienst geaccepteerd 
worden dan dat zich keert tegen de 
aanwending van geweld of be
paalde soorten van geweld? Als de 
bezwaren van zuiver politieke aard 
zijn, dan zullen ze toch ook erkend 
moeten worden buiten het verband 
van dienstplicht” .
Ik geloof niet, dat vragen als deze -  
evenmin als soortgelijke van Meijer 
-  in een paar korte zinnetjes all 
round zijn te beantwoorden. Ik 
maak in het beperkte bestek van 
dit verhaal -  ook mijnerzijds de 
discussie bevorderend -  enkele 
kanttekeningen.
In de eerste plaats deze. De vraag
stelling van Ridderbos is niet juist. 
De vraag is niet: „Wanneer is een 
politiek bezwaar een gewetensbe
zwaar?” , maar: „kan een politieke 
overtuiging tot een gewetensbe
zwaar leiden?” Een moeilijke vraag 
is stellig of -  in het algemeen -  
duidelijk kan worden geformuleerd 
wat alleen maar een politiek be-

IN DISCUSSIE GEWETENSBEZWAREN GAAT HET
OM DE VRAAG:

Welke ruimte kan 
of moet aan het geweten 

in bepaalde omstandigheden 
worden geboden?

StandpuntbepalingDe discussie over gewetensbezwaren militaire dienst gaat voort. De standpuntbepaling van de ARP Tweede Kamerfractie heeft daartoe uiteraard mede bijgedragen. Brieven, ingezonden stukken in diverse kranten, (vgl. ook de ingezonden stukken van H. Meijer en K. Nierop Kz. Sr. in dit nummer van Nederlandse Gedachten), hoofdartikelen, opmerkingen tijdens het debat over

de defensiebegroting en artikelen in diverse weekbladen zijn mede van die standpuntbepaling het gevolg geweest.Het gaat om een belangrijke zaak. Dr. W. de Kwaadsteniet gaat graag op een aantal aspecten opnieuw nader in. ') Daarbij is het onvermijdelijk zo nu en dan in feite te herhalen wat hij reeds schreef in Nederlandse Gedachten van 4/11 en 18

januari en 15 februari j.l. en wat Aantjes opmerkte in zijn rubriek van A tot U d.d. 15 en 22 februarij-l-Overigens zal het ook nu niet mogelijk zijn op alle vragen en opmerkingen zodanig te reageren, dat alle problemen „even” worden opgelost.
zwaar is en wat daarentegen een 
gewetensbezwaar is, dat is terug te 
voeren op politieke inzichten. De 
benadering zou in de kern van de 
zaak deze moe'ten zijn: komt het 
geweten in nood. „Het geweten” is, 
in het kader, waarin de discussie 
plaatsvindt, een persoonlijk gewe
ten, een zaak van een individu. Het 
is een zaak van individuele over
tuiging van een mens tegenover 
een collectieve beslissing.
En daarom is met betrekking tot 
erkenning naar onze mening een 
erkenningsprocedure voor elke in
dividuele gewetensbezwaarde no
dig.

Vervolgens zou ik ten aanzien van 
de tweede opmerking van Ridder
bos willen zeggen, dat hij daarin op 
zichzelf gelijk heeft, maar zou ik 
daarbij tevens opnieuw willen on
derstrepen, dat het niet gaat om 
bezwaren van zuiver politieke aard, 
maar om gewetensbezwaren, terug 
te voeren op politieke inzichten en 
gezien in een relatie met geweld, in 
relatie met de militaire onderstre
ping van een bepaalde politiek.

Hierbij behoort tevens nog eens de 
opmerking te worden gemaakt, dat 
erkenning van een gewetensbe
zwaar niet inhoudt de goedkeuring 
ervan, niet inhoudt een het er mee 
eens zijn, maar alleen er rekening 
mee houden, er ruimte voor laten. 
Uiteraard komt ook de vraag naar 
voren wat het geweten is, wat daar
onder moet worden verstaan. Tij
dens het debat ,over de defensiebe
groting gaf Van Eisen (KVP) in 
antwoord op een desbetreffende in
terruptie de volgende definitie: 
„Het geweten is het verstand, inzo- 
verre het oordeelt over goed en 
kwaad” .

Deze omschrijving is onjuist, al
thans onvoldoende. Het geweten is 
iets anders dan verstand, het is een 
innerlijk besef, een bewustzijn. De 
definitie, welke Boukema4] in dit 
kader geeft is stellig juister. Bou
kema gaat uit van „het geweten als 
bewustzijn van goed en kwaad, op 
grond waarvan de mens zich ver
plicht voelt in een concrete situatie 
zo wel of zus niet te handelen” .
Het is natuurlijk onjuist om nu te

zeggen -  zoals in een van de inge
zonden stukken gebeurt -  dat on
zerzijds het geweten als norm 
wordt gehanteerd. Het gaat om de 
vraag welke ruimte in bepaalde 
omstandigheden aan het geweten 
kan o f moet worden geboden. Ik 
verwijs nog eens naar het geci
teerde van Kuyper in Nederlandse 
Gedachten van 18 januari j.l.
En wanneer dan gezegd wordt: 
„...Dr. Kuyper is toch niet meer in 
tel bij deze generatie...” , dan vraag 
ik: is dit -  wanneer wij nagaan hoe 
over deze zaak in de ARP in het 
verleden is gedacht -  een reden om 
Kuyper niet te citeren? En verder 
is er een doorgaande lijn wanneer 
men wil letten op hetgeen geciteerd 
is van ook Ariema en van Boukema. 
Overigens is dit allemaal nog geen 
bewijs van een juist standpunt. Ook 
kan gesteld worden, dat afgezien 
van hetgeen in dit geval geciteerd 
kon worden, ons standpunt zelf
standig ontwikkeld had kunnen 
worden. Het gaat er tenslotte om of 
ten aanzien van deze concrete zaak 
thans een verantwoord standpunt 
wordt ingenomen.

Internationale
rechtsorde

Ditmaal nog twee opmerkingen.
In de eerste plaats deze. Niemand 
kan er aan twijfelen, dat de ARP 
een internationale rechtsorde be
oogt, een veiligheidsbeleid na
streeft en van oordeel is, dat -  in 
afwachting van de nagestreefde in
ternationale ontwapening -  strijd
krachten in stand dienen te worden 
gehouden met het doel een geor
dende en rechtvaardige internatio
nale samenleving te bevorderen. 
Men leze er het ARP Program van 
Actie 1971-1975 maar op na. Daarin 
staat ook: „Daar de strijdkrachten 
bijdragen tot de veiligheid van ons 
land dienen zij die in het militaire 
verband zijn opgenomen zich ge
steund te voelen door de Neder
landse samenleving” .
Daaraan doen wij niets af. Aantjes 
heeft dit nog eens onderstreept in 
Nederlandse Gedachten van T5 fe
bruari j.l.: „Respect voor serieuze 
gewetensbezwaren tegen militaire 
dienstplicht mag niet te kort doen 
aan de dankbaarheid jegens de tal
lozen voor wie het evenzeer een 
gewetenszaak is zich persoonlijk en 
met gevaar voor eigen leven in te 
zetten ter bescherming van hun 
medeburgers en ter verdediging 
van de samenleving” .
In de tweede plaats tenslotte nog 
het volgende, dat wij ook reeds een 
en andermaal hebben onderstreept. 
Als een gewetensbezwaar wordt er
kend, is er en blijft er vervangende 
dienst, waarvan de tijd langer duurt 
dan de gewone militaire diensttijd. 
En tevens menen wij, dat men ten 
aanzien van de aard van de vervan
gende dienst niet kieskeurig be
hoeft te zijn.
Ik geloof niet, dat -  zoals sommi
gen suggereren -  hiermede gesteld 
zou worden, dat vervangende 
dienst „je verdiende loon is als je 
gewetensbezwaren hebt” of dat 
hier sprake zou zijn van „straf” op 
het hebben van gewetensbezwaren. 
Het is -  als men het zo zou willen 
zeggen -  een zaak van „er iets voor 
over hebben” .
Het vervullen van militaire dienst 
is een niet geringe dienst aan de 
samenleving. Wie op grond van een 
gewetensbezwaar van de verplich
ting tot die dienst wordt ontheven, 
moet een andere behoorlijke taak 
vervullen, in de eerste plaats ten 
dienste van de samenleving.

Die vervangende dienst 
moet zeer naar aard en om
vang zodanig zijn, dat ook 
daaruit blijkt, dat het de be
trokkene inderdaad diepe 
ernst is met zijn gewetens
bezwaar.
Noten: s

-1 ) D aarm ede w ordt tevens inhoudelijk  
gereageerd op diverse punten, welke 
M eijer naar voren  bracht, die in zijn ge
zonden stuk aan de benadering van de 
A R P  T w eed e  Kam erfractie eigenlijk  wat 
voorbijgaat.
2) M eijer m eent van wel, om dat de 
G rondw et volgens hem niet spreekt van 
„alle” , maar van „ernstige” b e z w a r e n .  

Dit is n iet ju ist, aangezien de G rondw et
spreekt van (alle) ernstige g e w e t e n s b e 
z w a r e n .

3) G ereform eerd  W eekblad d .d. 21 fe
bruari 1975.
4) Prof. m r. P. J. Boukem a, Het G ew e
ten als staatsrechtelijk probleem , 1972 
blz. 5.

In het nummer van 15 februari j.l. 
schrijft U in een driester over lo
ting bij de toelating tot het univer
sitair onderwijs. U constateert dat 
dit een nare zaak is en als school
leider wil ik dit graag bevestigen. 
Juist de vorige week heb ik in sa
menwerking met de docent maat
schappijleer over de loting en alles 
wat er mee samenhangt in athe
neum en gymnasium-6 uitvoerig 
gesproken.
Dit beleid komt bij veel van onze 
leerlingen hard aan. Het is voor 
deze jongelui bijzonder triest te 
moeten constateren dat ze na 6 of 7 
jaar regelmatig en ook vaak hard 
werken nauwelijks welkom zijn in 
heel veel studierichtingen. En dat 
hun toekomst afhangt van het 
„neutrale” lot. Terzijde: kan men 
bidden voor een gunstig lot?
Door de mammoetwet is het mid
delbare onderwijs gedemocrati
seerd, en terecht. Maar het gevolg 
is ook: een te grote toeloop naar 
het hoger onderwijs. Dit was te 
voorzien, maar had dit ook beter

LOTING
opgevangen kunnen worden- dan 
we nu doen. In dit verband het vol
gende: In het verleden heb ik ge
waarschuwd voor de slogans be
treffende het onderwijs, zoals van 
bijvoorbeeld staatssecretaris Veer-

Lezers 
schrijven ons...

De redaktie beboudt zieh het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet opgenomen.

man: „Ieder kind op de juiste
school” . WaartoeGeidde dit schone 
streven, o.a. naar de situatie, dat nu 
leerlingen uit yWO-6, en vele uit 
HAVO-5 midden in de problemen 
zitten. De onderwijsproblematiek is 
te ingewikkeld om die met fraaie 
uitroepen te versieren.
In Uw commentaar zegt U: eind- 
examencijfers zijn o.i. onvol
doende objectieve maatstaven. En 
U denkt dan wellicht aan een loting 
gewogen op de behaalde cijfers. 
Maar op grond van dezelfde „on
voldoende objectieve maatstaven” 
wordt wel het diploma uitgereikt 
en daarmee wordt het recht ver
leend om mee te loten. Wel het ene, 
m.i. veel fundamenteler, recht maar 
niet dat van een weging der resul
taten?
U stelt voor de niet-ingelotenen in 
latere jaren meer kansen te geven, 
maar naar mijn mening biedt U 
hiermee geen redelijke oplossing, 
immers:
■ we verschuiven het probleem 
naar de nabije toekomst want dan

zal er voor de schoolverlaters met 
het ene lotje nauwelijks meer de 
mogelijkheid zijn van een studie
keus.
■ we hebben geen alternatief voor 
de jongelui die een o f twee jaar in 
de wachtkamer op een kans moeten 
hopen.
Heel de doorstroming van secundair 
naar tertiair, onderwijs vergt ook op 
korte termijn een veel grondiger en 
exactere aanpak dan U in dit com
mentaar suggereert.Enschede, A. HilbersCommentaar:
1. Wat betreft de ervaringen van 
uw leerlingen over loting, het u ze
ker bekende „Groningse onder
zoek” wijst uit dat er ook ander
soortige ervaringen mogelijk zijn.
2. Dat de doorstroming van het se-̂  
cundair naar het tertiair onderwijs 
op korte termijn een grondige aan
pak vereist onderschrijven we ge
heel. Vandaar het uitgebreide arti
kel van Vermaat over deze proble
matiek in NG van 8 maart j.l.
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Partijbestuur stemt in met 
voortzetting buitendienstexperiment

Voldoening over 
resultaat

CDA - conferentie
De samenwerking in 
C.D.A.-verband zal in de 
toekomst ook duidelijker tot 
uiting komen in de drie par
tijbladen.

Eén keer per maand zal door een 
gezamenlijk redactieteam in prin
cipe een middenkatern - met
C.D.A.-berichtgeving worden ge
vuld. De gelijkluidende tekst ver
schijnt dan in het K.V.P.- 
maandblad „Politiek Nieuws” , het 
C.H.U.-weekblad „De Nederlander” 
en het A.R.P.-weekblad „Neder
landse Gedachten” .

Vrijdag, 7 maart jl. ging het partij-’ 
bestuur van de A.ft.P. accoord met 
een daartoe geformuleerd voorstel. 
In deze partij bestuursvergadering 
stond het C.D.A.-gebeuren trou
wens vrij centraal. Niet zo verwon
derlijk, omdat de conferentie van 
de drie partijen over de definitieve 
tekst van de statuten nog maar net 
achter de rug was. In het algemeen 
werd de „C.D.A.-conference” als 
openhartig en verfrissend ervaren. 
De conferentie heeft zeker aan zijn 
doel -  het oplossen van de verschil
len ten aanzien van de statuten - 
beantwoord. Dat neemt niet weg,

V a n  de

p a rtij
dat er tijdens de „conference” en
kele spannende momenten zijn ge
weest en dat er bepaalde beslissin
gen zijn genomen, die de A.R.P. al
leen niet zou hebben genomen. 
Toch is het eindresultaat zonder 
meer positief.

Buitendienst
Naast de politieke rondblik en en
kele organisatorische zaken stond 
op de partijbestuursagenda ook de 
bespreking van een notitie over het 
buitendienstwerk. Sinds maart 1974 
zijn vijf vrijwilligers voor de A.R.P.

werkzaam als buitendienstmede
werker. Zij adviseren kiesvereni
gingen over taak en werkwijze. 
Aangezien het hier om een experi
ment gaat, dat nu ongeveer een jaar 
draait, is een tussenbalans opge
maakt. Na een uitvoerige discussie 
stemde het partijbestuur in met het 
voorstel om het experiment met het 
buitendienstwerk voorlopig voort 
te zetten en daarbij tevens een aan
tal maatregelen ter verbetering van 
het werk te treffen. Zo zal het team 
van vijf tot zeven personen worden 
uitgebreid. Voorts zullen de contac
ten met Kamercentrales en cam- 
pagneteams worden verstevigd. 
Met ingang van het nieuwe seizoen 
zal voor de te bezoeken kiesvereni
gingen een overzichtelijke informa
tiemap over functioneren en werk
wijze ter beschikking worden ge
steld. De contacten met de Staten
centrales zullen worden uitgebreid, 
tei'wijl in dat verband ook kiesver
enigingen bijeengeroepen kunnen 
worden voor een gesprek over or
ganisatorische zaken.
Een gerichtere benadering van 
kiesverenigingen zal worden gesti
muleerd door het afleggen van 
korte bezoeken aan de kern van 
kies verenigingsbesturen.
Om één en ander te bewerkstelli
gen zal de training van de buiten
dienstmedewerkers worden geïn
tensiveerd. Aan het eind van het 
seizoen 1974/1975 zal de stand van

Buitendienstservice
De A.R.P. beschikt over een team 
vrijwilligers, dat als buiten
dienstmedewerker kiesvereni- 
gingshesturen willen adviseren 
over het plaatselijk politieke 
werk. Deze extra A.R.P.-service 
kost de kiesverenigingen niets. 
Voor het maken van een afspraak 
met één onzer medewerkers kunt u 
zich in verbinding stellen met het 
secretariaat van de A.R.P., Dr. 
Kuyperstraat 3, Den Haag. Ook 
telefonisch: 070-18.39.60.

zaken met betrekking tot het bui
tendienstwerk nogmaals worden 
opgemaakt.

Het ligt in de bedoeling , bin
nenkort in dit weekblad uit
voerig in te gaan op de erva
ringen tot nu toe met het 
buitendienstwerk, mede 
naar aanleiding van een be
scheiden enquête, welke is 
gehouden onder 40 kiesver- 
enigingsbesturen, die wer
den bezocht door iemand 
van de buitendienst.

OVERDRUKKEN C.DA.-STATUTENVan de C.D.A.-ontwerpstatuten zijn extra overdrukken beschikbaar. In de komende weken krijgen 
de A.R. kiesverenigingen de gele
genheid zich over de statuten uit te

H E E F T  
U D E

C O N T R IB U T IE
A L

G E S T O R T ?
G E B R U IK
A C C E P T 

G IR O K A A R T !

spreken. Om de behandeling te 
vergemakkelijken verdient het 
aanbeveling overdrukken te bestel
len en aan de leden toe te zenden. 
De prijs van de overdrukken is als 
volgt
1 ex. ƒ 0,40 per ex.2 tlm 4 ex. ƒ 0,30 per ex.5 tlm 9 ex. ƒ 0,20 per ex.10 t/m 24 ex. ƒ 0,15 per ex.25 en meer ex. ƒ 0,10 per ex.
Bestellingen kunnen worden ge
plaatst door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op postgiro 89673 t.n.v. A. R. Partij stichting, Den Haag met vermelding van het gewenste.Hebt u erg veel haast? Plaats dan 
telefonisch uw bestelling: 070 - 
18.39.60 (ook ’s-avonds en in het 
weekend!).

A.R.P. EINDHOVEN
Op dinsdag 18 maart a.s. organi
seert de centrale A.R.P. te Eindho
ven een ledenvergadering in 
.„Bumble Bee” , Winkelcentrum 
Woensel 122 (naast bloemenwinkel 
Sjerp). Aanvang 20.00 uur. De 
agenda bevat de volgende punten: 
a) C.D.A.-statuten; b) plaatselijke 
C,D.A.-samenwerking en c) ge- 
westwet agglomeratie Eindhoven 
met als spreker ir. J. Drost, hoofd 
planologische Dienst Rijnmond. 
Drs. B. Combeé, voorzitter van de 
CDA-Raadsfractie zal deze vergade
ring bijwonen,

VERBAND DRENTHE
De besturen van de drie CDA orga
nisaties van gemeente- en provin
ciebestuurders nodigen u uit tot 
het bijwonen van hun eerste .geza
menlijke bijeenkomst.
Op zaterdagmorgen 15 maart a.s., aanvang 9.30 uur, in de statenzaal van het provinciehuis te Assen. 
Inleider is mr. O. W. A. baron van Verschuer, lid van ged. staten van 
Gelderland en voorzitter van de 
C.H.U.
Zijn onderwerp luidt: Overheid en ruimtelijke ordening.
DRS. SCHMELZER IN 

VOORBURG
Oud-minister van buitenlandse za
ken, drs. W. K. N. Schmelzer zal op 
dinsdag 25 maart spreken op uit
nodiging van het C.D.A.-Voorbubg. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden 
in één der zalen van de Koningkerk 
(hoek Br. Ingenhoeslaan-Kon. Ju- 
lianalaan); aanvang 8 uur. Drs. 
Schmelzer, vice-voorzitter van de 
Europese Unie Christen Democra
ten (E.U.C.D.) zal in zijn rede „zin 
en profiel van het C.D.A.” schetsen.

AANTJES NAAR 
MARIËNBERG

Op vrijdag 18 april komt fractie
voorzitter Aantjes voor de kiesver
eniging Mariënberg-Beerzeveld 
over „actuele politiek” van gedach

ten wisselen. Plaats van bijeen
komst: wederom Ger. Kerk, Oude- 
weg 20, Mariënberg. Aanvang: 20.00 
uur.

AANTJES NAAR 
BIJLMER

Op' 19 maart 1975 komt mr. W. 
Aantjes naar de Bijlmermeer om te 
spreken „over aktuele politieke za
ken” . De gespreksavond wordt van 
de CDA afdeling Bijlmermeer- 
Drierhond gehouden in „de nieuwe 
stad” welk gebouw gelegen is on
der de parkeergarage van Glip- 
hoeve aanvang 20 uur. Mocht U 
vervoersproblemen hebben belt U 
dan even met Ad van Leeuwen, tel. 
96.06.82.

DEN HAAG
Op dinsdag 18 maart 1975 wordt 
een algemene ledenvergadering ge
houden in de „Opstandingskerk” , 
Daal en Bergselaan 50-50A, aan
vang 19.30 uur.
Een stemming zal worden gehou
den over de Statuten voor de Lan
delijke CDA.
Na de stemming zal een discussie 
worden gehouden tussen Ds. J. 
Heule en mr. P. J. A. Idenburg over 
de problematiek van het Midden
oosten.

D E  A R P  
IN  D E E T H E R

Radio
De A.R.P. is weer in de ether op 
donderdag, 20 maart a.s. via Hilver
sum 2 om 18.20 uur.

In Eindhoven heeft de 
A.R.P. (in C.D.A.-verband) 
een oproep aan alle Eindho
venaren gedaan de milieube
lasting wel te voldoen.

Dit in tegenstelling tot een oproep 
van het Milieu Aktiecentrum Ne
derland (M.A.N.). Ondanks de be
zwaren d ie 'ook . het C.D.A. heeft 
tegen bepaalde aspekten van de mi
lieubelasting vindt het C.p:A„ dat 
de burgers zich aan de wet hebben 
te houden en dus de aanslag moe
ten betalen. Dit alles is te lezen in 
het A.R.-contactblad voor Eindho
ven en omgeving van februari 1975.

Ledenwinst
Ook in Eindhoven dus een contact
blad voor de partijleden, zodat in
formatie over het plaatselijk poli
tieke gebeuren kan 'worden ver
strekt. Uit het contactblad blijkt 
dat de A.R.P. in Eindhoven veel ac
tiviteiten ontplooit, zowel in 
C.D.A.-verband als zelfstandig. In 
1974 kon de A.R.P. te Eindhoven 
een ledenwinst van 15 boeken. 
Toch is men van mening, dat er in 
dit opzicht volop werk blijft.
Het contactblad geeft tot slot een 
belangrijk stuk informatie over de 
situatie in Zuid-Afrika. Men 
schrijft: „Als wij ons verbonden 
weten met de onderdrukten en 
zoeken naar wegen om iets aan hun 
positie te verbeteren, zullen wij ons 
het volgende moeten afvragen:
■ Is het moreel verantwoord om, 
in welke vorm dan ook, een sys
teem dat gebaseerd is op onder
drukking van niet-blanken te ond- 
dersteunen?
■ Is het mogelijk om binnen het 
bestaande systeem in Zuid-Afrika 
toch iets te bereiken voor de niet- 
blanken middels investeringen?

STATENCENTRALE
BEDUM-ZUID

Het Provinciaal Campagneteam 
(v/h Prpv. Organisatie Cie.) te Gro
ningen belegt op dinsdag, 18 maart a.s. om 19.30 uur in het Dorpshuis De Rotonde te Oldekerk een avond 
om met de kiesverenigingsbesturen 
te praten over hun organisatorische 
problemen. Het functioneren van 
de plaatselijke kiesverenigingen 
staat centraal A.R.P.-buitendienst
medewerker H. Faber komt.hier- 
komt hiervoor van gedachten wis
selen.

EUJCD
KONFERENTIESDe Europese Unie van Jonge Christen-Demokraten (waarvan voor Nederland deel uitmaken: Ar- jos, CHJO en KVP-jongeren), organiseert regelmatig kongressen voor leden van de aangesloten organisaties.'

Ga na of één van ondergenoemde

ARP in Leek werft nieuwe leden

Eindhoven kent eigen 
A R P  contactblad

De_ schrijver van het stuk is . van 
mening, dat gevolg moet worden 
gegeven aan de oproep van de We
reldraad van Kerken om onze in
vesteringen uit Zuid-Afrika terug 
te trekken.

LEDEN EN 
ABONNEESZowel leden als abonnees vormen belangrijke elementen in onze partij. i

Het abonnementenaantal op ons 
partij-weekblad is stabiel; het le
dental van onze partij loopt lang
zaam terug. Nog lang niet alle ka
derleden en belangstellenden van 
de A.R.P. lezen het partijweekblad, 
terwijl veel leden het blad nog 
nooit hebben gezien.
Ons verzoek is: werf abonnees of

vraag proefnummers.- (Suggestie: stop uw eigen exemplaar van N.G. na lezing, bij wijze van propaganda, in de brievenbus van iemand die het blad nog niet leest!) Het be
schikken over goede informatie is 
een voorwaarde om mee te kunnen 
praten over de actuele politiek.

Vrouwendeelname
Nieuwe en jonge leden zijn brood
nodig om de partij „fris” te houden. 
In veel plaatsen zijn geen of weinig 
dames lid van de A.R.P. Het jaar 
van de vrouw moet daar verande
ring in brengen. Voor dames van 
wie de man teven lid van de partij 
is geldt een contributie van min. 
f 14,- per jaar. De helft van dit be
drag komt aan de kiesvereniging 
ten goede. Op dit punt kan er zeker 
veel gebeuren.
Doe daarom mee aan de actie ter 
versterking van de A.R.P. Ook dat 
is steun voor de christen
democratie.

Leek geeft voorbeeld
De A.R.-kiesvereniging in 
Leek geeft in het kader van 
de werfactie het goede voor
beeld. Een onlangs gehou
den actie leverde maar liefst 
15 nieuwe leden op. Wie 
volgt?

manifestaties je bijzondere aan
dacht heeft en wacht daar niet te 
lang mee.
Van zaterdag 29 tlm maandag 31 maart vindt te Fontainebleau 
(Frankrijk) een kongres plaats, met 
als thema (de Europese ekonomische krisis”. De deelnemers zijn in die 
dagen de gasten van de Franse 
christen-demokratische jongeren
organisatie J.E.I. Alleen de reis
kosten komen zodoende voor eigen 
rekening. Het aantal Nederlandse 
deelnemers moet helaas zeer be
perkt worden gehouden. Omdat 
degenen die zich het eerst melden 
ook het eerst malen, verdient het 
aanbeveling om snel tot aktie over 
te gaan.
Van vrijdag 20 tlm zondag 22 juni 
vindt te La Louvière (bij Brussel, 
België) een kongres plaats dat in 
het teken staat van de werknemers binnen de Europese Gemeenschap. 
De kosten voor deze ontmoeting 
worden goed gesubsidieerd, zodat 
dit geen al te grote drempel voor 
deelname hoeft te zijn. De deelne
mers ontvangen van te voren in
formatiemateriaal over het konfe-

rentiethema. Het is daarbij de be
doeling dat de delegaties per land 
voorbereidend werk doen en zo 
mogelijk met stellingnamen aan
komen. Degenen die zich voor deze 
konferentie aanmelden, zullen na
der geïnformeerd worden over een 
eventueel te vormen werkgroepje.

In de week van 6 t/m 13 juli vindt 
te Straatsburg een konferentie 
plaats over „Europese integratie”. Deze konferentie is vooral bedoeld voor nieuwe leden en wordt geheel • 
gesubsidieerd (afgezien van een 
kleine deelnemersbijdrage en na
tuurlijk eigen zakgeld). Het aantal 
Nederlandse deelnemers kan helaas 
maar beperkt zijn; geef je dan snel 
op.Opgaven voor bovenstaande konfe- 
renties kan men sturen naar -  se- 
kretaris Arjos Dr. Kuyperstraat 3, 
Den Haag.
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gemeente
- de rol van het gemeenteraadslid 
-ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente
- inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
-volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening 
-volkshuisvesting
- onderwijs 
-cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid 
-openbare orde 
-functionele en wijkraden
- intergemeentelijke samenwerking en 
gewestvorming

■ de gemeentewet herzien

ft»

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 25,-
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro ï 5 0 1 1 6 9  f.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden onder vermelding van „De Gemeen teraad'
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. - 2  lessen.
- de gemeente in ons bestuursstelsel -1  les.
-gemeentelijke financiën - 3 lessen.
-ruimtelijke ordening - 3 lessen.
- onderwijs -1  les.
- welzijnsbeleid -1  les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.

De totale cursus bevat: - .
-11 T.V.-lessen '

v de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad”.

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn: N
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -12  lessen voor f 9,50.
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking - 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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D eze w eek  u itv o e r ig  a a n d a ch t v o o r  een  A R P -w erk b ezo ek  a a n  Friesland,

Arjos jaar
vergadering

In  het n um m er v a n  d eze w eek  
u itg eb re id  a a n d a ch t v o o r  de  
tra d ition e le  A r jo s  ja a r v e r g a d e 
r in g  d ie  d itm a a l in  U trecht  
p laats von d . N a a st v o o rz it te r  
Tred B orgm a n  v o erd en  op  d eze  
n a n ifes ta tie  on d er  a n d eren  de  
vier  a n ti-r ev o lu tio n a ire  b ew in d s
lied en , a lsm ed e fr a c t i e v o o r 
z itte r  A a n tje s , het ivoord . F red  
B orgm a n  ze i o v e r  d e P .P .R . 
o n d er  m eer  het v o lg en d e : „O n 
d a n k s het id ea lism e v a n  d eze  
p a r tij w a a rm ee  ik m ij v e r 
bon d en  w ee t, d u r f  ik  te  ste llen  
d a t de P .P .R . a ls  p a r tij g een  
w orte l h eeft. D a t is  nv, h a a r  
'zw akte; het w o rd t s tra k s  h a a r  
on d erg a n g ” , a ld us B org m a n .

A.R.P., C.H.Ü. EN K.V.P. BIJ INDIENING:

Initiatief- ontwerp vennootschapsbelasting 
vult kabinetsmaatregelen aan

H. Algra 
erelid ARP

H et bestu u r v a n  de A .R .P . h eeft  
beslo ten  de h eer  H . A lg r a  te  
L eeu w a rd en  te  ben oem en  to t  
e re -lid  va n  de p a r tij. D e b en o e 
m in g  gesch ied t v a n w eg e  zijn  
g ro te  s ta a t v a n  d ien st v o o r  de  
A .R .P . g ed u ren d e  een  lange  
r eek s  va n  ja r e n .
D e h eer  A lg ra  w erd  op  5 j a 
n u a r i  1896 te  H a rd eg a r ijp  g eb o 
ren . H ij w erd  o p g e le id  v o o r  o n 
d er w ijz e r  en  s tu d eerd e  a a n  de 
R ijk su n ivers ite it  te G ron in g en . 
A a n  het G erefo rm eerd  g y m n a 
sium  te  L eeu w a rd en  w a s  hij l e 
r a a r  in  de N ed erla n d se ta a l en  
le tterk u n d e  en  in  de g esch ied e 
n is. • H ij s ch re e f  v ersch illen d e  
w er k e n  op  h istorisch  g eb ied . In  
het op en b a re  leven  v erv u ld e  hij 
ta l  v a n  fu n c ties . V o o r  de A .R .P . 
hield  hij ta l v a n  sp reek b eu rten . 
V a n  1946 to t 1969 w a s  hij lid  
v a n  d e  E erste K a m er  v o o r  de  
p a r tij.
In  d e p er iod e  v a n  1956 to t 1971 
w a s  hij v o o rz itte r  v a n  de r ed a k -  
tiecom m issie  va n  N e d e r la n d s e  
G ed a ch ten ” , het w eek b la d  va n  
de A .R .P . W ekelijks s ch re e f  hij 
d a a r in  een  h o o fd a r tik e l en

 ̂ zo rg d e  hij v o o r  k o r te  com m en ta -  
, ren  in  de vorm  v a n  d ries ta rren . 

D e h eer  A lg r a  is  n og  s teed s  
h o o fd red a cteu r  v a n  het F riesch  
D a g b la d , e en  fu n c t ie ,  d ie  hij 
reed s  b ijna  40 j  a a r  u ito e fen t. 
H ij is  com m a n d eu r  in de O rde  
v a n  O ra n je-N a ssa u .
O p  d e  v o o r ja a r sp a r tijr a a d  va n  
24 m ei a .s. in  d e B u iten so c ië te it  
te  Z w olle  za l z ijn  in sta lla tie  to t  
ere -lid  p la a tsv in d en ,
D e  A .R .P . k en t tha ns n og  tw ee  
ere -led en , te  w eten  m r. J. D on - 
n er  en  m r. A . B . R oosjen .

„H e t voorste l tot verlaging  
van de ven n ootsch ap sb elas

t i n g  voor het jaar 1975 m et  
"  één  pu nt is b ed oeld  als aan

v u llin g  op  de m aatregelen, 
die  het kabin et heeft gen o
m en  en voorgesteld  ter b e
strijd ing van  de w erk loos
heid. H et gaat niet tegen  die  
m aatregelen  in, het beoogt  
slechts te  voorzien  in de  
leem te  die naar onze m en ing  
in het pak ket van maatrege.- 
len  voork om t. D e  zorg over  
verdergaande verslechtering  
van de w erkgelegenh eid , die  
w ij m et het kabin et delen, 
ligt aan dit voorstel ten  
gron d slag” .

Aldus de indieners van dit 
initiatief-ontwerp Vermaat (ARP), 
van Amelsvoort (KVP), en Scholten 
(CHU) in de memorie van toelich
ting op dit ontwerp.

V oorgeschiedenis
De indieners vermelden in de Me
morie van Toelichting de voorge
schiedenis, die tot dit ontwerp 
heeft geleid. Reeds bij de begro
tingsbehandeling voor het jaar 1975 
was in ‘oktober jl. gepleit voor een 
algemeen werkende maatregel ter 
verlichting van de fiscale lasten 
van het bedrijfsleven, en wel als 
onderdeel van een samenstel van  ̂
maatregelen ter bestrijding van de 
werkloosheid. De door het kabinet 
in november 1974 ingediende voor
stellen ter bestrijding van de werk
loosheid bevatten echter geen al

gemeen werkende maatregel op fis
caal gebied. KVP, ARP en CHU 
dienden toen een motie in waarin 
de regering werd uitgenodigd z o 
danige v ersch u iv in g en  in  het sa 
m enstel va n  v o org en om en  m a a tre 
gelen  aan te b ren g en , dat v erd er 
gaande la sten verlich tin g  ter  v e r b e 
terin g  va n  d e ren d em en tsp ositie  
va n  b ed rijven  w o rd t b ereik t, en  
d a arb ij m et n am e a a n d a ch t te  g e 
ven  aan  u itb re id in g  va n  in veste -  
r in gsfa ciliteiten  en  a a n  v er la g in g  
va n  de v en n ootsch a p sb ela stin g ..." .

Deze motie werd door de Kamer 
aanvaard en de Regering deelde 
mee met de inhoud van deze motie 
rekening te houden als nieuwe 
maatregelen ter bestrijding van de 
werkloosheid nodig zouden zijn. De 
indieners zeggen dat de drie frak- 
ties de regering de gelegenheid 
hebben willen geven de motie in 
hun beraad te betrekken. Tijdens 
de interpellatie-Wiegel in januari jl. 
namen de drie frakties met genoe
gen kennis van een uitspraak van 
de Minister-president dat het kabi
net alle elementen van de motie in 
zijn beschouwingen zou betrekken 
bij de voorbereiding van de werk- 
gelegenheidsnota.
De indieners van het ontwerp ne
men nu echter met teleurstelling 
kennis van het feit dat het kabinet 
deze toezegging niet is nagekomen. 
In de werkgelegenheidsnota, die op 
20 februari werd ingediend, ont
breken de door de motie aanbevo
len maatregelen, en zelfs de over
wegingen die de Regering ertoe ge
bracht hebben de aanbevelingen 
van een meerderheid van de Kamer 
niet over te nemen. „Wij moeten 
daarom tot de slotsom komen dat

de motie niet is uitgevoerd en dat 
zij ook niet binnenkort tot uitvoe
ring gebracht zal worden. Onder 
die omstandigheden menen wij die 
uitvoering van de motie zelf ter 
hand te moeten nemen” , aldus de 
memorie van toelichting.

Economische
achtergronden
Eén van de meest doeltreffende 
middelen ter verbetering van het 
economisch klimaat in het kader 
van de werkloosheidsbestrijding, is 
een verlaging van de lasten van het 
bedrijfsleven, aldus de indieners, 
die nog eens aangeven dat deze las
ten de laatste jaren sterk zijn ge
stegen. Gezien de daling van het 
groeitempo van de economie is de 
mogelijkheid om de kostenstijging 
op te vangen door stijging van de 
omzet en verbetering van de pro
ductiviteit, moeilijk geworden. 
Eveneens belette het stringente 
prijsbeleid de volledige doorwer
king van de kostenstijgingen in de 
prijzen. Het gevolg van deze ont
wikkeling was dat de winsten van 
bedrijven daalden in procenten van 
het geïnvesteerde vermogen, en 
voldoende winstgevendheid van 
bedrijven is, behalve voor uitbrei
ding van de werkgelegenheid, ook 
nodig voor het behoud ervan, aldus 
de ARP, CHU en KVP-indieners 
van het initiatief-ontwerp.
De indieners erkennen dat de door 
het kabinet voorgestelde en geno
men maatregelen, die meer gericht 
zijn, het rendement van bedrijven 
zal bevorderen, maar daarnaast ach
ten zij maatregelen van een globaal 
karakter gewenst, en zij menen met

f

hun voorstel een „bescheiden bij
drage te kunnen leveren tot alge
mene verbetering van het bedrijfs- 
rendement.”
Evenals het kabinet zijn de indie
ners van mening dat het in de éér
ste plaats gaat om steun aan 
zwakke bedrijven en bedrijfstak
ken. Maar: „daarnaast behoort het 
naar ons oordeel tot de taak van de 
overheid, een zodanig klimaat te

scheppen voor nog gezonde bedrij
ven, dat die zonder rechtstreekse 
overheidshulp verder kunnen wer
ken. In dit perspectief mag de psy
chologische betekenis van ons 
voorstel niet worden onderschat.”

Ook zelfstandigenaftrek
Nadat de indieners nog eens ver
meld hebben dat de voorgestelde 
verlaging van één punt slechts voor

V ervo lg  op  p a g . 2 
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Wat de burger wil is al vaker beschreven. Hij is uit op een overzichtelijke en hanteerbare wereld, waarin je weet waar je aan toe bent.
InformatieIn onze tijd neemt het aanbod aan informatie steeds grotere vormen 'aan. Veel beter dan onze grootouders waren, zijn wij vandaag aan de dag op de hoogte van allerlei ak- tualiteiten uit onze onmiddellijke omgeving. Maar ook van allerlei gebeurtenissen die, ver weg, in andere landen en werelddelen plaatsvinden. Dat wij zo ontzettend veel nieuws te verwerken krijgen komt in de eerste plaats door de enorme opkomst van de massamedia: de radio, de televisie en de kranten. Maar daardoor niet alleen. Want ook wij mensen zijn veranderd. Wij worden ons meer en meer bewust: wij willen meer weten. We voelen sterker dan voorheen, dat de dingen, die om ons heen gebeuren, onze eigen huid raken, dat we in zekere mate er mede-verantwoordelijk voor zijn. En toch... Hoe meer informatie ons bereikt, hoe meer we ons in de zaken verdiepen,, des te meer raken we ervan overtuigd, dat de wereld, waarin wij en alle burgers vandaag leven, onoverzichtelijk is, shockerend, hard en kwetsend. Misschien is dat trouwens geen goede voorstelling van zaken, en moeten we niet zeggen dat de onoverzichtelijkheid zoveel groter is

Mr. Aantjes is minister 
Boersma bijgevallen toen 
deze zich onlangs erg op
wond over een P.P.R. motie 
om de werkgelegenheid voor 
jongere werknemers te ver
ruimen door 63-jarigen in de 
gelegenheid te stellen uit het 
arbeidsproces te treden.
Hij schreef zelfs in N.G. van 15 fe
bruari jl.: ,Jk ben blij dat minister Boersma zijn verontwaardiging niet de baas kon en daaraan publiekelijk ten overstaan van de Kamer uiting gaf’’. En dan volgen 
argumenten als dé pijn voor de ou
deren om op die wijze hun „afne
mend nut” voor de maatschappij te 
moeten ervaren en dat het onaan
vaardbaar zou zijn als de overheid 
door een dergelijke maatregel de maatschappelijke ,,meerwaarde” 
van de jongere werknemer zou on
derschrijven.

Maatschappelijk nut
Alsof de maatschappelijke waarde, 
resp. het maatschappelijk nut van 
een mens slechts bepaald wordt 
door het verrichten van betaalde 
arbeid. Zelf mocht ik de bezoldigde 
dienst van het C.N.V. op 60-jarige 
leeftijd verlaten, maar ik kan mijn 
vrienden Boersma en Aantjes ver
zekeren, dat ik mij -  nu ik 64 ben - 
echt nog wel maatschappelijk nuttig 
vind in mijn niet bezoldigde me
dewerking aan een aantal instellin
gen die gericht zijn op het beter

Mensen op weg naar morgen

geworden, maar eerder dat de oogkleppen niet meer tegen de informatie op kunnen, die een mens vandaag de wereld als het ware thuis bezorgt.
VerschansingenOf we willen of niet, we kunnen niet anders dan ons in zekere zin gewonnen geven aan al wat onze aandacht opeist. Diverse verschansingen, waarachter wij ons veilig waanden, worden ondermijnd en vallen... Alles verandert. De vraag die zich bij menigeen zo langzamerhand heeft opgedrongen is: kan dat allemaal zomaar? Wordt de wereld niet zó chaotisch, dat al wat onze grootouders opgebouwd hebben aan regels, aan een vaste moraal, als een stuk oud papier lijkt te worden weggegooid, alsof niets meer zijn waarde heeft? Verliest de moraal op deze manier niet zijn laatste restje christelijkheid? Ik, voor mij, geloof niet, dat we in pa-

ogenschouw

niek moeten raken.Afwijken van gisteren is niet hetzelfde als afwijken van de norm. Want gisteren is geen norm, laat staan, dat we gisteren-, in tegenstelling tot vandaag, christelijk zouden moeten noemen. Met andere woorden: wat verloren gaat is een stuk (een restant) van de moraal, die de samenleving kon dienen in haar bestaan tóen. Wat verdwijnt, is niet

moraal, maar achterhaalde en overleefde moraal; een deel ervan! De moraalproblemen die we vandaag ondervinden, zijn dan ook niet problemen in de trant van: de mensen leven vandaag teugelloos en immoreel. Dit soort klachten is de eeuwen door niet van de lucht geweest.Het probleem van ons vandaag is veeleer de snelheid waarmee onze wereld met de daarbij behorende taken en opgaven verandert, nauwelijks enige kans lijkt over te laten voor het groeien van een nieuwe algemene moraal. Wel groeien er submoralen, die het gedrag van sommige groepen regelen. Hét probleem is, dat de ene groep het gedragspatroon van de andere niet herkent, en veelal niet wil herkennen. Wij mensen zijn op weg naar morgen; veranderen.
ExperimentenOok de moraal is altijd in beweging, leeft van beweging, zelfs van

experimenten, die het logge lichaam van wat mag en niet mag in beweging houden. Gelukkig hoeven we niet allés zomaar te accepteren. Als christenen, als christelijke partij hebben wij de veranderingen te beoordelen, te ijken. Te ijken naar de maatstaven van de Bijbel. Het ijken bestaat zowel in de bevestiging van de bestaanbare normen en waarden, als in het openbreken ervan en het leveren van kritiek daarop. Onoverzichtelijk? Misschien. Zeker als we de moed verliezen of in paniek raken. G.F.Ph. de B.

Holwerda-Zonen
DOKKUM LELYSTAD
0 5190-2393-2580 0 3200-1400 en 1600

Alle transporten
BINNEN- EN BUITENLAND

SPECIAAL
VERHUIZINGEN
Meubeltransporten

Vrijwillig eerder 
pensioen: mag dat?

Minister Boersma wond zich onlangs nogal op over een PPR-motie over de werkgelegenheid.

doen functioneren van samenle
vingsverbanden.
Uit mijn vakbondspraktijk herinner 
ik mij het volgende. Een aantal ja- 
ren geleden was het met name in 
de textielindustrie slecht gesteld 
met de werkgelegenheid. Bedrijven 
in die sector, o.a. in Veenendaal, lie

schrijven ons...
De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden - brieven 
worden niet opgenomeii.

ten toen oudere werknemers af
vloeien op de leeftijd van 62 jaar en 
6 maanden. Die kregen dan een 
half jaar uitkering Werkloos
heidswet en twee jaar uitkering Wet 
Werkloosheidsvoorziening. Daar
voor was echter de medewerking 
van de arbeidsbureaus nodig, o.a. 
om te voorkomen dat deze oud
gedienden nog werden opgeroepen 
om elders te gaan werken. Eén ar
beidsbureau aarzelde, die ge
vraagde medewerking te verlenen 
en toen hebben we die directeur 
„bekeerd” met behulp van het mi
nisterie van Sociale Zaken.
Zelf heb ik me ook eens „erg op
gewonden” toen een gemeentelijke 
sociale dienst in het Noorden des 
lands twee werkloze landarbeiders 
van 63 jaar wilde plaatsen op een 
sociale werkplaats en hen, na hun 
weigering, de uitkering W.W.V. af
nam. «

Als bestuurslid van de Gemeen
schappelijke Medische Dienst heb 
ik er destijds van harte aan meege

werkt, dat er voor gehandicapten' 
met een W.A.O. uitkering als ze 
eenmaal 55 jaar waren, niet meer 
door de G.M.D. naar aangepast 
werk werd gezocht, tenzij betrok
kenen daar zelf om vroegen. En -  
om nog één argument naar voren te 
brengen -  hoe denkt Aantjes over 
het maatschappelijk nut, resp. de 
maatschappelijke „minderwaarde” 
van beroepsmilitairen en politie
mensen, die op 55-jarige leeftijd 
met functioneel leeftijdsontslag de 
dienst verlaten? Heel wat kerken in 
garnizoensplaatsen profiteren van 
de werkkracht en de kwaliteiten 
van deze lieden, die je zelfs in de 
generale synode van de Gerefor
meerde Kerken tegenkomt.

Het wordt de hoogste tijd, dat ook 
de AR-fraktie ontdekt, dat de tech
nische ontwikkeling bezig is een 
einde te maken aan de mogelijkhe
den voor volledige werkgelegenheid 
tot aan ieders 65e verjaardag. Al- 
beda heeft daarover, o.a. in 
A.R. Staatkunde, behartigenswaar
dige opmerkingen gemaakt. In zo’n 
'situatie vind ik het openen van de 
mogelijkheid om vrijwillig eerder 
uit te stappen een goed bègin van 
een vooruitziend sociaal beleid, 
waardoor de jeugdwerkloosheid 
kan worden teruggedrongen en 
menig oudere, van een waardige 
rust mag gaan genieten voor hij he 
lemaal is afgeknapt.Utrecht, A. Borstlap.

Vervolg van pag. 1
het jaar 1975 geldt, en aan het einde 
van het jaar bezien moet worden 
o f verlenging gewenst is, vermel
den zij dat zij ook de zelfstandigen
aftrek willen verhogen. Zij doen 
dat omdat anders een belangrijk 
gedeelte van het bedrijfsleven, 
waar de winstgevendheid zeker 
niet beter is dan elders, in de kou 
zou blijven staan. Uitgaande van de 
door hen voorgestelde verlaging 
van de vennootschapsbelasting 
denken zij aan een verhoging van 
de zelfstandigenaftrek in de inkom
stenbelasting met , f  400,— ook 
voor één jaar. De vennootschapsbe-- 
lastingverlaging zal ongeveer ruim 
100 miljoen kosten en de uitbrei
ding van de zelfstandigenaftrek f  50 
miljoen gulden.
De indieners vermelden 
tenslotte de financiering van 
de voorgestelde maatrege
len, in aanvulling op het mil
jardenpakket van de rege
ring, dezelfde gedachten heb
ben als de regering, nl. mo
netaire financiering.

Elke zondag liep hij voorbij ons huis. Weer of geen weer. Jaar in jaar uit. De Gereformeerde Kerk, waar hij naar toe ging begon op een ander tijdstip dan de Baptisten. Soms groette hij, vaak leek hij in gedachten verzonken.Alleen tegen verkiezingstijd belde hij aan.Het gesprek dat zich dan ontspon noemde men een goed geestelijk gesprek. Over het Koninkrijk Gods, de christelijke school en over wat christenen van verschillende kerken verbonden hield.Voor hij weg ging' vroeg hij of men
ARJOS-DRENTHE IN 

AKT1E
Niet enkel in Nunspeet maar ook in 
Hoogeveen wordt weer de nodige 
aandacht aan de ARJOS besteed. 
We zijn 3 maart jl. bijeen geweest 
met een betrekkelijk oude 
„stronk” . Op deze stronk wordt 
voortgeënt, en wel als volgt: ook 
wij hebben een aantal (±60) adres
sen persoonlijk bezocht, .echter 
zonder stencils, met het gevolg, dat 
we op bovengenoemde datum on
geveer 20 nieuwelingen konden be
groeten. Nu ligt het in de bedoeling 
de aldus ontstane stam zo sterk

ZOMER

AR wilde stemmen. Want ook daarin konden christenen zich verbonden voelen.Dat werd dan beloofd en gedaan want in Zomer herkende men een mede-broeder.'ïn die tijd ging dat zo. Zonder veel omhaal recht op de
mogelijk te maken, alvorens over te 
gaan tot het aanbrengen van meer
dere takken.
Teneinde de groei voort te zetten 
en de stam van schimmels te ont
doen, komen we 24 maart a.s. weer 
bijeen en wel om 20.00 uur in de 
Oosterkerk aan de Leeuweriklaan 
te Hoogeveen. We trachten die 
avond de minder „politiek bewus
te” mensen een beetje wegwijs te 
maken in het labyrinth van de Ne
derlandse politiek, te weten histo
risch, staatsrechtelijk en heden
daags.
V oorlopig kontaktadres is Zuider
kruis 69, Hoogeveen.

man af. Nu, jaren later bedenk je dat zo’n man er geen enkele moeite mee had om voor zijn overtuiging uit te komen.En hoe dat gesprek op prijs gesteld werd.Herverdeling van inkomens bestond nog niet. Wel,,nette” armoede. Abortus was ondenkbaar. Men sprak van kinderzegen.Soms vraag je je af of wij tegenwoordig te ingewikkeld doen.Recht op de man af je medechristenen vragen om op ons te stemmen zou misschien nu nog op prijs gesteld worden.Alleen zijn er tegenwoordig zo weinig echte Zomers meer.
Een lezer

D E  A R P  
IN  D E E T H E R

Aantjes op T.V.

Op vrijdagavond, 28 maart a.s. 
zendt de NCRV een portret uit van 
ARP-fractievoorzitter Aantjes. De 
uitzending begint om 22.40 uur, 
Nederland I, in de rubriek „Ander 
Nieuws” .
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SPREIDING
RIJKSDIENSTEN

Tijdens een werkbezoek aan 
Friesland 14 maart j.1., heeft 
Aantjes geen misverstanden laten 
bestaan over het standpunt 'van de 
fractie over de spreiding van 
rijksdiensten. Wij weigeren, zo zei 
hij, in het Noorden en in het 
Westen verschillende verhalen te 
houden over de spreiding. Wij 
vinden de verhuizing van 
rijksdiensten noodzakelijk in het 
kader van het totale 
spreidingsbeleid. Wij menen dat 
de verplaatsing aan drie concrete 
voorwaarden moet voldoen. En 
wij zijn ongelukkig met de wijze 
waarop het kabinet met de 
spreiding van rijksdiensten 
omspringt. Het beleid roept 
onnodige frustaties op door 
definitieve besluiten steeds maar 
vooruit te schuiven.
De drie voorwaarden heeft de 
fractie steeds als volgt 
geformuleerd. Een zo groot 
mogelijke vrijwilligheid. Niemand 
mag op grond van het 
Ambtenarenreglement persoonlijk

gedwongen worden te verhuizen. 
Intensief overleg over de 
uitvoering van het plan met 
ambtenarenorganisaties 
dienstcommissies en persoonlijk 
betrokkenen.
Financiële compensatie voor de 
verhuizers, zodat niemand er 
financieel nadeel van ondervindt. 
Het kan en mag niet ontkend 
worden dat de verplaatsing van 
rijksdiensten voor een aantal 
ambtenaren, en hun gezinnen een 
moeilijke situatie kan 
teweegbrengen. Zicht daarop 
dwingt ons ertoe stevig vast te 
houden aan de drie voorwaarden, 
die wij aan de uitvoering van het 
plan stellen.
Heel duidelijk heeft Aantjes 
gemaakt, en wij zijn het met dit 
standpunt eens, dat de fractie een 
landelijke verantwoordelijkheid 
draagt en dat onze verhalen in 
Leeuwarden en Den Haag dus niet 
onderling mogen verschillen.
Het naar de mond praten Van 
gewestelijke kiezers moeten we 
maar aan andere fracties overlaten. 
Want het met twee monden 
spreken als politicus bevordert de 
ongeloofwaardigheid van de 
politiek. Een christelijke politieke 
partij mag aan zo’n verwerpelijk 
proces zeker niet mee doen.

k  k

BOOMPJE
VERWISSELEN

Veel socialisten hebben voor de 
oorlog gedacht -  en ook daarna -  
,dat de werkloosheid in belangrijke 
mate voorkomen had kunnen 
worden, wanneer het plan van de 
arbeid was uitgevoerd en zij maar 
aan het bewind waren geweest. 
Voor die socialisten zal het een 
ontgoocheling zijn te moeten

constaterën, dat er ook een grote 
mate van werkloosheid voor kan 
komen, wanneer zij mede aan het 
bewind zijn.
De liberalen schreeuwen nu van 
de daken, dat het met de 
werkloosheidsbestrijding 
helemaal mis is en dat het anders 
moet en beter kan.
Zij verwisselen van boompje en 
kennelijk hebben zij van elkaar 
veel geleerd.
Goedkope verhalen zijn 
gemakkelijk te houden. De harde 
werkelijkheid is vaak anders. Dat 
gold van de voor-oorlogse 
problematiek en van de huidige 
problemen. Wij kunnen vergeten 
dat Nederland een land zonder 
veel werkloosheid kan zijn, 
wanneer in de landen rondom ons 
wèl veel werkloosheid is.
In hun eenzijdigheid -  in 
verschillende situaties -  is er in de 
wijze van spreken veel 

e, overeenkomst tussen socialisten 
en liberalen.

k  k  
k

BEDRIJFSLEVEN
Tegen het initiatief-ontwerp van

Het zal in dit nummer van 
Nederlandse Gedachten niet 
ontbreken aan aandacht voor 
de benoeming van Hendrik 
Algra tot erelid van onze 
partij. Het is jammer dat het 
bericht een dag te vroeg uit
lekte, wij hadden het graag 
publiek gemaakt ter gelegen
heid van het fractiewerkbe- 
zoek aan Friesland (ik had 
niet voor niets een 
sticker van het Friesch 
Dagblad op de voorruit van 
mijn auto geplakt).
Het is natuurlijk allereerst geen 
fractie- maar een partij aangelegen
heid. Toch zou ik ook in deze ru
briek niet graag aan de benoeming 
voorbijgaan. Ik wil dit alleen 
daarom al niet omdat ik mij van 
ganser harte over dit besluit van 
het partijbestuur verheug en van 
die hartelijke instemming ook als 
fractievoorzitter wil blijk geven.

Sommigen zullen misschien op
merken dat niet alle beleidsdaden 
van de fractie altijd de volle in
stemming van Algra hadden. Dit is 
waar, maar juist daarom verheug ik 
mij zo van harte over deze benoe
ming. Want ondanks alle verschil 
van mening is er nooit een spoor 
van aarzeling bij Algra geweest of 
wij wel met elkaar en naast elkaar 
in een en dezelfde anti-revolutio- 
naire partij konden en moesten blij
ven werken.

Algra heeft zo zijn eigen stijl en 
wekt soms vermoedens omtrent 
bedoelingen die hem ten enenmale 
vreemd zijn. Want ik heb' nooit 
enige kritiek van Algra gehoord of 
gelezen die niet vanuit een hechte 
loyaliteit werd gezegd o f geschre

ven.
In de tijd waarin de stormen van 
onze partij het meest heftig woed
den heb ik met Algra het meest 
bemoedigende gesprek mogen 
hebben.

Men behoeft het echt niet altijd met 
Algra’s standpunt eens te zijn om 
in hem toch een voorbeeld te zien 
van trouw en loyaliteit.
Het is verheugend dat het partijbe
stuur hem nu ook zo uitdrukkelijk 
tot voorbeeld heeft gesteld.

DOOR SCHADE 
WIJS (1)

Het grootste probleem waar het ka
binet zich voor gesteld ziet is de 
ontwikkeling van de werkgelegen
heid.
Aan deze ontwikkeling -  waarvan 
de menselijke aspecten verreweg 
het meest tragische zijn -  zit nog 
een bijzondere kant.
Veertig jaar lang hebben duizenden 
socialisten zelf oprecht geloofd en 
met overtuiging aan hun kinderen 
doorgegeven dat de werkloosheid 
in de dertiger jaren bij lange na 
niet zulk een omvang zou hebben 
aangenomen, als de SDAP in de re
gering zou hebben gezeten. Het 
„Plan van de Arbeid” zou de werk
loosheid of geheel hebben voorko
men of snel hebben bedwongen. 
Voor die tallozen moet het een bij
zonder tragische ervaring zijn van
daag te moeten konstateren dat de 
deelname van de PvdA aan het ka
binet en haar grote invloed op het 
kabinetsbeleid geen waarborg zijn 
voor een verzekerde werkgelegen
heid.
Ik schrijf dit neer zonder een 
zweem van leedvermaak. Daarvoor

zijn de menselijke aspekten van de 
werkloosheid te overheersend. 
Twintigduizend werklozen is eigen
lijk niet minder erg dan 200.000 
werklozen, want achter ieder cijfer 
staat een mens en meestal ook een 
gezin. Wie enige triomf gevoeld 
over de tragische ervaring, die de 
PvdA nu doormaakt, hoort in elk 
geval in een christelijke partij niet 
thuis.
Die twijfel, die socialisten na veerig 
jaar nu wel moet overvallen, kan 
echter voor de toekomst wel eens 
van grote positieve betekenis zijn. 
Het inzicht zelf niet per definitie al
tijd en bij voorbaat het gelijk aan 
zijn zijde te hebben kan een bij
drage tot een geest van samenwer
king leveren, die tot nu toe te zeer 
ontbroken heeft.

Soms wordt men pas door schade 
wijs. Dat die schade door anderen 
wordt geleden, kan de behoefte aan 

die wijsheid alleen maar dringen
der maken.

DOOR,SCHADE 
WIJS (II)

Dezelfde overwegingen als hierbo
ven genoemd kunnen gelden voor 
de ontwikkeling van de woning
bouw.
Zeker sinds 1967 waren tallozen in 
de PvdA er absoluut van overtuigd 
dat onder „progressief’ bewind een 
terugval in de woningproduktie tot 
de onmogelijkheden zou behoren. 
Het ware (ook hier zonder enig 
leedvermaak) te wensen dat ook 
deze ervaring, van het tegendeel zou 
bijdragen tot beter begrip, zowel 
voor het beweerde eigen gelijk als 
voor het beweerde ongelijk van an
deren.
Te hopen dat de PvdA en dat met 
name de minister-president van dit 
door schade en schande verkregen 
inzicht nog eens openlijk zou ge
tuigen zowel ten aanzien van de 
dertiger jaren als ten aanzien van 
de zestiger jaren zal wel buiten de 
grenzen van de werkelijkheidszin 
liggen.
Ons zal het ook wel voldoende zijn 
als wij de vruchten van zulk een 
gerijpt inzicht in de positiekeuze en 
in het beleid mogen herkennen.

OUD-RECHTS
Zelfs het samenvallen van het 
VVD-congres met het DS’70- 
congres heeft de algemene leden
vergadering van de ARJOS niet uit 
de kolommen van de dagbladpers 
kunnen houden.
Een betere illustratie van de bete
kenis, die aan de verschillende par
tijen voor hun huidige rol in de po
litiek wordt toegekend, is nauwe
lijks denkbaar.
Het is te betreuren dat niet 'alleen 
de kwaliteit van het ARJOS- 
congres daartoe bijdroeg, maar ook 
het gebrek aan kwaliteit bij het 
VVD-congres, niet in het minst

KVP, CHU en ARP om de . 
vennootschapsbelasting voor een 
jaar met één punt te verlagen 
worden nog al eens bezwaren 
aangevoerd.
Een van de bezwaren is dat het 
alleen de winstgevende bedrijven 
ten goede komt.
Men moet dan wel beseffen dat de 
begunstiging van investeringen, 
zoals de regering deze voorstaat, 
óók alleen ten goede komt aan 

.winstgevende bedrijven en het 
meest aan de grote investeerders. 
Toen hoorden wij de critici niet! 
Ook moet men niet trappen in het 
verhaal dat het CDA-voorstel de 
olie- en aardgasmaatschappijen
geweldig helpt, omdat dan 
vergeten wordt dat het grootste 
deel van de extra-ontvangsten via 
speciale regelingen weer bij het 
Rijk terugkomen. De critici 
moeten bedenken dat het voorstel, 
zeer bescheiden en slechts 
aanvullend op het vele dat de 
regering doet -  bedoeld is de ~ 
werkgelegenheidspositie te 
verbeteren via een maatregel, die 
vooral psychologisch van aard is.

door het optreden van Van Riel.
Het was notabene het „neutrale” 
Algemeen Dagblad dat in zijn 
hoofdartikel verzuchtte: „de PvdA 
zit met Nieuw-Links, de VVD met 
Oud-Rechts” .

JUIST, MAAR LAAT
Op de ARJOS-bijeenkomst hebben 
Boersma en ik nog een robbertje 
gediscussieerd over het initiatief- 
ontwerp der christen-democratische 
fracties de vennootschapsbelasting 
tijdelijk met èén punt te verlagen. 
Boersma merkte daarbij op dat een 
regionaal gespreide investeringsaf
trek de werkgelegenheid beter en 
ook meer gericht zou hebben ge
diend dan ons initiatief-ontwerp. Die 
uitspraak komt overeen met de voor
keur die ook onze fractie had. Een 
motie van die strekking was ook 
door de Tweede Kamer aanvaard. 
Het kabinet heeft echter ook die 
motie naast zich neergelegd. Het 
heeft geen enkele Kameruitspraak 
willen honoreren in zijn nieuwe 
werkgelegenheidsprogram.
Het kabinet heeft alle gelegenheid 
gehad van zijn voorkeur blijk te 
geven. Wanneer het daarbij de 
voorkeur gevolgd had waarvan 
Boersma nu blijk gaf, zou de AR- 

. fractie zich daar gaarne achter heb
ben gesteld.
Nu dit geheel ontbrak, was een 
initiatief-ontwerp onvermijdelijk ge
worden, waarbij uiteraard één ge
zamenlijk ontwerp (al was dit niet 
onze eigen eerste voorkeur) zinvol
ler was dan twee of drie verschil
lende die elkaar zouden „bekonkur- 
reren” .

Het kabinetsinzicht waarvan 
Boersma nu blijk gaf, is wel 
juist, maar nogal aan de late 
kant.

Een opname tijdens de Arjosjaarvergadering. Links vooraan ziet u o.a. de Friese Arjossers Jan v.d. Lagemaat en Piet Swart. -

GROEN LICHT 1975
nota van de landbouwcommissie van de 
CDA-fracties in de Tweede Kamer, 
een korte beschouwing over de problemen in land
en tuinbouw, met suggesties voor de ontwikkeling 
van een op de toekomst gericht landbouwbeleid, 
vooral wat betreft de inkomensvorming en het - 
belastingregime

7 pag.; gedrukt;
|f 1,25 (incl. verzendkosten)

te bestellen  door storting op giro 8 9 6 7 3  van 
A R  Partijstichting, D en  H aag : a.u .b . verm elden:' 
„G ro e n  licht”.
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m m  B0SWSKAN:

DeP.P.R. heeft 
als partij

„De Aijos zal blijven vast
houden dat alvorens het 
CDA als partij gestalte mag 
en kan krijgen eenheid van 
uitgangspunt, program en 
beleid dient te zijn bereikt. 
Er dient nu een CDA pro
gram te komen, waaraan de 
eenheid kan worden ge
toetst.”

Aldus Fred Borgman in zijn jaarre- 
de, waaruit u bijgaand de belang
rijkste passages kan lezen.

P.P.R.
Over de P.P.R. zei Borgman o.a. het 
volgende. „De PPR is een partij die 
gedreven wordt door idealisme. 
Een partij ook, die te herkennen is 
in h a »  streven nationale en inter
nationale verhoudingen te verande
ren, teneinde te trachten de onder
liggers in de maatschappij een vo l-, 
waardige plaats toe te kennen. In 
dit streven, in deze instelling kun
nen wij ons niet alleen vinden, het 
is de onze.
Eén knelpunt, namelijk het feit dat 
we in een gebroken wereld leven, 
wordt door de meest radikale par
tijprogramma’s, door de grootste 
revoluties niet'weggenomen. Dit is 
het werk van God zelf. Het werk 
wat Hij verrichten zal op de jongste 
dag. Al ons handelen, ons doen en 
laten zal getoetst moeten worden, 
zal ergens haar wortel moeten vin
den. Op ons werk kan alleen zegen 
rusten als het geworteld is in het 
Evangelie. Dat betekent natuurlijk 
niet dat Christenen in een niet- 
christelijke partij niet zegenrijk 
zouden kunnen werken. Er zijn 
voorbeelden te over om dat te be
wijzen. Het betekent zelfs niet, dat 
bijvoorbeeld in de PPR een beroep 
op liet Evangelie niet legitiem zou 
zijn. Maar daarmee kan ik geen ge
noegen nemen. Als ik in de Arjos of 
in de partij spreek over het Evange
lisch uitgangspunt, dan moet ik weten, dat ik dan spreek over ons ge
zamenlijk uitgangspunt, dat we elkaar op het Evangelie kunnen aanspreken, en van daaruit proberen stap voor stap voorwaarts te gaan”, aldus de Arjos-voorzitter.
„Ik  heb natuurlijk geen bezwaar 
tegen het begrip solidariteit. Het 
gaat er alleen om wat is de voe
dingsbodem voor het solidariteits-tf’ 
gevoel. Voor ons is dat het Evange
lie. Evangelische solidariteit is naastenliefde. Op dit begrip zal ie
dereen in de Arjos en in een chris
telijke partij aanspreekbaar moeten 
zijn. Het is de volste volheid. De

Bijbel zelf leert ons God lief te 
hebben boven alles als het eerste 
gebod, en het tweede daaraan gelijk 
is, dat wij onze naaste lief zullen 
hebben als onszelf. Hiermee staiït 
o f valt ons hele geloof; hieraan 
dient. al ons handelen getoetst te 
worden. Hierop dient de Arjos, en 
de A.R.P.... en het C.D.A. aan
spreekbaar te zijn; dit in tegenstel
ling tot bijvoorbeeld de P.P.R. Het 
is zeker niet mijn bedoeling me 
tegen de P.P.R. af te zetten; ik wil 
alleen eerlijk, aangeven waar de 
verschillen, de grote verschillen 
liggen.
Ondanks de vele mensen - bin
nen de PPR waar ik me mee ver
bonden weet, ondanks het idealis
me, durf ik te stellen dat de PPR 
als partij geen wortel heeft. Dat 
is nu haar zwakte; het wordt straks 
haar ondergang.”

Navo geen heilige koe
Over de NAVO stelde Borgman on
der andere: „In de PvdA zal wor
den gediscussieerd over de krijgs
macht. De door het (PvdA)- 
partijbestuur aan het kongres voon- 
gelegde resolutie is nogal gematigd 
en spreekt in ieder geval niet over 
een uittreden uit de Navo. Het is 
echter zeer de vraag of de resolutie 
het zal halen pp het kongres in 
april. In partij en fraktie van de 
PvdA groeit het onbehagen over 
zowel het defensiebeleid -.als- het 
buitenlands beleid. Velen binnen 
deze partij willen zich losworstelen 
uit de omstrengeling van de Navo 
en verwachten in. deze kabinetspe
riode een doorbraak op dit punt. 
Een dergelijke kongresuitspra'ak 
zou het kabinet zeer wel aan het 
wankelen kunnen brengen. De ei
gen PvdA-bewindslieden zullen 
een dergelijke uitspraak niet slik
ken, om over met name de 
christen-demokratische bewinds
lieden maar te zwijgen. De christen-demokratische frakties in het parlement zullen de regering ongetwijfeld krachtig houden aan haar uitspraak dat de Navo de hoeksteen van het defensiebeleid is Alhoewel ook de Arjos het met de uitspraak eens is, hopen we wel, 
dat dit niet betekent, dat de Navo als een soort heilige koe zal worden beschouwd. Intern kan aan het 
funktioneren van de Navo, liefst 
met behulp van andere Navopart- 
ners nog wel iets gesleuteld wor
den.”

Stapje terug
Natuurlijk roerde Borgman ook het

iFred Borgman in gesprek met Ad van der Waals, op de 
achtergrond Arjos-secretaris John Toxopeus.

Vorige week zaterdag hield de 
Arjos, de anti-revolutionaire 
jongerenorganisatie, haar tradi
tionele jaarvergadering in de 
Utrechtse Jaarbeurs. Tijdens 
het ochtendgedeelte van deze 
vergadering sprak, tegen ieders 
verwachting in, Arjosvoorzitter 
Borgman toch zijn jaarrede uit. 
Een stevige angina weerhield 
hem er niet van deze bijéén
komst bij te wonen. En dat ter
wijl het ANP die zelfde ochtend 
voor de radio had omgeroepen 
dat Borgman de vergadering 
niet zou kunnen bijwonen! ’s 
Middags stond deze bijeen
komst in het teken van een dis
cussie met de vier anti-

J a a rverg  a d erin g revolutionaire bewindslieden 
over het thema „de anti
revolutionaire politiek en het 
kabinet Den Uyl” . Na korte in
leidingen hunnerzijds namen zij 
samen met mr. Aantjes in een 
forum zitting om met de zaal 
van gedachten te wisselen. Deze 
door ruim 250 mensen bezochte 
bijeenkomst, die geleid werd 
door vice-voorzitter Ad van der 
Waals, werd besloten met een 
toespraak van mr. Aantjes. Bij
gaand leest u een impressie van 
deze dag waaraan onder andere 
Aalt van de Glind en Hajé 
Walch, beiden lid van de Arjos 
redactiecommissie, meewerk
ten.

werkloosheidsprobleem aan: „Het 
Nederlandse leger van werklozen is 
aangegroeid tot meer dan 200 000 
mensen. Ook de jeugdwerkloosheid 
is schrikbarend. Het aantal jonge
ren, van onder de 21, die zonder 
werk zitten, bedraagt maar liefst 
45 000. Gevreesd moet worden, dat 
ook dit cijfer nog zal groeien omdat 
veel bedrijven geen partieel leer
plichtigen in dienst willen of kun
nen nemen.
Wat doet de regering? Aan het eind 
van het vorig jaar heeft het kabinet 
3 ‘ /2 miljard in de ekonomie ge
pompt, teneinde de konjunktuur op 
te peppen. Op 20 februari van dit 
jaar kwam het kabinet met een 
werkgelegenheidsnota; in wezen 
een studie over oorzaken en oplos
singen van de hardnekkige werk
loosheid. De maatregelen die door 
de regering worden aangekondigd 
zijn slechts aanvullend en bedoeld 
voor de korte termijn.
De beleidskeuze voor de werkloos
heidsbestrijding op de langere ter
mijn zal pas van de zomer aan de 
orde komen. Hoe het beleid er ook uit zal zien, duidelijk is in ieder geval, dat we allemaal met ons inkomen een stapje terug moeten doen”, zo beklemtoonde Borgman. 
„Tevens blijkt uit de nota, dat de 
regering behalve kennis, macht en 
inkomen, ook het recht op werk 
eerlijk wil verdelen. De Kamer 
heeft nogal verdeeld gereageerd; 
echter de kritiek viert in alle kom- 
mentaren hoogtij.
Gelukkig is het niet meer zo, een 
half jaar geleden was dat nog an
ders, dat minister Boersma als kop 
van jut moet fungeren. Men ziet nu 
kennelijk in, dat deze problema
tiek, meer dan welke andere ook, 
een zaak van het gehele kabinet 
is.Er valt wel het één en ander op 
het stuk aan te merken. Zo wordt

er bijvoorbeeld onvoldoende aan
dacht besteed aan de betekenis van 
het midden- en klein bedrijf voor 
de werkgelegenheid.
Over vervroegde pensionering 
wordt in het geheel niet gesproken, 
.en de mogelijkheid van arbeidstijd
verkorting wordt overgelaten aan 
bedrijfstakgewijze bestudering. Het 
grootste gemis in de nota is naar 
mijn oordeel het ontbreken van een 
visie o f het zelfs maar aangeven 
van onze verhouding tot de ont
wikkelingslanden, daar waar het 
gaat om de ekonorriische problema
tiek en de werkgelegenheid” .

Derde wereld
Over de problemen van de arme 
landen stelde Borgman onder ande
re: „We kunnen én mogen onze 
idealen niet verwezenlijken over dé 
ruggen van 200 000 werklozen. Als er terwille van onze idealen offers moeten worden gebracht, dan moeten we die offers gezamenlijk dragen en dan volgens het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen, dit is ech
ter een kwestie van langere termijn. 
Zo zullen wij arbeidsintensieve be
drijven -  ik denk met name aan 
scheepsbouw en textielindustrie -  
naar de ontwikkelingslanden moe
ten overbrengen. Dit brengt hen 
dan in éen konkurrerende positie 
ten opzichte van onze westerse sa
menleving en daar zit ’m nu de 
kneep! Immers hieraan mee te 
werken is in strijd met ons ekono- 
misch denken.
De ontwikkelingslanden beseffen 
hoe langer hoe meer dat zij onder
ling solidair moeten zijn. Zij heb
ben een machtige bondgenoot in de 
13 olie-exporterende landen die 
duidelijk uit zijn op een nieuwe 
ekonomische orde. Latan we ons

H U IS H O U D E L IJ K  D E E L  V E R G A D E R I N G
Tijdens het huishoudelijk deel van 
de jaarvergadering kwamen een 
aantal zaken aan de orde.
Wij noteerden'het volgende:
■ De ledenvergadering ging ak
koord met het instellen van een 
kommissie (bestaande uit Tibbe 
Breimer, Hans Burgers, Harm 
Drost, John Toxopeus en Ad van 
der Waals), belast met het doen van 
voorstellen over het bijstellen van 
de statuten van de Arjos. Op de vol
gende jaarvergadering kunnen dan 
spijkers met koppen geslagen wor
den.
■' Het jaarverslag 1974 en de jaar
rekening 1973 werden ongewijzigd 
vastgesteld (met dank en applaus 
voor de sekretaris/penningmeester).
■ De topledenwervers in 1974 viel 
een bescheiden verrassing en een 
huldiging te beurt. Op de gedeelde

derde plaats eindigden Jan van de 
Lagemaat uit Harlingen en Harm 
Drost uit Groningen; Huub van der 
Meer uit Numansdorp werd twee
de. Bovenaan eindigde de volijveri
ge v provinciaal sekretaris Hans 
Morssink uit Groningen, die maar 
lieft 37 leden voor de Arjos inkas- 
seerde. Later om zijn reaktie ge
vraagd: „Gewoon je gezicht laten 
zien, doorgaan, kontakten zoeken 
met verenigingen, het beste via 
mensen die je kent, en dan maar 
doorsjouwen” . U weet het dus.
■ De rondvraag zette vraagtekens 
bij het opgaan van Ad Rem in Ne
derlandse Gedachten. „Is het Ar- 
josgezicht voldoende herkenbaar in 
de huidige opzet?” Een zaak die 
door de redaktiekommissie van de 
Arjos ter harte genomen zal moeten 
worden.

wel bedenken dat de Opec-landen' 
het onderhandelen vanuit een 
machtspositie niet van vreemden 
hebben.
Ten aanzien van de derde wereld 
dienen wij -  en met dat wij denk ik 
met name aan de Christen Demo- 
kratische partijen -  naar wegen te 
zoeken die ordening brengen en 
wanverhoudingen.”

Gruijters
„Ook de minister van volkshuisves
ting en ruimtelijke ordening ver
keerde de afgelopen maand in grote 
moeilijkheden. Kritiek van vrijwel 
alle kanten was zijn deel, alhoewel 
ik daar gelijk bij op moet merken, 
dat de heer Gruijters niet de indruk 
maakte onder die kritiek erg ge
bukt te gaan. Minister Gruijters 
heeft de kamer een niet bepaald 
rooskleurig bouwprogramma voor 
1975 voorgelegd,” aldus de Arjos- 
voorzitter die uitvoerig inging op 
de situatie in de bouw. „In het bes
te geval zullen er dit jaar 115.000 
woningen in aanbouw worden ge
nomen. Ook met de vernieuwbouw 
wil het niet erg lukken.
Toch is het een feit, dat waar het 
gaat om gereed gekomen woning
en, een minister gedurende de 
eerste 2 jaar te maken heeft met het 
beleid van zijn voorganger. Het is 
natuurlijk ook waar, dat de huidige 
verlaging van de konjunktuur een 
terugslag in de bouw teweeg 
brengt.' Dit alles neemt natuurlijk 
niet weg, dat de minister er met z’n 
tot dusver gevoerde beleid naast 
zit. Te verklaren dat hij alleen wat 
te optimistisch is geweest, is mij 
een wat te grote relativering. Ik be
treur het echter wel dat de C.H.U. 
het aftreden van Gruijters heeft ge
ëist. De bewering is juist dat men 
destijds heeft geprobeerd om mi
nister Schut om minder zwaarwich
tige redenen naar huis te sturen; 
die pogingen van linkse oppositie 
destijds waren uiterst laakbaar. Ik 
meen echter, dat dat voor christen- 
demokraten niet zou moeten bete
kenen, hetzelfde te doen. Integen
deel! Ik voel me dan ook erg ge
lukkig met de houding van Aantjes 
(partijgenoot van Schut), die door 
zijn verdediging van'Gruijters (no- 
tabene de man die ervoor waar
schuwde vooral je vingers na te tel
len als je van konfessionelen een 
hand hebt gehad) vurige kolen op 
diens hoofd heeft.geladen.

C.D.A.
Bdrgman besloot zijn rede met een 
aantal opmerkingen over het CDA. 
„Wat de christen-demokratische 
frakties betreft, kunnen we stellen, 
dat althans A.R.P. en K.V.P. voort
gaan hun konsistent beleid teVervolg op pag. 5
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voeren, een kleine uitglijer (bijv. 
voorstel verlaging vennootschaps
belasting met 1 punt) daargelaten. 
De eenheid van beleid tussen 
K.V.P./A.R.P. enerzijds en C.H.U. 
anderzijds, is nog altijd niet be
reikt, alhoewel toch enige verbete
ring te konstateren valt. De defini
tieve statuten voor het C.D.A. zijn 
klaar; alleen de A.R.-kiesverenigin
gen zullen hun stem nog moeten 
uitbrengen. Als de A.R.P. haar goedkeuring geeft, zal het C.D.A. een organisatorisch dak boven het hoofd hebben. Het C.D.A. is dan 
een federatie. Of ze ook wer
kelijk als partij zal gaan funktione- 
ren, met andere woorden of we 
werkelijk met één lijst de verkie
zingen in zullen gaan is nog een 
open vraag. Met Aantjes zeg ik, wie 
het C.D.A. wil, zal zich dienen te 
realiseren dat het nu pas echt be
gint.
Nu zal moeten blijken of we werke
lijk eensgeestes zijn. Eenheid van 
denken laat zich niet afdwingen; 
het moet groeien in een open en 
eerlijk gesprek. Dat vraagt tijd, en 
dat zal met name de K.V.P. zich 
dienen te realiseren, hoezeer ik ook 
kan begrijpen dat zij vooruit willen. De Arjos zal blijven vasthouden dat alvorens het C.D.A. als partij gestalte mag en kan krijgen eenheid van uitgangspunt, program en beleid dient te zijn bereikt. Er dient 
nu een C.D.A.-program te komen, 
waaraan de eenheid kan worden 
getoetst.

Het C.D.A. heeft nog een moeilijke 
weg voor zich; dit nog te meer daar 
zij zichzelf termijnen heeft gesteld. 
Er zijn nogal wat mensen in de par- 
'tij, die het C.D.A. zoals dat thans 
voor ons ligt niet aandurven. De 
bezwaren richten zich met name op 
het feit, dat men binnen het C.D.A. 
niet eensgeestes zou zijn. Alhoewel 
ik me met sommige van deze men
sen erg verbonden voel, kan ik het 
toch niet met hen eens zijn. De sta
tuten als zodanig kunnen geen aan
leiding zijn het C.D.A. af te wijzen. 
We zullen met vertrouwen naar de 
eenheid moeten blijven streven. 
Alvorens nadere stappen wórden 
ondernomen zullen we eerlijk be
zien of aan de gestelde kriteria is 
beantwoord.Het Evangelie is een gave en een opgave. Als wij het inderdaad als een gave zien en er oprecht naar willen leven, dan mogen wij de opgave blijmoedig aanvatten”, aldus 
tot slot B'orgmanDe komplete tekst van zijn rede kunt u opvragen bij het sekretariaat van de Arjos (Kuyperstraat 3, Dén Haag; tel.: 070-18.39.6Ö.).
MIDDAGGEDEELTEHet middag gedeelte van deze jaarvergadering was gewijd aan een discussie met de anti-revolutionaire bewindslieden en fractie-voorzitter Aantjes over het thema „de antirevolutionaire politiek en het kabinet den Uyl”.Staatsecretaris Kooijmans van Buitenlandse Zaken, opende als eerste 
spreker de rij. Hij sprak van een 
spanningsveld tussen ideaal en 
werkelijkheid dat je juist op het 
terrein van het buitenlands beleid 
zo sterk ervaart. Hij lichtte dit o.a. 
toe aan het erkenningsbeleid van 
de Nederlandse regering en aan de 
NAVO.

Erkenningsbeleid
Wil je iets kunnen doen voor de 
mens in moeilijke omstandigheden 
buiten onze landsgrenzen, dan zul 
je met andere staten betrekkingen 
moeten onderhouden, aldus Kooij
mans. Als je bijvoorbeeld, zoals 
Zweden de betrekkingen met 
Zuidvietnam verbreekt, wat kun je 
dan nog doen voor bijvoorbeeld de 
politieke gevangenen in dat land? 
Zolang er nog geen andere maat
staven voor de erkenning van sta
ten bestaan kunnen we ons nog het 
beste aan de gebruikelijke interna
tionale juridische criteria houden. 
Wijk je hier van af, dan loop je  vast 
in een bepaalde casuistiek, in een 
van geval-tot-geval beoordeling, 
waar Kooijmans weinig heil in zag. 
Erkenning betekent overigens geen 
uitdrukking van sympathie voor 
een staat. Over de NAVO zei Kooij-

Kaoijmans op Arjos-conferentie: 
het gaat ons om een harmoniemodel 

in de internationale samenleving
rechtsspraak moeten komen. 
Voorts noemde hij de instelling van 
een „ombudsman”  die klachten 
over het gedrag van de overheid bij 
haar bestuurlijk beleid zal moeten 
gaan onderzoeken.
Daarnaast noemde de bewindsman 
nog de noodzaak van een herstruc
turering van ons stelsel van gede
centraliseerd openbaar bestuur. Hij 
sprak van een „gigantische opera
tie” op dit terrein, waarbij een ge
wenste ingreep in tal van geves
tigde machtsposities de zaken extra 
moeilijk maken. Tenslotte somde 
hij de wenselijkheid van een mo
dern personeelsbeleid voor het 
overheidspersoneel op.

Moeite met themaMinister Boersma had duidelijk 
moeite met het thema van de 
Arjos-vergadering. Hij achtte het 
een verkeerde vraagstelling. De’ 
roep om ARP-elementen in kabi
netsbesluiten aan te geven, achtte 
hij onjuist en verwerpelijk. Wel is 
hij bijvoorbeeld bereid om een ver
handeling te geven over de anti
revolutionaire visie op het sociale 
vraagstuk. Daar ontbreekt hem 
evenwel de tijd voor op een bijeen
komst als deze.
In zijn korte betoog stelde Boersma 
voort dat een steeds langere voor

Links: mr. Aantjes bereidt zijn speech voor; rechts: ook KVP fractieleider Andriessen was aanwezig, links naast hem ARP vice-voorzitter dr. Kuiper
mans o.a. dat we ons ook eens die
nen af te vragen wat onze moge
lijkheden buiten dit bondgenoot
schap zijn. Vergroot een voorwaar- 
delijk lidmaatschap van Nederland 
nu werkelijk onze bijdrage in de in
ternationale samenleving? De 
staatssecretaris wilde overigens in 
dit verband niet van „onwrikbare 
trouw”  aan de NAVO spreken, 
want zulke trouw bestaat z.i. alleen 
maar in de huwelijksband! 
Tenslotte sprak hij over de relatie 
met de arme landen. We staan op 
de „tweesprong van confrontatie of 
dialoog”  met deze landen, aldus 
Kooijmans. De Nederlandse rege
ring riép in de Verenigde Naties op 
tot een dialoog en vroeg begrip 
voor de frustraties van de derde 
landen. Het gaat ons om een har
moniemodel in de internationale 
samenleving, daarin zal de A.E.F. 
zich moeten kunnen vinden aldus 
de bewindsman.

Openbare ordeMinister van Binnenlandse Zaken De Gaay Fortman somde in zijn 
speech een aantal uitgangspunten 
op die hij als „typisch anti
revolutionair” beschouwde, hoewel 
hij hieraan toevoegde dat hij be
sefte dat ook anderen daarvan zul
len zeggen: „in die' uitgangspunten 
kan ik mij goed vinden.” 
Achtereenvolgens noemde de be
windsman:
■ zorg voor hen die in de knel ge
komen zijn, onverschillig in welke 
laag van de samenleving zij zich 
bevinden.
■ het stimuleren van dragen van 
verantwoordelijkheid, zowel van 
individuen als van instellingen.
■ handhaving van ethische nor
men in wet en bestuur; voor De 
Gaay Fortman zijn dit dan „evange
lische normen” .
II handhaving van vrede en recht 
in de internationale samenleving.

Over zijn eigen portefeuille zei de 
bewindsman o.a. dat hij het pro
bleem van de openbare orde als het 
belangrijkste vraagstuk van deze 
tijd beschouwde. Als er geen deug
delijke ethische en juridische orde 
is, gaat ons land ten gronde. De 
Gaay Fortman wees hierbij op de 
terreur van d# ordinaire bank- en 
straatrovers. We dienen ervoor te 
waken dat de ontplooiing van het 
menselijke leven in onze samenle
ving niet in gevaar komt, aldus de 
bewindsman. Op het terrein van de 
vervolmaking van onze rechtsorde 
zag hij als belangrijke zaken o.a. de 
noodzaak van een grondwetsher
ziening, waarbij het om een betere 
formulering en uitbreiding van de 
klassieke en sociale grondrechten 
zal moeten gaan. Tevens zal er een 
sluitstuk op de administratieve

„Dat kon toen nog”
Naar aanleiding van het thema van de middagzitting „de-ARP en het kabinet Den Uyl” vertelde minister De Gaay Forman van binnenlandse zaken onder andere het volgende. Toen professor Zijlsïra in 1952 voor de ARP in een kabinet met socialisten zitting nam, werd hem op een partijvergadering gevraagd „hoe hij dit nu wel had kunnen doen.” Prof. Zijlstra heeft hier toen op geantwoord dat de vragenstellers over vier jaar nog maar eens moesten terugkomen. Dan was hij graag bereid met hen dit punt nog eens aan te snijden. Op dit antwoord kreeg hij een ovationeel applaus van de druk bezochte partijvergadering, 'aldus De Gaay Fortman. „Dat kon toen nog”, verzuchtte onze bewindsman, waarbij er iets van weemoed in zijn stem scheen door te 'klinken.

bereiding van beleidsplannen als
mede diverse uitwendige factoren 
er de oorzaak van zijn dat tot nu 
toe niet altijd evenveel van de ka
binetsplannen terecht kwam. Hij 
hoopte overigens dat het kabinet 
voor zijn plannen de periode van 4 
jaar kan volmaken en dat met name 
het sociale beleid bij de diverse be
volkingsgroepen en bij een „le
vende CDA” een kans krijgt. 
Samenvattend zag Boersma als de 
belangrijkste taken op korte en 
resp. lange termijn:
■ het zoeken van oplossingen voor 
werkloosheid en inflatie
■ de uitbouw van ons stelsel van 
sociale zekerheid alsmede een kri
tische bezinning op de bestaande 
instituten; daarnaast noemde hij 
het vraagstuk van de zeggenschap 
en de arbeidsmoraal.
Tenslotte constateerde hij dat het 
VVD-congres in Breda, eind vorige 
week, bewezen had dat de VVD te
recht buiten de regering is gehou
den. Hierbij had de bewindsman 
het oog op redevoeringen van Wie
gel en mevrouw van Someren die 
van het sociale beleid van dit kabi
net geen goed woord wilde weten. De Heer Veerman, staatssekretaris 
van onderwijs, probeerde aan de 
hand van het AR-programma 71-75 
de gedachte weg te nemen, al zou 
er een socialistisch onderwijsbeleid 
gevoerd worden. Hij stelde vast dat 
velen zich niet in het huidige beleid 
kunnen herkennen. Zouden die 
mensen zich dan wel herkend heb
ben in het ARP-programma? 
Daarin staat namelijk ook dat men 
moet streven naar democratisering 
van het onderwijs, zowel extern als 
intern, dat men in alle vormen van 
onderwijs meer -aandacht dient te 
schenken aan de ontwikkeling van 
de expressieve mogelijkheden; aan 
de sociale vorming; aan de voorbe
reiding van het actief en kritisch 
bezig zijn in diverse samenlevings
verbanden. Met dit alles is het ka

binet bezig aldus de heer Veerman, 
die daarmee als laatste bewinds
man het woord voerde.
In de discussie die hierop volgde 
kwamen nog tal van interessante 
zaken aan de orde. In dit verband 
verdient nog bijzondere vermelding , 
dat mr. Aantjes en minister 
Boersma met elkaar „duelleerden” 
over de verlaging van de vennoot
schapsbelasting. De drie christen
democratische partijen hebben on
langs een initiatief-ontwerp in het 
Parlement ingediend om deze 
winstbelasting met één punt te ver
lagen.
Minister Boersma geloofde dat deze 
maatregel geen enkel positief effect 
zal hebben voor de werkgelegen
heid. De 150 miljoen gulden die 
deze maatregel kost besteedde 
Boersma liever aan gerichte maat
regelen, zoals bijvoorbeeld aan 
subsidies pp inversteringen. Mr. 
Aantjes daarentegen ziet deze 
maatregel als een politiek psycho
logische correctie. Het gevoelen is 
zeer sterk aanwezig, aldus Aantjes, 
dat het kabinet onvoldoende an
tenne heeft voor een goed functio
nerend bedrijfsleven. Dit is volgens 
de ARP-fractieleider terug te voe
ren op de oppositie van den Uyl en 
de PvdA in het verleden.

‘Toespraak AantjesDe Arjos jaarvergadering werd tenslotte afgesloten met een toespraak van mr. Aantjes.
In het begin van zijn rede stelde de 
heer Aantjes vast dat de ARP zich 
op dit moment op een crusiaal punt 
bevindt namelijk wat betreft de 
houding ten opzichte van het kabi
net, het beleid daarvan en wat be
treft het CDA. Ten aanzien van het 
kabinet dreigt er op dit moment het 
gevaar dat de partijen die het kabi
net steunen wel samen iets doen, 
maar ze schieten tekort op het punt 
van er voor staan alsof eigen be
windslieden op vijandig terrein 
moeten opereren. Als dit zo door
gaat zijn we aan het eind van de rit 
nog net zover als we aan het begin 
warenr Op dit moment doet trou
wens de PvdA een tragische erva
ring op. De meningen die men ge
durende enkele jaren als zekerhe
den verkondigd heeft zal men nu 
moeten relativeren, omdat verant
woordelijkheid dragen voor een be
leid altijd nog iets anders is dan 
oppositie voeren. Dit relativeren zal 
een brok wijsheid moeten opleve- 
rén dat met name in deze tijd hard 
nodig is. De progressieven mogen 
de sfeer niet bederven-door de con
fessionelen de schuld te geven van 
bepaalde tekortkomingen in het 
kabinetsbeleid. Omgekeerd geldt 
dit trouwens ook.

Ten aanzien van de CHU merkte de 
heer Aantjes het volgende op. Voor 
de totstandkoming van een ge
meenschappelijke lijst heeft de 
CHU 4 voorwaarden gesteld waar
van de eerste luidt dat het kabinet 
den Uyl geen inzet van de verkie
zingen mag worden. Bovenstaande 
voorwaarde suggereert alsof de 
ARP dat wel zou willen. Alleen al 
gezien de wijze van totstandkoming 
van dit kabinet kan dit kabinet 
nooit inzet van de verkiezingen 
worden. Het is echter wel zo dat de 
ARP dat gedeelte van het beleid 
van het kabinet mee de verkiezin
gen inneemt waarvoor zij verant
woordelijkheid gedragen heeft. Het 
is daarom ook zo belangrijk dat 
Christen-Democratische Partijen 
niet met tweeërlei weegsteen gaan 
wegen, of gaan zoeken naar een 
zo’n groot mogelijke ruimte voor 
partijvorming maar dat zij aan het 
doel werken waarvoor zij zijn opge
richt.
Tenslotte: noch het collectivisme 
van het socialisme, noch het vrij
heidsbeginsel van het liberalisme 
kunnen iets veranderen aan het feit 
dat wij leven in een gebroken we
reld. Christen Democraten weten 
van het leven in een gebroken we
reld, een leven dat zich afspeelt 
tussen onvrede en dankbaarheid. 
Daarom komen de Christen-Demo- 
craten tot een duidelijke eigen poli
tieke stroming, die niet bepaald 
^vordt door socialisme of liberalisme.
Hiermede gaf de heer Aan
tjes „de oppepper” die hem 
onder luid applaus en in 
dank werd afgenomen.
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„WIJ KOMEN TERUG”  WERKBEZOEK AAN FRIESLAND

Werkloosheid en spreiding 
Rijksdiensten: problemen 

die in Friesland leven
De werkloosheid en de 
spreiding van rijksdiensten 
waren de problemen die tij
dens het werkbezoek in het 
kader van de actie „wij 
komen terug” dat aan Fries
land werd gebracht centraal 
stonden.

De economische structuur van 
Friesland vertoont ernstige gebre

ken. Als gevolg hiervan komt de 
algemene nationale en internatio
nale teruggang in de werkgelegen
heid in Friesland extra-hard aan. 
Het werkloosheidspercentage be
droeg in januari 1975 in Nederland 
5,5%, in Friesland echter 9,4%, 
waarbij binnen die regio uitschie
ters in Dokkum (15,4%) en in Bui
tenpost (17,8%). In dat_laatste gebied wérd. een. hoorzitting gehouden, waarbij aanwezig waren de

kamerleden Adntjes,'Beumer, Van Dam en Schouten. Tijdens die bij
eenkomst merkte de heer J. Ree- 
hoorn op, dat de werkloosheid in 
Friesland zich beweegt rond het 
peil van 1952. In 1952 stonden wij 
aan het begin van een economisch 
stimuleringsbeleid. Het verschil 
tussen 1952 en thans is echter, dat 
wij vandaag niet staan voor een 
twintigjarige periode van sterke na
tionale en internationale economi

De ARP-delegatie op bezoek bij B. en W. van Leeuwarden..

sche groei. De vooruitzichten over 
de werkgelegenheidssituatie wer
den bepaald niet optimistisch ge
schetst.
Grote indruk maakte het betoog van 
de heer Oostrar (CNV), die er op 
wees dat de werkgelegenheidspro- 
blematiek vooral gezien moet wor
den tegen de achtergrond van de 
werkloze mens, die gebukt gaat 
onder het feit dat hij in de samen
leving niet meer voor vol wordt 
aangezien, dat hij graag zou willen 
werken maar gedwongen wordt 
niets te doen. Het is een misver
stand te menen dat werklozen hun 
gedwongen vrije tijd als prettig er
varen; werkloosheid drukt zwaar 
op het gezin, financieel maar vooral 
geestelijk.
Het provinciaal bestuur van Fries
land, dat de gehele delegatie des 
ochtends had ontvangen, noemde 
tweeërlei oorzaken voor de ernstige 
werkloosheidssituatie in Friesland: 
de onevenwichtig samengestelde 
migratie en de bestaande inkomens
achterstand vergeleken bij de. rest 
van Nederland. Het provinciaal be
stuur bepleitte drie maatregelen om 
de kwalitatieve werkgelegenheid te 
vergroten:
■ het aantrekken van nieuwe in
dustrieën die werk bieden aan hoog 
gekwalificeerde arbeidskrachten;
■ extra-faciliteiten aan bedrijven 
die voor de economische ontwikke
ling van Friesland bij uitstek ge
schikt zijn, naast de reeds be
staande premieregelingen;
■ spreiding van rijksdiensten.

LeeuwardenBurgemeester en Wethouders van Leeuwarden, met wie de delegatie daarna een uitvoerig gesprek had,' 
bepleitten vooral verbetering van 
de infrastructuur. Leeuwarden, zo 
betoogden zij, mist goede weg
verbindingen. De vierbaansweg 
Kop Afsluitdijk-Leeuwarden en 
Leeuwarden-Groningen verdient 
naar hun oordeel de hoogste priori
teit. Wat de onderwijsvoorzieningen 
betreft signaleerde burgemeester J. 
Brandsma weliswaar met erkente
lijkheid de vestiging in Leeuwar
den van een afdeling bedrijfskunde 
aan de H.T.S., doch die afdeling 
dient te worden uitgebreid tot een 
school voor hoger economisch en 
administratief onderwijs, die op 
haar beurt moet worden verbonden 
aan een in Leeuwarden te vestigen 
economische faculteit. Met grote 
klem bepleitte ook het gemeente
bestuur het .aantrekken van nieuwe 
industrieën die werk bieden aan 
hoog gekwalificeerde arbeidskrach
ten, omdat er in Friesland in toe

Druk programma
Op vrijdag 14 maart jl. bracht 
een ARP delegatie, waaronder 
Kamerleden, Staten- en 
Raadsleden een werkbezoek 
aan Friesland in het kader van 
de actie „w ij komen terug“ . Op 
deze dag brachten de delega
tieleden o.a. bezoeken aan 
Leeuwarden, Sneek, Buiten
post, Heerenveen. Tijdens deze 
bezoeken werd o.a. van ge
dachten gewisseld met de co l
leges van B. en W., waren er 
gesprekken met het bedrijfsle
ven en met agrariërs. Oók 
werden de contacten met en-  ̂
kele scholengemeenschappen 
niet verwaarloosd. Het avond- 
gedeeite van dit werkbezoek 
werd afgesloten met een vijftal 
bijeenkomsten voor partijleden 
en kiezers. Achtereenvolgens 
vonden deze bijeenkomsten 
plaats in Dokkum, Balk, Oran
jewoud, Bolsward en Leeu
warden. Bijgaand leest u op 
deze pagina een impressie van 
dit werkbezoek.

nemende mate gebrek aan werk is 
voor mensen met een diploma 
middelbaar o f hoger algemeen 
vormend en beroepsonderwijs. Ve
len van hen zien zich daarom ge
dwongen naar de Randstad te ver
trekken.
In dit perspectief ziet het gemeen
tebestuur ook het probleem van de 
spreiding van rijksdiensten. Tien
tallen jaren lang zijn Friezen uit 
hun geboorteland naar elders ver
trokken teneinde passend werk te 
vinden, niet omdat zij niet in Fries
land wilden wonen, maar uit bittere 
noodzaak. Thans dient de overheid 
een aantal van haar bedrijven van
uit Den Haag naar de regio over te 
brengen, teneinde de samenle- 
vingsstructuur in die regio te ver
beteren. '
De heer Aantjes merkte in antwoord 
op dat pleidooi op dat de regering 
helaas niets heeft nagelaten om de 
goede gedachte van de spreiding 
van rijksdiensten in diskrediet te 
brengen. Terwijl in het bedrijfsle
ven meer en meer de gedachte veld 
wint dat een bédrijf ook een ar
beidsgemeenschap is, en terwijl het 
kabinet de democratiseringsge
dachte aanhangt, moet men het ka
binet zwaar aanrekenen de wijze 
waarop het met de mensen, die bij 
de spreiding van rijksdiensten be- Vervolg op pag..8

Energiebeleid staat centraal 
op studie-conferentie 

25 maart a.s.

rn A
CHRISTEN

DEMOCRATISCH
APPELOp korte termijn staan een 

tweetal studiekonferenties 
voor de deur, een over het 
energiebeleid op dinsdag 25 
maart a.s. en één over de in
komenspolitiek, die wordt 
gehouden op zaterdag 5 april 
a.s.

Beide konferenties worden georga
niseerd door de partij-organisaties 
en de wetenschappelijke instituten 
van A.R.P., C.H.U. en K.V.P. en 
kunnen beschouwd worden als een 
bijdrage tot de discussie over de 
perspectieven van onze economi
sche ontwikkeling. Deze discussie 
startte reeds in augustus 1974 met 
een konferentie naar aanleiding van 
het rapport „Gerede twijfel” , dat de 
problematiek rond de economische 
groei, de schaarste aan grondstof
fen, de verdeling van de welvaart, 
de inflatie etc. aangeeft. Deze om
vangrijke en ingewikkelde proble
matiek geeft aanleiding tot gerede 
twijfel o f wij ons wel op de goede 
weg bevinden.

Energievraagstukken
Als eerste deelkonferentie wordt nu 
een studiedag rond de energie

vraagstukken gehouden. Het doel 
is een kritische bespreking van h et , 
rapport „Energiebeleid” dat dezer ‘ 
dagen werd gepubliceerd door onze 
wetenschappelijke instituten. Het | 
rapport stelt het kernprobleem van 
onze economische ontwikkeling, 
n.1. de energievoorziening aan de 
orde en gaat hierbij nader in op het 
te voeren energiebeleid op middel
lange termijn (tot 1985) met een 
uitzicht voor de periode daarna. Op 
deze konferentie worden een twee
tal inleidingen gehouden, respec
tievelijk door ir. A. C. Sjoerdsma 
(directeur Stichting Toekomstbeeld 
der Techniek) en dr. ir. D. de 
Zeeuw (dir Inst. voor toepassing 
van atoomenergie in de landbouw 
en KVP lid Eerste Kamer). Na een 
groepsbespreking vindt een forum
discussie plaats, waaraan onder an
dere naast de inleiders deelnemen: 
Mr. G. A. Wagner (pres. dir. van de 
Shell), J. van Houwelingeri 
(Tweede Kamerlid A.R.P.) en drs. 
R. F. M. Lubbers (minister van 
Economische Zaken). De diskussie 
staat o.l.v. prof. dr. W. Albeda (Rec
tor Stichting Bedrijfskunde).
Een studiedag rond de inkomens
vorming vormt de tweede deelkon
ferentie. Doel van deze bijeenkomst 
is een kritische bespreking van een

intern discussiestuk dat in voorbe- 
réiding is. De studie, die dr. A. J. 
Vermaat, lid van de Tweede Kamer 
voor de A.R.P. over inkomensher- 
verdelingspolitiek heeft gemaakt, 
zal hierbij een belangrijke plaats 
innemen. Voorts wordt gehoopt, 
dat men in de gelegenheid is de 
interim-nota over het inkomensbe
leid van minister Boersma, die eind 
maart wordt verwacht, te bespre
ken.
Prof. dr. B. Goudzwaard (hoogle
raar economie V.U.) zal op deze 
conferentie in een inleiding de rela
tie tot de nota „Gerede twijfel” 
(sociaal-economische vraagstuk
ken) leggen.
De _gehele studiedag staat onder 
leiding van mr. W. Scholten 
(Tweede Kamerlid C.H.U.).
Evenals bij de energieconferentie 
vindt na een groepsbespreking een 
forumdiscussie plaats in welke we
derom enkele vooraanstaande ̂ des
kundigen naast de inleider zitting 
hebben, t.w. J. Lanser (voorzitter 
C.N.V.), J. Weijtenberg (buitengew. 
hoogleraar te Groningen), drs. H. A. 
C. M. Noteboom (Tweede Kamerlid 
K.V.P.) en drs. G. Gerritse (econo
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AANMELDING
C.D.A. (A.R.P., C.H.U. en K.V.P.)-KONFERENTIE(S) 
„ENERGIEBELEID” EN „INKOMENSVORMING”.

Ondergetekende,

Naam: ..........................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................

Woonplaats: ...............................................................................................................

Tel.: .............................................................................. ............................................ .
geeft zich op als deelnemer/deelneemster aan de

-  Energieconferentie (25-3-1975 te Den Haag)*)
-  Inkomensconferentie (5-4-1975 te Utrecht) *)
-  Energieconferentie en Inkomensconferentie *)

Datum: Handtekening:

*) Doorhalen hetgeen niet van toepassing is!!(Deze bon opsturen naar: mej. A. v.d. Puttenpla Mauritskade 25, Den Haag). N.G.
misch'_ stafmedewerker min. van 
Landbouw en Visserij).

■ De energiekonferentie vindt plaats in restaurant „Op Gouden Wieken”, te Den Haag en duurt van14.30 uur - 21.15 uur.
■ De inkomenskonferentie wordt gehouden in het Jaarbeurs Congres en Vergadercentrum te Utrecht en duurt van 10.00-16.30 uur.
De deelnemerskosten bedragen 
resp. f 15,- en f  20,-. In deze be
dragen zijn begrépen: kosten voor 
documentatie, maaltijd! en twee 
consumpties, op elke studiedag.

Voor deelnemers/sters aan de in
komenskonferentie op zaterdag 5 

.april bestaat de mogelijkheid een 
tegemoetkoming in de reiskosten te 
verstrekken van maximaal f 5,-. Voor beide konferenties kunt u zich schriftelijk aanmelden bij mej. Ag- nes v.d. Putten, pja Mauritskade 25, Den Haag. Aanmelding voor deelname geschiedt eveneens door het invullen en opsturen van bijgaande bon!Inlichtingen: A. v.d. Putten; tel. 070-65.39.34 of G. v.d Berg; tel. 070-1839.60.
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VAKANTIESPREIDING IN DE BRANDING

Nog steeds is naarstig 
zoeken naar verdere

vakantiespreiding geboden

Over ongeveer een half jaar 
zal het vakantiegeweld zon
der enige twijfel weer in 
volle hevigheid losbarsten. 
Miljoenen Nederlanders zul
len dan hun eigen woon
plaats verwisselen voor een 
tijdelijk verblijf, in eigen 
land of daarbuiten en hon
derdduizenden buitenlan
ders zullen met dat doel 
voor ogen weer onze gren
zen overschrijden.

Door
drs. W. van Geelen
Plv. chef afdeling Sport en 
Recreatie Gemeente Utrecht

Bestaat er voor wat de plaatskeuze 
van het vakantieverblijf betreft de 
nodige variatie, voor het tijdstip 
waarop er met vakantie gegaan kan 
worden ligt dit totaal anders en is 
er van variatie weinig sprake. Het 
overgrote deel van de vakanties 
immers vindt plaats in 5 a 6 weken; 
een periode die wel aangeduid 
pleegt te worden als het hoogsei
zoen.

Spreiding sperikelen
Deze concentratie van grote aantal
len vakantiegangers binnen een 
beperkte tijdsruimte schept de no
dige problemen ten aanzien on
dermeer van de verkeersveiligheid, 
de verwerkingsmogelijkheid van 
het wegnet en de spoorwegen, ter
wijl eveneens tot overbelasting in . 
de toeristische sector aanleiding 
gegeven wordt.
Deze overbelasting kan leiden tot 
een vermindering van de kwaliteit 
van het toeristisch produkt, dom*
b.v. verminderd dienstbetoon. Bo
vendien leidt de overbelasting in 
het hoogseizoen en de leegloop in 
het laagseizoen tot prijsopdrijving,. 
waardoor en waarmee met name de 
logiesverstrekkende bedrijven in 
die korte periode die hen rest zo
veel mogelijk van hun vaste- en va
riabele lasten hopen goed te ma
ken.
Elke lezer zal wel eens met dit ver
schijnsel te maken hebben gehad, 
zonder zich hiërbij wellicht te reali
seren dat door die twee factoren' 
prijsopdrijving - en verminderde 
dienstverlening, Nederland als toe- 
ristenland, zowel voor Nederlan
ders als buitenlanders minder aan
trekkelijk dreigt te worden.
De cijfers wijzen inderdaad uit dat 
er jaarlijks steeds meer Nederlan
ders hun vakantieheil zoeken in het 
buitenland. Dat in een dergelijke 
situatie zowel de belangen van de 
werkgelegenheid in het algemeen 
als het economische belang van de 
toeristenindustrie in het bijzonder 
in het gedrang komen, behoeft 
geen betoog. Een betere spreiding 
van de vakanties zal ertoe kunnen 
bijdragen, dat zo’n situatie niet 
ontstaat. Vakantiespreiding dient 
echter niet alleen vanuit economi
sche overwegingen bevorderd te 
worden. Een betere spreiding ver
dient evenzeer aanbeveling vanuit 
milieuhygiënische overwegingen: 
minder lawaai, minder sterke aan
tasting van de schaarse natuur enz. 
Terwijl bovendien ook de belangen 
van de individuele vakantieganger 
gediend kunnen zijn met een betere 
vakantiespreiding.

Historisch perspektief
Gedurende zo’n 30 jaar reeds wor
den er-in ons land pogingen onder
nomen om tot seizoenverlenging te 
komen. Wie kent niet de door de 
Stichting Recreatie geïntrodu
ceerde motto’s1 „Mijd de piek” en 
„Juni, dè vakantiemaand” , die deze 
akties begeleid hebben?Het hoe en waarom van dit streven kwamen indringend aan de orde tijdens een door de Stichting Recreatie in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen georganiseerd Congres over Ket thema „Vakantiespreiding in de branding”.
Aan dit congres, dat in februari j.1. 
in Amsterdam plaatsvond nemen 
een honderdtal ijveraars van de 
spreidingsgedachte deel, uit krin
gen afkomstig van het departement 
van Sociale Zaken, Onderwijs, het 
toeristische bedrijfsleven en C.R.M. 
Onderwijs en bedrijfsvakanties, 
veelal verplicht, beperken de ter
mijn waarbinnen met vakantie ge
gaan kan worden. Duidelijk blijkt 
dat uit het onderstaande staatje 
met gegevens ontleend aan het 
jaarlijkse vakantiebestedingen on
derzoek van het CBS. In dat onder

VakantiedrukteinScheveningen
zoek wordt van degenen, die met 
vakantie geweest zijn gevraagd, öf 
het tijdstip ervan vrij kon worden 
bepaald en zo nee, waardoor dan 
niet. Sedert 1969 hebben zich in dat 
opzicht geen belangrijke verschui
vingen voorgedaan. Duidelijk is 
zondermeer dat d e " scholen de 
grootste invloed uitoefenen, 55% 
van het aantal in 1973 „geconsu
meerde” zomervakantie b.v. speel
den zij een rol. Het instituut der 
bedrijfsvakanties was verantwoor
delijk voor 27% van de „gedwon
gen” val ties; een iets hoger per
centage, 29% , kon in algehele vrij
heid bepaald worden.

Adviezen
Het is niet voor discussie vatbaar 
dat de schoolvakanties en de op dat 
systeem geënte al dan niet collec
tieve bedrijfsvakanties tot het pro
bleem der vakantiespreiding aan
leiding geven.
Het streven om tot seizoenverlen
ging te komen zal er derhalve op 
gericht dienen te zijn om daaraan 
iets te veranderen. En inderdaad, 
vanaf het moment dat dit vraagstuk 
voor het eerst aan de orde was, zijn 
er door talloze commissies een 
vloed van voorstellen gelanceerd en

adviezen in die richting gegeven. 
Over het geheel genomen komen 
die ddviezen alle op hetzelfde neer: 
een afwisselingssysteem van de 
sectorgewijs ingedeelde bedrijfsva
kanties binnen grenzen die bepaald 
zijn door de schoolvakanties van 
het basisonderwijs. Het laatste ad
vies van dit soort gold nog voor 
1974. Resultaat was een spreidings- 
tijdvak van 6 weken. In historisch 
perspektief gezien een belangrijke 
verbetering, want nog niet zo lang 
geleden was een 3-weekse vakan
tieperiode nog regel. Natuurlijk 
heeft ook het in de publiciteit voort
durend hameren op de thema’s 
„Mijd de Piek” en „Juni, dè vakan
tiemaand” vruchten afgeworpen, 
met name in het overtuigen van de 
vakantiegangers, die niet aan 
school- of bedrijfsvakanties gebon-' 
den zijn. Verlenging van het vakan
tieseizoen was echter ook om een 
andere reden geboden, want de 
gemiddelde vakantieduur per 
werknemer liet eveneens een stij
ging zien. Waar in 1968 nog sprake 
was van gemiddeld 15 werkdagen, 
ligt nu de gemiddelde vakantieduur 
op 21 dagen. De verwachting is dat 
een verdere toename van de ge
middelde vakantieduur in het ver
schiet ligt. Dat zal ongetwijfeld een

toenemende druk op het hoogsei- 
zoén* to f gevolg hebben. Daardoor 
moet er naarstig gezocht blijven 
worden naar middelen die tot een 
verdere spreiding zullen leiden.

Coördinatiecommissie
Inmiddels is door het werk van de 
Coördinatie commissie Vakantie
spreiding Bedrijfsleven en Onder
wijs in zijn advies aan de Minister 
van Sociale Zaken en Onderwijs 
een spreidingstijdvak van 8 weken 
in het vooruitzicht gesteld. De 
Commissie voornoemd denkt dit te 
kunnen bereiken voor 1975 en vol
gende jaren door de schoolvakan
ties binnen een periode van 8 we
ken te regionaliseren volgens het 
zogeheten dakpan-systeem. Dat ziet 
er als volgt uit:
De invoering van dit systeem bete
kende voor de Stichting van de Ar
beid bestudering en aanpassing van 
het nog tot vorig jaar gehanteerde 
rouleringsschema voor de gezamen
lijk sluitende bedrijfstakken op een 
wijze waardoor in alle opzichten 
aansluiting verkregen kan worden 
op de geregionaliseerde schoolva
kanties.

Conclusie
In een onder leiding van de Stich
ting Recreatie dezerzijds geschre
ven brochure onder de veelzeg
gende titel „vakantiespreiding: probleem zonder oplossing?” ver
tolkten wij het standpunt dat de 
Coördinatiecommissie e.a. met het 
door haar voorgestelde dakpansys
teem -het maximaal haalbare be
reikt heeft. Meer zit er vooralsnog 
eenvoudigweg niet in.
Het Congres „vakantiespreiding in 
de branding” onderschreef dit 
standpunt en de in het verlengde 
daarvan liggende opvatting dat 
slechts op de langere termijn ge
zien het hoogseizoen nog enige rek 
zal kunnen vertonen. Mits twee 
ontwikkelingen nu reeds in de 
kiem aanwezig, zich zullen doorzet
ten. Zij hebben betrekking op:
■ de tendens tot individualisering 
van het onderwijs waardoor afstand' 
genomen worclj; .tot het klassikale 
onderwijs met als gevolg een gro
tere vrijheid in het op vakantie • 
gaan.
■ de tendens tot afschaffen'van de

Aantal vakantiedagen in Nederland en het buitenland, van vakantiegangers, 
die wel/niet vrij waren bij het vaststellen van het tijdstip van de vakantie in 
de zomer.

1969 1970 1971 1972 1973

%

Vrij 33 31 28 28 29

Niet vrij door:
vakantie van scholen 38 39 43 43 40
vakantieregeling van het bedrijf 1 13 7 8 7 7
sluiting bedrijf 1 6 4 4 5
vakantie van scholen en bedrijf 12 12 11 13' 15
reisgenoten waren gebonden ) 4 4 2 2 1
overige redenen f 3 2 2

Totaal 6.7 69 72 72 71

Alle vakantiegangers tezamen 100 100 100 100 100

mln
(Alle vakantiegangers tezamen 91,7 105,7 114,3 112,3 115,1

7

Over
belasting

leidt
tot
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dienst
betoon

collectie bedrijfsvakanties hier en 
daar reeds bewerkstelligd.
Wat punt 1 betreft liet J. A. Knegt- 
mans, hoofdbestuurslid van de Ne
derlandse Federatie van Onderwijs
organisaties, op het Congres er 
geen twijfel over bestaan dat on- 
derwijsindividualisering een zaak 
van lange adem is. Optimistischer 
gestemd was, wat het tweede punt 
betreft, J. F. Jansen, voorzitter van 
de Commissie Vakantiespreiding 
Bouw. Een bedrijfstak overigens 
waar de meest stringente vorm van 
gedwongen vakanties gehanteerd 
wordt. Hij zag op genoemd Congres 
afschaffing Van de collectieve be
drijfsvakanties tot de mogelijkhe-' 
den behoren. Dat van zo’n maatre
gel impulsen zullen uitgaan in de 
richting van een zekere spreiding is 
wel duidelijk. Maar valt er, idealiter 
geredeneerd in Nederland in de 
verre toekomst een langer vakan
tieseizoen dan 3 maanden te ver
wachten? De vraag stellen is haar 
beantwoorden. Alleen al het kli
maat maakt deze verwachting tot 
een illusie. -
Of de vakanties nu gespreid zijn 
over een periode van 8 dan wel 
over 12 weken, concentratie van 
vakanties zal altijd blijven optreden, 
temeer daar steeds meer Nederlan
ders zich een vakantie zullen kun
nen gaan veroorloven. Nu gaat. 
reeds 50% van de bevolking vol
gens het C.B.S. met vakantie, een 
getal dat naar verwachting in 2000 
zo’n 70% zal bedragen. Voor het 
toeristisch bedrijfsleven zal de va
kantiespreiding altijd een probleem 
blijven vormen. Gelukkig, geldt dit 
voor de vakantiegangers in veel 
mindere mate. Heeft niet hetzelfde 
C.B.S. door zijn onderzoekingen 
uitgewezen dat eén niet onaanzien- _ 
lijk deel van de Nederlandse vakan
tiegangers in het hoogseizoen met. 
vakantie zal blijven gaan, ook al is 
men nergens aan gebonden?

Wanneer men de vakantie
spreiding als een probleem 
zou ervaren, had dat onder
zoek ongetwijfeld tot andere 
resultaten aanleiding gege
ven!
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DORDRECHT
en omstreken

Handelsmaatschappij A. van ROOH N.V.
WESTHAVENKADE 61, VLAARDINGEN  

TEL. 34.34.92 en 34.30.46

U slaagt beslist bij ons voor uw kampeer- 
en water sportartikelen

In ons atelier worden alle voorkomende werkzaam
heden op het gebied van tenten, caravans, luifels,, 

bootzeilen etc. gedaan.

v.h. GEBR. HARKEMA
SINDS 1948 JOHAN STAAT - DORDRECHT

ZOWEL VOOR 
WONING, 
GARAGE, 
FABRIEK OF  
SCHIP

Automateriaal 
Gereedschappen 
Hang- en Sluitwerk 
Ijzerwaren 
Bevcstigingsartikelen

tel. 3.94.29 
tel. 3.94.33 

.tel. 3.32.21 
tel. 3.43.03 
tel. 3.43.03

LEVERING ALS REGEL UIT VOORRAAD  
GROOTHANDEL EN FABRIEKSAGENT

Drukkerij De Longte B.V.
Postbus 171 - Dordrecht - Tel. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleitren 
reklamedrukwerk

UTRECHT

UW INTERIEUR
SMAAKVOL EN GEZELLIG
INGERICHT
EN TOCH NIET DUUR

GELDERLAND

radio K. B. Weimar Televisie
L a n d elijk  erk en d  in sta llateur  

E lek trisch e a p p a ra ten  — V erlichting
MAANDEREIND 19 -  EDE -  TELEFOON 8S73

C O N V E C T O R E N
VOOR KOLEN, OLIE EN GAS 
ZOWEL VOOR WOONKAMERS 
ALS VOOR KANTOREN, ZALEN

ETC.

FIRMA 
T. VI ETS

Bergstraat 38 -  Telefoon 0 8370-2765 -  WAGENINGEN

MAGAZIJN „HET ANKER”
HO9 FDSTRAAT 94 - 96 -  VEENENDAAL

Z e e r  vo o rd elig e  a a n bied in g  in 
terlen k a  vallen  en  g ord ijn en

SPECIALITEIT IN NYLONKOUSEN

/  ihmimuiihi 11 ■ ■ ■ 1111111111"  I ................... .
1

OVERIJSSEL

50 JAAR DE MEEST GEVRAAGDE

WONINGINRICHTING

J. Voerman & Zonen
Assendorperstraat 73-81 -  Tel. 1.65.07. -  Zwolle

VERBOUW
NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

e l  schutten Dm. aannemersbedrijf
Fa. W. van Tellingen

SLOTLAAN 135-137 - ZEIST  
TELEFOON 1.24.86

Hyacinthstraat 40a -  Enschede -  Telefoon 0 5420-1.16.38.

H. STRUIK & ZOON N.V.
F a b riek  va n  d ek k led en

FRIESLAND

modecentrum

en ten ten

IMP. GROOTHANDEL SCHEEPS- 
EN AANNEMERSBENODIGDHEDEN 
ELEKTRISCHE EN AUTOGENE 
LAS- EN SNIJBENODIGDHEDEN.

DEVENTER 
Telefoon 05700-1.39.70

Dokkum-Diepswal 17 tel.: 05190 - 2361

Alle textielgoederen, 
bedden, dekens, 
matrassen, complete 
woninginrichting

Grootzand 14 -  38 -  42, SNEEK - Mldstr. 114, jp U R E

RIYEL
Fabriek van RIJWIELEN 
en AUTOPEDS
S U R H I U S T E R V E E N
Telefoon 0 5124-1545

Diepenveenseweg 8

l i S  AMSTERDAM

stiesweq 91 -  Javaslraat 199 -  Krugerplein 29 -  Dapperslraat 16 -  Jan van 
enstraat 6 0 -  Jan Evertsenstraat 130 -  Hugo de Grootplem 20 -  Spaarndammer- 
iat 97 -  Bentinckstraat 28 -  Oranjestraat 2 B -  v.d Helstplein 9  -  Westerstraat 138 
Ipreeuwenpark 3 -  Ribesstraat 39 -  Juinstad Osdorp, Tussenmeer 62 -

Vervolg van pag. 6
w e r k b e z o e k

FRIESLAND

trokken zijn, is omgesprongen. Het 
kabinet is in deze zaak autoritair te 
werk gegaan.

SneekEen groep Kamerleden vertrok aan het begin van de middag naar Sneek, waar een korte ontvangst plaats vond bij het College van Burgemeester en Wethouders.
De industrie in Sneek bestaat 
voornamelijk uit ondernemingen in 
de sector van de metaalnijverheid. 
Vandaar dat een bezoek werd ge
bracht aan Landustrie N.V., een 
300-man tellend bedrijf, dat 
zuiverings-installaties ontwikkelt, 
fabriceert en installeert. Met name 
de laatste jaren richt het bedrijf zijn 
blik steeds vérder over de lands
grenzen. Voor de continuïteit van 
het bedrijf is dat noodzakelijk, om
dat de verwachtingen voor Neder
land op langere termijn niet spec
taculair zijn. Vanaf 1985 zal in Ne
derland het oppervlaktewater im
mers schoon zijn, aldus de direc
teur van Landustrie.In de. gemeente Hemelumer Olde- ferd (Koudum en omstreken) volgde ook een ontmoeting met het College van B & W. Daarbij waren verte- 

, genwoordigers ' van plaatselijke 
groeperingen en organisaties aan
wezig, waardoor het gesprek zich 
met name richtte op de ruilverka
veling en de slechte verbindingen 
met het openbaar vervoer.
De voorbereidingen voor de 7000 
ha. grote ruilverkaveling Koudum 
startten in 1971. Er rezen proble
men toen het Ministerie van C.R.M. 
op een erg laat tijdstip met claims 
kwam voor stukken natuurgebied 
en weidevogelgebied. In Koudum 
ontstond deining over de plannen 
van de C.R.M.'Men vond het niet zo 
leuk behandeld te worden als „na- 
tuurbarbaar” . Er volgden gesprek
ken, die ertoe leidden, dat de 
weidevogel-gebieden uit de plan
nen werdén geschrapt. In het na
jaar 1975 zullen de definitieve ruil- 
verkavelingsplannen in stemming 
komen. Er is nog weinig te zeggen 
over de uitkomst van die stem
ming.
Over de diensten van het openbaar 
vervoer is men in Koudum ook niet 
te spreken. Sinds enige tijd is de 
particuliere vervoersonderneming 
ZWH opgegaan in NS-dochter 

'FRAM. In november 1974 kwam de 
FRAM met een nieuwe dienstrege
ling^ die voor Koudum en omge
ving een grote verslechtering bete
kende. Dat leidde tot een protest- 
vergadering in Koudum. De nieuwe 
dienstregeling houdt, naar de me
ning van de actievoerders, onvol
doende rekening met scholieren, 
winkelpersoneel en verplegend 
personeel, die dagelijks naar Kou
dum komen. Zij moeten nu zelf 
het vervoer improviseren. In Warns 
is de situatie nog slechter. Daar is 
helemaal geen openbaar vervoer. 
De FRAM heeft nu toegezegd te 
trachten met ingang van 1 juni a.s. 
de dienst op werkdagen met één 
uur te verschuiven.

Maar dat vindt men in Koudum 
onvoldoende. De gemeente is ook 
financieel niet in staat extra ver
voer te financieren.
Van de kant van de fractie werd 
naar voren gebracht, dat uit ’s Rijks 
schatkist al enorme bedragen naar 
het openbaar vervoer gaan. Maar 
aan het financieel onderstèunen 
door het Rijk zijn grenzen verbon
den. De fractie wil ook geen ver
wachtingen wekken, die niet geho
noreerd kunnen worden. Toegezegd 
werd dat afgewogen zal worden of 
de verhoudingen wel goed zijn, 
terwijl nog enkele praktische sug
gesties werden doorgegeven.
Het bezoek van de Zuid-West-hoek 
van Friesland werd door de
A.R.P.-delegatie afgesloten door 
een ontmoeting met vertegenwoor
digers van het Samenwerkingsorgaan Zuid-West-Friesland. Het gaat 
hier om een samenwerking tussen 
13 gemeentes (binnenkort 14) en 
een verzorgingsgebied van 100.000 
inwoners. Belangrijkste activiteit 
op cfit moment: het instellen van

een centrale alarmering bij ongeval
len, brand etc.

Heerenveen
Aan het eind van de middag ver
trok een AR-delegatie met o.a. Aan- 
tjes, Van Dam, Schouten en Beu- 
umer, gedeputeerde Renkema, en 
statenlid Reehorn naar Heerenveen, 
al waar B. en W. van Heerenveen 
hen ontving. Dat gebeurde nadat 
fractievoorzitter Aantjes tussen 
deze bezoeken door nog een ge
sprek met de NCRV had afgerond, 
in het kader van het programma 
„Ander Nieuws", waarin een ge
filmd portret van Aantjes op 28 
maart zal worden uitgezonden. Tij
dens het geanimeerde gesprek met 
het gemeentebestuur van Heeren
veen stonden centraal de aanleg 
van rijksweg 32 naar de Afsluitdijk, 
de spoorlijn naar Groningen, de 
uitbreidingsplannen van Heeren
veen, en de activiteiten van de 
Noordelijke Ontwikkelingsmaat- 
schappij(NOM). Ook hier spitste de 
discussie zich .toe op de werkgele
genheidssituatie, waarbij met name 
werd gesproken over de om- en 
herscholingsmogelijkheden en de 
begeleiding van de werklozen. Wat 
kan men werklozen aanbieden om 
hen toch een zinvolle tijdsbeste
ding te geven, b.v. via sociaal- 
cultureel werk, was daarbij een van 
de centrale vragen. Na een diner, 
wat door het gemeentebestuur 
werd aangeboden, vertrokken Beu- 
mer en Aantjes naar Oranjewoud, 
waar in Hotel Tjaarda met een goed 
gevulde zaal van gedachten werd 
gewisseld over een groot aantal ac
tuele problemen. De discussie ging 
over de landschapsparken, de toe
name van het geweld in onze sa
menleving, de spreiding rijksdien
sten, de werkgelegenheidspositie, 
de positie van het kabinet en de 
woningbouw, en ook over het CDA. 
Wat dit laatste betreft was Aantjes 
(na een uitdrukkelijke vraag uit de 
zaal) van mening dat, nu de kies
verenigingen moeten beslissen over 
de statuten, men vertrouwen kon 
hebben in de mondigheid van de 
ARP, „als weinig andere partijen 
een bewuste politieke partij". Hij 
meende verder dat fractieleden met 
enige terughoudendheid zich in de 
discussies over het CDA moeten 
opstellen, omdat dit in eerste in
stantie een zaak van de partij is.

Aantjes zei verder van harte 
te hopen dat de ene CDA- 
lijst er in 1977 komt, maar 
dat het wel moet rusten op 
de politieke realiteit: „Dat 
moet kunnen, maar het is 
wel een geweldige opgaaf’.

Die milieu
beschermers...Op het werkbezoek in Friesland hoorden wij het volgende verhaal. Milieubeschermers hadden op een bepaald stuk weiland bezwaar gemaakt tegen het feit dat daar paarden rondliepen, die voortdurend de daar aanwezige kievitseieren voor een gedeelte stuk trapten. U begrijpt het: ze drongen aan op het verwijderen van de paarden, hetgeen na veel aandrang ge

schiedde. Maar wat is het resultaat: ook de kievieten verdwenen, omdat zij de geur van de paardenuitwerpselen moesten missen. Daarmee is weer eens aangetoond dat de natuur sterker is dan de leer.



- 22 maart 19 75 NEDERLANDSE GEDACHTEN 9

Meer dan 10 jaar is vaak op 
indringende wijze binnen 
onze partij de discussie ge
voerd over de samenwerking 
tussen K.y.P., C.H.U. en 
A.R.P. Het argument voor 
dit streven naar samenwer
king was steeds „waarom 
gescheiden optrekken als je 
het over het uitgangspunt 
eens bent.” Eenheid van 
uitgangspunt moet immers 
leiden tot eenheid van poli
tiek beleid (program en uit
voering).

Door
J. van Houwelingen 
Tweede Kamerlid 
A.R.P.

Inmiddels hebben de drie afzonder
lijke partijen ingestemd met het 
uitgangspunt, zoals geformuleerd 
in art. 1 van de statuten van het 
C.D.A. Betekent dit dat men het nu 
wel gemakkelijk eens zal worden 
over het politiek beleid? Juist hier
over maken zich velen, m.i. terecht, 
grote zorgen. Het gaat hierbij niet 
alleen om de bijzonder^ positie van 
de C.H.U. als oppositiepartij maar 
ook kunnen vaak vrij principiële 
verschillen gesignaleerd worden 
tussen A.R.P. en K.V.P.
Toch moeten de kiesverenigingen 
zich in de komende weken uitspre
ken voor of tegen de ontwerp statu
ten van het C.D.A Natuurlijk bete
kent dit nog niet dat door aanvaar- 
ding van de statuten een volledige 
eenheid is bereikt. De keuze voor 
of tegen de statuten is echter wel 
een zodanig belangrijke stap op 
weg naar deze eenheid dat een dis
cussie over de politieke inhoud ei
genlijk niet achterwege zou mogen 
blijven. Het is te betreuren dat er 
hierover op dit moment nog zo 
weinig duidelijkheid is. Immers pas 
dan kan getoetst worden of men 
het werkelijk eens is over het uit
gangspunt.

Het uitgangspunt
Binnen de A.R.P. heeft vooral het 
uitgangspunt steeds als centraal 
punt ter discussie gestaan. Het ging 
hierbij niet alleen om de formule
ring. Twijfels waren er vooral over 
de vraag of wel voldoende is gega
randeerd, dat het C.D.A. een echt 
christelijke partij zal zijn. Het idee 
van de „open partij” , zoals vele ma
len gelanceerd door leden van de 
K.V.P. lokt weinig anti-revolutio- 
nairen aan, Christelijke politiek is 
meer dan het alleen maar „geïn
spireerd” zijn door het evangelie, 
het dient te zijn een politiek vanuit 
het evangelie het zich gebonden 
weten aan het woord van God.

discussie 
profiel CDA

Het zal altijd wel moeilijk blijven 
een formulering te vinden, waarin 
en katholieken en protestanten zich 
volledig kunnen herkennen. Op 
zichzelf kan ik me dan ook wel 
vinden in de geamendeerde formu
lering in de statuten. Niemand zal 
kunnen beweren dat bewust geko
zen is voor de open partij. Toch 
blijven er bij velen twijfels, twijfels 
die helaas door uitspraken van en
kele „invloedrijke” K.V.P.-leden 
versterkt worden.
Hoewel het onjuist is te blijven 
wantrouwen is het toch wel begrij
pelijk dat men in zo’n situatie extra 
kritisch is, wanneer antwoord moet 
worden gegeven op de vraag, welk 
politiek beleid hieruit voort moet 
komen. Juist hier beginnen de pro
blemen. Te lang hebben we ook 
binnen onze partij de discussie ge
voerd uitsluitend over het uit
gangspunt. Aan de politieke discus
sie zijn we vaak niet toegekomen. 
Dit is thans meer dan ooit noodza
kelijk.

Het programma
Het is misschien een veilige weg 
hier dan ook gezamenlijk mee te 
beginnen. Toch geloof ik dat men 
juist als-men de eenheid wenst, dit

VRAGEN
In b ijg aan d  artik el s te lt de heer J. 
va n  H o u w elin gen  enkele vragen  
aan de orde ron dom  de vo ortga n g  
va n  h et C D A . W aarn em en d  p a r tij
v o orzitter dr. K u ip er gaat in  eén  
reactie , die u eveneens op deze pa
g in a  aan treft, op de vragen  van  
V an H o u w elin gen  in.

als partijen afzonderlijk moet doen. 
Als zal blijken dat men tot dezelfde 
politieke conclusies komt, zal het 
gemakkelijker zijn bestaande twij
fels af te breken Er wordt nog wel 
eens beweerd dat het C.D.A. een 
midden-positie moet innemen, 
(binnen D.S.’70 hoorde je deze 
kreet ook wel eens). Ongetwijfeld 
kan men hiermee kiezers winnen, 
die nu op andere partijen stemmen. 
Ik ben er echter van overtuigd dat 
een programma van een christelijke 
partij, die tracht vanuit de bijbelse 
boodschap antwoorden te vinden 
op de politieke vragen, nimmer als 
zodanig gekenmerkt kan worden.

Hét zal een eigen visie zijn die niet 
maar gemakkelijk geplaatst kan 
worden tussen links en rechts, tus
sen progressief en conservatief tus
sen werknemers en werkgevers. 
Het evangelie moet ons ook vandaag 
daag leren, dat werkgevers en werk
nemers in wezen dezelfde opdracht 
hebben in deze maatschappij. Dat 
betekent niet de kool en de geit 
sparen. In het politieke programma 
zullen steeds de kernpunten, zoals 
mr. W. -Aantje die op de partij
raadsvergadering in 1974 heeft'ge
noemd, moeten doorklinken.
Dit programma zal ook duidelijk 
dienen te zijn voor wat betreft de 
vragen die thans aan de orde zijn.

De uitvoering
We zullen het niet alleen eens moe
ten zijn over het programma, maar 
ook over de uitvoering. De huidige 
moeilijkheden zijn voldoende be
kend. De C.H.U. in de oppositie rol, 
de A.R.P. en K.V.P. als min of meer 
extra-parlementaire regeringspar
tijen. Gemakshalve probeert men 
ons op te delen in voor- en tegen
standers van het kabinet Den Uyl. 
Een weinig ideale situatie om dui
delijk te maken dat we het over de 
uitvoering eens zijn. Het is boven

dien te gemakkelijk om te veron
derstellen dat er bij een volgende 
kabinetsformatie geen problemen 
komen als nog te weinig overeen
stemming is over de uitvoering. 
Voor die tijd zal reeds op hoofd
punten moeten blijken, dat men 
gezamenlijk tot een opstelling zal 
kunnen en willen komen. Eenheid 
zal er niet' alleen moeten zijn, als 
we het oneens zijn met voorstellen 
van het kabinet Den Uyl. Op kies
verenigingen hoor je nog wel eens 
de klacht, waarom er landelijk zo
veel problemen zijn, terwijl het op 
regionaal niveau zo goed gaat. Van 
belang hierbij is natuurlijk de ver
schillende opstelling t.o.v. het ka
binet den Uyl. Toch is dit niet het 
enige en zelfs niet het belangrijkste 
punt. Veel meer wordt dit veroor
zaakt door de noodzaak vaker ant
woord te moeten geven op meer 
principiële punten.

Partijorganisatie
Men is het in onze partij er altijd 
over eens geweest dat eenheid van 
organisatie vooraf dient te worden 
gegaan door eenheid in politiek be
leid (partijresolutie 1968). Doelstel
ling is immers niet de ene partij or
ganisatie maar eenheid op politiek 
gebied. Het is de vraag of met deze 
statuten al niet te ver wordt gegaan. 
Natuurlijk wordt pas de uiteinde- 
.lijke eenheid van organisatie be
reikt, als besloten wordt bij de vol
gende verkiezingen met ëen lijst te 
komen en de eigen partijorganisatie 
op te heffen. Bij iedere stap zal het 
moeilijker worden het streven naar 
eenheid af te breken, indien men 
het onverhoopt toch niet eens kan 
worden over programma en uitvoe
ring, gebaseerd op het uitgangs
punt.
Een breuk zal in zo’n geval ook ex
tra schade toebrengen aan wat 
reeds bereikt was op regionaal ni
veau. M.i. moeten de kiesvereni
gingen, gezien ook deze risico’s, he
laas in een te vroeg stadium een 
uitspraak doen over de concept sta
tuten.

Ten slotte
De partijorganisatie is geen doel 
maar middel. Het zijn de partijle
den die uiteindelijk zullen bepalen 
wat de inhoud en betekenis van de 
christelijke politiek in Nederland 
zal zijn. Indien men hieraan wil 
werken vanuit het uitgangspunt, 
dat het evangelie de basis is van al 
ons handelen, dan zal men zeker 
niet tot een open centrumachtige 
opstelling komen. Dan zal men ook 
voldoende weerstand bieden tegen 
de dreiging van een scheiding in 
een links en rechts blok (Roskam 
Abbing).

Het behoud van de christe
lijke politiek vraagt een 
voortdurende zorg en inzet. 
Vernieuwing is iedere dag 
opnieuw nodig.

De fractievoorzitters van de CHU en ARP, de heren Kruisinga en Aantjes ,feliciteren” elkaar met de voortgang van het CDA op beider partijvergaderingen in december j .1. Op de achtergrond de voorzitter van de beide partijen baron Verschuer en drs. de Koning.
Reactie vond.-voorzitter D. Th. Kuiper:

Gezamenlijke taak 
voor christelijke politiek 
gezamenlijk aanpakken

Met enkele stellingen uit Van Hou- welingens artikel kan ik het eens zijn. Ook een aantal van de vragen en onzekerheden kan ik mij indenken. Wat betreft enkele conclusies passen kanttekeningen, die mede geplaatst worden vanuit de door het partijbestuur getrokken beleidslijn, m.b.t. de ontwikkeling van het C.D.A.
■ Het is juist dat het niet alleen 
ging om de formulering van de 
grondslag. Wel is met name daar
aan van ARP zijde veel meer waar
de gehecht. Daarom is het ook 
reëel er goede nota van te nemen 
dat, mede t.g.v. de inbreng van AR 
en CHU zijde de grondslag van het 
CDA op een bevredigende en on
dubbelzinnige wijze geformuleerd 
is.
■ Het is ook juist dat we ons in de 
ARP te lang uitsluitend hebben ge
richt op de grondslagdiscussie en 
daardoor niet toekwamen aan de 
politieke discussie.
B Het is in dit verband een goede 
zaak dat de CDA-conferentie be
sloot het politieke programma te 
doen vooraf gaan door een aantal 
overwegingen, over grondslag en 
doel van het CDA, die letterlijk ont
leend zijn aan de CDA-statuten. 
Daarin wordt duidelijk dat een 
dergelijk program getoetst behoort 
te worden aan de grondslag en dat

expliciet is gesteld dat een onder
ling appèl op deze toetsing legitiem 
is.
B Maar is het nu zo dat een christe
lijk uitgangspunt nu ook een chris
telijke politiek garandeert, wat be
treft program en uitvoering? Ik be
luister dat v. H. niet op dit stand
punt staat, want hij betreurt de 
eenzijdige gerichtheid op grond
slagdiscussie s en het tekort aan po
litieke discussies. Ik deel dat 
standpunt. Daarnaast stelt hij dat 
pas aan „een discussie over de poli
tieke inhoud” van het CDA „ge
toetst kan worden of men het wer- 
kelij k eens is over het uitgangspunt” . 
Ook hierin kan ik, kwa intentie een 
eind meegaan. Er bestaat echter 
wel een duidelijke spanning tussen 
beide stellingnamen. Ook die span
ning deel ik.

B Deze spanning blijkt ook uit de 
grote zorgen die v. H. heeft met be
trekking tot de eenheid van poli
tiek beleid in het CDA, die niet 
slechts betrekking hebben op „de 
bijzondere positie van de CHU als 
oppositiepartij” , maar ook de „vaak 
vrij principiële verschillen tussen 
ARP en KVP” betreffen. Ook deze 
zorgen zijn terecht. Maar het is on
juist deze feitelijke gedeeldheid bij 
voorbaat en bij voorkeur te koppe
len aan het al of niet bestaan van 
„werkelijke”  overeenstemming over 
het uitgangspunt. Het is veel meer 
plausibel deze te wijten aan histo
rische, actuele en feitelijke verschil
len.Historische verschillen voortko
mend uit de afkomst uit verschil
lende christelijke denominaties; actuele verschillen voortkomend uit

de alom betreurde gang van zaken 
bij de vorige kabinetsformatie; feitelijke verschillen voortkomend uit 
de omstandigheid dat apart opere
rende fracties en partijen nu een
maal de neiging hebben een eigen 
identiteit aan te nemen.
B Deze verschillen worden even
wel in beginsel overschaduwd door 
de gemeenschappelijke afkomst uit 
de verschillende christelijke deno
minaties. En door de wetenschap, 
dat bezien over een langere termijn 
dan de huidige kamerperiode, er 
duidelijke ontwikkelingen en op 
bepaalde punten zelfs verwisselin
gen van de AR, CH en KVP lijnen 
in het politieke spectrum te onder
kennen zijn. In een tijd van grote 
vraagtekens over de toekomst van 
de christen-democratische idealen 
en een toenemende afbrokkeling 
van christelijke organisatievorming 
rust op de 3 chr.-dem. partijen de 
zware verantwoordelijkheid om 
voor hun deel deze idealen ook in 
de toekomst een zo effectief en in
vloedrijk mogelijke organisatori
sche vormgeving te waarborgen.
B Dat betekent niet dat de huidige 
verschillen niet reëel en serieus 
zouden zijn. Ik stel mij volledig 
achter het door Aantjes herhaalde
lijk vertolkte standpunt dat in de 
loop van het volgende parlemen
taire jaar er een aantal voorwaarden

van voldoende politieke eensge
zindheid voldaan zal moeten wor
den. De huidige CDA-statuten en 
de daaruit voortvloeiende fede
ratieve organisaties zijn daartoe een 
noodzakelijke, maar bepaaid geen 
voldoende voorwaarde. Nu we 
meer dan 10 jaar met elkaar ge
sproken hebben over samenwer
king, in de afgelopen 2 jaar deze 
statuten op de juiste wijze hebben 
voorbereid, is er geen sprake van 
een overhaaste of te vroege beslis
sing.
B Wanneer in de loop van 1976 de 
verdere voorwaarden niet vervuld 
zouden worden behoeft dit niet 
toegeschreven te worden aan afwe
zigheid van een werkelijk gemeen
schappelijk uitgangspunt. Maar dan 
is de werking ervan in de 3 partijen 
kennelijk niet krachtig genoeg ge

dweest om historische en feitelijke 
obstakels op korte termijn uit de 
weg te ruimen. Dan dreigen echter 
de middelpuntvliedende krachten 
van een links- rechts- tweedeling of 
van andere aard grote kansen te 
krijgen.Het behoud van de christelijke politiek in Nederland vraagt ook op dit punt een voortdurende zorg en inzet. Het verdient de voorkeur deze gezamenlijke taak ook gezamenlijk aan té pakken.Amsterdam, D. Th. Kuiper
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AANNEMINGSBEDRIJF
„SCHOUWEN-DUIVELAND”

N.V.
Schuithaven 10 - ZIERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen)
HET AD R E S VOOR 

UITVOERING VAN BETON-, WATER-,
■ W EGENBOUW - en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

ASSe soorten tegels .Telefoon 01848-1202

m
«B! SINDS

. Ha 1883 ___

/ I I  D E N  B O E R
M M  N I E U W - L E K K E  R L A N  D

In de Noordoostpolder en 
Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerkeii, scholen en boerde
rijen.

AANNEMERSBEDRIJF

GEBR. SALVERDA B.V.

v i n k :
U tilite its -e n  w o n in g b o u w
Kerklaan 9, Moordrecht. 

Telefoon 01827-3044 en 3045.

SYSTEEMBOUW VERMEULEN B.V. MILL 
Industrieterrein Postbus 3 tel. 08859-1024

DE GEMEENTERAAD
een cu rsu s  g em een tep o lit ie k

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en' al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is i.s.m. Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

Becker Telecommunicatie Industrie B.V.
EXPERTS OP HET GEBIED VAN ELEKTRONICA

Do schrlfielijke cursus bestaat uit 24 lessen, alle 
voorzien van vragen, dia kunnen worden ingezonden 
ter correctie.

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  de gemeente
-  de rol van het gemeenteraadslid
-  ambtenaren
-  de gemeentebegroting
-  inkomsten van de gemeente
-  inspraak
-  contact met de kiezers
-  bestuur door subsidie
-  milieuhygiëne
-  volksgezondheid, 

sociale zorg en bijstand

de

-  ruimtelijke ordening
-  volkshuisvesting
-  onderwijs
-  cultuur en recreatie
-  sport en jeugd
-  economisch beleid
-  openbare orde
-  functionele en wijkraden
-  intergemeenteiijfee samenwerking! 

en gewestvorming
-  de gemeentewet herzien 

s lech ts  fp rils  van de cursus bedraagt s lech ts  f  25,- 
dankzij de subsidie die de S tich ting  on tvangt van de 
m in ister van Cultuur, R ecreatie  en M aatschappelijk  
Werk, te  voldoen door s to rting  op g iro  1501169 t.n.v. 
de S tich ting  Burgerschapskunde te Leiden onder 
verm elding van „D e  Gemeenteraad” .

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit 11 lessen:
-  de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. -  

2 lessen.
-  de gemeente in ons bestuursstelsel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting

Burgerschapskunde \
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

M obilofoons
Oproepsystemen
E choloden

Automatische 
telefoonkiezers 
Automatische piloten

Dijnselburgerlaan 1 -  Zeist -  Tel. 03404-1.35.11

A. BAARS Azn.

Exploitatie van 
baggermaterieel B.V.

VERKOOP EN VERHUUR

Telefoon (0 1840) -  5566 
Postbus 70, Sliedrecht.

n

Scheepswerf A. BAARS Azn. B.V.
SLIEDRECHT
Telefoon (0 1840) -  5566 
NIEUWBOUW EN REPARATIE

Handel in BUIZEN (diverse maten) 
NIEUW IJZER, zoals platen, hoek- en balkijzer 

RIJPLATEN in diverse maten.
STOLK’S Handelsonderneming B.V.

Postbus 1, H. I. AMBACHT 
Afd.: Sloperij, Veersedijk 233, tel. 0 78-2.80.00 

Afd.: Bruikbare materialen, Veersedijk 11, 
tel. (0 1858) 2024 en 5025.

FIRMA DE REK EN HORSMAN

Fabriek van ScheepsSieren
DORPSSTRAAT 102 -  TEL. 0 1894-218 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

Systeembouw (Permanent en Semi Permanent) 
Systeembungalows, Scholen, Kantoren, Houten ga
rages, Bedrijfsschuren en loodsen, etc.'

MEILINK B.V.
HOUTHANDEL J KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN
Vestigingen in B orcu lo Ttel.' 0 5457-1561*

Zutphen: Tel. 0 5750-3748
B oxm eer: Tel. 0 8855-1744

SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

BIN NENH AVENSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

FIRMA C. VERMEER 
en ZONEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 01808-1230 -  Ouderkerk aan de IJssel 

RONDE en O VALE TAFELRAN DEN  - GEBOGEN 
R EG ELS v oor  stoelen en fauteuils - ARM LEGGERS - 
K APPEN  - R E G E LS - STIJLEN, EN Z. .ENZ.

VOSKAMP EN VRIJLAND 
KASSENBOUW N.V.

K ASSEN BO U W  - KETELBOUW  
VERW ARM ING

's-G R A V E N ZA N D E  POSTBUS 30 
TEL. 0 1748-3921*

„NEEM VAKER EEN BLOEMETJE 
MEE”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer—

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-4244-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting
op giro 544232 t.n.v. Teleac -  Utrecht, onder vermelding van
„De Gemeenteraad".

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare
schriftelijke cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor 

f 9,50.
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwer

king -  10 lessen voor f 10,-.
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden -  34 lessen 

voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STIC H TING
BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169.

Wij hebben op allerlei ge b ie d  v o o r o u d  en 
jo n g  , J

Studieboeken (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
De Vuurbaak en T .  W ever.

Ook de folders van de boeken van W. Schippers,! 
H. Kingmans, H. te Merwe en andere schrijvers. |

Voor ai Uw „BRONNEN” naar de

„BRONNENKONINQ”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl.
(zonder postzegel).

GRONINGEN

Makelaarskantoor J. Fokkens Siddeburen

in roerende
en onroerende goederen 
verzekeringen en hypotheken

T E LE F O O N  05983-360

iat___
I W I M d l

G R O N IN G E N

Zwitserse horloges
Verlovingsringen
Tafelzilver
G oud en zilver
Avondmaalsserviezen

BASLEY CONSTRUCTIE- 
WERKPLAATS EN 
MACHINEFABRIEK N.V.

NIEUW-LEKKERLAND -  * TELEFOON 01848-436

$  Staalconstructie 
voor ‘gebouwen e.d.

6  Alle soorten kranen

N.V. Scheepsbouwwerf v.h. 
FIRMA A. LANSER

Sliedrecht-Holland
HYPOTHEEK
tot 140 % en meer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.prov. 
GELDLENING f  5000,- 36 m. f 171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemidd. ONROEREND GOED '
Drs. J. A. Uding & Partn. Fin. adv. en vast-
goedcons. v. Maerlantlaan 7, Amersfoort. Telefoon 
033-1.68.53/3,20.68
Bijkantoren:
•  v.d. Helstlaan 39, H’sum, telef. 02150-1.32.87;
•  Tholenseweg 9, A’veen, telef. 020-43.11.99. _ ____

ROTTERDAM

W. J. SPOORMAKER N.V.
AUTOMOBIELBEDRIJF ROTTERDAM-ZUID

W olphaertsbocht 246 -  Telefoon 7.75.50 

Official Peugeot-dealer voor Rotterdam-Zuid 

en de eilanden IJsselmonde en Voome-Putten.

C. d e  M ooy & Zoon
lm- en export bloemenhandel

ROTTERDAM 

LOM BARDKADE 21, TELEFOON 11.33.50

N.V.'Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
V E R ZO R G T  A L UW TRANSPORTEN 

DOOR HET GEHELE LAND

ROTTERDAM , telef. 0 10-24.25.65 -  Postbus 6401# 
De Jonghstraat 25
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O V E R D R U K K E N  C .D .A .-S T A T U T E NVan de C.DA.-ontwerpstatuten zijn extra overdrukken beschikbaar. In de komende weken krijgen 
dé A.R. kiesverenigingen de gele
genheid zich over de statuten uit te

H E E F T  
U D E

C O N T R IB U T IE
A L

G E S T O R T ?
„ G É B R U IK  

A C C E P T 
G IR O K A A R T !

spreken. Om de behandeling te 
vergemakkelijken verdient het 
aanbeveling overdrukken te bestel
len en aan de leden toe te zenden. 
De prijs van de overdrukken is als 
volgt:1 ex.2 t/m 4 ex.5 t/m 9 ex.10 tlm 24 ex. 25 en meer ex.

ƒ 0,40 per ex. 
ƒ 0,30 per ex. 
ƒ 0,20 per ex. 
ƒ 0,15 per ex. 
ƒ 0,10 per ex.

Bestellingen kunnen worden ge
plaatst door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op postgiro 89673 t.n.v. A.R. Partij stichting, Den Haag met vermelding van het gewenste.
Hebt u erg veel haast? Plaats dan 
telefonisch uw bestelling: 070 -
18.39.60 (ook ’s-avonds en in het 
weekend!):

Van de

partij

O p ro ep  penningm eesters  

A F W I K K E L I N G  F IN A N C IË N  1974

Dezer dagen heeft de administra
tie op het partijsecretariaat de fi
nanciën over 1974 gecontroleerd. 
Daarbij is gebleken, dat een aantal 
kiesverenigingen niet of niet ge
heel overgingen tot afwikkeling 
van de kwitanties, bestemd voor 
A.R.P.-Ieden, die de contributie 
1974 nog niet voldeden.
De penningmeesters van de desbe
treffende kiesverenigingen worden 
opgeroepen alsnog tot afwikkeling 
van de nog openstaande contribu
ties over 1974 over te gaan. Alleen 
een volledige afwikkeling van de 
contributies kan voor een vol
doende opbrengst voor de kiesver
eniging, de regionale partij- 
organen en de landelijke partij

zorgen. Daarom is de medewer
king van iedere betrokkene on
ontbeerlijk.

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en schaftketen 
scholen en 
kerken 
directie- en. 
schaft- 
w agens
etc. HOUTBOUW

HABDINXVEL.D
tel. Giessendam-Hardlnxveld 3888

HAHBO

1?

STATEN CENTRALE 
BEDUM-NOORD

■Het Provinciaal Campagneteam 
(v/h Prov. Organisatie Cie.) te Gro
ningen belegt op maandag 24 maart a.s. om 19.30 uur in „Vita Nova” te 
Middelstum een avond om met de 
kiesverenigingsbesturen te praten 
over hun organisatorische proble
men. Het functioneren van de 
plaatselijke kiesverenigingen staat 
centraal. A.R.P.-buitendienstmede- 
werker H. Faber komt hierover van 
gedachten wisselen. De’ Staten- Centrale Groningen komt op 27 maart bijeen in gebouw „Elim” , 
Parkstraat, Hoogkerk.

ARP GELDERLAND
Op 22 maart a.s. houdt het provin
ciale comité Gelderland een alge
mene ledenvergadering in restau
rant „Ricne'-Nationaal” , Willems- 
plein 38, Arnhem. Op deze bijeen
komst wordt in een forum met 
CNV-2e voorzitter L. de Graaf en 
met de ARP Tweede Kamerleden 
Vermaat en van Houwelingen ge
sproken over de bekende brochure 
„Gerede twijfel” , welke handelt 
over een hernieuwde bezinning op 
de economische groei en over het 
rentmeesterschap.

ZUID-HOLLAND
Op donderdag 27 maart a.s. bren
gen de AR- en CH-statenleden van 
Zuid-Holland een bezoek aan de 
Alblasserwaard en de Vijfheeren-

. Wij komen bijeen

landen. Voor de middaguren staan 
diverse besprekingen met in de 
streek werkzaam zijnde organisa
ties op het programma. Aanslui
tend is er een rondrit' door het ge
bied. ’s Avonds is er een openbare 
bijeenkomst, met de AR- en CH- 
statenleden.
De bijeenkomst zal worden gehou
den in motgl Gorinchem; aanvang 19.30 uur.
Het is de bedoeling tijdens deze 
vergadering een aantal onderwer
pen te belichten, die voor deze 
streek van belang zijn, zoals het 
streekplan, de nota kleine kernen, 
de gemeentelijke herindeling, de 
dijkverbeteringswerken c.a., de 
Baanhoekbrug. Ruimschoots gele
genheid voor discussie.

PROF. STEENKAMP 
IN ASSEN.

Op dinsdag 25 maart spreekt prof. 
Steenkamp, voorzitter van het 
CDA, te Assen, in „de Kolk” , aan
vang: 19.30 uur. Onderwerp: „wat is 
en wil het CDA” .

Werkplan biedt mogelijkheid 
van eigentijdse aanpak

Wil een A.R. kiesvereniging 
goed functioneren dan is het 
onderstaande werkplan een 
goede leidraad.

Leidraad
■ het werven van leden, hetzij door 
„bliksemacties” , hetzij door syste
matisch adspirant-leden te bezoe
ken;
■ het activeren van leden door.
a. het beleggen van voorlichtings
avonden over plaatselijke vraag
stukken.
b. het houden van vergaderingen, 
waar de landelijke politiek aan de 
orde komt. Te overwegen is dit in 
samenwerking met naburige kies
verenigingen o f rayonsgewijs te 
doen.
c. het houden van gespreks- of de- 
batavonden met andere politieke 
partijen over gemeentelijke zaken.
d. het beleggen van bezinnings- 
avonden via gespreksgroepen over 
bepaalde thema’s (bijv. christelijke 
politiek en christelijke' politieke 
partij, ontwikkelingen rond de 
maatschappij-structuun medezeg
genschap, inkomenspolitiek, milieu 
en economische orde en groei etc.).

-.EEN  ' 
A C T IE V E  

K IE S 
V E R E N IG IN G

Begeleiding
■ begeleiding van raadsfracties 
door begeleidingscommissies.
■ contact zoeken en onderhouden 
met jongerengroepen van allerlei 
slag en met actiegroepen. Als kies
verenigingen zich bereid verklaren 
hulp te bieden, adviezen te geven 
en voor hun belangen op te komen, 
waar dit nodig is.
■ twee keer per jaar bijeenkom
sten organiseren waar raadsleden 
de kiesvereniging inzicht en ach

tergrondinformatie geven over hun 
doen en laten.
Wanneer kiesverenigingen 
binnen het raam van deze 
punten aan het werk gaan 
hebben zij een welomschre
ven taak en een gevuld jaar
programma. De kiesvereni
gingen zijn dan werkelijk 
actiecentra.

C D A -S ta tu te n
In de Statuten voor het CDA, die 
in N.G./ARPOST van 1 maart j.1. 
werden gepubliceerd is in artikel 
6 een kleine oneffenheid geslopen. 
De voorlaatste zin van dit artikel 
leze men aldus:
„Vanaf dat ogenblik benoemen zij
zelf voor elk vol 10 000-tal één lid in 
het Dagelijks Bestuur, drie leden 
in het Algemeen Bestuur en 70 le
den in het Congres” . (Weggevallen 
was de passage: „en 70 leden in 
het Congres” ).

*

De eerste aanzet tót „De 
Kriekel” is in 1963 -  door de 
toen nog zelfstandige raad 
van Ouddorp -  als één van 
de 3 zgn. Q-gebieden gege
ven. Het bestemmingsplan 
had tot doel de daarin be
grepen- gronden middels een 
planherziening voor recrea
tieve doeleinden aan te 
wenden.

De door' herindeling gevormde 
nieuwe gemeente Goedereede be
loofde plechtig aan de leden van de 
reeds opgeheven gemeente Oud
dorp de bestaande plannen op pla
nologisch gebied te honoreren.

Schurvelingen
„De Kriekel” ligt ten noorden van 
de tot Goedereede behorende kern 
Ouddorp. Het is een zeer merk
waardig gebied, met een fabelach
tige schoonheid. Ongeveer in het 
begin van deze eeuw groeven de 
boeren rechthoekige stukken duin 
af totdat ze bij meer vruchtbare 
grond terecht kwamen. De vrijge
komen aarde werd langs het land 
opgetast waardoor wallen ontston
den, die in de volksmond de naam 
„schurvelingen” kregen.
Ér kan niet ontkend worden dat het 
betrokken gebied voor de eigena
ren momenteel weinig oplevert, 
zoals het in de gehele landbouw 
geen vetpot is. Het is daarom be
grijpelijk dat de betreffende eige
naren een vereniging hebben ge
vormd, die „De Kriekel” panklaar 
hebben gemaakt om samen met een 
kleine groep beleggers c.q. specu
lanten over te gaan tot het bouwen 
van 530 zomerwoningen. Allerlei 
motieven kunnen aangevoerd wor-

Statencentrale Ridderkerk 
op de bres voor 

natuurgebied „ De Kriekel”

TE E L F D E R  UREDe A.R. STATENCENTRALE RIDDERKERK heeft bij eén schrijven van 28 februari 1975 bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bezwaren ingediend tegen het door de raad van Goedereede vastgestelde bestemmingsplan „De Kriekel” te Ouddorp. Hoewel het formeel voor de Statencentrale niet meer mogelijk was om bezwaren in te dienen omdat de in de wet daarvoor gestelde termijnen reeds waren verstreken, heeft het bestuur toch gemeend, zich voor dit unieke natuurgebied in te moeten zetten. Het recreatieplan „De Kriekel” is in december 1974 door de gemeenteraad van Goedereede vastgesteld. Het gaat om het dertig hectare groot Schurvelingengebied waar ± 530 zomerwoningen met bijbehorende voorzieningen zijn gepland.
den om „De Kriekel” te realiseren. 
Zelfs het vigerende bestemmings
plan, vastgesteld in 1963 geeft een 
recreatieve bestemming aan dit ge
bied. Toch is er sinds de vaststel
ling van deze bestemming, en nu, 
veel veranderd, teveel naar de me
ning van de A.R. Statencentrale om 
dit gebied -  rijk aan fauna en flora 
-  op te offeren voor de recreatie.

De ontwikkelingen in onze samen
leving voltrekken zich snel. Allerlei 
zaken zijn in een stroomversnelling 
terecht gekomen, daarom is her
oriëntatie op velerlei terrein nood
zakelijk. Zeker is dat het geval voor 
wat betreft de ruimtelijke ordening. 
De rijks-, provinciale- en gemeente
lijke overheden onderkennen dit 
over het algemeen wel. Alleen is de 
grote moeilijkheid dgt de plannen 
van de verschillende instantie’s 
niet voldoende op elkaar zijn afge
stemd. De Wet op de Ruimtelijke 
Ordening legt de eerste verant
woordelijkheid voor de herziening 
van het bestemmingsplan bij de 
gemeenteraden, normaliter wordt 
een struktuurplan c.q. bestem
mingsplan ten minste éénmaal per 
tien jaar herzien.
Gelet op deze wettelijke bepaling is 
de gemeente Goedereede hiermede 
in gebreke gebleven, terwijl tevens 
wrijving ontstaat met het op 23 juni 
1972 vastgestelde streekplan 
Zuid-Holland-Zuid waarin is ver
meld dat gestreefd dient te worden 
naar behoud van de natuurlijke 
rijkdommen, terwijl het Schurvelingengebied met name genoemd wordt als een natuurgebied met grote Wetenschappelijke Waarde. 
Duidelijk is dat met uitvoering van 
het bestemmingsplan „De Kriekel” 
een groot deel van het Schurvelin
gengebied vernield wordt, alsmede 
een belangrijk stuk planten en die
renwereld.

AR-Statencentrale

Weer bezwaar tegen 
plan „De Kriekel”

OUDDORP/RIDDERKERK :- Ook de. AR-statencentrale „Ridderkerk” heeft nu 
een bezwaarschrift ingediend bij Gedeputeerde Staten tegen het recreatieplan De 
Kriekel - In hel bezwaarschrift schrijft de stateneentralë „Voorkomen moet 

•-worden dat het unieke Schurvejingengebied wordt of vérder wordt aangetast 
in de kwaliteit van het natuurlijke milieu dat voor het menselijk leven uiterst 
belangrijk is". Het bestuur van dë'staténcentrale zegt verder de eerder naar voren 
gebrachte, bezwaren door de werkgroep . Behoudt de Schurvelingen". te 
onderschrijven

Hoewel de statencentrale formeel te V In het bezwaarschrift,wordt ook de 
laat ' ts: met het indienen van . een uitspraak, van dr M Adriana. Oud- 
bezwaarschrift., dat had verleden iaat direkteur van het biologisch station 
moeten gebeuren toen hel plan bij -de Weversduïn in: Ooslvoorne a'angehaald 
gemeente Goedereede ter inzage lag.'. dat „het gebied voor Nederland van 
vraagt de AR aan GS de bezwaren een grote en merkwaardige schoonheid 
ontvankelijk te verklaren . is" :.r<
Het recreatieplan De Kriekel is in

Als bestuur van de A.R. Statencen
trale zijn wij met de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland van me
ning dat de aantasting van het mi
lieu niet langer kan worden aan
vaard en dat naar behoud van de 
aanwezige natuurlijke rijkdommen 
moet worden gestreefd, in deze 
provincie. Ik hoop dat die Staten
leden die in de verkiezingstijd op 
dit punt verwachtingen hebben 
gewekt deze waarmaken!

Vooreerst wachten wij het ant
woord van Gedeputeerde Staten af. 
Wellicht kan een oplossing gevon
den worden door wat in het beleids- 
program van de provincie voor de 
periode 1974 -  1978 is neergelegd

waarin staat: met het oog op de na
tuurbescherming zal het provinci
aal bestuur bevorderen dat: een ak- 
tief aankoopbeleid m.b.t. natuurge
bieden wordt gevoerd.

Met dit bezwaarschrift heb
ben wij als A.R. Statencen
trale een stuk zorg te ken
nen gegeven over de (toe
komstige) inrichting van dit 
unieke gebied. Wij vinden 
dat Rentmeesterschap over 
de Schepping ook met dit 
soort zaken te maken heeft.

Huub van der Meer, Numansdorp.

*
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Gemeentelijk Internaat Ter Apel

Internaat voor 

schoolgaande jongens 

van

Atheneum , HAVO en Ei AVO  
aan de

RijksschoBengem eenscha? 

te  Ter Apel

Exclusieve, intensieve studiebegeleiding, 
mogelijk gemaakt door gemiddeld een 
begeleider per 8 leerlingen; iedere leerling een 
eigen kamer.

Uitgebreide mogelijkheden voor 
sportbeoefening.

Gezonde omgeving, mooie ligging.

Inlichtingen en prospectus op aanvraag bij de 
directeur J. W. A. Vossen, Sellingerstraat 75, 
Ter Apel. Telefoon: 05995-1642.

Wij zijn gaarne bereid u thuis te bezoeken voor 
een mondelinge toelichting.
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Deze week aandacht voor een analyse van dr. Vermaat over de economische 
problemen anno 1975.
■■■■■■■■BBnBBBBIH iH BO m aBBBBaiinnnnBnBBSBBBaBBBBB

Groeien of 
versoberen?

Deze week, in een extra om
vangrijk Paasnummer, een inte
ressante analyse van dr. A. J. 
Vermaat, financieel specialist 
van de ARP Tweede Kamerfrac
tie, over een door velen gevoeld § 
dilemma: groeien of versoberen? 
In zijn analyse concludeert dr. 
Vermaat o.a. dat werkloos
heidsbestrijding door het rede
lijk op gang houden -van het 
economische proces niet strijdt 
met een op langer termijn effec
tief worden van een bijges'telde, 
nader genormeerde groei. In dit 
nummer ook aandacht voor de~ 
jongste kabinetsvoorstellen in
zake de gewetensbezwaren mili
taire dienst. Zowel mr. Aantjes, 
in zijn „Van A tot U,” als dr. De 
Kwaadstenie t schrijven hier
over.

Het Paasevangelie heeft wel degelijk betekenis 
voor ons sociale en politieke handelen

Het meest bediscussieerde 
thema in de huidige theolo
gie is dat van de verhouding 
tot de politiek. Het zou mij 
niet verbazen als de historici 
later deze ontwikkeling, for
meel zouden afleiden van de 
nieuwe verhouding tot de 
kerken uit arme landen, die 
bij hun meer gefortuneerde 
broeders en zusters vragen 
van recht en dienst op de ta
fel legden.

Door dr.
A. H.
van den Heuvel
Secretarisgeneraal van de 
Ned.-Hervormde Kerk

.Het kanaal voor die discussie is de 
oecumenische beweging waar een 
theologische discussie over kerke
lijke eenheid al snel opbotste tegen 
een sociale en politieke werkelijk
heid, die alle kerkelijke eenheid tot 
een soort ongevaarlijke liefhebberij 
maakte. Het instrument voor die 
discussie is vooral de Wereldraad, 
van Kerken geweest, veel meer dan 
de internationale katholieke kerk, 
die nog steeds onder krachtige 
West-Europese leiding, de stemmen 
uit de wereldkerk wedt weg te 
houden, c.q. veel minder effectief 
te maken. Wat nu in vakkringen 
(maar vooral daarbuiten) theologie 
van de hoop heet of theologie van 
de bevrijding, zwarte theologie of 
politieke theologie, is alles verbij
zondering van een wereldwijde

N ederfandse
G edachten
Een blad om veel 
van te verwachten!
O Een abonnement op Ned. 

Gedachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement 

(f 7 , -  per half jaar)
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speurtocht naar theologisch denken 
en kerkelijk handelen waarin het 
geloofsstuk van de bevrijding ge
knechte, uitgebuite mensen en vol
ken ten goede komt. In een kort ar
tikel laat zich deze speurtocht niet 
goed analyseren. De bekendste 
namen .die in dit, hoofdstuk theolo- 
giegeschiedenis thuishoren- zijn 
Barth, Niebuhr, Hromadka, Moit- 
mann, Gollwitzer, Alves, Güttierez, 
Cox, King en Camara. Om en onder 
hen is er een leger van theologen, 
die minder het grote toneel hebben 
gehaald, maar die vaak diepe in
vloed hebben op de huidige theolo
gische generatie: Brown, Baum,
Casalis, Marty, McCleod, Schwei- 
zer, Bartsch, Marquart. Wie niet he
lemaal een vreemdeling is in dit Je
ruzalem, ziet zoveel vogels met een 
tegengesteld pluimage onder dit 
gezelschap, dat iedere poging om 
hen op te voeren als één schare van 
gelijkgerichte geesten niet alleen 
onbegonnen werk is, het is ook bij 
voorbaat verdacht. Alleen de theo
logen van de bourgeoisie, van de 
„gezeten burgerij” , die hopen theo
logisch de bestaande politieke 
machtsverhouding te handhaven en 
daarmee eigen voorrechten veilig te 
stellen, kunnen het zich veroorlo
ven om de hele groep „politieke 
theologen” op één hoop te werpen 
en ze dan ook direct als gevaarlijk 
aan. de kaak te stellen. We doen er 
verstandiger aan om te constateren, 
dat er een diep verlangen door alle 
theologische scholen loopt om niet 
alleen de persoonlijke en de kerke
lijke betekenis van het heil te ver
staan, maar ook de politieke. En 
politiek wordt dan verstaan als de 
rechtvaardige organisatie van de 
gemeenschap, waarin geweld . en 
Uitbuiting, macht van de ene mens 
over de andere, onvrede en onge
lijke kansen worden teruggedron
gen. De politieke theologen hebben 
gemeen, dat zij politiek niet als een 
domein verstaan, maar als een pro
ces. Politieke theologie is erop ge
richt het ethos van de thora en het 
evangelie tot leidraad van politiek 
handelen te maken. Dat daarbij 
veel onzin wordt geschreven en 
veel eenzijdigheden voorkomen, is 
niet verbazingwekkend, vooral niet 
als theologen uit een burgerlijk mi
lieu zich zonder persoonlijke erva
ring van politieke en economische 
machteloosheid opwerpen als pro
feten van de verdrukten en armen. 
Ook behoeft het ons niét te verba
zen, dat maar heel weinig stemmen 
iets anders of iets meer te bieden 
hebben dan in de kerk- en theolo- 
giegeschiedenis .al eerder en vaak 
met meer kracht is geponeerd. Bo
ven de grote opties over de verhou
ding tussen kerk en politiek van 
Augustinus, JJranciscus, Luther, 
Calvijn of Munster, kom je niet zo 
gemakkelijk uit.
Dit soort overwegingen spelen ook

OVER
O P S T A N D I N G

E N
O P S T A N D

B U
PASEN

'hun rol in de paasdagen. Kerk- 
blaadjes en, artikelen in de kerke
lijke pers zoeken, vaak vertwijfeld, 
naar de politieke betekenis van Pa
sen. Wat is de relevantie,, de bete
kenis van het paasevangelie voor 
ons sociale handelen? Ik zal de le
zer niet vermoeien met een uitge
breide bloemlezing van, pogingen 
om de bange soldaten, dë veront
ruste Pilatus en de zich in zwijgen 
hullende Herodes model te laten 
staan voor politiek-relevante paas- 
overdenkingen. Mij is nog steeds 
bij gebleven-een themanummer van 
een kerkelijk blad, dat als thema 
had Opstanding en Opstand. Onder 
deze woordspeling ging het om een 
vergelijking tussen de Opstanding 
van Christus en de uitdaging aan 
de mens om pasen te herkennen als 
het feest van de doorbraak van ho
peloosheid, onvrijheid, angst om de 
dood, het nieuwe leven, de neder
laag van alle burgerlijke en kerke
lijke obstakels tegen de bevrij
dende realiteit van Gods Konink
rijk. De solidariteit met de armen 
die Jezus aan het kruis bracht, het

verzet tegen een status quo die het 
vonnis uitvoerde, worden op paas- 
morgen door God gesanctioneerd 
en geijkt. Pasen is het feest van de 
opstand tegen onrecht en onvrede, 
status quo en noodlot. Het zet men
sen recht op en motiveert hen tot 
hun eigen bijdrage aan de geschie
denis. Ik vind dat verhaal sympa
thiek. Toch geloof ik dat hier de 
zucht naar politieke relevantie, 
naar politieke betekenis een gro
tere rol speelt dan het luisteren 
naar een uiterst weerbarstig ver
haal. Het valt mij nl. op, dat het 
paasverhaal in het Nieuwe Testa
ment een veel ingehoudener ver
haal is, 'waarin verwarring en angst, 
ongeloof en twijfel, schrik en ver
bazing de boventoon voeren. Er is 
geen sprake, van politieke relevan
tie in de tekst. Het meest positieve 
woord is blijdschap! Van solidari
teit, emancipatie en motivatie vind 
ik niets terug. Ik. geloof ook niet, 
dat het de evangelisten daarom 
ging. In alle vier evangeliën wordt 
het paasgebeuren geschilderd als 
Gods antwoord op Jezus’ volledige 
geloofsvertrouwen. Zoals Abraham 
in geloofsvertrouwen bereid was 
om Izaak te offeren en zo het enige 
teken van Gods belofte in zijn le
ven aan JHWH terug te geven, zo is 
Jezus van Nazareth bereid om aan 
het eind van Zijn optreden alles op 
te geven wat Hem van de dood kan 
redden. Jezus gedraagt zich hier, in 
klassieke zin, als de bijbelse arme, 
nl. degene die alleen van God nog 
iets te verwachten heeft. Zo en zo 
alleen maakt Hij de weg vrij voor

God om te handelenT In de strijd 
■ tussen de menselijke rebelse na
tuur en de Geest van God -  waarbij 
de eerste zwak is en de tweede 
vooruit wil (Matt. 26, 41) -  laat Je
zus alle gerechtigheid zich aan 
Hem voltrekken. Niet passief, want 
het lijden vraagt een uiterste 
krachtsinspanning om niet naar 
menselijke aard te reageren met 
verweer, maar actief, in de weten
schap dat God zich alleen zo kan 
openbaren als kracht in zwakheid, 
als almacht in weerloosheid. Disci
pelen verraden, vallen in slaap, ver
loochenen, vluchten en blijken de 
prediking van de opstanding verge
ten te zijn. De evangelieschrijvers 
dóen alle moeite om hen te tekenen 
als „vlees” , zodat het toch maar 
duidelijk is dat God hier werkt en 
dat Jezus, op unieke wijze, Hem 
werken laat. Hier geldt in het bij
zonder: Als de Heer het huis niet 
bouwt, tevergeefs werken de arbei
ders eraan.

De oogst van Pasen
Het duurt, bij wijze van spreken, 
zeven weken, tot Pinksteren voor
dat de discipelen de oogst van Pa
sen binnen mogen halen. Tot die 
tijd zitten ze achter gesloten deu
ren, bidden en zijn bang. Zeven 
weken feven ze van de incidentele 
contacten met de Levende. Na ze
ven weken vatten ze nog geen 
moed, maar worden ze „geïnspi
reerd” vanuit diezelfde bron om 
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Potgieter schreef ooit een zinne
beeldig verhaal onder de titel Jan, 
Jannetje en hun jongste kind. Met 
dat verhaal bedoelde hij in te gaan 
tegen de Jan Saliegeest van zijn 
tijd.
Jan en Jannetje hadden allemaal 
flinke kinderen. Maar er was één 
uitzondering, de jongste. Dat was 
in alle opzichten een slijmjurk. 
Nadenkend over het protestants 
christelijke volksdeel in de Neder
landse samenleving moest ik aan 
dat verhaal van Potgieter denken. 
Alleen kun je je dan afvragen wie 
aanspraak kan maken op de bena
ming „Jan Salie” , wanneer je de 
protestantse hoek nader bekijkt. x
Want hoe is de opstelling van de 
tegenwoordige Jan en Jannetje. 
Wat betreft de kerk: ze geloven nog.
Ten aanzien van de christelijke 
vakbeweging: ze geloven het soms 
nog. En als het over christelijke po
litiek gaat: ze geloven het wel.

Ze geloven het wel!
Dat kan betekenen, dat ze het al
lang voor gezien hebben gehouden. 
Zij zien niets (meer) in een christe
lijke politieke partij en hebben ge
kozen voor socialisme, liberalisme 
of pragmatisme. Wellicht -ook als 
gevolg van het feit, dat christelijke 
politiek bij hen als een mengeling 
van die drie -ismen is overgeko
men.
Ze geloven het wel: dit kan ook be
tekenen, dat ze hun tijd uitzitten. 
Nauwelijks geïnteresseerd, laat 
staan geïnspireerd.
Zij zijn het niet eehs met het beleid 
van de fraktie of vinden, dat het 
kabinet het slecht doet. Ze zijn nog 
lid en niet alleen uit gewoonte of

Jan, Jannetje en...

bijgelovigheid, maar omdat ze zich 
ergens nog verbonden weten met de 
partij of liever met het anti
revolutionaire beginsel.
De voorzitter van een kiesvereni
ging, die de politieke situatie niet 
zint, toch aanblijftr maar geen en
kele initiatief neemt of initiatief 
doodt is niet de verpersoonlijking 
van Jan en Jannetje, maar eerder 
van Jan Salie.
En in plaats van voorzitter kan je 
ook andere functionarissen of leden 
invullen. Een Jan Salie-mentaliteit 
kent geen élan.
Integendeel het betekent de dood in 
de pot.

Zou het misschien daarom komen 
dat in zoveel plaatsen door tal van 
kiesverenigingen nauwelijks iets 
wordt verzet? Want ook al vindt 
men de een te links en de ander te 
rechts, dan is dat nog geen reden 
mokkend en wrokkend in een hoekje 
te gaan zitten.
De plaatselijke afdeling heeft -  af
gezien van de bespreking van de 
landelijke politiek -  een eigen taak 
en verantwoordelijkheid. Dat is het 
gemeentelijke politieke terrein.
Een kiesvereniging die zich daar
van af maakt door één keer per j aar

ogenschou^
de plaatselijke raadsfraktie te laten 
opdraven oni vervolgens gezapig> 
verder te dutten verwaarloost 
schromelijk haar taak én haar ver
antwoordelijkheid.
Het gemeentelijk gebeuren -  en dan 
laten we de provincie nog maar 
even rusten -  vraagt intensieve 
aandacht. Eén raadsfractie mag 
men niet alleen maar zijn gang la
ten gaan. Meedenken en meedoen is 
allereerst nodig. Daarnaast dient 
een kiesvereniging ook aandacht te 
hebben voor plaatselijke aktuelê 
zaken en bij nieuwe ontwikkelingen 
haar geluid te laten horen.
Er valt. in dit opzicht nogal' wat te 
leren van sommige andere partijen.

Aantrekkingskracht
ARP

Het bovenstaande is sterk gegenera
liseerd.
Toch lopen er in de partij nogal 
wat van deze Jannen en Jannetjes 
rond. Niet alleen in de partij, maar 
ook in de veel ruimere kring van 
geestverwanten.
Als vanzelf rijst dan de vraag 
naar het invidlen van de puntjes bij
het opschrift .... en hun kinderen.
Wanneer de Jan Salie-geest in veel 
ouders is gevaren, dan kan men 
zomaar vaststellen, dat de kinderen 
in ieder geval óf die kant niet op
gaan ö f in het kwadraat gaan toe
passen wat de mentaliteit van die 
Jan of Jannetje is geworden.
De cijfers over de aantrekkings
kracht, die de A.R.P. en de andere 
christelijke partijen op jongeren 
uitoefenen zijn niet bemoedigend. 
Het is een duidelijk teken aan de 
wand
Zoals het te simpel is te veronder
stellen, dat de teruggang een gevolg 
is van een Jan Salie-mentaliteit, zo 
is het ook te simpel aan te nemen, 
dat deze teruggang voortkomt uit 
de politieke lijn of koers van de 
partij. Er is een duidelijk proces 
van deconfessionalisering aan de

gang en daar krijgen wij pok een 
klap van mee.

Verloren terrein 
herwinnen

Met die constatering zijn wij er 
niet. Vanuit de partij zal -  in sa
menwerking met anderen -  gepoogd 
moeten worden het verloren gegane 
terrein té herwinnen.
Om die pogingen ook maar enigs
zins een kans van slagen te geven 
'zal er in ieder geval in de partij 
Salie-mentaliteit moeten heersen. 
Wanneer wij met elkaar praten en 
omgaan als dodelijk vermoeide en 
afgematte mensen, die uitsluitend 
„zorg' hebben over” of „ bezorgd zijn 
voor” dan houdt de jongere genera
tie het zeker voor gezien.
Eigen overtuiging, zelf gemotiveerd 
zijn, betrokkenheid bij de politiek 
zijn voorwaarden om christelijke 
politiek en de doelstellingen daar
van op anderen over te brengen.
En natuurlijk staan deze dingen- 
niet los van het politieke program 
en het politieke beleid. Maar wie 
meent, dat die twee elementen het 
alleen moeten doen vergist zich 
schromelijk. D.C.

cA
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A. J. Vermaat over debat 
numerus fixus (niksus)

Staatssecretaris Klein 
verloor gevecht 

op alle drie fronten
In de afgelopen week werd het de
bat gehouden over het voorstel van 
het kabinet om de Machtigingswet 
beperking inschrijving studenten 
(in het wetenschappelijk onderwijs), 
te verlengen met drie jaar. Boven
dien werd er op twee hoofdpunten 
een wijziging op de bestaande wet 
voorgesteld, nl. a) het expliciet in
brengen van overwegingen met be
trekking tot de toekomstige ar- 
beidsmarktverhoudingen voor het 
vaststellen van het aantal toe te la
ten studenten, en b) over te gaan 
naar een ander selektiesysteem. 
Over deze drie hoofdlijnen van de 
afgelopen diskussie hieronder een 
aantal kanttekeningen van de hand 
van dr. A. J. Vermaat.

Werkingsduur
Staatssecretaris Klein - verdedigde 
vurig een wat langere werkings
duur dan oorspronkelijk was ge
vraagd. Hij wees in dit verband on
der meer op de lange adviesproce
dure. De Kamer was niet zo onder 
de indruk van deze verdediging. 
Met algemene stemmen werd een 
amendement-Kolthoff (PvdA)
aanvaard, waarin de werkingsduur 
weer tot twee jaar werd terugge
bracht. De Kamer bracht hiermee 
tot uitdrukking dat?)zij wil, dat het 
kabinet alles onderzoekt om de be
schikbare capaciteit zo optimaal 
mogelijk te benutten en de teleur
stelling van het afwijzen zo gering 
mogelijk te maken.

Arbeidsmarkt
Tijdens de schriftelijke voorbehan
deling deden de bewindslieden de 
Kamer een nota van wijziging toe
komen, waarin het criterium van de

arbeidsmarkt (lees: het verwachté 
ovérschot aan afgestudeerden in 
een numerus fixus-studierichting) 
in de Machtigingswet werd opge
nomen. In de Kamer bestonden 
grote bezwaren tegen deze ma
noeuvre. Niet zozeer tégen het feit, 
dat dergelijke overwegingen -  maar 
dan in de wat ruimere zin van 
„maatschappelijke behoefte” -  een 
rol zullen spelen bij de toedeling 
van de altijd beperkte financiële 
middelen over de verschillende in
stellingen en faculteiten. De Kamer 
had wel bezwaren tegen de onver
hoedse invoering van zo’n belang
rijk argument bij de numerus fixus 
zelf, waarbij de bewindslieden aan- 
kondigden de aantallen beneden de 
bestaande capaciteit te willen vast
stellen. Verder was er het grote be
zwaar dat er geen enkel advies was 
gevraagd, noch aan de Academi-- 
sche Raad en de Onderwijsraad, 
noch aan de Sociaal Economische 
Raad. Het was dan ook niet verras
send, dat met algemene stemmen 
een amendement -  Ter Woorst 
(KVP) werd aanvaard met de 
strekking dit element uit de wets
tekst te verwijderen.

Selektiemethoden
Minder éénstemmig bleek de Ka
mer ten aanzien van de selektieme- 
thode. Behalve de CPN, zag ieder
een wel het irreële in van een sys
teem van wachtlijsten. Voor een 
studierichting als de geneeskunde 
is het aanbod van studenterr meer 
dan tweemaal zo groot als het aan
tal plaatsbaren. Een systeem van 
wachtlijsten zou dan tot de vor
ming van een stuwmeer van wach
tenden leiden, hetgeen bijzonder 
ongewenst is. Dit maakt vanzelf
sprekend de keuze van een selek-

Dr. Vermaat (links), staatssecretaris Veerman (midden) en staatssecretaris Klein (rechts) 
tijdens het debat numerus fixus.
tiemethodiek veel moeilijker, want 
tegen een aantal adspirant studen
ten moet neen worden gezegd-. Het 
betekent tevens, dat het geven van 
een grotere kans aan hen die vaker 
meedoen aan het selektieproces, 
zoveel mogelijk moet worden afge- 
houdèn, omdat ook dit het effekt 
van een wachtlijstvorming heeft.
Welke keuze-mogelijkheden waren 
voorhanden? In de eerste plaats het 
bestaande systeem met het gemid
delde cijfer van 7‘ /2 als scherpe 
scheidslijn tussen automatisch ge
plaatst en meeloten, afgezien van 
afwijkende kansen van een aantal 
speciale groepen. Hoewel dit sys
teem in 1972 van meerdere zijden 
was geadviseerd, bestonden er toch 
belangrijke bezwaren tegen. Van de 
zijde van KVP, ARP en CHU gold 
vooral het bezwaar tegen de 
scherpe'censuur van deze regeling. 
Bij de PvdA bestond met name -  
evenals in 1972 -  het bezwaar tegen- 
het rekeninghouden met de eind- 
examencijfers. Het was dan ook 
géén verrassing dat het kabinet 
kwam met het voorstel van een 
a-selekte loting, dus een loting met 
onderling gelijke kansen. De moti
vering daarvan. Iedereen met een 
V.W.O.-diploma had ’ tot nu toe 
recht op inschrijving in het weten
schappelijk onderwijs; nu is er een 
kwantitatieve beperking mogelijk 
zodat iedereen aan precies dezelfde 
beperking moet worden onderwor
pen.

Gelijke kansen op wat?
De redenering van het kabinet, die 
in het debat kloek werd verdedigd 
door staatssecretaris Klein -  voor 
de V.W.O.-problematiek bijgestaan 
door staatssecretaris Veerman -  
spreekt op het eerste gehoor voor 
zichzelf. Toch liggen de zaken niet 
zo simpel. In feite betekent deze' 
machtigingswet een streep door ar
tikel 26 van de Wet- 
wetenschappelijk onderwijs voor 
de numerus-fixus richtingen. Het 
V.W.O.-diploma is niet meer een 
voldoende voorwaarde. Het is dan 
ook noch juridisch, noch logisch 
juist, dat een a-selekte loting het 
enig denkbare en enig juiste selek
tiesysteem zou zijn. Naar onze me
ning moet bij de keuze van zo’n se
lektiesysteem gestreefd worden 
naar een zo gering mogelijke dis
criminatie, naar zo weinig moge
lijke teleurstelling en naar zoveel 
mogelijk voldoen aan het rechtsge
voel van betrokkenen. Dan komen 
een drietal overwegingen aan bod. 
In de eerste plaats het statistisch 
aangetoonde verschil in studiesuc
ces en studiesnelheid. In de tweede 
plaats het rechtsgevoel in verhou
ding tot geschiktheidsverschillen. 
In de dèrde plaats de specifieke 
behoeften van het vakgebied. De 
faktor van het studierendement 
werd door ons niet in absolute zin 
gehonoreerd. Enerzijds wezen de 
christen-democratische frakties be
paalde oorzakelijke faktoren als

onwenselijk af, zoals b.v. het ver
schil in sexe. Anderzijds werd dé 
invloed van deze faktor slechts tot 
op zekere hoogte in het selektiesys
teem ingebracht: in plaats van een 
absolute rangorde van hoog tot 
laag, prefereerden wij een stelsel 
.van gewogen loting. Dit is een me
thodiek, waarbij de inlotingskans 
groter wordt naarmate het gemid
delde eindexamencijfer hoger ligt.

Afloop van het debat
De gedachte van een stelsel van 
gewogen loting kreeg vorm in een 
amendement-Vermaat (A.R.P.) dat 
uiteindelijk de meerderheid van de 
Kamer verwierf, ondanks krachtig 
verzet van staatssecretaris Klein. 
Tevens werd een motie-Ginjaar- 
Maas (V.V.D.) aangenomen, waarin 
werd gevraagd naar een' gefun
deerde studie over een meer ver
antwoorde selektieprocedurè. De 
gekozen methode is immers verre 
van ideaal. Met welke faktoren kan 
in de toekomst wel gerekend wor
den? Of is in de toekomst toch een 
vergelijkend toelatingsexamen on
vermijdelijk? Belangrijke vragen, 
die alle een antwoord behoeven, 
ook na vaststelling van de huidige 
wetstekst. Ondanks zijn opgewekte 
verdediging verloor staatssecretaris 
Klein dus uiteindelijk het gevecht 
in de Kamer op alle drie hoofdpun
ten. Minister Van Kemenade bleef 
afwezig.
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STOP DE 

KINDERMOORD
Onder dit motto wordt een 
liandtekeningenaktie gehouden, 
met name gestimuleerd vanuit
G.P.V.-kringen, teneinde te 
bevorderen, dat iedere vorm van 
abortus wordt uitgesloten. Ook 
sommige kiesverenigingen zijn 
benaderd om mee te doen; soms 
ook wethouders of raadsleden. 
Meestal onder bet motto: „u staat 
er toch ook achter”  en kennelijk 
vanuit de veronderstelling „als er 
één schaap over de dam is....”
Wij distantiëren ons nadrukkelijk 
van deze aktie. Hoe de A.R.P. over 
abortus denkt is neergelegd in ons 
program.
De fracties van A.R.P. en K.V.P. 
hebben gezamenlijk een 
initiatief-ontwerp ingediend, 
waarin gepoogd wordt aan onze 
opvattingen gestalte te geven.
Wij zijn er niet, wanneer wij 
verklaren -  al of niet gemotiveerd 
-  dat wij „tegen”  zijn. De overheid 
kan de opvattingen van de 
onderdanen niet negeren. Onze 
opvattingen worden niet gedeeld 
door een meerderheid van ons 
volk. Daarom moet de overheid

maatregelen nemen, waarbij de 
abortus niet wordt vrijgelaten, 
maar waarbij wel duidelijk 
normen worden aangelegd.
Dat heeft niets te maken met 
halfslachtig optreden, maar met 
een handelen vanuit eigen 
verantwoordelijkheid. De aktie 
„stop de kindermoord” vormt 
geen bijdrage tot een goede 
standpuntbepaling. De 
initiatiefnemers volgen een 
zwart-wit redenering, die geen 
ruimte laat voor een weg, dié 
naar onze overtuiging geboden is.

★  ★
★

PORTUGAL
De ontwikkelingen in Portugal 
stemmen ons somber over de 
vooruitzichten voor een vorm van 
democratie in dat land. 
Ongetwijfeld zijn er fascistische 
krachten werkzaam, maar thans 
zijn de aktiviteiten van 
communistische 
mantelorganisaties zeker niet 
minder gevaarlijk. De uitsluiting 
van sommige partijen en de 
bedreiging van andere voorspellen 
niet veel goeds.

De socialistische partij van Soares

is in een moeilijk parket 
terechtgekomen en het laat zich 
aanzien, dat de moeilijkheden 
alleen maar zullen toenemen. Om 
dan nog maar te zwijgen van de 
partijen, die het verboden werd 
aan de verkiezingen deel te 
nemen. Daarbij zijn partijen, die 
te kennen gaven zich verwant te 
voelen met de
christen-democratische partijen in 
Europa. De communistische partij 
beschikt over een uitstekend 
kader en zij weet gebruik te 
maken van de radicaliserenden 
tendenzen, die zich thans 
openbaren. Ook haar kan de 
situatie echter uit de hand lopen.

Een militaire dictatuur, gebaseerd 
op een marxistische doctrine 
behoort zeker tot de 
mogelijkheden. De verhoudingen 
hebben zich in het land nog niet 
uitgekristalliseerd, zodat allerlei 
verdere ontwikkelingen nog open 
liggen. Een linkse dictatuur die de 
plaats van de verdwenen 
fascistische gaat innemen, is 
helaas meer dan een hersenschim.

★  ★

DE FISCUS 
OVERVRAAGT

De fiscus probeert zo redelijk 
mogelijk de lasten van de 
belastingdruk te verdelen. De 
draagkracht voor ieder individu 
wordt zo rechtvaardig mogelijk 
voor objectieve normen gemeten. 
Toch moeten er zo nu en dan 
vraagtekens worden geplaatst bij 
de geldende beslissingen.
Wij willen voor twee zaken de 
aandacht vragen.
Zoals bekend is van 
belastingheffing van iemand die 
alleen AOW geniet geen sprake. 
Heeft men daarboven nog een 
klein eigen (verdiend) pensioen 
dan kan de belastingheffing

uiteindelijk oplopen tot soms 80% 
van dit eigen (verdiend) 
pensioentje.
Wij menen dat dit niet acceptabel 
is. Voor djt soort van (eigen) 
ouderdomspensioenen zal een 
„vrijstelling” moeten worden 
ingevoerd, zoals ook het geval is 
met het vrijwillige VOV pensioen, 
de ouderdomsrente en een vast 
bedrag aan rente op spaargelden. 
Een tweede zaak waarvoor wij 
aandacht willen vragen is het feit 
dat het huidige schijventarief -  
hoe voortreffelijk op zichzelf -  
toch lijdt aan te grote sprongen in 
het tarief. Een kleine 
inkomensverhoging veroorzaakt 
vaak een vrij grote 
belastingverhoging. Met name in 
de laagste inkomensgroepen is dit 
duidelijk voelbaar.
Het moet toch mogelijk zijn voor 
die gevallen een geleidelijke 
heffing te creëren.

A a n tje s  op T .V .

Op vrijdagavond, 28 maart a.s. 
zendt de NCRV een portret uit van 
ARP-fractievoorzitter Aantjes. De 
uitzending begint om 22.40 uur, 
Nederland I, in de rubriek „Ander 
Nieuws” .

GEWETENSBEZWAARDEN

In de afgelopen maanden isf 
er in Nederlandse Gedach
ten, ook in deze rubriek, 
veel aandacht besteed aan 
de verruiming van de er
kenning van gewetensbe
zwaarden voor de militaire 
dienst. Deze beschouwingen 
geschiedden op basis van 
een door de fractie grondig 
voorbereid standpunt.

Nu de regering een principe
beslissing heeft genomen (het defi
nitieve ontwerp moet nog worden 
vastgesteld) willen wij de hoofdlij
nen van de_aangekondigde regeling 
met ons fractiestandpunt vergelij
ken. En dan valt op, dat er zowel 
sprake is van overeenkomst als van 
verschil

Kriteria
Overeenstemming is er allereerst 
op het voornaamste punt, op de 
kern van de zaak, namelijk welke 
gewetensbezwaren wel of niet voor 
erkenning in aanmerking komen. 
Ons standpunt is steeds geweest 
(lat niet onderscheiden mag worden 
naar de oorsprong van het gewe
tensbezwaar (godsdienstige, zede
lijke dan wel politieke overtuiging), 
maar dat uitsluitend van belang is 
of het om een werkelijk onoverko
melijk gewetensbezwaar gaat tegen 
het gebruik van geweld als zodanig 
of van bepaalde geweldsmiddelen. 
Ik ga dit niet herhalen, ik verwijs 
naar eerdere artikelen van De 
Kwaadsteniet en mijzelf. "
Een bepaalde politieke mening is 
niet voldoende. Politieke bezwaren 
tegen de NAVO als zodanig kunnen 
bijvoorbeeld niet tot vrijstelling 
leiden, wel kan een bepaald ge
bruik dat in NAVO-verband van

(bepaalde) wapens wordt gemaakt, 
iemand in zodanige gewetensnood 
brengen dat deze wordt erkend. 
Om alle misverstand te vermijden: 
het gaat er niet om o f de overheid 
die bezwaren deelt, maar als gewe
tensbezwaren erkent.
Het lijkt er dus op dat ten aanzien 
van de aan te leggen kriteria het 
regeringsstandpunt het onze dekt 
of althans zeer dicht benadert.

Waarborgen
Ook op een ander punt lopen de 
.gedachtengangen parallel, namelijk 
in die zin dat aan de vrijstellings- 
mogelijkheden een kwantitatieve 
grens wordt gesteld. Als namelijk 
het aantal vrijstellingen wegens 
gewetensbezwaren ertoe leidt dat 
de overheid haar eigen taak niet 
meer naar behoren zou kunnen 
vervullen, worden de eisen ver
strakt. Dit is een aanvullend krite- 
rium dat met name door prof. 
Anema is gesteld.
Terecht is voorts in de regeling op
genomen dat de vervangende 
dienstplicht een lengte zal hebben 
van Vla en op den duur van Via 
van de militaire dienstplicht. Wie 
op grond van gewetensbezwaren 
vrijstelling van militaire dienst
plicht verlangt, dient er ook in de 
aard en duur van de vervangende 
dienstplicht blijk van te geven dat 
het hem ernst is.

Toetsing
De vraag moet evenwel worden ge
steld of de gekozen langere duur 
van de vervangende dienstplicht 
wel zal opwegen tegen de aantrek
kingskracht die ongetwijfeld zal 
uitgaan van het feit dat een schrif
telijke verklaring omtrent het heb
ben van onoverkomelijke gewe
tensbezwaren voldoende zal zijn en 
dat geen toetsing zal plaatsvinden.

Op dit zeer gewichtige punt wijkt 
de voorgenomen regeling af van 
hetgeen door ons wordt voorge
staan.
Nu kan men vragen of een toetsing 
eigenlijk wel past bij gewetensbe
zwaren. Is dit niet zozeer een zaak 
van strikt persoonlijke overtuiging 
dat toetsing door anderen aan de 
hand van objectieve maatstaven 
niet mogelijk is? Men, kan er op 
wijzen dat dit ook niet gebeurt bij 
gewetensbezwaren tegen inenting 
o f tegen de eedsaflegging.
Een groot verschil is echter dat de 
vrijgestelde van militaire dienst 
zich onttrekt aan een burgerplicht, 
waardoor de last van anderen 
wordt verzwaard. Dan is er waarlijk

voor, een zorgvuldige toetsing wel 
aanleiding. Zeker is dit erg moei
lijk, maar alleen al het enkele feit 
dat de toetsing plaats heeft en dat 
de betrokkene zijn motieven zal 
moeten uiteenzetten en toelichten 
zal een lichtvaardig beroep op ge
wetensbezwaren voorkomen of 
tenminste zeef belemmeren.

Te grote sprong
Met het achterwege laten van toet
sing zou men misschien nog vrede 
kunnen hebben, als deze extra ver
lichting haar tegenhanger had ge
vonden in een extra verzwaring van 
de vervangende dienstplicht. Als 
men aan het beroep op onoverko
melijke gewetensbezwaren niet van 
buitenaf de rem wil aanleggen van 
een toetsing, \dan zal men die rem 
van binnenuit moeten aanbrengen. 
Het meest geschikte middel daar
toe is een zwaardere of langer du
rende vervangende dienstplicht. 
Hoe ruimer de erkenningsmoge- 
lijkheid hoe gevoeliger het alterna
tief dient te zijn.
Uit de tot nu toe verstrekte mede
delingen blijkt echter zelfs niet 
eens, of de verklaring nauwkeurig 
dient aan te geven waarop de be
zwaren zijn gegrond en waarop ze 
zich richten. Evenmin is duidelijk 
of kan (zal) worden verlangd dat de 
verklaring _onder ede wordt beves
tigd. Van groot belang zal uiteraard 
zijn welke omvang de vrijstellings- 
praktijk zal aannemen. De gerust
stellende verwijzing naar de erva
ringen in het buitenland lijkt mij 
vooralsnog onvoldoende om een zo 
grote sprong in het vrijstellingsbe- 
leid te rechtvaardigen.

Verschil
De voorgenomen regeling als ge
heel overziende en deze vergelij
kende met de huidige regeling, 
spreekt de nieuwe ons in beginsel 
ongetwijfeld meer aan. Ik denk in 
dit verband ook aan de al eerder 
geciteerde uitspraak van' Abraham 
Kuijper: „Liever noodeloos tien

maal voor een verkeerde consciën
tie uit den weg gaan dan ook 
slechts één enkel maal een goedé 
consciëntie onderdrukken” .
Des te meer betreur ik het hierbo
ven gesignaleerde verschil tussen 
het aanvankelijke regeringsstand
punt en het onze, vooral ook omdat 
onze fractie zich tijdig en grondig 
op deze materie heeft bezonnen en 
met haar standpuntbepaling kenne
lijk een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd tot het doorbreken van 
moeizaam verlopend of zelfs vast
lopende discussies in en buiten het 
kabinet.
Zonder twijfel zal dit verschil van 
mening in het komende Kamerde
bat een grote rol gaan spelen. 
Daarbij zal vooral ook in alle duide
lijkheid moeten blijken dat de 
nieuwe vrijstellingsregeling in ge
nen dele ook maar enige afbreuk 
doen aan de grote nationale dank
baarheid die verschuldigd blijft je
gens al diegenen die ook onder de 
gewijzigde regels zich in geweten 
gehouden achten hun plicht, ook 
hun militaire plicht, als staatsbur
ger te vervullen.

Herziening
Terecht heeft het kabinet de beslis
sing tot herziening van de vrijstel- 
lingsvoorwaarden het goede mo
ment geacht om ook de gebruike
lijke vrijstelling van militaire 
dienstplicht voor degenen, die een 
geestelijk ambt bekleden of zich 
daarop voorbereiden, op de helling 
te zetten.
Resteert nog de vraag »f het 
kabinet geen aanleiding 
heeft gezien in zijn beraad
slagingen over de Vrijstel- 
lingskreteria ook het jaar 
van de vrouw te betrek-
k p n

Vervolg van pag. 1
weer aan het werk te gaan: het 
openlijke werk van de prediking en 
de verborgen maatschappelijke 
taak die door hun prediking en le
vensstijl het grote Romeinse impe
rium en de graeco-romaanse cul
tuur zal uithollen en veranderen. 
Dat is allemaal volstrekt politiek 
relevant, maar anders dan waar een 
al te vlotte verbinding tussen op
standing en opstand het wil heb
ben. De opstanding is de nederlaag 
van „het vlees” , van de menselijke 
natuur die in zijn opstand iedere 
keer opstand tegen God blijkt, om
dat hij de zeven weken concentratie 
op de belofte niet opbrengt. Pasen 
is geen militant feest voor de men
sen, het is de viering van het offer,

het feest van het vertrouwen op een 
God die terugbrengt van de doden. 
Wie er politiek relevant over wil 
spreken moet met dit-verhaal de 
stilte in, hij moet door schade en 
schande het vertrouwen van Abra
ham en Jezus leren in een God, die 
ons vertrouwen waard is. Hij zal er 
in de eerste plaats de weerloosheid 
van leren, die het handelsmerk is 
van de christelijke ethiek. In onze 
dagen hébben velen geleerd, dat so
lidariteit met mensen die geen deel 
aan de macht hebben een machtig 
instrument is om aan de geschie
denis deel te krijgen en om de kwa
liteit van het leven te versterken. 
Dat lijkt mij een diepe, het evange
lie zeer nastaande gedachte. Er 
wordt ook vaak gesteld, dat deze 
solidariteit een strijdbare opstelling

„PASEN 
IS GÉÉN 

MILITANT 
FEEST'

ten gevolge heeft om de rechten 
van arme en vernederde mensen te 
garanderen. De armen moeten op
staan en de strijd aanbinden met 
wat hen gevangen houdt. Ook dat 
is aantrekkelijk, maar in het evan
gelie vind ik het niet terug. Op pa- 
sen zeker niet. Daar wordt nl. ge
zegd, dat een rijke -  en Gods zoon 
was zeker een rijke -  zijn rijkdom 
aflegt en zijn macht en zijn hulp
troepen niet oproept maar alleen

Uods belofte als zijn wapen heeft. 
Dat sluit aan op een oude profeti
sche traditie -  David tegen Goliath, 
Gideon tegen Midian, Mozes tegen 
Farao, de lijdende knecht des He
ren uit Jesaja, de ezelskoning uit 
Maleachi -  welke door Jezus van 
Nazareth uit het orkest van het 
oude verbond naar boven wordt 
gehaald. Zo gaat het toe in het ko
ninkrijk der hemelen....

Opstand tegen 
verdediging s denken

Geen wonder dat de discipelen ze
ven weken de deur barricaderen 
met zo’n verhaal in de oren, geen 
wonder dat „het vlees” er sinds
dien weinig mee heeft gedaan.

Maar ook: geen wonder dat de 
mensen brandende harten krijgen 
wanneer da Ghandi’s, de Luthuli’s, 
de Kings en de Camara’s opstaan. 
We laten ze wel vermoorden, maar 
we herkennen ze niettemin direct. 
Het zijn die paar namen en de tien
duizenden wier offer hun namen 
tot bekendheid brachten die ons la
ten zien dat pasen wel degelijk po
litiek kan worden verstaan, zij het 
minder militant dan wij hoopten en 
dachten.
Het blijkt zelfs waar dat het 
om opstand gaat, maar dan 
om de opstand tegen „het 
vlees” , de opstand tegen het 
maehts- en verdedigings- 
denken van de menselijke 
natuur.
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„Tegenover' de vakverenigin
gen, die steeds duidelijker een 
confrontatiemodel gaan hante
ren, stelt de Memorie van Toe
lichting op de begroting van 
Sociale Zaken een blijvende 
nadruk op overleg en samen
werking. Dit is uiteraard een 
loffelijk streven, maar hoe rea
listisch is zo’n houding? Moet 
niet worden gevreesd, dat op 
deze wijze een beleid wordt ge
voerd, dat niet past op een 
groeiende situatie? Belangrijke 
vakverenigingen willen geen 
bedrijvenwerk dat een bijdrage 
levert tot de onderlinge sa
menwerking in de onderne
ming. Zij willen geen onderne
mingsraad waarin de gemeen
schappelijke verantwoordelijk
heid van de werknemer en de 
ondernemer gestalte krijgt. De 
vraag rijst, of de Minister niet 
'de stem van de roepende coö- 
perator dreigt te worden inde 
woestijn van de confrontatie”.

Begrijpelijke reactieAldus Prof. W. Albeda in de Eerste Kamer bij het beleidsdebat over Sociale Zaken. Albeda had al eerder 
in xijn rede -  waarvan u bijgaand 
enkele passages leest -  erop gewe
zen dat uit publikaties van NVV en 
NKV een zelfde grondtoon naar vo
ren komt:' „werknemer en gemeen
schap zijn nog in te hoge mate af
hankelijk van de beslissingen van 
ondernemers, die volgens indus
triebond NVV met een glas sherry 
in de hand in Wassenaarse bunga
lows vallen” . De voorzitter van de 
ARP Eerste Kamerfractie ver
volgde zijn rede als volgt: „Ik neem 
aan, dat ik Minister Boersma goed 
begrijp wanneer ik veronderstel, 
.dat hij, met mij, het confrontatie-, 
model een ongeschikt model vindt 
voor vakbondsactie • in 1975, maar 
dit betekent niet, dat men dit in de 
wetgeving en in het beleid op dit 
terrein zou kunnen negeren. Het 
confrontatiemodel is immers niet 
een gril van het moment. Het is 
naar mijn mening een begrijpelijke 
reactie op een aantal bestaande 
ontwikkelingen.
■In de-eerste plaats de realisering, 
dat verregaande „samenwerking” 
^oals in de loonpolitiek en in de 
traditionele ondernemingsraad etc. 
-  zou kunnen leiden (en heeft ge
leid) tot veryreemding tussen 
werknemers en hun organisaties, 
zonder dat overigens de maat
schappij fundamenteel veranderde. 
BIn de tweede plaats de groeiende 
onvrede van de werknemers met 
hun situatie, sinds de industriële 
onderneming niet meer de stand
aard is van het werk in de huidige 
samenleving.
■ In de derde plaats de radicalise

ring van een groot deel van de jon
gere intellectuelen, onder invloed 
van de culturele revolutie, die sinds 
1968 over ons werelddeel gaat. De 
vraag rijst, of de Regering intussen 
kan doen alsof alleen nog maar re
kening behoeft te worden gehou
den met dat deel van de vakbewe
ging, dat zich blijft opstellen voor 
samenwerking. Heeft de Regering 
een beleid op dit punt? In deze 
Kamer pleitte ik eerder voor een 
principieel depolariserend beleid: 
nl. van het door de Regering be
vorderen van het ,, integrerend overleg”. Daarmee bedoel ik, het

overleg tussen werknemers en 
werkgevers dat niet betrekking 
heeft op de zaken waarover zij per 
definitie verschillend denken. Maar 
over zaken waarover zij tot een ge
zamenlijke opinie zouden kunnen 
komen. Ik noemde toen het ar
beidsmarktbeleid. Men zou daar
naast kunnen wijzen op het beleid 
met betrekking tot de kwaliteit van 
de arbeid, waarover ik zoéven 
sprak. Men zou zich kunnen voor
stellen, dat het niet willen weten 
van de confrontatiehouding van de 
vakbeweging een soort dépolarise- 
rend effect heeft, daar het neer

komt op het ertoe verleiden van de 
werknemers, zich anders dan vol
gens het confrontatiemodel te ge
dragen. Het zou een bijna geraffi
neerd beleid van de Minister bete
kenen. Een beleid, waarvoor wel
licht veel te zeggen zou zijn. Im
mers, op deze wijze zou kunnen 
worden ingespeeld op het verschil 
tussen een leiding die voor een be
langrijk deel -  in ieder geval met de 
mond -  polariseert, en leden die, 
naar de praktijk leert, heel ijverig 
in het bedrijfsleven „samenwer
ken” , aldus Albeda die overigens 
opmerkte dat het nog de vraag was 
o f dit raffinement bij de regering 
aanwezig was.
Prof. Albeda ging in zijn betoog 
ook in op de arbeidsverhoudingen 
in ons land. Hij bepleitte in dit ver
band te komen tot „officiële be
middelingsinstanties” voor het op
lossen van arbeidsconflicten. In dit 
kader zei Albeda: „Minister
Boersma gaat uit van de veronder
stelling „dat een betere spreiding 
op den duur tot rustiger sociale 
verhoudingen moet leiden” . In de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen 
ziet hij reeds een verandering in de 
laatste jaren. Dat is een optimis
tisch geluid. Het is echter veelzeg
gend dat deze verandering zich 
eerst onder de machtigingswet, bij 
de vrees voor gevolgen van de olie
crisis, heeft voorgedaan. En later, 
in dit jaar, onder druk van een nog 
groeiende werkloosheid. Het lijkt 
mij te optimistisch hieruit tot duur
zame verandering te constateren. 
Weliswaar is4de bestaande polarisa
tie thans nog grotendeels verbaal 
van aard maar het lijkt niet erg 
voor de hand te liggen, dat het 
daarbij blijft. Bovendien behoeven 
confrontatiebeleid en arbeidsonrust 
geen synoniemen te zijn. Niet sa
menwerken, het niet .aanvaarden 
van gemeenschappelijke verant
woordelijkheden, behoeft niet met 
arbeidsonrust gepaard te gaan. 
Eigenlijk zou ik twee zaken willen: 
■ de duidelijke uitspraak van de 
Regering dat zij voortzetting wil 
van het samenwerkingsmodel in de 
arbeidsverhoudingen, en het voe
ren van een beleid dat is gericht op 
depolarisatie;Prof. dr. W. Albeda,

B I

Gewetensbezwaren in 
alle omstandigheden 

serieus nemen

Het kabinet heeft na lange 
tijd een belissing genomen 
ten aanzien van de Wet ge
wetensbezwaren militaire 
dienst.

In 1971 werd reeds een wetsont
werp tot wijziging ingediend. Het 
voorlopig verslag van de Tweede 
Kamer was nogal kritisch, met 
name vanwege de beperkte strek
king van het wetsontwerp. Nu is 
dan eind vorige week een nota van 
wijziging van het kabinet op het 
oorspronkelijke wetsontwerp ge
reedgekomen, alsmede een memo
rie van antwoord.
De stukken zijn als zodanig nog 
niet gepubliceerd, noch aan de 
Tweede Kamer toegezonden, maar 
zij zijn zoals gebruikelijk thans 
voor advies aan de Raad van State 
toegezonden.
De exacte inhoud is dus nog niet 
bekend.
Wel is de strekking .ervan van de 
zijde van het kabinet mondeling 
aan de publiciteitsmedia medege
deeld en zo zijn wij thans globaal 
op de hoogte.

Vervangende dienst
Wij menen, dat het kabinet het 
standpunt heeft ingenomen, dat 
ook onze fractie heeft, namelijk alle 
gewetensbezwaren kunnen worden 
erkend. Een gewetensbezwaar is

Door dr.
W. de Kwaadsteniet
Tweede Kamerlid ARP

een gewetensbezwaar. Eveneens 
wordt een vervangende dienst 
voorzien, die langer duurt dan de 
normale militaire diensttijd. Een 
gedachte, die met de onze overeen
stemt. De voorgestelde lengte van 
de vervangende diensttijd ten op
zichte van de militaire diensttijd is 
één en eenderde. Stel, gemakshal
ve, de diensttijd is vijftien maan
den, dan is in die gedachte de ver
vangende diensttijd twintig maan
den. Volgens de berichten is er een 
minimum gesteld van achttien 
maanden.
Opvallend is, dat de toetsing als re
gel lijkt te worden afgeschaft.
Wij hebben er onzerzijds steeds op 
gewezen, dat er een erkenningspro- 
cedure is en dat die er ook zou

moeten blijven.
De commissie van advies, welke in 
de erkenningsprocedure een rol 
speelt, heeft en zou zeker bij ver
ruiming van de wet een verant
woordelijker en tevens niet een
voudige taak hebben. Het blijft 
immers een uiterst moeilijke zaak 
om over het geweten van anderen, 
met anderen over hun geweten te 
praten. Toch zijn wij in onze bena
dering van het belang daarvan uit
gegaan.
Een moeilijke vraag is bijvoorbeeld 
stellig of -  in het algemeen -  duide
lijk kan worden geformuleerd wat 
alleen maar een politiek bezwaar is 
en wat daarentegen een gewetens
bezwaar is, dat is terug te voeren 
op politieke inzichten. Wij hebben 
er al eerder op gewezen, dat de be
nadering in de kern van de zaak 
deze zou moeten zijn: „komt het 
geweten in nood?”
Het geweten is hier een persoonlijk 
geweten, een zaak van een indivi

du. Het is een zaak van individuele 
overtuiging van een mens tegen
over een collectieve beslissing. 
Daarom lijkt ons-voor een serieuze 
zaak als deze ook een erkennings
procedure voor elke individuele 
gewetensbezwaarde op haar plaats.

Toetsing in oorlogstijd
Uit de berichtgeving is op te ma

1 de Regering verdisconteert in 
haar beleid voorshands de gewij
zigde opstellingen en gaat daarbij 
niet uit van illusies. Het lijkt mij 
wel realistisch dat de Minister 
wordt gewezen op de noodzaak te 
komen tot instanties die een bij
drage kunnen leveren tot conflict
oplossing. Tot nu toe blijkt de Ne
derlandse samenleving relatief al
lergisch te zijn voor arbeidsconflic
ten. Vrij snel, soms te snel, wordt 
een beroep gedaan op alle moge
lijke figuren, waaronder de Minis
ter van Sociale Zaken, om te be
middelen. Zou het niet goed zijn van de huidige adempauze in de arbeidsverhoudingen gebruik te maken om te komen tot een officiële bemiddelingsinstantie? Aldus tenslotte in dit verband prof. Albeda.

Geef de inflatie 
geen kans. .

Koop nu, 
betaal later

Geld voor iedereen, voor elk doel, 
geen informatie bij werkgever of 
anderen. Restant schuld vervalt bij 
overlijden.
Afwikkeling in 1 dag. Wij nemen 
uw lopende lening over.
Enkele voorbeelden, doch an
dere mogelijk

f 2.500,- 36 mnd. x f 101,- 
f 4.500,- 42 mnd. x f 152,- 
f 6.500,- 48 mnd. x f 195,- 
f 7.500,- 48 mnd. x f 220,- 
f 9.500,- 48 mnd. x f 276,- 
f 12.000,- 60 mnd. x f320,- 

Vrijblijvend. Eigen woningbezit
ters andere mogelijkheden. 
Nieuwe auto’s, boten, caravans 
100% financiering mogeiijk. 
Schrijf of bel en vraag vrijblij
vend naar uw mogelijkheden.

Erkend
financieringskantooi'

„RANDSTAD”
Kantoren:

Vreelust 18, Gouda, 
tel. 01820-1.81.51 

Graskamp 2, Boskoop, 
tel. 01727-5232

GELDBON
Gewenst bedrag in handen f __
Aantal maanden ..........................
Naam ...........................................
Adres ...........................................
Plaats — ...................................v
Geb. datum ......... ............. .
Beroep ............................ .............
Netto inkomen .............................
Gehuwd' ja/nee 
Deze bon sturen naar 
RANDSTAD 
Vreelust 18, Gouda of 
Graskamp 2, Boskoop

ken, dat wel een toetsing wordt 
uitgevoerd als het aantal gewetens
bezwaarden te groot wordt, als
mede in tijden van oorlog en oor
logsdreiging.
Dit lijkt allerminst een duidelijke 
en gezonde beleidslijn ten aanzien 
van de vraag of al dan niet tot er
kenning van • gewetensbezwaren 
moet worden overgegaan.
Wat is de feitelijke reden? Het lijkt 
erop, dat het kabinet als er geen 
moeilijkheden in zicht zijn bereid is 
niet zo nauw te kijken, maar als er 
moeilijkheden dreigen wat nauw
keuriger gaat zien/en dan dus gaat 
toetsen.
Wanneer wij het hebben over gewe
tensbezwaren, dan hebben wij het 
ook over 'gewetensbezwaren. Die 
moet je dan ook altijd serieus ne
men. En naar onze mening dan ook 
altijd toetsen. .
Het is mogelijk, dat, wan
neer de stukken op tafel lig
gen, sommige zaken duide
lijker zijn. Wij wachten dat 
af. Wij volstaan thans met 
deze voorlopige en globale 
reactie.
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GEZOND WONEN 
IN NOORDWIJK AAN ZEE
In  opdracht van Kustplan B .V. kunnen w ij in N oordw ijk  
een beperkt aantal exclusieve w oningen te  koop  
aanbieden:

WITTE VRIJSTAANDE 
VILLA’S
IN DE ZUIDDUINEN
V rijw e l direct aan het prachtige Noordzeestrand m et zijn  
m ooie duinen en gezonde zeelucht hebben w ij nog een  
tw eetal unieke villa's te koop, voorzien van een losstaande 
dubbele garage en tuinen rondom.

Indeling: G rote L-vormige woonkam er m et open haard, 
eetkeuken, 4  slaapkamers, badkam er m et ligbad en 
2e toilet, b id e t etc., aparte douchecel m et 3 e  toilet. 
O nder het huis een souterrain. V e le  extra's.

Prijzen v.a. ƒ  380 .000 .—  v.o.n.

GROTE DRIVE-IN 
HERENHUIZEN
O p  een m inuut afstand van strand en zee w ordt 
aangevangen m et de bouw  van een 9-tal gew eldige  
herenhuizen, a lle  voorzien van c.v. en garage, ruime 
balkons, w arm watervoorziening etc.

Indeling: Ruime hal met toilet, hobbykam er en garag e / 
tuinkam er. I e  etage: grote woonkam er m et balkon 
voor en achter, m oderne keuken, 2e etage: 3slaap- 
kamers, waarvan de royale ouderslaapkamer met balkon, 
badkam er m et ligbad en 2e toilet, 3e etage  
5 slaapkamer en 1 bergkamer. -

Prijzen vanaf ƒ  196 .500 .—  v.o.n.

Hebtu belangstelling?
Vraagt dan de fraaie folders aan.

Oi Sf makelaardij romeyn bv
M M .  heerew eg 2 8 2  | lisse | telefoon 0 2 5 2 1 -1 5 4 4 1 *

Contact met Zuid-Afrika 1
Prof. Dr. B. Spoelstra van de Hammanskraal- j 
se Theologische School van de Geref. Kerk in | 
Zuid-Afrika (voor opleiding van zwarte domi- j 
nees) vertoeft D.V. tot juni te Herenweg 240, j 
Wilnis. |
Hij is bereid de kerken tot dienst te zijn, in- j 
lichtingen te geven en voornemende immigran- j 
ten te begeleiden. Telefoon: 02979-5347. j

J. GUNTER architekt
belast zich gaarne met uw opdracht voor:

★  het ontwerp voor 
nieuwbouw - verbouw.

★  Berekeningen staal- en 
betonconstructies.

Meer dan 25 jaar ervaring.

APELDOORNSEWEG 5,
ELSPEET.
Tel 05779-301.

Een uniek boek over Israël

Zo juist verschenen:

Niet zwijgen om Sions wil
door Drs. J. van Barneveld

•  de geschiedenis van Israël vanaf ±1900 -  dec. 74; dus zeer actueel
•  rol van de Engelsen tot 1948, dë Palestijnen, de vier Arabisch-lsraëlische oorlo

gen
•  effectief wapen tegen de geschiedvervalsing
•  blootlegging van de satanische wortels van anti-semitisme en anti-zionisme
•  schriftuurlijk licht op Israël
•  145 pag.; 45 foto’s en kaarten
•  prijs f 7,90 (= minder dan kostprijs)
•  bestellingen voor overmaking van f9,20 (f7,90 plus f 1,30 portikosten) op 

postrek. 311505 van Drs. W. van Veelen, Burg. Doornlaan 12, Zwijndrecht; tel. 
2.53.77 (b.g.g. 2.97.49)

® voor grotere bestellingen voor boekentafels enz. de gebruikelijke kortingen.
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VAN SCHAIK OVER POSITIE KERKGENOOTSCHAPPEN:

Gelijkstelling van de kerk 
met een gewone vereniging 
is voor ons onaanvaardbaar

„Gelijkstelling van de kerk 
met een gewone vereniging 
is voor ons niet aanvaard
baar, aldus dr. van Schaik 
namens de drie chr.-dem. 
fracties in het Parlement” .Op 20 maart 1975, de dag voordat de Tweede Kamer op Paasreces ging, was aan de orde de invoering van Boek 2 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Dit boek handelt overo.a. de rechtspersonen in het algemeen, de verenigingen en de vennootschappen.
De behandeling van Boek 2 is een 
onderdeel van de enorme arbeid, 
die de vernieuwing van het Burger
lijk Wetboek met zich brengt. In 
1947 werd aan wijlen Prof. Meijers 
daartoe een opdracht verstrekt. 
Boek 1 (personen en familierecht) 
werd per 1 jan. 1970 ingevoerd. Het 
-nu aan de orde zijnde Boek 2 als
mede 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. Wetsontwerpen voor de 
boeken 7, 8 en 9 hebben de Tweede 
Kamer nog niet bereikt.
De PvdA greep de behandeling van 
Boek 2 aan om enige wensen be
treffende de ondernemingsraden en 
het ondernemingsrecht gereali
seerd te krijgen; zaken die in de 
Soc.-Economische Raad tussen 
o.m. ondernemers en werknemers. 
De woordvoerder van de 3 chr.- 
democratische fracties, Dr. Th. van Schaik (KVP), wees het overgrote 
deel van dezeu voorstelling af.

Positie
kerkgenootschappen

Een interessant onderdeel van de 
discussie betrof de positie van de 
kerkgenootschappen. De V.V.D. 
kwam met voorstellen, inhoudende 
dat kerkgenootschappen aan zekere 
zelfde bepalingen van burgerlijk 
recht moeten zijn onderworpen als 
nadere rechtspersonen, zoals de 
mogelijkheid van aantasting van 
besluiten en van de kenbaarheid 
van rechten en verplichtingen uit 
de administratie. De PvdA stelde 
voor kerkgenootschappen gelijk te 
stellen met andere genootschappen 
op geestelijke grondslag.Het gedeelte uit het betoog van Dr. Vait 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 rpanifes- 
teert in een kerkgenootschap niet 
op één lijn gesteld behoort te wor
den -  en ook niet kan worden -  met 
een gewone vereniging, ook niet 
met een gewone godsdienstige ver
eniging. Deze in 1922 door de 
Staatscommissie voor de regeling 
van de rechtspositie van de kerk
genootschappen, de zogenaamde 
commissie Anema, unaniem gedane 
uitspraak is naar het oordeel van 
onze fracties ook in 1975 nog volle--1 
dig van kracht.
De kerk is en blijft van „eigen aard 
en rechte” , uitgaande van de ge
meenschappelijke godsverering ha-

rer leden op grondslag van ge
meenschappelijk godsdienstige op
vattingen,” zoals de Hoge Raad dit 
formuleerde in het ongetwijfeld 
ook aan de heer Geurtsen bekende 
'arrest van 13 juli 1946. Het kerkge
nootschap is daardoor een rechts
persoon van geheel eigen.aard. De 
oprichting of stichting daarvan is 
ook geen civielrechtelijke hande
ling en van een verenigingskarakter 
behoeft hier in elk geval geen 
sprake te zijn. Gelijkstelling van de

kerk met een gewone vereniging of 
met een genootschap ter versprei
ding van bijvoorbeeld zekere gods
dienstige of zedelijke beginselen, 
zoals beide amendementen beogen, 
is voor ons dan 'ook niet aanvaard
baar. Collega Scholten heeft t.a.v. 
het amendement Geurtsen er bo
vendien reeds op gewezen:
■ dat de praktijk van de afgelopen 
vijftig jaar geen enkele reden geeft 
om een zodanige wijziging voor te 
stellen; collega Geurtsen heeft er

ondersteuning van zyn amende
ment zelfs geen begin van bewijs 
omtrent eventueel misbruik door de kerken van hun huidige rechtspositie aangevoerd;
■ dat een aantal wettelijke bepa
lingen, die dit amendément thans 
op kerkgenootschappen van toe
passing verklaard wil zien, zich 
daartoe ten enen male niet lenen. 
Om een voorbeeld te geven: de fi
nanciële 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 „Al
gemene vergadering van een ver
eniging zomaar van toepassing ver
klaren op kerken, zoals hèt amen
dement wil? Moet bij aanvaarding 
van dit amendement de Neder
landse rechter de beslissing van de 
Paus o f van het Vaticaans Concilie 
gaan toetsen? In dé vraag ligt het 
antwoord besloten.
Maar ik wil het ook nog wel anders 
formuleren: 'De kerk o f het kerk
genootschap, hoewel van eigen aard 
en rechte, funktioneert niettemin 
ook in het maatschappelijk gebeu
ren en is in zoverre aan bepaalde 
normen--van dit maatschappelijk 
gebeuren onderworpen, bijv. als 
het kerkgenootschap een overeen
komst sluit, dan is de kerk aan die 
overeenkomst gehouden en de kerk 
moet dit te goeder trouw teil uit- 
voer leggen en ook is de kerk aan 
de algemene garantie van 1401 B.W. 
onderworpen, maar voor de hand
having daarvan zijn echter de arti
kelen 2.1.8. en volgende niet ge
schreven.

Gelijkstelling
Mevrouw Haas-Berger (PvdA) pakt 
het probleem van de andere., kant 
aan: zij wil de bijzondere juridische 
positie van de kerkgenootschappen 
intact laten, maar zij wil anderzijds 
eén gelijkstelling bevorderen met andere genootschappen op geeste
lijke grondslag. Met andere woor
den: ook de PvdA ziet de kerken 
niet als een unieke verschijnings
vorm, maar als een onderdeel van 
het genus genootschappen op gees
telijke grondslag. Reeds deze ge
dachtengang doet ons zeer huiverig 
tegenover dit amendement staan en 
dan druk ik mij voorzichtig uit. 
„Een levensbeschouwing heeft in 
Nederland dezelfde waarde als een 
godsdienst” , zei Mevrouw Haas- 
Berger onlangs. Bezien vanuit de 
vrijheid van meningsvorming in 
ons land ben ik dat geheel met haar 
eens. Maar naar het oordeel van 
onze fracties betekent dit niet, dat 
het instituut kerk op één lijn staat 
of kan worden gesteld met een ge
nootschap op geestelijke grondslag 
of dat het slechts een species van 
het genus „genootschap op geeste
lijke grondslag” zou zijn.
Onze fracties hebben er in het ver
leden aan meegewerkt, dat deze 
genootschappen wat de financiële 
kant van hun werk betreft, op vol
komen gelijke wijze als kerken 
voor subsidies in aanmerking ko
men.
Maar wat nu wordt gevraagd gaat 
veel verder; het betekent in wezen 
een volledige gelijkstelling van de 
instituten en daarmede een verla
ten van het standpu.nt van de 
staatscommissie Anema.Wanneer ijt daar nu nog bij neem het feit, dat de term genootschappen op •geestelijke grondslag tot velerlei interpretaties aanleiding kan geven (interpretaties waarop de overheid anders dan bij financiële regelingen niet of nauwelijks invloed heeft) dan is dat een aanvullend argument voor onze fracties om ook het amandement Haas-Berger niet te steunen.

PERSBERICHT KVP  
OVER DE ZEEUW

Tijdens de vergadering van het par
tijbestuur van de KVP op 24 maart 
1975 te Utrecht is een ernstig me
ningsverschil aan de dag getreden 
tussen partijvoorzitter De Zeeuw 
en het partijbestuur. De heer De 
Zeeuw wenste binnen het CDA de 
KVP om te vormen tot een chr.- 
dem. partij.
Het p.b. besloot dat zulks niet te 
verenigingen is met een loyale op
stelling van de KVP in het CDA en 
met de resultaten van de CDA- 
conferentie in Woudschoten en dat 
op die manier aan KVP en CDA 
onoverkomelijke schade zou wor
den berokkend.
Daarop legde de heer De Zeeuw 
met onmiddellijke ingarfg het voor
zitterschap van de partij neer. Het 
gehele p.b. besloot zichzelf als de- 
missionnair te beschouwen.

VERKLARING 
DE ZEEUW

Vanuit mijn verantwoordelijkheid

als partijvoorzitter van de KVP heb 
ik mijn hoofdbestuur een beleids
plan voorgelegd om de ruimte 
binnen de federatieve structuur van 
het CDA te benutten tot een snelle 
politieke en organisatorische her
opbouw van onze partij in ver
nieuwde zin overeenkomstig de 
opdracht en visie van de Nota van 
de Contactraad.
De meerderheid van het hoofdbe
stuur heeft de visie ten grondslag 
aan dit beleidsplan als strijdig met 
onze verplichtingen jegens ARP en 
CHU beoordeeld en afgewezen. Ik 
heb hieruit de consequentie ge
trokken en mijn voorzitterschap 
van de KVP neergelegd.Dick de Zeeuw

★  ★
★

INTERNE ZAAK
In het begin van deze week zijn 2 
persberichten verschenen (zie 
elders deze pagina) die melding 
maken van een conflict binnen de 
KVP-leiding. Vooropstaat dat de

Het aftreden 
van

De Zeeuw
gevolgen van het aftreden van de 
voorzitter een interne zaak zijn, 
waar de KVP zelf een oplossing 
voor zal moeten zoeken. Niettemin 
is het duidelijk dat wij deze gang 

.van zaken als uiterst triest 
ervaren. Dat geldt voor De Zeeuw 
persoonlijk, voor de KVP, maar 
ook voor het CDA. Voor de ARP 
brengen de interne 
ontwikkelingen in de KVP geen 
verandering in de houding t.a.v. 
het CDA. Wij nemen aan dat dit 
ook bij de andere partners het 
geval is. Gezamenlijk is er 
overeenstemming bereikt', 
gezamenlijk zullen we verder 
trekken.

★  ★
★

TRAGIEK
Gedreven door een stuk idealisme 
hield De Zeeuw zich met de 
politiek bezig. Zijn optreden en 
zijn uitlatingen riepen nogal eens 
kritiek op. In ARP-kring trokken 
met name zijn ideeën over een 
„open” partij de aandacht. De ARP 
heeft er nooit misverstanden over 
laten bestaan dat die opvattingen 
door haar niet werden gedeeld. 
Met De Zeeuw kon overigens 
gediscussieerd worden en hij was 
bereid terug te keren van een 
eenmaal ingenomen standpunt. 
Bezorgd over de positie van de 
KVP en de betrokkenheid van de 
KVP’ers bij het partijgebeuren 
hielden hem zeer bezig. Vanuit die 
bezorgdheid is zijn plan geboren 
de KVP om te vormen. De idee die 
daar mede achterzat 
onderschrijven wij niet. In het 
afscheid van de KVP-voorzitter zit 
een stuk tragiek^met name ook de 
tragische spanning tussen ideaal 
en politieke werkelijkheid.

STER ELITE FREESIA’S 

ELITE ANJERSTEKKEN 

VASA ALSTROEMERIA

n.v. HANDELS
KWEKERIJ

M. C. VAN 
STAAVEREN

AALSMEER, 
POSTBUS 265, 
TEL. 02977-2.11.51
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Met urethaan-elastomeren 

lossen wij uw

slijtage-problemen op!
/

In vele takken van de industrie worden hoge eisen 
gesteld aan al of niet bewegende, draaiende onderdelen 
van machines, apparatuur en installaties.
Daaraan kunnen alleen materialen van topklasse, 
deskundige adviezen en de juiste verwerkingstechnieken 
voldoen. ,

Dat bieden wij u in één hand.

Wij kunnen de gewenste onderdelen naar tekening of 
eisenpakket voor u maken of de materialen leveren als 
halffabrikaten.

Ons programma omvat:

(R Vulkollan, ook als celmateriaal,
Niax-caprolactone-(cel)-elastomeren. Unem-elastomeren,
Adiprene e.a. In verschillende hardheden, als 
walsenbekleding bijvoorbeeld, of wielen, of rollen.

Leg ons uw problemen voor!

Limburgse Urethaan Chemie B.V.
Koutenveld 18, Brussum 
telefoon 045-25.16.22.

H

N-C-0
O

Specialisten in slijtvaste materialen.

R) Vulkollan-producent in Nederland

(R gedeponeerd handelsmerk van Bayer AG, Leverkusen)
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Accent publiceerde op 13 
oktober 1973 een groot ver
slag van een interview met 
twee professoren. De titel: 
„Heertje en Steenkamp: op 
zoek naar een nieuwe mid
denpartij”. Programmatisch 
blijken de heren het een 
heel eind eens te zijn.

De laatste alinea luidt als volgt. 
Verslaggever: In hoeverre is de in
spiratiebron van de christen
democratische partijen een rem op 
een combinatievorming?
Steenkamp: wij zijn duidelijk niet 
meer gebonden aan een kerk of een 
bepaalde geloofsovertuiging. De 
christen-democratie is een politieke 
doctrine (stroming) naast het socia
lisme en het liberalisme. Ik wil er 
duidelijk op wijzen dat het CDA 
heeft gezegd dat voor de partij het 
Evangelie als richtsnoer geldt, 
maar dat mensen van welke af
komst dan. ook rechtstreeks kun
nen toetreden. Iedereen kan mee
doen op het politieke program. 
Heertje: voor mij is het op zichzelf 
geen moeilijk punt, hoewel ik het 
Evangelie niet als uitgangspunt 
voor een politieke stellingname 
neem. Maar het is geen rem dat an
deren dat wel doen.

Kernpunt
Van tweeën één: öf Steenkamp, de 
voorzitter van het CDA geeft in het 
bovenstaande een onwaar beeld 
van het CDA, öf hij spreekt de 
waarheid. Naar mijn mening is het 
laatste het geval. Hij doet de voor
gestelde CDA-statuten, waarover de 
AR-kiesverenigingen zich voor 15 
april aanstaande moeten uitspre
ken, geen geweld aan. Het CDA wil 
inderdaad een christelijke partij 
zijn. En tegelijk een open program- 
partij, waarin iedereen kan mee
doen op het politieke program. 
Steenkamp stipt daarmee precies 
het kernpunt aan van de gewetens
nood waarin ik verkeer met be
trekking tot het aanvaarden van het 
CDA. Het partijbestuur schrijft aan 
de kiesverenigingen dat de statuten 
van het CDA „alleszins aanvaard
baar” zijn. Het doet mij pijn om het 
te zeggen en soms blijkt het ook 
door anderen als pijnlijk te worden 
ervaren, maar ik weet mij in gewe
ten verplicht het daarmee oneens te 
zijn. Immers, door de basis van het 
CDA zo te vormen, combineert men 
tweeërlei politieke intentie, tweeër
lei oogmerk in één organisatorisch 
geheel. Enerzijds wordt de. intentie 
aanvaard van de christelijke partij, 
die zich stelt onder het dwingend 
appèl van Gods woord als enige 
bron en enig richtsnoer voor het 
politieke handelen. En anderzijds 
wettigt men de bedoeling van de 
open programpartij, die haar sa
menbindende kracht en haar her
kenningspunt probeert te leggen in 
haar program, ongeacht de levens
overtuiging waaruit dat voorkomt. 
Het is duidelijk dat dié twee inten
ties op gespannen voet met elkaar 
staan. Voor wie zich tot de vorming 
van een christelijke partij geroepen 
weet, is de open programpartij een 
schoonschijnende illusie. En wie 
enthousiast is voor een open pro
grampartij, kan ' de christelijke 
partij moeilijk anders zien dan als 
een uiting van overigens goedbe
doelde enghartigheid. Zijn wij door 
de combinatie van die twee inten
ties niet bezig een in zichzelf ver
deeld huis te bouwen? En mogen 
wij daarvan dan verwachten dat het 
doelmatig zal kunnen functioneren 
in de politieke zorg voor mens en 
samenleving? Naarmate ik langer 
over deze vragen nadenk, komen 
de antwoorden mij steeds‘duidelij
ker en schrijnender voor de geest te 
staan. Die twee intenties zijn niet te 
combineren. En wij mogen dan ook 
geen poging daartoe ondernemen.

Geen misverstanden
Dri'e misverstanden moeten in dit 
verband worden voorkomen.
■ In de eerste plaats: het afwijzen 
van de open programpartij bete
kent uiteraard niet dat het christe
lijke uitgangspunt van een partij 
zou mogen worden gebruikt als een 
soort röntgenapparaat voor het tes- 
te’n van candidaatleden op hun 
geestelijk structuurpatroon. Dat 
zou misbruik zijn. Het uitgangspunt 
heeft een geheel andere functie. 
Het vormt de uitbeelding, de ver

E B T  C D A : B E N  W A A G S T U K ?

Is er over het politiek 
gezicht van het CDA wel 

overeenstemming mogelijk?
woording van de diepste intentie 
van degenen die samen één partij 
vormen. En die intentie behoort 
bepalend te zijn voor het politiek 
program èn voor de wijze waarop 
de partij zich aan de kiezers pre
senteert. De verwoording van de 
intentie in het uitgangspunt appel
leert dus aan mensen, die dezelfde 
overtuiging zijn toegedaan, en om
lijnt de gehele partij, zodat iedereen 
duidelijkheid wordt verschaft over 
het karakter van de partij.
■ In de tweede plaats: het zou on
juist zijn ervan uit te gaan dat „ech
te” christenen voorstander zijn van 
een christelijke partij en dat de 
open programpartij aantrekkelijk 
zou zijn voor een soort tweede
rangschristenen. Zo’n farizeïstische 
hoogmoed dieht verworpen te wor
den. In de praktijk blijken in vrij
wel alle partijen christenen te zit
ten. Hetgeen iets zegt over christe
nen, niet over. Christus. Inderdaad: 
wij kennen slechts ten dele en gaar 
steeds weer in de fout, zowel bin
nen als buiten christelijke partijen.
■ In de derde plaats: voorstanders, 
van een open partij hebben even
zeer recht op een eigen organisatie 
als voorstanders van een christe
lijke partij. Naar mijn taxatie is 
voor beide intenties een electorale 
basis in Nederland aanwezig. Maar 
geen van beide mag de ander in
kapselen in de eigen intentie. Dan 
doet men elkaar onrecht aan, en 
dan kan het resultaat slechts mistig 
en dubbelzinnig zijn. Dat is het 
grote gevaar waaraan het CDA is 
blootgesteld.

Politiek profiel
Onze fractievoorzitter Aantjes be
pleit de laatste weken een adem
pauze in de ontwikkeling van het 
CDA. De duur daarvan wil hij be
nutten om te werken aan het poli
tiek profiel van de nieuwe organi
satie. Dat lijkt me een wijs idee. 
Immers, het woord „christen
democratie” wordt wel vaak in de 
mond genomen, maar weten we er 
wel inhoud aan te geven? Welke 
zijn eigenlijk de politieke visies, die 
achter de aanduiding „christen
democratie” schuilgaan? Tot nu toe 
zijn de meest kardinale vragen óp 
politiek terrein in CDA-verband 
nog nauwelijks aan de orde geko
men. Welke is de christendemocra
tische visie op het functioneren van 
de overheid in dé samenleving?

D o o r drs.
Ad Schouten
Tweede Kamer ARP

Wat is de bron van het overheids
gezag? En welke normen moeten 
de richting van de gezagsuitoefe
ning bepalen? Zonder die vragen te 
beantwoorden is het onmogelijk 
een politiek profiel te schetsen 
voor het CDA. En dan doet zich de 
vraag voor of over dat politiek ge
zicht overeenstemming kan worden

bereikt; terwijl het CDA gestoeld is 
op tweeërlei intentie. Is het denk
baar één program en één beleid te 
ontwikkelen, terwijl men het on
derling oneens is over de uitgangs
punten? Ik kan er niet aan ontko
men die vraag ontkennend te be
antwoorden. Hoe kan bij zo’n di
vergentie voorkomen worden dat 
het politiek profiel een wazig cen- 
trumachtig geheel van onsamen
hangende visies en strijdpunten 
wordt? En hoe kunnen mensen en
thousiast worden als er van een 
klaar en helder profiel, waarin men 
zijn eigen uitgangspunt herkent, 
geen sprake kan zijn? De vernie-

Statuten voor het CDA
H O O F D S T U K  I :  
D E  F E D E R A T IE

•uiging of maalschapiKÜjKc. I

De Anti Revolutionaire 
Partjj (ARP). Christelyk- 

' Historische Unie (CHU) en 
Katholieke Volkspartij 
(KVP) gaan met elkaar'on
der dc naam „Christen- 
Democratisch Appèl", afge
kort „CDA" een federatie 
aan die ook rechtstreekse 
leden kept, en die geregeerd 
wordt door de volgende sta
tuten. Wijzigingen van deze 
statuten dienen te worden 
goedgekeurd door dezelfde 
organen van ARP. CHU en 
K V P die deze statuten heb
ben vsstgestcld. Dc federa
tieve organen krijgen niet 
andere o f  meer bevoegdhe
den dan in de2e statuten 
nadrukkelijk vermeld.
Het CDA streeft er naar bij 
de eerstkomende verkiezin
gen voor de leden van de 
Tweede Kamer de christen
democratische verbonden
heid maximaal tot uitdruk
king te brengen, Het CDA 
wil derhalve een CDA-lijst 
c.q. CDA-lijsten tot stand 
brengen.
De desbetreffende beslissing 
zal 20 spoedig mogelijk door 
de betrokken partij-organen 
moeten worden genomen. 
Politiek moet september 
1976 daarbij als uiterste da
tum worden gezien. De basis 
daarvoor zal uiterlijk in het 
parlementaire jaar 1975/1976 
aanwezig moeten blijken.
Dit brengt met zich mee dat 
de bevoegde partij-organen 
in hun voorjaarsvergaderin
gen 1976 zullen vaststellen, 
o f aan de voorwaarden voor 
een gemeenschappelijke lijst 
wordt voldaan, en zich daar
over uitspreken.
Zowel deze uitspraken als 
de parlementaire ontwikke
ling zullen duidelijke aanzet
ten tot de definitieve beslis
sing . moeten geven. Deze 
statuten geven zelf de weg 
en de wijze aan waarlangs en 
waarop de federatie zich ge
leidelijk om kan zetten in 
een partij. De federatie zal 
rechtspersoonlijkheid ver
krijgen.

*  le streven nair één CDA-frsctie 
in Eerste en Tweede Kmaer der 
SUlen-Generail (xxx). de Rrovfa- 
dale Sisten, de Gemeentersilenftiin 
tnderc vertegenwoordigende ti-

CD A
C H R IS T E N  

D E M O C R A T IS C  
A P P E L  '

De adviserende leden vin het 
CDA-bestuur zijn adviserend lid 

-wsn het Congres.

■ De vaststelling van het po 
werkprogram van het CDA n 
handeling in de respectieve j

■ de verkiezing-van dc vo 
en de beide ondervoorzitt< 
het CDA;

n de politieke 
enwording;

ratel betref- 
teer lijsttrekkers c.q. 
- verdeling van de

■ 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;

Artikel S
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.
Artikel 6
Het rechtatreekto 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'rechtstreekse 
leden uit dc rechtstreekse leden 
respectievelijk één Dagelijks- 
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-lai één lid in het Dagelijks 
Bestuur, drie leden in het .Alge
meen Bestuur, dan wel óp voorstel 
Congres. Ongeacht hun ledental 
blijft het Algemeen Bestuur func
tioneren als hun Bestuur. De bépa-

:t Congres uit 1300 of m 
en. waervsn 600 aangewe. 
jr de KVP, 300 aangewezen d 
ARP, 240 aangewezen door

nik el

Artikel 9
Het Algemeen Bestuur is samen
gesteld als volgt 
Stemgerechtigde leden:
■ dc voorzitter van het CDA en de 
* ’ ‘ ‘  eitters;

Huishoudelijk Reglcn 
rcgeld 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
meen Bestuur, dan wel op voor
ts! Congresleden.
CDA-bestuur zijn stemhebbend lid 
van het Congres.

BU „ .. .  • dept

■ 10 leden benoemd door de AnP. 
10 leden benoemd door dc CHU en 
:0 leden b'enoemd door de KVP;

Voetnoten

vertegenwoordigers van de recht- 
streekse leden.
Adviserende leden:
B de voorzitter van de drie Eerste 
«n.Twe«d« Kamerfracties van ARP. 
CHU en KVP. of wanneer er één 
CDA-fractie ontstaat, het fractie-

a de uitvoering van d

stelling van hun contributie; 
a de instelling en opheffing van

B de benoeming en het ontslag van 
voordracht vah hel dagelgks bc-

van beslissingen 
aantal bij Huishoudelijk 

bepalen aangelegen- 
:t Algemeen Bestuur 
door dc ARP. CHU, 
tstreeksc leden be-

ling, waarin D’66 en D'S’70 terecht 
zijn gekomen, zou ons moeten 
waarschuwen. Want waarom zijn 
die partijen ten gronde gegaan? 
Omdat ze qua intentie en qua uit
gangspunt geen innerlijke eenheid 
bezaten. Mensen in één organisatie 
kunnen elkaar gedurende korte tijd' 
stimuleren en enthousiast maken. 
Iets nieuws heeft op zichzelf een 
stimulerend effect. De STER- 
reclamemakers weten daarvan mee 
te praten. Maar een partij kan 
slechts blijvend dynamisch en ac
tief zijn, wanneer de leden ervan 
zich samen laten motiveren en lei
den door één uitgangspunt.

Christelijke politiek: 
een waagstuk

Christelijke politiek is een gewel
dig waagstuk. Vogels van diverse 
pluimage wagen het met één over
tuiging: dienst aan Jezus Christus, 
ook in de politiek. Christelijke poli
tiek is. een zaak van vallen en op
staan, van vrezen en hopen, van 
moeizaam worstelen óm samen te 
verstaan wat God hier en nu van 
ons vraagt. Christelijke politiek 
heeft evenmin als christelijk leven 
kracht in zichzelf. Het ontvangt zijn 
kracht van Jezus Christus, de 
machthebber van hemel en aarde. 
Daarvoor bestaat slechts één, overi
gens alles opeisende voorwaarde: 
gemeenschappelijke aanvaarding 
van het dwingend appèl dat van 
Gods woord uitgaat. Onder die 
voorwaarde en dus met die kracht 
is christelijke politiek een blijde 
bezigheid, want mét al onze tekort
komingen is het dan toch eeri delen 
in, een participatie in de. overwin
ning van de Heer, die gekomen is 
en die zal weerkeren. Aan die 
voorwaarde wil de christelijke-en- 
toch-open partij niet voldoen. Het 
Evangelie verliest daar, zijn dwin
gend appèl, het wordt vrijblijvend. 
Iedereen kan meedoen op het poli
tieke program. In die vrijblijvend
heid kan ik de politiek niet zien als 
een geweldig waagstuk, dat slaagt. 
Of ... vergis ik mij, en zijn inmid
dels de drie partijen het toch -eens 
geworden over het CDA als forma
tie, die expliciet en eenduidig kiest 
voor de christelijke intentie?

Talloze en steeds herhaalde 
publieke uitlatingen van met 
name KVP-politici laten zien 
dat zulks niet het geval is. 
Het CDA moet helaas een 
christelijke-en-toch-open par
tij worden. Alleen al om die 
reden zouden de CDA-sta- 
tuten naar mijn mening op 
dit moment niet aanvaard 
moeten worden.

Noot:
Hieronder leest u een reactie van 
waarnemend partijvoorzitter dr. 
Kuiper.

EE&

Reactie wnd.- partijvoorzitter Kuiper:

Programma en politiek profiel 
CDA hebben eerste prioriteit 

na aanneming Statuten

Graag wil ik reageren op de kern
punten van Schoutens artikel door 
middel van enkele kanttekeningen, 
die medé geplaatst kunnen wprden 
vanuit de door het partijbestuur ge
trokken beleidslijn m.b.t. de ont
wikkeling .van het C.D.A. Daaruit 
blijkt, dat ik het, met alle waarde
ring voor zijn enorme inzet, niet 
met zijn~ conclusie eens ben. Ik 
spreek de oprechte hoop uit, dat de 
C.D.A.-statuten aanvaard worden.

Ook Schouten onderkent dat „het' 
C.D.A. inderdaad een christelijke 
partij (wil) zijn” . Art. 2 en 3 van de 
statuten spreken dan ook inder
daad duidelijke taal: ,fie t C.D.A. 
aanvaardt het evangelie als richt
snoer voor het politiek handelen” 
(daaraan is toegevoegd dat hieron
der de gehele bijbel verstaan 
wordt) en „wil streven naar een 
maatschappij, waarin de bijbelse 
gerechtigheid gestalte krijgt” . Maar, 
zo vervolgt Schouten, het grote 
probleem is nu juist, dat het C.D.A. 
„tegelijk een openprogram-partij, 
waarin iedereen kan meedoen op 
het politieke program” wil zijn. Ik 
ben, dat niet met hem eens.Het is 
wel zo, dat het in het tweede deel 
van art. 3 staat: „Het (C.D.A.) legt 
de concrete doeleinden vast in een 
politiek werkprogram, waarmee het

zich uitdrukkelijk richt tot het ge
hele Nederlandse volk zonder on
derscheid naar geloofsovertuiging 
of maatschappelijke groepering” . 
Maar dat politieke werkprogram 
wordt gekwalificeerd door alles wat 
daaraan in art. 2 en 3 voorafgaat 
(„evangelie is richtsnoer” en „bij
belse gerechtigheid”).

Andere oriëntatie
Dit positieve verband tussen 
grondslag en program is ook uit
drukkelijk tot gelding gekomen op 
de C.D.A.-conferentie, waar de de
finitieve tekst van de statuten werd 
vastgesteld.Bepaald werd, dat het 
C.D.A.-program (dat door Kamer- 
kandidaten onderschreven moet 
worden) voorafgegaan zal worden 
door letterlijk aan art. 2 en 3 door

C.D.A.vStatuten ontleende overwe
gingen m.b.t. grondslag en doel van 
het C.D.A. Daardoor wordt duide
lijk dat dit program getoetst is en 
kan worden aan de grondslag en 
dat een onderling appèl aan deze 
grondslag legitiem , is. Ik kan 
daarin niet het model van een 
„open-program-partij” herkennen. 
Ik ontken niet, dat in de loop van 
de afgelopen j ar en vanuit de K.V.P. 
een pleidooi voor een dergelijke 
open-program-partij heeft geklon
ken.
Maar ik wens vast te stellen, dat 
ten gevolge van de discussies tussen 
de drie partijen, die geresulteerd 
hebben in de huidige tekst van de 
C.D A.-statuten, in belangrijke
mate voor een andere oriëntatie is 
gekozen en dat er ook in het denken 
van gezaghebbende K.V.P.-ers op

dit punt een ontwikkeling te onder
kennen is.

Negatieve ervaringen
Natuurlijk is het zo, dat de nega
tieve ervaringen van katholieken 
met de kerk als gezaghebbende in
stantie in het politieke en sociale 
leven en de christelijk-historische 
voorkeur zich tot het hele Neder
landse volk te richten hebben hun 
legitieme ' invloed gehad op de 
formulering van art. 2 en 3 en 
daar ook in doorklinken. Ten slotte 
zijn ’ ook hedendaagse anti
revolutionairen voorzichtiger . en 
bescheidener geworden met het 
trekken van absolute scheidslijnen 
binnen het Nederlandse volk en het 
trekken van absolute rechte lijnen 
tussen beginsel en beleid. Dit be
hoeft echter niet in mindering te 
komen op de noodzaak die er niet 
alleen binnen A.R.P., K.V.P. en 
C.H.U., maar ook binnen het C.D.A. 
is om beginsel en beleid met elkaar 
te confronteren.

■Vervolg op pag. 11
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EXCLUSIEVE
OUD-HOLLANDSE

KEUKEN

Deze unieke keuken kunt U bewonderen 
in onze showroom.

Alles er-op-en-er-aan, o.a. met Delfts blauw tegels, geglazuurde 
oud-hollandse plavuizen, roodkoperen kraan en -spoelbakken, 
originele oud-hollandse kinderbintjes. Geheel opdesteld in onze- 
showroom te bezichtigen, waar ook nog keus is uit vele andere 
modellen.

HUURMAN
KEUKENS

Bleiswijkseweg 11 Zoetermeer Tel. 079-163.221

ISRAËL COMITÉ 
NEDERLAND

Bundelt in ons volk de solidariteitsgevoelens jegens Israël.

9 *  Vertolkt de solidariteit bij regering, instanties, kerken 
| en media

| ★  Voert actie tegen valse voorlichting en antl-lsraël nStln-
9  gen
9
I  *  Verschaf! u alle informatie over Israël en het M-Oosten 
® confiict

9
9
9
9
9

«
:

\

Vele niet-joodse-Nederfanders zién hun solidariteits-gevoelens jegens Israël 
niet meer weerspiegeld in de media, in het regeringsbeleid en in de maat
schappij.

Velen willen hun gevoelens voor Israël krachtiger en radicaler vertolkt zien en 
ook daadwerkelijk hulp bieden aan Israël, dat in het kader van de internatio
nale politiek steeds meer in zijn nationale bestaan bedreigd wordt.

Schaart u daarom achter 
het Israël Comité Nederland

1. Door financiële hulp aan het comité-gironummer 3190898 t.n.v.: Pennm. 
te Zwijndrecht. Bij hem is tevens onze actuele brochure: Het niéuwe en het 
ware gezicht van de PafesUjaso Bevrijdings Organisatie, verkrijgbaar, 
nieuwe Seden krijgen deze gratis toegezondan.

2. Door u op te geven als lid van de vereniging tot steun aan het i.C.N. voor 
- de solidariteit met Israël bij het secretariaat: Drs. J. van Sarneveld, Da

Costastraat 76, Alphen a/d Rijn, Tel. 01720-92068.
"3. Door informatie te verstrekken over regionale en plaatselijke aktivitelten 

voor Israëi aan genoemd secretariaat.
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AKOPZONEN
SLIEDRECHT - RIVIERDIJK 677 - TEL. 01840-2244

ook dit jslar besteden wij aandacht 
aan een

speciale voorjaarsaktie
Bij een besteding van ƒ  1000.- 6611 2  PDTSOOIIS majtraS kadSBU 

Bij een besteding van /  750 - 6611 1 perSOQItS m a tra s  kadSaU

Bij een besteding van ƒ  500,- DON p i fS  kadOBU 

Bij een besteding van ƒ  250.- 6811 SiDrkllSSSfl kad68U 

Bij een besteding v a n / 100.- D8I1 badSSt kadDBU 

Bij een besteding van ƒ  70.- 6611 Baddoek kadSD ll
m a m

W WW

Bij aankoop van een WOLLEN TAPIJT kunt u kiezen tussen
cadeaus of gratis o n d e r ta p ijt  e n  s p i|fs r la t te n

in onze speciale couponnenloods:
Enorme partijen coupons tot 15 motor
★  c o u p o n s  b lo e m ta p ijt .........................1 5 0 . -

★  c o u p o n s  n n  
b e r b e r w o l ta p ijt  • » • • • « • • « • • • * * • • • >  p.mtr, * I I

(ook hóogpool)

★  coupons nylontapijt

3 9 . -  -  4 9 . -  — 5 9 . -

Coupons nylon tapijt (kieino maten)
voortreffelijke prijzen.

Ook onze serie keukentapijt is zeer uitgebreid.

natuurlijk concurrerende prijzen!!!
Enkele voorbeelden 

van scherp concurrerende prijzen!

Heden ontvangen 
een grote partij

HG0GP00L-
NYL0NTEGELS

in 5 verschillende kleu
ren

norm. 5.95 nu p.St.

2 . 9 5

Een uitmuntende kwali
teit

NYLONTAPIJT
geschikt

voor alle doeleinden

nu 6 9 a mfr.

NYLONTAPIJT
380-400 breed

4 9 a *  p.mtr. 
gelegd 55.-

Een mooie
MOQUETTE
in div. tinten 
zuiver wol 

Een schitterende 
aanbieding, nu

1  5 5 a "  mtr.
gratis gelegd

Een schitterende kwali
teit

NYLONTAPIJT
geschikt

voor alle doeleinden 
in div1. tinten 
nu GELEGD

6 5 .

Een
WOLLEN BERBER

uitmuntend in kwaliteit, 
in div. tinten

nu

139 -

mtr.

Een schitterende kwaliteit 
zuiver wol Axminster .

BLOEMTAPIJT
in 3 sprankelende 

.kleuren

1 9 8 . -
mtr. gelegd

Als troef in 
onze

PRIJZENSLAG 
een schitterende
BIEZENTEGEL

voor

0 . 8 9

Een schitterende kwali
teit.

NYLON SHAG
TAPIJT

in drie prachtige kleuren

nu 54,50
mtr. GELEGD

2e keus TAPIJT
KAMERBREED

2 5 . p. mtr.

VELOURS
GORDIJNEN
21.95 mtr.
26.95 mtr. 

mtr.

Pracht
zuiver wollen 
BLOEMTAPIJT

4 mtr. breed

2 1 5 . -
p.mtr.

A kop^ zo nen I
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Groeien of versoberen? Is er 
niet een duidelijke tegen
strijdigheid tussen de vol
gende twee feiten? Enerzijds 
roepen de kerken op tot een 
versobering, anderzijds pro
beert de regering de econo
mie te stimuleren ter be
strijding van de werkloos
heid. Voor velen is dit een 
groot dilemma, waarin het 
moeilijk is stelling te kiezen. 
Hoe zit deze zaak precies in 
elkaar?

GROEIEN OF 
VÈRSOBEREN?

In een tweetal artikelen gaat de 
financiële specialist van de ARP 
Tweede Kamerfractie, dr. A. J. 
Vermaat nader in op het door 
velen gevoelde dilemma groeien of 
versoberen. In een eerste hierbij 
afgedrukte bijdrage komt de au
teur tot de conclusie dat bestrij
ding van de werkloosheid door het 
redelijk op gang houden van het 
economische proces niet strijdt 
met een op langere termijn effec
tief worden van een bijgestelde, 
nader genormeerde groei. In een 
tweede bijdrage zal de auteur o.a. 
de stelling toelichten dat een 
korte termijn nastreven van een 
nul-groei niet verantwoord kan 
zijn.

Door
dr. A. J. Vermaat

Tweede kamerlid ARP

Voor sommigen is dit inderdaad 
een regelrecht dilemma. Zo stelde 
bijvoorbeeld de P.P.R. in de 
Tweede Kamer bij monde van Van 
Gorkum, dat de kerken oproepen 
tot vermindering van konsumptie 
en dat de christelijke partijen op
roepen tot de bevordering van kon- 
sumptieve bestedingen. De P.P.R. 
koos z.i. radikaal en stond achter 
de oproep van de kerken. Wat hier
van te zeggen? Is dit weer een 
voorbeeld van links praten en 
rechts doen van de christen- 
demokraten? Ja, van het gehele 
kabinet (inklusief de ministers van 
de P.P.R.)? In het debat afgelopen 
november en december over de 
stimuleringsplannen van de rege
ring is van onze zijde èn door mi
nister Duisenberg al ingegaan op 
dit verwijt der „radikalen” .

Strukturele invalshoek
De economie zit nogal ingewikkeld 
in elkaar. Laten wij eerst eens kij-' 
ken haar de ontwikkeling van de 
lange termijn. Bij zo’n invalshoek 
der beschouwing zijn vooral de 
strukturele elementen van het eco
nomisch leven van belang. Het gaaf 
hierbij als het ware om de globale 
onderstroom van de ontwikkeling. 
In dit verband speelt vanzelfspre
kend de groeiproblematiek een eer
ste viool. Men behoeft de zgn. club 
van Rome niet in alle konklusies of 
uitgangspunten van analyse te vol
gen, om te beseffen dat er gerede 
twijfel bestaat over het zonder 
meer willen resp. kunnen voortzet
ten van de huidige economische 
groei. De problemen van de grond
stoffen - en energievoorraden en de 
kwesties van de vervuiling van het 
milieu zijn te indrukwekkend om 
er schouderophalend aan voorbij te 
gaan.
In brede kring -  ook bij christen- 
demokraten -  heeft dit geleid tot 
een kritischer beschouwing van hef 
traditionele doel te streven naar 
een volle economische groei. In de 
brochure „Gerede Twijfel” kiest 
men terecht voor de gedachte van 
een selektieve, een genormeerde 
groei. Hierachter zit de idee, dat er 
meer zaken van-belang zijn dan al
leen die -tot nu toe in prijzen en 
marktwaarden tot uitdrukking 
kwamen. De statistische netto reële 
groei houdt een overschatting in 
van de werkelijkheid omdat allerlei 
negatieve effekten op voorraden of 
milieu niet in de berekeningen 
voorkomen. Het heeft veel weg van 
een fabrikant, die denkt winst te 
maken maar vergeten is alle af
schrijvingskosten op te voeren. Een,

HEEFT DE ECONOMISCHE POLITIEK 
EEN DUBBELE MORAAL?

Groeivoet van nul 
geeft grote werkloosheid 
en andere sociale kwalen

ander minpunt van de traditionele 
groeimeting is de gerichtheid 
op het materiële; er zijn nog vele 
andere verschijnselen die van be
lang zijn voor de mate van welzijn. 
Doorgaans groeit het geluk minder 
snel dan de welvaart!
Op langere termijn gezien zal èn de 
groeidoelstelling een andere in- 
houd krijgen èn zal dit doel relatief 
minder gewichtig worden voor de- 
samenleving. Op dit moment ver- 
mijde men uitersten. Noch de op
vatting dat wij rustig kunnen door
gaan op de oude voet, noch de zin
spreuk dat het morgen eigenlijk al 
te laat is, zijn goede uitgangspun
ten voor een veranfwoord beleid. 
Hierop kom ik verderop terug. ' 
Voor de volledigheid wijs ik nog op 
het punt van de economische orde. 
Een gewijzigde invulling van de be
leidsdoeleinden met betrekking tot 
groei en ontwikkeling van de eco
nomie zal gepaard moeten gaan 
met wijzigingen in de bestaande 
economische orde. In dit opzicht 
gaan wezenlijk economische poli
tiek en organisatie van het econo
misch gebeuren hand in hand. Het

is logisch dat de rol van de over
heid in dit proces niet gering is. 
Overigens behoeft dit geenszins 
synoniem te zijn met een pleiten 
voor een concentratie van beslis
singsmacht bij de overheid zelf. 
Voor een uitvoeriger beschouwing 
over de economische orde verwijs 
ik naar mijn artikel in dit blad in 
de nrs. 1/3, 3 en 4 van jaargang 31 
(1975).Samenvattend, kan gezegd worden 
dat. de groei in de komende jaren 
selektiever van aard zal zijn, door 
een juistere meting ook geringer zal 
zijn, maar niet geheel behoeft te 
verdwijnen. De technische ontwik
keling zal -gezien de kans op een 
relatief goedkoper worden van ar
beid wellicht minder gericht zijn op 
arbeidsbesparing, maar zal blijven 
voortgaan, zij het in geringere ma
te.

Konjunkturele
invalshoek

Hoewel voor Nederland de eerste 
gevolgen van de oliecrisis einde 
1973 zijn meegevallen, wordt ons

land toch gekonfronteerd met een 
wereldwijde recessie die het gevolg 
is van de aftapping der oliedollars 
van de gangbare internationale geld
stromen. Vele landen -  van de
U.S.A. tot Japan -  hebben te ma
ken met betalingsbalansproblemen, 
en hfet gevolg is een verstoring van 
de normale groei der internationale 
handelsstromen. Dit laatste veroor
zaakt weer een stuk -  hopelijk tij
delijke -  werkloosheid, in het ene 
land omvangrijker dan in het ande
re. Nu valt deze konjunkturele 
werkloosheid voor Nederland nog 
niet tegen, althans in vergelijking 
met andere landen. Het vervelende 
is echter dat deze toename van de 
werkloosheid komt bovenop de 
sinds enige tijd bestaande, niet on
aanzienlijke strukturele werkloos
heid. Ruwweg kan men zeggen dat de konjunkturele werkloosheid ontstaat door het achterblijven van de koopkrachtige vraag, terwijl de strukturele werkloosheid vooral te maken heeft met foutieve verhoudingen tussen diverse economische grootheden, zoals kosten en opbrengsten, lonen en winsten, vraag en aanbod van specifieke goederen of diensten (arbeid) e.d. In zo’n si
tuatie staat de regering voor de 
vraag óf de toenemende werkloos
heid moet warden bestreden, en zo 
ja, hoe dit zal moeten gebeuren. , 
Het ligt voor de hand dat men de 
maatregelen zoekt op beide terrein
en, nl. èn bestrijding van de kon
junkturele èn van de strukturele 
werkloosheid. Wat het laatste be
treft kan men naast een direkte be
strijding van de overinflatie denken 
aan een verbetering van het ren
dement van de bedrijven en aan 
een tijdige herscholing om de vraag 
naar en het aanbod van arbeids- 
funkties zo goed mogelijk op elkaar 
af te stemmen. Ook een betere be
middeling en regionale maatregelen
vallen hieronder. Gaat het echter 
om een bestrijding van de konjunk- 
turele werkloosheid, dan is een 
meer globale stimulering van de ef- 
fektieve vraag voor de hand lig
gend. Dit kan geschieden door las
tenverlaging en grotere overheids
uitgaven, bijvoorbeeld -door ver
hoging van de overdrachtsinko- 
mens. Soms li'ggen beide bestrij
dingswijzen in eikaars verlengde, 
zoals bijvoorbeeld de stimulering 
van de bouwsektor. Immers hier
door schept men weer funktione- 
rende arbeidsplaatsen, maar de 
koopkrachtstroom neemt tegelij
kertijd toe.

Ook Steenkamp wijst 
centrum-koers CDA af

Vervolg van pag. 9
Schouten houdt het C.D.A. terecht 
het waarschuwend voorbeeld voor 
van D’66 en D.S.’70 (wat dat laatste 
betreft moet Steenkamp inderdaad 
wel met gemengde gevoelens aan 
het interview met Heertje terug
denken) voor. Ad Schouten heeft in 
enkele artikelen eind februari in
N.G. op overtuigende wijze afgere
kend met het valse links-rechts 
schema. Tegelijkertijd wijst hij ech
ter het alternatief daarvoor van een 
centrum- of middenpartij af, omdat 
het begrip- centrum toch aan dit 
links-rechts schema refereert. Ik 
ben dat met hem eens, al geloof ik 
dat sommige K.V.P.-leiders die het 
centrumbegrip geïntroduceerd 
'hebben daaraan wel een eigen posi
tieve lading bedoelden mee te ge
ven, juist vanuit hun verwerping 
van het links-rechtsschema. Het 
moet moedgevend zijn dat ook op 
dit punt ontwikkelingen in het 
K.V.P.-denken te signaleren zijn. 
Tijdens zijn vele spreekbeurten 
over het C.D.A. wordt b.v. door 
Steenkamp voortdurend gehamerd 
op de eigen poltieke doktrine van 
het C.D.A. en de afwijzing van een

centrumkoers die precies tussen li
beralisme en socialisme zou in zet
ten. Hij illustreert dat met voor
beelden t.a.v. allerlei issues, voor
beelden die niet zouden misstaan 
in Ad Schoutens N.G.-artikel van 
22-2-1975, waarin dit t.a.v. ontwik
kelingssamenwerking en zedelijk- 
heidswetgeving werd uitgewerkt. 
Tenslotte de vraag welke de poli
tieke visies zijn, die achter de aan
duiding „christen-democratie” 
schuilgaan.
Ik ben het er niet mee eens, dat de 
meest kardinale vragen op politiek 
terrein in C.D.A.-verband nog nau
welijks aan de orde gekomen zijn. 
Ter staving daarvan is een ver
wijzing naar de rapporten van de 
Achttien, de Nota van de Contact- 
raad, het Gemeenschappelijk Ur-

gentieprogram 1971, de Schets van 
Beleid 1972 en de vele voortreffe
lijke rapporten van de drie samen
werkende wetenschappelijke bu
reaus voldoende.

>Ik meen met Schouten, dat voor 
een politiek profiel van het C.D.A. 
een visie op liet functioneren van 
overheid en gezag essentieel en on
ontbeerlijk is.
A.R.P., C.H.U. en K.V.P. hebben 
echter, ondanks verschillende for
muleringen in het vèrleden (soe
vereiniteit in eigen kring, subsidia
riteit), daarover echter'feitelijk een 
grote overeenstemming, zodat 
hierin op geen enkele wijze een 
struikelblok is gelegen.Met Aantjes sta ik op het standpunt, dat, wanneer de C.D.A.-

Samenvattend, kan gesteld worden 
dat het bestaan van een aanzien
lijke werkloosheid van de overheid 
vraagt om het nemen van maatrege
len ter bestrijding van dit kwaad.

Groei of werkloosheid?
Na de beschrijving van de beide 
invalshoeken voor het economische 
beleid -  zij het uiterst beknopt en 
gestileerd -  zijn wij toe aan een eer
ste vraagstelling. Bestaat er geen 
tegenstrijdigheid tussen de wens 
tot een gewijzigde groei van de 
economie en de wens tot bestrij
ding van de werkloosheid? Zijn er 
geen betere manieren om de werk
loosheid op te heffen zonder de 
groei van de economie te" stimule
ren? Met name de laatste vraag 
maakt duidelijk, dat het in dit ver
band om minstens twee verschil- , 
lende probelemen gaat. |
In de eerste plaats gaat het om de 
vraag inzake het verband tussen 
groei en werklegenheid. In hoe- y  
verre betekent een ideale aanpas
sing van de groeinorm van de eco
nomie een vermindering van de be
staande werklegenheid? Dit is een 
vraagstuk van voornamelijk de lan
gere termijn, waarbij met name be
slissingen moeten worden genomen 
over de verdeling van de arbeid 
over de beroepsbevolking, de aard 
van de uit te voeren werkzaamhe
den en de hoogte van de arbeidsbe- 
loning. In de tweede plaats gaat het 
niet minder om de vraag van de in
passing van zo’n langere termijn 
oplossing in de bestaande econo
mie. ■
Bij deze laatste vraagstelling gaat 
het om allerlei aanpassingsproces
sen. Eveneens gaat het om het 
vermijden van maatschappelijke 
onrust, die het benodigde aanpas- 
singproces zou kunnen frustreren. 
Met andere woorden, een verstan
dig beleid gooit het roer niet ineens 
om, maar heeft een bepaalde fase 
van rustige aanpassing nodig. Dit' 
temeer omdat de afloop van het 
economisch proces een resultante 
is van beleidsbeslissingen op aller
lei plaatsen in de maatschappij. De 
aard van de bestaande economie is 
dusdanig, dat een groeivoet van nul 
onvermijdelijk een grote werkloos
heid en andere sociale kwalen uit
lokt. Verandering van richting ver
eist bestuurbaarheid. Dit bereikt 
men minder goed door met alle 
kracht te remmen danwel door 
voorzichtig vaart tè minderen. Nog 
afgezren Van het feit dat een selek- 
tievere groei nodig is, en geen stil
stand zonder meer.
De strekking van het bovenstaande 
is, dat een groot deel van het ge
stelde dilemma tussen groeien en 
versoberen wordt weggenomen 
door een goed onderscheiden naar . 
de termijn van het gebeuren. j

Het bestrijden van werk
loosheid door het redelijk op 
gang houden van het lo
pende economische proces 
is niet strijdig met het op 
wat langere termijn effektief 
worden van een bij gestelde, 
nader genormeerde groei.

statuten over enkele weken ook door de A.R.P. zullen zijn aanvaard, programma en politiek profiel van het C.D.A. eerste prioriteit zijn. Het verdient de voorkeur deze gezamenlijke taak ook gezamenlijk aan te pakken.Amsterdam, D. Th. Kuiper.

m o e ?
lusteloos?b io -
fungin

■ versterkingswijn 
'geeft nieuwe 
energie

•verkrijgbaar bij apotheker 
en drogist

dr. Willmar Schwabe bv
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftëlijke cursus bestaat uit 24  lessen, 
alle  voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
-de gemeente - ruimtelijke ordening
- de rol van het gemeenteraadslid - volkshuisvesting
-ambtenaren -onderwijs
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

-cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde
- functionele en wijkraden
- intergemeepjjelijke samenwerking en 
gewestvorming ,

- de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f  25,-
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te  voldoen door storting 
op giro 1501169 t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te  Leiden onder vermelding van „De Gemeenteraad"1.
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met 8. eh W. - 2 lessen.
-de gemeente in ons bestuursstelsel -1  les.
-gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
-onderwijs -1  les.
-welzijnsbeleid -1  les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.

De totale cursus bevat: -
-11 T.V.-lessen
-de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde
- een Syllabus.
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad”.

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen'zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking - 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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Een mogelijke bijdrage van 
de Snelle Kweekreactor in 
de toekomstige energievoor
ziening wordt naast de aan
vaarding van de kernenergie 
in zijn totaliteit bepaald 
door de positie die de Snelle 
Kweekreactor inneemt ten 
opzichte van kernenergie- 
systemen als de Lichtwater- 
reactor.
Mede omdat door anderen de aan
vaardbaarheid van kernenergie in 
zijn totaliteit is behandeld (zie het 
artikel van J. van Houwelingen in 
Nederlandse Gedachten van 8 fe
bruari j.1.) zal dit artikel zich be
perken tot de relatie van de Snelle 
Kweekreaktor versus de Lichtwater- 
reactor. Behoort het vnl. tot de 
bevoegdheden van de Tweede Ka
mer zich uit te spreken over de 
kernenergie in zijn totaliteit? Bij 
een afw eging van de beide systemen 
begeeft men zich ook binnen de 
bevoegdheden van Provinciale Sta
ten, die, via het Provinciaal Elec- 
triciteits Bedrijf, de opdracht heb
ben de bevolking tegen zo gering 
mogelijke kosten elektriciteit aan 
te bieden. De energienóta brengt 
de beoordeling van de Snelle 
Kweekreaktor eveneens binnen de 
termen van een normale bedrijfs
voering. De. zg. Kalkarheffing 
wbrdt niet beschouwd als een bij
drage in fundamentele research, 
maar (vrij vertaald) als een heffing, 
die bedrijfsinvesteringen mogè- 
lijk maakt, die' gericht zijn op de 
continuïteit van de doelstelling: le- 
veririg van electriciteit op lange 
termijn tegen zo laag mogelijke 
kosten.

Snelle Kweekproces
Niet, omdat dit proces in verge
lijking met de Lichtwater-reactor 
uit milieuhygiënisch oogpunt gun
stiger uitvalt? Daarover is weinig 
verschil van mening. Niet, omdat 
het bouwen van zo’n snelle kweek
reactor goedkoper is. De investe
ringskosten van de SNR per kw 
vermogen, bedroegen per 1-1-1974 
f 1500,-. Dit is 25% hoger dan de in
vesteringskosten van de Licht
water-reactor, die op f  1200,- la
gen. Deze getallen zijn echter bfe- 
trekkelijk. Tussen 1967 en 1973 
verdubbeld de reële investerings
kosten van de LWA volgens de in
formatie van Bupp en Derian in 
Technology Review. Daar de 
Lichtwater-reactor (LWR) als sys
teem meer beproefd is dan de 
Snelle Kweekreactor (SNR) kan 
men verwachten dat in de komende 
periode het verschil in investe
ringskosten eerder groter dan 
kleiner zal worden.
Het voordeel van de SNR boven de 
LWT is dat het kweekproces min
der uranium gebruikt en daardoor 
minder gevoelig is voor een veran
dering in de uraniumprijs. Stijgt de 
uraniumprijs met 100% dan stijgen 
de variabele kosten van de LWR 
sterker dan die van de SNR. De va
riabele kosten van de LWR stijgen 
met 30%, de variabele kosten van 
de SNR stijgen met 10%. Uitgaande 
van de hogere vaste kosten van de 
SNR en de sterker toenemende va
riabele kosten van de LWR zullen 
bij een stijgende uraniumprijs de 
totale kosten van beide systemen 
op een bepaald moment gelijk 
worden. Men neemt aan dat dit het 
geval zal zijn bij een uraniumprijs 
van $ 50 per Lb. (De prijsniveaus in 
dit artikel hebben betrekking op 
gegevens uit 1974, en zijn weerge
geven in guldens 1973. Deze prijs
niveaus liggen nu door de inflatie 
alleen al 10-20% hoger.

De prijs van uranium
De vraag rijst, wetende dat de ura
niumprijs vandaag beduidend lager 
ligt dan $ 50, of de prijs van ura
nium zal stijgen en als die prijs 
stijgt, wanneer men verwacht het 
niveau van $ 50 bereikt te hebben. 
Tevens rijst de vraag of het tijdstip, 
waarop de uranium $ 50 per Lb be
draagt, zo dichtbij ligt, dat de gel
den die we nu in het onderzoek en 
de ontwikkeling steken gerecht
vaardigd zijn. Voor. een k-osten- 
baten-analyse moet dat tijdstip 
enige jaren voor 2000 vallen, omdat 
iedere bate na 25 jaar door het ren- 
teëffect in de vergelijking met de 
kosten geen rol speelt. Door de

Schets van een Kalkar-feactor prototype 300 M1V.

ACTUELE VRAGEN RONDOM SNELLE KWEEKREACTOR

Is deelname aan het 
snelle kweekreactor project 

nog wel zinvol?
stijgende rentestand zijn de toe
komstige baten ook nog verkleind 
in vergelijking met de huidige kos
ten. Gezien de haast van de Franse 
partners in de ontwikkeling van het 
demonstratietype, lijkt het wel of 
het $ 50 niveau in 1990 wordt be
reikt. Is die verwachting van de 
prijsontwikkeling gerechtvaardigd 
of beter gezegd is gezien de vele 
ontwikkelingen op het energievlak 
deze verwachting nog steeds ge
rechtvaardigd?
Voor de prijsverwachting is de 
ontwikkeling van het aanbod i.c. de 
uraniumreserves van belang en 
voor de vraag naar uranium is het 
van belang vast te stellen of de op
wekking van kernenergie op zo een 
grote schaal zal worden toegepast, 
dat de goedkope uraniumreserves 
niet in staat zullen zijn aan de 
vraag te voldoen, en dientenge
volge eèn- prijsstijging volgt.

Uraniumreserves
Het nieuwe rapport van de Organi
satie voor Econ. Samenwerking en 
Ontwikkeling over de energievoor- 
uitzichten tot 1985, stelt dat bij de 
reeds geplande ontwikkeling van 
de kernenergie voor de komende 20 
jaar voldoende uraniumvoorraden 
van $ 10-15 aanwezig zijn. Zoals le
den van het OESO energie-team de 
schrijver bevestigden zal de reeds 
geplande ontwikkeling naar alle 
waarschijnlijkheid niet gerealiseerd 
worden. Wat betekent dat tot na 
1995 goedkope voorraden aanwezig 
kunnen zijn. Daar komt nog bij dat 
ten gevolge van een geringe vraag 
naar uranium tot nu toe weinig 
stumulans is uitgegaan op explora
tie op grote schaal. Bovendien is 
nauwelijks te verwachten dat bij de 
uitputting van voorraden tot 15 dol
lar de prijs meteen doorschiet naar 
de $ 50, en er niet op tussenniveaus 
extra reserves gecreëerd worden.

De vraag naar uranium
Welke uitgangspunten bepalen de 
reeds geplande ontwikkeling van 
de kernenergie en de v-raag naar 
uranium?
■ De vraag naar kernenergie wordt 
uiteindelijk bepaald door de 'ont
wikkeling van de vraag maar elec
triciteit. Werd in de afgelopen jaren 
in Europa ?en groei van 7% gereali
seerd, de toekomstige groei werd 
tot 1985 op 8% en daarna op 9% ge
raamd. Zonder nu meteen enorme 
conclussies te trekken uit de elec- 
triciteitsgroei van 1% in 1974, rijst 
de vraag of door de energiebespa
ringen die zeker plaatsvinden, deze 
geraamde groeicijfers van de elec
triciteit gerealiseerd zullen worden.
■ Een ander uitgangspunt bij de 
raming van de ontwikkeling van de 
kernenergie is dat iedere uitbrei
ding en vervanging van electrici- 
teitcentrales in de vorm van kerne
nergie zal plaats-vinden. Tot nu toe 
wordt aan dit uitgangspunt niet 
voldaan. De hernieuwde belangstel-

SNELLE
KWEEKREACTOR

De laatste tijd is het „snelle 
kweekreactorproject” nogal in 
discussie. Over deze materie 
voerde o.a. drs. W. T. van Gelder, 
lid van de Noordhollandse 
CDA-Statenfractie voor de ARP, 
onlangs het woord in de Staten 
van Noord-Holland tijdens een 
debat over een extra bijdrage voor 
de snelle kweekreactor. Deze 
fondsen zijn nodig om na de 
ervaringen met het prototype 300 
MW (Kalkar), in samenwerking 
met andere Europese landen over 
te gaan tot het bouwen van twee 
demonstratiemodellen van ieder 
1000 MW. Dit met het oogmerk om, 
wanneer het onderzoek positief 
uitvalt, de eerste commerciële 
kweekreactor van 1000 MW 
omstreeks 1990 te voltooien. 
Bijgaand leest u een nadere 
beschouwing van drs. van Gelder 
waarin „een verklarende 
woordenlijst” vanwege het soms 
nogal technisch karakter van dit 
vraagstuk is opgenomen.

Door drs.
W. T. van Gelder
Lid, CDA-statenfractie 
N -Holland

ling voor kolen en het nieuwe on
derzoek naar alternatieve energie
bronnen zijn zeker bij de oude ra
mingen van de behoefte aan kerne
nergie en de rol van de SNR daarin 
niet in deze beschouwing opgeno
men.
■ Daarnaast zijn er beperkte om
standigheden die de toepassing van 
LWR’s zullen remmen. Daarbij 
verwijs ik bijvoorbeeld naar het 
advies van het Europees Econ. So
ciaal Comité (een soort Europese 
SER) aan de EEG-commissie, 
waarin een aantal beleidspunten., 
worden voorgesteld of ondersteund 
op het terrein van de millieukonse- 
kwenties van kernenergie. Beleids
adviezen die impliciet inhouden, 
dat er op dit moment nog een on
voldoende beleid is t.a.v. de veilig
heidsnormen, constructievoor- 
schriften en vestigingsplaats-keuze, 
zo ook t.a.v. het vervoer van radio
actieve stoffen en de stillegging 
en afbraak van nucleaire installa
ties. Het Comité stemt in met het 
voornemen van de EEG-commissie, 
de potentiële radiologische gevol
gen van de toekomstige program
ma’s voor nucleaire installaties 
over een vrij lange tijdsruimte te 
.onderzoeken. Tot dusverre‘zijn op 
dit terrein nog veel te weinig be
trouwbare gegevens voorhanden, 
waaruit blijkt welke gevolgen het 
op grote schaal toepassen van kern
energie heeft.

■ Tenslotte verwijs ik naar de be
perkende omstandigheden vermeld 
in een conclussie van het CDA- 
rapport „Energiebeleid” waarin 
t.a.v. het afvalprobleem geconclu
deerd wordt. „Indien echter in de 
komende 10 jaar geen technisch 
uitvoerbaar en ook overigens ac
ceptabele oplossing zou worden 
gevonden dan zou het afvalpro
bleem begrenzing vormen voor de 
voortgezette toepassing van kern
splijting op grote schaal.”
De volgende vragen zullen beant
woord moeten worden, om te kun
nen oordelen over de wenselijkheid 
van de snelle kweekreactor.
■ Zal ' de ontwikkeling van de 
vraag naar electriciteit en daar 
mede uit voortvloeiend, de toepas
sing van kernenergie 'in de vorm 
van systemen als de LWR’s voor 
het jaar 2000 op zo een grote schaal 
worden toegepast, dat door uitput
ting van de uraniumreserves, de 
uraniumprijs dusdanig stijgt, dat 
de snelle kweekreactor de electri
citeit tegen geringe' kosten zal kun
nen produceren?
■ Zal na het tijdstip waarop dit het 
geval is, het snelle kweekproces in 
de resterende jaren 'tot 2000 vol
doende besparingen in de energi
eopwekking opleveren en zullen 
voldoende snelle kweekreactoren 
worden gebouwd om alle investe
ringen in onderzoek en ontwikke
ling van de snelle kweekreactor te 
rechtvaardigen en de electriciteits- 
rekeningen daarmee te belasten?
■ Zal het, gezien de twijfels over 
de economische haalbaarheid van 
de snelle kweekreactor, niet raad
zamer zijn één in plaats van twee

. demonstratietypen te ontwikkelen?

Zal, wanneer een aantal vra
gen negatief uitvallen, het 
niet beter zijn de investerin
gen in de snelle kweekreac
tor te beperken, uit te stel
len of te stoppen?

Bronnen
Economisch Re-evaluatie van een Snelle 
Natrium Gekoelde Kernreactor, Rapport 
van het NEI, augustus 1974.

- The Breeder Reactor in the U.S.: A 
new economie analysis door Bupp en 
Derian in Technology Review, July/Au- 
gust 1974
- Energy prospects tot 1985, OESO
- De snelle kweekreactor Kalkar, voor- 
lichtingspamfiet SEP

Verklarende
woordenlijst

In een kerkractor wordt warmte ge
produceerd door uraniumkernen 
tot splijting te brengen. De warmte 
wordt vervolgens gebruikt om wa
ter te verhitten, waardoor dit over
gaat in stoom die een turbine 
aandrijft. De turbine drijft dan 
een generator aan, waarmee elec
triciteit wordt geproduceerd. In 
een gewone electriciteitscentrale 
wordt de warmte verkregen door 
gas, olie o f kolen te verbranden. 
Er zijn twee soorten uranium 
U 235 en U 238.
Slechts U 235 is splijtbaar en kan 
alleen maar gebruikt worden voor 
warmteproduktie.
Het in de natuur voorkomende 
uranium bestaat altijd uit een meng
sel van U 235 en U 238, waarin 
het aandeel van U 235 slechts 0,7% 
bedraagt.
U 238 99% van het in de natuur ge
vonden uranium, kan niet in de 
lichtwater-reactor gebruikt worden, 
maar wel in de snelle kweekreac
tor. U 238 wordt door absorbering 
van neutronen omgezet in Pu 239 
dat in tegenstelling tot U 238 wel 
splijtbaar is en warmte kan produ
ceren.
Het rendement van het in de na
tuur gevonden uranium is in een 
snelle kweekreactor ruwweg gespro
ken 50 x groter dan gebruikt in 
een lichtwater-reactor.
MW (Megawatt) 1.000.000 watt.
LWR Lichtwater (Dodewaard en 
Borssele)
SNR = Snelle kweekreactor (Kal
kar).

GROTE WERVINGSAKTIE 
„CUSTOS”
Sluitingsdatum:
1 mei 1975
Doe mee aan de „Natuurbewaring” 
(Custos Naturae) en dan voornamelijk 
aan de Instandhouding van het 
„groot wild” in (zuidelijk) Afrika.
Summier volgen enige voorbeelden:
„De vaccinatie van de zeer zeldzame 
Basterd-gemsbok Antilopen, vanuit heli- 
copters met speciale pijltjes, tegen Milt
vuur. Onderzoek van de voor deze 
ziekte zeer ontvankelijke dieren, zoals 
b.v. Impala's en Buffels. Onderzoek be
treffende Mond- en Klauwzeer, vooral 
bij de dieren met gespleten hoef. Dus 
niet bij enkelhoevigen zoals Zebra’s en 
Giraffen. Onderzoek van zeer schaars 
wordende Jachtluipaarden. Bijzonderhe- 

. den over de Kalahari-leeuw. Bezorgd
heid over Damaraland Dig-Dig (klein an- 
tilopesoort) in Zuid-west Afrika enz., 
enz. Minder grond voor Groot Wild door 
cultivering van savannen en wouden. 
Hydropstructuren (bouw Karibadam 
waardoor het Karibameer ontstond en 
Cabora-Bassadam in Mogambique) mij
nen, ontginningen enz. dwingen de 
leefgebieden van het Wild terug. Wild- 
bewaring door vangsten en overbren
ging naar veiliger oorden”.
U kunt aan de instandhouding van 
het „groot wild” daadwerkelijk mee
helpen door u te abonneren op het 48 
pagina’s tellend maandblad „Custos”
-  Doe mee en wordt abonnee!! (per 
juni 1975) slechts f17,—  per jaar!! 
Betaling op Postgironr. 3269 16 t.n.v. P. 
M. Strijbis, Nrd. Schalkwijkerweg 109 te 
Haarlem (met vermelding van „Abb. 
Custos" t.g.v. C. B. Strijbis).

Contactadres:

Fam . S trijb is ,
Nrd. Schalkwijkerweg 109, 
(Tel. 023-33.85.11).

Haarlem.

N E D E R L A N D S E
G E D A C H T E N

WEEKBLAD VAN DE A.R.P.
EVANGELISCHE
VOLKS-PARTIJ

Waarin opgenomen Ad Rem 
(officieel orgaan Arjos) 
onder redaktie van 
G. A. Kieft (voorzitter), 
mevr. T. van Gelder-de Boer,
G. de Boer
H. W. van den Brink,
D. Corporaal
dr. W. de Kwaadsteniet, 
mr. C. van de Wetering,

drs. C. Bremmer 
(redaktiesekretaris)
Adres van redaktie, 
advertenties en administratie: 
Dr. Kuyperstraat 3, 
’s-Gravenhage, 
tel. (070) 18.39.60, 
giro 89673.

Abonnementsprijs: 
f 11,50 per half jaar.
Giro 89673 ten name 
van de A.R. partijstichting 
te ’s-Gravenhage.

Studenten/jongeren
abonnement
f7,- per half jaar.
Losse verkoop f0,75.



14 NEDERLANDSE GEDACHTEN 29 maart 1975

U
K E N T
T O C H

de STICHTING 
KERKELIJK
GROOTBOEK
en
de KERKELIJKE 
KASGELD
REKENING?
De instellingen waar u als kerkelijk of 
semi-kerkelijk lichaam

* een HOGE RENTE kunt verkrijgen op saldi in 
rekening-courant en op beleggingen op korte of 
lange termijn;

* terecht kunt met uw financieringsproblemen 
b.v. voor een kort- of langlopende lening, tegen 
aannemelijke voorwaarden.

Vraag
vrijblijvend
nadere
inlichtingen

Laan Copes van Cattenburch 69
’s-Gravenhage
Telefoon 070-46.93.32.

Wij hebben voor u
voor jong en oud:

alle uitgaven van alle nederlandse uitgevers. 
Studieboeken, romans, verhalen en dichtbun
dels, technische en educatieve uitgaven, bijbels 
en liedboeken, boekenbonnen van twee tot 
tweehonderdvijtig gulden.

Gegarandeerde levering binnen 1 week.
Folders en fondsbrochures bij ons verkrijgbaar.
Wij hebben o.a. nog voor u in voorraad:

,,De Zwarte Mus” van S. van Aangium, drie de
len, f 9,50 per deel.
„De Smokkelaars van de Schans", van S. van 
Aangium, drie delen, f9,50 per deel.
„Hotse Hiddes" van S. van Aangium, drie delen, 
f 9,50 per deel.
„Zwarte Tinus” van J. W. Ooms, drie delen, 
f 9,50 per deel.

Boekhandel Koning-Bron 
„De Bronnenkoning”
Hollemastraat 12, Houwerzijl
Antwoordnr. 1, Postbus 8, Ulrum.

IN PRIMA BOTER EN KAAS 
STEEDS DE BAAS 

ALLE SOORTEN GROOT EN KLEIN 
KOMEN UIT DE IJSSEL- EN LEKSTREEK FIJN

A.vanHouwelingen-Moordrecht
TELEFOON 305 (6 1827) WETERINGSTRAAT 4

FA. JAN D E  MIK
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Aannemers van oeververdedigings- 
werken — Griendhouthandel 

Tel. 01846-2539-2484 Hardinxveld-Giessendam

Z E E L A N D
i  ' ' ....... ..  — J

Bouwmaterialen x keukens
TEGELS TIELSA
BEKLEDINGSPLATEN VOOR ROSÉ
BINNEN- EN BUITENWERK PRISMA

A. DE JAGER-TOLHOEK N.V.
SHOWROOM GOES EN MIDDELBURG

AANNEMINGSBEDRIJF
„SCHOUWEN-DUIVELAND”

N.V.
Schuithaven 10 - ZIERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR •

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

ZÓEKT U GROND, HUIS OF 
2e WONING OP

SCHOUWEN-DUIVELAND
Belt u dan:

ZEELAND B.V.
Hogezoom 130 -  RENESSE 

Telefoon 01116-1294

BOEKHANDEL  
H. COEBERGH

HAARLEM -  (Telefoon 023-31.37.50)

In mei zal verschijnen:

DE BIJBEL
uit de grondtekst vertaald
De bekende Willibrord-vertaling nu in één band.
formaat: 21.5 x 15 cm
papier: lichtgetint, houtvrij bijbeldruk
omvang: ± 1900 blz.
U kunt telefonisch meer uitgebreide informatie aan
vragen.
Uw bestelling kunt u op onderstaande bon, zonder 
postzegel, zenden aan:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
BOEKHANDEL H. COEBERGH 
Antwoordnummer 62 -  HAARLEM
Ondergetekende,
Naam: ..................... ............................................ / ___
Adres: ...............................................................................
Handtekening ..................................................................
bestelt van DE BIJBEL
........ex. ing. è 39.90; ........ex. geb. è 65,-

.....ex. luxe band è 125,-.
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Tweede Kamerlid de Boer in eerste 
reactie op medianota:

ARP-fractie niet overtuigd 
van wenselijkheid 4% BTW 
op abonnementsprijs kranten

De zojuist uitgebracht me
dianota wil een „samenhan
gend beleid” ontwikkelen 
voor pers en omroep. Op 
zichzelf is dit zonder meer 
toe te juichen, omdat beide 
voor de Nederlandse bevol
king van groot belang zijn 
aangaande infoifhatie, ko- 
munnikatie en het funktio- 
neren van de demokratie. 
Hierin liggen grote parallel
len tussen beide media. 
Maar de verschillen naar ka
rakter en funktie ertussen 
mogen niet worden verdoe
zeld.

Het medium televisie geeft de in
formatie wel op de meest indrin
gende wijze, terwijl men de krant 
op elk gewenst tijdstip kan lezen. 
Bij de omroep is de kijker/luiste- 
raar minder gebonden aan de keus 
die men heeft gemaakt voor het 
lidmaatschap, wat de pers betreft is 
de lezer in principe afhankelijk van 
het blad waarop hij een abonne
ment heeft.

Pers
De grondwettelijke vrijheid van 
drukpers en van meningsuiting 
wordt gediend door een goed funk- 
tioneren van een pluriforme dag
bladpers. Gedurende de laatste ja- 
ren is sprake van een steeds gerin
ger worden aantal van zelfstandige

dagbladondernemingen, hetgeen 
veelal ook de verscheidenheid ge
weld aan doet. Als een krant zich
zelf door een bepaald redaktioneel 
beleid wegschrijft van grote groe
pen lezers en daardoor in de geva
renzone komt, dan is overheids
steun niet zó vanzelfsprekend; ie
dere Nederlander kan ook niet zijn 
eigen krant krijgen. Maar waar de 
verscheidenheid -  de nota spreekt 
van „met name” ; dat is nog de 
vraag -  door economische faktoren 
wordt bedreigd, kunnen algemene 
c.q. specifieke maatregelen van de

H. A. de Boer.

zijde van de overheid geboden zijn, 
juist ter wille van de verscheiden
heid. Vooralsnog ziet de AR-fraktie 
echter niet de noodzaak van „een 
nieuw type persexploitatie, waarbij 
het kriterium van de rentabiliteit 
wordt losgelaten” , een idee van de 
Persraad, waaraan de regering 
kennelijk uitwerking wil geven via 
het Bedrijfsfonds voor de Pers. De 
bestaande mogelijkheden voor her- 
strukturering en reorganisatie zou
den dan worden uitgebreid met 
ondersteuning van nieuwe persor
ganen en oprichting van nieuwe of 
herstrukturering van bestaande 
produktie-eenheden. Een kompen- 
satie van de invloed van de onge
lijke konkurrentieverhoudingen op 
de advertentiemarkt wordt door 
onze fraktie in beginsel niet afge
wezen, maar voor een definitieve 
beoordeling moet de opzet van een 
dergelijke regeling worden afge
wacht.
De regering stelt in de nota voor', 
het o-tarief van de BTW voor de 
abonnementsprijs van dag- en 
weekbladen te wijzigen in 4%. De 
AR-fraktie is niet overtuigd van de 
wenselijkheid hiervan, laat staan 
van de noodzaak. Hoewel de gevol
gen niet geheel zijn te overzien, is 
het b.v. niet denkbeeldig, dat 
sommige bladen van een gehele of 
gedeeltelijke tariefsverhoging -  als 
doorberekening van de fiskale ta
riefsverhoging -  afzien vanwege 
voldoende reserves, hetgeen een 
ongelijke konkurrentieverhouding 
zal betekenen inzake abonnements
prijs. Voor de AR-fraktie is het de 
vraag, wat de regering verstaat on
der „opinieweekbladen” . Zijn er 
ook geen opiniemaandbladen? Zijn 
er ook geen andere bladen en pe
riodieken die voor allerlei groepen 
in de samenleving een opiniërende 
en vormende funktie vervullen? 
Een eventueel in te voeren 
papierprijs- en/of posttarieven- 
kompensatie zal in elk geval voor al 
deze bladen gelijke kansen moeten 
hebben.

Omroep
De AR-fraktie onderschrijft, dat 
frekwentieschaarste en kultuurbe-

leid de belangrijkste motieven zijn van het „ontmoetingspunt” als wet- 
voor de betrokkenheid van de telijke karakteristiek van het 
overheid bij de omroep. Instem- NOS-programma. Het verdwijnen 
ming wordt eveneens betuigd met van „oneigenlijkp programma’s” en 
het onderzoek naar de struktuur •
van de NOS en met het schrappen Vervolg op pag. 17

De
ANTI REVOLUTIONAIRE PARTIJ

wil graag in contact komen met _ 
kandidaten voor de functie van

p a rt-tim e
buitendienstfunctionaris  
(regio Friesland)

Voor deze onbezoldigde functie zoeken 
wij iemand (woonachtig in Friesland), die 
zich betrokken voelt bij de christelijke 
politiek en die ideeën heeft over een 
eigentijdse aanpak en vormgeving van 
het politieke werk op plaatselijk niveau. 
Zij/hij zal de plaatselijke 
A.R.-kiesverenigingen met raad en daad 
terzijde moeten staan bij het ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten.

Sollicitanten dienen te beschikken over 
een auto ®n bereid te zijn wekelijks 
gemiddeld twee avonden voor de partij 
werkzaam te zijn.

Het buitendienstteam van de A.R.P. 
bestaat thans uit zes personen. Zij doen 
hun werk namens het partijbestuur; hun 
programma wordt in overleg met het 
secretariaat en de regionale 
partij-organen opgesteld. Daaraan 
brengen zij ook verslag uit van hun 
werkzaamheden.

Aan de functie is geen honorarium 
verbonden. Wel een vergoeding voor 
autokosten, onkosten en telefoonkosten.

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie met 
uitvoerige gegevens richten aan het secretariaat van 
de A.R.P., t.a.v. D. Corporaal, Dr. Kuyperstraat 3, 
Den Haag. Tel. 070-18.39.60 (Ook voor nadere 
inlichtingen).

I f  ■ " Evangelische 
1 1 H ik. H Volkspartij

UW VAKANTIE NOG NIET BESPROKEN? Kies nu AMICITIA uit.

Rijnreizen - Busreizen - Vliegreizen of Treinreizen

Hebt u neg nooit een Rijnreis gemaakt? 
Ga dan dit jaar ook eens met ons mee.

7-11-daagse luxe Rijnreizen:
M.S. BASiLEA 17/5 Ds. J. Hovïus

5/7 Ds. J. W. Verwejj 
2/8 Ds. D. Hakkenberg 
16/8 Ds. M.  Vtietstra 

M.S. URSULA 28/5 Ds. M. Vtietstra 
25/8 Ds. W. van Gorsel

M.S. ROTTERDAM 24/4 (9 dgn.) Hr. J. v. d. Kraats 
14/6 Ds. P. Alblas 
6/8  Ds. W. Verboom

NIEUWE REIS
13-daagse Boot-Busrafs naar Noorwegen
op volpension-basis met 3 verschillende hotels in Noorwegen en 
met bezoek aan vele plaatsen en fjorden, vertrek 26 mei. Reislei
der: Ds. J. den Hoed (Sliedrecht). Reeds 21 deelnemers.

Nu naar Israël v.a. 1575.-
Israël réizen 15 dagen:
7 april Ds. P. den Butter -14 april Ds. R. J. v. d. Hoef (Zeist) - 21 april 
Ds. C. den Boer (Wageningen) - 28 april Ds. J. H. Velèma (Apeldoorn) - 
7 juli (jongerenreis) Ds. P. den Butter (Zeist) - 21 juli Ds. B. de Romph 
(Naarden) - 8 september Ds. A. Vlietstra (Doornspijk) - 22 september 
Ds. C. Treure (Bleskensgraaf) - 6 oktober Ds. J. Hovius (Dordrecht)

OOSTENRIJK
St. Jacob im Haus (touringcarreizen) 19 juni-3 juli-17 juli-7 augustus: 
(jongerenreis) Ebbs (Tirol) 12 juni (jongerenreis)-3 juii-31 juli-14 au
gustus (jongerenreis). St. Anton am Arlberg 16 juni-30 juni (jongeren- 
reis)-28 juli-18 augustus. -

23 juni. 25 augustus
MILLSTATT -  HOTEL LUISENHËIM
eigen I.K.V. hotel met Hollandse maaltijden. I.v.m. het grote aan
tal boekingen voor deze reizen hebben wij besloten om de reis 
van 23 juni te veranderen in een reis voor alle leeftijden.

MARIA ALM (Vliegreizen)
4 juni - 2 juli - 30 juli. Italië; Tor 
juli (jongerenreis).

ë; Torbolé Gardameer (touringcarreizen) 21

ZWITSERLAND, Brunnen (touringcarreizen): 16 juni Ds. H. Roelof- 
sen (Zeist) *30 juni Ds. J. Smit.
JOEGOSLAVIË, Radovljica (touringcarreizen): 28 juli - 18 augustus 
(jongerenreis)
Joegoslavië Dubrovnik (vliegreizen) jongerenreizen: 14 juni - 12 juli - 
9 augustus. Budva: 28 juni - 19 juli - 23 augustus.
DENEMARKEN/ZWEDEN/NOORWEGEN (touringcarreizen): 7
juli (jongerenreis 22 t/m 45 jr.), 4  augustus Ds. C. Treure (Bleskens
graaf).
SCHOTLAND- tour (touringcarreizen): 23 juni {jóngerenreis 22 t/nr 
45 jr.), 21 juli Ds. C. Harinck
DUITSLAND, Zellim Wiesenthal (touringcarreizen): 23 juni - 28 juli - 
25 augustus
Sauerland (touringcarreizen) 30 augustus -6 september Ds. H. Roelof- 
sen.
SPANJE, Tenerife (vliegreizen)
7 juni (jongerenreis) - 5 juli (jongerenreis) - 2'augustus.

15-tfaagse rontfrels door 
ZUID-AFRIKA (vliegreis) 16  oktober.

r
fi
I

B o n
Naam: . 
Adres: . 
Plaats:

voor nog meer informatie. Vraag onze reisgids aan.

IKV REIZEN AMICITIA
Vakantie Reizen in tnterkerkelijk Verband
Buig. De BruTneiaan 66-70 • ZwIJndrecht - Tef. 078-22020.
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Vincent van Gogh Museum
P. Potterstraat 7, Amsterdam, telefoon 
020-76.48.81. Open alle werkdagen van 10.00 
tot 17.00 uur. Zon- en feestadagen van 13.00 
tot 17.00 uur.

D E  E X P O S IT IE S  Z IJ N :
200 schilderijen van Vincent van Gogh, zijn 
collectie tekeningen, zijn collectie Japanse 
houtgravures.
De Theo van Gogh Collectie. 60 schilderijen 
van Paul Gauguin, Henri de Toulouse- 
Lautrec e.a.

De toegangsprijs voor alle tentoonstellingen: 
f 2 ,- p . p .  Kinderen onder geleide vrij tot 16 
jaar.

Vrije toegang hebben houders van het 
Cultureel Jongeren Paspoort; Het Cultureel 
Bejaarden Paspoort; Houders van 
Jaarkaarten.

Schaf zo’n voordelige jaarkaart nu aan.

Stort f  10,- t.n.v. De Comptabele van Het 
Rijksmuseum Vincent van Gogh. 
Pos'tgironummer 1726989.

Ais y een
diepvriezer
hebt...

hebt u nog geen slager die u vers vlees 
levert voor een echte

99 DIEPVRIÈSPRBJS >>!

zoek maar niet. Schrijf een kaartje of 
bel op voor onze folder. Dan weet u er al 
gauw alles van. Van de specialist voor 
vers diepvriesvlees door geheel 
Nederland.

VINK -  WESTBR0EK
(Utrecht)
Dr. Welfferweg 40 
Telefoon (03469) 209-459
P.S. Mocht u nog-geen vrieskist bezitten, 
wij leveren u zee*voordelige, o.a. 
occasions..

Clean-lnn B.V.
De grootste organisatie voor het inrichten van 

CHEMISCH REINIGINGSBEDRIJVEN (1 uur service) 
Met vestigingen in vele landen van 

EUROPA en INDONESIË
Wij installeren voor u COMPLEET INGERICHTE STOME
RIJEN .uitgerust met de modernste apparatuur OP VER

ANTWOORDE VESTIGINGSPUNTEN in geheel 
NEDERLAND

VAKKENNNIS is niet noodzakelijk. 
OPLEIDINGEN worden in eigen bedrijf verzorgd.

Een UNIEK FINANCIERINGSPLAN biedt aan een ieder die 
zelfstandig wil worden, ruime mogelijkheden. 

PANDEN, vergunningen, reclame, promotion, technische 
adviezen, alsmede BEGELEIDING NA DE KOOP worden in 

overleg met cliënt door CLEAN INN B.V. geregeld. 
Voor UITGEBREIDE INLICHTINGEN maken wij graag een 

vrijblijvende afspraak met u.
BEL OF SCHRIJF NAAR: ^

Clean-lnn B.V.
VOORSTRAAT 77-83, UTRECHT 

TELEFOON 030 - 31.38.52.

WONEN NABIJ DE VELUWEZOOM
FLATWONINGEN VOOR 
ZELFSTANDIGE BEJAARDEN TE ARNHEM

Dit voorjaar komen 169 huurflatwoningen gereed in het door de Stichting 
Serviceflat Elderveld gerealiseerde flatgebouw aan de Leidenweg in Elderveld.
Het gebouw, dat omgeven zal worden door een fraaie groenaanleg, is gesitueerd 
aansluitend aan de woonbebouwing. Ruime parkeergelegenheid aanwezig.
Naast een royale ingang (met receptie) is voorzien in een recreatieruimte, dubbele 
liften, een wasserette en een toko. Huismeester aanwezig.
De indeling van de flatwoning is: hal, toilet/doucheruimte, zit/eetkamer met open 
keuken, slaapkamer voor twee personen en bergruimte. Aan de gehele buitenzijde 
van de woning wordt een balkon aangebracht. De keuken zal worden voorzien 
van een vierpits kooktoestel en een koelkast.
Elke woning zal middels een telefoon/alarminstallatie verbonden zijn met de 
receptie c.q. huismeester.

STATENBIJBEL

Zoals deze gedrukt is door Paulus Aertsz 
van Ravenstein. Gedrukt op speciaal ver
vaardigd lichtgetint, gevergeerd papier, 
lederen band, koperen hoeken en sloten.

Prijs f 790,-
Ook nog originele uitgave 1647 met land
kaarten in originele band.

Richthuurprijs f4 2 5 ,- per maand (afhankelijk van rijkssubsidieregeling) 
inclusief verwarming, verbruik van electriciteit en water en 
reinigingsrechten.

De woningen zijn medio april a.s. te betrekken.
Kleine huisdieren (met uitzondering van honden) toegestaan.

Openingstijden van de modelflat:
’s maandags, dinsdags, donderdags en vrijdags van 10.00-17.00 uur 
’s woensdags en ’s zaterdags van 10.00-18.00 uur.

Telefoonnummer (085) 21 05 58.

Adres: S tichting Serviceflat Elderveld
Leidenweg (hoek Hoiiandweg), Arnhem-zuid.

EIKENHOUTEN
STANDAARD

Afmetingen: breedte 70 cm, hoogte aan 
de achterzijde 85 cm, de standaard is af
gewerkt met een prachtig gedraaide poot, 
wélke uit één stuk bestaat. U behoeft er 
dus niet op te letten waar hij komt te 
staan (in verband met verwarming).

Prijs f 295,-

Theo log ische  Boekhandel 
en Uitgeverij

G. KOOL
Stationssingel 50 - Veenendaai 

Tel. 08385-1.39.78 - Postbus 177 
Antwoordnummer 77 - Giro 280572
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Uitgangspunten voor 
,,Lichte” federatie 

Arjos-CHJO-KVPJG

Sinds ongeveer een jaar, hebben dé 
jongerenorganisaties van ARP, 
CRU en KVP geregeld kontakt met 
elkaar door middel van een voorzit- 

. Dit voorzittersoverleg 
taak om elkaar op de 

hoogte te houden van ontwikkelin
gen in de eigen organisaties en 
vooral ook de kijk die de drie jon
gerenorganisaties hebben op het 
CDA.
Een door het voorzittersoverleg in
gestelde kommissie leverde inmid
dels een rapport op, waarin een 
aantal stellingen zijn opgenomen 
die van belang zijn voor een voor
tgaande samenwerking van CHJO, 
KVP-Jongeren en Arjos.
■ In de eerste plaats konstateert 
het rapport dat de ontwikkeling 
van het CDA bepaald wordt door 
besluiten van elk der drie deelne
mende partijen (ARP, CHU en 
KVP).

tersoverleg 
heeft tot

■ Het rapport geeft verder aan dat 
het streven naar één christen- 
demokratische partij konsekwen- 
ties dient te hebben voor de drie 
jongerenorganisaties: nauwere sa
menwerking in federatief verband.

■ Voorts wordt gesteld dat de drie 
jongerenorganisaties, juist gezien 
hun banden en bindingen met de 
eigen partijen, niet kunnen en mo
gen opgaan in één „CDA- 
Jongerenorganisatie” . De besluit
vorming met betrekking tot het 
CDA, die binnen elk van de drie 
partijen moet worden gepleegd, 
kan n.1. alleen via die, statutair ge
regelde, kanalen worden beïnvloed. 
Met andere woorden: Arjos, CHJO 
en KVP-Jongeren kunnen hun 
moederpartijen niet voorbij lopen.

■ Tenslotte konkludeert het rap
port dat het „groêi-model”  dat voor 
het CDA geldt, op overeenkomstige

wijze op de jongerenorganisaties 
zal moeten worden toegepast. In 
hoeverre een ' CDA-
Jongerenorganisatie vorm moet 
krijgen, valt nu nog niet te beoor
delen.

Aan de hand van het in het rapport 
gestelde, heeft het voorzittersover
leg van Arjos, CHJO1 en KVP- 
Jongeren, een aantal uitgangspun
ten voor een ,.lichte”  federatie ge- 
formuleerd/Het „lichte”  van de fe
deratie, wijst vooral op de be
voegdheden van de federatie. De 
verantwoordelijkheden van de ei
gen besluitvormende organen van 
de drie jongerenorganisaties, blij
ven daarbij ongewijzigd gehand
haafd.

Hieronder de volgende tekst van 
genoemde uitgangspunten, -  zoals 
die al is vastgesteld door het 
hoofdbestuur van de Arjos en de 
ledenvergadering van de CHJO.
(Het wachten is nog even op de 
KVP-Jongeren.)

Uitgangspunten
■ Op basis van de Nota van de 
Contactraad en de resoluties van 23 
juni 1973 en 15 december 1973 stel
len ARJOS, CHJO en KVP- 
Jongeren zich ten doel het tot
standkomen van het Christen De
mocratisch Appèl (CDA) te bevor
deren.
■ Daarom achten zij het, mede op 
basis van de conclusies neergelegd 
in het rapport van de commissie 
politieke jongeren organisatie 
(PJO), geboden, op korte termijn te 
komeji tot een federatie van de drie 
betrokken politieke jongeren orga
nisaties.
■ Een dergelijke federatie (volgens 
„groeimodel” te ontwikkelen), 
heeft een bestuur, waarin van elke 
aangesloten organisatie drie be
stuursleden zitting hebben.
■ Het sekretariaat van de federatie 
fungeert als uitvoerend orgaan van 
het federatiebestuur en zal beurte
lings bij één der aangesloten orga- 
nisatiès berusten. -Buiten de leden 
van de aangesloten organisaties zal 
de federatie geen andere leden

kennen. Personen en groepen die 
zich niet via één der aangesloten 
organisaties als CDA-jongeren wil
len organiseren, zullen steeds 
rechtstreeks naar de „vierde poot” 
van het CDA verwezen worden.^De 
federatie stelt zich in dit verband 
wel ten doel om deze jongeren zo 
goed mogelijk te informeren over 
de stellingname van de federatie 
terzake..
■ Met inachtneming van de voor
bereidende bevoegdheden van het 
federatiebestuur t.o.v. de besturen 
van de aangesloten organisaties, zal 
de federatie de volgende taken 
hebben:
-  de samenwerking van de drie 
pjo’s waar mogelijk te bevorderen;
-  het CDA en met name ook het 
PP AC te begeleiden;
-  het samenwerken op het gebied 
van de „Europese politiek” , waar
door het CDJC duidelijk in 
federatie-verband komt;
-  het organiseren van conferenties, 
zowel door het openstellen van de 
eigen conferenties als door het or
ganiseren van conferenties onder 
gezamenlijke titel.
■ Deze federatie kan in de ko
mende maanden vorm krijgen wan
neer de daartoe bevoegde organen 
van de deelnemende pjo’s overeen
komstig het bovenstaande beslui
ten.

Den Haag, 20 januari 1975. Voor
zittersoverleg Arjos, CHJO-KVP- 
Jongeren.

Nog een opname van de jongste Arjos-jaarvergadering in Utrecht. U ziet van l.n.r. staatsse
cretaris Veerman, mr. Aantjes en minister De Gaay Fortman.

„Toptien”
Gelukkig. Er staan voldoende Ar- 
jossers op de lijst van ledenwervers, 
om het publiceren van de eerste 
„toptien" van dit jaar zinvol te 
maken. .
Voor alle duidelijkheid: genoemde 
Arjosleden zorgden voor het Aan
melden van het achter hun naam 
vermelde aantal nieuwe Arjosleden. 
En nieuwe Arjosleden zijn die 
mensen die dit jaar voor het eerst 
kontributie betaalden. Er konden 
natuurlijk al veel meer nieuwe-le
den ingeschreven worden, maar dat 
warén dan leeftijdgenoten die uit 
eigen beweging de weg naar de Ar
jos vonden.
De „top tien”  ziet er per 20 maart
uit, als volgt:
1 t/m 3
Bert Kappers, Enschede 2
Hans Morssink, Groningen 2
Douwe de Witte, Bolsward 2
3 t/m 10
Aalt v.d. Glind, Harskamp 1
Sytse de Graaf, Goutum (Fr.) 1
Jan Heikoop, Oud Alblas 1
Roel Kremers, Hoogeveen 1
Jan v.d. Lagemaat, Harlingen 1
Hans du Mortier, Oud-Beijerland 1 
Willem Rozema, Groningen 1
Wim v.d. Spek, Groningen 1
Klaas de Vries, Delft 1
Jan Wouda, Hoogeveen 1

Wie zijn de blijvers?, zo vragen wij 
ons af.

Arjosraad 10 mei
Op zaterdag 10 mei a.s. vergadert

GEWESTVORMING 
IN BRABANT

Arjos Noord-Brabant organiseert 
vrijdag 4 april a.s. in „Het Tref
punt”  te Sleeuwijk (bij de Gerefor
meerde Kerk) een konferentie over 
gewestvorming; aanvang 19.30 uur.
Het belooft een boeiende en infor
matieve avond te worden.
Mr. W. Blanken ( burgemeester van 
Lopik en binnen de ARP bekend 
als één van de deskundigen op dit 
terrein), start met een inleiding 
over „algemene aspekten van ge
westvorming” , waarna een eerste 
diskussie met de aanwezigen.
Vervolgens vindt een debat plaats 
tussen en met mr. L. Frijda (advo
caat te Gorkum en lid van de Pro
vinciale Staten van Zuid-Holland 
voor de PvdA) en mr.J. N. Scholten 
(lid Tweede Kamer voor de ARP en 
voorzitter van het Streekgewest in 
Het land van Heusden en Altena).

Mr. Frijda zal pleiten voor indeling* 
van Het Land van Heusden en Al
tena, o f een gedeelte daarvan, bij 
een Zuidhollands gewest met Gor
kum. Mr. Scholten is voorstander 
van'indeling van dit gehele gebied 
bij een Brabants gewest met Breda.

I.v.m. de eveneens te houden jaar
vergadering van Arjos Noord- 
Brabant, zal aan het begin van de 
avond provinciaal voorzitter Kees 
Sprong zijn jaarrede uitspreken.

RECHTSTREEKS

Deze rubriek dient om verschil
lende landelijke Arjos-zaken 
rechtstreeks bij de leden aan te 

kaarten.

het politiek overlegorgaan van de 
Arjos, de Arjosraad. In de Arjos
raad hebben zitting, door de pro
vinciale organisaties gekozen af
vaardigingen: 5 man/vrouw voor 
iedere provincie met 200 o f minder 
leden en 10 man/vrouw voor iedere 
provincie met 201 o f meer leden. 
Ook de leden van het hoofdbestuur 
van de Arjos zijn lid van de Arjos
raad.
Een zaak die op 10 mei in ieder ge
val aan de orde zal komen, is de 
„bestuurlijke vormgeving” . In ver
volg op onze studiekonferentie van 
oktober 1974 is de fraktiebegelei- 
dingsgroep bestuurlijke vormge
ving aan de slag gegaan met het 
samenstellen van een uitgebreide 
dokumentatie (die afgelopen week 
van de pers rolde) en het samen
stellen van_ konsept-
ontwerpresoluties. De ontwerpreso
luties worden, zodra het konsept in 
het hoofdbestuur aan de orde is 
geweest, aan de leden van de Arjos
raad toegezonden. Over andere za
ken die zaterdag 10 mei aan de orde 
komen, wordt nog uitgebreid me
dedeling gedaan.

Gironummer Overijssel
De penningmeester van Arjos- 
Overijssel, Bert Kappers, laat we
ten dat het nieuwe gironummer van 
de Overijsselse provinciale organi
satie, thans is: 3358689: ten name 
van Penningmeester Arjos- 
Overijssel, Waldeckstraat 12, En
schede.

John Toxopeus

MILIE U-WERKGROEP

De Arjos-fraktiebegeleidingsgroep 
„milieu” heeft tijdens een onlangs 
gehouden bijeenkomst nieuwe 
plannen gesmeed. De onderwerpen 
die de groep op haar prioriteiten
lijstje heeft gezet, zijn: 
de energienota van de regering 
het energierapport van het CDA 
alternatieve energiebronnen 
de verontreiniging van de Rijn.
De groep is hard aan het werk. 
Arjos- en ARP-leden die mee willen 
denken en werken kunnen kontakt 
opnemen met Theo Lunshof, Wie- 
ringerwaardstraat 202, Amsterdam, 
tel. 020-36.90.06.
Of bezoek de volgende bijeenkomst 
van de werkgroep op dinsdag 8 
april in „Hotel Monopole” te 
Amersfoort (recht tegenover het 
station); aanvang 19.30 uur.

Het hoofdbestuur van de Arjos, 
heeft op zaterdag 22 maart de vol
gende resolutie aangenomen.

Het hoofdbestuur van de Arjos, rea
liseert zich, dat de Voorlopige Re
gering van Zuid-Vietnam volledig 
voldoet aam de drie eisen die ge
woonlijk in het volkenrecht voor 
erkenning worden gesteld.

Het hoofdbestuur realiseert zich 
dat in de Parijse akkoorden van ja
nuari 1'973, de VRR een status ge
kregen heeft die gelijkwaardig is 
aan die van de regering-Thieu. (In

Paasgroeten
Uit het weekblad „Her
vormd Nederland” van 21 
maart j.1., nemen wij het 
volgende artikeltje over.
Van harte aanbevolen!
Het begint een traditie te worden, 
dat de jaarlijkse paasgroeten van de 
Nederl. Herv. Kerk niet alleen ge
zonden worden aan zusterkerken 
en bevriende oecumenische organi
saties, maar ook aan medechriste
nen die in hun menselijke rechten 
zijn beknot om der wille van het 
evangelie van de gerechtigheid. 
Thans werd het initiatief genomen 
om een paasgroet te zenden naar 12 
christenen in verschillende landen. 
Daarmee wordt aangegeven, dat het 
niet gaat om christenen van een 
bepaalde kleur, maar om allen. Dit 
hervormde initiatief geven wij 
gaarne door.
De namen en 'adressen die voor een 
paasgroet in aanmerking komen 
zijn:
Mr. Ato Getaneh Bogale, in Prison 
Ministry o f Justice, Addis Abebea, 
Ethiopia; Rev. Hyung Kyoo Park, 
15-28 Song Jung Dong, Sungdong-

Arjos-Resolutie
over

Vietnam
deze akkoorden wordt onder meer 
bepaald dat beide partijen binnen 
90 dagen een Nationale raad voor 
Nationale Verzoening zouden moe
ten oprichten, waarin ook de zoge
naamde „derde macht”  -  de 
boeddhisten -  vertegenwoordigd 
moest zijn.) Na twee jaar is van 
deze Nationale Raad nog niets tot

ku, Seoul, Korea; mr. Jae-Woong 
Ahn. P.O. Box 1884, Seoul, Korea; 
Dr. Dong Gil Kim, Yonsei Universi- 
ty, Shinchon Dong, Sudaemoon-ku, 
Korea; mr. Ananias Maidana Pa- 
lacios, Comisaria Seccional 3 Calle 
Chile Asuncion, Paraquay; Pastor 
Jorge Valenzuela, Penal de Liber- 
tas, dept. San José, Uruquay; mr. 
Pidtsjneko V/italiej lwanowitsj, 
Novosjelowskaja 18, Piesotsjin, 
Charkow USSR; ms. Kozjemjakina 
Tatjana Sparonowna, 40e oktober 
88, Talakowka, Zjdanow USSR; Ms. 
Ljwowa Nadjezjda Gjerasimowna, 
Dubinskaja 109, Elizewjetinskaja, 
Krasnodarskieg, USSR; Father Cos 
Desmond, 17 4the Avenue, Park- 
hurst, Johannesburg, Zuid-Afrika; 
mr. and mrs. L. Ndzanga, 16 Sena- 
oane, Moroka, Johannesburg, 
Zuid-Afrika; mr. Robert Subukwe, 
6 Naledistraat, Galeshwe, Kimber- 
ley, Zuid-Afrika.
Het is aan te raden de kaarten 
slechts te voorzien van veen afzen
der en de geloofsuitroep: De Heer 
is opgestaan. ,
Voor Ethiopië en Korea: Christ is 
risen indeed!
Voor Zuid-Amerika: Verijader-
amonte, el Senor ha resucitado! 
Voor Rusland: Christos woskresse 
-  wo istinoe woskresse!

stand gekomen; het vólk van Viet
nam is daar het uiteindelijk slacht
offer van. Zodoende blijft het 
Vietnamese volk verstoken van de 
zozeer begeerde rust en vrijheid om 
te leven.

Het hoofdbestuur dringt er bij de 
Nederlandse regering op aan, zo 
snel mogelijk tot erkenning van de 
VRR over te gaan, daar niet- 
erkenning van dé VRR een partij
kiezen voor de regering-Thieu van 
Zuid-Vietnam betekent.

Vervolg van pag. 15

een- vermindering van de totale 
zendtijd van de NOS juicht onze 
fraktie toe. Uiteraard dienen ade- 
kwate maatregelen te worden ge
nomen m.b.t. de- werkgelegenheid, 
waarbij overleg nodig is met de 
omroepverenigingen. Vanuit het 
oogpunt van decentralisatie, die de 
regering herhaaldelijk zegt na te 
streven, is uitbreiding van de re
gionale omroep wellicht aantrekke
lijk, maar frekwentieschaarste en 
een beperkt budget nopen tot grote 
voorzichtigheid op dit punt. Niet 
duidelijk is, waarom de RONO en 
ROZ afdelingen blijven van de 
NOS en evenmin waarom de om
roepverenigingen niet kunnen 
worden ingeschakeld bij de regio
nale omroep.
De fraktie van de ARP is verheugd 
over de afwijzing van reclame in de 
regionale omroep. De fraktie is-niet 
overtuigd van onder de Neder-, 
landse bevolking levende behoef
ten aan een snelle uitbreiding van 
het aantal televisieprogramma’s en 
is geporteerd voor een zeer mati
gend beleid in deze mede in het 
kader van matiging in de konsump- 
tieve sfeer.
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Wij bieden u prachtige

RIJN EN MOEZELREIZEN

n RIJNKADE
met ons

MOTORSCHIP
Inlichtingen en folders

ROBOVO B.V,
VAN DER TAKSTRAAT 11, ROTTERDAM, TELEFOON 010-13.76.77.

# #

Z7

fPUBLICITVI
marketingadviseurs 

voor midden- en 

kleinbedrijf

Adviezen, planning en organisatie van al uw verkoop bevorderende

aktiviteiten op het gebied van marketing reklame, publiciteit, enz. .

Kosten f 425,- per maand (excl. BTW)

Een vrijblijvend gesprek met een van onze medewerkers over uw wensen

en onze mogelijkheden geeft u alle informatie.

*

Bel.: 030-31.98.97 - Biltstraat 34 - Utrecht.

Hermann’s
koeltechniek

Landelijk erkend Koeltechnisch bedrijf met méér 
dan 25 jaar ervaring!

Airconditioning Airconditioning 
Westinghouse -  Daikin Itho 

-  General Electric -
Tientallen modellen, vanaf f748,-, raam-units, 
splitsystemen.

Tevens ALLES op het gebied van bedrijfskoel- 
vries-techniek en huishoud-gebruik. Service- 
onverhoudscontracten, dag/nacht en weekendse- 
vice!

Sterk concurrerende prijzen
Bezoek onze SHOWROOM of vraag VRIJBLIJ
VEND advies/prijsopgave. Zestienhovensekade 
223, R'dam-Overschie. Tel. 010- 
15.68.22/37.40.18.

Centrum van Nederland
T e  h u u r  i n  N i j k e r k  

k l e i n e  e n  g r o t e  

b e d r i j f s r u i m t e n

-  aan autosnelweg E 35 (10 km van 
„Klaverblad” Hoevelaken)

-  in voorbereiding bouw hal met moderne 
bedrijfsruimten incl. kantoren vanaf 250 m2

-  met wensen kan (nog) rekening worden 
gehouden.

-  verwachte ingebruikname ongeveer augustus 
1975.

Inlichtingen:

MAGO B.V. -N IJK E R K
Postbus 123
Telefoon: 03494/3876 (heer M. Goote) 
’s avonds: telefoon: 02153-8.28.20.

Recreatie Baarle Nassau
In het fraai beboste „Bungalowpark L’air Pur", met ten
nisbanen, verwarmd zwem- en kleuterbad, golfbanen 
etc., zijn nog enkele

BUNGALOWS TE KOOP

Deze bungalows zijn zeer luxueus gebouwd en zowel 
zomer als winter goed bewoonbaar.
Graag nodigen wij u uit na afspraak onze modellen vrij
blijvend te komen bezichtigen.
De prijzen zijn v.a. f 4 8 .2 0 0 ,-v.o.n. excl. grond. 
Gunstige financieringsvoorwaarden.
Documentatie wordt u op aanvraag toegezonden.

Tevens hebben wij te koop in het zelfde bungalowpark 
een

geheel ingerichte  
BUNGALOW

compl. met inventaris, f 65.000 k.k. Bouwjaar 1972-73.

Inlichtingen: A ss . en  W o n in g b u re a u  M . H . v a n  
S e e te rs , D o rp s s tra a t 2 9 ,  R ie t, 0 4 2 4 8 -3 5 9 .

R E S E R V E E R  N U !
Op 16 april a.s. verschijnt het 6e deel van Dr. L. de Jong:

H E T  K O N I N K R I J K  D E R  N E D E R L A N D E N  

I N  D E  T W E E D E  W E R E L D O O R L O G

Dit deel zal -  evenals deel 4 en 5 -  bestaan uit twee banden.
De prijs van beide delen samen bedraagt f 45,-.

De titel van dit deel luidt:

D E  G R O T E  C M M E K E E R

Eind 1942 deed zich de grote ommekeer in de tweede wereldoorlog voor: 
Rommel werd in Egypte verslagen; de Engelsen en Amerikanen gingen in 
Marokko en Algerije aan land en in de Sowjet-Unie werd het Duitse leger bij 
Stalingrad ingeloten. In heel bezet Europa herleefde de hoop op een spoe
dige bevrijding, ook in bezet Nederland.......

B O N

ex. De Jong: Koninkrijk der Nederlanden in de 2e W.O. 
Deel 6. Prijs f 45,-.

Naam ................................................................ i .........................................

Adres ........................................................................................................ .

Woonplaats ................... : ................................................. ..........................

A A N : B O E K H A N D E L  DE T ILLE  B.V.
Antwoordnummer 105
Wirdumerdijk 24-28 -  Leeuwarden -  Tel. 05100- 
3.54.25.
ANTIQUARIAAT DE TILLE
Eewal 56-58 -  Leeuwarden -  Telefoon 05100-3.55.00.
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Schakel via werkgroepen 
de leden in bij activering 
van uw kiesvereniging

Het bestuur van een kies
vereniging mag men niet al
leen laten zwoegen. Voor 
een mobiele en actieve kies
vereniging is medewerking
van de leden nodig.

; EEN 
ACTIEVE 

KIES
VERENIGING

,

Om aan het werkplan (zie N. G. nr. 
12 d.d. 22 maart 1975) handen en 
voeten te geven is de instelling van 
de volgende werkgroepen aan te 
bevelen;

■ werkgroep propaganda
■ werkgroep voorlichting
■ werkgroep bezinning
■ werkgroep begeleiding
■ werkgroep jeugdcontacten
■ werkgroep gemeentepolitiek

Elke werkgroep telt bv. vier perso
nen. Een van deze vier leden fun
geert als samenroeper van de 
werkgroep.

Bestuur
Het is reeds vele keren gezegd: om

als kiesvereniging te kunnen wer
ken zal de „motor” , het bestuur, 
over voldoende krachten moeten 
beschikken. Het bestuur en de sa
menroepers van de werkgroepen 
vormen samen een overkoepelende 
werkgroep ter stimulering en coör
dinatie van alle activiteiten. Uiter
aard hangt het van de grootte van 
de kiesvereniging af in hoeverre dit 
actiemodel te verwezenlijken is. In 
kleinere plaatsen met minder man
kracht zullen de taken in elkaar ge
schoven moeten worden. Het motto 
moet echter blijven: Schakel zoveel 
mogelijk leden in! Des te meer kan 
er worden gedaan. De gedane sug
gesties en aangeduide taakstelling 
voor plaatselijke kiesverenigingen 
heben niet de pretentie van „dat is. 
het nu” , maar zijn wel als aanzetten 
te zien voor de richting die wij met 
.elkaar opmoeten: doen wat in ons 
vermogen ligt de politiek van de 
A.R.P. ook op het grondvlak levend 
te houden. Daarbij is ook een be
langrijke taak weggelegd voor de 
regionale partij-organen en de re
gionale campagneteams.

DR. MEULINK 
IN OMMEN

Op 3 april 1975 te Ommen, in het 
Hervormde Centrum, aanvang 20.00 
uur, is een bijeenkomst van de 3 
ringbesturen van ARP, CHU en 
KVP met drie gedeputeerden van 
deze partijen te weten, dr. J. Meu- 
link, mr. dr. Schoenmaker, en mr. 
W. J. E. Crommelin, die alle drie 
over hun taak als gedeputeerde in 
de provincie Overijssel zullen spre
ken.

V an de

partij

AR-Statencentrale 
Winterswijk 

verontwaardigd 
over landschapspark

Het algemeen bestuur van de AR- 
Statencentrale Winterswijk spreekt 
unaniem zijn verontwaardiging uit 
over de wijze waarop onlangs het 
gebied rond Winterswijk, is aange
wezen als landschapspark. Het be
stuur van genoemde statencentrale 
bestaat uit de afgevaardigden' van 
16 kiesverenigingen ten oosten van 
de lijn Zelhem-Neede. Tijdens een 
vergadering in zaal De Ploeg te 
Varsseveld heeft AR-Statencentrale 
zich beziggehouden met de ontwik
keling in het Winterwijkse buiten
gebied. De AR is van mening dat 
men verschillend kan en mag den
ken over natuurbehoud. Maar op de 
wijze zoals het thans is gebeurd: 
,,over en zonder” wordt een belang
rijk deel van de bevolking gedu
peerd. Wat zeggen overigens garan
ties, die geen rechtszekerheid, laat 
-staan een financiële basis hebben? 
Men ondermijnt de positieve tuil 
van de agrariër bij de uitoefening 
van zijn beroep het landschap zo
veel mogelijk te sparen, het zo goed 
mogelijk te sparen, het 'zo goed mo
gelijk in stand te houden, aldus de 
mening van de AR-Statencentrale.

Vóór 15 april stemming CDA-statuten

De stemming over de C.D.A.- 
statuten is in volle gang. De kies
verenigingen worden eraan herin
nerd, dat de stemming plaats dient 
te vinden vóór 15 april. Op die da
tum dient het stembiljet van uw 
kiesvereniging in het bezit te zijn 
van het partij secretariaat. Het par
tijbestuur wijst een commissie aan, 
die belast wordt met de controle op 
de verwerking van de stembiljetten. 
Zij zal een proces-verbaal van de 
uitslag van de stemming opmaken. 
Het aantal stemmen dat een kies
vereniging heeft is afhankelijk van

het aantal leden. De stem toewijzing 
is .geschied overeenkomstig artikel 
10, lid 5 van de partij statuten. Dit 
betekent, dat aan elke kiesvereni
ging één stem wordt toegekend en 
voorts voor iedere vijftig leden één 
stem meer. Ook de stemhebbende le
den van de partijraad zidlen schrif
telijk hun stem uitbrengen. Het par
tijbestuur koos voor de zware pro- 
decure, overeenkomstig art. 32, lid 

,11 van de partij statuten, omdat het 
deze zaak er één van groot gewicht 
acht.

ÈUJCD konferenties
In Nederlandse Gedachten maakten 
wij al eerder melding van een aan
tal kongressen van de Europese 
Unie van Jonge Christen- 
Demokraten. Deze bijeenkomsten 
worden doorgaans goed gesubsidi
eerd en staan open voor deelname 
door Arjos-leden.

Onderstaande informatie bevat de 
aktuele informatie over enkele kon
ferenties die in 1975 worden geor
ganiseerd. De gegevens wijken op 
onderdelen af van het eerder gepu
bliceerde.
Van 3 t/m 6 april vindt te Vichy 
(Frankrijk) een konferentie plaats 
over Europa en de kwaliteit vdn het 
bestaan. Aan de orde komen zaken 
als „vervuiling” en de „vervreem
ding van de mens van zijn werk’. 
De deelnemers aan deze konferen
tie zijn die dagen de gasten van 
onze Franse zusterorganisatie de
J.E.I. (Jeunes Equipe Internationa- 
les). Alleen de deelnemersbijdrage 
van f45,- en de reiskosten komen 
voor eigen rekening. Er is plaats 
voor een beperkt aantal Arjosleden. 
Meld je dus spoedig aan.
Van 20 tlm 22 juni vindt te La Lou- 
vière (bij Brussel, België), een kon- 
gres plaats over de werknemers 
binnen de Europese Gemeenschap. 
Geen verblijfkosten; reiskosten 
worden geheel vergoed. Het is de 
bedoeling, dat Arjos en C.H.J.O. 
aan de hand van te voren toe ge

zonden dokumentatie, en in kon- 
takt met de vakbeweging, een in
breng verzorgen. Met dit doel 
wordt een Nederlandse werkgroep 
samengesteld. In de week van 6 t/m 
13 juli vindt te Straatsburg een 
konferentie plaats over .,Europese 
integratie” . Deze konferentie is 
vooral bedoeld voor nieuwe leden 
en er wordt geheel gesubsidieerd 
(afgezien van een kleine deelne
mersbijdrage en natuurlijk eigen 
zakgeld). De voertalen zijn Frans, 
Duits en Engels. In België zorgt 
men in ieder geval voor deelname 
aan één van bovenvermelde bijeen
komsten.

Opgaven kan men sturen aan:
-  sekretaris ARJOS, Dr. Kuyper- 
straat 3, Den Haag, tel.: 070- 
18.39.60.

DE ARP 
IN DE ETHER

a  RADIO
Dc A.R.P. is te beluisteren via de 
radio op donderdag 3 april a.s. om
18.20 uur via Hilversum 2.

Prof. Goudzwaard en 
J; Danser onder anderen in forum,

CDA-inkomensconferende 
op 5 april in Utrecht

AANMELDING
C.D.A. (A.R.P., C.H.U. en K.V.P.)-KONFERENTIE 
„INKOMENSVORMING” .

Ondergetekende,

Naam: ...................................................................................................

Adres: .............................. .............................. ................................ .

Woonplaats: .............................. ............... , ....................................... .

Tel.: .......................................................................................................

geeft zich op als deelnemer/deelneemster aan de ^
-  Inkomensconferentie (&-4-1975 te Utrecht) *)

Datum: ■ Handtekening:

Op zaterdag 5 april staat ee.n 
conferentie op het pro
gramma, met als thema de 
„ in k o m e n s v o r m in g Deze 
conferentie is georganiseerd 
door de wetenschappelijke 
instituten van ARP, CHU en 
KVP.
Deel van deze studiedag is een kri
tische bespreking van een aantal 
diskussiestukken over het inko
mensbeleid, die als relevant be
schouwd worden voor het denken 
over deze problematiek.
Enige tijd geleden publiceerde dr. 
A. J. Vermaat, lid van de Tweede 
Kamer voor de ARP, een studie 
over de inkomensverdelingspoli- 
tiek. Deze publikatie vormt dan 
ook een belangrijke bijdrage aan de 
studiedag.
De mogelijkheid is aanwezig (al
hoewel klein), dat de interim-nota 
over het inkomensbeleid van mi
nister Boersma nog voor de 5e april 
in de openbaarheid wordt gegeven. 
Bespreking vindt in dat geval on-

\
getwijfeld plaats. Prof. dr. B. 
Goudzwaard (hoogleraar ekonomie 
VU) zal op deze conferentie in een 
inleiding de relatie tot de nota „Ge
rede Twijfel” (sociaal-ekonomische 
vraagstukken) leggén.
De gehele studiedag staat onder 
leiding van mr. W. Scholten 
(Tweede Kamerlid CHU).
Na een gróepsdiskussie rond en
kele themavragen vindt in de mid
daguren een forumdiskussie plaats, 
waaraan enkele vooraanstaande 
deskundigen deelnemen, prof. dr.
B. Goudzwaard en verder drs. G. 
Gerritse (ekon. stafmedewerker 
min. van landbouw en visserij), J. 
Lanser (voorzitter CNV) en prof. J.

Weytenberg (buitengewoon hoogle
raar te Groningen).
De inkomênskonferentie wordt ge
houden in het Jaarbeurs- Congres
en Vergadercentrum te Utrecht en 
duurt van 10.00-16.30 uur.
De deelnemerskosten bedragen 
f20. Hierin is o.a. begrepen: kosten 
voor dokumentatie, maaltijd en 
twee konsumpties.
Voor deelnemers/sters aan deze 
konferentie bestaat de mogelijk
heid een tegemoetkoming in de 
reiskosten te verkrijgen van maxi
maal f5.

Aanmelding geschiedt schriftelijk

bij mej. Agnes v.d. Putten, pla 
Mauritskade 25 Den Haag o f door 
het invullen en opsturen van bij

gaande bon.’ Inlichtingen: A. v.d. 
Putten (tel. 070-65.39.34) of G. v.d. 
Berg (tel. 070-18.39.60).

WATERINGEN
KWINTSHEUL

Op vrijdag 21 maar 1975 vond de 
installatie plaats van het nieuwe 
bestuur van de kiesvereniging te 
Wateringen/Kwintsheul, die de 
plaats in gaat nemen van de beide 
dorpskiesverenigingen te Waterin
gen en Kwintsheul.
Hiermede is een punt gezet achter 
de moeilijkheden uit het verleden 
en is begonnen met een nieuwe 
start. De installatie van het bestuur 
geschiedde door de waarnemend- 
voorzitter van de A.R.P., dr. D. Th. 
Kuiper. Tot voorzitter van de kies
vereniging is benoemd de heer P.
C. Elfferich te Delft.
Lid van de Eerste Kamer voor de 
A.R.P. en oud-wethouder van Delft. 
Deze benoeming is geschied, omdat 
de beide kiesverenigingen het voor 
de aanvangsfase het meest wense
lijk achten, dat een „buitenstaan
der” voorshands de leiding zou 
hebben.

Secretaris van de nieuwe k.v. is de 
heer L. Bunschoten, De Meibloem 
10. Wateringen. Tot penningmees
ter is benoemd de heer R. Nouta. 
Bestuursleden zijn verder mevr. M. 
J. Alblas-Backer en de heer L. van 
Doorn.
Het Bestuur doet een beroep op 
alle geestverwanten niet meer om 
te zien naar wat geweest is, maar 
het oog op de toekomst te richten.

A.R.
STATENCENTRALE

EDE

Op donderdag, 10 april a.s. wordt 
in het Concertgebouw te Barneveld 
(Aanvang 20.00 uur) een gecómbi- 
neerde C.H.U.-, K.V.P.- en A.R.P.- 
Statenkringvergadering gehouden. 
Als sprekers op statenniveau wordt 
medewerking verleend door: mevr. 
Van der Werf-Terpstra (K.V.P.) de 
heer Mateman (C.H.U.) en de heer 
Van der Heide (A.R.P.) Zij zullen

elk kort de ,aspecten_ _ van hun 
C.D.A.-ervaringen toelichten (ge
zamenlijk overleg, sfeer, samen
werking, presentatie), waarna zij 
eën forum vormen om vragen te 
beantwoorden.

HERINNERING
ABONNE

MENTSGELDy

Een aantal abonnees heeft het abon
nementsgeld over het le half jaar 
1975 nog niet voldaan.
Het sturen van een accept-girokaart 
betekent extra kosten, die wij graag 
zouden besparen.
Wilt u daarom alsnog het bedrag ad 
f 11,50 overschrijven op postgirore
kening 8.96.73 van de A.R.-Partij- 
stichting te ’s-Gravenhage. Op uw 
medewerking wordt gaarne gere
kend.

ARP/dr. A. Kuyperstichting
zoekt een

telefoniste-receptioniste
voor de bediening van hun gecombineerde teiefoon- 
installatie en voor het ontvangen van bezoekers.

Prettige telefoonstem, representatief persoon, leef
tijd tot 30 jaar.

Goede salarisregeling,.A.O.W.-premie voor rekening 
van de werkgever.

Sollicitaties te richten aan:
Secr. A.R.P:, Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag. 
Inlichtingen: 070-18.39.60, toestel 2.
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Dotöelig vriezen mei Helifrost
Vlees, vis, wild, groenten, soepen, pudding, ijstaarten, cakes, brood 

het hele jaar altijd sprankelend vers direkt onder handbereik in Uw vriezer. 
Nieuwe Helifrost vriezers van Zweedse kwaliteit.

Automatische
binnenverlichting. Oiepvriestabel.

Hangmanden,

Droge-wand
konstruktie.

Olie gekoelde 
motorkompressor>

I

Flexibel krasvast 
dekset.

Apart invriesvak.

Binnentank.

Bedieningspaneel.

n—
Glijdoppen. Afvoersysteem.

HELIFROST
L. ’n Electroiux product

210 Itr. van 849.- ..vo o r 629 .* 410 Itr. van 1279.- .voor 889.»
310 Itr. van 1079.- .voor 719.» 510 Itr. van 1528.- . voor 1079.»

i ' i

Prijzen!
Vraag inlichtingen bij:

Fa. A. v.d. Brink en Zn.

Service!

Holevoetplein 284, tel. 03497-1538 
SCHERPENZEEL-GId.
(naast de Witte Holevoet)

s
:

pfburgerweg 1, Epe, 
Telefoon 0 5 7 3 0 -8 2 8 5
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R i j n l o  B . V .
Mij. voor ontwikkeling van 

bouwprojekten 

en architectuur

+ BOUWAANVRAGE

+ CONSTRUCTIEBEREKENINGEN

+ COMPLETE VERZORGING 
VAN BOUWWERKEN

+ BEGELEIDING VOOR 
ZELFBOUWERS

+ TAXATIES EN ADVIEZEN
bij onteigening en aan- en verkoop van onroerende goederen.

+ VERZORGING
HINDERWETVERGUNNINGEN
DOOR GEHEEL NEDERLAND

bv bouwmaatschappij merwestreek

★  Woningcomplexen

★  Utiliteitsbouw

★  Bungalowbouw

Alle metsel- en betonwerken 
in onderaanneming.

oQD
Hardinxveld-Giessendam 
telefoon 01846-2347 
Rivierdijk 636.

KEUKENEXPOSITIE 
BIJ APOLDRO

- I S

MONKE
Een keuken die met zijn vele uitvoeringen elke hartewens vervult.

KELLER
Eén Nederlandse keuken. Lage prijs. Hoge kwaliteit.

Kom keukens kijken bij

KEUKENSTUDIO APOLDRO
Stationsstraat 86 aan het Marktplein,. Apeldoorn. Telefoon D5?§Q-f3932. 

Ook op donderdagavond en de gehele zaterdag geopend.
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Energie-
conferentie

In dit nummer uitvoerig aan
dacht voor de CDA- 
energieconferentie welke on
langs in Den Haag plaatsvond. 
Drs. W. T. van Gelder schrijft in 
zijn verslag van deze manifesta
tie o.a. dat het energieprobleem 
geen neutraal vraagstuk is. Het 
ARP Tweede Kamerlid Van 
Houwelingen stelde op deze con
ferentie o.a. „dat het rentmees
terschap, dat is een zorgvuldig 
beheer en bebouwen van deze 
aarde, ons ook bij het energiebe
leid moet leiden” . Ook minister 
Lubbers bekeek in dit licht di
verse aspecten van dit vraag
stuk. We kunnen t.a.v. de ener
gievoorziening niet meer zeggen 
„dat vindt zich vanzelf wel”  al
dus de bewindsman.

Uitbreiding gedeeltelijke leerplicht 
geeft werkende jeugd nieuwe kansen

Dr. Veerman, Staatssecretaris 
van Onderwijs en Weten
schappen, formuleerde eens 
als hoofdpunten van het on
derwijsbeleid:
H volwaardige ontplooiing 
van de mens door middel 
van een rechtvaardiger on
derwijssysteem;
■ samenhang tussen maat
schappelijke ontwikkeling

Door
Gerrit van Dongen
Medewerker Besturenraad 
Prot. Chr. Onderwijs

en de stand van het onder
wijs. Centraal staat in het 
onderwijsbeleid de volwaar
dige ontplooiing van de 
mens welke tot stand moet 
komen door middel van ge
lijke Verdeling van onder 
meer de kennis. Het onder
wijssysteem is dan ook een 
instrument die een bijdrage 
moet leveren aan de ont
wikkeling naar een meer 
rechtvaardiger samenleving, 
waarin naast spreiding van 
kennis, ook spreiding van 
macht en bezit bevorderd 
dient te worden.

Zijn deze uitgangspunten in een 
concreet beleid te vertalen? Aan de 
hand van zeer recente voorstellen 
van de Minister van Onderwijs wil

N ederfandse
G edachten

Een blad om veel 
van te verwachten!
O Een abonnement op Ned.

Ge dachten (f 11,50 per hatf jaar)
□  Jongerenabonnement 

( f 7 , -  per half ja a r)
Mijn geboortedatum Is

□  Stuur mij enkele proefnummers

Naam ......................................................

Adres....................................................

Woonplaats..........................................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66, 
Den Haag. Géén postzegel

Het enige politieke 
weekblad van 
formaat

ik trachten de praktijk op de voor
noemde uitgangspunten te toetsen.

Voorstellen
Onderwerp van discussie in onder
wijskringen (maar daar niet alleen) 
zijn op dit moment een aantal voor
stellen van Minister Van Kemenade 
en zijn ambtgenoot Boersma, welke moeten leiden tot verlenging van de volledige leerplicht tot 10 jaar en de partiële leerplicht voor 16-jarigen tot twee dagen.De onderwijsvoorstellen, zullen al
tijd beoordeeld dienen te worden 
tegen de achtergrond van de hier
voor gestelde uitgangspunten, dat 
wil Zeggen zij dienen een bijdrage 
te leveren aan realisering van een 
rechtvaardiger onderwijssysteem. 
Een dergelijk systeem wordt ge
kenmerkt door een harmonisch 
samengaan van de vorming van 
hoofd, hart en handen. Minder als 
nu het geval is zal het onderwijs 
een afspiegeling dienen te zijn van 
de maatschappelijke verdeling van 
rangen en standen. Naast kennis en 
kunde worden ook sociale en affec
tieve vaardigheden als doelen ge
steld. Minder beroepsopleiding, 
dan wel beroepsvoorbereidend on
derwijs.
Verder zal een rechtvaardiger on
derwijssysteem aandacht besteden 
aan de door milieu-factoren en 
maatschappelijke eisen opgelopen 
achterstand bij minder bevoor
deelde samenlevingsgroepen. In dit 
verband wordt er druk gesleuteld 
aan een aanpassing van het onder
wijssysteem voor die jongeren die 
nu uit de boot moeten vallen, om
dat de eisen niet afgestemd zijn op 
hun kennen en kunnen, waardoor 
aansluiting bij het geldende on
derwijssysteem gemist wordt: Dit 
alles om de „volwaardige ontplooi
ing van de mens”  enigszins dichter
bij te brengen.

Verlenging leerplicht
Wie de ontwikkelingen in het on
derwijs enigszins volgt weet dat de 
bewindslieden op allerlei manieren 
streven naar een rechtvaardiger 
onderwijssysteem. In dit kader pas
ten de experimenten aan de Mid
denschool, maar ook de ontwikke
lingen in het lager beroepsonder
wijs. Dit sinds kort vier-jarig ge
worden onderwijs bevindt zich in 
een heroriëntatie: van beroeps-
vakgerichtonderwijs, naar meer 
beroeps-algemeen-oriënterend on
derwijs. Het nieuwe besluit en eind
examenbesluit voor het lager be
roepsonderwijs maakt het de scho
len mogelijk om programma’s beter 
te kunnen afstemmen op de moge
lijkheden van de leerlingen (in on
derwijstermen: „gedifferentieerdeprogrammering”). De examens zul

len niet éénduidig zijn, maar kun
nen op verschillende niveau’s afge
nomen worden (in onderwijster
men: „geprofileerde examens”).
Hoewel de discussies binnen het 
lager beroepsonderwijs (L.B.O.) 
nog in volle gang is, lijkt het mij. 
duidelijk dat dit onderwijs in de 
nabije toekomst voor vele zoge
naamde onaangepaste ongemoti
veerde (naar de maatstaf van hui
dige onderwijsnormen) jongeren 
nieuwe kansen zal bieden. Milieu
factoren zullen minder bepalend 
zijn voor het volgen van onderwijs 
en de kans op het wegwerken van 
achterstanden door middel van een 
op deze groep jongeren aangepast 
onderwijs wordt vergroot.
De verlenging van de leerplicht tot 
10 jaar zal voornamelijk de relatief 
grote groep jongeren treffen die tot 
nu toe in het schoolsysteem uit de 
boot zijn gevallen. Het gaat hier om 
plm. 8000 è 10 000 jongeren.
Het laatste jaar van het L.B.O. valt 
nog niet onder de leerplicht en be
hoeft derhalve niet gevolgd te wor
den. Het is vanzelfsprekend dat de 
Minister van Onderwijs (en de zij
nen) uit zijn op harmonisering van

het .vier-jarig lager beroepsonder
wijs en de leerplicht. De leerlingen 
zijn pas echt geholpen als zij het 
begonnen onderwijs ook afmaken 
en bekroond zien met een diploma, 
welke de weg opent voor verdere 
vorming en opleiding. Die jongeren 
die het op school niet zien zitten 
mogen de verlenging van de leer
plicht best als een extra steun in de 
rug ervaren om toch de eindstreep 
te halen, teneinde hun van huis uit 
meegekregen achterstand in te lo
pen.
Ik wil mij daarom ook positief op
stellen tegenover het voorstel van 
deze leerplicht-verlenging tot 10 
jaar. Wel moet de vraag gesteld 
worden of de ontwikkelingen in het
l.b.o. al zodanig getoetst kunnen 
zijn op hun effecten, dat wij nu al 
de nieuwe onderwijsideeën kunnen 
meten op -  juist -  deze vroegtijdige 
schoolverlaters. De groep 15-jarige 
werkende jongeren worden door de 
verlenging van de leerplicht inge- 
lijfd bij het l.b.o.
Het is juist deze voor het onderwijs 
zwak gemotiveerde groep die een 
speciale onderwijskundige benade
ring vraagt. Een benadering die het 
vormingswerk door vallen en op
staan zich heeft eigen gemaakt. 
Zonder te kort te willen doen aan 
de hier voornoemde positieve ont
wikkelingen in het l.b.o. is dit on
derwijs nog niet zover dat zij zich 
de methodiek en de persoonlijk ge
richte onderwijsaanpak van het 
vormingswerk heeft eigen gemaakt. 
De verlenging van de leerplicht kan 
alleen maar als zinvol ervaren wor-

Werkloze Amsterdamse jongeren verzamelen handtekeningen t.b.v. een actie tegen jeugdwerkloosheid bij het Gewestelijke Arbeidsburo.

LEERPLICHT
De Tweede KaMer nam vlak voor 
het Paasreces een tweetal 
maatregelen aan die een invoering 
van een volledige leerplicht van 10 
jaar behelzen alsmede een 
uitbreiding van de gedeeltelijke 
leerplicht voor de 16-jarigen tot 
twee dagen per week. Hierover in 
NG deze week een tweetal artikelen. 
Ten eerste een bijdrage van Gerrit 
van Dongen over de algemene 
aspecten van deze problematiek. 
Tevens kunt u een bijdrage lezen 
van het Tweede Kamerlid mevrouw 
Kraaijenveld-Wouters over het 
standpunt van de ARP Tweede Ka
merfractie in dezen. ________

den als het onderwijs zodanig 
wordt ingericht dat ook deze groep 
jongeren de kans krijgt tot „vol
waardige ontplooiing” . Ik heb oog 
voor het goede werk van deze be
windslieden om tot een rechtvaar
diger onderwijssysteem te komen; 
het is echter nu nog te vroeg om de 
15-jarige werkende jongeren één 
jaar langer de school te laten „uit
zitten” .
In voorgaande leerjaren zijn deze 
jongeren bij het huidige systeem op 
het plafond van hun kennen en 
kunnen gekomen. Ik denk dat het 
„langer uitzitten” van de school 
niet alleen als onrechtvaardig kan 
worden ervaren, maar dat het ook -  Vervolg op pag. 2

W. Sflieenk & Zonen
PIANO’S - ORGELS 
STARINGPLEIN 7 
TEL. 020-185151 
AMSTERDAM.
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Dr. Kuyper schreef eens „Ons Pro
gram” . De eerste druk dateert van 8 
maart 1879. Daar vind je een sa
menvatting in van het anti
revolutionaire denken van die da
gen. Ook nu kun je er nog veel uit 
leren: Ook hoe heel anders de pro
blemen van 'onze dagen zijn verge
leken met die van toen. Maar wat 
zou het prettig zijn als dat niet zo 
was. Als het praktisch beleid van 
die dagen ook het onze nog zou 
kunnen zijn. Wat rustig zou het zijn 
als de beginselen die in onze partij 
in de loop van bijna honderd jaar 
bijeen zijn gegaard nog allemaal 
hun waarde behouden hadden, en 
als niet een groot deel er van, als 
mensenwerk, in het licht van het 
Evangelie hun glans hadden verlo
ren, omdat de Heilige Geest in die 
honderd jaar ook niet stil heeft ge
zeten en ons weer nieuwe aspecten 
van de blijde boodschap heeft laten 
zien.

Jaap Holm
Er is in de loop van de tijd wel wat 
veranderd. Een van de meest popu
laire boeken op de lagere scholen 
met de Bijbel was vroeger ,Jaap 
Holm en .zijn vrienden” . Wie dat 
boek nu ter hand neemt, is wellicht 
opnieuw getroffen door de vrome 
tevredenheid van enige hoofdperso
nen, zelfs onder de moeilijkste om
standigheden, maar zal zich tevens 
met enige verbijstering afvragen 
hoe het mogelijk is dat in.een derge-

Vervolg van pag. 1

en dat is even erg -  demotiverend 
zal zijn voor het volgen van verder 
onderwijs o f vorming en van 
weinig positieve waarde zal zijn 
voor het groei- en vormingsproces 
van deze werkende jongeren.
Mijn pleidooi is dan ook gericht op 
een uitstel van deze verlenging van 
de leerplicht totdat duidelijk de ef
fecten van het vernieuwd l.b.o. 
(immers hier komt de groep 15̂  
jarige werkende jongeren terecht) 
bekend zijn.
Een versnelde invoering van de 
leerplichtverlenging vanwege ar
gumenten buiten het onderwijs ge
legen (bijdrage tot de oplossing van 
de werkloosheid) ontgaat aan mijn 
beoordeling, hoewel ik mij nauwe
lijks kan voorstellen dat dit onder- 
wijsvoorstel een reëele bijdrage zal 
betekenen voor de oplossing van de 
jeugdwerkloosheid. (De problemen 
bij de uitbreiding van de partiële 
leerplicht zullen groter blijken te 
zijn).
Tenslotte wil ik er nog op wijzen 
dat ook in de personele sfeer de 
verlenging van de volledige leer
plicht problemen kunnen oproe
pen; volgens gegevens uit een en
quête van de Inspectie L.B.O. werd 
-  mede door het gevolg van de cur
susverlenging van het l.b.o. tot 
4-jaar -  een docententekort van on
geveer 2800 betrekkingen ver
wacht (d.w.z. ongeveer 100 000 les
uren). De verlenging van de leer
plicht, tot 10 jaar is een ingrijpende 
maatregel, waarvoor wetswijziging 
noodzakelijk is (leerplichtwet 1969). 
Deze wetswijziging kan m.i. een be
langrijke betekenis hebben in het 
totale onderwijsbeleid, waarin naar 
een rechtvaardiger onderwijssys
teem gestreefd wordt. Wordt op dit 
moment de wetswijziging van 
kracht dan moet gerekend worden, 
met het risico dat het lange termijn 
beleid gefrustreerd raakt.
Mocht de Tweede Kamer toch tot 
wetswijziging besluiten dan zal zij
m.i. niet voorbij mogen gaan aan 
onderwijskundige problemen hier
boven geschetst. De versnelde in
voering van een tien-jarige leer
plicht zal een dode letter blijven als 
tegelijkertijd geen maatregelen 
worden getroffen die een verant
woord onderwijsprogramma voor 
de reeds werkende jongeren moge
lijk moet maken. Faciliteiten m.b.t. 
het programmatische aspect en het 
personele aspect (o.a. extra taak- 
uren, individuele begeleiding, klein; 
leergroepen) zijn noodzakelijk om 
tot verantwoorde invulling van de 
tien-jarige leerplicht voor deze jon
geren te komen.
Een tweede voorstel dat onze aan
dacht vraagt is het voornemen van 
de Minister om partiële leerplicht

Dóórgaan

lijk verhaal geen momenten van 
onvrede met de onrechtvaardige 
maatschappelijke verhoudingen 
aan bod komen. Dit voorbeeld dient 

■ alleen om aan te geven dat veel wat 
vroeger als gegeven werd aanvaard 
nu niet meer zou worden geaccep
teerd. De omstandigheden zijn niet 

jilleen veranderd, ook opvattingen.

Heroriënteren
Hoe gemakkelijk zou het zijn als 
dat anders was. Nu moeten we van 
dag tot dag zien bij te houden hoe 
de politieke vragen van aard en in- 
houd veranderen, en bovendien ons 
opnieuw oriënteren op onze uit
gangspunten. Een „Oriënteringsno- 
ta” is geen gemakkelijke stof. Het is 
dan ook geen wonder dat een aan
tal mensen verlangt naar vroeger, 
en dat zijn niet alleen ouderen. Het 
valt niet mee om er steeds mee bezig 
te zijn en niet te zeggen: stop, ik heb

er genoeg van, laat nu verder alles 
maar bij het oude. Of: ik stap er uit 
en laat het verder aan anderen 
over. Of: ik trek me terug op mijn 
van nu af aan onveranderbare be
ginselen, anderen zoeken maar uit 
wat ze verder met die beginselen 
doen, maar ik zal hen er wel aan 
toetsen. Of: ik kies nu verder defini
tief voor rechts (of links, al naar het

geval). Of: ik trek me met vele an
deren terug in een centrum-partij, 
dan zit ik veilig in het midden, al 
of niet onder christelijke vlag.

Eén alternatief
Al deze mogelijkheden zijn natuur
lijk geen echte mogelijkheden, geen 
echte alternatieven. Er is maar één 
werkelijk alternatief en dat is 
doorgaan met te proberen de din
gen zo ver mogelijk tot klaarheid te 
brengen en het politieke perspectief 
te laten zien dat de anti
revolutionaire visie, binnen en bui
ten het CDA, te bieden heeft. Aan- 
tjes en de zijnen zijn daar in de 
Tweede Kamer voortdurend mee 
bezig en vele malen zie je hoe zij 
daar ook in slagen, al krijgen zij 
niet altijd hun zin. Aan het CDA 
ontbreekt wat dit betreft nog heel 
veel, maar het is dan ook een hele 
onderneming om die van de grond

te krijgen en er een gezicht aan te 
geven. Er zijn heel wat pretenties 
waar te maken. Het is géén hopeloze 
maar hoopvolle taak om te probe
ren in een gebroken wereld aan de 
evangelische gerechtigheid gestalte 
te geven. Maar voor je het weet zie 
je óf alleen maar die hopeloze ge
brokenheid ó f alleen maar een 
hoopvol perspectief van hier en nu 
verwezenlijkte gerechtigheid. In het 
eerste geval behoef je er inderdaad 
niet eens aan te beginnen, en in het 
tweede wordt vrij zeker na verloop 
van tijd de hoop de bodem ingesla
gen. Doorgaan is alleen mogelijk en 
verantwoord wanneer je beide ern
stig neemt. Na Pasen, en met Pink- 
steren in zicht, is daar alle reden 
voor.

C.v.d.W.

Hametun*
| hèt hamamelis preparaat

toif schaafwonden )tcfit£ jSrandwoi td 
jë.s’rüwe.^Qhraleén gesprongen 
hyfd helpt heerlijk vernachtend

sa

,, Van voortdurende 
uitbreiding partiële 

leerplicht ook niet weer 
alle heil verwachten”

voor 16-jarigen uit te breiden tot 
twee dagen.
Ook hier moet weer gekeken wor
den op welke wijze dit voorstel past' 
in de uitgangspunten van het be
leid.
De partiële of gedeeltelijke leer
plicht is een omstreden zaak en dat 
niét alleen omdat sommige werk
gevers dwars blijven liggen; maar 
ook omdat éénderde gedeelte van 
de daarvoor in aanmerking ko
mende jongeren geen gevolg geven 
aan de partiële leerplicht (een ver
band tussen het dwarsliggen van 
werkgevers en de ontduiking van 
de leerplicht zal zeker te vinden 
zijn).
Daarbij komt dat van verschillende . 
kanten gepleit wordt voor ruimere 
faciliteiten die een effectief leer
recht moeten mogelijk maken. Zo
lang de SER zich echter nog over 
deze ingewikkelde materie -  leer
recht of leerplicht -  beraadt is het 
moeilijk om van een nieuwe vorm 
van partieel onderwijs uit te gaan. 
Temeer daar de ervaringen met het 
leerrecht, zoals gegeven in artikel 
12 van de Arbeidswet een dode let
ter is gebleken.
Zolang een systeem van vrijwillig
heid bij gebrek aan faciliteiten en 
goede wil nog onvoldoende garanties 
biedt voor de noodzakelijke vor
ming van de werkende jongeren, 
dient de ingeslagen weg van het 
verplichte parttime-onderwijs te 
worden gevolgd. De leerplicht be
schermt de jonge werknemer tegen 
de onweerstaanbare zuigkracht van 
een groter materieel gewin in plaats 
vah de meerwaarde die hij/zij 
méekrijgt door middel van een be
tere vorming en opleiding. Voor
waarden om tot een leerrecht te 
komen lijken voorlopig nog niet 
aanwezig. Zolang moeten externe 
factoren als de leerplicht behulp
zaam zijn bij het scheppen van 
gunstige voorwaarden, waarin het 
participatie-onderwijs (samenvloei
ing van vormingswerk en beroeps
begeleidend onderwijs) hun bij
drage kunnen leveren aan de zelf
ontplooiing van het scheppen van 
gelijke kansen voor ieder individu. 
Of anders gezegd: het participatie- 
onderwijs kan m.b.v. de leerplicht

een bijdrage leveren aan de „vol
waardige ontplooiing van de mens. 
De leerplicht is slechts een instru
ment zolang geen betere instrumen
ten voor handen zijn. De ervaring is 
helaas dat betere instrumenten ook 
moeilijk te ontwikkelen zijn, omdat 
de mens zijn geluk eerder zoekt in 
materiële, dan in immateriële za
ken. Een overheid die de ontplooi
ing van de hele mens voor ogen 
heeft is extra waakzaam als zulke 
fundamentele zaken in geding ko
men.

Oplossing of uitvlucht?
Ik meen echter wel dat men van 
een voortdurende uitbreiding van 
de partiële leerplicht (bijvoorbeeld 
17-jarigen) ook niet alle heil mag 
verwachten. Een gestage uitbrei
ding van de partiële leerplicht kan 
een opgelopen achterstand nooit 
volledig wegwerken. Velen ervaren 
de partiële leerplicht -  terecht -  als 
een maatregel die een tekortko
ming in het funderend onderwijs 
moet maskeren. Wanneer het fun
derend onderwijs te weinig moti
verend op de groep „drop-outs” 
(uitvallers) van het huidige onder
wijssysteem inwerkt zal het steeds 
moeilijker worden deze groep door 
middel van aangepaste onderwijs
programma's op te vangen.
De partiële leerplicht mag geen op
pervlakkig sleutelen aan de symp- 
tonen worden en ontwikkelingen 
naar. een anders-gericht funderend 
onderwijs in de weg staan.
Beter dan het doorgaan met par
tiële leerplicht lijkt het mij te zor
gen dat de voorwaarden voor de 
start in het onderwijs voor alle 
groepen jongeren gunstiger zijn 
(onder meer door een sociale inte
gratie van alle typen jongeren in 
het onderwijs).
Ook hier geldt dat preventieve 
maatregelen een ontsporing op la
tere leèftijd moeten voorkomen. De 
samenhang van de vernieuwing van 
het kleuter- en basisonderwijs met 
de hier in het geding zijnde onder- 
wijsvoorstellen is daarmee duide
lijk gegeven. Ook de ineenschui- 
ving van kleuter- en basisonderwijs 
is een bijdrage op de lange weg

Gerrit van Dongen.

naar een rechtvaardiger onderwijs
systeem.

Conclusies
Ik kom resumerend tot de slotsom 
dat overweging tot uitstel van de 
verlenging van de volledige leer
plicht tot 10 jaar op z’n minst ge

wenst is terwijl de uitbreiding van 
de partiële leerplicht voor 16- 
jarigen tot twee dagen bij gebrek 
aan betere middelen een goede stap 
is in de richting naar een tweede 
kans onderwijs voor vele werkende 
jongeren. Vooral dit laatste voorstel 
heeft een plaats in een onderwijsbe
leid dat een „volwaardige ontplooi
ing van de mens” nastreeft.

Van ons is heengegaan onze trouwe medewerker, de heer

G. J. VAN DE POLL
die gedurende meer dan 40 jaren met grote liefde en nauwgezetheid de 
administratie op ons bureau gevoerd heeft.

Aan hem bewaren wij een dankbare herinnering.

Kamercentrale Utrecht,
D. Niezing, Voorzitter 
W. J. Cramer, Secretaris.
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FRAUDE
De fiscus verwacht binnenkort 
van ons terug de aan ons 
toegezonden aangifte biljetten 
voor de inkomensbelasting: netjes 
en eerlijk ingevuld.
Wij zullen er zelfs voor tekenen 
naar waarheid te hebben ingevuld. 
Toch blijkt hoe langer hoe meer 
dat men het met die eerlijkheid 
niet al te nauw meer neemt. De 
toename is voor de 
staatssecretaris van Financiën 
aanleiding geweest de gedane 
aangiften scherper dan voorheen 
te controleren. Het gaat hem naar 
het ons voorkomt terecht niet om 
de meerdere opbrengst alleen. Er 
is meer in het geding: het 
opsporen van fraudeurs -  naait de 
grote net zo goed de kleinen -  is 
een sterke rechtvaardigheid ten 
opzichte van hen die wèl aan hun 
verplichtingen voldoen.
Wij menen dat daarnaast behoort 
te worden uitgezocht waarom de 
fraude hand over hand toeneemt. 
Zeker, de ingewikkeldheid van de 
wetgeving zal een der oorzaken 
zijn. Wil men zich aan de wet 
houden dan dient ook de overheid 
ervoor te zorgen dat de wetten 
leesbaar zijn. Wij zijn in dat 
verband van oordeel dat meer met 
„vuistregels” zal moeten worden

gewerkt, zoals dit hier en daar in 
de wet al het geval is.
De regeling van de aftrekpost 
buitengewone lasten en die van 
opbrengst van onroerend goed zijn 
daarvan voorbeelden. Wij 
begrijpen overigens heel goed dat 
Kamerleden proberen die regels te 
verfijnen door op te komen voor 
bepaalde onbillijkheden en 
daarvoor opnieuw wettelijke 
beslissingen bedenken.
Dit streven wordt te meer 
begrijpelijk nu de tarieven er niet 
om liegen. Maar aan de andere 
kant is een ingewikkelde belasting
wetgeving oorzaak van 
belastingontduiking.
De Staatssecretaris van Financiën 
heeft prof. Vinkel (oud belasting- 
inpecteur) te Leiden opgedragen 
een onderzoek in te stellen naar de 
omvang van de fraude.
Naar onze overtuiging een uiterst 
nuttige zaak. Per saldo schept 
belasting-ontduiking een klimaat 
van morele ontevredenheid.
Wij hopen dat hij toekomt aan een 
onderzoek haar de oorzaken 
daarvan. Het zou ook bijzonder 
zinvol zijn naast de fraude ook de 
zogenaamde legale belasting
ontduiking te onderzoeken: het 
ontwijken van een deel van de 
belastingen door gebruik te maken 
van de mazén van de wet.
Zeker geen eenvoudige zaak 
vanwege het ontbreken van 
internationale controle
mogelijkheden, maar wel een 
belangrijke zaak.

★

INTERNATIONALE
POLITIEK

Brandhaarden in de wereld 
' verheugen zich soms lange tijd in 

een grote mate van aandacht van 
de publiciteitsmedia. Na verloop 
van tijd ebt die belangstelling 
weg, omdat er elders iets anders is 
voorgevallen, of wellicht omdat 
men erop uitgekeken is.
De internationale politiek is voor 
velen vaker interessant vanwege 
het spectaculaire, dan vanwege de 
tragiek, die erin meespeelt. Juist 
de tragiek zou ons aan moeten 
spreken. Enkele trefwoorden in

dit verband: Ierland, Cyprus, 
Palestijnse vluchtelingen, Chili en 
niet in het minst Vietnam. De 
laatste week is Vietnam extra in 
het nieuws geweest vanwege 
spectaculaire successen van de 
Vietcong. De tragiek, die 
daarachter schuilgaat is 
grotendeels langs ons heen 
gegaan.
Sinds de totstandkoming van de 
Parijse Akkoorden is het in de 
publiciteit tamelijk stil geworden 
over Vietnam, maar een wereld 
van leed had in dit land en in 
andere landen in Zuid-Oost-Azië 
plaats. De politiek wordt vaak 
hard gevonden. De nationale 
politiek is echter in dit opzicht 
kinderspel vergeleken bij dë 
internationale politiek en de 
publiciteit daaromtrent.

jaren geleden tot stand kwamen, 
hebben geen vrede gebracht, maar 
slechts een schijnvrede. De dupe 
van de rampzalige ontwikkeling, 
die Vietnam sinds de Tweede 
Wereldoorlog heeft meegemaakt, 
is de bevolking aan wier 
lijden voorlopig nog 
geen einde schijnt te zijn 
gekomen. De televisiebeelden 
van de laatste dagen spreken 
daarover boekdelen. Het i? zaak 
dat de hulpverlening aan de 
vele honderduizenden spoedig op 
gang komt.

* *  *  
★

INTERNATIONALE 
POLITIEK II

De ontwikkelingen in 
Zuid-Oost-Azië, met name die in 
Vietnam, zijn teleurstellend. Zij 
betekenen ook niet minder dan 
een volledig fiasco van de 
politiek, die Amerika daar heeft 
gevoerd. De akkoorden, die enkele
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G É É N  W I N D S T I L T E

Van een politieke windstilte, 
die men van het zogeheten 
Paasreces zou verwachten, 
is in deze dagen weinig te 
merken, zij het dat de be
drijvigheid zich vooral op 
het terrein van de partijpoli
tiek afspeelt.
In de afgelopen dagen was het 
vooral het gebeuren in de KVP dat 
de aandacht trok. In de komende 
dagen zal het vermoedelijk het 
PvdA -  congres zijn waarop de po
litieke schijnwerpers gericht zijn.

KVP-perikelen
Uiteraard gaat onze belangstelling 
in de eerste plaats uit naar de ge
beurtenissen in onze christen
democratische zusterpartij de
K.V.P.
Het is niet mijn bedoeling daarover 
hier een oordeel te geven. Het af
treden van De Zeeuw, de discussies 
die eraan zijn voorafgegaan en dë 
beslissingen die erop zullen vol
gen, zijn allereerst een interne aan
gelegenheid . van de K.V.P. Wij 
wensen dit te respecteren.
Wanneer ik er toch dit stukje over 
schrijf, dan is het slechts om te 
doen blijken dat het ons allerminst 
onverschillig laat wat zich bij onze 
C.D.A.-partner afspeelt.
Dit geldt temeer nu, te oordelen 
naar de persberichten, vooral de 
verhouding tot het CDA en tot de 
visie op de ontwikkeling van het 
CDA bij het konflikt in geding 
schijnen te zijn geweest. Evenzeer 
interesseert het ons of aan de me
ningsverschillen uitsluitend de ver
houding tot het CDA ten grondslag 
lag, dan wel of daarbij aspecten 
van politieke beleid een rol spelen. 
Het is bekend dat na de tot nu toe 
genomen beslissingen over uit
gangspunt en organisatiestruktuur 
van het C.D.A voor ons het poli
tieke beleid, op lange termijn maar 
meer nog op korte termijn, beslis
send is voor de voortgang van het 
C.D.A.
Hoewel de jongste gebeurtenissen 
in de K.V.P. ons vanzelfsprekend

niet onberoerd laten -  wij zijn al
lang geen vreemden meer voor el
kaar ! -  willen wij ons volstrekt niet 
mengen in de oplossing van haar 
eigen interne problemen. Hoe geïn
teresseerd wij o o k . zijn als 
C.D.A.-partner in de oplossing van 
de partij organisatorische kwesties; 
onze belangstelling gaat allereerst 
uit naar de zaken die voor het 
politieke beleid van belang zijn.

PvdA-congres
Het slot van de voorgaande zin zou 
ik ook van toepassing kunnen 
brengen op het binnenkort te hou
den congres van de P.v.d.A.
Hoewel er o.a. een voorzitterskeuze 
op de agenda staat, zijn vooral de 
politieke zaken van belang.'In het 
bijzonder geldt dit voor de verhou
ding tot dë NAVO.
Bij het onlangs gehouden begro- 
tingsdebat, waarbij de NAVO- 
aangelegenheden aan de orde wa
ren, heb ik in de Kamer gesproken 
zowel over de loyaliteit als over de 
reserves, die onze verhouding tot 
de NAVO dienen te kenmerken. In 
Nederlandse Gedachten is daarvan 
een verslag verschenen, zodat ik 
daarnaar mag verwijzen. Tegen re
serves en kritiek is geen enkel be
zwaar, mits op basis van een on
betwistbare loyaliteit.
De leiding van de P.v.d.A. is er 
duidelijk op uit met enige nuance
ring van diezelfde opstelling, die 
ook die van het kabinet is, uit te 
gaan. Zij staat daarbij echter aan 
grote druk bloot.
Allereerst van de kant van de 
P.P.R., die reeds innerlijk afscheid 
heeft genoemen van het NAVO- 
bondgenootschap, maar zich nog 
slechts te'rwille van het voortbe
staan van het kabinet naar het rege
ringsbeleid schikt. Het is niet aan 
twijfel onderhevig dat velen in de 
P.v.d.A. zich tot dit standpunt 
aangetrokken gevoelen. Evenmin is 
echter aan twijfel onderhevig dat 
de gevolgen veel verstrekkender 
zouden zijn als het P.v.d.A.-congres 
dit standpunt zou overnemen. Met 
P.v.d.A.-ministers (Vredeling en 
Van der Stoel) op de voornaamste 
posten zou de_ politieke basis aan

het kabinet zelf ontvallen.
In dit verband trof het mij dat het 
Vrije Volk (weliswaar geen partij- 
krant meer maar niettemin van uit
gesproken P.v.dA.-signatuur) van 
zaterdag jl. een grootscheepse en 
rechtsstreekse aanval op minister 
Vredeling lanceerde. Ook het rap
port van het Gewest Amsterdam 
van de P.v.d.A. liegen er niet om. 
Ook de druk van binnen uit 
is dus niet gering.
Niettemin heb ik vertrouwen dat de 
leiding van de P.V.D.A. voet bij 
stuk zal houden. Met name fractie
voorzitter Van Thijn heeft al vaker 
bewezen dat het hem niet aan 
standvastigheid ontbreekt als es
sentiële beleidszaken in het geding 
zijn.
Vermoedelijk bewijs ik hem er he
lemaal geen dienst mee met dit 
neer te schrijven, want er lopen er 
nog genoeg in de P.v.d.A. rond 
voor wie ieder positief woord van 
een „confessioneel” een persoon of 
zaak al verdacht maakt. Maar dat. 
zijn niet mijn problemen.

Colijn en Den Uyl
Misschien maak ik het nog erger

als ik ook nog even terugkom op 
een stukje dat ik enkele weken ge
leden schreef.
Daarin wees ik op de tragische er
varing die vele socialisten moeten 
doormaken, nu hun de veertig jaar 
lang gevoede en geloofde illusie 
wordt ontnomen dat socialisten in 
de regering de waarborg zijn dat 
werkloosheid zich op grote schaal 
niet zal voordoen. Ik verbond daar
aan de hoop dat dankzij deze erva
ring nog eens van een wat genuan
ceerder oordeel over de politiek 
van Colijn zou blijken, al stelde ik 
mijn verwachtingen uiterst laag. 
Kort daarna deed oud-minister 
Langman de uitspraak dat Den Uyl 
de Colijn van de zeventiger jaren 
dreigt te worden. In zijn vrijdaga
vond optreden voor de t.v. naar zijn 
oordeel daarover gevraagd, ant
woordde de minster-president dat 
de vergelijking in die zin niet on
juist was, dat ook Colijn bij zijn 
werkgelegenheidsbeleid uiteraard 
door stellig edele motieven werd 
gedreven.
Jammer genoeg verzuimde de in
terviewer vervolgens te vragen wat 
onze minster-president in het licht 
van zijn jongste ervaringen dan wel 
vond van de door zijn vooroorlogse 
voorganger gehanteerde beleidsin
strumenten.
Maar ook zonder een antwoord op 
die vraag zijn de door minister
president Den Uyl gesproken 
woorden waard te worden gesigna
leerd. Want niet alleen Colijns’ be
leid, maar ook en juist zijn motie
ven zijn voortdurend in twijfel ge
trokken, en verdacht gemaakt (hij 
zou meer bezorgd zijn geweest over 
de positie van de kapitalisten dan 
van de werklozen, meer bedacht 
zijn geweest op een gave gulden 
dan op werk voor de arbeider enz.). 
Het moge dan niet alles zijn wat de 
minister-president thans heeft ge
zegd, het is bepaald ook niet niks. 
Ik zou het niet memoreren als ik 
niet iedere uiting, hoe klein ook en 
van wie afkomstig ook, zou begroe
ten, die kan bijdragen om de we
derzijdse frustraties uit de jaren 
dertig, zestig en zeventig, achter 
ons te laten, die de politieke kom- 
binatie van vandaag belasten, be
dreigen en belemmeren.

VVD: onthullend en 
onthutsend

Op het onlangs gehouden V.V.D.- 
congres heeft de aftredende voor
zitter mevr. Van Someren haar 
fractievoorzitter Wiegel luide ge
prezen voor zijn gave de liberale

beginselen in voor iedereen begrij
pelijk taal konkreet te maken. 
Enkele dagen later gaf „onze ge
liefde leider” (aldus Van Riel in 

• Vlaanderland) van die gave een 
treffend staaltje in een advertentie 
in enige dagbladen Onder de titel 
„onthullend en onthutsend” vatte 
hij zijn kritiek op het kabinetsbe
leid aldus samen: het kabinet wei
gert de werkloosheid op de juiste 
wijze te bestrijden; het is recht
streeks schuldig aan het instorten 
van de bouw; het is niet bereid de 
lasten van burgers en bedrijfsleven 
te verlagen.
Van deze voor gewone men
sen begrijpelijke vertaling 
van de liberale beginselen 
kan men inderdaad alleen 
maar zeggen: onthullend en 
onthutsend.

HERINNERING
A B O N N E 

M E N T S G E L D

Een aantal abonnees heeft, het abon
nementsgeld over het ie half jaar. 
1975 nog niet voldaan.
Het sturen van een accept-girokaart 
betekent extra kosten, die wij graag 
zouden besparen.
Wilt u daarom alsnog het bedrag ad 
f  11,50 overschrijven op postgirore
kening 8.96.73 van de A.R.-Partij- 
stichting te ’s-Gravenhage. Op uw 
medewerking wordt gaarne gere
kend.
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Werkende jongeren 
kinderen 

van de rekening?
Vlak voor het Paasreces is 
de door de Regering voorge
stelde leerplichtverlenging 
door de Tweede Kamer 
aanvaard. De AR fraktie 
heeft zich -  zij het met grote 
aarzeling -  achter de voor
stellen van de Regering ge
steld. Aan beide beslissin
gen zitten positieve maar te
gelijkertijd ook schaduw
kanten. Ook de laatste heb
ben we in onze discussie 
zwaar laten wegen. We heb
ben uiteindelijk de Regering 
het voordeel van de twijfel 
gegeven.
Het betreft twee maatregelen:
■ invoering van een volledige 
leerplicht van 10 jaar; dat. betekent 
dat ook de 15-jarigen vanaf 1 au
gustus a.s. volledig leerplichtig 
zijn.
■ uitbreiding van de partiële leer
plicht voor de 16-jarigen tot 2 da
gen per week.
Enkele moeilijke knopen zijn hier
mee doorgehakt.

Om wie het gaat
In de voorgestelde maatregelen 
gaat het om de werkende jongeren. 
Om een^groep jongens en meisjes 
die, naar onze mening, onze extra 
aandacht en zorg verdienen. Reeds 
op jonge leeftijd (± 20 000 15- 
jarigen - ± 40 000 16-jarigen) nemen 
zjj deel aan het arbeidsproces. Hun 
leeftijdgenoten ontwikkelen zich 
nog één o f meer jaren binnen het 
onderwijs. De werkende jongeren 
zijn reeds als werknemers inge
schakeld in het harde maatschap
pelijk gebeuren. Bezitten ze vol
doende ondergrond om als burger 
in onze democratie te funktione- 
ren? Hebben ze voldoende inzicht' 
in wat er zich in onze ingewikkelde 
maatschappij afspeelt en kunnen ze 
daar zelfstandig op reageren? Of 
z;jn ze gemakkelijk manipuleerbaar 
en bereikbaar voor allerlei vormen 
van kretologie. Het is belangrijk

Door mevrouw 
J. G. Kraaijeveld- 
Wouters
Tweede Kamerlid ARP

ook deze jonge mensen een steun 
in de rug te bieden, zodat ook zij 
enigszins kunnen onderscheiden 
waar het op aan komt. Maar ze wil
len helemaal geen onderwijs meer 
volgen, zult u zeggen.
Voor een aantal 15- en 16-jarigen is 
dat min of meer waar. En dat is 
verklaarbaar ook. Deze jongeren 
hebben niet al te beste ervaringen 
opgedaan met ons onderwijssys
teem. Zij hebben ervaren dat er dik
wijls niet voldoende ingespeeld 
kon worden in het klassikale on
derwijs op hun speciale mogelijk
heden van hoofd, hart en handen. 
Sommigen zijn gedemoraliseerd en 
daardoor ook te weinig gemoti
veerd om nog aan enigerlei vorm 
van onderwijs deel te willen ne
men. Willen we deze jongeren nog 
ontplooiingsmogelijkheden bieden, 
dan moet het onderwijs zodanig 
zijn, dat het is afgestemd op de 
speciale behoeften en interessen 
van deze groep.
Hoewel naar een dergelijk aantrek
kelijk onderwijs wordt toegewerkt 
-  we zijn nu zo’n 5 jaar bezig het 
onderwijs voor dé werkende jonge
ren van niets tot iets te ontwikke
len -  moeten we nuchter stellen dat 
we er nog lang niet zijn. Dat er nog 
bar veel kritiek mogelijk is. De 
programma’s rammelen soms aan 
alle kanten. De docenten wisselen 
snel. Sommige onderwijsgevenden 
maken van hun positie misbruik en 
gaan op de indoctrinatietoer. De 
juiste methoden zijn nog niet 
overal uitgevonden. En de samen
werking tussen beroepsbegeleidend 
onderwijs en vormingswerk komt 
slechts zeer traag op gang, om nog 
maar niet te spreken van de ge
wenste eenwording, het echte 
participatie-onderwijs. Toch -  we 
zijn op weg. Hier en daar ontwikke

len zich ' prima projekten. In een 
aantal gevallen vangt men de jonge 
mensen reeds wél zo op dat ze er 
wat in zien. Blijkt het bijzonder 
zinvol om zé twee dagen per week 
uit hun werk te halen om ze vak
kennis en mens- en maatschappij- 
inzicht bij te brengen. Het is een 
moeizame, inspannende operatie, 
het ontwikkelen van deze nieuwe 
onderwijsvorm. Maar in.het belang 
van deze speciale groep jongens en 
meisjes de moeite wel waard.

Kiezen of delen
Er moet ja of nee gezegd worden 
tegen de maatregelen. Duidelijk is 
dat volledig recht doen aan de 
werkgelegenheidsaspecten en de 
onderwijskundige aspecten tegelij
kertijd onmogelijk is. Je moet kie
zen of delen, met het belang van de 
jonge mensen op ’t oog. De AR- 
fraktie koos zoals uiteindelijk de 
Ministers van Onderwijs en Sociale 
Zaken na veel wikken en wegen 
hadden gekozen en later met hen 

- de Regering.
■ Motivering van' de AR-fraktie voor wat de 15-jarigen betreft: Wij 
zijn voor volledige leerplicht voor 
de 15-jarigen. De planning gaf aan: 
invoering 1 augustus 1978. Reden 
om nu met een versnelde invoering 
akkoord té gaan is de huidige 
slechte werkgelegenheidssituatie 
voor deze kwetsbare groep jonge
ren. Wat de onderwijskundige kant 
betreft heeft de Minister tijdens het 
mondeling overleg en het kamer
debat toegezegd in overleg met het 
onderwijsveld en de inspectie aan 
bepaalde scholen, die met speciale 
problemen komen te zitten- bij de 
opvang van deze speciale groep 15- 
jarigen in het dagonderwijs, extra 
faciliteiten te verlenen. Dat geldt 
zowel voor lbo- als mavoscholen. 
Bovendien zal er een ruimhartig 
dispensatiebeleid gevoerd worden. 
(Wij beseffen dat daarmee tegelij-' 
kertijd toch een deel van de desbe
treffende 8000 jongeren weer op de 
arbeidsmarkt terugkomt.)
■ Motivering van de AR-fraktie voor wat de 16-jarigen betreft: De

HET AFTREDEN VAN DE ZEEUW

Het aftreden van de voorzit
ter van de KVP, de heer De 
Zeeuw, is een trieste ont
wikkeling. Triest, omdat de 
heer De Zeeuw zich heeft 
doen kennen als een oprech
te, door idealisme gedreven 
man, met wie het plezierig 
omgaan is.
Het zal iedereen duidelijk 
zijn, dat de vraag o f men het 
altijd met hem eens kon zijn 
(en wij zijn het soms erg on
eens geweest), aan het bo
venstaande helemaal niets 
toe- of afdoet.

"Triest is het ook, wannéér men be
denkt dat uit de reden waarom de 
heer De Zeeuw uiteindelijk is afge
treden heel duidelijk blijkt dat een 
man van het formaat van De Zeeuw 
er. kennelijk niet van te overtuigen 
was, dat hij t.a.v. de ontwikkeling 
van het CDA op een aantal essen
tiële punten op de verkeerde toer 
zat. Wat is er namelijk gebeurd? De 
heer De Zeeuw heeft zijn partijbe
stuur eén uitgewerkt voorstel voor
gelegd dat behelst de KVP op zeer 
korte termijn om te vormen tot een 
Christen Demokratische Partij, 
binnen het CDA-verband. Het 
duurt de heer De Zeeuw, en velen 
met hem binnen de KVP, veel te 
lang met het tot stand komen van

het CDA. Voor de KVP-ers moet de 
conferentie in Woudschoten ook 
niet al te bemoedigend zijn ge
weest. Daar werd immers bepaald 
dat de stap naar de federatie wel 
kon worden gemaakt, maar dat de 
beslissing over één kandidatenlijst, 
niet eerder zou kunnen worden ge
nomen dan nadat eenheid over 
program en beleid zou zijn bereikt. 
De AR-Partijraad heeft deze voor
waarden middels een Arjosresolutie 
duidelijk vastgesteld en ook de 
CHU heeft zich in deze zin uitgela-.' 
ten.
Bij de KVP vreest men voor de 
mogelijkheid opnieuw als „KVP” 
de volgende verkiezingen in te 
moeten gaan, omdat aan de ge
stelde voorwaarden om tot één lijst 
te komen niet zou zijn voldaan. 
Voor dit risiko is men in KVP- 
kringen zeer beducht, daar men 
vreest dat de partij dan nog verder 
zal afbrokkelen.
Het is met name om deze reden dat 
de KVP zo’n haast heeft met het tot 
stand komen van het CDA als par
tij.
In de federatieve fase zal moeten 
blijken of we werkelijk „eensgees- 
tes” zijn. Dat wij hier zo op hame
ren heeft niets te maken met ver- 
tragingstaktiek; het is pure nood
zaak!
Het CDA zal namelijk bij voorbaat 
kansloos zijn, als niet duidelijk vast

ONDER
DE

HAMER’!

staat dat we -  gedreven door het
zelfde ideaal -  eendrachtig dezelfde 
weg willen bewandelen. Dat nu ziet 
men bij de KVP naar mijn mening 
in. We moeten er begrip voor heb
ben dat men bij de KVP schrikt

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters
maatregel „invoering tweede dag vandaag tegelijkertijd ook zwaar óp 
16-jarigen” wordt genomen op het de maag. Welke beslissingen zijn op 
moment dat hij in de fasering stond dit moment het meest in hun be- 
aangegeven (de fasering in het lang? De werkende jongeren zijn 
ontwikkelingsplan voor het onder- werknemers en leerlingen tegelijk, 
wijs aan de werkende jongeren). De ■ Als werknemers zitten ze in een 
verleiding is groot om met l.dag uiterst ongunstige situatie. De 
partiële o f gedeeltelijke leerplicht vraag op de arbeidsmarkt wendt 
16-jarigen te volstaan. Een „op de zich van de 15- en 16-jarigen af. 
plaats rust” om eens goed orde op Van de totale vraag naar jeugdige 
zaken te stellen. Om de 2-dagen pro- werknemers komt slechts 10 tot
gramma’s 15-jarigen te evalueren 12% bij de 15- en 16-jarige terecht, 
en de daaruit voortkomende gege- meldde Minister Boersma. Oorza- 
vens toe te passen op het nieuwe ken liggen voor het grijpen: 
toekomstige 2-dagen program voor ■ de slechte conjuncturele situatie 
16-jarigen. waarvan de jongste werknemers al-

. tijd het eerst de dupe worden, 
Zwaar op de maag ■ het minimum jeugdloon en

■  ook de partiële leerplicht.
Terug naar de Regeringsvoorstel- Onduidelijk is hoe groot de invloed 
len. De werkende jongeren liggen van elk der componenten is. Eén 
de AR-fraktie ha aan het hart maar Vervolg op pag. 5

van de teruggang. We moeten er 
evenzeer begrip voor hebben, en 
het zelfs toejuichen, dat men bij de 
KVP de bakens wil verzetten.
Als men in KVP-kringen bevreesd 
is dat hun partij niet meer bij de 
kiezers aanslaat, dan vangt men dat 
niet op door een andere naam aan. 
te nemen en de partij struktüur te 
wijzigen, en zeker niet door de 
partij open te stellen voor niet- 
christenen. Dat zal mogelijk tot 
winst op korte termijn leiden, maar 
op de langere termijn alleen maar 
verlies opleveren, daar de grond 
waarin de partij verankerd is wordt 
weggevreten.
Als men van oordeel zou zijn dat 
dit in de KVP toch al gebeurt, is 
het zaak dat de KVP-leiding tracht 
de katholieke kiezers weer grond 
onder de voeten te geven. Dat doet 
men door de kiezer oprecht en 
overtuigd voor te houden, dat al 
onze handel en wandel, dus ook in 
de politiek, aan het Evangelie, het 
Woord van God, getoetst dient te 
worden.
Dat dat geen eenvoudige opgave is, 
hoeft niemand ons te vertellen.
Met de vraag wat christelijke poli
tiek dient in te houden, wordt in de 
ARP al zo’n slordige 90 jaar gewor
steld. Maar we zijn er nog, al moet 
worden toegegeven dat ook in de 
ARP nogal wat mensen te vinden 
zijn die het strijden dreigen moe te 
worden, danwel uit pure gemak
zucht het bijltje er bij neergooien. 
Juist in zo’n tijd moeten we staan 
voor onze idealen en krachtig dui
delijk maken waar het ons om gaat.

Terug naar de KVP.
De plannen van de heer De Zeeuw 
zijn door zijn bestuur verworpen en 
de KVP-voorzitter heeft hieruit de 
konsekwenties getrokken en is op
gestapt.
De plannen van de heer De Zeeuw 
zouden onmogelijk zonder disku's- 
sie door ARP en CHU aanvaard 
kunnen worden.
De AR en CH hebben officieel ver
klaard dat het hele gebeuren een in
terne KVP-aangelegenheid is. for
meel is dit volkomen juist, maar we 
dienen ons wel te realiseren, dat 
hetgeen gebeurt bij de ̂ grootste 
partner van de aanstaande CDA- 
federatie de andere partners niet 
onberoerd laat. AR en CH kunnen 
niets anders en niets beters doen 
dan zich strikt te houden aan de in 
Woudschoten gemaakte afspraken, 
in de verwachting dat de KVP het
zelfde zal doen.
Er van uitgaande dat het de KVP 
ernst is mee te werken aan een 
CDA als een eenduidige christelijke 
partij met een program en een be
leid dat probeert een antwoord te 
geven op de vanuit het Evangelie 
tot ons komende opdracht. Daarom 
verdient die KVP -  zeker gezien de 
huidige moeilijkheden waarin zij 
verkeert -  onze oprechte steun..

„Onder de hamer” is de rubriek van de 
voorzitter van de Aijos, de jongeren
organisatie van de ARP.
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Voor de duidelijkheid is het 
wellicht goed het in het eer
ste artikel van vorige week 
gestelde nog wat te detaille
ren. Mijn grondstelling is 
dat de aard van de huidige 
Nederlandse economie niet 
zodanig is, dat het op korte 
termijn streven naar een 
nul-groei verantwoord kan 
zijn, nog afgezien van de 
vraag of het zelfs op langere 
termijn moet komen tot een 
absoluut stoppen van de 
groei.
Ik wil dit aan de hand van enkele 
voorbeelden toelichten.

Werkgelegenheid
■ Onze economie is geen stationai
re, zich niet ontwikkelende, eco
nomie. De economische relaties 
zijn toegespitst op veranderingen, 
op groei. Het abrupt stoppen van 
deze ingebouwde geneigdheid be
tekent grote werkloosheid, omdat 
er allerlei vertragingen zullen op
treden in het dan noodzakelijke 
aanpassingsproces.
■ Een aanvullende faktor is het 
optreden van verspilling; het verlo
ren gaan van produktieve krachten 
indien de economische machine 
voortijdig gestopt wordt.
■ Een volgende faktor is de voort
gaande autonome o f zelfstandige 
technische vooruitgang, die zich 
gedeeltelijk uit in een doorgaande 
stijging van de arbeidsproduktivi- 
teit. Het gevolg van een verlaagde 
groeivoet op korte termijn betekent 
in dit geval dan ook een extra grote 
uitstoot van arbeiders uit het pro- 
duktieproces. Hierop sluit aan de 
noodzaak een redelijke internati- 
nale konkurrentiepositie te behou
den gezien het grote aandeel van 
export en import in het nationale 
inkomen. Dit vereist een zekere 
mate van technische ontwikkeling. 
Het bovenstaande illustreert m.i. 
voldoende dat op korte termijn een 
zekere economische groei in stand 
gehouden moet worden onder meer 
ter wille van de kans de werkloos
heid te kunnen begrenzen. Ove
rigens is de huidige groeivoet van 
het nationale produkt van 2 a 3% 
per jaar reeds een opmerkelijke 
verlaging in vergelijking tot de 
gangbare groeivoeten van een aan
tal jaren geleden.

Bezwaren PPR
Hoewel de P.P.R.-woordvoerder op . 
een bepaald moment stelde, dat 
zijn fraktie pas bij een nul-groei 
aan de stimulans-bel zou willen 
trekken, bleek op andere punten 
dat ook bij hen reeds nu de werk
loosheidsbestrijding werd ge
steund. De indruk bestaat dat het 
hen meer ging om andere bezwaren 
tegen het pakket van globale maat-- 
regelen.
■ Een eerste bezwaar was gelegen 
in de afkeer van een bevordering 
van de partikuliere konsumptie in 
het algemeen. Minder bezwaar had 
men tegen andere de werkgelegen
heid bevorderende instrumenten. 
Dit is echter maar zeer ten dele een 
echte tegenstelling. Immers, door 
langs andere wegen de economie te 
stimuleren, vergroot men indirekt 
eveneens het inkomen, en dus de 
konsumptie.
■ Een tweede bezwaar was gelegen 
in het feit, dat een deel van de ex
tra koopkracht weglekt naar andere 
landen. Op zichzelf is dit een merk
waardig argument, gezien de aard 
van onze economie. Bovendien wat 
eng nationalistisch, gezien de veel 
grotere problemen in bijna alle an
dere landen, zeker gezien onze 
sterke positie van de betalingsba
lans.
■ Een derde bezwaar tenslotte was 
gelegen in het oordeel van de 
P.P.R. over de wenselijkheid de 
próduktiestruktuur te veranderen. 
Minder nadruk moet er gelegd 
worden op materiële goederen en 
meer nadruk op de culturele 
dienstverlening. Op zichzelf is dit 
niet onjuist. Dit is echter vooral 
een zaak van de langere termijn, 
waarbij overigens wetgeving lang 
niet altijd effektief is.

Arbeid naar keuze?
Nog een aantal korte opmerkingen

DE VERSOBERINGSOPROEP VAN DE 
KERKEN NADER BEKEKEN

Op korte termijn géén scherpe 
groeivertraging van 

bestedingen bewerkstelligen
bij de opgeworpen suggestie de be
staande werkgelegenheid niet te 
vergroten, maar anders te verdelen. 
Men denke hierbij aan het verbie
den van overwerk, het terugbren
gen van het aantal uren, langere 
vakanties en vervroegde pensione
ring. Op zichzelf lijken dit aantrek
kelijke dingen. Men dient echter 
goed te beseffen, dat de realisering 
van deze maatregelen op korte ter
mijn -  naast specifieke problemen 
zoals het optreden van bottle-necks 
-  (moeten ook de gastarbeiders 
weg?) een flink stuk vermindering 
van het reële welvaartspeil inhoudt. 
Men kan dit ideaal vinden, maar de 
meerderheid van de bevolking 
moet er wel aan toe zijn!
Het is evenzeer de vraag of de 
doorsnee burger wel zo gelukkig 
zal ■ zijn met bijvoorbeeld een 
vierdaagse-werkweek plus een la
ger inkomen. Er zullen aanvullende 
leefvormen ontwikkeld moeten 
worden om psychische crises te 
vermijden (aktieve sportbeoefe
ning?). Overigens is het niet uitge
sloten dat in de toekomstige eco
nomie de arbeid relatief minder 

. waardevol wordt (energie e.d. duur
der), zodat het helemaal niet zeker 
is dat er veel arbeid vrijkomt uit 
een produktieproces van dezelfde 
welvaartsorde als de huidige.
Wel kan men een pleidooi houden 
voor een grotere keuzemogelijkheid 
bij de bepaling van iemands werk
tijden. Men zit vaak te veel vast aan

GROEIEN
OF

VERSOBEREN?
In een serie van twee artikelen 
deze week het slotartikel van dr.
A. J. Vermaat, financieel specialist 
van de ARP Tweede kamerfractie, 
over een door velen gevoeld 
dilemma: „groeien of versoberen”. 
In deze bijdrage komt de auteur 
uiteindelijk tot de conclusie dat 
een korte termijn nastreven' van 
een nulgroei voorlopig nog niet 
verantwoord kan zijn.

Door dr. ,
A.J.  Vermaat
Tweede kamerlid ARP

voörgeschreven tijden. In dit ver
band nog een opmerking over de 
gedachten van Prof. J. P. Kuiper 
(hoogleraar sociale geneeskunde
V.U.). Hij heeft het voorstel gedaan 
om iedereen een basisinkomen te 
geven zonder plicht tot arbeid; wil 
men meer verdienen, dan kan men 
gaan werken in de produktiesektor. 
Het is strikt genomen moeilijk over 
zo’n stelsel te oordelen zonder het 
eerst te proberen. Het ziet er echter 
naar uit, dat bij werk naar keuze de 
basisuitkering een erg lage gaat

worden. Uit het feit dat er momen
teel ruim een miljoen mensen niet 
ingeschakeld zijn in het arbeids
proces, kan men niet zonder meer 
konkluderen dat er nog wel een 
miljoen bij kunnen!
Het is zeker niet de bedoeling lou
ter negatief over een dergelijke ge
dachte te zijn. Er zitten interes- 

' santé elementen in, maar de ideeën 
zijn onvoldoende rijp. Zeker zal in 
de toekomst behoefte bestaan aan 
een heroriëntatie van de arbeid. 
Vormen van bezigheid, welke men' 
nu onproduktief noemt, zullen een 
grotere prioriteit krijgen. Met an
dere woorden, men late zich niet al
leen leiden door de marktwaarden. 
Zo is het werk van een huisvrouw 
zinvol en belangrijk, al telt het voor 
het statistische nationaal inkomen 
niet mee. Het zou echter een illusie 
zijn, te menen dat in de toekomst 
iedereen „cultureel” of „soci
aalwerk zal kunnen doen. In dit 
verband mag nog eens gewezen 
worden op het belang van de men
taliteit van de burger. Het over
heidsbeleid kan aanvullend wer
ken.

Wel of niet versoberen?
Hoe verhoudt zich nu de aanmoe
diging van de kerken om te verso
beren tot het bovenstaande? Is die 
oproep nu fout, o f moet men de 
zaak soms symbolisch bezien? Ook 
bij deze vragen speelt vaak een

r ie» ss •
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Een werkgelegenheidsdemonstratie op het Haagse Binnenhof
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ding staat wel vast: jeugdwerk
loosheid is een heel slechte, nare 
zaak!
■ Als leerlingen ontmoeten de wer
kende jongeren vandaag een on
derwijs in ontwikkeling. Wel speci
aal voor hen opgezet, maar nog 
lang niet ideaal. Dat geldt vooral 
voor de 16-jirigen. Wat de 15- 
jarigen betreft: het lager beroeps
onderwijs wordt dit jaar volledig 
4-jarig. Veel huishoudschoolleer- 
lingen en lts-leerlingen zullen deze 
4-jarige opleiding willen afmaken 
en blijven daardoor als 15-jarigen in 
het volledig dagonderwijs. Er is een

groep die overblijft (de verwachting 
is een 8000 leerlingen) waaronder 
velen die, om welke reden dan ook, 
de school niet 'meer kunnen zien of 
luchten. Het is de vraag of die 
groep op dit moment goed door het 
lbo dagonderwijs, kan worden op
gevangen. Het lbo zit immers net in 
de vernieuwingsoperatie( 4-jarig 
worden dit jaar, meer algemene 
vorming in het totaalprogramma en 
voor ’t eerst naar een nieuw exa
men met verschillende diploma’s, 
meer nog toegespitst op de indivi
duele leerling.

Echter, een jaar „pas op de plaats 
rust” betekent tegelijkertijd grote 
stagnatie voor het participatie- 
onderwijs. Sommigen zeggen zelfs: 
dat wordt de doodsteek voor dit 
nieuwe onderwijs voor de wer
kende jongeren. Eén dag betekent 
géén integratie van beroepsbege
leidend onderwijs en vormings
werk, maar een keuze. In een aantal 
plaatsen zal daardoor ook één van 
beide onderwijssoorten moeten 
worden ingekrompen of zelfs wor
den opgeheven (de 15-jarigen ver
dwijnen immers ook al naar het 
dagonderwijs).
Daarom zijn die twee dagen van het 
grootste belang voor de ontwikke
ling van goed onderwijs voor de 
werkende jongeren en moeten er al 
zeer dringende redenen zijn wil 
men het participatieonderwijs zó

misverstand. Om dit te zien, moet 
men een duidelijk onderscheid ma
ken tussen het gedrag van het indi
vidu en het economisch proces in 
zijn totaliteit.
Wanneer wij zien naar het individu 
of de gezinshuishouding als aparte 
eenheid van'handelen, dan lijkt er 
niets tegen de oproep van de ker
ken. .In eerste instantie versta ik 
deze oproep als een bewuste be
perking van de behoefte aan allerlei 
stoffelijke verlangens voor zichzelf. 
Heel goed past in zo’n vernieuwde 
levenshouding het extra afstaan 
van middelen aan de dichtbije of 
verre naaste. Op deze wijze kunnen 
ook de kerkorganisaties en de lief
dadige instellingen beter van de 
grond komen. In eerste instantie is 
dus veeleer sprake van een andere 
besteding van de gegeven middelen 
van de gezinshuishouding, zodat de 
inkomensstromen wel enigszins 
van richting veranderen, maar 
mondiaal gezien in grootte nage
noeg konstant blijven.
Men kan zich echter in tweede in
stantie afvragen, of de oproep niet 
wezenlijk verder strekt namelijk 
ook inklusief de oproep tot ver
mindering van de eigen bestedin
gen èn afname van de eigen inko
mensvorming om de groei van de 

(economie terug te brengen. Op dit 
punt komt ook het economisch 
proces als geheel aan de orde. In 
het licht van het voorgaande kan 
men hierover het volgende stellen. 
Het lijkt niet verstandig op korte 
termijn een scherpe groeivertraging 
van de konsumptieve bestedingen 
te bewerkstelligen. Het groeitempo 
is toch al gehalveerd vergeleken 
met enige jaren geleden' Op korte 
termijn kan men de aandacht beter 
richten op een wat gewijzigde sa
menstelling van de partikuliere 
konsumptie. Op langere termijn ge
zien is het opbouwen van een men
taliteit, die minder hecht aan het 
materiële, van groot belang om de 
noodzakelijke aanpassingen van 
groei-economie tot volgroeide eco
nomie zo soepel mogelijk te doen 
verlopen.
Het is de vraag of de kerken dit 
onderscheid naar termijn en de 
daarmee variërende inhoud van de 
oproep wel zo duidelijk hebben ge
zien of bedoeld. Het schort nu 
eenmaal weleens aan een goed 
overleg tussen kerk en politieke 
wereld. Als kerken moet men zich 
wachten voor al te radikale aanbe
velingen de gehele maatschappij 
betreffende. Het gevaar is immers, 
dat wanneer de burgers resp. kerk
leden bemerken dat het aangege
ven gevaar zich op korte termijn 
niet of slechts gedeelteijk manifes
teert, de waarschuwingen een ave-' 
rechtse werking krijgen. Als voor
beeld geldt de oliecrisis.

In eerste instantie was men 
sterk onder de indruk en be
reid tot allerlei pijnlijke ge
dragswijzigingen. Al gauw 
bleek dat het meeviel, zodat 
men terugkeerde naar het 
oorspronkelijke gedrag en 
ongevoelig werd voor ver
dere waarschuwingen.

op de tocht zetten. Wat de werkge
legenheid betreft: bij 1 dag leer
plicht 16-jarigen blijkt deze groep 
al weinig mogelijkheden te hebben 
op de arbeidsmarkt. De vraag is 
hoeveel dat nog kan verslechteren 
bij invoering van 2 dagen partiële 
leerplicht. Het zal toch altijd wel 
enig effect hebben. Minister 
Boersma zegde toe alles in het 
werk te stellen om zoveel mogelijk 
de bezwaren van de maatregel ten 
aanzien van de arbeidsmarkt op te 
vangen.
Alles tegen elkaar afwegende be
sloot de AR-fraktie achter de
2-dagen maatregel te gaan staan. 
Naar onze mening zijn daarmee de 
werkende jongeren -  ook op de 
langere termijn gezien -  het meest 
gediend en wprden zij niet het kind* 
van de rekening.
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Waar gaan we heen? Wan
neer overschrijdt de mens 
de grenzen, waarbij hij nog 
echt kan heersen over de 
schepping? Tot hoever kun
nen we gaan?

Dit zijn slechts enkele van de vele 
vragen die rezen tijdens de CDA- 
energieconferentie van 25 maart jl. 
waarvan u bijgaand verslag kunt 
lezen.
Ir. A. C. Sjoerdsma, behandelde als 
eerste inleider de hoofdlijnen van 
het rapport. Het rapport begint met 
een behandeling van de vraag en 
aanbodverhoudingen van energie 
in de wereld en in Nederland. De 
prognoses met alle voorzichtigheid 
gehanteerd, leiden tot de conclusie, 
dat er zich in de energievoorziening 
knelpunten gaan voordoen. Poli
tieke knelpunten van economische 
en technische aard, knelpunten die 
vragen om een beleid. Een beleid 
dat niet geïsoleerd gevoerd kan 
worden, maar opgenomen moet 
worden in het totale sociale eco- 
noïnische beleid, zoals dat gefor
muleerd is in de SER-doelstellingen 
volledige werkgelegenheid; econo
mische groei; evenwichtige beta
lingsbalans, stabiel prijsniveau; Re
delijke inkomensverdeling;
Door verlegging van het accent van 
welvaart naar welzijn komt er een 
zesde doelstelling bij: het handha
ven . en vergroten van de leefbaar
heid, in ruime zin o.a. aanvaardbaar 
milieu, verantwoorde ruimtelijke 
ordening. De beleidsmaatregelen 
zullen zowel de beperking van de 
vraag naar energie, als de toene
ming van het aanbod van energie 
kunnen omvatten. De beperking 
van de vraag naar energie kan in 
beginsel op twee punten worden 
gericht op vermindering van het 
energieverbruik ten opzichte van 
de huidige praktijk, maar evenzeer 
in vermindering van de groei van 
het energiegebruik. Dit laatste zou 
te realiseren zijn door:
■ begrenzing van de groei van 
energie-intensieve industrie
■  verschuiving in verkeer en ver
voer
■  terugwinning en hergebruik van 
grondstoffen en materialen
■  contingentering van energiedra
gers (in noodsituaties).

Toeneming van v het aanbod van 
energie zou o.a. kunnen ontstaan 
door:

■ verdere ontginning van fossiele 
brandstoffen, incl. nieuwe technie
ken, zoals kolenvergassing
■  verdere toepassing van kern- 
splijtingenergie
■  onderzoek en ontwikkeling
■ structurele spreiding van bron
nen, geografisch en naar type, maar 
ook aansluiting van de energiebron 
en het optimaal specifiek gebruik, 
van die energiebron, zoals gas voor 
de buish °u(ielijke sector, olie voor 
de transportsector, en als grondstof 
van de chemische industrie, kolen 
en event. kernenergie voor elektri
citeitsopwekking.
(Zie voor het CDA-energierapport 
ook de rubriek CD Aktueel elders 
in dit blad)

Geen neutraal 
vraagstuk

Het, ARP Tweede Kamerlid Van 
Houwelingen trachtte de politieke 
vertaling van het CDA-rapport op 
gang te brengen.
Het rentmeesterschap is daarvoor 
een aanzet. Zorgvuldig - beheer en 
bebouwing van deze aarde moet 
ons ook bij het energiebeleid lei
den. Maar niet alleen de instand
houding, de conservering van de 
grondstoffen maar ook de verdeling 
maken het energievraagstuk tot een 
politiek probleem.
De wetenschap dat de tegenstelling 
tussen rijke en arme landen ook op 
het oppervlak van de energie mani
fest is, te weten enorme verspilling 
in het rijke kamp, tekorten in het 
andere deel van de wereld, vraagt 
om een politiek antwoord.
Wanneer we geconfrcyiteerd wor
den met de extrapolatie van de 
vraag naar energie in de wereld en 
het manco in het aanbod (pg 13 no
ta) dan moet niet alleen uitbreiding 
van het aanbod of beperking van 
de vraag naar energie ons bezig
houden. Maar ook het vraagstuk 
van het energieverbruik per per
soon, en de verdeling daarvan over 
de wereld: zie de tabel boven foto.

De verhouding van de energiecon- 
sumptie ontwikkelt zich van 1:10 in 
1970 naar 1:15 in 1985 en in het on
gunstige geval verslechtert tot 1:20 
in 2000.
De conclusies van de Club van 
Rome zijn gekritiseerd omdat een 
ongewijzigd beleid werd aangeno
men. De critici stelden: we gaan 
het anders doen. Van Houwelingen 
legde de conferentie de vraag voor: 
gaan we het werkelijk anders doen?

Discussie
In de discussiegroepen waar het 
debat vaak heftig verliep, kwamen 
naast een algemene beoordeling 
van het rapport aan de orde

B de relatie van het energierapport 
met het rapport „Gerede twijfel”
H de analyse van vraag en aanbod 
en de mogelijke toekomstige ont
wikkeling
B de rol van de overheid 
Uit de plenaire avonddiscussie die 
onder leiding van Albeda stond een 
paar punten.

Vraag en Aanbod
Vanuit de achtergrond van het rap
port „Gerede twijfel” werd in het 
energierapport een duidelijke nor
mering van de ontwikkeling van de 
energievraag gemist.
De wenselijkheid werd geuit om 
vanuit de verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de ander te komen tot 
een genormeerde regulering van 
het energieverbruik. Een regulering 
van de consumptie zou dan niet 
voortkomen uit de noodzaak de na
tionale of regionale vraag en aan
bodverhoudingen van energie aan 
te passen. Deze zou eerder voort
komen uit een genormeerde vraag 
t.w. de primaire energiebehoefte 
per gezin. De toekomstige energie- 
ontwikkeling zou geremd kunnen 
worden doo'r de milieuproblema
tiek die de verschillende consump
tieniveau’s meebrengen. De veron
derstelling van de economische 
groei die aan de vraagontwikkeling 
ten grondslag ligt, kon wel eens 
strijdig zijn met de gewenste over
heveling van industrie naar ont
wikkelingslanden. Ook kan de ge
wenste verschuiwing in de econo
mische activiteit van minder op de 
consumptie gerichte (wegwerparti
kelen) produktie naar meer dienst
verlenende activiteit met een „ho
gere”  arbeidsethos, (ziekenzorg) tot 
een andere energievraag leiden.
Als overheid en als verantwoorde
lijke maatschappij kunnen we ten 
aanzien van de energievoorziening 
niet meer zeggen: „dat vindt zich 
wel vanzelf’. In het licht van het 
rentmeesterschap bekeek Lubbers 
de vraag: „is het juist, dat je  van 
iets consumeert in de mate waarin 
iets je  kost?” Anders gezegd:, „als 
energie relatief goedkoop is, kun je 
daar dan het morele recht aan ont
lenen, om gewoon naar rato dat je 
portemonnee dik is, het geld aan 
energie te besteden? Die vraag kun; 
je je  als individu maar ook als maat
schappij stellen” .

Kernenergie
De oneerlijke perspublikaties die 
meedeelden dat de CDA-nota zich 
uitsprak voor toepassing van kern
energie lokte een dergelijke dis
cussie op deze conferentie natuur
lijk uit.
De aarzeling voor de kernenergie 
wordt ten dele gevoed door gevoe
lens zoals Van Houwelingen die 
signaleerde. De aarzeling voor de, 
ontwikkeling van de technologie. 
Waar gaan we heen? Wanneer over
schrijdt de mens de grenzen, waar
bij hij nog echt kan heersen over de

Energie-conferentie

Op dinsdag 25 maart j.l. werd in 
Den Haag een CDA-energie- 
conferentie georganiseerd. Ir. A. C. 
Sjoerdsma (directeur Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek) opende 
als rapporteur van het CDA energie
rapport de conferentie met een 
inleiding. Tweede inleider was het 
ARP-Kamerlid Van Houwelin
gen die de voormalige KVP-voor- 
zitter De Zeeuw verving. Na een. 
groepsbespreking met o.a. mr. Wag- 
ner (pres.-dir. Shell), minister Lub
bers, prof. Albeda (forumleider) en 
de beide reeds genoemde inlei
ders. Een impressie van deze uit
stekend bezochte conferentie leest ü 
op deze pagina van de hand van 
drs. W. T. van Gelder, voorzitter van 
de Amsterdamse Kamercentrale.

schepping? Is dat nu nog zo? Tot 
hoe ver kunnen we gaan?
Men zal echter bij afwijzing van 
kernenergie zich moeten realiseren 
dat men dan de normale energie
bronnen blijft gebruiken, ten koste 
van ontwikkelingslanden en toe
komstige generaties. Kernenergie is
n.1. de enige niet-fossiele brand
stof waarover enige kennis is ont
wikkeld en waarvan voor 2000 toe
passing op ruimere schaal moge
lijk is. Een konsekwentie die men 
volgens Van Houwelingen wel in 
de discussie moet betrekken.
Een conclusie van het rapport (pag. 
60): „Kernreactoren zijn zodanig
beveiligd dat ook in het uiterst on
waarschijnlijke geval van een ern
stige reactorstoring geen ramp voor 
de omgeving ontstaat” wérd door 
nog al wat deelnemers als algemeen 
geldende conclusie in twijfel ge
trokken.

Een verdere concretisering werd 
gewenst van de nota. „Indien 
echter in de komende tien jaar geen 
'technisch uitvoerbare en ook overi
gens acceptabele oplossing zou 
worden gevonden, dan zou het af
valprobleem de begrenzing vormen 
voor de voortgezette toepassing van 
kernsplijting op grote schaal” . 
Lubbers signaleerde in de Neder
landse discussie over de energie
voorziening, anders dan door fos
siele brandstof, twee kampen. De 
ene groep wil olie, gas en steenkool 
vervangen door kernenergie en 
aardwarmte als dagdromerij. De 
andere groep verwerpt kernenergie 
volledig en zet al zijn kaarten op de 
alternatieve energiebronnen. „We 
moeten oppassen dat er uiteindelijk 
niets gebeurt” waarschuwde de 
minister.
Lubbers onderschrijft de stelling 
dat kernenergie niet zo maar een 
nieuwe techniek is, maar verder 
gaat, en daarom extra verantwoor
delijkheden aan de overheid oplegt.

Werkgelegenheid
Het is een goede zaak dat ondanks 
de grote problematiek van de 
werkgelegenheid de discussies toch 
niet vanuit dit gezichtspunt werden 
beheerst. Maar dat de internatio
nale verdeling, de conservering 
voor latere generaties en de milieu
problematiek ongewijzigd primair 
bleven staan.
De navolgende conclusie van het 
rapport werd door de conferentie 
dan ook sterk onderstreept t.w.: het 
verdient aanbeveling éen indus- 
trieplan op te stellen waarbij' met 
de nieuwe energiesituatie rekening 
wordt gehouden.
Het rapport stelde de vraag of de 
Nederlandse industrialisatie niet te 
eenzijdig gericht is op de kapitaal- 
en energie-intensieve industrie

Vrije markt landen Ontwikkelingslanden
1970 1985 2000 1970 1985 2000
157 318 569 13 21 28-51

(xlO9 joule per jaar) .

Protestdemonstratie tegen de Kalkar kerncentrale in het Westduitse Kal
kar, september j.l. Ook op de CDA-conferentie hadden de gevaren van 
kernenergie grote aandacht.

voor primaire verwerking van ge
ïmporteerde grondstoffen (de bul- 
industrie) en of niet meer nadruk 
dient te worden gelegd op de tot 
eindprodukt verwerkende, arbeids
intensieve industrie.
De conferentie leek deze vraag be
vestigend te beantwoorden en be
pleitte het gebruik van de aardgas
bodem voor deze herstructurering 
in de Nederlandse industrie.

■Internationaal
Twee internationale blokken, de 
olie-exporterende landen en de 
olie-importerende landen hebben, 
hoewel ze tegenover elkaar staan, 
één zaak gemeen n.1. zo snel moge
lijk hun afhankelijkheid van de olie 
verminderen. De olie-exporterende 
landen realiseren deze . wens door 
van hun tijdelijke „sterkte” -positie 
gebruik te maken om grote som
men geld in andere economische 
activiteiten dan olie-exploratie en 
produktie te investeren.
De olie-importerende landen reali
seren deze wens door intensief te 
zoeken naar fossiele brandstofre- 
serves binnen hun invloedsferen en 
door alternatieve energiebronnen te 
ontwikkelen.
Kan over de wenselijkheid van in
dustriële vestiging van raffinade
rijen, staalfabrieken e.d. in hét Mid
den Oosten gediscussieerd worden, 
het streven naar onafhankelijkheid 
van b.v. de West-Europese landen 
wordt wel erg duur betaald. De 
produktiekosten van een barrel olie 
(159 liter) bedragen $5 - 6 in de 
Noordzee, terwijl deze kosten in 
het Midden Oosten slechts 30 dol
larcent bedragen.
Een verschuiving van de economi
sche machtsverhoudingen als een 
gevolg van de sterk gewijzigde we- 
reldenergiesituatie wordt niet nega
tief beoordeeld en kan zelfs vallen 
binnen een doelstelling van de Ne
derlandse politiek: 
bevordering van rechtvaardige so
ciale en economische verhoudingen 
in de wereld’’.

Anders is dat met het sterke stre
ven naar onafhankelijkheid op 
energieterrein. Geeft de hoge prijs 
waartegen dit mogelijk is reeds te 
denken, er schuilt tevens een ten
dens in naar nationalisme ten aan
zien van de energievoorziening. In
ternationale verbanden als bijv. de 
Europese Gemeenschap zijn voor
alsnog niet tegen deze tendensen 
opgewassen. Met de verschuivin
gen in de militaire machtsverhou
dingen door de grote wapenaanko- 
pen van Arabische staten en Iran 
en de openlijk besproken moge
lijkheid van een Amerikaans in
grijpen in het Midden Oosten om 
de olieleveranties veilig te stellen 
vormt deze tendens naar nationa
lisme een verarming in de interna
tionale verhoudingen.

Besluit
Zijn we bereid in ons huidige be
leid ruimte te laten voor aandacht 
voor de toekomst? Zijn we nu met 
offers bereid voor de toekomst 
meer zekerheid te scheppen? (Lub
bers, Van Houwelingen). Of scha
ren we ons achter het standpunt 
van de heer Wagner, die al dat gefi
losofeer wel mooi vond, maar er 
vanuit ging dat in een democratie, 
het er toch op neer komt, dat de 
wal het schip wel zal keren.
Zijn we bereid de eerste vraagstel
ling bevestigend te beantwoorden 
dan zal er nog hard gewerkt moeten 
worden, om dat politieke beleid 
goed te kunnen formuleren. Anders 
zullen onze beschouwingen tegen de 
nuchtere en zakelijk aandoende 
verklaringen van iemand als Wag
ner afsteken, als vage zweverige 
enerzijds-anderzijds betogen. 
CDA-aktie gevraagd.
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Wat hebben die twee nu ei
genlijk met elkaar te maken: 
de kerk en de politiek? De 
een zegt: „alles” , maar de 
ander beweert: „eigenlijk
niets” .
Laten we met het laatste antwoord 
beginnen. Op grond van een -  zij 
het zeer beperkte -  'ervaring met 
het beluisteren van preken, krijg ik 
de indruk, dat volgens sommigen 
kerk en politiek niets met elkaar te 
maken hebben. Want wat ik op 
zondag te horen krijg is dikwijls zo 
volkomen wereldvreemd, dat ik er 
op maandag niets mee kan doen. 
De ervaringswereld gedurende de 
werkweek is dan zó verschillend 
van wat ik op zondag hoor, dat ik 
geen enkel verband tussen kerk en 
dagelijkse levenspraktijk, laat staan 
dan tussen kerk en politiek, kan 
ontdekken. Blijkbaar zijn er nog al
tijd mensen, die politiek een „sme
rig bedrijf’ vinden. Zij houden zich 
daar ver van. Anderen doen dat 
niet: zij nemen alleen kennis van de 
mislukkingen, van de uitwassen. 
Zij. wijzen er graag op, dat politiek 
bedreven wordt door zondige men
sen, die fouten maken. Dat de kerk 
ook iets te verkondigen heeft over 
„een beginsel van nieuwe gehoor
zaamheid” , en dat deze gehoor
zaamheid ook gestalte krijgt in de 
wijze, waarop wij ons in de politiek 
gedragen, wordt dan vergeten. 
Soms gebeurt het, dat iemand 
meent, ook in de kerk politiek be
zig te zijn, als hij maar heel hard en 
herhaaldelijk roept: „Land, land, 
land, hoort des HEREN woord!” . Ik 
krijg dan de neiging, tegen zo ie
mand te zeggen: ja, dat heb je zo

juist ook al gezegd; vertel me nu 
eens wat ik moet doen. Maar daar 
krijg ik dan geen antwoord op, 
want „er gebeuren in de huidige 
wereld zulke verschrikkelijke din
gen, en men moet zich daarvan 
verre houden” , is dan het verhaal. 
Nu het eerste antwoord: dat .van 
mensen, die beweren dat kerk en 
politiek alles met elkaar te maken 
hebben. Onlangs woonde ik eén 
zogenaamde jeugddienst bij, die 
men aantrekkelijk poogde te ma-, 
ken met een „eigentijdse vormge
ving” . Het onderwerp was ontleend 
aan het bekende synodale rapport 
„Bezitten of bezeten zijn” . De ge
kozen schriftlezingen gingen over 
het scheppingswerk. Een paar exe
getische grapjes, naar ik meen aan 
genoemd rapport ontleend, werden 
gelanceerd ter inleiding op o f ter 
afsluiting van de schriftlezingen. 
Omdat het een zogenaamde jeugd
dienst was, werden jongelui bij de 
vormgeving van de dienst betrok
ken. Dat een „combo”  liedjes 
speelde en zong, die in de poppro- 
gramma’s al lang weer achterhaald 
zijn, vond ik nog het ergste niet.

Geen dankbaarheid
Erger vond ik de gebeden, die door 
twee jongelui gezegd werden: ik 
was ontsteld over de inhoud van de 
gebeden. Zij waren uitsluitend een 
soort schuldbelijdenis over de wij
ze, waarop wij mensen met Gods 
schepping omgaan. Meer was het 
niet. Geen woord van dankbaarheid 
over de leiding van God, die het de 
mens in de loop van de eeuwen 
mogelijk gemaakt heeft, de chaos te 
bedwingen en Zijn werk te behe
ren. Evenmin was er een vraag om 
leiding bij het dragen van onze 
zware Verantwoordelijkheid. Het 
was alles helemaal negatief. Nog 
negatiever was het preekje. Het 
ging over de ellende van de Huidige 
maatschappij strukturen en de hui
dige produktiemethoden. Ik kreeg 
uit dat verhaal de indruk, dat ik 
mijn ellende moet leren kennen uit 
het Rapport van de Club van Rome. 
Veel verder kwam het verhaal niet. 
Geen wonder, dat er van verlossing 
niet gesproken kon worden. Want- 
als je al begint, de kenbron van je 
ellende te verleggen van de Schrift 
naar huidige inzichten over milieu
vervuiling en dergelijke, kun je na
tuurlijk nooit komen tot een bijbel
se verkondiging van dé verlossing. 
Laat staan dan, dat je nog iets zou 
kunnen zeggen over de dankbaar
heid, die daarin bestaat, dat Gods 
heilige wet de norm is voor ons 
handelen als door Hem bevrijde 
mensen. Kortom, het was een naar
geestige kerkdienst. Ik bleef 
daarbij net zo van in de kou als bij 
de verhalen van mensen, die in 
feite beweren, dat kerk en politiek

WIJ MOETEN SAMEN GODS GEBODEN OPNIEUW DATEREN

De kerk moet haar pretentie 
bij het spreken over ons 

politieke handelen waarmaken
U KUNT KR WAT AAN DOEN
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niets met elkaar te maken hebben. 
Als je het goed begint te bepieke- 
ren, kom je tot de verrassende ont
dekking, dat de predikheren die ik 
eerst noemde en degene, die ik 
daarna aan de lezer voorstelde, ei
genlijk broertjes van elkaar zijn. 
Beiden zijn wel predikheren, maar 
geen wereldheren. Althans niet in 
5e politiek. Zij kunnen er hoog
stens toe komen, een o f ander „ge
tuigend” partijtje te propageren. Zij 
wijzen graag op de fouten van an
deren, en voelen zich daarbij hoog 
verheven boven het gewone volk -  
ook het gewone politiek- 
handelende volk -  dat in de dage
lijkse praktijk probeert, de weg van 
gehoorzaamheid, die de Schrift ons 
aanwijst, te gaan. Zij willen die ge
hoorzaamheid „in Reinkultur” . Dat 
die gehoorzaamheid een klein be
gin is, dat in dagelijks vallen en op
staan waar gemaakt moet worden, 
zien zij niet. Zij komen niet verder, 
dan hun opvatting over het leerstuk 
van de ellende. Beiden doen zij dat 
vanuit hun maatschappij-idealen. 
De een vanuit een achterhaalde 
patriarchaal-gebonden maat
schappij met het daarbij behorende 
gedragspatroon, de ander vanuit 
een nieuw maatschappijbeeld. Maar 
allebei begaan zij in feite dezelfde 
zonde: zij overtreden het eerste ge
bod. Dit begint immers met de pro
clamatie van de bevrijding uit 
vreemde dienst. Hij, die ons zó be
vrijd heeft, heeft er recht op, dat 
wij geen vreemde góden voor Zijn 
aangezicht hebben. Wie niet bereid 
is, zich aan dit gebod te houden, 
moet zich er niet over verwonde
ren, dat hij nooit verder komt bij 
het gehoorzamen aan alle geboden. 
Ja, ik weet ook wel dat wij dage
lijks door zwakheid in zonde val
len. Want ik heb deze woorden zo 
vaak bij het bedienen van het heilig 
sacrament gezegd, dat ik geen 
vreemdeling meer ben in Jeruza
lem.

Pretentie waarmaken
Wat ik van de kerk verlang is iets 
heel gewoons. Ik verlang, dat zij 
zich houdt aan haar papieren. Als 
zij de pretentie voert, de Schriften 
te onderwijzen, en daarbij dan dit 
onderwijs samenvat in een kate- 
chismus, waarin de Tien Geboden 
uitgelegd worden, dan verlang ik 
van haar, dat zij dit waar maakt. Zij 
moet dit ook waar maken, wanneer 
er over mijn politieke handelen ge-

Over het 
verband  

tussen 
kerk

en p o litiek

Door
dr. M. Boertien
Voormalig Lid 
dagelijks bestuur ARP

sproken wordt. Zij moet dan niet 
proberen mij wijs te maken, dat 
Gods geboden alleen funktioneren 
in de leer van mijn ellende. En die 
leer van de ellende mag zij niet 
scheef trekken, bij voorbeeld door 
een oud of een nieuw maatschap
pijbeeld heimelijk in te schuiven 
tussen de Schriften en mij. Zij mag 
mij niet in de kou van het dage
lijkse leven laten staan, wanneer ik 
vraag: wat moet ik doen als mens, 
die zich bewust wil zijn van zijn po
litieke verantwoordelijkheid. Zij 
mag mij niet de kou insturen,, door 
mij alleen maar te vertellen, hoe 
Christenen dagelijks zondigen, 
wanneer zij in hun politieke hande
len pogen, Gods heilige geboden te 
vervullen. Van geboden gesproken: 
met een uitdrukking, die ik jaren 
geleden bij Prof. K. Schilder las, 
zeg ik dat al Gods geboden en al 
Gods beloften „gedateerd” zijn. Zij 
werden gegeven onder omstandig
heden, die geheel verschillen van 
dé maatschappij, waarin ik nu leef. 
Daarom heb ik uitleggers van de 
Scfcriften nodig, die deze geboden 
nauwkeurig onderzoeken op hun 
„gedateerdheid” , en die dan tevens 
in staat zijn, er de datum van van
daag bij te schrijven. Alle geboden 
moeten opnieuw „gedateerd”, wor
den. Dat is een uitermate moeilijke 
taak. Die taak kan niemand op zijn ■ 
eentje vervullen. Wij zullen dat al
leen kunnen „samen met alle heili
gen” , zoals Paulus in Efeze 3:18 
zegt. Als ik hem goed begrijp, be
doelt hij dat niemand in staat is, op , 
zijn eentje de volheid van de liefde 
van Christus te leren kennen. Sa
men met alle andere gelovigen 
wordt de „heilige” vervuld „tot alle 
volheid Gods” .

Samen met alle heiligen
En dat is nu nét precies, wat ik on
der ,kerk” versta. In het boven
staande heb ik enige malen gespro
ken over „de kerk” als een soort 
anonieme grootheid. Zo op de ma
nier, alsof „de kerk” een soort au
toritaire club is, die over allerlei 
zaken van politiek belang een 
machtswoord moet spreken, waar
naar ik mij dan maar heb te voegen. 
Dat is natuurlijk niet zo. „D e” kerk 
dat zijn wij samen: de lezers van dit 
artikel en de schrijver ervan, samen 
met een ontelbaar groot aantal an
deren. Niemand is op zijn eentje in 
staat, de geboden van de Here God 
opnieuw te dateren, zodat zij in 
onze eigen tijd gehoord en gehoor
zaamd worden. Wij zullen het sa
men moeten doen. Als mensen van 
deze tijd, die antwoorden willen 
geven op de vragen van de wereld, 
waarin wij leven. Maar daarbij zul
len wij weigeren, ons het antwoord 
te laten dikteren door de ons ge
stelde vragen. Wij zullen „samen 
met alle heiligen” moeten nagaan, 
of de vragen wel juist zijn. Want 
misschien ligt in de vragen en de 
wijze waarop deze geformuleerd en 
gesteld worden, reeds een ant
woord verborgen. Dat zullen wij 
moeten onderkennen! Wie is daar
toe op zijn eentje in staat?
Ik snak naar de gemeenschap met 
de gemeente van Christus, die be
reid is, zowel de vragen als de ant
woorden te onderzoeken. Maar zij 
mag zich daarbij niet op een dood
lopend pad laten brengen. Zij zal 
zowel de vragen als de antwoorden 
moeten relateren aan de Wet van 
God. Omdat die Wet gedateerd is, 
en zij ook in haar eigentijdse be
staan gedateerd is, zal zij voortdu
rend moeten vragen: Open mijn 
ogen, opdat ik aanschouwe de 
wonderen uit Uw wet. Ik ben een 
vreemdeling op aarde, yerberg Uw 
geboden niet voor mij” (Ps. 119:18, 
19). Wij willen net als een stelletje 
wereldvreemde jongens in het le
ven van alle dag staan. Maar even
min willen wij ons gedragen, alsof 
wij helemaal en voor altijd alleen 
maar bij deze aarde b'ehoren. Want 
wij weten van een bestemming, die 
ons in de geboden verkondigd 
wordt: „Ik ben de HEER uw God, 
die u uit het slavenhuis uitgeleid 
heb” . Op die weg van de bevrijding 
willen wij blijven, ookfn  ons poli
tieke handelen. Niet op ons eentje, 
niet individualistisch, niet op grond

van achterhaalde maatschappij
beelden. Maar „samen met alle hei
ligen” . Daar ligt de grootheid van 
christelijk politiek handelen. Dat 
wil zeggen: van messiaans politiek 
handelen. Daarin moet iets herken
baar zijn van het Rijk, dat ons 
wacht. Van Hem, die ons roept. 
Omdat Hij het is, die ons daartoe 
roept, kan het daarbij niet gaan om 
groepsbelangetjes of om kerkelijke 
voordeeltjes. Want door Hem wordt 
de wereld gered. Hierdoor wordt 
ons politieke handelen in wereld
wijde kaders gesteld. Al zullen wij 
dat dan in ons kleine wereldje van 
alle-dag waar moeten maken. Wij 
zullen daarbij streven naar een ge
hoorzaamheid voor honderd pro
cent. Maar tevens weten we, dat die 
gehoorzaamheid „in Reinkultur” 
ons niet vergund wordt zolang het 
Rijk nog niet gekomen is. Het 
wordt een leven van dagelijks val
len en opstaan. Van telkens op
nieuw luisteren en gehoorzamen. 
„Totdat de volkomenheid van Zijn 
Rijk komt” . Laat ze dan maar om 
ons lachen, zij die van dit Rijk niet 
willen weten. En laat ze ons dan 
maar beschimpen, zij die van ons 
reeds nü de volmaaktheid verlan
gen.
Wij gaan rustig voort -  hoe
wel soms in zware ̂ aanvech
ting en grote eenzaamheid! 
Want wij hebben een stem 
gehoord die tot ons zei: „Za
lig die slaven, die de Heer 
bij zijn komst werkende zal 
aantreffen” (Luc. 12:37).

Zoekt u een passend orgel 
voor uw gemeentezang

VIERDAG
ORGELBOUW

ENSCHEDE
Nieuwbouw en restauratie 
van. mechanische orgels

Roombeekstraat 24 
Privé: (053) 1.51.33 

Vlasstraat 43b 
Atelier: (053) 1.91.53

NEDERLANDSE
GEDACHTEN

WEEKBLAD VAN DE A.R.P.
EVANGELISCHE
VOLKS-PARTIJ
Waarin opgenomen Ad Rem
(officieel orgaan Arjos)
onder redaktie van
G. A. Kieft (voorzitter),
mevr. T. van Gelder-de Boer,
'G. de Boer
TL W. van den Brink,
D. Corporaal
dr. W. de Kwaadsteniet,
mr. C. van de Wetering,
drs. C. Bremmer
(redaktiesekretaris)
Adres van redaktie, 
advertenties en administratie: 
Dr. Kuyperstraat 3, 
’s-Gravenhage, 
tel. (070) 18.39.60, 
giro 89673.

Abonnementsprijs: 
f  11,50 per half jaar.
Giro 89673 ten name 
van de A.R. partijstichting 
te ’s-Gravenhage.

Studenten/jongeren 
abonnement 
f  7,- per half jaar.
Losse verkoop f  0,75.



8 NEDERLANDSE GEDACHTEN 5 april 1975

Jaarvergadering Arjos Friesland

In Friesland is er momenteel 
een vrij heftige discussie aan 
de gang over het al of niet 
inpolderen van een stuk wad 
ten noorden van de gemeen
ten Ferwerderadëel en Het 
Bildt. Een belangrijk deel 
van de Friese Arjos- 
jaarvergadering was aan dit 
vraagstuk gewijd.
Er zijn 4 alternatieven die in de 
discussie genoemd worden.

Resolutie
De ledenvergadering van Arjos- 
Friesland heeft zich tijdens haar 
jaarvergadering uitgesproken over 
het toekomst verloop van de zeedijk 
tussen zwarte Haan en de Ternaar- 
der Polder. De Friese Arjos vindt 
dat er op korte termijn een beslis
sing over deze zaak moet worden 
genomen. Juist in deze tijd prevale
ren nog al eens onduidelijke en nog 
steeds ter diskussie staande ekono- 
mische voordelen, boven niet, of 
nauwelijks in geld uit ie drukken 
milieuwaarden, aldus de Arjos. Ie
dere verdere aantasting van het 
Wad en de Waddenkust leidt tot 
verkleining van het vermogen van 
dit gebied om afvalstoffen af te 
breken. Men komt dan ook tot de 
konklusie dat „tracé B” , onder de 
gegeven omstandigheden het meest 
reële plan is. Arjos-Friesland - doet 
tenslotte een beroep op het Provin
ciaal Bestuur om een duidelijke uit
spraak in deze zin te doen en afwij
zend te reageren op iedere ver
gaande inpoldering.

Tracé A: Het verhogen tot delta
hoogte van de huidige zeedijk. 
Tracé B: Een nieuwe zeedijk daar 
waar de buitenpolders ophouden, 
en de kwelders beginnen. (Buiten
polders worden ’s zomers al ge
bruikt voor veeteelt)
Tracé C: Een nieuwe zeedijk,
waarbij ook een gedeelte van de 
kwelders ingepolderd wordt.
Tracé D: Een zeedijk waarbij de 
kwelders en een gedeelte van het 
wad ingepolderd wordt.
Over tracé A moet opgemerkt wor
den, dat dit niet zoveel kans van 
slagen heeft, omdat de oudé zeedijk 
op de monumentenlijst staat. 
Uit het oogpunt van milieu is dit 
echter het meest ideale alternatief. 
De Arjos koos voor tracé B, omdat 
men het onaanvaardbaar vond om 
op grond van een kosten-baten ana
lyse, over de opbrengst van het in 
te polderen gedeelte (deze grond 
zou gebruikt kunnen worden voor 
het telen van pootaardappelen, en 
door de verkregen werkgelegen
heid een positieve impuls kunnen 
betekenen voor de structuur van 
Noord-Friesland), een in wezen on
vervangbaar natuurgebied te ver
nietigen. Waarbij ook opgemerkt 
moet worden dat het kwelderland- 
schap van grote betekenis is voor 
de diverse vogelsoorten die hier 
broeden.
In de toelichting op de resolutie 
werd ook gewezen op de CDA-nota 
„Gerede Twijfel” . Deze nota stelt 
dat de angst voor de werkloosheid 
iedere bedrijvigheid tot iets onaan
tastbaars dreigt te maken, ongeacht 
de mogelijke nadelige maatschap
pelijke effecten. Ook wordt gesteld 
dat het van groot belang is om on
gerepte natuurgebieden in stand te

Op zaterdag 8 maart hield de 
Friese Arjos haar jaarvergadering 
op zaterdag, ’s Morgens hielden de 
Friese Arjossers zich bezig met het 
huishoudelijke gedeelte. De middag 
werd gebruikt voor een conferentie 
over bestuurlijke vormgeving geti
teld: „Gemeente en Democratie” . Als 
forumleden waren uitgenodigd J. B. 
rumleden waren uitgenodigd J. B r  
Singelsma gemeenteraadslid in 
Leeuwarden voor de FNP, J. 
Schaafsma, gemeenteraadslid voor

houden in verband met studie van 
de natuurlijke ecologische relaties. 
Verder werd in de toelichting ge
sproken over de taak van de mens 
als rentmeester over de aarde, het
geen niet alleen wil zeggen dat men 
het toevertrouwde vermogen pro- 
béert te vergroten, maar ook dat 
men het beheert, inclusief het mi
lieu.
Na de lunch gaf voorzitter Piet 
Swart de leiding van de vergade
ring over aan, de in Arjoskringen 
bekende konferentievoorzitter, Ge- 
rard van Rijn, die de vergadering

de VVD in Leeuwarden en Klaas 
Tuinstra, Arjosser en gemeente
raadslid voor het CDG in de ge
meente Het Bildt. Tijdens het mor- 

- gengedeelte werden zoals gewoon
lijk het jaarverslag, het financieel 
verslag en de begroting behandeld. 
Daarnaast werd er aandacht be
steed aan een resolutie van Sytze de 
Graaf, opgesteld in opdracht van 
het provinciaal bestuur van de Ar
jos, over de wenselijkheid van een 
eventuele inpoldering van een stuk 
waddengebied in deze provincie.

verraste door, nog maar nauwelijks 
2 jaar in Friesland wonend, zijn 
samenvattingen in het Fries weer te 
geven. Overigens tot enig ongenoe- 
.gen van de twee Groninger Arjos
sers die aanwezig waren. Het thema 
van het middaggedeelte luidde: 
„Gemeente en Democratie” , en dit 
werd door de heren Singelsma, 
Schaafsma én Tuinstra ingeleid.

Het was opmerkelijk dat ze alle 
drie toch teleurgesteld waren in het 
raadslidmaatschap. Als oorzaken 
werden aangevoerd: Het verdwij

nen van de gemeentelijke autono
mie, de opzet van het monistisch 
bestuur, de geringe betrokkenheid 
van de burger (Schaafsma), het te 
weinig bezig zijn met de grote lij
nen, de geringe medewerking van
B. & W. (Tuinstra) en de
centralisatie-gedachte . van de 
Haagse heren (Singelsma). 
Overigens was Klaas Tuinstra op 
termijn wel optimistisch. Buiten de 
gemeente spelen zich nl. wel posi
tieve zaken af, zoals de democrati
seringsgedachte in het bedrijfsle
ven en het onderwijs. Volgens 
Klaas zal dit op den duur toch 
doorspelen naast de gemeentelijke 
keuken. Het is dan wel zaak dat we 
ons nu aktief opstellen.
Uiteraard is er ook gesproken over 
de gemeentelijke herindeling, die 
alleen door Singelsma veroordeeld 
werd. Volgens hem is de inspraak 
door de gemeenten gewoon onder 
de tafel gewerkt.
Klaas Tuinstra suggereerde dat de 
gemeentelijke herindeling door 
moet gaan, maar dat er naast het 
ene ambtelijke apparaat in een ge
meente meerdere raden moeten 
komen, naast de gemeenteraad. 
Deze raden zouden dan hun speci
fieke eigen verantwoordelijkheid 
moeten hebben over hun gebied, en 
daarvoor ook een eigen budget 
ontvangen.
Als voorbeeld noemde hij de plant
soenendienst die nu geheel' be
stuurd wordt door het ambtelijk 
apparaat, maar die dan zou moeten 
passen bij de wensen van de bur
gers in de wijken. Uiteraard zouden 
de burgers dan ook zelf de handen 
uit de mouwen moeten kunnen 
steken. Op die manier krijgt een 
wijk of dorp een eigen gezicht dat 
door de bewoners bepaald wordt. 
En ook de betrokkenheid van de 
burgers bij het bestuur wordt hier
door gestimuleerd.
Aan het eind van de konferentie 
riep Klaas Tuinstra de Arjos op om 
„de partij voor de voeten lopend” 
kritisch de gerneenteraadsfrakties 
in de gemeenteraden in Friesland 
te begeleiden.
Het is dan voor de Arjos mogèlijk 
om over drie jaar capabele kandi
daten te leveren voor de kandida
tenlijsten, aldus Klaas Tuinstra.

Het forum tijdens de conferentie. Van l.n.r. de heren Schaafsma, Van Rijn, 
Tuinstra en Singelsma.
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Het is ontstellend dat, ter
wijl een klein jaar terug 
Oriëntatie 1974 nog begon 
met de erkenning dat dfe 
ARP in een zorgelijke situa
tie verkeert, mede door on
enigheid over het CDA, er 
nu zo weinig aandacht is 
voor tweeërlei waarschu- 
wingssignaal, namelijk dat 
zoveel meer het CDA nadert, 
in plaats van de daarvan 
verwachte meerdere eenheid 
de verbrokkeling toeneemt 
en het AR ledenverlies 
steeds sneller toeneemt. 
Eerst enkele cijfers daar
over.

1. Ledenverlies
1963-1967 7135 -  7,1%
1967-1971 1 3017 -  13,9%
1971-1975 1 8934 -23 ,5%
Ledental 1-1’63 100 847 
Ledental 1-1’75 61 761 
Verlies in 12 jaren 39 086

Procentueel is in het laatstge
noemde tijdvak van 4 jaren (min of 
meer jaren met de CDA-koers) de 
terugloop dus driemaal zo sneL als 
in 1963-1967.

2. Verbrokkeling
Reeds in zijn openingsrede van het 
AR Partij Convent van 31 oktober 
1959 zei Dr. W. P. Berghuis, dat het 
samenspel van ARP, CHU en KVP

niet mag leiden tot uit elkaar drij
ven van de Prot. Chr. partijen. In 
tegenstelling met déze waarschu
wing kwam er een zó afstotende 
koers, dat er nu naast de SGP en 
het GPV al weer 5 nieuwe Prot. 
Chr. afsplitsingen zijn, w.o. de Ge
spreksgroep van AR-Gezinden.

3. Samenwerking
De bezwaren (en m.i. het „gelijk” ) 
van de AR Gezinden betreffen niet 
de samenwerking ARP, CHU en 
KVP op zichzelf. Consequent rich
ten zij eerst de blik naar binnen en 
dan, inzake het CDA, op het „hoe” ? 
In de resolutie van 26 oktober 1974 
noemt men zij: „het voortschrij
dende geestelijk verval in de grote 
Prot, Chr. partijen en het opgaan in 
een, wat het uitgangspunt betreft, 
vaag CDA” .
Nu komt er inzake het vage uit
gangspunt wel een voetnoot, „dat 
onder het „evangelie” wórdt ver
staan de gehele Bijbel, aangeduid 
met een in brede kring gangbaar 
woord” , doch juist dat „in brede 
kring gangbaar” maakt het nog be
denkelijker. Ook het ongeloof valt 
er onder.
Het is echter vooral het CDA zelf' 
dat zich op dit punt ongeloofwaar
dig maakt. In zijn als CDA-basis 
aanvaarde Strategienota wordt ook 
dit gangbare spraakgebruik gehan
teerd. De tere en rijke (werkelijke) 
betekenis van het Evangelie is. 
daarin materialistisch vervlakt tot
o.a. een vitaminendefinitie voor het 
bouwen aan nieuwe maatschappe
lijke verhoudingen. Het CDA zal

Lezers 
schrijven ons...

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden *■brieven 
worden niet opgenomeh.

derhalve op dit punt de Strategie
nota moeten herroepen om eerlijk 
te kunnen menen, dat het met het 
Evangelie de gehele Bijbel bedoelt.

4. Vooropgezet doel
In oktober 1973 was er de open 
brief van de AR kiesvereniging te 
Drachten, cru er op neerkomende 
dat de kiesverenigingen overgele
verd zijn aan de dictatuur van een 
handjevol topbestuurders. Fijntjes 
in complimenteuze vorm beschrijft 
Dr. Verplanke deze topwerkers als 
een team van bekwame en vastbe
raden treinbestuurders, die menen 
dat het aantal tijdens de rit uitstap- 
pen’de reizigers (leden, v.d.'H) kan 
worden verwaarloosd tegenover de 
vele enthousiaste reizigers (recht
streekse leden? v.d. H.) die gereed 
zullen staan om op het volgende 
station in te stappen in de nieuwe 
CDA-trein. (A..R.S. januari 1975). 
Inzake het uitgangspunt komt dit 
neer op minachten en afstoten der 
trouwe leden, die zonder veel ge
praat aan de Bijbel willen vasthou
den, en overschakelen op een for
mule waarmede ook de ongelovi
gen voor het CDA kunnen worden 
gewonnen. Dr. Verplanke vindt dit 
voor de zonen der Reformatie on
aanvaardbaar en dat men zulks het 
geweten van een minderheid niet 
mag aandoen.

5. Enig alternatief
Voor Dr. Verplanke is dat alterna
tief een zodanige federatie, dat ook 
andere christelijke partijen (SGP 
en GPV) zich kunnen aansluiten 
zonder haar reformatorische identi
teit geweld aan te doen. Zulk een 
federatie besprak ik meer gedocu
menteerd in mijn brochure „Betere 
Samenwerking” (verkrijgbaar ad 
f3,15 op giro 201436 t.n.v. C. J. v.d. 
Heuvel, Kerkweg 90 te Ouderkerk 
aan den IJssel), waarin ik naast de 
federatie 'ook .een ander systeem 
van kabinetsformatie behandelde. 
Het zou dan worden een „echte” 
federatie waarin men samendoet 
waarover men het eens is en elkaar 
vrijlaat en respecteert bij verschil
punten. Principiële basis zou kun
nen, zijn bijv.: „elk uitgaande van 
de eigen grondslag en het eigen 
program” . Helaas is ook inzake dit 
door Dr. Verplanke genoemde al
ternatief teleurstellend gehandeld. 
Niet minder dan 82% der kiesver
enigingen sprak zich uit voor zulk 
een vorm en tegen het /- fusie- 
groeimodel, maar het team vastbe
raden treinbestuurders heeft rustig 
over de 82% heengereden en het 
slechts door 18% gesteunde eigen 
inzicht er doórgedrukt.

6. De fout der
„Gespreksgroep”

Tot zover het m.i. volstrekte „ge
lijk” dezer groep, door mij m.h.o.o. 
de ruimte zo kort mogelijk saamge- 
vat. Tweeërlei fout is echter a. dat 
een aantal AR Gezinden reeds be
dankten en daarmede de CDA-trein 
meer kans gaven, en b. dat de Ge
spreksgroep als geheel de be
zwaarde AR kiesverenigingen niet 
tot praktischer verweer heeft ge
stimuleerd.
Ruim- de helft der AR kiesvereni
gingen (55%) heeft nog geen ja 
tegen het CDA gezegd. Daarvan 
zeiden er 166 neen, doch 273 zon
den geen antwoord in. Futloos in 
de zin van „het helpt toch niets” ? 
Maar met de 166 hebben 273, als zij

van „futloos” „aktief’ worden, de 
eindbeslissing in handen. „Ja”  be
tekent een mede op het ongeloof 
mikkende CDA: met een toene
mend ledenverlies (punt 1), met een 
nog erger wordende verbrokkeling 
(punt 2) en met het pijnlijke voor- 
uitzicht.door de éne CDA-lijst voor 
de gewone burger de ARP prak
tisch verdwijnt. „Neen” , dat zien 
wij niet als een „gram halen” maar 
als een weldaad, met de kans op 
een nieuw begin, als ook door Dr. 
Verplanke genoemd (punt 5). Nu 
niet de Gespreksgroep de. be
zwaarde kiesverenigingen heeft ge
stimuleerd hoop ik dat de 273 tóch 
aktief zullen worden en dat alle 
kiesverenigingen nog eens ernstig 
over deze dingen zullen denken.
Na reeds ongeveer 50 jaren hoop ik 
de ARP nog enige tijd bescheiden 
te mogen en te kunnen dienen, 
maar gezien deze langdurige band 
begrijpt u hoe het mij smart, wan
neer ik onze oude dóch niet verou
derde partij op deze wijze in de 
vernieling zie brengen.
Oudekerk aan den IJssel, (get.) C. J. 
van den Heuvel, Lid Adviesraad 
ARP.
N oot: Géén zetelverlies
1 Het ledenverlies is ernstig. Het 
verlies komt met name voort uit fi
nanciële en politieke motieven. Het 
spreken over en de totstandkoming 
van het CDA heeft daarbij nauwe
lijks een rol gespeeld. Overigens 
bleef het zetelaantal gelijk in 
deze periode, nl. 14 Kamerzetels.
2 De splinters, die de laatste jaren 
zijn ontstaan zijn meer kenmerkend 
voor de geschiedenis van het pro
testantisme op politiek gebied, dan 
gevolg van een afstotende koers.
3 De zgn. AR-gezinden hebben niet 
alleen bezwaar tegen het CDA, 
maar ook tegen het politieke be
leid, zonder dat men hieraan han
den en voeten kan geven.
4 Het CDA heeft een duidelijk, 
wel-omschreven uitgangspunt. 
Niemand kan daaromheen. De ARP 
heeft duidelijk gemaakt, dat het wil 
vasthouden aan de bijbel. Daarover 
kan geen verschil van mening be-

Vervolg op pag. 10
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P. C. Elfferich in Senaat over stadsvernieuwing:

Het is nu de tijd 
voor een integrale aanpak

„Stadsvernieuwing”: Een
boeiend onderwerp, zij het 
met vele voetangels en 
klemmen, maar ook een heel 
noodzakelijk onderwerp, 
omdat het niet met kracht 
aanvatten zonder meer bete
kent verkrotting en verpau
pering. De woonwijken uit 
het begin van deze eeuw, 
ruw weg tot aan de'dertiger 
jaren zijn toe aan vernieu
wing, modernisering of hoe 
men het ook wil noemen. 
Huiselijk een extra opknap
beurt met aanpassing aan 
datgene wat vandaag en 
morgen van een woning ge
vraagd wordt” .
Aldus het ARP Eerste Kamerlid P.
C. Elfferich onlangs in de Senaat in 
een betoog over de problematiek' 
van de stadsvernieuwing, waarvan 
wij de belangrijkste passages bij
gaand weergeven.
Van een integrale aanpak was tot 
nu toe nog geen sprake. Daarvoor 
is het nu de tijd; het verleden werd 
gekenmerkt door bouwen en nog 
eens bouwen; de problemen daar
van komen momenteel weer duide
lijk naar voren. Op dit ogenblik is 
er de gelegenheid en volop de 
mankracht de grootste aandacht te 
schenken aan de situatie in onze 
binnensteden en aan de verouderde 
stadswijken.

Spoed
Het hierbij betrokken departement

van Volkshuisvesting' en Ruimte
lijke Ordening (V.R.O.) heeft in dit 
opzicht een belangrijke taak: de al
gemene regels, de financiering zul
len van die kant moeten komen. 
Onmiddellijk echter moet hierna 
volgen de taak van de provincies en 
gemeenten. Interessante opmerkin- 

'gen worden daarover gemaakt in 
het rapport „Stadsvernieuwing". 
De heer Van Westrienen vraagt zich 
in een beschouwing over het ge- 
.noemde rapport af (n.1. de Magi
stratuur januari 1975), of de intro
ductie van „De gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid van de 
overheden” nadere staatsrechte
lijke studie vereist. Het is zonder 
meer duidelijk dat een goede sa
menwerking vereist is tussen en 
met allen, die op dit terrein ver
antwoordelijkheid dragen” , aldus 
Senator Elffericft, die tevens stelde 
dat naar zijn vaste overtuiging er 
een aantal dwingende redenen zijn, 
die tot spoed manen bij het tot
standkomen van het wettelijk en 
financieel kader, dat nu eenmaal 
nodig is om dit gigantische karwei 
te klaren. „Men hoeft geen profeet 
te zijn om te voorspellen, dat. vele 
jaren nodig zullen zijn, dat het vele 
miljarden zal kosten, maar ook dat 
het de moeite van het ondernemen 
waard is. Er wordt vandaag weer 
veel gesproken over de situatie in 
de bouwnijverheid. Welnu hier ligt 
het werk voor de vakman, voor het 
bedrijf met organisatievermogen 
als het ware voor het opscheppen. 
Maar, daarmede is niet alles ge
zegd, de bewindsman en het depar
tement zullen snel en soepel moeten

kunnen reageren op door de ge
meenten ingediende plannen. Is de 
structuur, van het departement 
daarop voldoende afgestemd, is 

•mijn toch wel indringende vraag?”

Besluitvaardigheid
Is de coördinatie met andere hierbij 
betrokken departementen zodanig, 
dat de besluitvaardigheid niet 
wordt afgeremd? Onmiddellijk 
moet dan volgen, zijn de gemeen
ten voldoende besluitvaardig en 
toegerust om ingediende plannen 
■ook daadwerkélijk uit te voeren? 
Het onderzoek naar kwaliteit, de 
beslissing afbreken of te vernieu
wen is vaak een moeizame, temeer 
waar de betrokken gemeenteraden 
al of niet omringd door actiegroe
pen of -comité’s -  overigens lang 
niet altijd representatief voor de 
bewoners uit het gebied -  m.i. al te 
traag tot beslissingen komen. Uit 
het voorgaande mag niet worden 
afgeleid, dat ik de waarde van in
spraak zou willen ontkennen. Te 
lang heb ik daarvan de praktijk in 
het - plaatselijk bestuur meege
maakt. En zonder dat ik nu wil 
zeggen, dat ik regeren op straat zou 
willen aanbevelen, heb ik toch be
paald begrip voor staatssecretaris 
Schaeffer, die in datzelfde „Den 
Haag” na gezien en overlegd te 
hebben een beslissing nam. Met 
bovenstaande opmerkingen wil~Ik 
duidelijk maken dat ik bepaald 
zorg heb over de ontwikkeling van 
inspraak en gehoord worden. De 
eenzijdigheid, de gevoelsoverwe

Gerenoveerde woningen in de Amsterdamse binnenstad.

gingen overheersen vaak en dan 
komt het aan op de politieke moed 
van de bestuurders of er toch be
slissingen worden genomen, beslis

singen die uiteraard met alle facto
ren en overwegingen rekening 
houden en dan het doel zoveel' als 
mogelijk benaderen” .

Geef verhuisbericht tijdig door!
In geval van verhuizing is het be
langrijk, dat uw adreswijziging 
zeer tijdig in het bezit van de ad
ministratie van het partijsecretari- 
aat is. Mutaties worden nl. gedu
rende een periode van vier a vijf 
weken verzameld en vervolgens per 
computer verwerkt. Pas daarna is

uw mutatie in onze administratie 
aangebracht. Om te voorkomen dat 
u N.G. o f A.R.Post te lang op uw 
oude adres krijgt toegezonden, is 
het van belang, dat uw adreswijzi
ging zes weken van te voeren in ons 
bezit is. Het partijbureau rekent op 
uw medewerking.

CDA-energierapport 
geeft keuzemogelijkheden 

voor beleidsvoering

De energieproblematiek is na de 
dreiging van de olieboycot weer 
goeddeels uit de belangstelling ver
dwenen. Gezien de ontwikkeling op 
de internationale oliemarkt is dit 
ook wel begrijpelijk. De voorraad- 
tanks zijn voller dan ooit tevoren en 
de prijzen tonen een neiging tot da
len.
Niettemin is het onverantwoorde
lijk om niet te zeggen gevaarlijk, 
dat een uitermate belangrijk pro
bleem in de praktische politiek niet 
de aandacht krijgt welke' noodzake
lijk is. Energiepolitiek is altijd iets 
van lange termijn en van lange 
adem. Besluiten moeten vele jaren 
van tevoren worden genomen en 
vergen ook vele jaren van tevoren 
belangrijke financiële offers.
Anders gezegd: de politici moeten 
moeilijke besluiten nemen, welke 
pas vele jaren na de volgende ver
kiezingen effect zullen sorteren. Een' 
weinig urgente zaak, maar niette
min van levensbelang voor 'de eco
nomie van ieder ontwikkeld of on
derontwikkeld land.
Het studierapport dat thans is ver
schenen komt niet met pasklare 
antwoorden. Wel bevat het basisge
gevens, op grond waarvan een 
energiepolitiek kan worden uitge
stippeld. Het geeft ook de keuze
mogelijkheden aan voor het te voe
ren beleid. De keus zelf moet door 
de politici worden gemaakt. 
Hoofdpunten van het rapport zijn 
de volgende:
Tot 1985 moet rekening worden ge
houden met schaarste respectieve
lijk duurte van energie. Duurte 
voor diegenen -  en dat zijn de in
dustrialiserende landen -  die per 
saldo de hoge prijs kunnen betalen;

schaarste voor diegenen -  en dat zij 
de olie-arme onderontwikkelde 
landen -  die dit niet kunnen.
Aan het omlaag brengen van de 
behoefte aan energie is niet te ont
komen. Dit zal diep ingrijpen in 
vrijwel alle facetten van het mo
derne leven.
Met kracht moet het tot ontwikke
ling brengen van nieuwe energie
bronnen respectievelijk tot ontwik
kelen van alternatieve energie ter 
hand worden genomen. De immense 
inspanning welke hieraan is ver
bonden, zal slechts mogelijk zijn, 
wanneer zeer hoge prioriteit aan dit 
probleem wordt gegeven en er ver
trouwvolle samenwerking zal zijn 
tussen overheid, bedrijfsleven en 
wetenschap.
Hierbij moet worden bedacht, dat 
energie volstrekt essentieel is voor 
het handhaven van de industriële 
wereld, doch nog essentiëler is voor 
de ontwikkeling van die landen, 
welke nog slechts aan het begin 
van hun ontwikkeling staan.
Extra hulp aan deze landen, zorgen 
voor doorstroming van verkregen 
kennis naar die landen enz. enz. 
worden in het rapport met klem 
bepleit.
De noodzaak tot een geweldige ex
tra inspanning vloeit voort uit de 
situatie van dit moment, doch ze
ker ook uit de eindighéid van de 
olie- en gasvoorkomens op de we
reld, al zijn deze op dit ogenblik 
nog verschrikkelijk groot.
Het veilig stellen van de elektrici
teitsvoorziening is van het aller
hoogste belang.
Het hervinden van een zekere mate 
van onafhankelijkheid op energie
gebied wordt in het rapport als een

Een CDA-initiatief 
voor belastingverlaging

nieuwe nationale doelstelling be
pleit, welke overigens slechts in in
ternationale samenwerking kan 
worden bereikt. Het rapport waar
schuwt tegen een confrontatiepoli
tiek. Slechts' in overleg zijn goede 
oplossingen bereikbaar te achten. 
De huidige regeringspolitiek zal er 
helaas toe leiden, dat Nederland in 
stijgende mate van geïmporteerde 
olie afhankelijk zal worden, oplo
pend tot een percentage van ruim 
boven de 60% in de tachtiger jaren. 
Natuurlijk moet deze lijn hoe dan 
ook worden teruggebogen.
Inzake de kernenergie geeft het 
rapport vóór alles een feitelijk 
overzicht van de problematiek, 
hetgeen -  waar over kernenergie 
blijkbaar slechts zeer emotioneel 
kan worden gesproken -  nuttig is te 
achten. Het vinden van een aan
vaardbare oplossing voor het 
radio-actieve afval is het centrale 
probleem. Het niet vinden van een 
oplossing hiervoor zou bepalend 
zijn voor de aanwendbaarheid van 
deze energiebron.
Op lange termijn is het energiepro
bleem zeker oplosbaar.
Het is te hopen dat wij in Neder
land niet zullen verzuimen tijdig de 
nodige maatregelen te nemen om 
een ongestoorde voortgang van ons 
dagelijks leven mogelijk te maken. 
Tezelfdertijd zullen wij dan in staat 
zijn onze internationale verplich
tingen, met name ten opzichte van 
de ontwikkelingslanden na te ko
men. (Zie voor CDA-energieconfe- 
rentie, pag. 6)
K. Fibbe, (voorzitter van de com
missie, die het rapport heeft opge
steld)

De CDA-fracties hebben een onge
bruikelijke stap gezet. Drie van hun 
leden hebben samen een wetsont
werp ingediend. De bedoeling van 
dit ontwerp is, de belasting op de 
winst van ondernemingen te verla
gen: de uennootscliapsbe lasting
voor naamloze en besloten vennoot
schappen en de inkomstenbelasting 
voor eenmanszaken. Het gaat om 
èen tegemoetkoming van rond twee 
procent van de overblijvende winst. 
Het voorstel is bedoeld als aanvul
ling op de maatregelen die de rege
ring genomen heeft ter bestrijding 
van de werkloosheid. Wij vinden 
dat in dat geheel een maatregel 
ontbreekt die zoveel mogelijk alle 
bedrijven ten goede komt. Hoezeer 
wij het overigens ook met de ge
nomen maatregelen eens zijn. Wij 
menen mét de regering dat de 
overheid in de eerste plaats de 
zwakke bedrijven te hulp moet 
komen. Maar daarnaast moet zij 
ook aandacht geven aan de nog ge
zonde bedrijven. Daarin ligt de 
kern van ons voorstel.

Bezwaren voorstel
Al vóór indiening zijn er bezwaren 
tegen ons voorstel ingebracht. Men 
zegt dat het alleen aan winstge
vende bedrijven ten goede komt en 
aan de grootste het meest. Het 
merkwaardige is dat dit ook geldt 
voor maatregelen van de regering. 
De begunstiging van investeringen, 
zoals door de regering ingevoerd, 
komt óók alleen ten goede aan 
winstgevende bedrijven en het 
meest aan de grootste investeer
ders. Maar toen zwegen degenen 
die zich nu tegen ons keren. Ons 
voorstel geeft ieder bedrijf even
veel: aan elk bedrijf een tegemoet

koming van twee procent van_-.de 
overblijvende winst. •*§
Verder wordt er gezegd dat de olie- 
en aardgasmaatschappijen er zo 
geweldig op vooruit gaan met ons 
voorstel. Ten eerste gaan zij er niet 
méér op vooruit dan anderen. Ten 
tweede vergeet men dan gemaks
halve dat het grootste deel daarvan 
via speciale regelingen weer bij het 
Rijk terugkomt.
Wij zijn van mening dat ons voor
stel psychologische betekenis heeft' 
voor het ondernemingsklimaat in 
ons land en langs die weg gunstig 
zal werken op de werkgelegenheid. 
Onze zorg over de werkloosheid 
heeft ons gebracht tot indiening 
van ons voorstel.
Marius van Amelsvoort (KVP) 
Willem Scholten (CHU)
Arend Vermaat (ARP)

EERSTE CDA- 
CONGRES

Het eerste Congres van het CDA zal 
plaatsvinden op 23 augustus a.s. te 
Den Haag. (Nederlands Congresge
bouw).
Zoals bekend zal het Congres het 
hoogste orgaan van het CDA wor
den. Op de bijeenkomst van 21 en 
22 februari jl. in „Woudschoten” , 
waar het Bestuur van het CDA in 
verdubbelde samenstelling de laat
ste plooien inzake de statuten van 
het CDA heeft gladgestreken, is 
bepaald dat het Congres zal be
staan uit 1300 leden. Daarvan wor
den 600 aangewezen door de KVP, 
390 door de ARP, 240 door de CHU, 
terwijl (voorshans) 70 leden uit de 
rechtstreekse leden voortkomen.

In komende edities van CDAk- 
tueel zult u nader worden geïnfor
meerd.
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ARP Dronten zeer actief

Kiesverenigingen moeten 
duurzame contacten met

burgerij leggen ■,

Twee dagen voor de verkie
zingen van 1971 -  26 april -  
plaatste de A.R.P. een ad
vertentie, waarin werd aan- 
gekondigd, dat ook na de 
verkiezingen gesprekken en 
contact met de kiezers zou
den worden voortgezet.
De A.R.P. heeft sinds die tijd ge
probeerd de belofte in te lossen en 
dientengevolge hebben A.R.-leden 
van de Tweede en Eerste Kamer en 
A.R.-bewindslieden tientallen
werkbezoeken gebracht aan vele 
delen van het land. De actie onder 
het motto „Wij komen terug” gaat 
nog steeds onverminderd voort.
De bedoeling van deze actie is niet 
alleen, dat Kamerfracties en be
windslieden regelmatig contacten 
met kiezers en partijleden hebben. 
Ook plaatselijk en regionaal zal de 
A.R.P. telkens bij de kiezers terug 
moeten komen. Op deze manier 
kan een stuk noodzakelijke presen
tatie van de plaatselijke en regio
nale A.R.P. worden ontwikkeld, die 
van beslissende betekenis kan zijn 
voor volgende verkiezingen.
Hierbij kan gedacht worden aan de 
volgende globale taakstelling;

■ activeren van leden door het be
leggen van voorlichtingsavonden 
voor plaatselijke vraagstukken.
■ het houden van gespreksavonden 
(eventueel met debat) over gemeen
schappelijke zaken met andere poli
tieke partijen.
■ spreekuur van raadsleden: ook 
schriftelijke en telefonische benade
ring dient mogelijk en bekend te 
zijn.
■ wijkbezoeken door raadsfractie 
en bestuur van kiesvereniging 
waarbij contact met bewoners.
■ contacten met actiegroepen.
■ het contact onderhouden met 
jongeren, overal waar zij zich in 
dorp of stad in groepsverband ma
nifesteren en zich bereid verklaren 
hulp te bieden en adviezen te geven 
en voor h.aar belangen op te komen 
waar dit nodig is.
■ het houden van hearings met de 
burgerij.
■ contact leggen met wijkraden of 
verenigingen van wijkbewoners, die 
als doelstelling hebben het algemeen 
belang van een bepaalde wijk te 
behartigen.
■ openbare vergaderingen met ver
slaggeving in plaatselijke en regio
nale pers. In het algemeen de pers 
over alle activiteiten inlichten en

,E E N
A C T IE V E

K IE S 

V E R E N IG IN G

zoveel mogelijk erbij betrekken.
■ indien mogelijk als kiesvereni
ging periodiek een leden
informatieblad uitgeven i Daar
naast voor in aanmerking komende 
personen en instanties buiten eigen 
kring regelmatig een nieuwsbrief 
uitgeven met informatie en stand
punten (van bijv. raadsleden) over 
politieke zaken ter plaatse.
De werkbezoeken van Kamerleden 
en bewindslieden worden als regel 
georganiseerd door de Kamercen
trales, die waar nodig kiesvereni
gingen bij opzet en uitvoering be
trekken.

AR-minipost in Dronten
De A.R.Kiesverenigingen in de ge
meente Dronten (dat zijn Bidding- 
huizen, Dronten en Swifterband) 
hebben geen gras laten groeien 
over de suggestie tot het uitgeven 
van een plaatselijke periodiek voor 
de partijleden. Dezer dagen ver
scheen het zesde nummer van 
A.R.-mini-POST.
Het maart-nummer bevat o.a. een 
bijdrage over het werk van de 
raadsfractie, een aanmoediging tot 
ledenwerving, een bericht van het 
centraal bestuur over het C.D.A. 
etc. Ook komt in het krantje een

Vóór 15 april stemming CDA-statuten

De stemming over de C D A -  
statuten is in volle gang. De kies
verenigingen worden eraan herin
nerd, dat de stemming plaats dient 
te vinden vóór 15 april. Op die da
tum dient het stembiljet van uw 
kiesvereniging in het bezit te zijn 
van het partij secretariaat. Het par
tijbestuur wijst een commissie aan, 
die belast wordt met de controle op 
de verwerking van de stembiljetten. 
Zij zal een proces-verbaal van de 
uitslag van de stemming opmaken. 
Het aantal stemmen dat een kies
vereniging heeft is afhankelijk van

het aantal leden. De stemtoewijzing 
'is geschied overeenkomstig artikel 
10, lid 5 van de partij statuten. Dit 
betekent, dat aan elke kiesvereni
ging één stern wordt toegekend en 
voorts voor iedere vijftig leden één 
stem meer. Ook de stemhebbende le
den van de partijraad zullen schrif
telijk hun stem uitbrengen. Het par
tijbestuur koos voor de zware pro
cedure, overeenkomstig art. 32, lid 
11 van de partij statuten, omdat het 
deze zaak er één van groot gewicht 
acht.

A.R.
STATENCENTRALE

EDE

Op donderdag, 10 april a.s. wordt 
in het Concertgebouw te Barneveld 
(Aanvang 20.00 uur) een gecombi
neerde C.H.U.-, K.V.P.- en A.R.P.- 
Statenkringvergaderlng gehouden. 
Als sprekers op statenniveau wordt 
medewerking verleend door:-mevr. 
Van der Werf-Terpstra (K.V.P.) de 
heer Mateman (C.H.U.) en de heer 
Van der Heide (4.R.P.) Zij zullen 
elk kort de aspecten_ _ van hun 
C.D.A.-ervaringen toelichten (ge
zamenlijk overleg, sfeer, samen-.

werking, presentatie), waarna zij 
een forum vormen om vragen te 
beantwoorden.

ARP Overijssel
Op dinsdag 15 april in één der za
len van Hotel Paping, Stationsweg 
30 te Ommen. (tel. 05291-1945) is er 
een vergadering van het Prov. Co
mité. De aanvang: 20.00 uur. Ons 
kamerlid, Hans de Boer, zal de dis
cussie inleiden over ,.Landbouw en 
milieu”  toegespitst op de proble
matiek rond de landschapsparken. 
Introducé’s zijn hartelijk s welkom. 
Denkt U hierbij ook aan 'de land
bouwers op uw kiesvereniging, 
aangezien die toch vooral de direct 
betrokkenen zijn.

terugblik op het afgelopen seizoen 
voor. Daarin wordt melding ge
maakt van de druk bezochte verga
deringen, waar resp. mevr. Kraaij- 
veld en mevr. Van Leeuwen een

spreekbeurt verzorgden.
Het verheugt ons, dat ook in de 
gemeente Dronten door de drie 
kiesverenigingen een nuttig leden
contactorgaan wordt uitgebracht.

Z E E L A N D

Bouwmaterialen
TEGELS
BEKLEDXNGSPLATEN VOOR 
BINNEN- EN BUITENWERK

keukens
TIÉLSA
ROSÉ
PRISMA

A. DE JAGER-TOLHOEK N.V.
SHOWROOM GOES EN MIDDELBURG

TE HUUR
APPARTEMENTEN TE VROUWENPOLDER 

OP WALCHEREN

Voorzien van c.v., koelkast, moderne keuken en meubilair, 
enz. Zowel voor vakantie als voor weekends,

DICHT BIJ BOS EN STRAND 
Te bevragen bij: P. de Visser, Elsennoordlaan 2, 

Vrouwenpolder. Telefoon 0 1189-1586.

AANNEMINGSBEDRIJF
„SCHOUWEN-DUIVELAND”

N.V.
Schuithaven 19 - ZIERIKZEE 

Tel.'0 1110-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR 

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

FIRMA C. VERMEER
en ZONEN B V.

Fabrieken -voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 0 1 8 0 8 -1 2 3 0 -Ouderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. ENZ.

FA. JAN DE MIK
HARDJNXVELD-GIESSENDAM

Aannemers van oeververdedigings- 
werken —  Griendhouthandel 

Tel. 01846-2539-2484 Hardinxveld-Giessendam

IN PRIMA BOTER EN KAAS 
STEEDS DE BAAS 

ALLE SOORTEN GROOT EN KLEIN 
KOMEN UIT DE IJSSEL- EN LEKSTREEK FIJN

A-van Houwelingen - Moordrecht
TELEFOON 305 (6 1827) WETERINGSTRAAT 4

DE GEMEENTERAAD
een cursus gem eentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is i.s.m. Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De tc h r if te lljk e  cursus bestaa t u it 34  fessen, affe 
voorzien van vragen, d ie kunnen werden Ingezonden  
te r correctie .

Verschillende hij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  de gemeente * -  ruimtelijke ordening
-  de rol van het gemeenteraadslid -  volkshuisvesting
-  ambtenaren
-  de gemeentebegroting
-  inkomsten van de gemeente
-  inspraak
-  contact met de kiezers
-  bestuur door subsidie
-  milieuhygiëne
-  volksgezondheid, 

sociale zorg en bijstand

ondemljs
-  cultuur en recreatie
-  sport en jeugd
-  economisch beleid
-  openbare orde
-  functionele en wijkraden
-  Intergemeentelijke samenwerking 

en gewestvormlng
-  de gemeentewet herzien

De prQs van de cursus bedraagt s lechts 1 2 5 ,-  
dankzij de subsid ie d ie  de S tich ting  ontvangt van de 
m in is ter van Cultuur, R ecreatie en M aatschappelijk  
Werk, te voldoen door s to rting  op g iro  15011S8 t.n.v. 
de S tich ting Burgerschapskunde te Leiden onder 
verm elding van „D e  Gemeenteraad".

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit .11 lessen:
-  de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. -  

2 lessen.
-  de gemeente in ons bestuursstelsel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

De eerste 3 lessen zijn-uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting 

Burgerschapskunde
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting 
op giro 544232 t.n.v. Teleac -  Utrecht, onder vermelding van 
„De Gemeenteraad".

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare 
schriftelijke cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor 

f 9,50.
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwer

king -  10 lessen voor f 10,—.
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden -  34 lessen 

voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING
BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169.

Wij hebben voor u
voor jong en oud:

alle uitgaven van alle nederlandse uitgevers. 
Studieboeken, romans, verhalen en dichtbun
dels, technische en educatieve uitgaven, bijbels 
en liedboeken, boekenbonnen van twee tot 
twéehonderdvijtig gulden.

Gegarandeerde levering binnen 1 week.
Folders en foiidsbrochures bij ons verkrijgbaar.
Wij hebben o.a. nog voor u in voorraad:

„De Zwarte Mus" van S. van Aangium, drie de
len, f9,50 per deel.
„De Smokkelaars van de Schans", var S. van 
Aangium, drie delen, f 9,50 per deel.
„Hotse Hiddes" van S. van Aangium, drie delen, 
f 9,50 per deel.
„Zwarte Tinus” van J. W. Ooms, drie delen, 
f 9,50 per deel.

Boekhandel Koning-Bron 
„De Bronnenkoning”
Hollemastraat 12, Houwerzijl
Antwoordnr. 1, Postbus 8, Ulrum.

Mlfe
AUe textiel goederen, 
bedden, dekens, 
matrassen, complete 
woninginrichting

Gróptzand 14 - 38 - 42, SNEEK - Mldstr. 114, JOURE

BS

Vervolg van pag. 8

Discussie over CDA
staan. Wie lid wil worden van de 
ARP, zal rekening houden met het 
uitgangspunt van de ARP, zonder 
dat men iets behoeft te onder
schrijven. Dat geldt ook voor het 
CDA. Ieder kan zich legitiem op de 
bijbel beroepen.
5 Een federatie met GPV en SGP 
is een irreële zaak, die nagenoeg 
onmogelijk was en is. De interpre
tatie van de cijfers over de samen
werkingsvorm, die de kiesvereni
gingen wensen, is voor uw reke
ning. Zij is in ieder geval onjuist. In 
dit verband is het opmerkelijk, dat 
bij de behandeling van de statuten 
weinig kiesverenigingen gepleit 
hebben voor een andere vorm van 
de voorgestelde. De drie partijen 
gaan overigens een federatie aan. 
Een statutenwijziging om van die 
federatie iets anders te maken moe
ten de kiesverenigingen bekrachti
gen.
6 Uw liefde voor de AR-zaak is ons 
allen bekend. Wij hopen, dat u op 
uw wijze in de partij mee blijft 
werken.

m
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Begin 1974 deed een nieuw 
verschijnsel zijn intrede in 
de A.R.P.: het buitendienst
werk.
Aanleiding tot de start met 
het buitendienstwerk was 
het rapport „Niet bij traditie 
alleen” , dat handelt over 
„De A.R.P. en de staatsbur
gers van 14 tot 18 jaar” .

Het rapport bepleitte aanstelling 
van enkele buitendienstfunctiona- 
rissen op full-time basis. Financieel 
en praktisch stuitte dit op bezwa
ren, waarna werd gekozen voor 
aanstelling van een aantal mede
werkers op vrijwillige (part-time) 
basis. Het takenpakket, zoals aan-_ 
gegeven in het rapport „Niet bij 
traditie alleen” werd overgenoma* 
en luidt als volgt:
■ her-opbouw niet-functionerenae 
kiesverenigingen;
■ activering matig functionerende 
kiesverenigingen;
B verstrekken' van adviezen over 
nieuwe werkmodellen en benade
ring jongeren;
■9 verstrekken van informatie over 
centrale contributie-inning;
■ oplossen financiële problemen 
bij een aantal kiesverenigingen;
fl verstrekken van politieke infor
matie.

Bij de start van het buitendienst
werk werd afgesproken, dat de 
klemtoon van het werk met name 
zou komen te liggen op de eerste 
drie taken.

Start

In het najaar van 1973 begon de 
werving van buitendienstmede
werkers. In N.G. en A.R.Post wer
den advertenties geplaatst, waarop 
een flink aantal reacties binnen
kwam. Uiteindelijk werden door 
het partijbestuur per februari 1974 
vier personen benoemd: mvr. W. 
Chr. van Dinter-Vroegindeweij, 
Maassluis, G. Lakerveld te Wilnis, 
K. Lanting te Hardenberg en J. 
Tjabringa te Katwijk aan Zee. Per 1 
september 1974 werd benoemd H. 
Faber te Borger, waardoor de totale 
sterkte op vijf man kwam.
Jammer genoeg was de heer La
kerveld door gewijzigde persoon
lijke omstandigheden genoodzaakt 
per oktober 1974 zijn buitendienst- 
activiteiten te beëindigen. In deze 
vacature is voorzien door de be
noeming van W.A. van Zanten te 
Baarn per 1 januari 1975.
In de beginfase is een aantal trai
ningsbijeenkomsten georganiseerd. 
Half maart 1974 zou met het afleg
gen van de eerste bezoeken worden 
begonnen. Met het buitendienst- 
team vinden thans om de 2 a 3 
maanden besprekingen over de 
gang van zaken plaats.

Regionale spreiding

Bij de opzet van het werk is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met 
een voldoende regionale spreiding. 
Het huidige team bestrijkt de pro
vincies Drente, Overijssel, Gelder
land, Utrecht, Noord-Holland en 
Zuid-Holland nagenoeg volledig. 
Moeilijker ligt het voor grote delen 
van de provincies Friesland, Zee
land, Noord-Brabant 'en Limburg, 
terwijl ook het noordelijk deel van 
Groningen moeilijk bereikbaar is. 
Uit de „onbereikbare delen” van 
het land zijn echter geen aanvragen 
van kiesverenigingen voor bezoek 
van de buitendienst ontvangen. 
Toch zou verdere uitbreiding van 
de mogelijkheden wenselijk zijn. Te 
denken valt aan de benoeming van 
iemand in Friesland en in West- 
Brabant (van waaruit ook grote de
len van Zeeland bereikbaar zijn).

Bezoeken kiesverenigingen

Bij de start van het werk deed zich 
de vraag voor op welke wijze de 
kiesverenigingen benaderd zouden 
moeten worden. Gekozen werd 
voor de bewandeling van diverse 
wegen. In de eerste plaats werden 
de kiesverenigingen via een brief 
en via berichtjes in „Nederlandse 
Gedachten/A.R.Post” uitgenodigd 
gebruik te maken van de diensten 
van het buitendienstteam. In de 
tweede plaats ontving elke mede
werker van het partijsecretariaat 
een lijstje met suggesties van te be
zoeken kiesverenigingen.’ Met name 
werd bij dit laatste gedacht aan

Balans van één jaar buitendienstwerk (I)

Kiesverenigingen vinden 
buitendienstwerk

TUSSENBALANS -
' -* ■

Onlas$*~ heeft het rparti|bestuui\ 
een n otit ie  besproken, waarin de 
balans: w ordt  „npge'maakt van de 
ervaringen met het b u iten d ien st - ,  
werk, dat sinds maart 1974 func
tioneert Besloten  is het buiten-' 
rf-ienst.werk -voort te zetten en een'. 
aantal maatregelen ter yerbete- 
rm g en u itbou w  te treffen. lil twee 
artikelen ral d e  tussenbalans van 
Met. bui tend lenst werk-v-worden o p - ■ 
g e m a a k t ‘ en zullen b e le id s l i jn en - 
v ó ó r  de toekom st w orden  ge
schetst De artikelen zijn .Voor een 
belangrijk  deel een' w eergave  van 
de ‘ partijbestuursnotitie  Op dgze 
pagina treft u het eërste artikel

B uitendienst
m ensen geven

advies in de regio
,, De ^ R P . heeft.kortgeleden een 

viertal buiténdiensttngdewetkers 
benoemd In NG van-23 februari 
jt schreven w ij er reeds over.

Het zun mevr W Chr van 
‘ 1 . Dinter-Vroegindewey" te Maassluis  ̂‘ 

K Lanting te Hardenberg G La 
• kerveld te Wilnis en J Tjabringa te 
- Katwuk '

Zij zulten vanaf april "beschikbaar
.yiin r»m tn Hp rotrirv hpt A R P

de avonduren - veld werk in de'regio , i 
te verrichten Aarf de' oproep werd 
geho'or, gègeYep'met-als gevolg vier., 
benoemingen.- Fr. wordt -nog ge
zocht naar een' of enkele medewer
kers in het Noorden des Lancfs (met 
namè _ FriesUnd en Drente), -zodat 
het, team. nog; enige uitbreiding zal 
ondergaajt * ■» ^
In samenwerking mgt het partijse* 
cretanaat vindt jhans training, en 
■gchohng plaatsen  dfe töekomstige

•- mft/imtinrtorc.'Orv ,

minder goed functionerende kies
verenigingen.
Gezien het gevorderde seizoen bij 
de start van het werk (april 1974) 
kon van april tot en met juni 1974 
slechts een beperkt aantal kiesver
enigingen worden bezocht. Weinig 
kiesverenigingen vroegen zelf om 
advies; eveneens weinig kiesver
enigingen maakten direct een con
crete afspraak met een buiten
dienstmedewerker, na daarvoor 
telefonisch en/of schriftelijk een 
verzoek te hebben ontvangen. 
Vanaf september 1974 steeg het 
aantal verzoeken van kiesvereni
gingen. Toch is het aantal kiesver
enigingen, dat zelf een verzoek 
voor een gesprek met de buiten
dienst doet, te beperkt.
Tot nu toe zijn in totaal ca. 80 be
zoeken afgelegd. Voor een belang
rijk deel zijn deze bezoeken tot 
stand gekomen op initiatief van de 
buitendienstfunctionarissen.

Contacten Kamercentrales, 
/campagneteams

Teneinde de coördinatie in de regio 
zo optimaal mogelijk te doen zijn, 
onderhouden de buitendienstfunc
tionarissen contacten met de bestu
ren van de desbetreffende Kamer
centrales en evt. Statencentrales. 
Daarnaast hebben zij ook contacten 
met de campagneteams in hun re
gio.
Dit contact, dat o.a. bestaat uit het 
zo nu en dan bezoeken van verga
deringen, geeft de buitendienstme
dewerkers een indruk van hetgeen 
in een bepaalde regio leeft. 
Daarnaast kan in onderling overleg 
tot bepaalde werkafspraken geko
men worden. Het contact met de 
Kamercentrales wordt momenteel 
üitgebouwd.

Rapportage

De buitendienstfunctionarissen 
rapporteren in eerste instantie 
rechtstreeks aan het partijsecretari
aat. Zij opereren immers op kosten 
en op aanwijzingen van de lande
lijke partij.
Van elk afgelegd bezoek wordt een 
verslagje gemaakt, dat wordt vast
gelegd op een rapportageformulier. 
Elke rapportage geeft een indruk 
van de reden van het gesprek, de 
aard van het gesprek en de ge
maakte concrete afspraken. De 
Kamercentrale ontvangt een af
schrift van de rapportage. Het komt 
nogal eens voor, dat één gesprek 
onvoldoende blijkt. Op zo kort mo
gelijke termijn komt dan een 
tweede gesprek tot stand. Uiteraard 
is het mogelijk, dat een kiesvereni
ging na verloop van tijd opnieuw 
een beroep doet op de buiten
dienst. Permanente begeleiding is 
dus mogelijk.
Om na te gaan hoe de kiesvereni
gingen zelf reageren op de gehou
den gesprekken is een kort enquê

teformulier (tien vragen) toege
stuurd aan ruim 40 kiesverenigin
gen.
31 kiesverenigingen hebben gerea
geerd. Eén formulier was blanco. 
Op basis van de overige 30 formu
lieren zijn de hieronder vermelde 
gegevens tot stand gekomen.

Totstandkoming contact
15 kiesverenigingen (50%) namen 
zelf het initiatief tot een gesprek; 
bij de overige 15 kiesverenigingen 
(50%) kwam het gesprek tot stand 
op initiatief van een buitendienst- 
functionaris.

Reden gesprek
De kiesverenigingen, die zelf het 
initiatief namen, gaven daarvoor 
onder meer de volgende redenen 
aan:

■ het verkrijgen van advies;
■ stimulans organisatorisch werk;
■ een reden om eens te vergade 
ren;
■ zien geen taak meer voor kies
vereniging;
B financiële nood;
B nieuw leven inblazen kiesver
eniging;
B slecht bezoek vergaderingen;
B jongeren bij de politiek betrek
ken;
B interne moeilijkheden.

Aard van het overleg
Alle contacten mondden uit in één 
of meer gesprekken ter plaatse. Het 
bleef dus nergens bij telefonisch 
contact alléén.

Aantal deelnemers gesprek
Aan de gesprekken werd als regel 
door vrij veel personen deelgeno
men. De groepen varieerden in 
grootte van 1 tot meer dan 10, per
sonen. Weinig kiesverenigingen ga
ven concreet aan wie de gesprek
ken bijwoonden. Voorzover het 
werd aangegeven gaat het bijna al
tijd om voorzitter, secretaris en 
penningmeester van de kiesvereni- 

_ ging en één of enkele raadsleden. 
Hier en daar werd een ledenverga
dering bijeengeroepen.

Contact zinvol?
25 kiesverenigingen (83%) vonden 
het contact zinvol; 5 kiesverenigin
gen (17%) vonden het niet zinvol.

Activiteiten gewijzigd?

11 kiesverenigingen (37%) wijzig
den op grond van het gesprek de 
werkwijze; 15 kiesverenigingen 
(50%) deden dat niet, terwijl vier 
(13%I het nog niet deden.
Van _ de kiesverenigingen, die 
nieuwe activiteiten ontwikkelden, 
ontvingen wij o.m. de volgende toe
lichtingen:
B informatieblad uitgeven/uitbrei- 
ding fractieberaad;

. B financiële actie;
B raadsadviescollege ingesteld;
B ledenwerving gestart;

B andere vergadertechniek;
B start gespreksgroep;
B avond mét fractie;
B vergaderintensiteit vergroot;
B gespreksgroep met jeugdige 
niet-leden.
De kiesverenigingen, die de activi
teiten ongewijzigd lieten, argumen
teerden dit als volgt:
B is niet mogelijk;
B gebrek aan mankracht;
B onvoldoende over concrete acti- , 
viteitén gesproken;
B bestuursleden niet actief;
B geen wijziging van activiteiten, 
maar wel toename ervan;
B wij ontplooien al veel activitei
ten.De kiesverenigingen, die nog geen 
wijzigingen toepasten, beraden zich 
nog over het karakter ervan.

Ervaringen met nieuwe 
activiteiten

Mede omdat maar betrekkelijk 
weinig kiesverenigingen tot wijzi
ging van activiteiten' overgingen,

Buitendienstservice
De A.R.P. beschikt over een team 
vrijwilligers, die als buiten
dienstmedewerker kiesvereni- 
gingsbesturen willen adviseren 
over het plaatselijk politieke 
werk. Deze extra A.R.P.-servlee 
kost de kiesverenigingen niets. 
Voor het maken van een afspraak 
met één onzer medewerkers kunt u 
zich in verbinding stellen met het 
seeretariaat van de A.R.P., Dr. 
Kuyperstraat 3, Den Haag. Ook 
telefonisch: 070-18.39.60.

konden maar'enkele kiesverenigin
gen opgeven hoe de ervaringen met 
het nieuwe zijn.
17 kiesverenigingen (57%) zullen 
niet schromen nogmaals adyies aan 
de buitendienst te vragen. 7 kies
verenigingen (23%) zullen geen ge
bruik meer maken van de buiten
dienst. Zes kiesverenigingen (20%) 
zullen misschien nog eens advies 
vragen of weten het nog niet.
22 kiesverenigingen (73%) zijn van 
mening, dat het buitendienstwerk 
moet worden voortgezet. Eén kies
vereniging (4%) vindt van niet. Ze
ven kiesverenigingen (29%) aarze
len of hebben er geen oordeel over. 
Door een aantal kiesverenigingen 
zijn suggesties t.a.v. het buiten
dienstwerk gedaan.
B doorgaan, maar als het kan iets 
praktischer;
B laat de buitendienstfunctionaris- 
sën zelf contact opnemen met 
slecht functionerende kiesvereni
gingen;
B verzorgen van sprekers;
B stimuleren activiteiten kiesver
enigingen naar buiten;
B buitendienstwerk moet gerichter 
worden opgezet, bv. voorstel tot 
winterprogramma;
B zou öpzetten van gespreksgroe
pen iets zijn?
B buitendienstwerk is ondankbaar 
werk;
B hij (dé b.f.) zou nader contact 
opnemen; dan ook doen!
B buitendienstfunctionaris moet 
goed geïnformeerd zijn en gratis 

'hulpmateriaal beschikbaar stellen; 
B buitendienstfunctionarissen niet 
indelen naar streek, maar naar 
grootte en karakter van plaats;
B ga zo door en breidt het team uit 
om overbelasting te voorkomen;
B onze kiesvereniging heeft er 
geen cent voor over.

In een volgend artikel zullen con
clusies worden getrokken en en
kele beleidslijnen voor de toekomst 
worden uitgestippeld.

De
ANTI REVOLUTIONAIRE PARTIJ

- wil graag in contact komen met 
kandidaten voor de functie van

part-time
buitendienstfunctionaris 
(regio Friesland)

Voor deze onbezoldigde functie zoeken 
wij iemand (woonachtig in Friesland), die 
zich betrokken voelt bij de christelijke 
politiek en die ideeën heeft over een 
eigentijdse aanpak en vormgeving van 
het politieke werk op plaatselijk niveau. 
Zij/hij zal de plaatselijke 
A.R.-kiesverenigingen met raad en daad 
terzijde moeten staan bij het ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten.

Sollicitanten dienen te beschikken over 
een auto en bereid te zijn wekelijks 
gemiddeld twee avonden voor de partij 
werkzaam te zijn.

Het buitendienstteam van de A.R.P. 
bestaat thans uit zes personen. Zij doen 
hun werk namens het partijbestuur; hun 
programma wordt in overleg met het 
secretariaat en de regionale 
partij-organen opgesteld. Daaraan 
brengen zij ook verslag uit van hun 
werkzaamheden.

Aan de functie is geen honorarium 
verbonden. Wel een vergoeding voor 
autokosten, onkosten en telefoonkosten.

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie met 
uitvoerige gegevens richten aan het secretariaat van 
de A.R.P., t.a.v. D. Corporaal, Dr. Kuyperstraat 3,* 
Den Haag. Tel. 070-18.39.60 (Ook voor nadere 
inlichtingen).

fi P § ̂  Evangelische 
1 H  I k l  Vo lkspartij
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H a n d e l  en I n d u s t r i e
Wordt lid van de A.R.P.
Door onderstaande bon in te vullen en op te sturen kunt u zich opgeven 
als lid van de ARP. De jaarlijkse contributie bepaalt u zelf; de Contributie- 
staffel kunt u als richtlijn hanteren.
Naam: . . . : ...................................... .

Adres:............................. .........................................................

Woonplaats: ...................... .....................................................

Bon opsturen naar:
ARP, Antwoordnummer 66, Den Haag (U behoeft geen post
zegel te plakken).

In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen.

B.V. GEBR. SALVERDA
AANNEMERSBEDRIJF

’t Harde, Bovenweg 7.

Tel. 0 5255-1666.

MEILINK B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE
VERPAKKINGEN

Vestigingen in BORCULO: Tel. 0 5457-1561*
ZUTPHEN: Tel. 0 5750-13748 
BOXMEER: Tel. 0 8855-1744

sCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

1 BINNENHAVENSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele 
land.

ROTTERDAM
Telefoon 0 10-37.34.28 -  Postbus 64010 -  De Jonghstraat 25

W. VISSER & ZN. N.V.
SCHEEPSWERF
MOTOREM-
HERSTELPLAATS
Ankerpark 2
TELEFOON 0 2230-1.66.41 
DEN HELDER

NIEUWBOUW en REPARATIE

OOSTERBAAN
&

LE COINTRE N.V.
GOES -  Telefoon (0 1100) 7555*
DRUKKERS
UITGEVERS

• • Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van Schuppen N.V., 
Nude 28,
Wageningen.

WIJ KOPEN EN VERKOPEN 
PALLETS

in vele afmetingen en uitvoeringen 

Onze handelsvoorraad:

30.000 STUKS
*  w.o. veel nieuwe

Bijzonder gesorteerd in de maat 100 x 120

PALLET-BEDRIJF

J. STAAT - BARENDRECHT
Telefoon 0 1806-2096.

Opslagterreiru Noldijk 140.

chr. Spaarbank„Eigen Haard”
■ LOPENDE DIEP 7 (bij de Kijk irrt Jatbrug) GRONINGEN TEL. 127902

JEUGDSPAARDERS 
{met 10% premie) BELEGGINGSBOEKJESj

ASSEN: Mw. H. J. Beekman-Prins. Speenkruidstr. 393: H. Rook, Mauritsstr. 33 
—  DELFZIJL: H. Elderman, Waterstr. 77 — GRONINGEN: (Vlnkhulzen): Mw. 
B. H. G. Knol-Groeneveld, Zilverlaan 60 —  VEENDAM-MUNTENDAM: H. H. 
Kampinga, Adr. Ceertsploin —  WINSCHOTEN: L. 'Looijenga, Parklaan 48.



weekblad van de anti-revolutionaire partij

31e jaargang -  nr. 1 5 - 1 2  april 1975 Deze week o.a. aandacht voor het werk van de buitendieristfunctionaris- 
sen, hierboven gefotografeerd tijdens een trainingsbijeenkomst.

Inkomens-
conferentie

In dit nummet uitvoerig aan
dacht voor de CDA- 
inkomensconferentie, die einde 
vorige week in Utrecht is ge
houden. Op deze conferentie 
fungeerde prof. Goudzwaard 
o.a. als inleider. Hij stelde on
der meer dat de zwakke groepen 
in de, samenleving beschermd 
moeten worden tegen de gevol
gen van de'inflatie. Deze kwets
bare groepen bevinden zich 
momenteel met name in het 
midden- en kleinbedrijf en in de 
agrarische sector, aldus Goud
zwaard. Ook bepleitte hij, met 
onder andere een beroep op 
de Mozaïsche wetgeving, een ze
kere inkomensherverdeling.
Verder o.a. aandacht voor de si
tuatie van de Zuidmolukkers.

Steeds sterker sluipende
ontduiking van overeengekomen rechtsregels

Wij leven in een ingewik? 
kelde samenleving. Er zijn 
miljoenen Nederlanders bij
een op een betrekkelijk 
klein stukje grond. Op tal
rijke manieren hebben wij 
met elkaar te maken in een 
technisch-economisch ge
zien hoog ontwikkelde 
maatschappij. Het funktio- 
neren van zo’n samenleving 
vereist een tamelijk om
vangrijk stelsel van regels 
en voorschriften èn het zich 
houden eraan. t Zelfs al is 
men het persoonlijk oneens 
met bepaalde regels, nako
ming blijft nodig (tenzij men 
im gewetensnood komt). Er 
ontstaat echter een maat
schappelijk probleem, in
dien een belangrijk deel van 
de bevolking zich in toene
mende mate gaat onttrekken 
aan gestelde regels.
Het gaat in dit verband niet zozeer 
om de bestuurlijke schokwerking

Oosterbaan & Le Cointre n.v. 
Goes
Telefoon (01100) 7555* 

DRUKKERS-UITGEVERS

Al 70 jaar drukker 
in Benelux voor 
bedrijven en organisaties

Nederlandse
Gedachten
Een blad om veel 
van te verwachten!
□  Een abonnement op Ned. 

Gedachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement 

( f7 , -  per half jaar)
Mijn geboortedatum is

□  Stuur mij enkele proefnummers

Naam. „ ..............................................

Adres....................................................

W oonplaats.........................................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66, 

Den Haag. Géén postzegel

Het: enige politieke 
weekblad van 
formaat

Voor een partij die zich wil laten 
gezeggen door bijbelse normen is 
de relatie tussen ethiek en politiek 
geen vreemde eend in de bijt. 
Maar het is meestal gemakkelijker 
te vertellen hoe het zou moeten, 
dan de realiteit te verbeteren. Ook 
wanneer het gaat om de rol van 
het zwarte geld en soortgelijke

van een acute „burgerlijke onge
hoorzaamheid” , maar om de perike
len die verbonden zijn aan een 

'sluipende ontduiking van de..over
eengekomen rechtsregels. Dllh zijn 
er minstens tweeërlei problemen. 
■In de eerste plaats problemen 
voor de individuele burger, die zich 
voor zichzelf gewetensvol moet 
verantwoorden.
■In de tweede plaats evenzeer voor 
de overheid, die zich moet afvragen 
in hoeverre de wetten een te zware 
wissel trekken op het zedelijk ver
mogen van de burgers.

Goed of fout?
In het algemeen zal de lezer weinig 
moeite hebben met het ethische 
oordeel, dat zaken als fraude, kor- 
ruptie, belastingontduiking en 
misbruik van sociale voorzieningen 
verwerpelijk zijn. Het met een der
gelijk pordeel volstaan, lijkt mij 
een te goedkoop einde van dit arti
kel. In dat geval had het ook beter 
niet geschreven kunnen worden in 
een politiek periodiek.
Op het vlak van de micro-ethiek is 
het volgende bijbelse onderscheid 
van belang. Naar aanleiding van de 
vragen van enkele Farizeeërs over 
het graan „dorsen” van de discipe
len op de sabbath maakt Jezus on
derscheid tussen het overtreden 
van de wet en het wel of niet schul
dig zijn aan die overtreding. In het 
algèmeen acht men zo’n niet- 
schuldigheid bij het overtreden van 
een rechtsregel aanwezig in het ge
val van (a) onwetendheid, en (b) 
overmacht. _ Het laatste argument 
dekt tal van noodgevallen, zoals het 
spreken van onwaarheid in oorlogs
tijd, en het wegnemen van voedsel 
in hongersnood. Het lijkt mij ook 
mogelijk, dat in sommige gevallen 
de maatschappelijke toestanden 
aanleiding geven tot dergelijke ge
vallen. Toch zullen zulke nood
situaties in de Nederlandse ver
houdingen niet veelvuldig voorko
men. Men kan er de vermoede 
wijde verbreiding van misbruik en 
ontduiking op het gebied van de 
portemonnee niet mee verklaren, 
laat staan goedpraten.
Goedpraten is toch al overbodig, 
gezien de zwakke moraal op belas
tinggebied tot en met de calvinisti
sche kringen van Nederland. Soms

ETHIEK EN 
POLITIEK

zaken in de maatschappij, doet 
deze spanning tussen norm en feit 
zich voor. In een serie van twee 
artikelen wordt dieper ingegaan

op dit probleem voorzover het 
gaat om de ontduiking op het 
terrein van de belastingen en de 
sociale verzekeringen. Met name 
zal de vraag moeten zijn, welke 
konsekwenties de A.R.P. hieruit 
moet trekken voor haar beleid 
betreffende de wetgeving en de 
uitvoering daarvan.

men zou staan. Hierbij is echter een 
element aanwezig dat nadere aan
dacht verdient. In vele gevallen 
hoort men spreken van „hoge ta
rieven” , „ondraaglijke lasten” , 
„vanwege de ingewikkeldheid te
veel betalen” en dergelijke uitla
tingen. Het gaat mij in dit verband 
niet zozeer om de min of meer ver
standelijke uitspraak, dat de kol-> 
lektieve sektor (= het geheel van 
overheidsbestedingen) te groot zou 
zijn.
Het gaat mij in dit verband vooral 
om het niet-rationele gevoel, dat 
men door de overheid- in de tang 
wordt genomen, en dat het daarom 

lijkt er sprake te zijn van.een dub- niet zo erg is om wat terug te ha- 
bele moraal; alsof de verhouding len. Bovendien, zo vindt men, kan 
tot de overheid onder andere nor- een rijker iemand de sluipwegge-

Dr. A. J. Vermaat.

Zwart geld

Door dr.
A. J. Vermaat
Tweede kamerlid ARP

tjes veel beter vinden.
Ook; op dit terrein kan het immers 
voorkomen dat de gevestigde in
stellingen schadelijk inwerken op 
het individuele leven.

Zwarte vlek 
in de samenleving

Voorlopig gaan wij uit van de ver
onderstelling dat de regels op het 
gebied van de belastingen en de 
sociale verzekeringen aanvaardbaar 
zijn in objektieve zin. Wanneer men 
dan de maatschappelijke realiteit 
vergelijkt met deze wettelijke rege
lingen, ziet men een toenemend 
aantal symptomen die duiden op 
een spanning tussen norm en feit. 
Het afgelopen jaar heb ik een dos
sier aangelegd van berichten over 
het ontduiken van verschuldigde 
betalingen. Het is dikker geworden 
dan ik had verwacht. Kennelijk 
gaat het om een verschijnsel van 
brede omvang.
Op meerdere terreinen speelt dit 
verschijnsel een rol. Enige tijd ge
leden lag de klemtoon op het mis
bruik of het oneigenlijke gebruik 
van de sociale voorzieningen. Ge
ruchten over bijverdienen door 
werklozen of het ten onrechte trek- 

Vervolg op pag. 5

W. Smeenk & Zonen
PIANO’S - ORGELS 
STARINGPLEIN 7 
TEL. 020-185151'
AMSTERDAM.
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De huidige minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
Mr. Van Doorn, is een actievar man. 
Veel van hetgeen hij heeft toegezegd 
in de vorm van nota’$ heeft hij in
gelost. Zo is onlangs de nota 
massa-media-beleid verschenen. 
Wat dit aspect betreft mag hij tot 
voorbeeld zijn voor collega’s die wel 
met toezeggingen strooien maar tot 
nu toe weinig productie hebben. 
Met name doelen wij hierbij op mi
nister Vorrink. Al beseffen wij ter
dege dat een departement met een 
volwassen, deskundig en inge
werkt ambtenarencorps veel vóór 
heeft op een nog jong departement.

„Politieke commissaris”
Een goed bewerktuigd departement 
heeft minister Van Doorn wèl, dank 
zij zijn voorgangers. In dat ver
band moet ons overigens toch even 
de opmerking van het hart waarom 
juist deze minister een -  min of 
meer officiële -  „politieke commis
saris” heeft aangetrokken. De aan
wezigheid van een dergelijke, overi
gens aan de persoon van de minis
ter gebonden, adviserende figuur 
zonder een officiële verantwoorde
lijkheid, moet frusterend werken op 
een integer en bekwaam ambtena
rencorps. Naar onze informaties 
zouden diens adviezen aan de m i-, 
nister niet verder volledig kenbaar 
worden gemaakt. Als dit juist zou- 
zijn kunnen wij ons heel goed voor
stellen dat de verantwoordelijke 
ambtenaren in een moeilijke positie 
worden gemanoeuvreerd. Men kent 
dan, naar het ons voorkomt, veel 
minder de achterliggende gedach
ten waarop het beleid steunt, zodat 
voor hen het minder eenvoudig 
wordt dit beleid te verwoorden. Het 
zou de moeite waard zijn -  nu dit 
instituut door dit Kabinet vrijwel 
geruisloos is geïntroduceerd -  als de 
Kamer concreter inzicht zou hebben 
in de, met deze figuur opgedane er
varing. Na deze tussenopmerking 
komen wij terug op de in het begin

De veelsoortigheid 
in pers en omroep

genoemde nota- massa-media- 
beleid.
Massa-media zijn e r ' veel en veel
soortig. De krant, de omroep, de 
weekbladpers, de lokale kabel (die 
thans in een zestal experimenten 
wordt uitgeprobeerd), de film, het 
boek, het tijdschrift, de reclame, de 
grammofoonplaat enz. De veelsoor
tigheid wordt nog versterkt door het 
feit dat de exploitatie vaak op 
commerciële basis, maar soms ook 
op niet-op-winst-gerichte uitgangs
punten is gestoeld. Ook dat dient 
gewicht in de schaal te leggen. Nu 
de overheid, sedert de laatste paar 
kabinetten, een aantal jaren een 
actief cultuurbeleid voert, 'is het 
zaak dat zij de pluriformiteit, de 
veelsoortigheid vooropstelt. Het 
mag niet zo zijn dat de persoonlijk 
geëngageerdheid o f betrokkenheid 
van de minister beleidsbeslissend 
zou worden. Het „heel sterk verbon
den zijn met” is op zichzelf ook voor 
een minister een goede bijkomstige 
omstandigheid, maa? mag niet 
overheersen. Hij voert niet een per
soonlijk beleid alleen, maar doet dit 
ten bate van de gemeenschap, ons 
ten goede. Daarom vinden wij dat, 
zeker bij het culturele beleid, de 
pluriformiteit voorop moet staan. 
Wij menen dat de massa-media- 
beleidsnota daaraan wel voldoet.

Grenzen

De minister stelt zich, overigens te-

o g e n s c h o u w

recht, grenzen. Een alles omvattend 
beleid wil hij niet presenteren om
dat dit eenvoudig nog niet kan. 
Daarvoor zijn onvoldoende onder
zoeken, resultaten bekend. Boven
dien is er een snelle ontwikkeling te 
onderkennen van deze media. Wor
den krant en boek vervangen door 
de kabeltelevisie (c.q. - radio) -  of 
misschien door de video of beeld
plaat? Worden tijdschriften wellicht 
vervangen dóór bandjes, die op elk 
geschikt moment leesbaar kunnen 
worden gemaakt? Het is van belang 
dat de overheid er zorg voor draagt 
dat haar beleidsvoornemens en de 
beleidsmaatregelen zoveel mogelijk 
op elkaar afgestemd zijn, en van 
overeenkomstige uitgangspunten 
uitgaat.Trouwens men zal óók moe
ten beseffen dat overheidsmaatrege
len die betrekking hebben op het 
ene medium dit directe of indirecte 
gevolgen kan hebben voor de ande
re. Om een voorbeeld te noemen: in

dien de STER nog meer zendtijd 
zou krijgen teneinde de omroeppot 
van meer inkomsten te voorzien, zal 
de pers dit zeker als een bijzonder 
schadelijke maatregel zien. Re
clame uitgaven plegen immers geen 
uitgaven te zijn die meegroeien met 
ruimere mogelijkheden daartoe.

De minister gaat bij zijn beleids
nota heel nadrukkelijk uit van het 
beginsel dat vrijheid van menings
uiting gewaarborgd moet blijven. 
Daarnaast behoort bevorderd te 
worden een zo ruim mogelijke deel
name aan de media in de verant
woordelijkheid van het gebruik 
daarvan. Wij verstaan dit in elk 
geval zo dat niet de overheid deze 
media tot zich wil trekken maar het 
gebruik wil overlaten -  binnen de 
door de wet gestelde grenzen -  aan 
het particulier initiatief. Geen 
overheidspers en geen overheidsom- 
roep. Ook niet langs de indirecte 
weg van subsidievoorwaarden.

Samenhangend
mediabeleid

Terecht zegt de, bewindsman in zijn 
nota dat van een geïntegreerd be
leid inzake de media geen sprake 
mag zijn. Gelijkvormigheid van be
leid is uit de boze naar ons oordeel. 
Trouwens ook als het gaat om de 
veelsoortigheid moet wel vaststaan 
dat pers en omroep niet' „als inwis
selbare grootheden kunnen worden

beschouwd. Men moet niet te snel de 
mogelijkheid die b.v. de omroep 
biedt als het gaat om informatie als 
een alibi te beschouwen voor het 
rustig loten verdampen van de 
veelsoortigheid van de gehele pers”  

aldus Prof. Boukema. Dit 
massa-media-beleid is daarom aan 
te duiden als een samenhangend 
media-beleid -  geen geïntegreerd 
beleid.

Overigens zal men er verstandig 
aan doen deze nota niet te zien als 
een begin van een beleid waarbij 
uit de schatkist royaal wordt tege
moet gekomen aan de consequenties 
van dit thans voorgesteld massa- 
media-beleid. Van verlegging van 
de prioriteiten binnen het algemene 
regeringsbeleid, waardoor meer fi 
nanciën „vrij komen” ten behoeve 
van het voorgestelde massa-media- 
beleid, is in deze nota nergens enige 
aanduiding te vinden. Integendeel 
de minister waarschuwt de lezer 
zelf reeds: dit beleid kan van de 
grond komen . binnen de grenzen 
van wat, zowel economisch als fi
nancieel mogelijk is. Grote moge
lijkheden zien wij eenvoudig niet 
zitten -  in de huidige situatie zeker 
niet. Om in militaire termen te 
spreken: concrete maatregelen zul
len betekenen „rekening man” . 
Daarover is dan het laatste woord 
niet gezegd. G.A.K.

bi;: vè rs ti.ik i’igen, lich to 'kne iiz ingcti. spi*. 
■spier-, en gawrichisptjnen.' .... v ' . ;

Met nationale parken wordt be
doeld: parken die primair in ver
band met hun natuurwaarde dienen 
te worden veiliggesteld. Hierin mo
gen geen gebieden voorkomen, die 
(o.m. landbouwkundig) in kuituur 
en in exploitatie zijn. Er wordt ge
dacht aan een aantal van ± 20 van 
minimaal 1000 ha.
Bij de nationale landschapsparken 
gaat het ook om natuur en land- 
schapsbescherming, maar in deze 
parken kunnen wel landbouwgron
den en woonkernen voorkomen. In 
totaal is ± 180 000 ha. gepland.
In beide typen parken wordt voor
gesteld, natuurreservaten te vor
men: gebieden die grotendeels ont
eigend zouden moeten worden. In 
de toekomst zou de totale .opper
vlakte aan natuurreservaten komen 
te liggen in de orde van grootte van 
100 000 ha.
De CRM-nota’s over de nationale 
parken en landschapsparken zijn 
bedoeld als diskussienota’s. Alle 
betrokkenen kunnen inspraak leve
ren. Het zal duidelijk zijn, dat ook 
binnen onze partij veel en grondig 
moet worden gediskussieerd. Ook 
met organisaties zoals b.v. de 
C.B.T.B. zal uitvoerig overleg moe
ten zijn zijn.

Reakties
Ivfiet alleen allerlei milieugroepen -

die in een eerste reaktie lieten we
ten, dat meer gebieden in aanmer
king zouden moeten komen maar 
vele liefhebbers van landschap, na
tuur en milieu hebben hun in
stemming laten horen.
Vraagtekens en protesten komen 
vooral van de agrarische bevolking. 
En dat is geen wonder. Het realise
ren van landschapsparken hangt 
voor een groot deel af van de me
dewerking van de agrariërs. In 
hoeverre zal er sprake zijn van 
„vrijwilligheid” , wat die medewer
king betreft? .Ervaring uit verschil
lende delen van het land wijzen uit,”

DRIETAL
NOTA’S

In februari jl. zijn drie nota’s 
verschenen over nationale parken 
en nationale landschapsparken. 
Verantwoordelijk hiervoor zijn de 
ministers van C.R.M. van 
Landbouw en Visserij en van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening.
In bijgaande bijdrage van 
mevrouw J. Kraaijeveld-Wouters 
wordt nader ingegaan op de 
inhoud van deze nota’s en worden 
in kort bestek een aantal vragen 
gesteld.

HTW— — — iB

Landschapsbeeld nabij Nederlangbroek.

dat het ministerie van C.R.M. en de 
boerenstand dikwijls eikaars taal 
niet spreken, waardoor er bij de 
boeren zeer weinig vertrouwen be
staat in de inspraak, die C.R.M. al 
dan niet geeft.
Eén van de drie samenhangende 
nota’s stelt als uitgangspunt, dat de 
belangen van de landbouw en na
tuurbescherming tot een synthese 
.moeten worden gebracht. In hoe
verre een reële synthese, een sa
mengaan van deze belangen moge
lijk is, zal moeten blijken uit het te 
voeren overleg. Vaak zullen com
promissen nodig zijn voor de reali
sering van parken en reservaten. 
Maar in elk geval moeten beider be
langen in onderling verband wor
den bezien.
Waar mogelijk en nodig zal inder
daad het landschap en de natuur 
moeten worden beschermd, soms 
ook hersteld.
Technologische ontwikkelingen, 
ook in de landbouw (grondbewer
king, verlaging grondwaterpeil), 
hebben natuur en landschap aange
tast. Flora en fauna moeten zich in 
harmonie met de omgeving kunnen 
ontwikkelen.
Maar de agrariërs, de nauwste be
trokkenen, zullen zeker reële in

spraak moeten krijgen. Onrust en 
wantrouwen zullen moeten worden 
doorbroken. Erkend moet ook 
worden, dat de boer -  naast kost
winner en producent van voedsel 
en grondstoffen -  altijd al eenland- 
schapsbeheerder was. Waar zich 
noodzakelijke beperkingen zullen 
voordoen voor de landbouw, zullen 
kompensaties moeten worden vast
gesteld.
Terecht is niet alleen sprake van 
een „beheerdersinkomen” , maar 
ook van een „investeringsbijdra
ge” .
Alle belangen kunnen in het bestek 
van dit artikeltje niet aan de orde 
komen, laat staan uitvoerig.
Wel moet toch nu al worden ge
waarschuwd tegen leegloop en ver
paupering, die in sommige streken 
dreigen (b.v. Z.W.-Friesland). Scho
len en allerlei voorzieningen moe
ten zoveel mogelijk worden ge
handhaafd en ook zinvol kunnen 
functioneren.
Mede in dit verband moet de re- 
kreatie worden genoemd. Moeten 
de z.g. tweede woningen worden 
afgebroken in de nationale parken? 
Is hier geen ruimte meer voor 
kampeergebieden en andere objek- 
ten van verblijfsrekreatie? Of moet

niet juist worden uitgezócht, op 
welke wijze de bevolking -  wellicht 
niet uitsluitend als toerist -  meer 
kan worden betrokken bij natuur 
en landschap en bij de betekenis 
ervan, waardoor en waarbij ook een 
gezonde mentaliteit wordt aange
kweekt?

Voorlopige konklusie
Tot slot enkele -  zij het voorlopige 
-  konklusies:
■ natuur- en landschapsbescher- 
ming verdienen een positieve be
nadering van bevolking en over
heid;
■ de agrariër moet in staat zijn, 
zijn drieërlei funktie uit te oefenen: 
kostwinner, producent van voedsel 
en grondstoffen èn landschapsbe- 
heerder;
■ (verdere) verpaupering van land
streken moet worden tegengegaan;
■ parken en reservaten dienen 
voor rekreanten -  in de ruimste zin 
van het woord -  zo ruim mogelijk 
toegankelijk te zijn;
■ de verschillende, soms tegenge
stelde belangen dienen in een reëel 
overleg aan de orde te komen.

J. G. Kraaijeveld-Wouters
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EEN
GEWAARSCHUWD

MENS...
Sinds het cultuurbeleid werd 
losgekoppeld van het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen valt duidelijk te 
constateren dat de overheid een 
actief cultuurbeleid voert. Met 
name mag hier worden genoemd 
ex-minister Mevr. Marga Klompé. 
Ook de huidige minister geeft 
blijk van het willen voeren van 
een actief beleid.
Wij menen dat dit een gelukkige 
ontwikkeling is te noemen. Het is 
van belang dat cultuur gezien 
wordt als een levend deel van het 
totale maatschappelijke gebeuren, 
waarin de mens samen met de 
ander leeft. Wij vinden het ook 
van belang dat de kunst als 
onderdeel van de cultuur wordt

gezien. Niet min of meer 
losstaande van de samenleving, 
maar als een integrerend 
onderdeel daarvan. En er is voorts 
meer aandacht gekomen voor de 
sociale positie van de kunstenaar. 
Toch moet ons hier iets van het 
hart.
Wij kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat -  in elk geval van 
de kant van de samenleving -  men 
probeert hun standpunt te maken 
tot hèt beleidsstandpunt van de 
overheid.
De overheid wordt dan onder 
sterke druk gezet om een bepaalde 
richting te geven aan culturele 
ontwikkeling.
Eén voorbeeld: het allernieuwste 
móet worden opgepakt en 
systematisch worden aangepakt -  
óók al is er praktisch geen 
belangstelling bij het publiek.
Wij menen dat de overheid dan 
zeer voorzichtig moet worden.
Men zal moeten blijven uitgaan 
van de pluriformiteitsgedachte -  
ook bij een actief cultuurbeleid
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commentaar
van de kant van de overheid.
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RODE VLAGGEN: 
BLIJK VAN 
ANNEXATÏE

Uit persberichten is bekend

geworden dat een paar 
gemeentebesturen overwegen op 
1 mei officieel de rode vlag uit te 
steken. De meest gepolariseerde 
stad van het land, Rotterdam, 
blijkt zelfs het formele besluit 
daartoe al'te hebben genomen. 
Wordt dat een ludiek gebeuren dat 
het volk na het oranjeplezier van 
30 april veel rood plezier op 1 mei 
zal verschaffen? Lange tijd is de 
ARP, veel goeds ten spijt, nogal 
ongevoelig geweest voor de 
charmes van ludieke 
gebeurtenissen. Geleidelijk komt 
daar verandering in. Het aantal 
vergaderingen dat wordt 
opgeluisterd door blijde en 
enthousiaste zang van jeugdige 
gospelgroepen neemt bijvoorbeeld 
hand over hand toe. De 
spontaniteit die daaruit 
voortvloeit, doorbreekt de vaak 
starre en formele stijl van 
kiesverenigingsbijeenkomsten.
Het gemeentelijk rood vlaggen op 
1 mei is echter blijk van een 
tegenovergestelde ontwikkeling.

Wat is het geval? De 1-mei 
manifestaties van de socialisten, 
schrompelen zielig weg bij een 
toenemend gebrek aan eigen 
enthousiasme. Steeds minder 
mensen blijken ze te bezoeken en 
het animo van organisatoren 
neemt navenant af. Teneinde dat 
te compenseren wil nu het rode 
college van B. en W. te Rotterdam 
gemeentelijk de rode vlag 
uitsteken. Daar zit iets 
krampachtigs en dwangmatigs is. 
Veel erger nog vinden we dat rode 
pret op 1 mei, georganiseerd door 
de overheid, een vorm van 
ideologische annexatie is. Wij 
gunnen de socialisten graag veel 
ideologisch jolijt op 1 mei. Maar 
wanneer ze vanuit een 
partijpolitieke machtspositie via 
,de overheid het gehele volk 
dwingen mee te doen aan dat 
jolijt, dan weigeren wij. Wij laten 
ons niet annexeren.

HET PVDA- CONGRES: 
OVER NAVO, STARFIGHTER EN 

GELOOFWAARDIGHEID

VICTOR MARIJNEN t
Zaterdagavond, nog even 
naar het laatste journaal kij
kend, zag ik de foto van Ma- 
rijnen op de beeldbuis ver
schijnen. Toen, nog voor de 
nieuwslezer het had beves
tigd, drong het tot mij door: 
het zware hartinfarct dat 
hem kortgeleden had getrof
fen had zich herhaald en 
ditmaal had het hem voor
goed geveld.
„Als het gras dat. opschiet: in de 
morgenstond bloeit het en schiet het 
op, des avonds verwelkt het en ver
dort het” . Dit woord uit Psalm 90 
schoot als eerste door mij heen.
Het lijkt nog maar zo kort geleden 
dat Mr. V. G. M. Marijnen als „le 
jeune premier” het minister- 
presidentschap op zich nam. Toch 
is het al weer twaalf jaar geleden. 
Beelden dringen zich op: de jonge 
maar reeds zeer gezagvolle secreta
ris van het Katholiek Werkgevers
verbond; als geslaagde minister 
van landbouw de ontdekking van 
het kabinet-de-Quay; de weinige ja- 
ren als minister-president met 
grote moeilijkheden als de verlo
ving van prinses Irene; voortijdig 
gestruikeld over de omroepkwestie; 
een weinig bevredigende periode 
als voorzitter van Rijnmond; ten
slotte een nieuwe taak als burge
meester van Den Haag, een ambt 
dat hij met weer opgefleurde animo 
en met grote toewijding vervulde. 
Eens de jonge premier. En nu, naar 
het lijkt slechts enkele ogenblikken 
later, voorgoed voorbij.
Op dit moment vervaagt in de her
innering de minister, de minister
president, de burgemeester, die 
Marijnen was, en komt naar voren 
de mens. De mens Victor Marijnen, 
die zichtbaar leed onder onrecht 
dat hem werd aangedaan; die ver
bijsterd was als hij in mensen werd 
teleurgesteld waarop hij vertrouwd

had; die het niet vatten kon als 
mensen, op wier medewerking hij 
blijk gaf prijs te stellen, uit zijn 
openhartigheid politieke munt 
sloegen; en die een oprechte onge- 
kompliceerde warmte uitstraalde in 
hét weerzien van mensen wier 
vriendschap en genegenheid hij ze
ker was. Een man ook, die verwon
derd en bewonderend in Gods’ 
schepping rondkeek en intens ge
noot van-de kleine vreugden van 
het leven.
Zijn heengaan zal door veel meer 
mensen als een persoonlijk verlies 
worden ervaren dan hij ooit zelf 
heeft kunnen vermoeden. Als hij 
het zou weten zou hij met zijn ver
wonderde blik rondkijken en God 
danken voor zoveel goeds. Terug
denkend aan Victor Marijnen wordt 
het woord van Psalm 90 verdron
gen door de belofte van een ander 
schriftwoord: „de gedachtenis des 
rechtvaardigen. zal tot zegen zijn” . 
*-In de herinnering aan Vic Marijnen 
zal de waarheid van dit woord wor
den bevestigd.

PVDA-CONGRES
Niet zonder tegenzin zet ik mij toe 
nu over te schakelen op de actuele 
politiek. De betekenis, die het in 
deze dagen te houden congres van 
de P.v.d.A. voor de Nederlandse po
litiek zal hebben noopt daar echter 
toe.
Naar het mij wil voorkomen zullen 
drie onderwerpen in het bijzonder 
het congres beheersen.

NAVO
In de eerste plaats is dit uiteraard 
de verhouding van Nederland tot 
de NAVO. Ik heb daar al-eerder 
over geschreven, maar er is een 
nieuw gegeven door de rede die de 
minister-president vorige week in 
Gouda heeft gehouden.
Twee dingen zijn van onze kant 
voortdurend naar voren gebracht.

■ In de eerste plaats dat de trouw 
aan het NAVO-bondgenootschap 
(met alle ruimte voor reserves en 
kritiek binnen de grenzen van die 
loyaliteit) voor ons voorwaarde is 
om steun, te kunnen blijven geven 
aan het kabinetsbeleid.
■ In de tweede plaats dat de 
minister-president, als hij nu een
maal de behoefte blijft gevoelen 
ook als partijpoliticus een rol te 
spelen, dan ook de moed moet 
hebben binnen zijn partij zijn gezag 
ten behoeve van zulk een essentieel 
onderdeel van het regeringsbeleid 
te doen gelden.
Ik heb hem nogal eens verweten 
dat het hem aan dit laatste te zeer 
ontbrak. Het zou zeer onbillijk zijn 
als ik nu zou zwijgen over de wijze 
waarop hij in Gouda tussenbeide is 
gekomen. Aangezien hem dit noch 
door alle regeringspartijen, noch 
door grote groepen in zijn eigen 
partij in dank zal zijn afgenomen, 
was dit helemaal niet zo eenvoudig. 
Wie in deze stellingname op een zo 
belangrijk beleidspunt niet de in
vloed herkent van christen

democratische deelname aan het 
kabinet, wil het kennelijk niet zien. 
Door tijdig stelling te nemen en 
daar ook op niet voor tweërlei uit
leg vatbare wijze voor te staan, 
heeft de minister-president de ver
trouwensbasis van het kabinet ver
strekt. Enkele begeleidende ver
ontschuldigende kreten (zoals over 
het ontbreken van „een linkse 
meerderheid” in het parlement) 
nemen wij maar op de koop toe als. 
psychologische smaakmakers die 
sommigen in zijn partij blijkbaar 
het slikken nog moeten vergemak
kelijken.
Het wachten is nu op de reacties en 
resultaten van het congres.

- Vervanging
Een tweede onderwerp zal zeer ze
ker de vervanging van de Starfigh- 
ter zijn. Minister Vredeling heeft 
kort en bondig gezegd dat de rege
ring en niet een partij daarover be
slist.
Intussen is het PvdA-Kamerlid 
Dankert, fractiewoordvoerder voor 
Defensie, al bezig de PvdA in stel
ling te brengen tegen de voorlopige 
voorkeur van Vredeling voor de 
F-16.
Wat mij echter zeer opviel, is dat 
Dankert weinig spreekt over de 
kwaliteiten van de verschillende 
vliegtuigtypen, maar zoveel temeer 
over een falend beleid van Vrede
ling, over een dreigend konflikt 
tussen Vredeling en de PvdA- 
fractie en over een eventueel aftre
den van Vredeling, al wil hij op die, 
vraag „niet vooruit lopen” , hoewel 
het hem wel duidelijk is dat Vrede
ling „in een erg moeilijke positie 
komt” . Na de operette, die Dankert 
heeft opgevoérd rondom de omko- 
pingsaffaire, kan hij moeilijk de 
eerst aangewezene geacht worden' 
om op hoge toon dergelijke opmer
kingen te maken.
Wat daarvan echter ook zij, duide
lijk is dat het vraagstuk van de 
vervanging het Kamerlid Dankert 
zeer bezighoudt. De vervanging 
niet zozeer van de Starfighter wel 
te verstaan, als wel van de minister. 
Toch eens opletten of het congres 
deze nuance ook is opgevallen.

Geloofwaardigheid
Een fractiegenoot van Dankert, 
buitenlandwoordvoerder Ter Beek 
is op dezelfde toer. Hij houdt zich 
de laatste dagen vooral bezig met

de vervanging van zijn geestver
wante minister van Buitenlandse 
Zaken Van der Stoel.
Ter Beek heeft onlangs op uitnodi
ging en op kosten van de Noord- 
Vietnamese regering een bezoek 
aan Noord-Vietnam gebracht. t 
Daarvan teruggekeerd treedt hij 
met grote deskundigheid op als 
pleitbezorger voor rechtstreeks 
steun en hulp voor Noord-Vietnam, 
daarbij alle regels van objectiviteit 
en internationaal gebruik aan zijn 
laars lappend.
Nu geef ik geen cent voor de be
trouwbaarheid van het regiem 
Thieu in Zuid-Vietnam, maar ik 
meen niettemin dat een op uitnodi
ging en kosten van de regering van 
Hanoi vergaarde kennis niet bij
draagt tot de geloofwaardigheid van 
een „deskundig” pleidooi ten behoe
ve van Noord-Vietnam.,
Twee jaar geleden hebben enige 
Kamerleden op uitnodiging en op 
kosten van de toenmalige Portu
gese regering een bezoek gebracht 
aan de Portugese koloniën in 
zuidelijk Afrika. Het was toen het 
VVD-Kamerlid Waalkens dat ons 
na zijn terugkeer met grote „des
kundigheid”  inlichtte over de ze
geningen van het Portugese regiem 
en over de schanddaden van de be
vrijdingsbewegingen. Terecht werd 
toen de geloofwaardigheid van ie
mand die op deze wijze zijn kennis 
vergaard had, op nul gesteld. Zelfs 
fractievoorzitter Wiegel gevoelde 
zich toen gedrongen zich van de 
uitlatingen van Waalkens te distan
tiëren. Op z’n best moest men tot 
een enorme politieke naïviteit kon- 
kluderen.
Laten we aannemen dat ook in het 
geval Ter Beek voornamelijk van 
politieke naïviteit sprake is. Maar 
ook dan lijkt hij niet de eerst aan
gewezene om de vervanging van 
Van der Stoel aan de orde te stel
len.

In elk geval heeft de liberaal- 
Waalkens nu zijn socialisti
sche pendant gevonden in 
Ter Beek. Toch benieuwd of 
deze overeenkomst ook aan 
het PvdA-congres niet is 
ontgaan.

Het nu autovrije 
Haagse Binnenhof is 
opgesierd met 
bloembakken. Aan 
de fontein die ver
plaatst is, wordt nog 
gewerkt.
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Met belangstelling, nam ik kennis 
van verschillende beschouwingen in 
enkele recente nummers van ,JVe- 
derl ,ndse Gedachten’’ over „gewe
tensbezwaren militaire dienst” . 
Deze beschouwingen resulteerden 
in het unaniem aanvaarden door 
Uw Fractie van een verruiming van 
de gronden Wet gewetensbezwaren 
militaire dienst (1962) met: die
tegen het gebruik van bepaalde 
geweldmiddelen en ten slotte -  
,met die tegen het gebruik van ge
weld, inclusief geweldmiddelen ten 
behoeve van een bepaald politiek- 
doel! Uiteraard zal het een ieder, 
duidelijk zjjn, dat in voornoemde 
gronden het geweten, of met een 
enigszins ouderwets '  aandoend 
doch nog steeds stijlvol woord: 
consciëntie, de hoofdrol speelt. De 
allesbeheersende vraag in deze 
aangelegenheid is, wanneer be
paalde bezwaren zich gaan verdich
ten tot bezwaren ten nauwste ver
weven met het geweten.
In enkele artikelen in het Fries 
Dagblad dd. 13 en 1.4 februari jl. 
heeft Hoofdredacteur Algra zich 
hierover nader uitgelaten. De 
strekking daarvan was een aanma
ning tot het betrachten van de 
grootste voorzichtigheid inzake een 
beroep op het geweten. En als van
zelf dringt zich de noodzaak op 
naar een diep doorgronden van 
aard en werking van het geweten.

Beslissend aspect

Bij het doornemen van alle be
staande omschrijvingen en zelfs de
finities moet mij toch van het hart, 
dat ik steeds hierin één aspect mis, 
en wel een beslissend aspect. Naar 
mijn mening staat het geweten in 
directe relatie met de wet Gods, op 
Horeb aan de mens gegeven. Een 
„afdruk” van deze wet staat elk 
schepsel, in het hart gebrand, ge
wild o f ongewild, gewenst of niet. 
Een overweging, afgestemd op het 
geweten, dient dus steeds terug te 
voeren te zijn naar één of meer 
„elementen” van de gegeven Wet 
Gods. ,
Het vorenstaande toepassende, heb 
ik geen enkele moeite, de juistheid 
te erkennen van de vroegere invoe
ring van de oude grond van erken
ning gewetensbezwaar militaire 
dienst neergelegd in de betreffende 
Wetten 1923, vervangen in 1962. Ik 
stem in met de mogelijkheid van 
toepassing van bovengenoemde 
Wet, hoewel persoonlijk een andere 
mening toegedaan, De respectering 
van de uitnemendheid der cons
ciëntie komt hiermede wel ten 
volle tot haar recht!
Wat nu de voorgestelde verruiming 
der gronden gewetensbezwaren 
met die tegen het gebruik van be
paalde geweldmiddelen, zgn. 
N.B.C.-wapens, betreft ook hierin 
wil ik -  zij het met grote aarzeling -  
meegaan en instémmen met deze 
verruiming op zgn. atoom- 
pacifistische gronden. Zeer wel zou 
ik mij kunnen voorstellen dat er 
een moment in de oorlogvoering 
komt, dat het te bereiken c.q. 
te handhaven doel nauwelijks ge
rechtvaardigd wordt door een inzet 
van middelen, ongeacht omvang en 
aard. Ook in dit geval staat de wei
gering tot medewerking aan gewa
penderhand optreden in relatie tot 
Gods Wet, welke leven en zin van 
leven beschermt. Hoe geheel an
ders evenwel staat het nu met de 
tweede voorgestelde uitbreiding 
gewetensbezwaren, en wel op poli
tieke gronden!
Waar het zesde gebod „gij zult niet 
doodslaan”  in zijn directe leesbaar
heid duidelijk is en de bescherming 
van het leven gebiedt, is geen enkel 
element van Gods Wet direct rele
vant op een bepaalde inrichtings- 
vorm van de maatschappij. Een di
recte relatie met Gods Wet is in de 
politieke houding, zoals aangeno
men door bepaalde' jongerengroe
peringen niet aan te wijzen. Zij 
kunnen en willen niet berusten in 
de bestaande maatschappijstructu
ren.
In een democratisch ingericht 
staatsbestel als het onze kunnen 
zij van hun ongenoegen manifest 
blijk geven door zich aan te sluiten 
bij politieke partijen. Maar wanneer 
eenmaal, na gehouden hoor en we
derhoor (parlement) door de over
heid, een bepaalde beslissing ge
nomen is, hebben deze groeperin
gen, naar goed democratisch ge
bruik, zich hierbij neer te leggen, 
en wordt hun weigering tot mede

>S'i *

Abraham Kuyper

Verruiming gronden gewetensbezwaren militaire dienst:

Is Abraham Kuypers mening 
over gewetensbezwaren 

nu nog wel van toepassing?
werking in de uitvoering revölutio- 
nair. Zij wensen dan wel deel aan 
de samenleving te hebben, erin te 
leven doch er niet voor te leven, 
wat inhaerent is aan elk leven. Zij 
wensen wel aan de ruif te staan en 
hieruit te eten, doch doen tevens 
hun behoeften hierin, wat zelfs een 
paard niet presteert.
Na eventuele erkenning van hun 
tot gewetensbezwaren (verdichte) 
politieke bedenkingen, in een be
paalde sector tewerkgesteld, zou
den zij dit vervangend werk weige
ren uit te voeren, omdat zulks im
mers de door hen veroordeelde 
maatschappijstructuur in stand zou 
houden. Bij een consequente door
voering van hun houding zouden 
deze die-hards aldus niets winnen 
met een eventuele verruiming van 
deze gewetensgrond.

Abraham, Kuyper
Omdat hun houding aldus revolu
tionair is, begrijpen wij tenenen
male niet de houding van de Anti- 
Revolutionaire fractie in dezen. Bij 
haar overwegingen heeft de Kamer
fractie gemeend, zich te mogen be
roepen op Abraham Kuyper, die 
stelde 'dat de overheid de uiterste 
terughoudendheid diende in acht te 
nemen inzake de respectering van 
de consciëntie. Zijn tijd werd ge
kenmerkt door velerlei actie „om 
Christus wil” en het recht op Chris
telijk organiseren op terreinen van 
uiteenlopende aard. De „uitne
mendheid der consciëntie” was 
hem daarbij een geducht wapen. En 
wat zien wij nu? Een integraal ge
bruik hiervan ten aanzien van rui
mer maatschappelijke en economi
sche ontwikkelingen, zodat het wel 
lijkt, o f men Kuyper gewoon laat 
buikspreken, zonder zich af te vra
gen, of zijn mening nog wel onver
kort toepasbaar is aangaande hui
dige ontwikkelingen in de samen
leving. Zou deze mening van Kuy
per ook onverkort gelden ten aan
zien van tot gewetensbezwaar ver
dichte politieke argumenten? Feit 
is, dat deze in zijn tijd niet ten to
nele werden gevoerd en dat men 
toen meer ontzag koesterde voor 
het gezag.
Vast staat in ieder geval, dat deze 
door mij aangevochten mogelijke 
uitbreiding in geen enkele verband 
staat met de vorige atoom- 
pacifistische en dat zij de autonome 
mens als individu naar voren 
schuift. Als Christenen dienen wij 
aan de hand van zondag 3 van de 
Heidelberger toch beter te weten! 
UW Fractie stelt wel een restrictie 
ten aanzien van de door de over

Lezers
ven ons..

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet opgenomeji.

om door middel van een anders ge
richte voorlichting in en door de 
krijgsmacht de niet erkendbe- 
zwaarden van gedachten te doen 
veranderen. Een feit dat zich vaak 
voordoet.

Inter Kerkelijk 
Vredesberaad

In de beschouwingen van Dr. de 
Kwaadsteniet worden ook artikelen 
aangehaald van het Interkerkelijk 
Vredesberaad. Ben ik reeds schich
tig bij het horen van deze naam, 
mijft wantrouwen wordt nog ster
ker wanneer ik in de tekst van Ar

tikel 2 van dit Beraad lees, dat in 
feite in de krijgsmacht een „bevel 
is bevel” situatie zou bestaan! Ta
bleau!
Hiermede lanceert dit IKV doelbe
wust een bewuste aantijging tegen 
de toepassing van het vigerende 
straf- en tuchtrecht in de krijgs
macht. In dit verband wil ik als ja
renlang zitting gehad hebbend lid 
van een Krijgsraad, Dr. de Kwaad
steniet zeer aanbevelen goed ken
nis te nemen van artikel 114 „Wet- 
bpek van Militair Strafrecht” . Uit
eindelijk teken ik protest aan tegen 
de reeds door Uw collegae geno
men beslissing en wel ditmaal op 
zuiver formele gronden.
De bereids te dier zake gehuldigde 
visie van de A. R. Kamerfractie ge
tuigt in haar totstandkoming van 
overhaasting, daar zij gevormd 
werd op de beschouwingen van één 
lid, terwijl gewoonlijk het advies 
wordt ingewonnen van een zorg
vuldig samengestelde militaire 
commissie van het College van Ad
vies, in welke commissie steeds 
enkele kamerleden belast met De- 
fensiezaken, zitting hadden.
’s Hertogenbosch, J. C. Zuidema 
(Brigade-generaal b.d., oud- 
voorzitter Militaire Commissie Col- 
.ege van Advies, ARP).

?

NOOT
Het lijkt .genoeg om nogmaals te 
verwijzen naar mijn artikelen in 
Nederlandse Gedachten van 4,11 en 
18 januari, 15 en 29 maart alsmede 
naar wat Aantjes schreef in de ru
briek Van A tot U, j.l. om het stand
punt van de ARP Tweede Kamer- 
fraktie voldoende naar voren te la
ten komen. Het gaat er niet om 
„Kuyper te laten buikspreken” , en 
het gaat ook niet om „de gedachten
wereld van het Interkerkelijk Vredes
beraad” . Ik geloof trouwens niet, dat 

-door een dergelijke benadering van 
Zuidema de discussie gediend wordt 
Het gaat wèl om onze opvatting, dat 
wij ook vandaag willen stilstaan bij 
de uitnemendheid van de consciën
tie. Het is wellicht goed nog eens te 
onderstrepen, dat wij het -  wanneer 
wij het in deze zaak over het gewe
ten hebben -  het inderdaad over het 
geweten hebben. Niet over eein los ge
voel en niet over een politiek be
zwaar, maar over een gewetensbe
zwaar, onverschillig of dit gewetens
bezwaar is terug te voeren op gods-

heid te betrachten uiterste terug
houdendheid, alvorens haar onder
danen te dwingen tegen hun gewe
ten .te handelen. Zij steunt hierbij 
op de mening van Anema, die stelt 
dat de taak van de Overheid voor
rang behoort te hebben, wanneer 
de vervulling van de overheidstaak 
daarbij in gevaar zou komen.
Hoe heb ik het nu? Gesteld dat ie
dere politiek, slim aangepunte jon
geman met deze politieke gewe
tensbezwaren zou komen aanzet
ten, en een behoorlijke krijgsmacht 
qua personeel niet meer gevormd 
zou kunnen worden, zou dan de 
geldigheid van deze politieke gewe
tensbezwaren niet meer bestaan? 
Dus op en neer dansen met wisse
lend aantal bezwaarden? Ik moet 
bekennen, hiermede in een nog 
diepere mist terzake terecht te ko
men! De overheid erkent de gel
digheid of niet, onder het adagium: 
Kom ik om, zo kom ik om! Al kan 
haar zwaardmacht dan niet meer 
functioneren, door totaal onvol
doende bezetting, de geldigheid 
van erkenning diene onverkort te 
blijven!
Het zal duidelijk zijn dat mijn 
standpunt ten aanzien van even
tuele erkenning van politieke gewe
tensbezwaren volstrekt afwijzend 
is.
Gelukkig, dat mr. Aantjes zich nog 
prijzend uitlaat over het gedrag van 
hen, die de naleving van art. 194 
van de Grondwet laten prevaleren 
boven vermeende politieke gewe
tensbezwaren. Gesteld, dat het aan
tal politieke erkende gewetensbe
zwaarden toeneemt en de meerder
heid behaalt, dan moeten de niet- 
bezwaarden, zo prijzend over hun 
bol gestreken zich toch wel gevoe
len als gekke Henkie! Een laatste 
inhoudelijk bezwaar is, dat bij er
kenning de mogelijkheid vervalt,

WORDT LID VAN.:-. 
DÉ ARJOS!

De ARJOS, de ongeveer 1500 leden tellende jongerenor
ganisatie van de ARP, biedt jongeren tot 29 jaar talloze 
mogelijkheden om politiek aktief te zijn. Eigentijds, crea
tief en onafhankelijk, maar nooit vrijblijvend. Zo zijn er 
de diverse plaatselijke ARJOS aktie-kernen. Politieke 
werkplaatsen bij1 uitstek om je in allerlei zaken van ge
meentelijk en regionaal belang eens kritisch te verdie
pen. Daarnaast zijn er o.a. diverse groepen die het werk 
van de ARP Tweede Kamerfractie begeleiden. Een 
unieke mogelijkheid om als jongere ook op landelijk nivo 
invloed uit te oefenen. Dan hebben we het nog niet eens 
over de studiekonferenties die er regelmatig plaats vin
den.
Bij dit alles ziet de ARJOS de Evangelische boodschap 
als het belangrijkste uitgangspunt.
Doe mee! Neem de uitdaging aan om aan de samenle
ving vorm te geven. Meld je aan als lid door onder
staande bon in te vullen. Dan krijg je bovendien het AR- 
JOS/ARP weekblad Nederlandse Gedachten toegezon
den. Een blad met uitstekende en deskundige informatie 
over alles wat er zich op politiek terrein afspeelt. Onmis
baar als je echt politiek meeleeft.
Wil je  liever eerst nog wat meer informatie. Ook dat kan.

ARJOS:AKTIVit e it  
EN CREATIVITEIT

NAAM: ........................... ....................

ADRES: .......................................................................
WOONPLAATS:.................. ........... ? . . . . ...................

O meldt zich aan als Arjoslid en betaalde f. 15,— (postrekening 
nr. 127164, ten name van Stichting Arjos, Den Haag) voor 
het lidmaatschap ARJOS, Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag; 
tel., 070-183960.

□ ontvangt toch liever eerst wat meer informatie.
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Conclusie op CDA-inkomensconferentie

Inflatie frustreert 
inkomensbeleid

Een inkomensbeleid dient gericht te zijn 
op dè ontplooiing van de mens

De taak en bevoegdheden 
van de overheid en de ver
antwoordelijkheden van de 
sociale partners staan steeds 
weer centraal wanneer 
wordt gesproken over inko
mensbeleid. Zo ook op de 
drie partijenconferentie van 
zaterdag 5 april, georgani
seerd en voorbereid door 
KVP, ARP en CHU en hun 
wetenschappelijke' bureaus. 
Een sterk accent is daarbij 
gevallen op de gevolgen 
voor een inkomensbeleid 
van de vertraagde economi
sche groei, een grote inflatie 
en een hoge werkloosheid. 
Dit in het licht van de be
trekkelijkheid van een na
tionale en de noodzaak van 
een internationaal integrale 
inkomenspolitiek.
Hiermee is al aangegeven, wat ook 
door de voorzitter van de studie
conferentie mr. W. Scholten in zijn 
openingswoord werd betoogd, hoe 
veelzijdig en veelomvattend een in
tegraal inkomensbeleid is. Zo’n be
leid houdt zich immers bezig met 
alle groepen in de maatschappij en 
ieder individu, zodat het betrek
king moet hebben op pensioenen, 
vermogensaanwasdeling en het fis
cale instrumentarium, om maar 
een paar aspecten te noemen. 
Daarom is het van veel belang 
hoofdljjnen van een CDA-beleid op 
te sporen, die recht doen aan de 
zwakkeren in de maatschappij. Een 
beleid dat gebaseerd is op de af
hankelijkheid van tijd en plaats, 
dat zich niet verliest in getallen en 
cijfers, en dat de inflatie be
schouwd als vijand nummer één.

Utopie of werkelijkheid?
Voor een inkomensbeleid moet 
worden gepleit, in de geest van de 
nota Gerede Twijfel, aldus de eer
ste woordvoerder op deze conferen
tie drs. G. Gerritse. De accenten 
zullen dan komen te liggen op de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
mens, op de normen die de mensen 
met elkaar vanuit deze verant
woordelijkheid opstellen, en op het 
ingrijpen op basis daarvan. Beleid 
voeren is immers ingrijpen op basis 
van de gehanteerde normen, wat 
ook geldt voor het voeren van in
komensbeleid. Het is de vraag of 
het hierbij gaat om harde economi
sche feiten en wetten of veel meer 
om een psychologische kwestie. 
Een inkomensbeleid dient gericht 
te zijn op de ontplooiing van de 
mens. De geldige normen liggen op 
het terrein van de menselijke 
waarde en waardering, de beschik
kingsmacht en het verantwoorde
lijk beheer. Het beleid is uiteinde
lijk gericht op de vertering van in
komen door personen. Inkomens
beleid dient dan ook gericht te zijn 
op een zo gelijk mogelijke verde
ling van bestedingsmogelijkheden. 
De te nemen maatregelen dienen te 
zijn gericht niet alleen op gelijke 
startkansen maar ook op een ge
lijke finish. Je kunt wel zeggen dat 
dit een utopie is omdat het strijdig 
is met de menselijke natuur. Maar 
dat neemt niet weg dat de te kiezen 
maatregelen dienen te zijn gericht 
op deze doelstelling. Al moeten er 
concessies worden gedaan, mag dat 
niet betekenen dat ook het doel 
wordt weggeworpen. Een gelijke 
verdeling is wel te verdedigen, 
maar welke ongelijke verdeling zou 
zijn te verdedigen? In werkelijk
heid zijn wij bereid om correcties 
aan te brengen. Als voorbeeld kun
nen de minimumlonen en uitkerin
gen worden genoemd. Daarmee is 
de toeWijzingsfunktie van het ar
beidsinkomen reeds doorbroken. 
Langs zulke lijnen moet de utopie 
dichterbij gebracht worden. Vraag 
en aanbod moeten worden verwor
pen en er moéten verdelingsafspra- 
ken worden gemaakt. Iedereen be
seft wel dat deze taak het ons niet 
makkelijker maakt. En het misluk
ken van de centrale akkoorden de 
laatste jaren dreigt je pessimistisch 
te maken.

Funktie van het 
inkomen

Van groot belang is vast te stellen 
waarover het gaat. Inkomen is geen

doel maar een middel; een middel 
tot ontplooiing. Allerlei vragen 
dringen zich dan op. Het kan gaan 
over uitgesteld inkomen en 
schommelende inkomens. Onder
scheid moet worden gemaakt tus
sen inkomen van werknemers en 
dat van zelfstandigen. Wat is psy
chisch inkomen in relatie tot geld- 
inkomens? De openbaarheid van 
inkomens lijkt vanzelfsprekend als 
je het effect van bepaalde maatre
gelen wilt meten. Van groot belang 
is de verhouding van overheid en 
bedrijfsleven. Inkomensbeleid is 
niet alleen een zaak van de over
heid, die bijvoorbeeld een prijsbe
leid voert. Ook de c.a.o.’s (collec
tieve arbeidsovereenkomsten) en 
de sociale verzekeringen horen tot 
inkomensbeleid. Al met al lijkt het 
wenselijk dat de overheid als objec
tief lichaam meer bevoegdheden 
krijgt. Voor een corrigerend optre
den zijn dan wel meer normen no
dig. Daar het gaat om alle inko
mens moet ook ieder bij de verde
ling van het nationaal inkomen 
worden betrokken. Een inkomens-
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ken van de bijstand zijn legio. 
Konkrete onderzoekingen naar de 
mate van misbruik hebben tot nu 
toe geen hoge percentages opgele
verd. Toch zegt dit niet alles. Een 
deel van het misbruik is moeilijk te 
achterhalen, terwijl het oneigenlijk 
gebruik tussen de mazen van de 
kontrole doorglipt. Gevaarlijk is 
bovenal het gevolg van de groei
ende mening bij de burger, dat er 
op grote schaal bedrog wordt ge
pleegd. Dit heeft immers -  helaas -  
een zelfversterkende werking.
De laatste tijd staat vooral het fis
cale terrein in de belangstelling. 
Al jaren vecht de belastinginspek- 
tie tegen het ontduiken van de be
lasting. Men behoeft niet alleen aan 
grote bedrijven o f hoge inkomens
trekkers te denken in dit opzicht. 
Ook de kleine man heeft te maken 
met de verleiding van het zwart 
bijverdienen. Het probleem hierbij

CONFERENTIE
UITSTEKEND

BEZOCHT
Op 5 april j.l. is te Utrecht een con
ferentie met als thema „inkomens
vorming”  gehouden. Deze ihanifes- 
tatie is voorbereid door de weten
schappelijke instituten van ARP, 
CHU en KVP. Een publikatie van 
dr. Vermaat over het inkomens- 
vraagstuk, vormde een belangrijke 
bijdrage voor deze studiedag, die 
onder leiding van mr. W. Scholten, 
Tweede Kamerlid CHÜ, stond. Prof. 
dr. £f. Goudzwaard, hoogleraar 
economie aan de VU en drs. Gerrit
se, werkzaam óp het ministerie van 
Landbouw en Visserij, leidden de 
conferentie in. Zij zaten ’s middags 
ook in het forum, waarin ook 
CNV-voorzitter Lanser en prof. J. 
Weijtenberg zitting hadden. Van 
deze uitstekend bezochte conferentie 
leest u een verslag van de hand van 
drs. J. Nienhuis, fractiemedewerker 
van de ARP.

is niet alleen de tijdige kontrole 
van de talrijke belastingplichtigen. 
Een even groot obstakel wordt ge
vormd door de steeds nieuw uitge
dachte mogelijkheden de belasting 
te ontgaan door het opzetten van de 
een of andere fiscale konstruktie. 
Belasting ontgaan door de mazen 
van een wet is wel tegen de bedoe
ling van de wetgever, maar niet in 
strijd met de wetten. Vrijwel nie
mand voelt zich in Nederland 
schuldig wanneer hij o f zij op deze 
wijze de belastingaanslag kan ver
minderen.

Belastingmoraal
De belastingmoraal is toch al nooit 
ideaal geweest, al is er nog wel enig

beleid dat geen integraal beleid is 
moet mislukken.

Inflatie en 
werkloosheid

Ook prof. Goudzwaard maakte een 
aantal behartenswaardige inlei
dende opmerkingen, in de van hem 
bekende heldere betoogtrant. JDe 
taak van de overheid is een rechts- 
taak. Daarin treedt de overheid 
corrigerend en begrenzend op, bij
voorbeeld door een vloer aan te 
brengen. De grote noodzaak om de 
discussie over inkomensbeleid te 
vervolgen -  dit is tenslotte niet de 
eerste conferentie -  is gegeven met 
de veranderde context waarin in
komensbeleid moet worden ge
voerd.
In de eerste plaats hebben we te 
maken met de structurele inflatie 
en werkloosheid. De inflatie leidt 
tot een ongewilde herverdeling. 
Daartegen moeten de zwakke groe
pen in de maatschappij worden be
schermd, en die bevinden zich 
momenteel in het midden- en

verschil met sommige andere lan
den. De vrees bestaat dat de fiscus 
in toenemende mate te maken zal 
krijgen met burgers, die trachten 
de belasting te ontgaan of te ont
duiken. Ook hier is sprake van een 
zelfversterkend proces.
Deze beide terreinen van de belas
tingen en de sociale regelingen zijn 
belangrijk genoeg om het aange
duide verschijnsel van ontduiking 
aan te duiden als een zwarte plek in 
de samenleving. Het probleem is 
echter nog omvangrijker vanwege 
de staat van de belendende perce
len. Op talrijke punten veroorzaakt 
de huidige inflatie een scheeftrek
king in de maatschappelijke ver
houdingen. Afgezien van dergelijke 
gevolgen op zichzelf, is ook sprake 
van een negatieve invloed op het

kleinbedrijf en de agrarische sec
tor. De werkloosheid wordt ten 
dele ingegeven door de inkomens
ontwikkeling. Het inkomen van 
academici zou best wat omlaag 
kunnen. Een goed overleg tussen 
de sociale partners lijkt de juiste 
weg. Het Ondergeschikt maken aan 
de overheid zal geen oplossing bie
den.
In dé tweede plaats -  maar daarom 
niet minder belangrijke -  moet ge
wezen worden op de problematiek 
betreffende het milieu, de grond
stoffen en de ontwikkelingslanden. 
Over deze materie is ook al gespro
ken bij „Gerede Twijfel” . Hier 
speelt ze een belangrijke rol i.v.m. 
de afnemende economische groei. 
Het gaat niet om wel of geen groei 
maar om een genormeerde of selec
tieve groei die ook nog op de juiste 
wijze moet worden verdeeld. Door 
toenemende uitgaven aan bestrij
ding van milieuverontreiniging zal 
er sprake zijn van minder groei 
waar we tevreden mee zullen moe
ten zijn. We zullen niet kunnen 
blijven doorgaan ook de door mi
lieukosten veroorzaakte prijsstij
ging in de inkomens te compense
ren. In deze geringere toename van 
de reële inkomens is de rechts
grond gelegen voor een maximum 
inkomen. De uitvoerbaarheid zal 
echter niet eenvoudig zijn. Maar 
niettemin zullen we de grenzen van 
de economische vooruitgang moe
ten leren eerbiedigen. Dat betekent 
dat we zullen moeten rekenen met 
een achteruitgang van de reële 
koopkracht voor velen van ons. De 
vakbonden zullen er op moeten 
toezien dat er geen compensatie 
voor milieukosten in de lonen wor
den doorgerekend, aldus Goud
zwaard.

Discussie.

Aan de conferentiegangers is een 
uitvoerige documentatie toege
stuurd, bestaande uit artikelen en 
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bovengeschetste terrein. Een dui
delijk voorbeeld hiervan wordt ge
vormd door de toenemende prak
tijk spaarbiljetten aan toonder uit 
te geven, zodat de rente- 
opbrengsten geïncasseerd kunnen 
worden zonder enige kontrole- 
mogelijkheid. In toenemende mate 
is verder sprake van zakelijke over
eenkomsten buiten de boeken om. 
Kontant betalen betekent veelal 
een ontduiken van de omzetbelas
ting; soms ook van de inkomsten
belasting. Vele mensen vragen be
taling per postwissel, al beschikken 
zij over een giro-rekening. Er lijkt 
een toenemende zwarte sektór te 
ontstaan in de economie. Een on
derzoek van Prof. Cramer wees en
kele jaren geleden uit, dat een op
merkelijk deel van de grote bank
biljetten spoorloos waren. Het ligt 
voor de hand enig verband te zien 
met deze zwarte sektor. Bovendien 
nemen de geruchten over allerlei 
vormen van korruptie binnen het 
bedrijfsleven toe.

Het forum tijdens de CDA-inkomensconferentie. U ziet van l.n.r.: prof. Wijtenbeïge, prof. Goudzwaard, mr. Scholten (forumvoorzitter) en J. Lanser.

BIJ VELEN GEVOEL DAT OVERHEID 
HEN IN DE TANG NEEMT
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Boven: een blik op de zaal. Derde van 1. op de voorgrond: drs. van Royen, 
staatssecretaris van Financiën. Onder: nogmaals het forum in aktie.

Het fundamentele recht 
op arbeid en op inkomen 

wordt door velen onderschreven
Vervolg van pagina 5
brochures over inkomenspolitiek. 
De aan de hand daarvan opgestelde 
discussievragen-boden stof te over 
voor de discussies in de vijf secties 
en de plenaire discussie ’s middags, 
met een forum bestaande uit prof. 
Goudzwaard, prof. Weijtenberg, 
■dhr. Lanser en drs. Gerritse. Ook de 
gehouden inleidingen boden aan
knopingspunten voor de discussie. 
De vragen over de betekenis en de 
oogmerken van het inkomensbeleid 
zijn er zovele, omdat inkomen pp 
verschillende wijzen kan worden 
verworven, bijvoorbeeld uit arbeid 
en uit vermogen. Bovendien is in
gezien dat het weliswaar gaat om 
een binnenlands vraagstuk ten de
le, maar dat er ook internationale 
aspecten aan het inkomensvraag- 
stuk vastzitten.
In dit verband is gewezen op de 
gevolgen van de hoge stijging van 
de arbeidskosten. Daardoor wijken 
sommige industrieën uit naar lan
den met een laag loonpeil, hetgeen 
ook ontwikkelingslanden kunnen 
zijn. De vraag kan echter gesteld of 
langs deze weg de ontwikkelings
landen nu juist met de bedrijfstak
ken met lage a'rbeidsproduktiviteit 
worden opgescheept, al is dat in 
hun huidige situatie van hoge 
werkloosheid gunstig.
Het verband tussen inkomen en 
machtsposities is niet al te duide
lijk uit de verf gekomen.
De term „gelijke kansen” heeft de 
nodige boeiende discussies opgele
verd.
Over het nastreven van een ver

houding van de laagste tot de 
hoogste netto-inkomens van 1:5 
wordt zeer verschillend .gedacht, 
evenals over de vraag of eep zo 
groot mogelijke nivellering moet 
worden nagestreefd.
Het fundamentele recht op arbeid 
en het recht op inkomen wordt 
door velen onderschreven.
De instelling van een inkomens- 
raad heeft veler instemming. 
Uitvoerige aandacht is gegeven aan 
de positie van het midden- en 
kleinbedrijf. Dit heeft de discussie 
weer teruggebracht bij de vraag 
naar het doel en de funktie van het 
inkomen. In het kader'van dé pri
maire inkomensverdeling is gepleit 
voor het verwijderen van index- 
clausules uit o.a. de c.a.o.’s.
Over de inkomensverdeling in de 
sekundaire sfeer is de nodige on
duidelijkheid blijven bestaan zoals 
trouwens op meer punten.
In het algemeen is nog gewezen op 
de neveneffecten die veel instru
menten kunnen hebben. Zo werken 
vermogensaanwasdeling en mede
zeggenschap op elkaar in, waarbij 
gedacht kan worden aan de inves
teringsbeslissingen.

Nabeschouwing
Zoals elke goede studieconferentie 
vraagt ook deze studiedag om een 
vervolg, op hetzelfde landelijke of 
plaatselijke niveau in welke vorm 
dan ook. Daarbij zullen uitvoeriger 
aan de orde moeten komen de vra
gen naar bv. de economische orde 
(waarin begrepen bv. het mededin

gingsbeleid), de bezitsvorming, de 
sociale verzekeringen, en het fis
cale winstbegrip.
Niettemin heeft de voorzit
ter terecht kunnen conclu
deren dat de deelnemers van 
deze conferentie over deze 
uitgestrekte en ingewik
kelde materie op niveau in 
ernstige verantwoordelijk
heid hebben gediscussieerd 
en daarin een grote mate 
van eenstemmigheid hebben 
mogen ervaren.

STER ELITE FR E ESI A’S 

ELITE ANJERSTEKKEN 

VASA ALSTROEMERIA

n .v .  H A N D E L S 
K W E K E R IJ

M . C .  V A N  
S T A A V E R E N

AALSMEER, 
POSTBUS 265, 
TEL. 02977-2.11.51.

Arbeidsverhoudingen.
Bij de universitaire pers Rotterdam 
verscheen van J. de Jong dit boekje 
over het Nederlandse systeem van 
arbeidsverhoudingen. Prof. Albeda 
schrijft een voorwoord bij deze uit
gave die 19,50 gulden kost.

Natuur en mileu
De Stichting Natuur en Milieu, He
rengracht 540, Amsterdam geeft re
gelmatig uitstekend geïllustreerde 
rapporten uit over diverse aspecten 
van „milieu en natuur” . Wij noe
men hier de uitgaven: Het Krom- 
me-Rijnlandschap (f 12,50), De 
Knotwilg (f2,45), Rivierdijkverzwa
ring, een aanslag op net ïand- 
schap (f7,75)„ Natuur en milieu 
1972-’74_(f 9,25): met een overzicht 
van de activiteiten van deze Stich
ting in de genoemde periode.

Wandelingen door de Handelingen

litteratuur-opgave betreffende de 
zojuist weergegeven historie. Prijs: 
f  19,50, aantal pagina’s: 350.

Overleg, medezeggenschap, sociale 
evolutie
Bundel t.g.v. het afscheid van mr. 
P. M. H. van Boven, oud-voorzitter 
van het Ned. Chr. Werkgeversver
bond. Uitgave NCW, prijs f 12,50, 
giro 78.77.77, NCW-Den Haag, on
der vermelding titel boek.

het chr. onderwijs. Prijs f2,95 bij 
uitgever KOK, Kampen.

De ondergrondse Kerk
•Een boekje van Richard Wurmbrand 
dat geen nadere aankondiging zal 
behoeven. „Gemarteld om Christus 
wil” is de ondertitel. Uitgever De 
Banier, Utrecht.
Scheps inventariseert
Bij uitgeverij Semper Agendo BV, 
Apeldoorn verscheen deel 1 van de 
memoires van deze bekende protes
tantse soc:alist. Het is een zeer 
boeiend, alhoewel soms wat breed
sprakig boek geworden, dat bijna, 
.geheel over de Tweede Wereldoor
log handelt. Hij besteedt hierbij 
uitvoerig aandacht aan de houding 
van Colijn en de Geer. De auteur 
draait allerminst heen om de te
kortkomingen van het Nederlandse 
volk en de sociale-democratie, in 
dit 700 pag. tellende werk.

De revolutie van 1795 in Zeeland

NIET IJDEL GEBRUIKEN

Onder dit opschrift verscheen een 
der laatste opstellen van de Eind- 
hovense predikant ds. A. T. Besse- 
laar, die, toen hij zich in het begin 
van dit jaar voor een vakantie 
reisvaardig maakte, door God uit 
dit leven hier op aarde werd weg
genomen.
Ds. Besselaar was hoofdredacteur 
van het maandblad Tenminste, een 
blad voor informatie en gesprek 
over de verhouding Reforma- 
tie/Rome. Het achteloos gebruik 
van de Godsnaam neemt toe in ons 
land, schreef hij. Er zijn mensen, 
die de meest menselijk opmerkin
gen niet kunnen maken, of ze be
ginnen. die opmerking met het

noemen van de naam van God. De 
schrijver herinnert eraan hoe Paul 
van Vliet in zijn show omtrent de 
Kerstdagen 1973 dat wrang heeft 
opgemerkt.
Het alom gelezen bericht dat in een 
café in Gronau een kerkcollectezak 
is gevonden waar bezoekers die 
vloeken 18 Pfennig in moesten 
doen, bracht ds Besselaar op het 
idee om de vele ongebruikte collec- 
tezakken maar eens te gaan ge
bruiken als boetebulen.

Voordat deze gedachte overgenomen 
is, kunt u al de Bond tegen het vloe
ken steunen. Om te beginnen is hier 
een adres: Sportlaan 19, Den Haag.

In de serie Parlementaria ver
scheen van dr. N. Craner bij de 
staatsuitgeverij te Den Haag bo
vengenoemd boek. Dit boek bevat 
een keuze uit 125 jaar parlemen
taire activiteit zoals dé Handelin
gen daarvan verslag afleggen, mo
gelijk door de noeste arbeid van de 
Stenografische Dienst van het Par
lement. Dit werk is verlucht met 
talloze beroemde prenten m.b.t. 
parlementaire gebeurtenissen. Bij 
elk hoofdstukje vindt men een

Grenzen in zicht
De stichting Natuur en Milieu over 
de Oriënteringsnota ruimtelijke or
dening. Door overschrijving van 
f9 ,-  op giro 9933 van Natuurmo, 
numenten te A’dam is dit mooi uit
gegeven werkje verkrijgbaar

Supplement 1974
Een aanvulling op het nieuw ABC 
van de prot. chr. onderwijsorgani
saties 1973 van de hand van drs. T. 
M. Gilhuis in de serie cahiers voor

Over de perspectieven van de economische ontwikkeling ver
scheen een brochure onder de titel

G E R E D E  TW IJFEL
De nota is een uitgave van de wetenschappelijke instituten van 
A.R.P., C.H.U. en K.V.P. Bij het aan de orde stellen van de discus
sie over de perspectieven van de economische ontwikkeling 
stuitte men op vragen van economische groei, schaarste aan 
grondstoffen, verdeling van de welvaart, inflatie etc.
Het is een omvangrijke en ingewikkelde problematiek, die wij nog 
niet meester zijn, maar die wel aanleiding geeft tot GEREDE 
TWIJFEL of wij ons wel op de goede weg bevinden.
Naar aanleiding van deze gerede twijfel is door de wetenschappe
lijke instituten een discussiestuk ontworpen.

De prijs bedraagt f 3,75 per exemplaar.

Bestelling is mogelijk door storting van het bedrag op postgiró 89673 
t.n.v. A.R.Partij stichting, Den Haag met vermelding van „Gerede 
Twijfel”  (Bestelno. 292).

Bij drukkerij Pitmandruk in Goes, 
verscheen dit goed geïllustreerde 
boekwerk van de hand van F. van 
Dijk. Ondertitel: En de moeilijke 
geboorte yan ons eerste parlement!

Christen zijn' in deze wereld

Van prof. W.H. Velema verscheen 
al weer enige tijd geleden dit 
boekje dat de tekst van een aantal 
lezingen van de auteur bevat. Een 
enkele greep: abortus, de nieuwe 
sexuele moraal, euthenasie en de 
kerkelijke verantwoordelijkheid 
voor de samenleving komen o.a. 
aan bod. f  14,90 kost dit boek dat 
ruim 160 pagina’s telt.

Dear Henry

Bij Elsevier kwam dit boek over 
Henry Kissinger uit, dat door een 
Parijse journaliste geschreven 
werd'. Prijs f10,-.

De Nederlandse economie tijdens 
de 20e eeuw

Bij de Nederlandse Boekhandel 
Antwerpen/Utrecht verscheen dit 
boek van Johan de Vries. Prijs 
f  19,50. Het is historisch econo
misch geschrift, waardevol om zijn 
vele gegevens.

De grondwetsherziening 1972

Bij de Staatsuitgeverij verschenen 
2 delen in de documentatiereeks, 
samen zo’n 700 pagina’s documen
tatie waarin u alles kan vinden over 
de grondwetsherziening van 1970- 
’72.

Wiriyamu

Bij Zomer en Keuning, Wageningen 
verscheen dit verslag van de be
kende massamoord in Mozambi
que, met een woord vooraf van B. 
de Gaay Fortman. Prijs: f 12,50. De 
auteur is Adrian Hasting, een pries
ter die een uitvoerig onderzoek 
deed naar deze massamoord.

Latijns Amerika 11

Bij de Universitaire Pers Rotter
dam verscheen onder red. van A. E. 
van Niekerk in de reeks „keur der 
sociologie” deze bundel essays over 
processen van verandering in 
Latijns-Amerika. Dit 200 pagina’s 
tellende boek kost f29,50. Bij de 
zelfde uitgeverij verscheen van A. 
E. van Niekerk een vertaling in het 
Engels van zijn proefschrift: Popu- 
lism and political development in 
Latin-America. Het is een studie 
over het verschijnsel „populisme” 
in enkele Zuidamerikaanse landen. 
Prijs f 49,50.

Hoor haar eens

Van Minke van Rijsdijk verscheen 
bij KOK, Kampen, deze ruim 100 
pagina’s tellende paperback, voor 
f8,50. Het thema is: de christen
vrouw en de emancipatie. Doen de 
christenvrouwen ook mee met de 
emancipatiebewegingen, mogen zij 
ook meedoen? Over dit soort pro
blemen handelt dit boek dat voor 
vrouwen en mannen geschreven is, 
aldus de auteur.
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GEDACHTEN
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Bijna 45% van de Rwande- 
zen staat te - boek als 
Rooms-Katholiek, 8,5% als 
Protestant, 0,5% als Moslim 
en ruim 46% als Animist. 
Het Christendom vond ta
melijk gemakkelijk ingang 
bij grote delen van de be
volking, wellicht mede om
dat in zijn oorspronkelijke 
religie het geloof aan één 
God (Imana) centraal staat. 
Het vertrouwen in de al
macht van God wordt uitge
sproken in de preambule 
van de Grondwet van 1962.

CHARISMATISCHE BEWEGING IN RWANDESE KERKEN

Sterke roeping van 
Presbyteriaanse kerk 

tot Evangelieverkondiging

RWANDA
Bijgaand leest u het 3e en laatste 
artikel in een serie van drie over 
een klein Afrikaans 
ontwikkelingsland. Het eerste 
artikel gaf een algemene politieke 
indruk van dit land, het tweede 
ging over de algemene 
economische situatie. Deze 
bijdragen verschenen in NG van 23 
januari en 15 maart j.I. In zijn 
laatste bijdrage gaat de auteur 
nader in op het godsdienstige 
leven in Rwanda.

Minderheidspositie
Protestanten

De Rooms-Katholieke Kerk en zijn 
hiërarchie schijnt veel invloed te 
hebben op de publieke zaak. De 
hiërarchie -  en naar ik aanneem 
grote delen van het kerkvolk en 
van de buitenlandse priesters, 
broeders en zusters die nog allerlei 
hulpdiensten vervullen -  houdt er 
overigens veelal nog behoudende 
opvattingen op na. Dat maakt sa
menwerking met de protestanten 
die in een duidelijke minderheids- 
, positie verkeren en ook nog ver
deeld zijn, niet gemakkelijk. Oecu
menische contacten zijn dart ook 
vaak meer van persoonlijke aard. 
Met name wanneer deze vastere 
vorm krijgen -  bv. in een studie
groep van geestelijken -  betracht 
de hiërarchie grote reserve. Wij 
ontmoetten de R.K. Kerk in het bij
zonder in zijn werken: opleidingen 
voor metselaars en timmerlieden, 
allerlei handwerken, werk onder 
gehandicapten. En daarin leerden 
wij op verschillende plaatsen 
prachtmensen kennen die de hun 
toevertrouwde jeugd dienden met 
een toewijding, een wijsheid en een 
blijmoedigheid die stil maakten en 
duidelijk vruchten draagt. Intens 
contact hadden wij met één der 
Protestantse kerken, de „Eglise 
Presbytérienne au Rwande” , de 
Presbyteriaanse Kerkgemeenschap 
(E.P.R.). Het grootste deel van de 
tijd die. wij in Kigali doorbrachten, 
logeerden we in de herberg die tot 
het „hoofdkwartier” van deze kerk 
behoort. Dat gaf gelegenheid tot 
een groot aantal ontmoetingen met 
de president van die Kerk, Ds. Hi- 
timana, met de predikanten Twa- 
gyaresu (docent aan de Theologi
sche School in Butare) en Utuma- 
bahutu (secretaris van_ de Protes
tantse Raad en voorts belast met 
vluchtelingenhulp) en vele ande
ren. Het bood tevens de mogelijk
heid tot deelneming aan verschil
lende kerkdiensten en aan de dage
lijkse ochtendwijding.

Evangelieverkondiging

Over deze Presbyteriaanse kerk het 
volgende:

■ De E.P.R. is zich haar roeping 
tot verkondiging van het Evangelie 
onder het Rwandese volk sterk be
wust. Zij werkt op een groot aantal 
evangelisatievelden, en dat met 
vrucht. Zo moest Ds. Hitimana op 
de laatste zondag van ons verblijf 
naar de Bugesera om 95 bekeerlin
gen te dopen. Dit evangelisatiewerk 
schijnt overigens wel in hoofdzaak 
door evangelisten en gewone ge- • 
meenteleden te worden gedaan: 
volgens één der predikanten heb
ben deze laatste het te druk met al
lerlei commissies en de hun toever
trouwde gemeenten o f onderwijs
taken. In het algemeen kan men 
zich afvragen of de afstand tussen 
predikanten en kerkvolk niet te 
groot dreigt te worden.

■ De „werken” (scholen te Reme
ra, Kirinda en Rubengera, het zie
kenhuis te Kirinda, de dispensaria 
te Remera en Rubengera, het1 ge- 
zinswerk in verschillende delen van 
het land vanuit Remera) worden in 
het algemeen goed tot voortreffelijk 
gerund. Er is veel toewijding en 
binnen de verschillende werken 
voor zover wij konden nagaan een 
goede onderlinge samenwerking in 
goede geest. Een groot probleem, 
ook in ziekenhuis- en gezinswerk is 
het vinden van Rwandese krachten 
(„homologues” ), die het te zijner

tijd van Europeanen kunnen over
nemen. In het algemeen wordt 
trouwens van Europese kant wel de 
klacht gehoord dat de E.P.R. te 
aarzelend staat tegenover het doen 
vervullen van taken door eigen 
mensen en te zeer geneigd is „de 
ander beter te achten dan zichzelf’.

■ Aan het voorgaande sluit onmid
dellijk aan dat van verschillende 
Rwandese kanten de klacht ge
hoord werd dat de Europeanen zich 
te snel terugtrekken. Men voelt 
zich wat in de steek gelaten en stelt 
ook nog de vraag hoe de kerken in 
Europa werkelijk met de ontwikke
ling van de kerk in Rwanda kunnen 
meeleven wanneer het aantal Euro
pese werkers te zeer wordt terug
gebracht.

■ Uit het voorgaande zal reeds 
duidelijk zijn dat de sfeer in deze 
kerk ( en voor zover ik kan nagaan 
in het algemeen in het Rwandese 
Christendom) nu niet bepaald die is 
welke een man als Burgess Carr om 
zich heen verspreidt. Wij hadden 
het genoegen deze secretaris van de 
Afrikaanse Raad van Kerken te be
luisteren toen hij de gemeente van 
Kigali toesprak na een kerkdienst. 
Er werd zeer aandachtig geluisterd 
en zijn pleidooi voor „eigenheid” 
en „het op eigen benen staan” , 
gepaard aan kritiek, op wat de 
blanke zendeling bracht en niet 
bracht, zal stellig menig Rwandees 
aan het denken zetten. De uitkomst 
van dit denken zal, naar ik ver
moed, toch sterk gestempeld zijn 
door de gevoelens van verbonden
heid met de „moederkerk” en door 
de betrekkelijke nuchterheid en 
gematigdheid die vele Rwandezen 
kenmerkt.

■ De E.P.R. werkt samen met Ang
licanen, Baptisten en Pinkster
christenen in de Protestantse Raad 
1). Deze samenwerking verliep 
lange tijd zeer moeizaam, maar naar 
ik van verschillende kanten vernam 
is zij de laatste Vh jaar zeer verbe

terd. Zij bracht vooral de stichtting 
van een Theologische School voor 
gezamenlijke rekening en met onder 
meer het gelukkige gevolg dat de 
toekomstige predikanten elkaar 
kennen en een gelijksoortige oplei
ding doorlopen.

Relatie kerk-Staat
Wat betreft de relatie kerk-staat:
Wjj komen deze relatie uiteraard 
voortdurend tegen op al die gebie
den waar tot dusver kerk en zen
ding actief waren waar nu de Staat 
in toenemende mate eigen verant
woordelijkheid aanvaardt, zoals op 
het terrein van de gezondheidszorg 
en het onderwijs. Beide worden 
steeds meer en gedetailleerder door 
de Staat geregeld. Waar aanvanke
lijk het beheer -  behoudens inacht
neming van globale regels -  geheel 
in kerkelijke (of zendings-) handen 
lag, grijpt thans de staat steeds 
sterker in of neemt hjj over. Maar 
ook daar waar het niet zonder meer 
tof overname komt grijpt de staat 
steeds dieper in: Hij bepaalt welke 
leerlingen op welke scholen wor
den geplaatst, welke tarieven een 
ziekenhuis maè berekenen, vaak 
ook waar welk leidinggevend per
soneel wordt geplaatst. Daar staat •

dan wel tegenover dat. de staat al
thans een deel van de kosten voor 
zijn rekening neemt. De leiding van 
de kerk waardeert deze ontwikke
lingen althans voor een deel posi
tief. Zij erkent dat de Staat een ei
gen .verantwoordelijkheid heeft en 
aanvaardt dankbaar dat aldus ook 
een deel van een te zwaar wor
dende last haar van de schouders 
wordt genomen. De achterban 
schijnt er nog wel eens moeite mee 
te hebben dat eigen inrichtingen 
worden overgenomen o f in naar ei
gen inzicht moeilijk te aanvaarden 
mate gereglementeerd. Vermelden 
wij terloops dat een en ander mede 
tot gevolg had dat aan het kerk-lid 
worden steeds minder specifieke 
voordelen zijn verbonden. . In zo
verre gaat van de ontwikkeling een 
sterk zuiverende werking uit. 
Vermelden wij tenslotte dat ook 
door de Rwandese kerken een cha
rismatische beweging gegaan is en 
gaat. Zij leidt tot intense onder
linge persoonlijke contacten, vooral 
tussen jongeren van onderscheiden 
kerken, de Rooms-Katholieke 
daaronder begrepen. Geheel infor
meel doorbreekt zij de zich slechts 
moeizaam openende Kerkelijke 
structuren en drijft zij tot evangeli- 
satorische actie. Het' was voor mij 
een verrassing na een diepgaand 
gesprek over het al dan niet getui
gende leven van de kerken in Eu
ropa te vernemen, dat mijn ge
sprekspartner een katholieke jon
geman was die regelmatig met pro
testantse vrienden in Bijbel- en ge
bedskringen samenkomt. 
meest indrukwekkende en ontroe
rende ondernemingen die wij in 
Rwanda mochten bezoeken, nl. het 
gehandicaptenwerk in Gatagara, 
gelegen tussen Kigali en Butare. 
Dit tehuis, gestart in 1961 door en
kele paters-Dominicanen, richt zich

Gehandicaptenwerk
Wij willen deze artikelen besluiten 
door iets te vermelden van één der

Door mr.
L. J. van de Burg

Een theeverweringsfabriek in Sagasha, Rwanda

in het bijzonder op de revalidatie 
van polio-patiënten. Het herbergt 
er ongeveer 250; het totale aantal 
bewoners en oud-bewoners van Ga
tagara beloopt ongeveer 1100. De 
kinderen krijgen een grondige be
handeling, worden zonodig geope
reerd door Belgische specialisten, 
gaan naar school en wat ouder ge
worden naar de werkplaatsen in 
Gatagara of in Kigali (de zelfstan
dige coöperatie Mera) of ook terug 
naar hun familie. In Gatagara zelf 
troffen wij onder meer een 
prothese-werkplaats (de enige voor 
geheel Rwanda), een timmermans
werkplaats, naai-atelier voor vrou
wen en meisjes, overhemdenfabri- 
cage (jongens en mannen), garage 
voor onderhoud wagenpark. Dit 
laatste moet vrij groot zijn omdat 
vanuit Gatagara oud-patiënten, die 
regionaal gegroepeerd zijn in 9 af
delingen, worden begeleid, zowel 
sociaal als medisch. Verschillende 
fabricage-afdelingen bedruipen 
zich zelf, het geheel moet echter in 
stand gehouden worden door giften 
en uiteraard is er permanent geld
gebrek. Het ontroerende van de 
gehele onderneming is dat kinde
ren, die door hun handicap veelal 
tot de „verworpenen der aarde” 
behoren, zo zeer worden geholpen 
dat zij in vele gevallen met zelfver
trouwen hun plaats in de maat
schappij kunnen gaan innemen. 
Daarbij ontwikkelen zij een groot 
besef van solidariteit zodat de ge
handicapten steeds meer ook zelf 
leidinggevende of uitvoerende 
functies kunnen o vernemen. Dit 
geldt voor een aantal activiteiten in 
Gatagara zelf, maar wel zeer in het 
bijzonder voor de coöperatie „Me
ra”  in Kigali. Deze wordt geleid 
door een gehandicapt Rwandees 
ingenieur en levert voor de markt 
een aantal typen eenvoudige tran
sistors (de eenvoudigste kost 1500 
Rw. fr„ nog géén 50 gulden), terwij. 
ook fietsen en bromfietsen worden 
geassembleerd en een kleine 
research-afdeling nieuwe produc
ten ontwerpt en test.

Gatagara en Mera zijn teke
nen van hoop, opgericht ten 
koste van enorme inspan
ningen met voorbeeldige 
liefde en volharding. Mogen 
het tekenen zijn van ver
werkelijking van liefde en 
menselijkheid die de ont
wikkeling vóór-beelden van 
een in menig opzicht gehan
dicapt land.
*) Als aantallen werd mij opgegeven 
± 100.000 Anglicanen, ± 30.000
Presbyterianen, 15 a 18.000 Baptis
ten, ± 10.000 Pinkster-christenen. 
De ± 100.000 Adventisten beschou
wen zich niet als Protestant en 
staan buiten de Protestantse Raad.
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FRIESLAND

modecentrum

*Mcmhv#
Dokkum-Diepswal 17 tel.: 05190 - 2361

RBVEL
Fabriek van RIJWIELEN 
en AUTOPEDS
S U R H U I S T E S V E E N

OVERIJSSEL 
__ .

50 JAAR DE MEEST GEVRAAGDE
WONINGINRICHTING

J. Voerman & Zonen
Assendorperstrajrt 73-81 -  Tèl. 1.65.07. -  Zwolle

VERBOUW
NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

fcjLSEMenSm. amersMf
Telefoon 0 5124-1545

Alle textielgoederen, 
bedden, dekens, 
matrassen, complete
woninginrichting

Grootzand 14 -'38 - 42, SNEEK - Mldstr. 114, JOURE

GELDERLAND

radio K. B. Weimar Televisie
Landelijk erkend installateur 

Elektrische apparaten — Verlichting
MAANDEREIND 19 -  EDE -  TELEFOON 8S73

C O N V E C T O R E N
VOOR KOLEN, OLIE EN GAS 
ZOWEL VOOR WOONKAMERS 
ALS VOOR KANTOREN, ZALEN

ETC.

FIRMA 
T. VI ETS

Bergstraat 38 -  Telefoon 0 8370-2765 -  WAGENINGEN

Hyacinthstraat 40a -  Enschede -  Telefoon 0 5420-1.16.38.

H. STRUIK & ZOON N.V.
Fabriek van dekkleden 
en tenten
IMP. GROOTHANDEL SCHEEPS- 
EN AANNEMERSBENODIGDHEDEN 
ELEKTRISCHE EN AUTOGENE 
LAS- EN SNIJBENODIGDHEDEN.

DEVENTER 
Telefoon 05700-1.39.70
D iepenveensew eg 8

Landbouwmechanisatiebedrijf

FA. K. ELLENS
LANDBOUWMACHINES
SMEDERIJ
TRACTOREN

Eggestraat 3, telefoon 05276-2400, NAGELE (N.O.P.)

UTRECHT

UW INTERIEUR
SMAAKVOL EN GEZELLIG
INGERICHT
EN TOCH NIET DUUR

Fa. W. van Tellingen

MAGAZIJN „HET ANKER”
HOOFDSTRAAT 94 '96 -  VEENENDAAL

Zeer voordelige aanbieding in 
terlenka vallen en gordijnen

SPECIALITEIT IN NYLONKOUSEN

SLOTLAAN 135-137 - ZEIST 
TELEFOON 1.24.86

GETRON HANDELS- EN • 
TRANSPORTONDERNEMING
VIERAMBACHTENKADE 6 - SPIJKENISSE 
TELEFOON 0 1880-2988

Binnenlandse en Internationale transporten.
■ Partijgoederen - zwaar transport, verhuizingen

chr. Spaarbank„Eigen Haard”
LOPENDE DIEP 7 (bij de Kijk in ’t Jatbrug) GRONINGEN TEL. 127902

JEUGDSPAARDERS 
(met 10% premie)

ASSEN: Mw. H. J. Beekman-Prins, Speenkruidstr. S93; H. Rook, Maufitsstr. 36 
—  DELFZIJL: H. Elderman, Waterstr. 77 — GRONINGEN: (Vinkhulzen): Mw. 
B. H. G. Knol-Grnenevetd, Zilverlaan 60 — VEENDA3I-MUNTENDAM: H. H. 
Kampinga, Adr. Geertsplein — WINSCHOTEN: L. Looijenga, Parklaan 48.

ARJOSUITGAVE
BESTUURLIJKE
VORMGEVING

N.a.v. de studiekonferentie van de 
Arjos over bestuurlijke vormgeving 
in oktober 1974, heeft de betref
fende fraktiebegeleidingsgroep een 
dokumentatie samengesteld. Ach
tereenvolgens komen aan de orde:
■ gewestvorming: benadering en 
standpunten
■ de verkiezing van de Tweede 
Kamer (over kiesdrempel en dis- 
triktenstelsel)
S benoeming^ o f verkiezing van ge
zagsdragers
■ bestaansrecht, taak en bevoegd
heden van de Eerste Kamer.
Losse exemplaren van dit bulletin 
kosten f. 1,50. Te bestellen door het 
overmaken van dit bedragje op

postgirorekening nr. 12 7164, t.n.v.' 
Stichting Arjos, Den Haag; vermel
den: „bestuurlijke vormgeving” . 
Men abonneert zich op de Arjosuit- 
gaven over binnenlandse politieke 
onderwerpen, door f. 5,— te storten 
op dezelfde girorekening; dan ver
melden: „DKA 1975” .

ARJOS-GRONINGEN
VóóR

SPREIDINGSBELEID
Tijdens de algemene ledenvergade
ring van de provinciale organisatie 
van Arjos-Groningen is een resolu
tie vastgesteld over de spreiding 
van rijksdiensten, waarin men uit
spreekt dat de spreiding van rijks
diensten te veel op de lange baan 
wordt geschoven. Ook vindt men 
dat de rijksoverheid op zo1 kort mo
gelijke termijn de zo vaak beloofde 
overplaatsing van rijksdiensten -  
met name de centrale direktie van 
de PTT -  naar het noorden van het 
land, daadwerkelijk tot stand moet 
laten komen. Arjos-Groningen ba
seert deze uitspraken op de over
wegingen dat het werkloosheids
percentage in de drie noordelijke 
provincies ver boven het landelijk 
gemiddelde ligt en de aard van de 
werkloosheid zodanig is, dat er 
voorlopig geen verbetering te ver
wachten valt. Ook stelt men dat ge
schoolde arbeidskrachten afkom
stig van allerlei onderwijsinstellin
gen nu voor een groot deel nood
gedwongen wegtrekken naar het 
westen van het land. De industria- 
lisatiepolitiek met het oog op sti

mulering van de zwakke regio, 
heeft tot nu toe niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. De ‘ledenver
gadering van Arjos-Groningen 
meent dat de spreiding' van de 
rijksdiensten een positieve bijdrage 
zal leveren aan de strukturele werk
loosheid in Groningen, Friesland 
en Drenthe.
Aan het begin van deze Arjosver- 
gadering werd een intentieverklar 
ring aangenomen die wijst op een 
nauwere samenwerking van Arjos 
en CHJO in de provincie Gronin
gen. Deze zeer geslaagde ledenver
gadering vond plaats op vrijdag 21 
maart en werd door zo’n 55 Arjos- 
sers bezocht.

WERKGROEP
DEFENSIE

De Arjos-fraktiebegeleidingsgroep 
defensie komt bijeen op vrijdag 18 
april a.s. om 20.00 uur, bij Jaap 
Plooy, Jac. van Beierenlaan 51, 
Delft (tel.: 015- 13.59.71). Alle be
langstellenden zijn nog steeds har
telijk welkom.

ARJOS-FRIESLAND SPRAK 
OVER KERNENERGIE

Een bijzonder interessante bijeen
komst vond plaats op 14 maart in 
het jongerencentrum Ruiterskwar- 
tier, waar de A.R. kamerleden Hans 
de Boer en Jan van Houwelingen 
(beiden oud Arjosser) in het kader 
van een werkbezoek aan Friesland, 
in het kader van de actie „Wij ko
men terug” , hun gedachten over 
kernenergie en welvaartsbe'perking 
kwijt konden.
Het geheel was door de Arjos geor
ganiseerd in samenwerking met de 
staf van het jongerencentrum. Het 
aantal bezoekers viel overigens 
ietwat tegen.
De avond zelf werd ingeleid met 
een dia-serie over de gevaren van 
kerncentrales, welke paradoxaal 
genoeg eindigde met een afwijzen 
van de snelle kweekreactor (Kal
kar) ten gunste van „gewone” 
kerncentrales, na gewezen te heb
ben op de voordelen van wind- en

zonne-energie.
Het spreekt vanzelf dat de sprekers 
hier direkt op in haakten, met 
name Van Houwelingen. Toch 
wilde hij het probleem van de 
energievoorziening breder zien,dan 
alleen maar een vóór of tegen ten 
aanzien van kernenergie. Energie- 
beperking en welvaartsbeperking 
hebben nauw met elkaar te maken. 
Hans de Boer wees in dit verband 
op een aangenomen motie van de 
ARP Tweede Kamer fractie tegen 
uitbreiding van de STER-reclame. 
Over de meeste ter sprake ge
brachte punten werd redelijk ge
discussieerd. En toen latei op de 
avond gelegenheid werd gegeven 
informeel met de Kamerleden te 
spreken bleken méér mensen iets 
op hun lever te hebben dan men zo 
zou hebben gedacht.
Vanaf deze plaats nogmaals een 
woord van- dank voor onze gasten!

Bezoek ARJOS aan
Van woensdag 14 tot vrijdag 16 mei 
a.s., organiseert de in de Randstad 
Holland funktionerende Arjos- 
werkgroep „buitenlands beleid” , 
een exkursie naar het Europees 
Parlement in Straatsburg.

Deze exkursie is vooral bedoeld 
voor Aijos-leden (o.a. in verband 
met verblijf in een jeugdherberg). 
Dit hoeft andere geïnteresseerde 
lezers van dit blad overigens niet af 
te schrikken; als er plaats is kunt u 
mee. Het aantal deelnemers is 
maximaal 35; op het moment van 
het schrijven van dit stukje zijn er 
15 aanmeldingen binnen. De kos
ten bedragen ± f30 ,- per persoon 
(mogelijk door een forse subsidie 
van het Europees Parlement).

Opgave voor deelname zo spoedig 
mogelijk naar -  Kees Steenhoek, 
Zwing 10, Barendrecht, tel.: 01806- 
6309 (liefst tussen 17.00 en 19.00 
uur).

Bij hem kunt u ook terecht voor 
inlichtingen.

Europees Parlement
Programma
■ woensdag 14 mei

7.00 uur vertrek uit Amsterdam 
(de bus staat waarschijnlijk achter 
het Centraal Station). De rit gaat 
via Duitsland, maar voor we over 
de grens gaan wordt er nog gestopt 
in Utrecht (voor de mensen uit het 
noorden). De lunch wordt gebruikt 
op de Akademie Eichholz (het we
tenschappelijk instituut van - de 
C.D.U.) in de buurt van Bonn. 
Tegen de avond aankomst in 
Straatsburg.
■ donderdag 15 mei

Bezoek aan het Europees Par
lement, waar de vergadering vanaf 
de publieke tribune gevolgd kan 
worden. Daarna is er gelegenheid 
om met leden van de Christen- 
demokratische fraktie te praten. De 
avonden zijn vrij voor eigen aktivi- 
teiten.
■ vrijdag 16 mei

komt het gezelschap uiterlijk om 
21.00 uur weer aan in Amsterdam. 
De deelnemers wordt eind 
april/begin mei dokumentatie- 
materiaal over het Europees Par
lement toegezonden, alsmede na
dere gegevens over de exkursie 
zelf.



12 april 1975 NEDERLANDSE GEDACHTEN 9

De ' benaming Ambonezen, 
betekent niet, zoals vaak 
wordt verondersteld, dat de 
mensen, waar het hier over 
gaat, allen van het eiland 
Ambon afkomstig zijn.
In wezen zijn de in Nederland 
woonachtige groepen (afstamme
lingen van) de leden van hèt kolo
niale leger_ in Indonesië, waarvan 
de echte Ambonezen de KNIL- 
militairen van het eerste uur waren. 
De benaming „Molukkers” doet 
meer recht aan hun oorsprong en 
afkomst. Zij behoren nagenoeg al
len tpt het Molukse ras. De aandui
ding Zuid-Molukkers heeft een min 
of meer politieke betekenis (voor 
de in Nederland wonende Moluk
kers althans), als men weet, dat een 
belangrijk' deel van hen ijvert voor 
een onafhankelijke Republiek der 
Zuid-Molukkers (R.M.S.).
.In Nederland werpen twee perso
nen zich op als president- in bal
lingschap van deze republiek t.w. 
de heren Manusama en Tamaela.
De Republiek der Zuid-Molukkers 
werd uitgeroepen op 25 april 1950. 
Op 25 april 1975 houden de Neder
landse Molukkers een jubileum, 
met als thema „Confrontatie” . Voor 
met name de zeer radikaal inge
stelde - jongerenbewegingen van 
Zuid-Molukkers, betekent dit 
thema echter niet gewoon „woord 
en weerwoord” maar „geweld” ! 
Een zeer bedenkelijke zaak, zeker 
indien we weten, dat genoemde 
jongerengroepen kwa aantal een 
beperktg betekenis hébben en de 
kans groot is, dat wij alle Moluk
kers automatisch over één kam 
scheren.

Woordbreuk Nederland
Het is een feit, dat de Zuid- 
Molukkers in Nederland een. forse 
weerstand koesteren tegen de Ne
derlandse regering. Deze weerstand 
vindt haar oorsprong in 1949. Vol
gens de Zuid-Molukkers heeft de 
Nederlandse regering toen -  vooral 
in psychologische zin -  woord
breuk gepleegd.
Men heeft met inzet van eigen le
ven het Nederlandse leger gediend 
met het ideaal voor ogen tenslotte 
over een eigen Zuidmolukse staat 
te kunnen beschikken.
Bij de soevereiniteitsoverdracht in 
1949 bleek de Indonesische rege
ring echter niet bereid tot het mee
helpen tot stand brengen van een 
vooral militair sterke onafhanke
lijke molukse eilandengroep bin
nen haar grondgebied. De KNIL- 
militairen werden toen voor de 
keuze gesteld: óf. u gaat over naar 
het Indonesische leger, buiten de 
Molukken, öf u blijft deel uitmaken 
van het Nederlandse leger. In het 
laatste geval zou men evenwel niet 
voor de Indonesische nationaliteit 
in aanmerking komen.
Zowel de niet-ingeloste belofte van 
.een eigen Zuidmolukse Republiek 
als de onduidelijke voorzieningen 
die. getroffen werden voor de 
KNIL-militaifen, die zich niet bij 
het Indonesische leger wilden voe
gen, is de Zuid-Molukkers tot van
daag de dag een doorn in het oog. 
Zonder op de hoogte te zijn van 
.staatsrechtelijke en/of sociale voor
zieningen, moest men gevolg geven 
aan het bevel van de Nederlandse 
overheid om zich in te laten sche
pen; bestemming Nederland.
In Nederland aangekomen werden 
de Molukse militairen gedemobili
seerd en overgebracht naar kam
pen, die zich in een nauwelijks 
leefbare toestand bevonden. Men 
voelde zich in de steek gelaten en 
er ontstond een wantrouwen, dat 
we tot op heden niet hebben weten 
weg te nemen.

Oprichting Republiek
Met het beeld van een eigen land 
voor ogen, richtten de Nederlandse 
Zuid-Molukkers op 25 april 1950 de 

.Republiek'der Zuid-Molukken op. 
Deze R.M.S. probeert in Nederland 
reeds een eigen gezicht, een eigen 
leefklimaat, op te bouwen. Steeds 
hopende op de mogelljkheidi om te
rug te keren naar een eigen repu
bliek als deelstaat van het huidige 
Indonesië. Zoals reeds eerder ver
meld was het de Molukkers in In
donesië niet gelukt een eigen repu
bliek, van de grond te brengen, 
hoewel het met name op Ceram 
aanvankelijk niet onmogelijk
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ALS MEDE CHRISTENEN HULP BIEDEN

Bestaan van
radicale jongerenbewegingen 

niet onbegrijpelijk
scheen te lijken.
Naast deze R.M.S.-groep bestaat er 
ook een groep Molukkers die zich 
min of meer met de situatie heeft 
weten te verzoenen. De groep kiest 
voor een selektief-aktief repatrië- 
ringsbeleid, waarin vooral de vol
gende punten van belang zijn:
Bde terugkerende -  geschoolde -  
Molukkers, zullen een belangrijke 
rol dienen te spelen bij uit Neder
landse fondsen te financieren ont
wikkelingshulp;
■de plaatselijke bevolking zal moe
ten betrokken worden bij ontwik- 
kelingsprojekten, waarbij vooral 
jongeren ingezet worden;
■ de A.O.W.-ers onder de Molukkers 
terug laten keren met behoud van 
60% van hun A.O.W., om het inko
mensverschil met de plaatselijke 
bevolking niet te groot te laten zijn; 
de resterende 40% zou gebruikt
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moeten worden voor het ontwikke
lingswerk daar een zaak overigens, 
waar de Nederlandse regering posi
tief op heeft gereageerd).
Het is duidelijk, dat ook_de Indoni- 
sische regering partij is bij het re
gelen van de repatriëring, van de 
terugkeer van de Molukkers naar 
hun vaderland. Met het oog daarop 
staat de Nederlandse regering 
thans alleen garant voor de finan
ciering- van de overtocht naar In
donesië.

Problemen jongeren
Afgezien van de wens alleen terug 
te willen keren naar een onafhanke
lijke Zuidmolukse republiek, speelt 
ook .voor vele Molukkers het feit, 
dat men 25 jaar in een Westerse 
„konsumptie-maatschappij” ge
leefd heeft, die nauwelijks verge-
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lijkbaar is met wat men in Indone
sië te wachten staat.
Vooral de jongeren (veelal hier ge
boren en getogen) zitten met dit 
probleem. Jaarlijks gaan honder
den jonge Molukkers voor enkele- 
maanden naar hun „geboorteland” , 
hetgeen vaak intensieve kontakten 
en informatiè met zich brengt.
Zo is er een groep jojige Molukse 
wetenschappers en maatschappe
lijk werkers, die op niet-politieke 
basis bezig zijn een struktuurschets 
te ontwerpen, met als doel verbete
ring te brengen in de toestand van 
de onontwikkelde eilanden van de 
Molukkers. Een projekt waarvoor 
minister Pronk zich duidelijk 
schjjnt te interesseren.
Voor vele jonge Molukkers is de 
versmelting met de Nederlandse 
bevolking al een realiteit. Voor an
deren gaat het kontakt met Neder-

' j & ' . ' s d -

Een recente demonstratie van Zuidmolukkers tegen vermeende Indonesische 
martelingen in december j.l. bij het Vredespaleis.

MOLUKKERS
Voorjaar 1950 proclameerde een 
groep Molukkers in 
Oost-Indonesië een zelfstandige 
republiek en stelde zich hiermee 
buitén het verband van Indonesië. 
Op het eiland Ceram werd tegen 
Indonesië zelfs nog betrekkelijk 
lang weerstand geboden. 
'Uiteindelijk had het avontuur toch 
geen succes. De overmacht was te 
groot. In bijgaand artikel gaat 
Wim van der Spek, nader in óp 
enkele aspecten van de positie van 
de Zuidmolukkers in ons land, 
waarvan velen christenen zijn.

Door
Wim van der Spek
Lid redactiecommissie Arjos.

landers gepaard met moeilijkheden, 
waarvan het heersende wantrou
wen er één is.
In de praktijk dienen ze een dub
bele prestatie te leveren om zich op 
voet van gelijkheid met hun Neder
landse leeftijdgenoten te kunnen 
bewegen. Ze zijn niet blank!
Ook het .oriëntatieproces van de 
Molukse jongeren zelf is een be
langrijke zaak in dit verband. Het 
streven om zich onze taal eigen te 
maken is niet zelden een misluk
king.
Zodoende verzanden pogingen tot 
integratie vaak in onbegrip. Gebrek 
aan mogelijkheid tot contact, teza
men met een zeker gevoel van ver
lorenheid, leidt vaak tot agressie, 
hetgeen kan uitmonden in geweld
dadig gedrag.
Niet vergeten mag worden, dat er 
Zuidmolukse jongeren zijn die via 
overleveringsverhalen met een ver- ‘ 
tekend beeld van hun moederland 
opgescheept zitten.
Rekening houdend met een wan
trouwen, dat eerder toe dan 'af
neemt, t.o.v. alles wat Nederlandse 
overheid is, is het bestaan van ra- 
dikale en militante jongerenbewe
gingen geen onbegrijpelijke zaak. 
Zij hebben niet zelden een geïdea
liseerd beeld van de mogelijkheden 
en situatie, gespeend van alle reali
teit.
In dit artikel heb ik geprobeerd 
knelpunten aan te geven alsmede 

■ oorzaken van deze knelpunten, een 
en ander zoveel mogelijk benaderd 
vanuit de visie van de Zuid- 
Molukkers.
Deze visie wordt vaak niet gehoord 
of verkeerd uitgelegd. Naar mijn 
mening is onze eerste taak om op
lossingen te zoeken voor het weg
nemen van een groot stuk wan
trouwen dat over en weer bestaat. 
Diskussie over welke mening of 
houding nu precies juist en goed is, 
komt daarbij op het tweede plan. 
Grote groepen Molukkers in Neder
land beleiden het christelijk geloof. 
Er zal ons als mede
christenen veel aangelegen 
moeten zijn om in een sfeer 
van begrip en vertrouwen 
met elkaar te leven en te 
werken.

ARJOS-GRONINGEN OP PAD 
OM LEDEN TE WINNEN!

Na suksesvolle aktiviteiten in 
voorgaande maanden, is het pro
vinciaal bestuur van Arjos- 
Groningen ook dit jaar van plan om 
van zich te laten horen. Met name 
op het plaatselijk vlak timmert men 
met voortvarendheid aan de weg. 
Deze week vinden er in dit verband 
twee jongerenbijeenkomsten plaats 
(die hopelijk weer evenzovele Ar- 
joskernen op gaan leveren).

Oldehove

Op vrijdag 11 april a.s., in één van 
de zaaltjes van de Gereformeerde 
Kerk; aanvang: 20.00 uur. Henk 
Wolters (hoofdbestuurslid van de 
Arjos), zal dan voor de plaatselijke 
GJV vertellen over het doen en la
ten van de Arjos. Uiteraard komt 
dan ook aan de orde, wat ons be
weegt om als christenen bezig te 
zijn met politiek. Als altijd zijn be
langstellende leeftijdgenoten harte
lijk welkom.

Winschoten

Een knallende ledenwerfaktie in 
Winschoten (op één avond werden 
zo’n 200 adressen bezocht), wordt 
waarschijnlijk een flink sukses. Dat 
zal blijken tijdens een eerste bij
eenkomst, waar van gedachten 
wordt gewisseld over de Arjos en 
de mogelijkheden die er zijn om 
aktief met politieke zaken bezig te 
zijn. Ook deze bijeenkomst vindt 
plaats op vrijdag 11 april a.s. 
Plaats: de Julianakerk aan De
Venne te Winschoten; aanvang:
20.00 uur. Marten Jan Kuipers (lid 
dagelijks bestuur Arjos) zal een in
leidend praatje houden, terwijl 
verder eveneens van gedachten kan 
worden gewisseld met Jelte Hui- 
zinga (vice voorzitter van de pro
vinciale organisatie) en Albert Mar- 
tens (voorz. propaganda-kommissie 
van Groningen).
Aan lezers in Oldehove, Winscho
ten en omstreken: vertel het uw 
kinderen!

DE FRAKTIE
IN AKTIE (II)

De A.R.-Tweede Kamerfractie geeft 
van tijd tot tijd een schriftelijk 
overzicht van standpunten, die tij
dens belangrijke debatten in het 
parlement zijn ingenomen.
Zojuist is verschenen de tweede 
editie in deze reeks, die de periode 
april 1974 tot en met de algemene 
beschouwingen 1974 behandelt.

Deel II van De Fraktie in Aktie (17 pag.) is te 
bestellen door storting van f 0,95 per ex. op 
postgiro 89673 t.n.v. A.R.Partijstichting, Den 
Haag.
Bij bestelling van 5 of meer exemplaren be
draagt de prijs f 0,50 per ex.
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U I T  O N Z E  B O U W -  EN 
A A N N E M E R S  W E R E L D

A A N N E M IN G S B E D R IJ F
„SCHOUWEN-DUIVELAND”

N .V .
Schuithaven 10 - ZIERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR '

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

Alle soorten tegels.Telefoon 01848-1202

DROOG HOUT
SPECIALITEIT GEWATERD IEPEN, VERDER 

BEUKEN, ESSEN, LINDEN, KERSEN, EIKEN EN 
PEREN. Incomplete bollen en plaathout. Contant 1%

N .V . H a rd - en  Zachthout 
Im p ort M ij .

LOENEN (VELUWE) -  TELEFOON 0 5765-212

SYSTEEMBOUW VERMEULEN B.V, MILL 
Industrieterrein Postbus 3 tel. 08859-1024

Systeembouw (Permanent en Semi Permanent) 
Systeembungalows, Scholen, Kantoren, Houten ga
rages, Bedrijfsschuren en loodsen, etc.

s CHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

■ BINNENHAVENSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

FIRMA C. VERMEER 
en ZONEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 0 1808-1230 -  Ouderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS - 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. ENZ.

M EILINK B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN
Vestigingen in Borculo Ttel. 0 5457-1561*

Zutphen: Tel. 0 5750-3748
Boxmeer: Tel. 0 8855-1744

in de Noordoostpolder en 
Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerde
rijen.

AANNEMERSBEDRIJF

G E B R .  S A L V E R D A  B . V .
......".................... .. ........1......... ....

ROTTERDAM

W .  J .  S P O O R M A K E R  N . V .
AUTOMOBIELBEDRIJF ROTTERDAM-ZUID

Wolphaertsbocht 246 -  Telefoon 7.75.50 

Official Peugeot-dealer voor Rotterdam-Zuid 

en de eilanden IJsselmonde en Voome-Putten.

C. de Mooy & Zoon
lm- en export bloemenhandel

ROTTERDAM

-LOMBARDKADE 21, TELEFOON 11.33.50

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
VERZORGT AL UW TRANSPORTEN 

DOOR HET GEHELE LAND

ROTTERDAM, telef. 0 10-24JiuM -  Postbus 64010 
De Jonghstraat *5

DE GEMEENTERAAD
een cursus gem eentepolitiek

Da Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is i.s.m. Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

Decker Telecommunicatie Industrie B.V.
EXPERTS OP HET GEBIED VAN ELEKTRONICA

Da schrlftelfjks cursus bestest uit 24 lessen, al/e 
vo o rz ie n  van vragen , d ie  kunnen  w o rd e n  Ingezonden  
te r  correctie.

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  da gemeente
-  de rol van het gemeenteraadslid
-  ambtenaren
-  de gemeentebegroting
-  inkomsten van de gemeente
-  inspraak
-  contact met de kiezers
-  bestuur door subsidie
-  milieuhygiëne
-  volksgezondheid, 

sociale zorg en bijstand

-  ruimtelijke ordening
-  volkshuisvesting
-  onderwijs
-  cultuur en recreatie
-  sport en jeugd
-  economisch beleid
-  openbare orde
-  functionele en wijkraden
-  intergemeentelijke samenwerking 

en gewestvorming
-  de gemeentewet herzien

De p r ijs  van  de  cursus bedraagt slechts i  25,— 
d a n k z ij d e  su b s id ie  d ie  d e  S tic h t in g  o n tv a n g t van de  
m in is te r  van C u ltu u r, R e c re a tie  en  Maatschappelijk 
W erk, te  vo ldoen  d o o r  storting op giro 1501169 f.n.v. 
de  S tic h tin g  Burgerschapskunde te L e id e n  on de r 
v e rm e ld in g  van „D e  G em een te ra ad ” .

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit 11 lessen:
-  de praktijk van hét raadslidmaatschap / samenspel met B. en W. -  

2 lessen.
-  de gemeente in ons bestuurssteisel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting 

Burgerschapskunde
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting 
op giro 544232 t.n.v. Teleac -  Utrecht, onder vermelding van 
„De Gemeenteraad” .

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare 
schriftelijke cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor 

f  9,50.
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwer

king -  10 lessen voor f 10,-
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden -  34 lessen 

voor f 45,-

Voor verdere inlichtingen:

S TIC H TIN G
BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169.

GRONINGEN

Mobilofoons
Oproepsystemen
Echoloden

Automatische 
telefoónkiezers 
Automatische piloten

' Dijnseiburgerlaan 1 -  Zeist -  Tel. 03404-1.35.11

A . B A A R S  A zn .

E x p lo i ta t ie  v a n  
baggermaterieel B.V.

VERKOOP EN VERHUUR

Telefoon (0 1840) -  5566 
Postbus 70, Sliedrecht.

S cheepsw erf A . B A A R S  A zn. B .V .
SLIEDRECHT
Telefoon (0 1840) -  5566 
NIEUWBOUW EN REPARATIE

Handel in BUIZEN (diverse maten) 
NIEUW IJZER, zoals platen, hoek- en balkijzer 

RIJPLATEN in diverse maten.
STOLK’S Handelsonderneming B.V.

Postbus 1, H I. AMBACHT 
Afd.: Sloperij, Veersedijk 233, tel. 0 78-2.80.00 

Afd.: Bruikbare materialen, Veersedijk 11, 
tel. (0 1858) 2024 en 5025.

FIRMA DE REK EN HORSMAN

Fabriek van Scheepslieren
DORPSSTRAAT 102 -  TEL. 0 1894-218 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

BAILEY CONSTRUCTIE-
WERKPLAATS EN 
MACHINEFABRIEK N.V.

NIEUW-LEKKERLAND -  TELEFOON 01848-436

/ •  Staalconstructie
voor gebouwen e.d.

•  Alle soorten kranen

W. VISSER & ZN. 
n.v.

Scheepswerf -  Moforenherstelplaats
Ankerpark 2 -  Telefoon 02230-2887

DEN HELDER
NIEUWBOUW EN REPARATIE

Makelaarskantoor J. Fokkens Siddeburen

in roerende
en onroerende goederen 
verzekeringen en hypotheken

TELEFOON 05983-360

Wij hebben voor u
voor jong en oud:

alle uitgaven van alle nederlandse uitgevers. 
Studieboeken, romans, verhalen en dichtbun
dels, technische en educatieve uitgaven, bijbels 
en liedboeken, boekenbonnen van twee tot 
tweehonderdvijtig gulden.

Gegarandeerde levering binnen 1 week.
Folders en fondsbrochures bij ons verkrijgbaar.
Wij hebben o.a. nog voor u in voorraad:

„De Zwarte Mus” van S. van Aangium, drie de
len, f9 ,50 per deel.
„De Smokkelaars van de Schans” , van S. van 
Aangium, drie delen, f9 ,50  per deel.
„Hotse Hiddes”  van S. van Aangium, drie delen, 
f 9,50 per deel.
„Zwarte Tinus”  van J. W. Ooms, drie delen, 
f 9,50 per deel.

Boekhandel Koning-Bron  
„D e Bronnenkoning”
Hollemastraat 12, Houwerzijl
Antwoordnr. 1, Postbus 8, Ulrum.

■ B  Zwitserse horloges 
Verlovingsringen 

* Tafelzilver
H j m n  Goud en zilver

GRONINGEN Avondmaalsserviezen

FA. J. A. VISSCHER & ZOON
DE NIEUWESLUIS 5 -  ZWARTSLUIS 
buiten kantooruren: 0 5208 -  1259 -  1546 

Telefoon kantoor: 0 5208 -  2120 
werkplaatsen: 0 5208 -  1259

Directieboten - Sleepvletten - 
Dekschuiten

Sleepdienst Broeder
trouw n.v.

v/h Fa. C. DEN BOER & ZONEN 
Corr.-adres MAASPLEIN 9 - ZWIJNDRECHT

Telefoonnummer 01850-2.61.66-2.61.67 (2.1ijnen)

Alle transporten te water

Postjesweg 91 -  Javastraat 199 -  Krugerplein 29 -  Dapperstraat 16 -  Jan van 
Galenstraat 60- Jan Evertsenstraat 130 - ‘Hugo de Grootptein 20 -  Spaamdammer- 
straat'97 -  Bentinckstraat 28 -  Oranjestraat 2B- v.d Helstplein 9 -  Westerstraat 138' 
-  Spreeuwenpark 3 -  Ribesstraat 39 -  Tuinstad Osdorp. Tussenmeer 62
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Ja arversla g 1974 ■ K a m ercen tra le  G ron in gen

Alléén papierenleden is 
handicap voor 

slagvaardige politiek

„1974. Geen verrassend jaar. 
De confessionele partijen 
zijn wat nader tot elkaar ge
komen. Hun positie in het 
politieke krachtenveld heeft 
zich nog niet gestabiliseerd. 
Hun identiteit komt nog niet 
geheel uit de verf’.

Aldus mr. D. J. Krajenbrink, voor
zitter van de A.R. Kamercentrale 
Groningen, in het voorwoord van 
het jaarverslag 1974 van de Kamer
centrale. In Groningen heeft de 
ARP een duidelijke keus gedaan 
door voor het eerst als CDA de 
provinciale verkiezingen in te gaan. 
Of hierop een verder vervolg komt 
zal het jaar 1975 moeten leren. Mr. 
Krajenbrink vindt het jammer, dat 
de CDA-ontwikkeling landelijk 
wordt opgehouden door politieke 
verschillen tussen de fracties, ter
wijl de partij-organisaties elkaar 
meer en meer gevonden hebben en 
veel werk al gezamenlijk verrich
ten. De Groningse voorzitter atten
deert echter op de juiste verhou
ding tussen fractie en partij, waar
aan weleens te gauw wordt voor
bijgegaan. Partij en fractie hebben 
ieder hun eigen verantwoordelijk
heid, ook ten opzichte van elkaar. 
Ze kunnen echter niet los van el
kaar opereren.

Wat de organisatorische zaken be
treft doet de adj.-secretaris/penning- 
meester van de Kamercentrale Gro
ningen, A. Poort, enkele mededelin
gen. Het jaarverslag 1974 is beknop
ter dan voorgaande jaren. Dit keer 
geen lange lijst van gehouden ver
gaderingen. Het Kamercentralebe- 
stuur komt regelmatig bijeen, waar
bij elke vergadering werd voorafge
gaan door één van het dagelijks be
stuur. In 1974 is de functie van se
cretaris en penningmeester samen
gevoegd, daar het werk van de 
penningmeester, met name wegens 
de centrale contributie-inning, aan
zienlijk is beperkt.

Aanschaf
frankeermachine

Meegedeeld wordt, dat de Kamer
centrale in CDA-verband is overge

Van de

partij
gaan tot de aanschaf van een fran
keermachine met als tekst CDA- 
Groningen. Door te verkrijgen

PTT-korting verdient de machine 
zichzelf terug! (Een tip voor andere 
Kamercentrales!)
Het Provinciaal. Campagne Team 
doet verslag van het werkbezoek 
van de Tweede Kamerfractie onder 
het motto „Wij komen terug” . 
Hoewel het bezoek bijzonder nuttig 
was, verdient een eventueel vol
gend bezoek een andere opzet.

Dank zij de samenwerkende activi
teiten bij de Statenverkiezingen 
1974 in CDA-verband bleek er vol
doende geld voor een beperkte 
verkiezingsaktie. Er was zelfs 
sprake van een zeer bescheiden 
overschot. De normale rekening 
van lasten en baten over 1974 laat 
een klein tekort zien (ca. f 140,-).
Het jaarverslag betreurt de vorde
ringen op kiesverenigingen uit de

jaren 1971 en 1972. Zij vormen een 
zwarte bladzijde in de financiële 
geschiedenis van de Kamercentra
le. Gelukkig kon met een aantal' 
kiesverenigingen een regeling wor
den getroffen, maar er zijn ook 
kiesverenigingen die nog niet een 
deel van de schuld willen betalen.

Daarom zal op korte termijn aan 
het partijbureau te Den Haag wor
den verzocht de tegoeden van de 
desbetreffende kiesverenigingen te 
blokkeren. Dit alles onder het mot
to: „Wie niet horen wil, zal voelen!” 
In het jaarverslag 1974 ontbreekt 
een verslag van de Statenfraktie. 
Daar in de Groninger Staten een 
CDA-fraktie als één geheel opereert 
is het vanzelfsprekend dat de Sta- 
tenpolitiek voortaan uitsluitend 
opgeschoteld wordt via een verga- 
dering/verslag van het provinciaal 
CDA.

En dan citeren wij tot slot nog het 
volgende uit het Groningse jaarver
slag:„Er blijken kiesverenigingen te gestaan waar zelfs de bestuursleden nog niet een abonnement op Nederlandse Gedachten hebben. Geeft u zich nu even op en denk daarbij ook aan Uw buurman. U bent het als lid t.o.v. de partij verplicht. Alleen papierenleden zijn een handicap voor een slagvaardige politiek”.

KADERBIJEENKOMST 
KAMERCENTRALE 

DEN HELDEROp zaterdag, 19 april a.s. organiseert de Kamercentrale Den Helder een studiedag over het onderwerp: Inkomensverdeling, medezeggenschap en ondernemingsstructuur.” 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
het Wapen van Heemskerk, Breed- 
straat te Alkmaar en begint om
09.30 uur (Sluiting 16.00 uur). Een 
inleiding wordt gehouden  ̂door 
prof. dr. H. J. van Zuthem, hoogle
raar Techn. Hogeschool, Enschede. 
Later op de dag is er een forum, 
waarin, naast prof. Van Zuthem, 
zitting hebben drs. M. Davidse, di
recteur personeelszaken Hoog
ovens, en J. J. B. Geluk, werkne- 
merscommissaris Estel.- De kosten 
voor het bijwonen van deze studie
dag bedragen f  12,50 per persoon, 
inclusief lunch, consumpties en 
documentatiemateriaal. U kunt zich 
nog opgeven voor deelname bij het 
secretariaat van de Kamercentrale. 
Den Helder: mevr. R. Brinkman, 
Blauwe Arendspad 11, Zaandam. 
Tel. 075-16.26.87.

WERKBEZOEK 
K.C. HAARLEM

In het kader van het werkbezoek 
„Wij komen terug” aan de Kamer
centrale Haarlem worden op vrijdag, 11 april a.s. drie avondbijeen- 
komsten gehouden voor kiezers en 
partijleden. Met de aanwezige Ka
merleden kan onderling gesproken 
worden over actuele politieke za
ken mede aan de hand van be
schikbare stellingen. Deze bijeen
komsten vinden plaats in: 
HAARLEM -  Café-Restaurant „Die 
Raekse” , Raaks 1-3. Aanwezig zijn 
de Kamerleden mevr. J. G. 
Kraaijeveld-Wouters, drs. B. Beu- 
mer en J. van Houwelingen. 
UITHOORN -  Sporthal „De 
Scheg” , Arthur van Schendellaan. 
Aanwezig zijn de Kamerleden 
mevr. J. van Leeuwen en H. A. de 
Boer.
BUSSUM -  „De Raadskelder” , 
Brinklaan 35. Aanwezig zijn de 
Kamerleden mr. W. Aantjes en dr.
W. de Kwaadsteniet.
Alle avondbijeenkomsten beginnen 
om 20.00 uur. *

MR. SCHAKEL IN 
LEEUWARDEN

Op vrijdag 11 april ’s avonds 8 
uur, komt het kamerlid M. W. 
•Schakel voor de K.V. Leeuwarden 
N.O. spreken over het onderwerp: 
„De plaats van de A.R.P. in het 
huidige politieke krachtenveld” . 
Plaats van bijeenkomst: de grote 
bovenzaal van de SALVATOR- 
KERK.

MEVROUW
KRAAYEVELD-WOUTERS 

IN WADDINXVEEN
Op maandag 14 april a.s. spreekt 
het Tweede Kamerlid mevrouw 
Kraayeveld-Wouters in Waddinx- 
veen, in het Ger. Verenigingsgebouw aan de Stationstraat.. Onderwerp: „het jaar van de vrouw” . Ter 
voorbereiding hierop kan men een 
uittreksel van een artikel van mevr. 
Kraayeveld over dit onderwerp 
verkrijgen bij P. v.d. Meyden, tel. 
01828-5297. Tevens kan de abortus
problematiek aan de orde komen.

AR-STATENCENTRALE 
RIDDERKERK

Op maandag 21 april 1975 is er een 
vergadering van de Staten-Centrale 
in een zaal van Café Splendid, 
Gebr. Meeldijk 79 te Barendrecht. 
(nabij veilinghallen), aan vang; 19.45 
uur precies!!Minister van Binnenlandse Zaken De Gaay Fortman hoopt deze 
avond het woord te voeren over:
-  gewestvorming en gemeentelijke 
herindeling,
-  de aktuele politiek.

AR.P .-OVERIJSELOp dinsdag 15 april in één der zalen van Hotel Paping, Stationsweg 30 te Ommen. (tel. 05291-1945) is er 
een vergadering van het Prov. Co
mité. De aanvang: 20.00 uur. Ons 
kamerlid, Hans de Boer, zal de dis
cussie inleiden over „Landbouw en milieu” toegespitst op de proble
matiek rond de landschapsparken. 
Introducé’s zijn hartelijk welkom. 
Denkt Ü hierbij ook aan de land
bouwers op uw kiesvereniging, 
aangezien die toch vooral de direct 
betrokkenen zijn.

DR. DE KWAADSTENIET 
IN LEIDEN

Op ma. 21 april a.s. houdt de Leidse 
Kamercentrale haar jaarvergade
ring in hotel-rest. Florida, te Bos
koop. Aanvang: 20.00 uur. Naast 
bestuursverkiezingen, jaarverslag 
en begroting zal na de pauze het 
ARP Tweede Kamerlid dr. W. de 
Kwaadsteniet het woord voeren 
over „actuele politieke vraagstuk
ken” .

R IJ SW IJ K  (Z -H )  
biedt leden elk w a t w ils

Uit een convocatie van de 
A.R.kiesvereniging te Rijs
wijk (Z-H) werd ons duide
lijk, dat ej veel activiteiten 
zijn, waaraan de leden kun
nen deelnemen.
Leest u maar. „Een vrouwencon
tact is in Rijswijk begonnen de 
C.D.A.-gedachte te beoordelen op 
de betekenis ervan voor de vrou

wen. De jongeren, burgers rond en 
kort na de huwbare leeftijd: U kunt 
uw inspraak bundelen, uitspraken 
formuleren, afspraken maken met 
hét bestuur of de raadsfraktie. Voor 
geïnteresseerde leden zijn er bege
leidingsgroepen voor Gemeente- 
raadsfraktie en Provinciale Staten
fraktie. De begeleidingsgroep van 
de Gemeenteraadsfraktie stelt zich 
voor de van B & W te verwachte 
vijf nota’s (o.a. verkeersnota) te be
handelen. De begeleidingsgroep 
Prov. Staten-fraktie vraagt enthou
siaste mensen om te overleggen 
over streekplannen, arbeidsmarkt, 
milieuzaken en gewestvorming” .

HERINNERING
ABONNE

MENTSGELD
Een aantal abonnees heeft het at/on- netnentsgeld over het le half jaar 1975 nog niet voldaan.
Het sturen van een accept-girokaart 
betekent extra kosten, die wij graag 
zouden besparen.
Wilt u daarom alsnog het bedrag ad 
f 11,50 overschrijven op postgirore
kening 8.96.73?van de A.R.-Partij- 
stichting te ’s-Gravenhage. Op uw 
medewerking wordt gaarne gere
kend.

DE ARP : 
IN DE ETHER

RADIO
U kunt de A.R.P. via de radio be
luisteren op donderdag, 17 april a.s. 
om 18.20 uur (Hilversum 2).

A.R.P.-Groningen
De Kamercentrale Groningen komt 
op maandag, 21 april a.s. bijeen. 
Deze zgri. voorjaarsledenvergade- 
ring wordt gehouden in Congres
centrum Het Tehuis, Lutkenieuw- 
straat te Groningen en begint om 
19.45 uur. Op de agenda staan o.a. 
vaststelling jaarcijfers 1974, verslag 
kascommissie etc. Na de pauze zal 
drs. B. Beumer, Tweede Kamerlid. 
ARP, van Midwolda de aanwezigen 
nader informeren over het werk 
van de A.R. Tweede Kamerfractie.

publUtaties CDA-instituten

Energiebeleid
Rapport van een commissie van de  

wetenschappelijke instituten van KVP, A R P  en C H U  
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 
„  6 8  p a g . ; ƒ 5,25

andere recente publicaties: 
Gerede twijfel

bijdrage tot de discussie over de perspectieven  
van onze econom ische ontwikkeling 

3e druk; 30 pag.; ƒ 3,75

Groen licht 1975
nota van de Landbouwcomm issie van de 

CDA-fracties in de Tw eede Kam er over de problemen  
in land- en tuinbouw  
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De buitendienstmedewer
kers brengen van hun ge
sprekken bij kiesverenigin
gen verslag uit . aan het par
tij secretariaat. De Kamer
centrale ontvangt een af
schrift.
Uit de verslaggeving komt naar vo
ren, dat veeh bestuurders onvol
doende geïnformeerd zijn over de 
juiste toedracht bij politieke kwes
ties en over organisatorische zaken. 
In het algemeen verlopen de ge
sprekken plezierig en nemen veel 
besturen zich het beste voor. De 
indruk bestaat* dat de goede voor
nemens niet allemaal in daden 
worden omgezet. Vaak blijkt één 
gesprek niet voldoende, zodat een 
tweede gesprek volgt.

' ^3-'r .Windrukken
- _« .- .'secretariaat

Hoe worden op het partij secretari
aat de activiteiten in de buiten
dienst ervaren? Allereerst kan wor
den opgemerkt, dat de concrete 
opdrachten naar aanleiding van 
verzoeken van kiesverenigingen als 
regel vlot worden uitgevoerd. Dat 
hangt ook af van de termijn, 
waarop een concrete afspraak met 
de kiesvereniging kan worden ge
maakt. Vervolgens bestaat de in- 
druk, dat van de bij de start van het 
werk gegeven suggesties een be
perkt deel is uitgemond in een ge
sprek. Ongetwijfeld zal een aantal 
kiesverenigingen de boot nog wat 
hebben afgehouden of hebben toe
gezegd terug te bellen voor een af
spraak.
Er zijn beperkte mogelijkheden uit 
te komen op de oorspronkelijk ge
noemde twee avonden per week. 
Het partij secretariaat ervaart het 
bezig zijn van de buitendienstme
dewerkers als positief. Er is sprake 
van een enthousiast team, waarmee 
prettig is samen te werken. De rap
portages zijn in het algemeen dui
delijk, overzichtelijk en beknopt. 
Uit de rapportages blijkt dat veel 
kiesverenigingen beginnen politiek 
stoom af te blazen. Alhoewel van 
.de buitendienstmedewerkers niet 
allereerst wordt verwacht, dat zij 
het beleid tot in alle onderdelen 
kunnen verklaren en verkopen, is 
het verstrekken van enige informa
tie toch wel gewenst. Gp dit poli
tieke terrein dient de informatie 
vanuit de partij naar de buiten
dienst zo mogelijk te worden uitge-' 
breid.
Concreet ligt in het werk de nadruk 
op het her-activeren van de kies
verenigingen. De nadruk zal daarop 
moeten blijven liggen. Tot nu toe is 
gewerkt naar aanleiding van aan
vragen van kiesverenigingen en 
enkele suggesties van het partij se- 
creteriaat. Op het partijbestuur ko
men ook nu regelmatig brieven 
binnen van kiesverenigingen over 
bepaalde (vaak financiële) kwesties, 
waaruit blijkt, dat het met zo’n 
kiesvereniging organisatorisch, he
lemaal mis is. Het verdient aanbe
veling naar aanleiding van dit soort 
brieven sneller dan tot nu toe de 
buitendienst in te schakelen. Samenvattend is de indruk op het partijsecretariaat, dat het buitendienstwerk zinvol is, redelijk functioneert, maar nog onvoldoende tot ontplooiing is gekomen en ook nog onvoldoende wordt benut in bepaalde situaties.

Indrukken
bu iten d ien st
m edew erkers

De buitendienstmedewerkers zelf 
deden in de afgelopen periode wis
selvallige ervaringen op. Ofschoon 
de ontvangsten in het algemeen 
hartelijk en plezierig zijn, blijkt het 
moeilijk tot concrete veranderingen 
te komen. Daarbij geldt als eerste 
gebrek de politieke situatie, die 
door de kiesverenigngen zelf nogal 
eens aan een beschouwing wordt 
onderworpen. Een tweede handicap 
is, dat goede voornemens snel zijn 
gemaakt, maar niet snel worden 
uitgevoerd. Hierdoor is het tastbaar 
resultaat van de bezoeken aan 
kiesverenigingsbesturen tot nu toe 
beperkt van aard. In dit opzicht 
hebben de buitendienstmedewer
kers dezelfde indruk als de kies
verenigingen in de enquêteformu-

E nquêteIn N.G. van 5 april j.l. werd een eerste artikel opgenomen over het buitendienstwerk. Daarin kwamen vooral de resultaten van een bescheiden enquête onder een aantal doorbuitendienstmedewerkers bezochte kiesverenigingen aan de orde. In dit tweede, op deze pagina af gedrukte, artikel wordt een . aantal conclusies getrokken en worden beleidslijnen voor de toekomst uitgestippeld. Ook dit artikel is voor een belangrijk deel een weergave van een notitie over het buitendienstwerk, welke onlangs door het partijbestuur is aanvaard.
lieren wekken. -Ofschoon het aantal aanwijzing van een contactpersoon,
inspirerende ervaringen nog te be- De kiesverenigingen moeten ervan
perkt is, zijn de buitendienstmede- doordrongen worden, dat buiten
werkers van mening, dat het werk dienstfunctionarissen fungeren als
moet worden voortgezet. Daarbij wegbereider en stimulator. Daarom
wordt wel gedacht aaan een aantal is het gewenst, dat de gesprekken
aanpassingen van het tot nu toe ge- uitsluitend met het bestuur of een
voerde beleid. kern uit het bestuur plaatsvinden.
■ In de eerste plaats bestaat er be- Gesprekken met te grote groepen
hoefte aan een regelmatiger ont- mensen dienen te worden verme-
moeting van de buitendienstmede- den. De gesprekken dienen voorts
werkers zelf. Daarbij zal niet alleen meer organisatorisch te worden
aandacht moeten worden geschon- toegespitst. Bij politieke problemen

V ziet hierboven het buitendienstteam. Staande van l.n.r.: J. T'jabringa, H. Faber, K. Lanting. Zittend van l.n.r.: mevr. M. L. Wolfkamp-Jansen, W. A. van Zanten, mevr. W. Chr. van Dinter-Vroegindewey.
ken aan lopende organisatorische 
zaken, maar ook regelmatige bij- 
spij kering van ideeën over de prak
tijk van het buitendienstwerk moe
ten plaatsvinden.
■ In de tweede plaats is een inten
sivering van de contacten met Ka
mercentrales, Statencentrales en 
regionale campagneteams gewenst., 
Met deze partij-organen moet een 
regelmatig con^pct bestaan over de 
aard, het terrein en de vorderingen 
der werkzaamheden. Vervolgens 
wil het buitendienstteam proberen 
wat gerichter kiesverenigingen te 
bezoeken. In dit verband wordt ge
dacht aan het in korte tijd afleggen 
Van betrekkelijk korte bezoeken 
aan kernleden (b.v. vobrzitter, se
cretaris en/of penningmeester) van 
kiesverenigingen. Doorgenomen 
kunnen worden de ontwikkelde en 
in de toekomst te ontwikkelen 
kiesverenlgingsactiviteiten.-Contact 
met meerdere kiesverenigingen kan 
eveneens tot stand worden ge
bracht in speciaal voor dit doel uit
geschreven vergaderingen van bij
voorbeeld Statencentrales. De 
kiesverenigingen, die zich niet op 
deze speciale bijeenkomsten laten 
zien, kunnen dan later worden be
zocht. Om d e . kiesverenigingen zo 
concreet mogelijk te adviseren, is 
er behoefte aan een informatiemap 
met werkmodellen en voorbeelden 
hoe bijvoorbeeld andere kiesver
enigingen succesvol een nieuwe 
werkwijze invoerden.
Van de kant van het public- 
relations-bureau is opgemerkt, dat 
het komende jaar meer aandacht 
besteed moet worden aan de relatie 
met Kamercentrales, Statencentra
les en regionale campagneteams. 
Aanwezigheid van een buiten
dienstmedewerker op de vergade
ringen van deze partij-organen is al
leen zinvol als er belangrijke Orga
nisatorische zaken ter sprake ko
men. In verband met de noodzake- 
lijke voortzetting van de contach-, 
ten met de kiesverenigingen is het 
wenselijk bij elk gesprek met een 
kiesvereniging te komen tot de

kan bemiddeld worden bij de tot
standkoming van een afspraak voor 
een spreekbeurt door een partijbe- 
stuurslid, Kamerlid etc. Actievere 
centrale begeleiding van de buiten
dienst is absoluut noodzakelijk. 
Daarom zijn zij ook van mening, 
dat de training dient te worden ge
ïntensiveerd en er gewerkt moet 
worden aan de samenstelling van 
een pakket-modél-materiaal voor de 
kiesverenigingen.

_ Hoe
nu vérder?

Uit hetgeen hiervoor gezegd en ge
schreven is kunnen een aantal glo
bale conclusies worden getrokken.
■ Van de zes taken, die in het rap
port „Niet bij traditie alleen” wor
den genoemd, komen vooral de 
functionering (of niet-functionering) 
van de kiesverenigingen en de poli
tieke informatie aan de orde. Het 
accent ligt minder op de financiële 
kwesties, alhoewel toch enkele oude 
zaken zijn opgeruimd.
■ De trainingsbijeenkomsten bij de 
start van het werk zijn zinvol ge
weest. Regelmatig bijspijkeren is 
echter gewenst, aangezien de kies
verenigingen verwachten goed ge
ïnformeerde medewerkers te ont
moeten.

B uitendien stservice
De A.R.P. beschikt over een team 
vrijwilligers, die als buitendienst
medewerker kiesverenigings
besturen willen adviseren over het 
plaatselijk politieke werk. Deze 
extra A.R.P.-service kost de kies
verenigingen niets. Voor het maken 
van een afspraak met één onzer 
medewerker kiesverenigingsbe
sturen willen adviseren over het 
van de A.R.P., Dr. Kuyperstraat 3, 
Den Haag. Ook telefonisch: 070- 
18.39.60.

■ De regionale spreiding is vrij be
hoorlijk: alleen in Friesland en
Zuid-Nederland wordt nog geen 
dienstverlening geboden.
B Te weinig kiesverenigingen over
winnen hun drempelvrees om ad
vies aan een buitendienstfunctiona- 
ris te vragen.
■ De contacten met de Kamercen
trales en de campagneteams zijn 
zinvol, maar onvoldoende.
■ Het aantal deelnemers aan de ge
sprekken is vrij groot. Er wordt

Mevr. Wolfkamp 
voor Gelderland 
in Buitendienst

Het buitendienstteam van de A.R.P. is opnieuw versterkt. Per 1 april jl. is tot buitendienstme- dewerkster benoemd mevr. M. L. Wolfkamp-Jansen te Soestdijk. Na een trainings-en inwerkpe- riode zal mevrouw Wolfkamp zich met name richten op het adviseren en begeleiden van 'kiesverenigingen in de provincie Gelderland. Uitbreiding van het buitendienstteam'was mogelijk na de besluiten van het partijbestuur naar aanleiding van de notitie over het buitendienstwerk. Wij hopen, dat er een goede samenwerking tussen de te bezoeken kiesverenigingen en mevrouw Wolfkamp zal kun- • nen ontstaan.
kennelijk wel iets verwacht van de 
gesprekken.
■ De meeste kiesverenigingen erva
ren het gesprek als zinvol. Waar het 
gesprek als niet zinvol wordt erva
ren, vond men het gésprek onvol
doende concreet.
■ Betrekkelijk weinig kiesvereni
gingen wijzigden de werkwijze. 
Men neemt zich veel voor, maar zet 
te weinig in daden om.
■ Er is nog weinig te zeggen over 
de ervaringen van kiesverenigin
gen, die naar aanleiding van een 
gesprek tot nieuwe activiteiten 
overgirigen. Hier en daar reageert 
men echter wel positief of zelfs en
thousiast.
■ De kiesverenigingen zijn in het 
algemeen vóór verdere ontplooiing 
van het buitendienstwerk. Enkele 
aarzelden, maar slechts één vereni
ging ziet er niet veel in.
■ In het algemeen is de balans bij 
de kiesverenigingen positief. De 
kiesverenigingen werken wel mee 
en proberen hun best te doen. Ne
gatief is echter de te beperkte voort
zetting van het werk (de follow 
up). De buitendienst functionaris

sen hebben meer teleurstellende, 
dan inspirerende ervaringen opge
daan, maar willen doorzetten.

-Enkele 
conclusies ,De belangrijkste vraag is: hoe nu verder? Daarmee is in feite al gezegd, dat wij met het buitendienstwerk in elk geval voort moeten gaan. Er zijn veel positieve elementen op te noemen, die voortzetting rechtvaardigen. Vanuit de minder positieve en negatieve elementen kan worden gezocht naar een verbeterde aanpak.

Het partijbestuur heeft de volgende 
besluiten genomen.
■ In Nederlandse Gedachten en 
A.R.Post en in brieven aan kiesver
enigingen zal nogmaals het buiten
dienstwerk worden onderstreept.
■ Het team wordt met één of twee 
personen uitgebreid.
B De training van het buitendienst
team wordt geïntensiveerd.
B De contacten met de Kamercen
trales en campagneteams worden 
verstevigd. Laten regionale partij- 
organen toch vooral ook zelf aan
geven, waar de zwakke plekken in 
hun regio zich bevinden, contact 
met de campagneteams is nuttig; 
daardoor kan ook via de buiten
dienst bij de kiesverenigingen 
mondeling gewag worden: gemaakt 
van de voorgenomen activiteiten. 
De contacten worden uitgebreid tot 
de Statencentrales, in welk verband 
kiesverenigingen bijeen kunnen 
worden geroepen over organisatori
sche zaken.
B De concrete suggesties voor 
werkwijze van kiesverenigingen 
werden nog eens geïnventariseerd 
en in een notitie op een rijtje gezet. 
Kiesverenigingen verwachten een 
concrete aanpak met concrete op
lossingen en suggesties.
B Gerichtere benadering van kies
verenigingen zal worden gestimu
leerd door het afleggen van korte 
bezoeken aan de kern van kiesver
enigingsbesturen.
B Teneinde het rendement van de 
gesprekken te optimaliseren, is een 
goede begeleiding van de kiesver
enigingen bij hun activiteiten ge
wenst. In het algemeen kan het dus 
niet bij één gesprek blijven, maar 
zal er van tijd tot tijd contact moe
ten zijn, bij voorkeur met een spe
ciaal daarvoor aangewezen con
tactpersoon. De ervaring leert, dat 
juist het contact met iemand van 
buiten stimulerend kan werken. 
Met de follow-up staat of valt het 
welslagen van het werk.
B Aan het eind van dit seizoen 
werden de conclusies en besluiten 
opnieuw getoetst.

Afsluiting stemming 
CDA-statuten op 15 april a.s.

Op 15 april a.s. wordt de 
stemming over de CDA- 
statuten afgesloten. De kies
verenigingsbesturen worden 
eraan herinnerd, dat de 
stemming vóór 15 april a.s. 
dient plaats te vinden.Het stembiljet moet uiterlijk op woensdag, 16 april a.s. per ochtendpost op het partijsecretariaat arriveren. Stembiljetten die na die 
tijd ontvangen worden tellen niet 
meer mee voor de bepaling van de 
einduitslag.
Een door het partijbestuur aange
wezen commissie zal worden belast 
met de controle op de verwerking 
van de stembiljetten en de vaststel
ling van de einduitslag.

Ter verduidelijking nog het vol
gende.
Het aantal stemmen, dat een kies
vereniging heeft, is afhankelijk van 
het aantal leden. De stemtoewijzing 
is geschied overeenkomstig artikel 
10, lid 5 van de partij statuten. Dit 
betekent, dat aan elke kiesvereni
ging één-stem wordt toegekend en 
voorts voor iedere vijftig leden één 
stem meer.
Het partijbestuur koos bij de 
stemming over de CDA-statuten 
voor de zware procedure, overeen
komstig art. 32, lid 11 van de par- 
tijstatuten. Dit betekent dat ook de 
partij raadsleden . schriftelijk hun 
stem kunnen uitbrengen. Ook zij 
dienen hun stem vóór 15 april a.s. 
uit te brengen.
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In dit nummer uitvoerig aandacht voor een ARP-werkbezoek aan de Kamercentrale Haarlem, waarbij veel aandacht voor de problematiek van Schiphol.

Werkbezoek
Kamercentrale
HaarlemIn dit nummer o.a. aandacht voor een ARP werkbezoek aan de Kamercentrale Haarlem. Mevrouw Van Leeuwen merkte in dit kader tijens een bijeenkomst met kiezers o.a. op dat de NAVO er is, en er ook moet blijven, waarbij vooral de vredestichtende taak van de NAVO meer gebruikt zal moeten worden. Verder aandacht voor een tweede artikel van dr. A. J. Vermaat over zwart geld en andere kwalen. Hij merkt hierover o.a. op dat èn een blijvend appèl gedaan moet worden op de eerlijkheid van de burger en dat de overheid in haar wetgeving de burger niet moet verleiden tot kwalijke praktijken.
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ARP-kiesverenigingen 
en Partijraad akkoord 

met CDA-Statuten

Snelle realisering ongeveer 20 
provincies-nieuwe-stijl gewenst

De AR-kiesverenigingen en de 
AR-Partijraad zijn akkoord ge
gaan met de definitieve CDA- 
statuten. Hiermee is het CDA 
een federatie van ARP, CHU en 
KVP geworden. Reeds eerder

I hadden CHU en ^KVP inge
stemd met de definitieve statu
ten.

KIESVERENIGINGEN
De AR-kiesverenigingen had
den tot 15 april jl. gelegenheid 
eetn stembiljet met, ja ” of „neen”

Iin te leveren. Van die mogelijk
heid maakten 534 kiesvereni
gingen van de in totaal ca. 850 
kiesverenigingen gebruik. (Ter 
vergelijking: aan de stemming 
over de CDA-resolutie van 15 
december 1973 werd door 527 
kiesverenigingen deelgenomen.) 
Bij het bepalen van de uitslag 
van de stemming werd het aan
tal stemmen geteld, dat iedere 
(meestemmende) kiesvereniging 
kreeg toegewezen. De stemtoe- 
wijzing is geschied overeen
komstig artikel 10, lid 5 van de 
partijstatuten. Dit betekent, dat 
aan elke kiesvereniging één 
stem is toegekend en voorts 
voor iedere vijftig leden één 
stem meer. Op grond hiervan is 
de volgende uitslag van de 
stemming door de kiesvereni
gingen vastgesteld:'
-  ja  -  1075 stemmen (91,8%) 
-  neen -  93 stemmen (7,9%)
-  blanco -  3 stemmen (0,3%)
In absolute getallen zijn de cij
fers als volgt: van de 534 mee
stemmende kiesverenigingen

stemden er 477 ,ja ” , 50 „neen” ,
2 stembiljetten waren blanco, 
terwijl er 5 ongeldige stem
biljetten binnenkwamen.

PARTIJRAADi
Het partijbestuur koos voor de 
stemming over de CDA-statuten 
voor de zgn. zware procédure, 
overeenkomstig art. 32, lid 11 
van de partijstatuten. Dit bete
kent dat ook de partijraadsle- 
den tot 15 april jl. schriftelijk 
hun stem óver de CDA-statutén 
hebben uitgebracht. De uitslag 

1 van de schriftelijke stemming 
door de leden van de partijraad 
is als volgt:-ja -  172 stemmen (86%)
-  neen -  28 stemmen (14%)
3 stembiljetten werden blanco 
en 3 stembiljetten werden 
ongeldig verklaard.
De einduitslag, bestaande uit de 
stemming van kiesverenigingen 
en partijraad tesamen, is op 
.grond van het bovenstaande 
als volgt:-ja -  1247 stemmen (91%)
-  neen- -  121 stemmen (8,8%)
-  blanco -  3 stemmen (0,2%) 
Geconcludeerd kan worden, dat 
de AR-kiesverenigingen en de 
AR-Partijraad tesamen met een 
ruime marge de vereiste twee
derde meerderheid hebben 
overschreden, waardoor de 
CDA-statuten door de ARP zijn 
aanvaard.
De stemcontrole commissie be
stond uit mevr. C. van Drie- 
Meijer en de heren W. A. 
Haeser en M. Paats.

Reeds een aantal weken ge
leden hebben wij onzerzijds 
voorkeur uitgesproken voor 
het direct vormen van onge
veer twintig provincies- 
nieuwe-stijl.
Daarmede zou overgeslagen kun
nen worden de tussenfase van de 
vorming van een twintigtal gewes
ten, met een nog tijdelijk blijven 
functionereh van de huidige elf 
provincies.
Iedereen weet, dat de ARP steeds 
met kracht gepleit heeft voor de 
vorming van sterke gewesten.
Het punt van de gewestvorming is 
al jarenlang een actueel en uiterst 
belangrijk punt in de politieke dis
cussies geweest over de bestuur
lijke organisatie in ons land.
Een punt, waarover niemand ooit 
uitgestudeerd en uitgesproken lijkt 
te komen.
Ook al is dan eindelijk in november 
1974 de zogenaamde cönceptstruc- 
tuurschets voor de bestuurlijke in
deling verschenen, een stroomver
snelling zat er nog steeds niet in. 
Maar wellicht zou die binnen af
zienbare tijd toch nog eens kunnen 
worden verwacht.
De bestuurlijke organisatie in ons 
land dient bij de tijd te zijn. Dat is 
zij niet. Zij dient nu op zeer korte 
termijn bij de tijd té worden ge
bracht- Terecht spreekt daarover 
ook het ARP Program van Actie 
1971-1975.

Terugtreding provincies
In de afgelopen jaren heb ik al een 
en andermaal hierbij de vraag op
geworpen o f er een -  en zo ja,

welke -  taak zou zijn voor de pro
vincie en of de provincie dan nog 
gehandhaafd zou moeten blijven, 
indien er sterke gewesten zouden 
komen.
Indien er gewesten zouden komen 
-  en dan was het naar onze visie 
noodzakelijk: „elk van voldoende 
kwaliteit en in staat het regionaal 
bestuur in voldoende mate vorm te 
geven” (de formulering is uit het 
rapport commissie Verdam 1969) -  
zou dit kunnen leiden tot volledige 
opheffing van de provincies.
Ook het genoemde ARP-program 
spreekt reeds van een geleidelijke 
terugtreding van de provincies.
Wij hebben als ARP steeds bepleit, 
dat het aantal gewesten niet te 
groot zou moeten zijn. Het cijfer 
„twintig” is daarbij, om ongeveer 
de orde van grootte van het aantal 
aan te duiden, gebruikt. Daartoe 
ongeveer zou het beperkt moeten 
blijven.
Ons aantal hield tevens verband 
met de al genoemde kwaliteit van 
de gewesten en het t.z.t. verdwijnen 
van'de huidige provincies.
Het zou namelijk helemaal niet 
vanzelfsprekend zijn, dat na een 
tijd van gemeente, provincie, rijk, 
er nu een tijd zou moeten gaan ko
men van gemeente, gewest, provin
cie, rijk. In ieder geval zouden in 
onze gedachte met betrekking tot

Door dr.
W. de Kwaadsteniet
Tweede Kamerlid ARP

de gewestvorming doublures in ta
lken en bevoegdheden voorkomen 
moeten worden, zowel wat betreft 
gemeente en gewest, alsmede wat 
betreft gewest en provincie.
Wij hadden en hebben geen enkele 
behoefte aan een vierde bestuurs
laag. Om alle misverstand te ver
mijden voegen wij er aan toe, dat 
dit ook geldt de wel eens gehoorde 
gedachte van een bepaald aantal 
gewesten (c.q. provincies-nieuwe- 
stijl) gepaard met vijf (of vier, o f 
drie) „landsdelen” .
Jaar na jaar is met discussies over 
de gewestvorming verstreken. Ten 
koste van een in voldoende mate 
goed functioneren van een bij de 
tijd zijnde bestuurlijke organisatie 
in ons land.
De tijd is nu gekomen om niet 
meer te streven naar gewestvor
ming met een t.z.t. verdwijnen van 
de provincies. Met bekwame spoed 
dient overgegaan te worden naar al
leen „provincies-nieuwe-stijl” .
Om de orde van grootte van het 
aantal aan te duiden: weer een 
twintigtal.

Vergroting takenpakket
Dat betekent voor een aantal van 
de huidige provincies een verklei
ning van het tegenwoordige gebied. 
Voor alle provincies-nieuwe-stijl zalVervolg op pag. 3

Wie dit weekblad waardeert 
zou ook Trouw moeten kennen 

probeer abonnement 
f 6 , -  korting

Trouw
Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder 

postzegel aan Christelijke Pers, Antwoordnum mer 2792, 
Amsterdam. U ontvangt dan drie m aanden lang het 
ochtendblad Trouw , met betrouwbaar nieuws, veel 

achtergrondinformatie, bondige commentaren en 
toelichtingen, rond zes pagina’s kerkelijke berichtgeving 

per week en f 6 , -  korting op de abonnementsprijs.

Naam ................................................................................................

Straat ...................................................................................

Plaats .....................................................  NG Dr. De Kwaadsteniet, midden op voorgrond gefotografeerd in de ARP Tweede Kamerbanken. Naast hem links B. Roolvink, en rechts J. N. Scholten.
Partijnieuws, pag. 11
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„De belastingen staan meer 
dan ooit in de parlementaire 
oelangstelling. Onlangs is 
zelfs in de Tweede Kamer 
een initiatief-ontwerp inge-. 
diend, hetgeen een zeld
zaamheid op dit terrein is. 
Parlementariërs komen met 
initiatief-ontwerpen als het 
Kabinet onwillig is. De wil
ligheid van dit Kabinet om 
met redelijke belastingvoor
stellen te komen is inder
daad gering.”
Aldus onlangs in de Eerste Kamer 
prof. Christiaanse , die mede na
mens KVP en CHU over recente 
belasting-ontwerpen het woord 
voerde. De belangrijkste passages 
uit zijn redevoering geven wij bij
gaand weer.
In feite zijn de beide voorliggende 
wetsontwerpen „13.194” en 
,^13.287” ook afgedwongen verbete
ringen. Dit geldt met name voor 
wetsontwerp „13.194” inzake de in
voering van een tijdelijke zelfstan
digenaftrek. Het is een direct uit
vloeisel van een christen
democratische motie in de Tweede 
Kamer. De sfeer rondom dit wets
ontwerp is aan Kabinetszijde on
geveer: als jullie, Staten-Generaal, 
dit wetsontwerp zo graag willen, 
dan kan je het krijgen, maar ook 
alleen daarom. Maar ook wetsont
werp „13.287” kan als min of meer 
afgedwongen door de Staten- 
Generaal worden beschouwd. In
houdelijk hebben we er reeds, ook 
in deze Kamer, bij het Belasting
plan 1975 over gesproken. Ik heb 
toen aangetoond -  en de Minister 
heeft het bevestigd -  dat de verlen
ging van de tariefschijven met 
1,5%, waarover we vandaag formeel 
besluiten, gelijk staat met het 

' brengen van de inflatiecorrectie 
voor 1975 van 80% op 100%. Als het 
Kabinet een 100%-inflatiecorrectie 
niet in eerste instantie had tegen
gehouden, zou het onderhavige 
ontwerp, dat nu een ingewikkelde 
terugwerkende kracht krijgt voor 
de loonbelasting, op dit punt over
bodig zijn geweest. Ik herhaal, dat 
de meeste mensen het dan wellicht 
ook allemaal beter hadden kunnen 
begrijpen. Blijft over in dit wets
ontwerp de verlenging, ook weer 
beperkt tot 1975, van de eerste 
schijf, waarvoor het 20%-tarief

geldt, van f3000,- tot f5000.-. Dit 
betekent voor iedereen met een in
komen boven de belastingvrije som 
plus f5000,- eén vaste belastingver
laging van f 100,-. Bij de behande
ling van het Belastingplan heb ik 
reeds betreurd dat ook deze maat
regel tijdelijk is en alleen geldt 
voor 1975. Het zou een structurele 
verbetering hebben kunnen zijn. In 
dit verband betreur ik het dat mijn 
geestverwanten, behoudens de heer 
Van Dam, aan de overzijde -  de 
KVP en CHU handelden verstandi
ger -  niet de motie-Koning hebben

Prof. Christiaanse
•gesteund, die in de laatste versie 
slechts vroeg bij de belastingvoor- 
bereiding 1976 in ieder geval zeer 
hoge prioriteit te geven aan het 
blijvend maken van de thans tijde
lijke voorstellen.
Initiatief-ontwerpen en afgedwon
gen wetsontwerpen zijn veelal niet 
optimaal. Zo kan men m.i. met de 
heer Dolman in de Tweede Kamer 
instemmen, dat een zelfstandigen
aftrek gerelateerd aan' het totale 
inkomen uit een oogpunt van 
draagkracht beter zou zijn geweest 
dan een die aanknoopt bij de winst. 
Ook biedt het wetsontwerp m.i. de 
betrekkelijk eenvoudige mogelijk
heid de eenmanszaak van pa om te 
zetten in een commanditaire ven
nootschap, tezamen met kinderen, 
waardoor ieder de f 1200,- aftrek 
kan krijgen. De aftrek heeft ove
rigens ook een positief effect op de 
premie-betaling voor de volksver
zekeringen. Aangezien de aftrek 
doorwerkt in het belastbare inko
men, wordt ook bij de premiebeta
ling een verlichting bereikt voor de 
middenstand, en de landbouw” , zo 
betoogde prof. Christiaanse.

Voor de middenstanders wordt op belastinggebied nu iets extra’s gedaan: 
Haagse Binnenhof, hebben heimelijk effect gehad.

Belastingen voor 
middengroepen

„In feite moet worden gesteld, dat 
dit gerommel in de belastingwetge
ving voortkomt uit het feit dat de 
tarieven van de inkomstenbelasting 
en loonbelasting reeds voor de la
gere en middeninkomens op een te 
hoog niveau liggen. Een dezer da
gen werd . bekend hoe groot het 
aantal omzettingen in een B.V. is 
en dat de Regering dit euvel wil 
gaan bestrijden. De remedie is ech
ter ten dele eenvoudig: de drang 
van de praktijk naar een B.V. komt 
voor een belangrijk deel voort uit 
de te hoge I.B.-tarieven. Een te 
grote, verwijdering van het Vpb- 
tarief en het I.B.-tarief van elkaar 
roept op allerlei terreinen construc
ties op. Dit is ogenschijnlijk een 
argument tegen het eerder ge- 
'noemde initiatief-ontwerp, maar de 
wortel van het kwaad zit bij de te 
hoge I.B.-tarieven. Terecht bevat 
het Christen-democratische
initiatief-ontwerp dan ook een ver
dere verbetering van de thans 
voorgestelde zelfstandigenaftrek 
voor de I.B., ook nog voor 1975.

Studie over 
inflatie en 
belastingen

In het Eindverslag van deze Kamer 
over de beide wetsontwerpen, die 
onze drie fracties uiteraard steu
nen, is aangekondigd dat wij ook 
de brief van de Minister van, Finan
ciën, d.d. 5 maart 1975, stuk nr. 
13336, inzake de studie-Hofstra 
over de invloed van de inflatie op 
de belastingheffing bij de wetsont
werpen betrekken. Ook de Tweede 
Kamer heeft dit gedaan, en terecht: 
één van de dragende pijlers voor de 
zelfstandigenaftrek is zelfs de 
doorwerking van de inflatie.”
„Wij willen” , zo betoogde Christi

aanse, „de Minister en de Staatsse
cretaris gaarne prijzen dat zij een 
zo bekwaam man als de oud- 
Minister van Financiën Hofstra be
reid hebben gevonden de studie ter 
hand te nemen. Reeds nu kan wor
den gesteld dat dé uitkomsten van 
zijn studie groot gezag zullen heb
ben.”

Kosten
belastingadviseur

Voorts deed Prof. Christiaanse een 
aanbeveling, die samenhing met 1 
april. Voor middenstand en land
bouw wordt iets extra gedaan. Vele

B O H B n B a a a B M M B B B m

Hun protesten, zoals op het

belastingplichtigen buiten deze 
kring zwoegen echter zelf op hun 
aangifte. Zou het, gelet op de toe
nemende complicaties, maar ook 
uit begrip voor- de belastingplichti
gen en om tot een juiste belasting
heffing te komen, geen aanbeveling 
verdienen de kosten voor een be
lastingadviseur voor alle belasting
plichtigen bij .wijze van hardheid 
over 1975 reeds aftrekbaar te ma
ken? Het belastingvoordeel van de 
ontwerpen gaat dan niet geheel op 
aan de meerdere kosten voor deze -  
langzamerhand -  onmisbare consu
lenten. Helaas zag Staatssecretaris 
Van Rooyen geen mogelijkheid 
deze aanbeveling te realiseren.

Z O O N  V O O R  P R IN S E S  M A R G R IE T

Links de jongste zoon van prinses Margriet, Prins Floris. Rechts mr. van 
Vollenhoven op weg naar het ziekenhuis gefotografeerd.

OEZELREIZEN
Wij bieden u prachtige

RIJN-
met ons

MOTORSCHIP „RIJNKADE"
I n l i c h t i n g e n  e n  f o l d e r s

R O B O V O V
VAN DER TAKSTRAAT 11, ROTTERDAM, TELEFOON 010-13.76.77.
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★  ★
★

P V D A -C O N G R E S  I
Het P.v.d.A.-congres heeft zich in 
grote belangstelling mogen 
verheugen. Aan het bevredigen 
van die belangstelling heeft 
P.v.d.A.’s bijna „eigen Vara”  
krachtig meegewerkt.
Wat dat betreft weten de 
socialisten de rijen te sluiten. Het 
congres -  jong wat betreft 
samenstelling; met veel 
academici, semi-academici of 
academici in spe -  Was in veel 
opzichten eensgezind. Er was een 
neiging tot radicalisering, zij het, 
dat de meer extreme elementen 
het moesten afleggen tegen de 
meer gematigden. Niettemin, het 
congres ging in tal van opzichten 
veel verder dan partijbestuur en 
fractie lief was.
Sterker nog, het had regelmatig 
geen boodschap aan de soms 
duidelijke stellingname van 
partijbestuur en fractie. Gezonde 
democratie? Neen! Gezonde 
democratie gaat gepaard met 
besef van verantwoordelijkheids- 
en realiteitszin. Dat ontbrak er bij 
dit congres aan en het kan niet 
worden afgedaan met „zij zijn nog 
jong en speels” .

★  ★
★

P V D A -C O N G R E g  II
Men kan bepaald niet zeggen, dat 
het voor het congres de trouw aan

het Navo-bondgenootschap de 
hoeksteen vormt voor het 
defensiebeleid. Indien binnen drie 
jaar niet aan een aantal 
voorwaarden is voldaan, zal 
Nederland naar de mening van het 
congres, uit de Navo moeten 
stappen. Wij zijn voorstander van 
een kritisch volgen van de Navo. 
De manier, waarop het congres 
zich af en toe met de Navo 
bezighield, getuigt niet van een 
grote mate van
verantwoordelijkheidsbesef. De 
ministers Vredeling en Van der 
Stoel mochten zich bepaald niet 
verheugen in de gunst van de 
congresgangers.
En ook fractievoorzitter Van Thijn 
sprak de bewindslieden 
vermanend toe, zij het, dat hij ook 
waardering had.
Het congres had het gevoel, dat 
het Nederland regeerde. Een 
gedachte, die gelukkig geen 
werkelijkheid is en die ook geen 
werkelijkheid moet worden.

★  ★
★

P V D A -C O N G R E S  III
Het moeten voor „good old Joop” 
moeilijke dagen zijn geweest. De 
resolutie over vrede en veiligheid 
zal hem in tal van opzichten niet 
lekker zitten. In dit opzicht is het 
veelbetekenend, dat hij de hoop 
uitsprak, dat het congres voor de 
verkiezingen in 1978 zich opnieuw 
met de Navo zal bezighouden en 
dat hij daar dan zelf bij hoopt te 
zijn.

In zijn verhaal maakte hij 
duidelijk, dat Nederland geen 
socialistische regering heeft en 
dat daar rekening mee moet 
worden gehouden. Hij heeft voorts 
nog eens beklemtoond, dat een 
kabinet ook impopulaire 
maatregelen moet nemen. Zijn 
waarschuwingen waren goed 
verpakt voor de congresgangers, 
want aan het einde van zijn 
verhaal kreeg Den Uyl een 
ovationeel applaus. Het is te 
hopen, dat de 
congres-inteliectuelen de 
toespraak van Den Uyl niet alleen 
analyseren, maar ook zijn 
boodschap ter harte zullen nemen.

•k ★
P O R T U G A L

Met bezorgdheid zijn bepaalde

negatieve aspecten van de 
ontwikkeling der democratie in 
Portugal te constateren. Wij 
vinden het b.v. benauwend dat het 
verlangen naar één 
partijensysteem geuit is door 
zowel het Portugese leger als 
gesteund door de communistische 
partij. Het is een teken aan de 
wand.
Het ontstaan van het 
eenheidsvakverbond 
„Intersindical”  in het nabije 
verleden doet, uit democratisch 
oogpunt bezien, weinig goeds 
verwachten.
Naar ons gevoelen zouden de 
christen-democraten in Portugal, 
niettegenstaande in de leidende 
regeringskringen de 
christen-democraten als 
ondemocratische machten gezien 
worden, er goed aan doen een 
concreet hasis-program op tafel te 
leggen in samenwerking met de 
andere -  niet-geaccepteerde -  
politieke partijen.

★  ★  .
★

Z U ID E L IJ K
A F R I K A

De beslissing van de Organisatie 
van Afrikaanse Eenheid (O.A.E.) 
om te pogen langs vreedzame wég 
tot oplossingen te komen ten 
aanzien van Rhodesië,
Zuid-West-Afrika en Zuid-Afrika 
betekent een overwinning van de 
redelijkheid. Het is ook een 
onmiskenbaar succes voor het

diplomatieke offensief, dat de 
Zuid-Afrikaanse premier Vorster 
in Afrika is begonnen. Ten aanzien 
van Rhodesië en Zuid-West-Afrika 
krijgt hij meer dan het voordeel 
van de twijfel. De vraag is nu of 
Vorster de gewekte verwachtingen 
weet waar te maken. Het ziet 
ernaar uit, dat hem dit ernst is. 
Zonder twijfel zal dit ook 
gevolgen hebben voor Zuid-Afrika 
zelf. Daaromtrent waren de
O.A.E.-deelnemers duidelijk 
minder optimistisch, getuige de 
beslissing tot een algehele boycot, 
al moet men zich daarvan in de 
praktijk niet al te veel 
voorstellen.
Vorster zal de grootste moeite 
krijgen zijn eigen aanhang in 
grote meerderheid mee te krijgen 
voor zijn Rhodesië- en 
Zuid-West-Afrika-beleid.
Die moeite zal nog oneindig groter 
zijn voor een wezenlijke 
verandering in het beleid in 
Zuid-Afrika zelf. Het is de vraag 
of hij daar wezenlijk een andere 
kant op wil en o f hij dat zal 
kunnen waarmaken.

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en schaftketen 
scholen en 
kerken 
directie- en

rr̂ .ou.HAHBO
H A P D I N X V E L D

tel. Giessendam-Hardinxveld 3888

Stimulerende
maatregelen voor 
de bouw gevraagd

In het deze week gehouden 
debat- over het bouwpro
gramma voor 1975 en over 
de steeds groeiende werk
loosheid in de bouw heeft de 
A.R.-fractie bij monde van 
haar woordvoerder mr. J. N. 
Scholten niet alleen haar 
ernstige verontrusting over 
de situatie in deze bedrijfs
tak uitgesproken, maar 
vooral ook een aantal con
crete suggesties gedaan ter 
stimulering van de werkge
legenheid in de bouw, waar
door tevens een positief uit
stralingseffect zal uitgaan op 
de aan de bouw verbonden 
bedrijven.
De woordvoerder begon zijn bij
drage met de stelling, dat de bouw 
gekenmerkt wordt door lange golf
bewegingen, waardoor oorzaak en 
gevolg in de tijd vaak ver uit elkaar 
liggen. De gebeurtenissen van van
daag vinden hun oorzaak in een 
eerder stadium en deze oorzaken 
versterken elkaar. Als zodanig 
geldt: Allereerst de opheffing van 
het kwantitatieve woningtekort en 
de algemene economische situatie. 
Daar komt bij de sterk toegenomen 
leegstand, die leidt tot aarzeling bij 
gemeenten, corporaties en beleg
gers.,Ook bij de particuliere bouw 
is een terughouding aanwezig o.m. 
vanwege de hoge rentestand. Ook 
vele procedurele kwesties spelen 
een vertragende rol. In dit verband 
noemde de woordvoerder de meer 
dan 500 bezwaarschriften, die bij. de 
Raad van State op afhandeling lig
gen te wachten.

Voor een groot deel zijn deza oor
zaken niet op rekening van de hui
dige regering te schrijven. Het zijn 
gebeurtenissen die zich zouden 
hebben voltrokken, los van de sig
natuur van een kabinet. De vraag 
wordt wel steeds klemmender, naar 
de reactie van de minister.,
De woordvoerder wees vervolgens 
op de vele inspanningen die het 
kabinet zich heeft getroost ter be
strijding van de werkloosheid via 
de programma’s voor aanvullende 
werkgelegenheid en andere be
leidsmaatregelen, die meer indirect 
zullen werken, zoals de nieuwe in
dividuele huursubsidies, die 1 juli 
a.s. ingaan.
De heer Scholten was wel van oor
deel, dat het beleid niet vlekkeloos 
is te noemen en wees daarbij op de 
in 1973 en 1974 gepubliceerde ra
mingen van de bouwprodukten, die 
in de praktijk onhaalbaar bleken te 
zijn, op de overschatting van de 
mogelijkheden van de vernieuw
bouw, en op een te strak ruimtelijk 
beleid ten aanzien van de kleine 
kernen en vooral ook op het ge
voerde huurbeleid, dat tot een gro
tere werkloosheid leidt dan nood
zakelijk is.

In zijn betoog verweet de A.R.- 
woordvoerder minister Gruijters 
een te optimistische kijk op de 
bouw en een gemis aan echte geïn
teresseerdheid. Hij vroeg om een 
meer persoonlijke inzet van de be
windsman.
In zijn betoog wees mr. Scholten 
op de enorme bouwproduktie, zoals 
deze onder Bogaers, Schut en 
Udink tot stand kwam. Het beleid 
van deze 3 C.D.A.-ministers heeft

Vervolg van pag. 1
het met zich mede brengen een. 
uitbreiding van bevoegdheden en 
een belangrijke vergroting van het 
takenpakket.
Noodzakelijk is een herverkaveling 
van het totale pakket van over
heidstaken tussen rijk, provincies- 
nieuwe-stijl en gemeenten.
Dit zal onder meer dus inhouden, 
dat niet alleen tot dusverre aan 
sterke gewesten toegedachte ge
meentelijke taken bij de

provincies-nieuwe-stijl zullen te
recht komen, maar ook in het kader 
van de noodzakelijke decentralisa
tie, de uitvoering van bepaalde 
rijkstaken.
Grote voortvarendheid is noodzake
lijk.
De jarenlange discussies moeten 
thans leiden tot een besluit.
Dit alles mede gelet op de voort
gaande schaalvergroting en het 
noodzakelijke beleid bijvoorbeeld 
ten aanzien van politie, brandweer, 
rampenbestrijding, gezondheids
zorg en welzijnsbeleid.

N IE T  N A M E N S  
O N S

Velen zullen verwachten 
dat ik deze rubriek dit
maal zal wijden aan een 
nabeschouwing op het 
vorige week gehouden 
P.v.d.A.-congres.

Helaas heb ik daarvoor onvol
doende tijd en gelegenheid 
kunnen vinden. Mogelijk kom 
ik er binnenkort nog op terug, 
indien dit voornemen althans 
niet door de actualiteit wordt 
verdrongen.
Bovendien is er een andere 
zaak, die mij dwars zit en waar
over ik verschillende keren ben 
aangesproken en aangeschre
ven.
Vorige week heb ik enkele ge
dachten neergeschreven die mij 
vervulden bij het plotseling 
overlijden van Mr. Marijnen. 
Met opzet heb ik toen gezwegen 
over het partijpolitieke gedrang 
met betrekking tot zijn opvol
ging, dat reeds in de eerste 
krantenedities na zijn heengaan 
zijn weerslag had. Evenals vele 
anderen heb ik mij daaraan ma
teloos geërgerd.
Zeker met de waarlijk christe
lijke uitvaartdienst nog in ge

dachten had ik er liever geheel 
over gezwegen, maar mij is ge
bleken dat sommigen ook onze 
partij en fractie aansprakelijk 
stellen voor verklaringen die 
terzake van CDA-zijde zijn afge
legd.
Welnu, om kort te zijn: het CDA 
is (nog) niet in plaats van de 
ARP getreden en geen enkele 
CDA-verklaring wordt mede 
namens de ARP afgelegd indien 
deze daarmee niet uitdrukkelijk 
heeft ingestemd of de bevoegd
heid daartoe uitdrukkelijk heeft 
overgedragen. Noch het een 
noch het ander was het geval bij 
de „claims”  die met betrekking 
tot de burgemeestersvakature in 
Den Haag van welke zijde dan 
ook zo ontijdig en piëteitloos 
werden gelegd.

Ieder woord dat er meer 
over wordt gèzegd, kan 
de zaak alleen maar erger 
maken. De herinnering 
aan Victor Marijnen is mij 
daarvoor te dierbaar.

elkaar versterkt en onder hun ver
antwoordelijkheid werd een beslis
sende slag geleverd in de strijd 
tegen de woningnood. Het Kabinet 
Biesheuvel nam in mei 1973 af
scheid met een absoluut record aan 
nieuwbouw produktie van ruim 
160.000 woningen. Inmiddels was 
wel door allerlei ̂ oorzaken het aan
tal woningen, dat in aanbouw ge
nomen werd bezig terug te lopen, 
met name vanwege de verzadiging 
van de vraag.
Centraal punt in de discussie is 
volgens de A.R.-fraktie de vraag in 
hoeverre de werkgelegenheid in de 
bouw moet worden opgekrikt. 
Vrijwel alle deskundigen zijn van 
oordeel, dat het aantal arbeids
plaatsen in de bouw zal moeten te
ruglopen- maar niemand weet tot 
welk niveau. Onder deze omstan
digheden geeft de A.R.-fraktie 
voorkeur aan een stimulerend be
leid, zodat ondertussen meer in
zicht worjlt verkregen. Inmiddels 
zal hopenüjk ook de conjunctuur 
verbeterd zijn, waardoor de bouw 
ook meer kansen krijgt en ander
zijds een overgang naar een ander

beroep makkelijker wordt.
Als concrete wensen noemde de 
woordvoerder:
■ een nieuw programma voor aan-- vullende werken van ca. 1 miljard.
■ extra injectie via verhoging van de uitkering aan de lagere overheid.
B extra subsidie voor premie- koopwoningen.
B verhoging van de bedragen voor onderhoud van de woningen van 
jcorporaties en gemeenten.
■B verbetering en uitbouw van de geldende subsidieregeling voor isolatie.
B eenmalige bijdrage voor groot onderhoud ten gunste van eigenaars-bewoners.
Mr. Scholten besteedde, voorts uit
voerig aandacht aan de bestrijding 
van de beunhazerij, en aan procedurele knelpunten in de bouw. In 
dit verband, vroeg hij om een pro
cedure om tot een z.g. Algemeen 
Bouwvolume te komen en vroeg hij 
om herziening van de procédure 
m.b.t. de behandeling van bestem
mingsplannen bij de Raad van Sta
te.
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Het in het eerste artikel 
vermelde probleem van ont
duiking van belastingen en 
sociale premies, mede ten 
gevolge van de huidige in
flatie; werpt de vraag op, of 
de inrichting van de maat
schappij -  en daarin met 
name de overheidswetten en 
regelingen -  de individuele 
burger niet teveel in de klem 
brengt
Wordt men niet dusdanig „gepakt” , 
dat het ontduiken of het ontgaan 
van opgelegde aanslagen te begrij
pen en tê  verontschuldigen valt? 
Een aanwijzing hiertoe zou men 
misschien kunnen vinden in het 
vermoeden, dat de omvang van dit 
verschijnsel aan het toenemen is. 
Men kan het ook zo formuleren. Is 
het vanwege de samenleving zede
lijk verantwoord de individuele 
burgers in een situatie te brengen, 
die hen aanzet tot handelingen die 
qua persoonlijke ethiek verwerpe
lijk zijn, althans in een situatie die 
de remmen tegen een dergelijke 
handelwijze grotendeels weg
neemt? Dient de overheid hierom 
geen extra speelruimte aan te hou
den bij het uitvaardigen van haar 
regels en voorschriften? In wezen 
is met het bovenstaande een oud 
thema uit het christen-politieke 
denken weer aktueel geworden. 
Immers, er is altijd sprake geweest 
van een spanning tussen de zede
lijke norm en de rechtsregel die 
men in het praktische leven kan 
verdragen. De overheid moet bij 
haar wetgeving rekenen met de 
marge tussen absolute norm en af
dwingbare regél. Toegespitst op het 
onderwerp van dit artikel betekent 
dit het volgende. Al blijft het 
ethisch-verwerpelijke karakter van 
de eerder gesignaleerde praktijken 
recht overeind staan, geeft dan toch 
het op brede schaal zich onttrekken 
aan de overeengekomen regels 
geen aanleiding deze regels te ver
anderen? Tot op zekere hoogte lijkt 
er aanleiding te bestaan te overwe
gen o f dit nodig èn of dit mogelijk 
is. Maar slechts tot op zekere hoog
te, want een • éénzijdig aanpassen 
van de regels aan het (gebrek aan) 
normbesef is zonder uitzicht.

Verandering van 
beleid?

Wanneer men konstateert dat er 
wat mis is met de naleving van de 
regels op financieel terrein, kan 
men verschillende mogelijkheden 
ter verbetering bezien. In het on
derstaande wordt in het' kort stil
gestaan bij een aantal benaderin
gen. Uitdrukkelijk wordt op deze 
plaats gewezen op de invalshoek 
van de ethiek. Een verbetering van 
de moraal is niet op voorhand on
bereikbaar. Het verlammende van 
de huidige toestand is immers voor 
een deel gelegen in het feit dat 
grote groepen zich erbij neerleggen. 
Een wat aggressievere prediking in 
de kerken zou geen kwaad kunnen. 
Een misstand blijft een misstand, 
ook al nemen velen die voor hun 
rekening en al is men «misschien 
formeel niet in overtreding.

PremiedrukEen eerste benadering is gelegen 
in het tegemoet komen aan de 
klacht dat de druk van belastingen 
en sociale premies véél te hoog is 
geworden. Die druk is inderdaad 
niet laag! Toch bestaat de indruk 
dat dit hedendaagse gevoel bij vele 
mensen vooral is veroorzaakt door 
de snelle stijging van deze drufc in 
de afgelopen tien jaren (inderdaad: 
onder kabinetten van christen- 
demokraten en liberalen). Een veel 
langzamere stijging z q u  stellig 
minder indruk en afweer hebben 
gewekt. Zeker nu de groei van het 
nationale inkomen na de oliecrisis 
lager is komen te liggen, zal men de 
stijging van de kollektieve lasten 
aan banden moeten leggen. Dit is 
gemakkelijker gezegd dan uitge
voerd. Er bestaat nu eenmaal veel 
aandrang in de samenleving tot het 
aanvatten van nieuwe taken en het 
wegwerken van bestaande achter
standen (ook dat kunnen misstan
den zijn!). Terecht spreekt men wel- 
eens van_ een schizophrenie bij de 
staatsburger. Hij wil meestal èn las
tenverlaging èn opvoering van al

Jn een tweede en laatste bijdrage gaat de financiële specialist van de ARP Tweede Kamerfractie, dr. A. J. Vermaat, nader in op de problematiek van de ontduiking op het terrein van de belastingen en sociale verzekering. In zijn eerste ‘bijdrage wees Vermaat erop dat er in velerlei kring een soort dubbele 'moraal bestaat, waarbij men de verhouding tot de overheid onder andere normen stelt dan die welke in het sociale verkeer onderling gelden. In bijgaande bijdrage formuleert dr. Vermaat twee richtingaanwijzers voor de opstelling van een anti-revolutionair beleid.
lerlei nuttige uitgaven. In de ko
mende jaren zal dit probleem van 
een verantwoorde en selektieve af
remming van uitgaverr op de voor
grond treden. Een nadeel is in dit 
verband, dat er te vaak in ons land 
verkiezingen worden gehouden om 
dit soort van onsympathieke maat
regelen door te kunnen voeren 
(zelfs de bezuinigingskampioenen 
van DS’70 verlieten het kabinet- 
Biesheuvel na te grote besnoeiin
gen!). Een ander nadeel is het 
veelal ontbreken van voldoende po
litieke samenhang met betrekking 
tot uitgavenvermindering. De ver
schillende partijen hebben alle hun 
eigen prioriteiten, zodat de diverse 
maatschappelijke belangengroepen 
alle kans krijgen. In vele gevallen

Z w a r t  g e ld
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verliest dan de groep die het koord 
om de beurs strak wil houden. Een 
verdere mogelijkheid is het eertijds

„Een wat agressievere prediking tegen ontduiking rechtsregels in de kerken zou geen kwaad kunnen”. Op de foto de Ned. - Hervormde Kerk te Veenhuizen.
Nederlandse christen-democraten 
keuren agressiviteit N-Vietnam af 
en bepleiten hulp vluchtelingen

De Nederlandse afdeling van 
de Europese Unie van 
Christen-democraten heeft 
omtrent de ontwikkelingen 
in Vietnam een perscommu
niqué doen uitgaan, waarin 
de voortdurende agressivi
teit van Noord-Vietnam ten 
scherpste wordt ; afgekeurd 
en waarin humanitaire hulp 
voor de vluchtelingen be
pleit wordt.
De verklaring in haar geheel luidt 
als volgt. „De Nederlandse afdeling 
van de Europese Unie van 
Christen-Democraten:
■ spreekt ten scherpste haar af
keuring uit over de voortdurende 
agressiviteit van Noord-Vietnam en 
de voorlopige revolutionaire rege
ring (VRR),
■ betreurt, het in hoge mate dat 
geen van de drie bij de Parijse ak

koorden 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 vernie
tiging en dat alleen een on middel
lijke Regeringswisseling in Saigon 
de weg kan openen tot het voor
komen van verder bloedvergieten 
en tot het begin van besprekingen 
tussen de verschillende groeperin
gen in Zuid-Vietnam, die zullen 
moeten leiden tot een nationale re
gering, die als eerste taak het voor
bereiden van algemene verkiezin
gen ter hand zal moeten nemen.
■ De Nederlandse Groep van de 
Europese Unie van Christen
democraten dringt er bij de rege
ring met de grootste klem op aan 
om in internationaal overleg te be
vorderen dat de groeiende stroom 
van vluchtelingen kan worden op
gevangen en dat meer middelen ter

versmade profijtbeginsel tot een 
bredere toepassing te brengen. 
Waarom zou een overheidsinstantie 
allerlei taken verrichten voor indi
viduele burgers zonder een direkte 
financiële bijdrage te vragen? Ook 
uit het oogpunt van een aanvaard
baar inkomensbeleid kan toepas
sing van het'profijtbeginsel zinvol 
worden geacht. Men behoeft toch 
niet iedereen te subsidiëren, wan
neer men subsidie voor sommigen 
noodzakelijk vindt.

Grotere doorzichtigheidEen tweede benadering zoekt een 
verbetering in een veranderde en 
verbeterde koördinatie van de ver
schillende regels op het gebied van 
de belastingen en de sociale rege
lingen. Dit geldt zowel voor de hef
fing van premies en belastingen, als 
voor het uitvoeringsterrein van de 
verschillende uitkeringen. Een zeer 
belangrijk punt in dit kader is het 
bereiken van een grotere eenvoud 
èn doorzichtigheid. Zo verneemt 
men in toenemende mate een plei
dooi voor een loonsombelasting in 
plaats van de ingewikkelde loon- 
en inkomstenbelasting. Verder be
pleit men wel het verlagen van de 
tarieven van de inkomstenbelasting 
ten ongunste van de indirekte be
lastingen. Voor wat dit laatste be
treft zoekt men naar mogelijkheden 
om de omzetbelasting wat te verla
gen ten koste van de beter kontro- 
leerbare belastingen. Eén ding is 
zeker, het zullen geen simpele ope
raties zijn. Kombinatie met het 
voorgaande leidt tot een pleiten 
voor verlaging van tarieven ten 
koste van allerlei ingewikkelde af
dekregelingen. Dit heeft echter 
weer het grote bezwaar, dat minder 
aandacht kan worden besteed aan 
de faktor draagkracht bij de hef
fing.

Uitzicht op verbetering
In het voorgaande werd een toe
nemende spanning waargenomen 
tussen de bestaande rechtsregels en 
het zich onttrekken ervan in de fi
nanciële praktijk. Dit laatste kan 
gebeuren met gewetenswroeging, al 
zijn soms bepaalde overtredingen 
te verontschuldigen. In vele geval-

beschikking komen om deze vluch
telingen te kunnen helpen, alsook 
om het onoverzienbare leed van de 
bevolkingen van Noord- en Zuid- 
Vietnam te helpen verzachten.”

Een Amerikaaans transportvliegtuig met Vietnamese wezen, zie boven, vlak voor het neerstorten gefotografeerd.

D oor dr.
A . J. V erm a a t
Tweede kamerlid ARP

len kan dat echter niet, en het ge
vaarlijke is dat men ontduiking 
steeds vaker normaal gaat vinden, 
dan wel dat men via allerlei kon- 
strukties de heffing probeert te 
ontgaan. Zelfs al houdt men de 
norm zuiyer, eri blijft men derge
lijke handelingen zedelijk afwijzen, 
toch rijst in toenemende mate het 
probleem voor de overheid in hoe
verre de gestelde regels uitgehold 
worden en de nakoming niet meer 
afdwingbaar blijkt te, zijn. Al kan 
de aard van de samenleving een 
zedelijk oordeel nuanceren en rela
tiveren, een oplossing van deze ge
schetste problematiek kan geens
zins gelegen zijn n het bijstellen 
van de normen. Wel moet de over
heid zich serieus afvragen in welke 
mate er bij haar wetgeving sprake 
is van overdrevenheid. Het nastre
ven van zeer geperfektioneerde re
gelingen blijkt in de menselijke 
praktijk maar al te vaak te leiden 
tot onbedoelde gevolgen en het be
lemmeren van de individuele bur
ger. Op financieel terrein is deze 
waarschuwing eveneens ter harte te 
nemen. Gezocht moet worden naar 
wegen waarlangs de last van de 
kollektieve druk minder zwaar 
wordt gevoeld. Gezocht moet wor
den naar vereenvoudiging van stel
sels.

De mens blijft egoïst
Het zou echter struisvogel-politiek 
zijn te menen, dat met boven
staande bijdragen- van de zijde der 
overheid het gesignaleerde pro
bleem zou zijn opgelost. De mens 
blijft een materialist en een egoïst. 
Het verschijnsel van een slechte be- 
lastingmoraal is te veel ingevreten 
om zomaar te kunnen verdwijnen. 
Grote aandacht zal daarom moeten 
worden besteed aan de kontrole. 
Erkend moet worden dat een strin
gente kontrole door bijvoorbeeld 
de belastingdienst bij velen gevoe
lens van onlust oproept, maar men 
moet zich afvragen of de werkelijke 
oorzaak niet ligt bij de doorsnee- 
burger zelf. De zwarte sektor in de 
Nederlandse volkshuishouding is 
vermoedelijk al zo groot, dat een 
soort van geldzuivering ernstig 
moet worden overwogen. Ook kan 
een pleidooi voor een grotere mate 
van registratie bij verkoop van al
lerlei vermogensbestanddelen niet 
achterwege blijven. Spaarbiljetten 
aan toonder bewijzen een span
dienst aan verfoeilijke praktijken. 
De enige mogelijkheid voor een ef- 
fektieve kontrole is gelegen in een 
volledige administratie van alle fi
nanciële transakties. In de toe
komst zal de techniek dit mogelijk 
maken. Het afschaffen van chartaal 
geld voor de grotere betalingen zou 
op den duur weleens onvermijde
lijk zijn om te voorkomen dat een 
redelijke wens tot kontrole uitloopt 
op een soort van politiestaat.- Het 
zal de lezer uit de laatste alinea’s 
duidelijk zijn geworden, dat althans 
de schrijver van dit artikel niet on
verdeeld optimistisch is over de toe
komstige ontwikkeling. Dit houdt 
in dat èn een blijvend appèl moet 
worden gedaan op de plicht en de 
eerlijkheid van de burgers, èn een 
appèl moet uitgaan naar de over
heid om in haar wetgeving de indi
viduele burger niet tezeer te verlei
den tot kwalijke praktijken. Dit lij
ken mij twee richtingwijzers voor 
de opstelling van de A.R.P.-fraktie 
in het parlement.
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Marktstraat 6 - ALKMAAR - Telefoon 072-1.10.44
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Uw agent voor:

Bei NU

en U ontvangt het 

gew enste programma 

voor 1975

★  AIRTOUR EUROPA

★  FIT

★  HOTELPLAN

★  EUROTOURS
«

★  CHRISTOFFEL

★  SUNAIR

★  BROERE

★  DE JONG S TOURS en

★  RIJNVAKANTIE
(ROTTERDAM-RIJNLIJN)

HYPOTHEEK
to t 140 % en meer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.jirov. 
GELDLENING f  5000,- 36 m. f  171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemidd. ONROEREND GOED 
Drs. J. A. Uding &  Partn. Fin. adv. en vast-
goedcons. v. Maerlantlaan 7, Am ersfoort. Telefoon
033-1.68.53/3.20.68
Bijkantoren:
•  v.d. Hèlstlaan 39, H’sum, telef. 02150-1.32.87;
•  Tholenseweg 9, A’veen, telef. 020-43.11.99.

„N E EM  VAKER EEN BLOEMETJE M EE”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer______

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-2113-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

Handelsmaatscliappij A. van ROON N.V.
WESTHAVENKADE 61, VLAARDINGEN 

TEL. 34.34.92 en 34.30.46

U slaagt beslist bij ons voor uw kampeer-  

en watersportartïkelen
, In ons atelier worden alle voorkomende werkzaam
heden op het gebied van tenten, caravans, luifels, 

bootzeilén etc. gedaan.

Drukkerij De Longtè B.V.
Postbus 171 - Dordrecht - Tel. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleufren 
reklamedrukwerk

vJi GEBR. HARKEMA
SINDS 1948 JOHAN STAAT - DORDRECHT

ZOWEL VOOR Automateriaal
WONING, Gereedschappen
GARAGE, Hang- en Sluitwerk
FABRIEK OP Ijzerwaren
SCHIP Bevcstigingsartikelen
LEVERING ALS REGEL UIT VOORRAAD 
GROOTHANDEL EN FABRIEKSAGENT

tel. 3.94.29 
tel. 3.94.33 
.tel. 3.32.21 
tel. 3.43.03 
tel. 3.43.03

Uw adres voor
TAPIJTEN - GORDIJNSTOFFEN - DE
KENS - TAFELKLEDEN - STOELEN 
OVERTREKKEN ENZ.

Woninginrichting M. VAN SCHAIK
VOORSTRAAT 41 - VLAARDINGEN - TEL. 4530
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„De mening, dat het rege
ringsbeleid een typisch so
cialistisch kabinetsbeleid is, 
kan men niet staande hou
den als men afgaat op het 
rumoer, voorafgaande aan 
en op het P.v.d.A.-congres, 
over bijvoorbeeld de ver
vanging van de Starfighter 
en het Navolidmaatschap” .
Deze woorden uitte Mr. W. Aantjes 
op een politieke avondbij- 
eenkomst, die tér afsluiting van het 
A.R.-werkbezoek aan de K.C. Haar
lem op vrijdag 11 april j.1. werd ge
houden. Hij formuleerde aldus: 
„Bijgeval dit regeringsbeleid net 
zo min een christen-democratisch 
beleid is, zal iedereen moeten er
kennen, dat het in toenemende 
mate de typische kenmerken van 
een coalitiekabinetsbeleid draagt.” 
Duidelijk onderstreepte Aantjes, 
dat de A.R.-fractie en -partij met 
het P.v.d.A.-congres niets te maken 
hebben. Politiek is het echter van 
groot belang, in hoeverre uitspra
ken doorwerken in het kabinetsbe
leid. Verheugd toonde de A.R.- 
leider zich over het feit, dat zowel 
de Premier als de minister van De
fensie ondubbelzinnig hebben uit
gesproken dat alleen het kabinet 
beslist over zaken als Starfighter en 
NAVO. De vraag is of dit kabinets
besluit past in het defensiebeleid 
van deze regering binnen de met 
het parlement overeengekomen 
grenzen (defensienota-red.). Daarbij 
is de uitspraak van minister Vrede- 
ling over een mogelijk vertrek zeer 
onverstandig, zo zei Aantjes, omdat 
dit alleen al de indruk wekt, dat er 
gehandeld wordt naar beslissingen 
van het congres.

Veroordeling Pronk
Over de veroordeling van Pronk 
merkte de heer Aantjes op, dat het 
ministerschap bepaald niet gelijk 
kan worden gesteld aan iedere an
dere baan. Redenen om zijn aftre
ding te eisen zag de fractieleider 
echter niet, evenmin als het onder
steunen van eisen van andere poli
tieke partijen. De heer Pronk zal 
zelf naar eer en geweten moeten 
beoordelen of het aanzien van de 
politiek ermee gediend is, dat hij 
aanblijft of vertrekt, aldus mr. Aan
tjes op deze Haarlemse bijeen
komst.
De gehele dag had een deputatie 
A.R.Kamerleden, Statenleden en 
raadsleden en enkele groepen een 
informatief werkbezoek gebracht 
aan o.a. de Haarlemse gemeentepo
litie, de Aalsmeerse veiling en de 
Haarlemmermeer met zijn Schip- 
holproblematiek.

Haarlemse politieMevrouw Van Leeuwen en de heren Boukema, Van Dam, Van Houwe- lingen, De Kwaadsteniet en Schakel werden ontvangen door de hoofdcommissaris van politie te Haarlem,

Aantjes: regeringsbeleid 
draagt in toenemende mate 

kenmerken coalitiebeleid

/  -  Vredesstichtende taak NAVO ;
* • m oet meer gebruikt worden

thans meer en meer gezien als de 
man die bereid is de helpende hand 
uit te steken. Zo komt het voor dat 
hij een gedetineerde in het Huis 
van Bewaring bezoekt en het con
tact met zijn familie levendig 
houdt. Dit wordt, ook in de z.g. 
probleengezinnen, zeer gewaar
deerd. Hoofdcommissaris Molenaar 
merkte op dat de criminaliteit in 
Haarlem in 1974 ten opzichte van 
vorige jaren niet is toegenomen en 
dat het aantal inbraken in dat jaar, 
ten opzichte van vorige jaren, zelfs 
met 10% is verminderd. Ofschoon 
dit niet uitsluitend aan het wijka
gentensysteem is te danken, heb
ben zij daartoe een bijdrage kunnen 
leveren. Hoezeer de wijkagent door 
de buurt als „onze wijkagent” 
wordt aanvaard, is wel gebleken 
tijdens het bezoek dat de Kamerle
den aan een aantal wijken brach
ten. Elk kamerlid kreeg een wijka
gent toegewezen en ging samen 
met hem, lopend of fietsend, door 
de wijk; bezocht een jeugdsociëteit, 
sprak met een bestuurslid van een 
wijkraad of actiecomité, etc. Naast 
de wijksurveillance is er de 
„project-surveillance” . Wanneer de 
wijkagent b.v. een opvallende stij
ging van baldadigheid signaleert, 
wordt door het hoofdbureau een 
„gerichte” surveillance doorge
voerd, b.v. op woensdagmiddag van 
twee tot vier. En daarnaast is er 
dan vanzelfsprekend de gewone 
assistentie-surveillance door mid
del van de politie-auto’s. De gehele 
delegatie ondervond deze ont
vangst en het bezoek aan de wijk 
als een bijzondere ervaring; dat 
bleek ook uit de zeer geanimeerde 
discussie aan het slot van de ont
vangst, toen de tocht door de wijk 
werd geëvalueerd.

Fokker

Tussen de middag werd de delega
tie een werklunch aangeboden door 
het College van Ged. Staten van 
Noord-Holland waarna de Stichting 
Woningraad Schiphol, een stichting 
waarin alle bedrijven van de lucht
haven Schiphol zijn vertegen

woordigd, d.m.v. een audio-visuele 
presentatie de problemen aangaf 
die zij kent, met de huisvesting van 
de ca. 22 000 werknemers. Ge
vraagd werd o.a. om te bewerkstel
ligen, dat inkomenstrekkers van 
13 000 - 16 000 gulden redelijk wo
ningen1 kunnen betalen.Verder 
spreekt natuurlijk ook de reisduur 
woon-werk sterk mee. Van de zijde 
van de stichting werd een reisduur 
van ca. drie kwartier als maximum 
genoemd. Dat de huidige verbin
dingswegen voor dé werknemers 
wonende in bijv. het Gooi daarbij 
een obstakel vormen, zal een ieder 
begrijpelijk voorkomen.
Daarna bezichtigde een gedeelte 
van de delegatie het produktie pro
ces van de F-27 (Friendship) en 
F-28 (Fellowship) bij de Fokker- 
bedrijfsvestiging op Schiphol. Fok
ker kende vroeger een maximaal 
produktietempo van 40 vliegtuigen 
per jaar, maar na een sterke te
rugval is het bedrijf thans sinds 
1973, in een opbouwfase naar 24 
vliegtuigen per jaar. De F-27 is door 
militairen ontdekt als een trans
portvliegtuig dat overal zeer bruik
baar is, zelfs voor gebieden waar 
goede landingsbanen ontbreken. 
De deelnemers konden tijdens de 
rondgang door het bedrijf ook een 
voor „verzending” naar Togo ge

reedstaande F-28, oorspronkelijk 
bedoeld als opvolger van de F-27, 
aanschouwen. Dit Afrikaanse land 
zal zich ongetwijfeld bijzonder ver
heugen op dit voor hen eerste toe
stel, dat aan zo’n 65 mensen plaats 
biedt, en op hun bevrijdingsdag, 
volgende week, zal landen, met een 
Nederlandse bemanning. Deze zal 
hen voorlopig een jaar lang moeten 
inwijden in de vliegkunst. Hierbij 
blijkt een stukje public-relations van 
het Schipholbedrijf.
Eén der direktieleden van Fokker 
deelde na de bezichtiging mee, dat 
de produktieprijs van beide vlieg
tuigen de voortzetting van de bouw 
bedreigt. Hij deelde mee, dat in het 
binnenkort verschijnend jaarver
slag een winst wordt vermeld van 5 
miljoen. Dit gigantische bedrag 
blijkt echter voor het Fokkerbedrijf 
te verwaarlozen, omdat het nauwe
lijks 1% van de totale omzet uit
maakt. '
Onder invloed van oplopende lonen 
en koersdaling van de Amerikaanse 
dollar, is het absolute winstplafond, 
om te kunnen blijven meedraaien 
nauwelijks te halen. De Fokkerdi- . 
rectie liet wel blijken, dat de even
tuele bouw van de opvolger van de 
Starfighter het bedrijf in de gele
genheid zal stellen enige tijd verder 
te expanseren. Op navraag welke 
opvolger voor Fokker het meest 
gunstige perspectief zal geven, bleeh 
dat technisch-wetenschappelijk ge
sproken de definitieve kabinets- 
keuze, voor Fokker niets uitmaakt, 
mede vanwege het feit dat het be
drijf niet van plan is ooit nog mili
taire vliegtuigen te ontwerpen.

Geluidsoverlast
Schiphol

De heren Aantjes, Van Houwelin- 
gen, Schakel en Schouten waren 
aanwezig op een bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van verenigin
gen en aktiegroepen en gemeente
bestuurders van de Haarlemmer
meer in de hulpsecretarie te Zwa
nenburg. Centraal stond daar de ge-de heer A. Molenaar.

Hij gaf een uiteenzetting van het 
sinds 1 januari 1974 in werking 
zijnde systeem van wijkagentschap, 
een nieuw experiment. De bedoe
ling daarvan is de politie dichter bij 
de burgers te brengen en omge
keerd. Haarlem is daartoe verdeeld 
in 23 wijken. Aan iedere wijk is een 
speciale politie-agent toegewezen. 
Hij verricht, voorzien van porto
foon en (brom)fiets, maar ook vaak' 
te voet, wijksurveillance. Hij be
middelt in conflictsituaties, hinder 
en overlast, hij treedt op tegen bal
dadigheid, hij zorgt er b.v. ook voor 
dat op verboden plaatsen gestort 
vuil wordt weggehaald. Zijn functie 
heeft in velerlei opzicht het karak
ter van maatschappelijk werk. Hij 
staat in nauw contact met wijkop- 
bouwwerkers, jeugd- en buurthuis
leiders. Hjj woont wijkvergaderin
gen bij waar problemen, de wijk 
betreffende, worden besproken en 
vaak wordt zijn bemiddeling inge
roepen voor contacten met het ge
meentebestuur en andere instan
ties. De wijkagent heeft zich in de 
korte tijd dat hij in functie is een 
vertrouwenspositie opgebouwd. Er 
bestaat over zijn functie geen mis
verstand; hjj is politie-ambtenaar. 
Toch wordt hij, ook in kringen 
waar de politieman in het verleden 
nauwelijks of niet werd aanvaard,

Twee momenten tijdens het werkbezoek. Links: het kamerlid J. van Houwelingen met een wijkagent op surveillanceinHaarlem.Rechts:vliegveldSchiphol,overde geluidsoverlast waarvan mét aktiegroepen en bestuurders van gedachten werd gewisseld.

Vrijdag 11 april jl. werd in het 
kader van de actie „w ij komen 
terug”  door ARP Kamer-, Staten-, 
Raads- en ARP bestuursleden een 
werkbezoek gebracht aan de 
Kamercentrale Haarlem. Deze 
delegatie bracht o.a. bezoeken aan 
de Veiling te Aalsmeer, het 
hoofdburo van politie te Haarlem 
en aan het konstruktiebedrijf 
„Fokker FW” . Tevens werden 
enkele scholengemeenschappen 
bezocht. Ook waren er contacten 
met o.a. actiegroepen over de 
Schiphol-problematiek. ’s Avonds 
waren er een tweetal 
bijeenkomsten met ARP-leden en 
kiezers in Uithoorn en Haarlem. 
Een bijeenkomst te Bussum werd 
wegens het overlijden van 
burgemeester De Zeeuw op het 
laatste moment afgezegd.

luidsoverlast, veroorzaakt door _op 
Schiphol landende of daarvan op
stijgende vliegtuigen, wier route 
precies over het dorp Zwanenburg 
gaat. Illustratief was dat de discus
sie meermalen verloren ging in het 
geronk van overvliegende toestel
len. Medische rapporten hebben 
aangetoond dat bewoners van 
Zwanenburg 50% meer kalmerende 
middelen gebruiken dan „normaal” 
is. Wel was het wat merkwaardig 
dat tegelijkertijd in de discussie 
werd geprotesteerd tegen het be
sluit dat in het dorp Zwanenburg 
geen extra-woningen gebouwd mo
gen worden. De door sommigen in 
de discussie geuite gedachte dat 
Schiphol gesloten diende te wor
den, werd door de overgrote meer
derheid niet overgenomen. Wel 
werd eenstemmig gepleit voor het 
verdraaien van de z.g. vierde baan 
met 10 graden, waardoor de aan- en 
afvliegroute buiten de bebouwde 
kommen zou komen te liggen. De 
oplossing van het probleem kan al
leen gevonden worden in de aanleg 
van de tweede nationale luchtha
ven. Of die moet komen in de Mar
kerwaard of elders in den lande is 
een zaak die nog moet worden be
slist.
Ook werd deze dag de grootste bloemenveiling ter wereld, die van Aalsmeer bezocht. Enkel& Kamerle
den stelden zich op de hoogte van 
de grote hoeveelheid bloemen, af
komstig uit diverse landen en we
relddelen. Met de veilingleiding 
werd gesproken over de problemen 
van de snelle kostenstijgingen waar
door de rendementen, ondanks 
toenemende omzetten, afnemen.
In de avonduren werd een bijeen
komst gehouden in Uithoorn, 
waarbij enkele Kamerleden en Sta
tenleden aanwezig waren. Kamerlid 
De Boer bestreed het gevoelen van 
vele leden dat de A.R.P. een bijwa- 
genrol vervult in dit kabinet. De 
doelen van deze regering zijn: 
„Spreiding van macht, kennis en 
inkomen”  en die spreiding is een 
historisch gegeven. Reeds Kuiper 
gaf de kleine luyden een stem in 
het kapittel. Ook de kleine man 
moest mondig zijn t.a.v. het inko
men, aldus De Boer. Hij stelde, dat 
de A.R.-politiek de eigen kriebels 
moest overwinnen. Het Kamerlid 
zei dit m.n. omdat hij meende de 
indruk te hebben, dat hoe meer 
geld men bezit, er een groter slot. 
op de portemonnee komt. A.R.- 
Statenlid .van Noord-Holland drs. 
W. T. v.'Gelder, merkte op dat als 
een 2e schiphol noodzakelijk is, de 
Markerwaard er zal moeten komen 
om hiertoe de nodige ruimte te ver
schaffen.
Mevr. van Leeuwen maakte nog
maals duidelijk dat de A.R.-fractie 
van mening is, dat de NAVO er is, 
en ook moet blijven, waarbij dan 
vooral de vredesstichtende taak 
van de Navo méér gebruikt zal 
moeten worden.
Over de vervanging van de Star
fighter merkte zij op, dat de ge
maakte internationale afspraken 
nagekomen dienen te worden. Na 
de ministeriële beslissing zal de 
A.R.-fractie pas bekijken o f de 
noodzaak voor een eventueel Ka
merdebat aanwezig is.

Het devies „draagt elkanders 
lasten” moet meer in de 
praktijk worden gebracht, 
aldus mevr. Van Leeuwen aan 
het slot van het vierde werk
bezoek van dit jaar.



NEDERLANDSE GEDACHTEN 19 april 1975

DE GEMEENTERAAD
een cursus gem eentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gemeente
-de rol van het gemeenteraadslid 
-ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
-volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening 
-volkshuisvesting
- onderwijs
- cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde
- functionele en wijkraden
■ intergemeentelijke samenwerking en 
gewestvorming

■ de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f  25,-
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 1501769 t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden onder vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen is.m. Teleac, bestaat uit IX  lessen;

• de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. - 2 lessen.
-de gemeente in ons bestuursstelsel -1  les.
-gemeentelijkefinanciën-3  lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
- onderwijs -1  les.
- welzijnsbeleid -1  les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.

De totale cursus bevat:
-11 T.V.-lessen
-de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad”.

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -12  lessen voor f 9,50.
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking -1 0  lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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'G É É N  D IR E K T E  B E D R E IG IN G  
• V O O R  H E T  K A B IN E T

Toen ik jongstleden zater
dagmiddag na een Arjosver- 
gadering van Amersfoort 
naar huis reed, had ik de au
toradio afgestemd op het 
VARA-programma „In de 
Rooie Haan” , in de hoop nog 
iets van het PvdA-congres te 
horen. Ik werd niet teleur
gesteld.

Rede Den Uyl
Het betoog van de heer Den Uyl 
had heel duidelijk het karakter van 
een verantwoording. Verantwoor
ding van het beleid dat zijn kabinet 
sinds haar optreden heeft gevoerd. 
De premier noemde een groot aan
tal problemen waarmee het kabinet 
te worstelen heeft gehad en in de 
toekomst nog te worstelen zal heb
ben. Hij gaf tevens een opsomming 
van een, zo mogelijk, nog groter 
aantal maatregelen, wetten en be
sluiten die door het kabinet zijn 
doorgevoerd.
Het zou te ver voeren al die punten 
hier weer te geven.
Het is duidelijk dat wij niet met 
alle aktiviteiten van dit kabinet 
even gelukkig zijn; met sommige 
aktiviteiten (of beter: het gebrek 
daaraan), zelfs helemaal niet.
Dat neemt echter niet weg dat wij 
niet alleen over een groot aantal be- 
leidsdaden van dit kabinet onze 
vreugde kunnen uitspreken; we 
kunnen er zelfs trots op zijn, dat 
het kabinet mede wordt gedragen 
door christen-demokratische be
windslieden.
Dit laatste is door Den Uyl uiter
aard niet ontkend. Hij heeft het 
echter evenmin expliciet genoemd. 
Natuurlijk, de heer Den Uyl sprak 
voortdurend over het kabinet, en 
dan behoeft onder normale om
standigheden ook niet te worden 
vermeld dat het kabinet behalve uit 
„progressieven” ook uit christen- 
demokratische bewindslieden be
staat.
Maar de omstandigheden zijn niet 
normaal!
Het kabinet is op abnormale wijze 
tot stand gekomen. Ook de parle
mentaire verhoudingen waarbinnen

het moet opereren zijn van bijzon
dere aard. De heer Den Uyl weet 
heel goed dat voor ons geldt, dat tijdens alsmede door het optreden 
van deze regering moet worden ge
streefd naar een gezonde verhou
ding tussen socialisten en 
christen-demokraten. En zo’n situa
tie kan eerst dan worden bereikt 
wanneer er een basis van vertrou
wen tussen beide stromingen be
staat.
De minister-president kan hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren. 
Hij zou er dan ook goed aan heb
ben gedaan als hij zijn kongres had 
voorgehouden dat hetgeen de afge
lopen periode tot stand is gebracht 
mede te danken is aan de opstelling 
van de kamerfrakties van KVP en 
ARP.
Voorts had ik hem graag horen 
zeggen dat de beide christen- 
demokratische partijen zich eerlijk 
hebben gehouden aan de stelling- 
name die zij reeds op de eerste dag 
van het kabinetsoptreden hadden 
gekozen, nl. steun waar mogelijk, 
kritiek waar nodig.
Helaas sprak de heer Den Uyl over 
dit alles met geen woord.
Ik beschouw dit als een gemiste 
kans.
Na deze kabinetsperiode komt een 
volgende. Wil de PvdA ook dan re
geringsverantwoordelijkheid dra
gen, dan heeft zij daar de christen- 
demokraten voor nodig. Daarvoor 
is, als gezegd, wederzijds vertrou
wen vereist.
De AR-fraktie heeft er blijk van ge
geven dat zij er niet benauwd voor 
is om de samenwerking met de so
cialisten voor de eigen achterban, 
en daarbuiten, te verdedigen. Zelfs 
te propageren; daarbij eerlijk dui
delijk makend waar de geschilpun
ten liggen en de bereidheid tonend 
naar oplossingen te zoeken. Dit al
les in de overtuiging dat het kom- 
promis geen verderfelijke zaak is. 
Het zou even moedig als verstandig 
zijn als de PvdA deze houding op 
haar beurt ook ten opzichte van de 
christen-demokraten zou aanne
men. Op het gehouden kongres was 
daar helaas nog bitter weinig van te 
merken.
De nieuwe voorzitter van de PvdA,

„ T O P T IE N ”Onze „toptien” gaat langzaam maar zeker de goede kant op. Er begint enigszins tekening in te komen.
We rekenen er op dat alle Arjosle- 
den -  ook al kan de „toptien” ze 
verder minder schelen -  zich er 
voor inzetten om de Arjos te ver
sterken. Een groter aantal leden 
biedt mogelijkheden voor een 
krachtiger.Arjosgëluid; óók provin
ciaal en plaatselijk. En dat zien we 
natuurlijk allemaal zitten. We zijn 
zelf ook niet voor niets lid van de 
Arjos geworden.
De toptien ziet er per 10 april uit 
als volgt: 1. Roel Kremers, Hooge- 
veen 6; 2. en 3. Aalt van de Glind, 
Harskamp, Klaas de Vries, Delft 3; 
4. t/m 10. Bert Kappers, Enschede, 
Jan v.d. Lagemaat, Harlingen, Hans 
Morssink, Groningen, Wim v.d. 
Spek, Groningen 2; Douwe de Wit
te, Bolsward 2.
Verder is er een rijtje leden dat ge
noteerd staat met één nieuw aan
gebracht lid.
Als bekend konden er dit jaar ook 
nieuwe Arjosleden ingeschreven 
worden die zelf rechtstreeks kon- 
takt met de Arjos zochten en von
den. Doorgaan mensen. En niet 
vergeten om vooral nieuwe Arjos- 
sers meteen in te schakelen bij de 
plaatselijke, provinciale en lande
lijke aktiviteiten.

Studie-konferentie

Een weekend om alvast vrij te hou
den betreft de jaarlijkse landelijke 
studie-konferentie. Het thema is 
nog niet helemaal vastomlijnd, 
maar heeft zo ongeveer te maken 
met de rol van de overheid in de 
sociaal-ekonomische politiek.

RECHTSTREEKS

Deze rubriek dient om 
verschillende landelijke 
Arjos-zaken rechtstreeks bij de 
leden aan te kaarten.

Op het eerste gezicht ziet dat er 
nogal moeilijk uit, maar het is niet 
voor niets een studie-konferentie. 
Aan ons de taak om er overzichte
lijke en begrijpelijke studiedagen 
van te maken.
De konferentie gaat plaatsvinden 
op vrijdagavond 24 en zaterdag 25 oktober. Gedetailleerde informatie 
volgt'nog. Er is overigens niets op 
tegen om je alvast aan te melden en 
zodoende verzekerd te zijn van een 
plaats.

F raktiebegeleiding

In één van de vorige nummers is 
uitgebreid melding gemaakt van de 
bedoelingen van de fraktiebegelei- 
dingsgroepen en vooral de plannen 
die er zijn om een zinvolle indeling 
per regio tot stand te brengen. Het 
uiteindelijk resultaat zal moeten 
zijn, dat iedereen zich zonder al te 
veel moeite kan aansluiten bij een 
groep. De fraktiebegeleiding richt 
zich op de volgende landelijke be- 
leidssektoren:
■ bestuurlijke vormgeving, juri

dische zaken
■ buitenlands beleid
■ C.R.M. sociale zaken
■ defensie

mevrouw Van den Heuvel, zei 
voorstander te zijn en te blijven van 
de polarisatie-politiek, in de over
tuiging dat het in de politiek uit
sluitend gaat om een keuze tussen 
links of.rechts- Mevrouw Van den 
Heuvel zal er echter mee moeten 
leren leven, dat zo’n derde gedeelte 
van het Nederlandse volk probeert 
om, handelend vanuit het Evange
lie, een derde weg in de Neder
landse politiek te volgen.
Het inhoudelijk deel van het kon
gres handelde over het thema 
Vrede en Veiligheid. Reden waar
om ook het beleid van de minis
ters Vredeling en Van der Stoel 
ter discussie stond.
De beide heren werden door hun 
partijgenoten zo hard aangepakt, 
dat de heer Aantjes zich geroepen 
voelde hen in een uitzending van 
„Brandpunt” te verdedigen. De 
hoofdschotel van het kongres be
stond uit een debat over de NAVO. 
Het hoofdbestuur, daarin gesteund 
door de fraktie, had het kongres 
een resolutie voorgelegd die een 
voortdurend kritische benadering 
van het beleid van de NAVO be

■ ekonomische en financiële zaken
■ landbouw en middenstand
■ milieu
H onderwijs en werkende jongeren  ̂
H woningbouw en ruimtelijke or

dening.Mocht je belangstelling' hebben en eerst meer willen weten? Vraag gerust informatie (Arjos, Dr. Kuyper- straat 3, Den Haag; tel: 070 - 18.39.60 of 18.39.64).)John Toxopeus
Rektificatie

In het vorige nummer van NG werd 
een aankondiging opgenomen on
der het kopje „defensie” . Het ging 
echter om de Arjos-fraktiebegelei- 
dingsgroep buitenlands beleid, ge
oriënteerd in de randstad.
De buitenlandgroep komt bijeen op 
vrijdag 18 april a.s. om 20 00 uur, 
bij Jaap Plooy, Jac. van leieren- 
laan 51, Delft (tel.: 015 -  U 5971). 
Belangstellenden: hartelijk wel
kom.

Arjos Drente
Op zaterdag 19 april kom de pro
vinciale Drentse ARJOS V ijeen in Overcingel te Assen om 14.(‘0 uur. 
Naast de huishoudelijke zaken ko
men de politieke stromingen in ons 
land aan de orde, waarover de heer 
J. de Graaf uit Emmen een korte 
inleiding zal houden, waarna dis
cussie volgt.

oogde, en daarmee van hef Neder
landse lidmaatschap.
Met haar bijzonder negatieve bena
dering tegenover de NAVO, kwam 
men uiteindelijk tot de uitspraak 
dat Nederland binnen drie jaar de 
NAVO moet verlaten, als het bond
genootschap dan geen wezenlijke 
bijdrage tot ontspanning heeft ge
leverd.
Opvallend en tevens griezelig was 
dat bij de stemming bleek dat ruim 
een derde deel zich niet zonder 
meer uitsprak voor een direkt uit
treden uit de NAVO.
Hoe moeten wij dit hele gebeuren 
nu beoordelen?
Ik meen dat de uiteindelifke kon-’ 
gresuitspraak over de NAVO geen 
direkte bedreiging voor het kabinet 
betekent. Immers, wanneer het 
kongres zou hebben uitgesproken 
dat Nederland uit de NAVO zo u  
moeten treden, dan zou dit de 
PvdA-Tweede Kamerfraktie in een 
dusdanige positie hebben gema
noeuvreerd dat dit konsekwenties 
zou moeten hebben voor het kabi
net.
Gelukkig is deze uitspraak er niet 
van gekomen, hetgeen echter niet 
betekent dat de uitspraak die er nu 
ligt erg gelukkig is.
Het is eigenlijk ondenkbaar dat een 
kongres zich er op vast legt om in 
1978 uit de NAVO te stappen als 
aan een aantal voorwaarden, in 
1975 gesteld, niet is voldaan. 
Niemand hier kan beoordelen hoe 
in 1978 de toestand in de wereld zal 
zijn. Bovendien legt zo’n uitspraak 
wel een heel zware hypotheek op 
de formatie van een volgend kabi
net.
Dit voor wat betreft de zuiver poli
tieke beoordeling van het gebeu
ren. Er zit echter nog een ander fa
cet aan de zaak.
De PvdA heeft zich intensief bezig 
gehouden met het vraagstuk van 
vrede en veiligheid. Dit dient naar 
mijn mening uiterst positief beoor
deeld te wórden. Het gaat per slot 
van rekening om een uiterst be-. 
langrijke zaak. Laten wij er voor 
oppassen het PvdA-kongres uitslui
tend politiek te beoordelen en ons
zelf af te sluiten voor alle diskus- 
sies die daar zijn gevoerd, alleen 
om reden dat er een kritisphe sfeer 
ten opzichte van de NAVO heerste. 
Zowel ARP als Arjos staan op het 
standpunt dat de NAVO een on
misbaar instrument is om te komen 
tot ontspanning tussen Oost en 
West. Met het kabinet zijn wij van

oordeel dat de NAVO hoeksteen 
van ons defensiebeleid is.
Dat neemt echter niet weg dat we 
ons blijvend zullen moeten bezin
nen op de wijze waarop wij het in
strument NAVO hanteren, immers 
ook de NAVO is geen doel in zich
zelf, maar slechts een middel om te 
komen tot ontspanning; een middel 
om vrede te bewaren.

Waar was de NAVO?
Jawel, maar daarbuiten? Het 

is nog maar heel kort geleden dat 
het Griekse en Portugese volk 
(NAVO-partners), zich moesten 
ontworstelen aaji hen onderdruk
kende regimes. Wat is de rol van de'; 
NAVO geweest toen het Chileense ; 
volk probeerde zichzelf naar een 
iets menswaardigër bestaan te til- • 
len? Heeft de NAVO iets gedaan 
tegen de erbarmelijke volkeren
moord in Biafra, nog maar een paar , 
jaar geleden? Waar was de NAVO 
toen in 1968 Russische tanks 
Tsjecho-Slowakije binnenrukten? 
Kunnen wij er „vrede” mee hebben 
dat we miljarden uitgeven aan wa
pentuig waar we hele volkeren mee 
uit kunnen roeien in plaats van dat 
we proberen met dit geld arme vol
keren een menswaardiger bestaan 
te verzekeren?
Natuurlijk weet ik jvel dat een een
zijdige wapenvermindering van 
NAVO-zijde de wereldvrede in ge
vaar kan brengen, Ook is het zo dat 
wanneer de NAVO destijds 
Tsjecho-Slowakije te hulp was ge
komen, dit een wereldoorlog tot 
gevolg zou hebben gehad. Maar 
daarmee zijn we er niet vanaf. Dit 
zijn geen afdoende antwoorden op 
de opgeworpen vragen. We mogen 
in al deze zaken niet berusten; ze 
dienen ons voortdurend bezig te 
houden. Daarom zullen ook wij in 
Arjos en ARP de NAVO -  een in
strument door mensenhanden be
stuurd -  steeds kritisch, moeten 
volgen en het bestaan van machts
blokken met atoomwapens, maar 
niet zonder meer als een gegeven 
aanvaarden, maar er tèn diepste 
onvrede mee hebben in de vaste 
overtuiging dat dit nooit Gods be
doeling met Zijn Schepping ge
weest kan zijn.

bsna

De ARJOS, de ongeveer 1500 leden tellende jongerenor
ganisatie van de ARP, biedt jongeren tot 29 jaar talloze 
mogelijkheden om politiek aktief te zijn. Eigentijds, crea
tief en onafhankelijk, maar nooit vrijblijvend. Zo zijn er 
de diverse plaatselijke ARJOS aktie-kernen. Politieke 
werkplaatsen bij uitstek om je in allerlei zaken van ge
meentelijk en regionaal belang eens kritisch te verdie
pen. Daarnaast zijn er o.a. diverse groepen die het werk 
van de ARP Tweede Kamerfractie begeleiden. Een 
unieke mogelijkheid om als jongere ook op landelijk nivo 
invloed uit te oefenen. Dan hebben we het nog niet eens 
over de studiekonferenties die er regelmatig plaats vin
den.
Bij dit alles ziet de ARJOS de Evangelische boodschap 
als het belangrijkste uitgangspunt.
Doe mee! Neem de uitdaging aan om aan de samenle
ving vorm te geven. Meld je aan als lid door onder
staande bon in te vullen. Dan krijg je bovendien het AR- 
JOS/ARP weekblad Nederlandse Gedachten toegezon
den. Een blad met uitstekende en deskundige informatie 
over alles wat er zich op politiek terrein afspeelt. Onmis
baar als je echt politiek meeleeft.
Wil je liever eerst nog wat meer informatie. Ook dat kan.

□ meldt zich aan als Arjoslid en betaalde f 15,- (postrekening 
nr. 127164, ten name van Stichting Arjos, Den Haag) voor 
het lidmaatschap ARJOS, Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag, 
tel. 070-18.39.60.

□ ontvangt toch liever eerst wat meer informatie.
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Chr. Spaarbank „Eigen Haard"
LOPENPE DIEP 7
(bij de  kijk m  't Ja tbrug)

G R O X IX G EX  TEL. 12.79.02
DAGELIJKS 
OPVRAAGBAAR

JEUGDSPAARDERS 
(met 10% premie)

5 1/ 4 %
to t

8 %
BELEGGINGSBOEKJES

Vincent van Gogh Museum Hermann’s
koeltechniek

P. Potterstraat 7, Amsterdam, telefoon 
020-76.48.81. Open alle werkdagen van 10.00 
tot 17.00 uur. Zon- en feestdagen van 13.00 
tot 17.00 uur.

DE EXPOSITIES ZIJN:
200 schilderijen van Vincent van Gogh, zijn 
collectie tekeningen, zijn collectie Japanse 
houtgravures.
De Theo van Gogh Collectie. 60 schilderijen 
van Paul Gauguin, Henri de Toulouse- 
Lautrec e.a.

De toegangsprijs voor alle tentoonstellingen: 
f 2 , -  p.p. Kinderen onder geleide vrij tot 16 
jaar.

Vrije toegang hebben houders van het 
Cultureel Jongeren Paspoort; Het Cultureel 
Bejaarden Paspoort; Houders van 
Jaarkaarten.

Schaf zo’n voordelige jaarkaart nu aan.

Stort f  10,- t.n.v. De Comptabele van Het 
Rijksmuseum Vincent van Gogh.
P o stgi ronummer 1726989.

Landelijk erkend koeltechnisch bedrijf 
met méér dan 25 jaar ervaring!

Airconditioning Airconditioning
Westinghouse — Daikin - 

— General Electric —
Tientallen modellen, vanaf f748,-, raam- 
units, splitsystemen.

Tevens ALLES op het gebied van 
bedrijfskoelvries-techniek, en huishoud- 
gebruik. Service-onderhoudscontracten, 
dag/nacht en weekendservice!

S terk  co ncu rrerende prijzen
Bezoek onze SHOWROOM of vraag 
VRIJBLIJVEND advies/prijsopgave. Zes- 
tienhovensekade 223, R’dam-Överschie. 
Tel. 010-15.68.22/37.40.18.

Wij hebben voor u
voor jong en oud:

alle uitgaven van alle Nederlandse uitgevers 
Studieboeken, romans, verhalen en dichtbun
dels, technische en educatieve uitgaven, bijbels 
en liedboeken, boekenbonnen van twee tot 
tweehonderdvijtig gulden.

Gegarandeerde levering binnen 1 week.
Folders en fondsbrochures bij ons verkrijgbaar.
Wij hebben o.a. nog voor u in voorraad:

„De Zwarte Mus" van S. van Aangium, drie de
len, f 9,50 per deel.
„De Smokkelaars van de Schans", van S. van 
Aangium, drie delen, f 9,50 per deel.
„Hotse Hiddes”  van S. van Aangium, drie delen, 
f9 ,50 per deel.
„Zwarte Tinus" van J. W. Ooms, drie delen, 
f9 ,50  per deel.

B oekhandel Koning-Bron  
„D e  B ronnenkoning”
Hollemastraat 12, Houwerzijl
Antwoordnr. 1, Postbus 8, Ulrum.
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De jaarverslagen van de 
Kamercentrales volgen el
kaar thans in snel tempo op. 
Dezer dagen ontvingen wij 
bijvoorbeeld het jaarverslag 
van de Kamercentrale Lei
den.
Het werkgebied van deze Kamer
centrale omvat 58 kiesverenigingen 
met 4941 leden. „Gemiddeld komt 
dit neer op 85 leden per kiesvereni
ging. Dat is niet veel. Eigenlijk te 
weinig om goed te kunnen draaien. 
Het betekent ook, dat vele kiesver
enigingen zich nog meer moeten 
inspannen om het ledenbestand op 
peil te houden, c.q. te vergroten.”. 
Aldus het jaarverslag dat verder 
meedeelt dat de kiesvereniging van 
Rijnsburg met 299 leden de groot
ste binnen de Kamercentrale Lei
den is. De kleinste kiesvereniging 
is die van Benthuizen met 15 leden.' 
Ook nog voor verbetering vatbaar 
is het percentage vrouwelijke leden 
(thans 11,6%) en het aantal abon
nees op Nederlandse Gedachten 
(17,4%).

M éér inspanning nodig om  
Ledenbestand op peil te houden
Activiteiten

In het jaar 1974 waren ër geen 
Tweede Kamerverkiezingen, zodat 
het werk van de Kamercentrale vrij 
beperkt is gebleven. In het voorjaar 
was het hoogtepunt van activiteit 
het werkbezoek van de Tweede 
Kamerfractie aan het werkgebied 
van de Kamercentrale. In het na
jaar werd veel aandacht geschon
ken aan de discussies rond de 
C.D.A.-vorming. Een groot aantal 
amendementen op de ontwerp- 
C.D.A-statuten kwam bij de Ka
mercentrale Leiden in behandeling. 
Daarvan werd een aantal overge
nomen en doorgezonden naar het 
partijbestuur.

Van de

partij

Bestuur
In de samenstelling van het dage
lijks bestuur kwam geen verande
ring sinds de vorige jaarvergade
ring. Voor de continuïteit is dat, 
volgens het jaarverslag, een plezie
rige zaak. Helaas moest de 
Kamercentrale-voorzitter, ds. A. J. 
Kret, sinds september 1974 het op 
doktersadvies een stuk kalmer aan 
doen, wat tot gevolg had dat hij het 
voorzitterschap van de Kamercen
trale een tijdlang niet actief kan 
uitoefenen. Het dagelijks bestuur is 
thans als volgt samengesteld: ds. A. J. Kret, Sassenheim - voorzitter, A. P. Schol, Gouda - secretaris, drs. T. J. Bouwers, Waddinxveen -

penningmeester, drs. T. Spaan, Voorburg - plv. voorzitter, dr. C.D.atema, Woerden, -  lid, ir. J. A. 
VTmfc, Oegstgeest -  lid, ir. T. T. Wind, Leiderdorp -  lid. De administratie wordt gevoerd door E. L. Boellaard, Voorhout.

Holwerda-Zonen
DOKKUM LELYSTAD
0 5190-2292-2580 0 3200-1400 en 1600

Alle transporten
BINNEN- EN BUITENLAND.

SPECIAAL
VERHUIZINGEN

'  M eubeltransporten

Van Houwelingen in 
Lelystad

Op maandag 21 april a.s. spreekt 
het ARP Tweede Kamerlid J. van 
Houwelingen in restaurant „De 
Meerkoet” , Dronten over de zorg 
voor onze samenleving in de stad 
en op het platteland” . Deze bijeen
komst is bestemd voor de gezamen
lijke kiesverenigingen van Bid- 
dinghuizen, Dronten, Swifterband 
en Lelystad. Tevens 'afsluiting le
denwerfactie?

Mr. Schakel spreekt 
in Zutphert

Op vrijdag 18 april a.s. spreekt voor, 
de Statencentrale' Zutphen het A.R. 
Tweede-Kamerlid M. W. Schakel, 
over de positie van de ARP in „het 
huidige politieke krachtenveld” .

Deze vergadering wordt gehouden 
in een der bijgebouwen van de Ge- 
ref. Kerk, Wilhelminalaan te Zut
phen. Aanvang 7.45 uur.

Steenkamp in Rozenburg
Op dinsdag 22 april a.s. spreekt 
prof. Steenkamp, in verenigingsge
bouw „De Schans” ,, Marijkeplein 
12, Rozenburg, over Actuele poli
tieke vraagstukken en het CDA” . 
Aanvang 20.00 uur.

ovens, en J. J. B- Geluk, werkne- 
merscommissaris Estei. De kosten 
voor het bijwonen van deze studie
dag bedragen f 12,50 per persoon, 
inclusief lunch, consumpties en 
documentatiemateriaal. U kunt zich 
nog opgeven voor deelname bij het 
secretariaat van de Kamercentrale 
Den Helder: mevr. R. Brinkman, 
Blauwe Arendspad 1, Zaandam. 
Tel. 075-16.26.87.

Dr. De Kwaadsteniet 
in Leiden

Kaderbijeenkomst 
Kamercentrale Den HelderOp zaterdag, 19 april a.s. organiseert de Kamercentrale Den Helder een studiedag over het onderwerp: Inkomensverdeling, medezeggenschap en ondernemingsstructuur.’’ 
De bijeenkomst wordt,gehouden in 
het Wapen van Heemskerk, Breed- 
straat te Alkmaar en begint om
09.30 uur (Sluiting 16.00 uur). Een 
inleiding wordt gehouden _ door 
prof. dr. H. J. van Zuthem, hoogle
raar Techn. Hogeschool, Enschede. 
Later op de dag is er een forum, 
waarin, naast prof. Van Zuthem, 
zitting hebben drs. M. Dayidse, di
recteur personeelszaken Hoog

Op ma, 21 april a.s. houdt de Leidse 
Kamercentrale haar jaarvergade
ring in hotel-rest. Florida, te Bos
koop. Aanvang: 20.00 uur. Naast 
bestuursverkiezingen, jaarverslag 
en begroting zal na de pauze het 
ARP Tweede Kamerlid dr. W. de 
Kwaadsteniet het woord voeren 
over „actuele politieke vraagstuk- 

'ken” .

ARP-Groningen
De Kamercentrale Groningen komt 
op maandag, 21 april a.s. bijeen. 
Deze zgn. voorjaarsledenvergade- 
ring wordt gehouden in Congres
centrum Het Tehuis, Lutkenieuw-

Verklaring EUCD over Portugal

De Nederlandse Groep van 
de Europese Unie van Chris
tendemocraten gaf naar aan
leiding van de ontwikkelin
gen in Portugal een verkla
ring uit die als volgt luidt:

■ overwegende dat de omwente
ling 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 al
gemene verkiezingen, die op 25 
april 1975 zullen plaatsvinden,
■ spreekt de hoop uit dat in de 
verkiezingscampagne alle deelne
mende 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 poli
tieke overtuigingen,
■ verwacht dat de uitslag van deze 
verkiezingen bepalend zal zijn voor 
de wijze van inrichting van het toe
komstige 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 vormen van sa
menwerking met de Europese Ge
meenschappen,
■ is tevens van oordeel dat de Eu
ropese Gemeenschappen zich in 
dat geval dienen in te zetten voor 
zinvolle onderhandelingen over de 
economische betrekkingen met 
Portugal.

In de Kamer Centrale Gro
ningen is in de maand maart 
een uitwerking gegeven aan 
een gezamenlijk initiatief 
van campagneteam en bui- 
tendienstfunktionaris.
Bij veel kiesverenigingen bleek 
weinig bekend te zijn over het bui
tendienstwerk. Het campagneteam 
zag hier een goede gelegenheid zich 
met de kiesverenigingen bezig te 
houden. Via de' Statencentrales 
werden de kiesverenigingen uitge
nodigd voor een gesprek met de 
buitendienst-funktionaris en een 
vertegenwoordiging van het cam
pagneteam. De secretaris van de 
Kamer Centrale verstuurde ge
ruime tijd van tevoren de uitnodi
gingen. Enkele dagen voor de ver
gadering kregen de secretarissen 
van de betreffende kiesverenigin
gen nog een telefonische herinne
ring.

Goed bezochte 
bijeenkomsten

Eén en ander resulteerde in een 
aantal goed bezochte bijeenkom
sten. Ongeveer honderdvijftig be
stuursleden van zeker tachtig pro
cent van het totale Groningse kies- 
verenigingsbestand, waren aanwe
zig.
De buitendienstmedewerker hield 
eerst een vijftien minuten-verhaal. 
Hierin werden enkele zaken van 
organisatorische aard belicht. Van
uit een opmerking over „vergrij
zing” van het ledenbestand, werden 
enkele punten uit „Niet bij traditie 
alléén” aangestipt. Met de vraag: 
„Ziet u kans om de suggesties voor 
anders funktioneren (werkplaats
gedachte), binnen uw kiesvereni
ging uit ie werken?” , werd het in
leidinkje besloten.
In de hierop volgende gedachten
wisseling kwamen tal van vragen 
en opmerkingen naar voren. Naast 
technisch-organisatorische ook

NEDERLANDSE
GEDACHTEN

WEEKBLAD VAN DE A.R.P.EVANGELISCHEVOLKS-PARTIJ
Waarin opgenomen Ad Rem
(officieel orgaan Arjos)
onder redaktie van
G. A. Kieft (voorzitter), 
mevr. T0van Gelder-de Boer, 
fe. de Boer
H. W. van den Brink,
D. Corporaal
dr. W. de Kwaadsteniet, 
mr. C. van de Wetering,

Adres van redaktie, advertenties en administratie: 
Dr.' Kuyperstraat 3, 
’s-Gravenhage, 
tel. (070) 18.39.60, 
giro 89673.Abonnementsprijs: 
f  11,50 per half jaar.
Giro 89673 ten name 
van de A.R. partijstichting 
te ’s-Gravenhage.Studenten/jonger enabonnement
f7,- per half jaar.
Losse verkoop f 0,75.

straat te Groningen en begint om 
19.45 uur. Op de agenda staan o.a. 
vaststelling jaarcijfers 1974, verslag 
kascommissie etc. Na de pauze zal 
drs. B. Beumer, Tweede Kamerlid 
ARP, van Midwolda de aanwezigen 
nader informeren over het werk 
van de A.R. Tweede Kamerfractie.

AR-Statencentrale
Ridderkerk

Op maandag 21 april 1975 is er een 
vergadering van de Staten-Centrale 
in een zaal van Café Splendid, 
Gebr. Meeldijk 79 te Barendrecht. 
(nabij veilinghallen), aanvang: 19.45 
uur precies!!Minister van Binnenlandse Zaken De Gaay Fortman hoopt deze 
avond het woord te voeren over:
-  gewestvorming en gemeentelijke 
herindeling,
-  de aktuele politiek.

ARP Overijssel
Op donderdag, l mei a.s. houdt de 
A.R.P. Overijssel haar-ledenverga
dering in Hotel Van Gijtenbeek, Zwolle. Aanvang 19.45 uur.
Aan de orde komen de jaarversla
gen van secretaris en penningmees

ter, verkiezing van bestuursleden. 
Verder is er een discussie met het 
presidium der CDF, bestaande uit 
de heren Bloemen, Fokke en Van 
Leeuwen. Op uw aanwezigheid 
wordt gerekend.

Drs. Schouten spreekt in 
Winterswijk

De voorjaarsvergadering van de 
Statencentrale Winterswijk vindt 
plaats op zaterdag 26 april, 2, uur in de „Adelaarswiek” te Lichten
voorde, genoemd gebouw is te vin
den achter de Geref. Kerk aan de 
Nieuwe Maat. Spreker is Drs. A. 
Schouten uit Smilde, lid van de 
Tweede Kamer, met als onderwerp: „Aktuele Politieke vraagstukken”.

Verband Utrecht
De Utrechtse vereniging houdt op woensdag 23 april a.s. ’s avonds om 8 uur in hotel Hoog-Brabant 
(Hoog-Catharijne), Utrecht een bij
eenkomst van algemeen oriënte
rend karakter. Een forum zal trach
ten antwoord te geven op vragen of 
een oplossing te zoeken voor pro
blemen van de leden. Alle Ver- 
band-leden zijn welkom!

In Groningen geslaagde 
samenwerking campagneteam 

en buitendienstmedewerker
vragen van principiële aard. Het 
zou te ver gaan ze hier alle te ver
melden. Belangrijker is het wel
licht, te proberen een omschrijving 
te geven van de grondstemming 
waaruit deze vragen voortkomen. 
Op niet mis te verstane wijze werd 
twijfel uitgesproken over de haal
baarheid van christelijke politiek 
op dit ogenblik. Het beleid van de 
ARP is te'vaag. Té weinig uitwer
king van „evangelisch” valt te be
speuren. Ofschoon de teneur van 
dit verhaal wel overal zal doorklin
ken in politieke diskussies, ligt de 
Groninger situatie gevoeliger.
Bij de verkiezingen voor Prov. Sta
ten en Gemeenteraden is men op 
onplezierige wijze geconfronteerd 
met linkse opvattingen inzake col- 
legevorming. Dit heeft bij veel be
stuurders en bestuursleden een 
down-stemming tengevolge gehad. 
Men voelde zich onbegrepen en 
eenzaam in een politiek moeilijke" 
situatie. Wat duidelijk naar voren

B u iten d ien stservice
De A.R.P. beschikt over een team 
vrijwilligers, dié als buitendienst
medewerker kiesverenigingsbe- 
sturen willen adviseren over het 
plaatselijk politieke werk. . Deze 
extra A.R.P.-service kost de kies
verenigingen niets. Voor het maken 
van een afspraak met één onzer 
medewerkers kunt zich in verbin
ding stellen met het secretariaat 
van de A.R.P., Dr. Kuyperstraat 3, 
Den Haag. Ook telefonisch: 079- 
18.39.60.

kwam in verschillende gesprekken, 
was de behoefte aan mogelijkheden 
tot identificatie met een (landelijke) 
evangelische (AR) partij. Het en
thousiasme in Groningen is niet 
dood, maar men wil ook in de zin 
van het bovenstaande, „een krach
tige ARP” .

Vormingswerk
In pauzegesprekken werden o.a. 
vragen van deze aard aangesneden. 
In de loop van de avond vroeg dé 
voorzitter van het provinciaal carti- 
pagneteam, wie van de aanwezigen 
in principe een afspraak wilde mal 
ken met de buitendienst- 
funktionaris. Verscheidene afspra
ken werden gemaakt. Via het cam
pagneteam gaat de nodige informa
tie naar de secretariaten van de 
Statencentrales. Na verloop van tijd 
kan weer een gespreksronde met 
de Statencentrales worden gehou
den. Ervaringen van kiesverenigin
gen en buitendienst-medewerker 
kunnen worden uitgewisseld. Na
gegaan zal worden of het ook mo
gelijk is iets te doen aan kader- en 
vormingswerk in de Statencentra
les.
Alle kiesverenigingen in de provin
cie Groningen krijgen een door de 
buitendienst-funktionaris onderte
kende brief, met een nummer van 
N.G. (Paasnummer) en een eksem- 
plaar van „De fraktie in aktie” .
Het Groningse experiment 
verdient voortzetting ook in 
andere delen van het land!H. Faber, buitendienst-funktiondris ARP, Borger.
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Met urethoon-elostomeren 

lossen wij uw 

slijtage-problemen op!
In vele takKen van de industrie worden hoge eisen 
gesteld aan al of niet bewegende, draaiende onderdelen 
van machines, apparatuur en installaties.
Daaraan kunnen alleen materialen van topklasse, 
deskundige adviezen en de juiste verwerkingstechnieken 
voldoen.

Dat bieden wij u in één hand.

Wij kunnen de gewenste onderdelen naar tekening of 
eisenpakket voor u maken of de materialen leveren als 
halffabrikaten.

Ons programma omvat:

® Vulkoilan, ook als celmateriaal,
Niax-Caprolactone-(cel)-elastomeren. Unem-elastomeren,
Adiprene e.a. In verschillende hardheden, als 
walsenbekleding bijvoorbeeld, of wielen, of rollen.

Leg ons uw probleem voor!

Limburgse Urethoan Chemie B.V.
Koutenveld 18, Brunssum 
telefoon 045-25.16.22.

N-C-Q
Specialisten in slijtvaste materialen 

® Vulkollan-producent in Nederland

gedeponeerd handelsmerk van Bayer AG, Leverkusen)
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NEDERLANDSE GEDACHTEN
weekblad van de anti-revolutionaire partij

31e ja a rga n g  -  nr. 1 7 - 2 6  april 1975

Werk
gelegenheidDeze week o.a. ruimschoots aandacht voor de werkgelegenheidssituatie, met name ook in „de bouw”. In het Kamerdebat over de bouw zei ARP- woordvoerder J. N. Scholten onder andere „dat er voor gewaakt moet worden dat de bouw nog verder terugzakt, zeker zolang er zo weinig bekend is over de toekomstige mogelijkheden. Om de bouw voor 1975-76 tenminste op het peil van 1974 te brengen dienen er een serie maatregelen te worden genomen”. In dit verband bepleitte Scholten o.a. een injectie in de bouw van 1 miljard gulden door een nieuw programma van aanvullende werken.

Aan structuurverbeterende maatregelen en 
aanpassing rijksuitgaven moeilijk te ontkomen

Op het moment dat ik dit 
schrijf heeft de Kamer net in 
eerste instantie haar mening 
gegeven over de Werkgele- 
genheidsnota. En nu is dus 
het woord aan de Regering. 
Graag wil ik, beknopt, de 
belangrijkste elementen uit

de eerste ronde weergeven 
en daarbij met name iets 
meer aandacht besteden aan 
de opstelling van de A.R.- 
fractie.
Bij de beoordeling van de Nota is 
door ons vooral op de volgende 
punten gelet.

N I E T  B I J  A .R .P O S T A L L E E N
'Veel leden van de ARP weten 
niet, dat hun partij een eigen 
weekblad heeft. Zelf ontvan
gen zij als Md zes keer per 
jaar het ledencontact-orgaan 
A.R.Post. Voor hen bestaat 
echter ook de mogelijkheid het 
partijweekblad in de brieven
bus te krijgen. Nederlandse 
Gedachten is het weekblad van 
de ARP, dat informatie geeft, 
over de actuele politiek. Niet 
voor niets wordt Nederlandse, 
Gedachten veel geciteerd in 
dagbladen en andere weekbla
den. Het blad informeert u niet 
alleen over actuele zaken, 
maar ook over kwesties die 
dieper graven: zoals over
gewetensbezwaren militaire 
dienst, abortus of over werk
loosheid, belastingontduiking 
om eens een enkel voorbeeld te 
noemen. Het blad wil met de 
lezers nadenken over de grote 
problemen van vandaag en 
morgen. Daartoe worden re
gelmatig deskundige mensen 
aangetrokken en geïnterviewd. 
En natuurlijk geeft N.G. ook 
informatie over de activiteiten

van de ARP zelf. Zowel over 
manifestaties op landelijk als 
plaatselijk en regionaal ni
veau. Ook zult u zich niet ineer 
kunnen verwijten een spreek
beurt, conferentie o f een ont
moeting met de Tweede Ka
merfractie te hebben ge
mist....omdat u het niet wist. 
N.G. informeert u van te voren 
en komt er na afloop nog eens 
op terug. Vanzelfsprekend geeft 
N.G. ook geregelde informa
tie over de ontwikkelingen in 
en rond het C.D.A. 
ü  denkt misschien dat wij 
overdrijven. Neem dan eens de 
proef op de som: neem een a- 
bonnement! Elke week 12 pagi
na’s actuele informatie en opi
nie. Dat alles voor de prijs van 
f  11,50 per halfjaar. Vul direct 
de bón op pag 13 in. Voor deze 
prijs zijn er maar weinig 
weekbladen te koop,
Durft u een abonnement nog 
niet aan? Vraag dan eerst om 
gratis toezending van enkele 
proefnummers. Een ARP-lid 
leeft toch niet bij A.R.Post al
léén?

Wie dit weekblad waardeert 
zou ook Trouw moeten kennen 

probeer abonnement 
f 6 ,- korting

TrÖtiw
Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder 

postzegel aan Christelijke Pers, Antwoordnummer 2792, 
Amsterdam. U ontvangt dan drie maanden lang het 
ochtendblad Trouw, met betrouwbaar nieuws, veel 

achtergrondinformatie, bondige commentaren en 
toelichtingen, rond zes pagina’s kerkelijke berichtgeving 

per week en f 6 , -  korting op de abonnementsprijs.

Naam ................................................................................................

Straat ...................................................................................

Plaats ....................................................  NG

I. Hebben we eigenlijk wel een 
volledig inzicht in de aard en om
vang van de werkloosheid?
II. Een deel van de werkloosheid 
is van langdurige aard, en dat bete
kent dus waarschijnlijk een aantal 
grondige verstoringen. Welke dan?
III. Er is ook een deel werkloos
heid die meer te maken heeft met 
het teruglopen van de wereldhan
del dan met ernstige verstoring in 
onze eigen economie. Het gaat hier 
meer om een tijdelijke teruggelo
pen vraag. Hoe zijn de vooruitzich
ten voor herstel?
IV. -Als we naar II en III kijken: 
welke maatregelen stelt de Rege
ring voor om er iets aan te doen?

Aard en omvang 
werkgelegenheid

■ ad. I. a. Juist door het (tijdelijk) 
teruglopen van de vraag (conjunc
turele inzinking) worden de zwakke 
plekken des te onverbloemder 
zichtbaar.
b. Het is goed te onderscheiden 
tussen
• zwakten in de economie die 
veroorzaakt worden door het 
ontbreken van bepaalde noodzake
lijke evenwichten b.v. die tussen

D oor
drs. B . B eu m er

Tweede Kamerlid ARP

vraag en aanbod en kosten en op
brengsten.
•  ontwikkelingen die op langere 
termijn het economisch proces 
kunnen wijzigen; grondstoffente
kort -  toenemend niveau(scho- 
lings)verschil tussen vraag en aan
bod -  verzadigingsverschijnselen 
t.a.v. bepaalde (materiële) produk- 
ten -  nóodzaak kloof tussen arme 
en rijke landen niet groter te laten 
worden.

c. Je kunt dé werkloosheidscijfers 
niet zo gemakkelijk splitsen in die 
welke het gevolg zijn van tijdelijke 
en (zie III) en langduriger (II) ver- 
storingen/ontwikkelingen. Omdat 
de manier waarop je de werkloos
heid bestrijdt wel van dat onder
scheid afhangt (b.v. met tijdelijke 
extra geldinjecties, verbeter je  nog 
niet het kwalitatief verschil tussen 
vraag en aanbod) zou dit onder
scheid eigenlijk scherper moeten 
kunnen worden aangegeven.
d. Het aardgas zorgt ervoor dat het 
beeld van de economie er wat 
rooskleuriger uitziet dan het eigen
lijk is. (Soort goudsluier).
e. Eigenlijk zijn er nog meer men
sen wèrkloos doordat b.v. in de 
werkloosheidscijfers niet zijn op
genomen: o.a. mensen die vallen 
onder de wet Arbeidsongeschikt
heid.

Verstoringen economie
■ ad. II. Wat is er dan verkeerd met de economie? In de Nota van de 
Regering is. een onderzoek opge
nomen van het Centraal Planbu
reau. Daaruit zou zijn af te leiden 
dat als gevolg van een jarenlange 

•stijging van de arbeidskosten (dus 
lonen/salarissen, aandeel sociale 
lasten en belastingen) die groter is 
dan die van de opbrengstprijzen 
van de produktie (de produktiviteit 
blijft dus achter bij de stijging van 
de arbeidskosten)'' de ondernemin
gen in steeds toenemende mate ar
beidsbesparende machines zijn 
gaan kopen waardoor de werkgele
genheid steeds verder is teruggelo
pen. Als gevolg van het te geringe 
verschil tussen opbrengstprijzen en 
goed te maken arbeidskosten zijn 
ook de winsten steeds meer terug
gelopen en dat heeft weer geleid tot 
geringere investeringen. De Rege- Vervolg op pag. 5

D e ze  w e e k

Vietnamese volk verdient onze 
steun, pag 2
Aantjes over CDA en Congres 
PvdA, pag. 3

De situatie in de bouw, pag 7 
Uit de Arjós, pag 7 
CDA-vrouwenberaad, pag 9 
Partijnieuws: partijraad, pag 11
Studiedag Emancipatiebeleid, 
pag 13

IDrs. B. Beumer
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Vrijheid en vrij-zijn zijn enorm 
waardevolle begrippen voor ons. 
Tegen de achtergrond van de oor
logstaferelen, die ons dagelijks door 
de massamedia geschilderd worden, 
weten we deze begrippen inhoud te 
geven. Feestelijk herdenken we, dat 
we 30 jaar geleden werden bevrijd. 
We mogen en kunnen vrij méns zijn.

Mensen tot nummers
Oorlog is geen gevecht meer van 
man tegen man -  als het dat ooit 
geweest is -  daar zit, hoe gek het 
ook klinkt, nog iets menselijks in. In 
onze tijd is oorlog geworden tot een 
massale, niets ontziende vleesfa- 
briek, waarbij de plaats waar je 
woont, uitmaakt of je door de molen 
zult worden gedraaid. Er is geen 
verschijnsel in de geschiedenis van 
de mensen te vinden, dat zo massa- 
liserend, zo nivellerend is, dat zo de 
mensen tot nummers maakt... als de 
oorlog. Nummers zijn verwissel
baar. Een nummer heeft geen 
waarde. Daar, waar de mens tot 
een algebraïsch teken wordt, wordt 
net dat, wat hem tot mens maakt, 
doorgestreept. „Massa” is niet meer 
het resultaat van een optelsom ge
bleven -  1, 2' 100, 1000 mensen -  
wat een massa ménsen; maar steeds 
meer werd het wat een massa men
sen.

De massa-mens
Gelukkig leven we in het vrije Wes
ten, bevrijd van oorlogen. Maar...., 
ook wij kennen momenten; struktu- 
ren en levensverbanden, waarbij de 
neiging bestaat tot massa-vorming, 
tot vérvorming van de mens tot 
exemplaar van de soort mensheid;

, zonder individualiteit, zonder de 
eigen unieke persoonlijkheid en 
vrijheid van de enkeling. Ook bij 
ons bestaat er dat trieste gebeuren, 
waarbij je als mens van één uit een 
massa ménsen „massa-mens” 
wordt. Men zegt wel eens „niemand 
is onmisbaar”  en dat is in zekere 
zin waar. Maar het is volstrekt on
juist als die ontkennende opmer
king positief wordt uitgelegd; 
„niemand is onmisbaar” in de zin

genschouw

van „iedereen is misbaar” . "'Dan 
doet het er niet toe wie je bent, 
want voor jou voegen we wel weer 
een ander rad in de machine van

de samenleving. Op deze wijze ont
staat namelijk de zogenaamde 
massa-mens. Hij krijgt het gevoel 
vervangbaar te zijn, kopieerbaar, 
en daarom verlaagd te zijn tot een 
nummer uit de serie. De maat
schappij bouwt -  zo mogelijk -  dan 
wel grotere fabrieken, grotere sta
dions, grotere steden, toren-hoge 
flats. Aan de andere kant is er ook 
de worsteling om te ontkomen aan 
de graaiende grijparmen van de 
massaficatie en de nivellering. 
Niemand^is een nummer, een kopie 
van de ander. Ieder van ons heeft 
recht op vrijheid recht op privacy, 
het recht op zijn eigen „ik" zijn. Wie 
is die mens, die iets doet, omdat ie
dereen dat doet. Of, wie is de mens, 
die iets niet doet, omdat niemand 
dat doet?

Vrije mensen
Vrijheid en vrij-zijn zijn voor ons 
feestelijke begrippen. Het zijn pas 
echt waardevolle begrippen als we 
in de massa mensen ménsen zien, 
vrije mensen. Met dit ideaal'voor 
ogen hebben velen gestreden, hun 
leven gegeven. Wij mensen leven 
van gisteren via vandaag naar mor
gen. Dat betekent dat we vandaag 
mogen en moeten herdenken, wat 
gisteren plaatsvond. Het betekent 
ook -  en niet in de laatste plaats -  
dat we ons moeten en mogen be
zinnen op wat morgen komen gaat. 
Is er ruimte, vrijheid voor de enke
ling, de minderheidsgroeperingen? 
In een vrij land hebben zij er recht 
op! Of moet de werkloosheid ons 
wijzen op nieuwe rekreatiemoge- 
lijkheden: het herscheppen van
het méns-zijn. G. F. Ph. de B.

K A M E R F R A C T IE  O V E R  V IE T N A M

Volk van Vietnam heeft 
m eer dan ooit onze 
belangstelling nodig

„D e snelle en toch  wel verras
sende ontw ikkeling in Zuid- 
Vietnam zal verrnoedelijk spoe
dig leiden tot een algehele 
overwinning van de vele jaren 
gevoerde strijd van nationale 
zelfexpressie. D e loop  der ge
beurtenissen heeft er wel toe 
geleid, dat deze strijd van na
tionale zelfexpressie steeds 
m eer com m unistisch gekleurd 
is geworden. En dat laatste be
treuren wij. O ok gelet op de 
gebruikte m iddelen, die door 
het com m unism e in de strijd 
tegen wat w ordt genoem d het 
imperialisme en kolonialism e 
nu eenmaal zijn gesanctio
neerd” ,

Aldus het AR-kamerlid Scholten 
tijdens een kort debat over de si
tuatie in Vietnam vorige week in de 
Tweede Kamer.
Scholten citeerde het bekende

Vietnam-rapport uit 1966, dat een 
A-commissie onder leiding van 
Bruins Slot toen. heeft uitgebracht, 
en die sprak over de „macht” en 
het niet bezitten van „autoriteit” , 
waarmee regimes in Zuid-Vietnam 
de laatste jaren getypeerd kunnen 
worden. „Zo ’n regime stort van-, 
daag ineen,” , aldus Scholten, die 
wees op de kritische vragen die 
vanuit de Kamer herhaaldelijk zijn 
gesteld over de wijze waarop het 
regime Thieu met politieke gevan
gen omsprorig. Hij wees verder op 
het mislukken van de Amerikaanse 
politiek in Indo-China, met alle ge
volgen van dien maar „er is ook het 
andere Amerika dat zich in toe- 
nemnde mate verzet tegen het ge
voerde beleid” .
Onoverzichtelijk
Staatkundig is de situatie in Zuid- 
Vietnam onoverzichtelijk en in be
weging. Als Thieu aftreedt, valt er

Twee momenten uit de strijd in Vietnam. Links een Vietcong-verdachte wordt met een band 
om de nek ondervraagd door een Zuidvietnamese soldaat. Rechts: Zuidvietnamese vluchte
lingen pogen een vrachtauto uit Xoean Luc aan te houden.

met ons te praten, zo heeft de Voor
lopige Revolutionaire 'Regering in 
Zuid-Vietnam meegedeeld. Dat af
treden van dictator Thieu wordt 
ook door de Europese Unie van 
Christen-Democraten noodzakelijk 
geacht. De ARP-Tweede Kamer- 
fraktie deelt deze mening. Scholten 
vond dat onder de huidige omstan
digheden een aftastend beleid van

de regering verantwoord is: „Mijn 
fraktie gaat akkoord met de poli
tiek zoals deze thans door Minister 
van der Stoel wordt gevoerd. Het 
leggen van contacten met de Voor
lopige Revolutionaire Regering via 
de zogenaamde agent heeft onze in
stemming” . Scholten liet duidelijk 
merken dat de eerste belangstelling 
nu dient uit te gaan naar het volk

van Vietnam dat een lijden van 
eeuwen achter de rug heeft met 
miljoenen slachtoffers. Hij betuigde 
dan ook zijn instemming met de 
hulp die de Nederlandse regering 
via de internationale organisaties 
wil geven aan voornamenlijk 
Zuid-Vietnam, ongeacht of een ge
bied door de VRR of Saigon wordt 
beheerst.

T E K O R T  V V D

★  ★
★

M O O IE  E T A L A G E
Voor wat de voorspellingen inzake 
de economische ontwikkeling 
betreft lopen de meningen nogal 
uiteen. Sommigen -  o.a. de 
voorzitter van het CNV -  zien 
wolkjes kleiner dan een 
manshand, anderen voorspellen 
een tocht door een dieper wordend
dal.
In dit gezelschap heeft nu ook het 
Centraal Planbureau zijn stem 
laten horen. Pas in 1976, als de 
wereldhandel aantrekt, wordt een 
werkelijke daling van de 
werkloosheid verwacht. Maar 
alleen bij een sterke opleving van 
de economische activiteiten. Juist 
dat laatste ziet men niet zitten. 
Het inzakken van de 
wereldeconomie nl. moet het 
belangrijkste effect in Nederland 
nog gaan krijgen. Waarbij hét 
opvallend moet worden genoemd 
dat de Nederlandse 
concurrentie-posiiie t.o.v. het 
buitenland verslechtert. Als dit zo 
is dan zal men, er alle aandacht

voor moeten hebben dat juist dan 
het bijzonder gevaarlijk wordt 
doorgaande hoge 
loonkostenstijging in dit land 
te realiseren. Het zal er op neer 
moeten komen dat dit Kabinet op 
Prinsjesdag (aanbieding van de 
rijksbegroting) ^ n  definitieve 
beslissing,neemt tussen een 
stijging van
gemeenschapsuitgaven en een 
verlaging van de loonkosten 1976. 
Met andere woorden: moet de 
bestrijding van de werkloosheid 
gaan ten koste van lonen en 
inkomens? Of wel ten koste van 
gewilde hoge
gemeenschapsuitgaven? Wij zijn 
van'oordeel dat er een tussenweg 
behoort te worden gezocht. Niet: 
of -  of, maar: én -  én.
Voor wat de slechtere Nederlandse 
concurrentie-positie op de 
wereldmarkt betreft is het fout 
ons te laten verblinden door het 
bestaande (nog gunstige) beeld 
van de betalingsbalans. Die balans 
is alleen maar gunstig vanwege de 
export van aardgas. Een mooie 
etalage in dit opzicht is plezierig. 
Maar ons daardoor te laten 
verblinden is een heilloze zaak.

Protest 
E.U.C.D. tegen 
behandeling 

Russische 
schrijver

De Nederlandse afdeling van de 
Europese Unie van Christen- 
Democraten (E.U.C.D.) heeft on
langs via de' Russische ambas
sadeur in Nederland bij het 
Presidium van de Opperste Sov
jet haar steun toegezegd aan 
het verzoek van de Protes- 
tants-Christelijke Onderwijs 
Organisatie om de Russische 
schrijveTj Anatoli Marchen- 
ko in de gelegenheid te stel
len te emigreren naar de Ver
enigde Staten. Marchenko heeft 
vier jaar van dwangarbeid ach
ter de rug en is nu in honger
staking gegaan, omdat hij geen 
gelegenheid krijgt om met zijn 
gezin de Sovjet-Unie te verlaten. 
In de E.U.C.D. zijn A.R.P., 
K.V.P. en C.H.U. vertegenwoor
digd.

De V.V.D. heeft meegedeeld, dat zij 
een tekort heeft van anderhalve 
ton over 1974. Dat doet op.zijn 
zachtst gezegd een beetje 
merkwaardig aan. Sinds 1972 heeft 
zij van de daken geroepen, dat zij 
groeide als kool. Het ledental zou 
fabelachtig zijn gegroeid van
30.000 naar circa 80.000 leden. Dat 
brengt meer kosten met zich mede, 
maar iedere V.V.D.-er betaalt per 
jaar 30 gulden aan contributie. Bij 
een ledenwinst van 50.000 zou dat 
een slordige anderhalf miljoen 
gulden moeten opleveren.

De V.V.D publiceert haar 
financiële stukken niet. Zij 
beschouwt zichzelf kennelijk als 
een soort besloten familie-b.v.

Iedere partij moet dat zelf weten, 
maar wij achten het een ongezond 
verschijnsel, wanneer de

financiële gegevens van politieke 
partijen niet openbaar zijn.

Wij twijfelen eraan, of de V.V.D 
inderdaad een reële winst van 
betalende leden heeft geboekt -  
zoals zij zelf voorgeeft. Gezien het 
tekort moet het ledenbestanddeel 
wel voor een deel een „papieren” 
bestanddeel zijn.

Dat plaatst het tekort en de 
ledenwinst in een werkwaardig 
daglicht. Waaróm geeft de V.V.D 
geen opening van zaken?
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C D A -S T A T U T E N

Vorige week is 4e uitslag van de 
stemming over de statuten van het 
C.D.A. door de kiesverenigingen 
en de leden van de partijraad 
vastgesteld. Ook vorig jaar was er 
al een stemming over een 
C.D.A.-zaak, n.1. over de resolutie 
van de partijraad van december 
1973. Deze resolutie vormde de 
grondslag van de statuten. De 
uitslag van de stemming was toen, 
dat ongeveer 71% voor de resolutie 
stemde. Wanneer wij deze uitslag 
van vorig jaar vergelijken met de 
uitslag van verleden week, n.1. 
91% voor en bijna 9% tegen, bij een 
gelijk aantal stemmende 
kiesverenigingen, dan ligt de 
conclusie voor de hand, dat de 
stemming in de partij jegens het 
C.D.A het afgelopen jaar nog 
positiever geworden is. Wij 
kunnen ons over deze uitslag dan 
ook alleen maar verheugen. Het is 
overigens duidelijk, dat deze 
uitslag, waarmee de federatie van 
het C.D.A nu helemaal een feit 
geworden is, niet betekent, dat het 
C.D.A nu politiek van de grond is 
gekomen. Het betekent, dat de 
organisatorische voorwaarden 
daarvoor wel geschapen zijn, maar

dat in de loop van het komende 
jaar het zwaartepunt zal moeten. 
vallen op verdere politieke 
profilering van het C.D.A. De 
mening van de A.R.P. op dit punt 
is duidelijk. Alleen wanneer het 
C.D.A zich ook in de praktijk op 
kortere en langere termijn weet op 
te stellen, dan zal het in de 
statuten opgenomen streven naar 
één gemeenschappelijke lijst bij dé 
komende verkiezingen met succes 
bekroond kunnen worden. 
Daarvoor moeten wij nu het 
komende jaar aan het werk.¥* ¥

S C H O U T E N
Ons Tweede Kamerlid Ad 
Schouten heeft in de uitslag van 
de stemming aanleiding gevonden 
zijn kamerlidmaatschap neer te 
leggen. In de afgelopen maanden 
is uit de gedachtenwisseling in 
ons partijweekblad Nederlandse 
Gedachten gebleken, dat hij het 
niet gemakkelijk had met de 
partij, die op weg was naar het 
C.D.A. Wij betreuren zijn vertrek 
zeer, al respecteren wij zijn 
besluit. Hij bedankt voor het 
kamerlidmaatschap, maar hij 
blijft lid van de A.R.P. Hij is ook 
in hart en nieren 
anti-revolutionair. Ad Schouten

Het CDA en PvdA-congres 

nader bekeken

G E V O E L IG
VERLIES

Het besluit van Ad Schouten 
zijn Kamerlidmaatschap 
neer te leggen betekent voor 
de fractie een gevoelig ver
lies.
Dit is het al in „technische”  zin. 
Kamerleden worden voor vier jaar 
gekozen eji een fractie wordt dan 
ook in beginsel voor eenzelfde pe
riode gevormd. Op basis daarvan 
wordt een werk- en taakverdeling 
gemaakt die natuurlijk nooit alles 
wat in de komende periode aan de 
orde komt kan bestrijken. Door het 
samen in fractieverband werken 
raken de fractieleden op elkaar in
gespeeld, waardoor de taakverde
ling en.ook het fractieberaad steeds 
soepeler en natuurlijker kan verlo
pen.
Iedere verandering in de samenstel
ling van de fractie betekent een 
herziening van de werkverdeling, 
waardoor we als het ware weer op
nieuw moeten beginnen. De partij' 
merkt daar in eerste instantie al
leen iets van, als een Kamercen
trale een ander fractielid als kon- 
taktpersoon kijgt toegewezen. Zelfs 
dit blijkt soms moeilijk te accepte
ren, maar het is slechts het topje 
van de ijsberg, die de fractie bij een 
verandering op haar weg ontmoet.

Saamhorigheid,
In de loop van een parlementaire 
periode groeit ook, als het goed is, 
de geest van saamhorigheid. Vooral 
in het geval van onze fractie heeft 
de uitzonderlijk moeilijke situatie, 
waarin zij moest starten, die saam
horigheid beproefd en bevorderd. 
Iedere keer, als wij er samen weer 
uitkwamen, ervoer iedereen dat als 
een gezamenlijke overwinning, 
soms zelfs meer nog als een over
winning op zichzelf. Er is niemand 
in onze fractie die er niet van over
tuigd is dat wij het alleen gered 
hebben, omdat een beginsel, dat 
sterker was dan wijzelf, ons allen 
leidde en bezielde.
Als dan iemand tussentijds vertrekt 
om redenen als nu bij Schouten het 
geval is, wordt dat door alle fractie
leden als een persoonlijke aderla
ting ervaren. Dit is ook bij Schou
ten zelf het geval, Daarom was het 
voor hem even moeilijk dit besluit

te nemen als voor de fractie om het 
te aanvaarden.

Geen beleidsverschil
Hoewel het aan de ene kant een re
den tot dankbaarheid is dat het be
sluit van Schouten niet berust op 
een verschil over het fractiebeleid, 
aan de andere kant maakt het de 
teleurstelling alleen maar groter. 
Over het' tot nu toe gevoerde en 
over het in de toekomst te voeren 
beleid bestond en bestaat tussen 
Schouten en de fractie geen ver
schil. In eensgezindheid met de 
overige fractieleden heeft hij be
kwaam en overtuigd getracht de 
opdracht van een christelijke poli
tiek te vervullen. Des teleurstellen
der is het hem om redenen, buiten 
dat beleid gelegen, te zien'vertrek
ken.
Aan het respect voor zijn beslissing 
doet dit niets af. Het was bekend 
dat hij zodanig ernstige bezwaren 
had tegen een eventuele positieve 
uitslag van de stemmingen in de 
partij over de CDA-statuten, dat 
met het nu door hem genomen be
sluit rekening moest worden ge
houden. Zich bij dat besluit neer
leggen meende hij niet te kunnen, 
maar evenmin achtte hij het loyaal 
zich tegen een wettig genomen par
tij besluit te blijven verzetten. 
Schouten heeft voor zijn beslissing 
motieven aangevoerd, die m.i. niet 
juist zijn. Bovendien ben ik van 
mening dat, zo die motieven al juist 
zouden zijn, zij niet tot dit besluit 
hadden behoeven te leiden. Maar ik 
respecteer zijn wens daarover niet 
opnieuw in discussie te treden. Hij 
heeft er recht op dat ook de partij 
dit zal respecteren. Dat hij voor 
zichzelf gemeend heeft in geweten 
niet anders te mogen handelen 
staat voor ons allen vast.
Dat de aanvaarding van de CDA- 
statuten door de ARP met het ver
trek van Schouten gepaard is ge
gaan, hetgeen voor- de gehele 
christen-democratie een verlies be
tekent, had reden genoeg moeten 
zijn luidruchtige felicitaties en 
triomfantelijke kommuniqués over 
de definitieve vaststelling van de 
CDA-statuten achterwege te laten. 
Tenslotte is er nog niets meer ge
beurd dan dat opnieuw een verdere 
organisatorische voorwaarde is ge
schapen. voor politieke eenwording. 
Deze voorwaarde is niet de poli
tieke eenheid zelf en brengt deze

was een goed en enthousiast 
Kamerlid, die ook in de partij zeer 
veel activiteiten, ontplooide door 
tal van spreekbeurten te 
vervullen, aan forumdiscussies 
deel te nemen enz. De motieven 
voor zijn vertrek vindt u op pag. 5 
afgedrukt. Wij delen zijn motieven 
niet, maar én Schouten én de 
partij hebben er recht op kennis te 
nemen van zijn beweegredenèn. 
Fractievoorzitter Aantjes schrijft 
in zijn rubriek „Van A tot U” over 
Schoutens vertrek uit de fractie. 
Wij betreuren zijn besluit des te 
meer, omdat naar ons oordeel Ad 
Schouten er volstrekt bij behoort. 
Een ook omdat onze bedoelingen 
en doelstellingen niet verschillen

ook niet vanzelf met zich mee en 
zelfs niet naderbij.
Alleen daar, bij die inhoudelijk 
reële, en in de praktijk beproefde 
politieke. eenheid en nergens an
ders valt de laatste beslissing over 
het CDA.

P v d A -C O N G R E S
Het PvdA-congres heeft de poli
tieke situatie niet gemakkelijker 
gemaakt. De druk die op een aantal 
geestverwante bewindslieden en op 
het kabinet werd uitgeoefend, riep 
herinneringen op aan de fakkeldra- 
gersdag van 1958 die de inleiding 
vormde tot de val van het laatste 
kabinet Drees.
Toch is er geen reden het congres 
in alle opzichten negatief te beoor
delen.
De PvdA is de PPR niet op haar 
weg gevolgd en heeft niet het uit
treden uit de NAVO geëist, ook 
niet op termijn.
De door enkele Kamerleden weken
lang voorbereide frontale aanval op 
Vredeling en Van der Stoel is uit
gebleven. De rivaliteit lag er te dik 
bovenop en daar heeft het congres 
zich niet voor geleend. De man
moedige verdediging van Vredeling 
en Van der Stoel door fractievoor
zitter Van Thijn, waarbij hjj ook 
zijn eigen kritiek op hen tot niet 
fundamentele incidenten terug
bracht, vond meer weerklank dan 
menigeen welkom zal zijn geweest. 
Ik heb altijd geloofd dat op een 
partij als de PvdA moed en karak-

van de zijne. Daarom is het van 
belang vast te stellen, dat het 
C.D.A. naar onze overtuiging móet 
functioneren volgens de 
grondslag, die het evangelie als 
richtsnoer voor het politiek 
handelen aanwijst. Daarover zijn 
de drie partijen, die het C.D.A. als 
een federatie aangingen, het eens 
geworden.

. ¥¥ ¥
G R IE Z E L IG

Tijdens het congres van de PvdA 
vielen twee frappante zaken ons 
op. Eén ding was dat in feite de 
stem van wat men vroeger „de 
arbeiders”  noemde maar weinig is 
gehoord. Het waren voornamelijk 
tientallen studenten en andere 
intellectuelen die het woord 
voerden. Niet dat wij dergelijke 
bijdragen daarom niet waarderen. 
Maar erg eenzijdig is het wel 
geworden in de PvdA. Het andere 
punt was benauwender. Het waren 
géén principiële betogen inzake 
het al dan niet uittreden uit de 
NATO die de doorslag gaven. Wel 
speelden de „angst argumenten”  
van de nieuwe pacifistische 
presidenten een rol. „Uittreden uit 
de NATO nü, brengt verdeeldheid

ter uiteindelijk meer indruk maakt 
dan meehuilen met de wolven. 
Niettemin betekende het binden 
van het voortduren van het NAVO- 
lidmaatschap aan een termijn, 
waarbinnen aan een aantak (geens
zins altijd onredelijke) voorwaarden 
moet zijn voldaan, een gevoelige 
nedèrlaag voor minister-president 
Den Uyl, fractievoorzitter Van 
Thijn en partijvoorzitter Mevrouw 
Van den Heuvel, die het congres 
hadden bezworen zich niet op een 
termijn vast te leggen.
De vertrouwensbasis van het kabi
net, door de minister-president met 
zijn rede in Gouda verstèrkt, werd 
op deze manier door het congres 
yan zijn partij weer verzwakt. Het 
kabinet is er kwetsbaarder door 
geworden.

Krappe meerderheden
Tekenend is dat werkelijk recht
streeks het kabinet bedreigende 
besluiten weliswaar werden voor
komen, maar dat dit meestal met 
slechts geringe meerderheden ge
beurde. De uitroep van Van Thijn 
dat de PvdA geen partij met een 
Janus-kop is kan de ernstige ver
deeldheid niet verbloemen. 
Opnieuw is gebleken hoe moeilijk 
het is eenmaal opgeroepen geesten 
weer te bezweren (hetgeen een les 
behoort te zijn voor de huidige op
positiepartijen!) De fractie en be
windslieden van de PvdA zullen 
hun beleid moeten voeren met de 
hete adem van een groot deel van 
hun partij in de nek. Men moge dit 
als een gezond verschijnsel van de 
interne democratie prijzen, het is 
maar een schamele troost.
Den Uyl liep in zijn slotrede met 
een wijde boog om de politieke 
verschillen en de tegen zijn oproep 
in genomen' besluiten heen, zijn ei
gen standpunt en dat van anderen 
relativerend en verder de aandacht 
ervan afleidend door bezwerend te 
spreken over een veelheid van on
derwerpen die niet op het congres 
aan de orde waren geweest.
Het is natuurlijk allemaal geoor
loofd en wellicht ook-niet ontak- 
tisch. Toch is het de minister
president als een politieke tekort
koming aan te rekenen dat hij met 
geen woord inging op de hypo
theek die de besluiten van het con
gres hadden gelegd op de samen
werking met ARP en KVP en op de 
betekenis die deze besluiten had
den voor de basis van zijn kabinet. 
Ook voor hët congres is het effect 
van de besluiten op de huidige en 
toekomstige samenwerking geen 
overweging geweest, hetgeen Van 
Thijn met zoveel woorden heeft be
vestigd.

Het congres heeft bevestigd hoe in
trovert, hoe navelstaarderig de 
PvdA is ingesteld, hoe weinig ge
neigd zij is met anderen te rekenen, 
of dit nu NAVO-bondgenoten zijn 
of coalitiegenoten of tegenstanders 
van de rode vlag op 1 mei.

in onze partij -  uittreding nü 
brengt het bestaan van het 
Kabinet Den Uyl in gevaar” . Dat 
zijn politiek-tactiscbe 
argumenten. Griezelige bases voor 
een mogelijk gewenste nieuwe 
samenwerking met anderen.

Holwerda-Zonen
DOKKUM LELYSTAD
0 5190-3293-3580 0 3200-1400 en 1600

A lle transporten
BINNEN- EN BUITENLAND

SPECIAAL
VERHUIZINGEN

M eu beltransporten

Hypotheek

Minister-president Den Uyl heeft 
gezegd dat anderen moeten weten 
waar zij met de PvdA aan toe zijn. 
Dit zouden wij inderdaad wel wil
len weten. De PvdA heeft de con
fessionele partijen nog al eens on
berekenbaarheid (om het vriende
lijk te zeggen) verweten. Hoe bere
kenbaar is de PvdA zelf eigenlijk? 
Met een zwaar verdeeld congres, 
met achtervolgde bewindslieden en 
fractieleden, met een op termijn 
gestelde NAVO-loyaliteit, met naar 
1978 verschoven voorwaarden die 

.de huidige samenwerking belasten 
en een hypotheek leggen op de 
formatie in 1977.
Betekent dit soms dat de PvdA al
leen vóór de NAVO blijft als zij óók 
na 1977 aan de regering deelneemt? 
Enerzijds zou dit een argument 
voor die deelneming opleveren, an
derzijds op bedenkelijke wijze de 
belangen van de veiligheid afhan
kelijk maken van partij-politieke 
doeleinden.

Antwoord
christen-democratie

Toch schrijf ik dit alles niet neer 
zonder een zeker gevoel van af
gunst op een partij die drie dagen 
achtereen congresseert over de es
sentiële zaken, van vrede en veilig
heid. Ik deel het standpunt niet van 
degenen die de PvdA verwijten 
geen voorrang te hebben gegeven 
aan de actuele binnenlande pro
blematiek. Alleen wie zelf voorop 
loopt om ernst te maken met de 
vragen van vrede en veiligheid 
Verwerft het morele recht van deze 
kritiek.

Hët antwoord dat de chris
ten-democratie kan geven qp 
dit socialistische congres is 
zélf antwoord te geven op 
de vragen van vrede en vei
ligheid. Het zijn die ant
woorden die het begrip 
christen-democratie werke
lijk inhoud kunnen geven.
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LOPENDE DIEP 7
(bij de kijk in 't Ja tb rugK  

‘G R O N IN G E N  TEL. 12.79.02
DAGELIJKS
OPVRAAGBAAR

T$ *> ■

7 %
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BELEGGINGSBOEKJES
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HYPOTHEEK

Vincent van Gogh Museum
tot 140 % en meer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.prov. 
GELDLENING f 5000,- 36 m. f 171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemidd. ONROEREND GOED
Drs. J. A. Uding & Paftn. Fin. adv. en vast- 
goedcons. v. Maerlantlaan 7, Amersfoort, telefoon 
033-1.68.53/3.20.68

P. Potterstraat 7, Amsterdam, telefoon 
020-76.48.81. Open alle werkdagen van 10.00 
itot 17.00 uur. Zon- en feestdagen van 13.00

Bijkantoren:
•  v.d. Helstlaan 39, H’sum, telef. 02150-1.32.87;
•  Tholenseweg 9, A’veen, telef. 020-43.11.99.

tot 17.00 uur.

DE EXPOSITIES ZIJN:
200 schilderijen van Vincent van Gogh, zijn 
collectie tekeningen, zijn collectie Japanse 
houtgravures.
De Theo van Gogh Collectie. 60 schilderijen 
van Paul Gauguin, Henri de Toulouse-, 
Lautrec e.a.

De toegangsprijs voor alle tentoonstellingen: 
f 2 , -  p.p. Kinderen onder geleide vrij tot 16 
jaar.

Vrije toegang hebben houders van het 
Cultureel Jongeren Paspoort; Het Cultureel 
Bejaarden Paspoort; Houders van 
Jaarkaarten.

S ch a f z o ’ n v oord elig e  ja a r k a a r t  nu aan.

S tort f  10 ,- t .n .v . D e  C om ptabele van  H et  
R ijksm u seum  V incen t v a n  G ogh.
Pos/tgironummer 1726989.

„N EEM  VAKER EEN BLOEMETJE N p ”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer__

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745J-2113-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

( Wij hebben voor u
voor jong en oud:

alle uitgaven van alle Nederlandse uitgevers 
Studieboeken, romans, verhalen en dichtbun
dels, technische en educatieve uitgaven, bijbels 
en liedboeken, boekenbonnen van twee tot 
tweehonderdvijtig gulden.

Gegarandeerde levering binnen 1 week.
Folders en fondsbrochures bij ons verkrijgbaar.
Wij hebben o.a. nog voor u in voorraad:

„D e Zwarte Mus" van S. van Aangium, drie de
len, f9 ,50  per deel.
„D e  Smokkelaars van de Schans", van S. van 
Aangium, drie delen, f 9,50 per deel.
„Hotse Hiddes” van S. van Aangium, drie delen, 
f 9,50 per deel.
„Zwarte Tinus” van J. W. Ooms, drie delen, 
f 9,50 per deel.

Boekhandel Koning-Bron  
„De Bronnenkpning”
Hollemastraat 12, Houwerzijl
Antwoordnr. 1, Postbus 8, Ulrum.
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Voor parlement en bedrijfsleven 
b lijft veel werk aan de winkel
op gebied van werkloosheid

De bewindslieden Duisenberg, Boersma en Lubbers in een vrolijk onderonsje achter de regeringstafel tijdens het werkgelegenheidsdebat in de Tweede Kamer.

Vervolg van pag. 1 ..
ring zegt van dit onderzoek het er 
in hoofdlijnen wel mee eens te zijn. 
De vakbeweging heeft echter ge
zegd: wees voorzichtig met al te 
gemakkelijke conclusies, ook de 
onderlinge concurrentie kan tot het 
aanschaffen van arbeidsbesparende 
machines hebben geleid (verder
gaande technologische ontwikke-' 
ling op zich). Hoe het verband pre
cies ligt is erg moeilijk aan te ge
ven, toch zijn er weinigen die er 
aan twijfelen dat er een beter 
evenwicht moet komen tussen ar
beidskosten en opbrengstprijzen.

Vooruitzichten herstel
■ ad. III. Qver de redenen van het 
tijdelijk teruglopen van de bedrij
vigheid, zijn de deskundigen het 
meer eens dan over de tijdsduur 
voprdat herstel optreedt. Vertragende factoren:
9  de nog steeds teruglopende 
bedrijvigheid (ook internationaal)
• 'de inflatiebestrijding over de 
hele wereld
• de moeilijke positie van ons ei
gen bedrijfsleven
• de onzekere situatie op de geld-_ 
markten
• de veranderde inzichten over de 
wenselijke groei.Er zijn ook (mogelijke) stimulerende factorer),:
(s met de economie in Duitsland 
schijnt het wat beter te gaan
• de rentekosten zijn gedaald
• de grondstoffenprijzen zijn ge
daald
• verschillende regeringen (waar
onder de onze) hebben stimule
ringsprogramma’s in gang gezet.
De-meest recente berichten over 
het verloop van de wereldhandel 
lijken niet erg opwekkend te zijn. 
Gelet juist op de kritieke positie 
van nogal wat bedrijven en bedrijfs
takken en de noodzaak de infla
tiebestrijding voort te zetten, lijkt 
ons een snel herstel op zijn minst 
twijfelachtig.

Maatregelen kabinet
■ ad. IV. De maatregelen. Een be
langrijke vraag is natuurlijk: wat 
kan er worden gedaan om het 
evenwicht tussen arbeidskosten en 
opbrengstprijzen te bevorderen
In beginsel zijn er vier aankno
pingspunten om er wat aan te doen. 
Prijzen, arbeidsinkomens, aandeel 
sociale lasten, belastingen.
1. De prijzen. Dat is niet zo een
voudig. Bij teruglopende vraag zul
len de prijzen minder gemakkelijk 
oplopen -  inflatiebestrijding vraagt 
eerder matiging.
2. Arbeidsinkomens. De vakbewe
ging koppelt b.v. loonmatiging aan 
het inkomensbeleid (een-Nota hier
over is op komst) en medezeggen
schap (en daarvoor geldt hetzelfde). 
Dat zal tenminste nogal wat tijd 
vragen.
3. Sociale lasten. Het zou b.v. mo
gelijk zijn dat de Regering een 
stukje van de Sociale premielasten 
van het bedrijfsleven overneemt en 
uit de algemene begrotingsmidde
len betaalt.
4. Belastingen. Ook door b.v. een 
stukje verlaging van de loon- en 
inkomstenbelastingen zouden de 
lastert van het bedrijfsleven wat 
verlicht kunnen worden.

Het ziet er naar uit dat op korte 
termijn vooral via de laatstge
noemde twee mogelijkhedert iets 
kan worden bereikt. Eigenlijk heeft 
de Regering vorig jaar december al 
een stapje in die richting gedaan: 
verlaging loon- en inkomstenbelas
ting (1 april ingegaan) en bijdrage 
van het Rijk aan het Algemeen 
Kinderbijslag Fonds (gold ook voor 
1 jaar).
In de Nota komt de Regering nu 
met de volgende voorstellen:
1. verruiming van de afschrijving 
op gebouwen: een bedrijf dat in
vesteert mocht afschrijven na aan
vang van de bouw en mag het nu 
eerder, al vanaf het moment van 
bestelling of aanbesteding.
2. geleden verliezen mocht je ver
rekenen met winst van het vorig 
jaar, nu mag het met winsten van 
twee vorige jaren.
3. steun aan individuele bedrijven: 
225 miljoen.
4. eventuele vervanging van de in
vesteringsaftrek door investerings
subsidies of arbeidskostensubsi
dies.
5. uitbreiding van diverse regionale 
stimuleringsregelingen ook buiten 
Zuid-Limburg en het Noorden.
De eerste drie maatregelen hebben 
ongetwijfeld positieve uitwerking 
en kunnen lastenverlichtend wer
ken. Een fundamentele keuze is 
echter nog niet gemaakt, maar zou 
b.v. kunnen bestaan uit het verles 
nen van arbeidskostensubsidies 
(soortgelijke maatregel is b.v. net -

evenals in Zweden -  voor 
confectie-industrie afgekondigd).

Standpunten fractie
Onze fractie heeft de volgende 
standpunten ingenomen:
■ Juist tijdens een recessie-periode 
die wat langer kan duren, zullen de 
structurele tekortkomingen ongun
stiger uitwerken. Daarom dient de 
Regering op zo kort mogelijke ter
mijn een duidelijke keuze te doen. 
De fractie denkt hierbij met name 
aan een verdergaande Rijksbijdrage 
uit de algemene middelen t.b.v. de 
sociale premies zodat de arbeids
kosten kunnen dalen. Een derge
lijke maatregel zou met name ook 
het midden- en kleinbedrijf ten 
goede kunnen komen en overigens 
uiteraard ook m.n. de arbeidsinten
sieve bedrijven. Dit zal zeer waar
schijnlijk aanpassing van het ge
raamde uitgavenpakket in de Rijks
begroting betekenen en vandaar 
dat ook gevraagd is of de Regering 
op dat punt al bepaalde denkbeel
den heeft.

■ Uiteraard geeft de voortschrij
dende inflatie vooral problemen 
voor hen die hun inkomsten daar
aan het moeilijkst kunnen aanpas
sen (vaste uitkeringen, kleine zelf
standigen). Daarom is door ons ge
vraagd daaraan in de komende 
Nota Inkomensbeleid duidelijk

de aandacht te besteden of met een af
zonderlijke Inflatienota te komen. 
In dit verband is ook gevraagd of 
het stelsel van de automatische 
loon/salarisindexatie , niet eens 
moet worden herbezien (mogelijk
heden zijn öf indexatie tot een be
paald inkomen en dan laten aflo
pen, öf verrekening van een ge
deelte van de prijsstijgingen b.v. 
voor de noodzakelijke levensbe
hoeften. Deze aanpassing zou in fa
sen kunnen verlopen).
■ In plaats van verruiming van de 
vervroegde afschrijving hebben wij 
een Voorkeur voor verhoging van 
de investeringsaftrek, daar het in 
het eerste geval een lastenver
schuiving en in hét tweede geval 
om een echte lastenverlichting 
gaat. Investeringsaftrek is dus met 
name voor de zwakkere regio’s een 
krachtiger middel.
■ Voor wat betreft de compensatie 
van verliezen is door ons -  met 
rtame t.b.v. het midden- en klein
bedrijf -  gevraagd om een verreke
ning met de voorlopige en nader 
vast te stellen belasting-aanslagen. 
Dat komt in feite neer op een 
stukje liquiditeitsverruiming.
■ Door verruiming van de stimule
ringsmaatregelen over een groter 
gedeelte van het land is dè positie 
van Zuid-Limburg en het Noorden 
er verhoudingsgewijs op achteruit 
gegaan. Daarom is voor die gebie
den m.n. een optrekking van de 
uitbreidingspremie gepleit.
Het is natuurlijk niet doenlijk hier 
op alle 59 aangekondigde maatrege

len afzonderlijk in te gaan. De 
meeste betekenen verbetering van 
bemiddeling (onzerzijds is b.v. ge
wezen op problemen bij bemidde
ling bij langdurige werkloosheid 
van 'ouderen en jongeren) en om-, 
her- en bijscholing, en hebben ónze 
irtstemming. Voor wat betreft het 
SER-advies over verlenging van de 
uitkeringsduur voor oüdere lang
durige werklozen, heeft onze fractie 
om een spoedige regeringsuit- 
spraak gevraagd.
Voor wat betreft het nogal druk be
sproken voorstel om tot een ver
vroegde vrijwillige pensionering 
(b.v. vanaf 63 jaar) te komen, stemt 
de fractie in met het regeringsvoor
stel hieromtrent eerst gedegen ad
vies van deskundigen te vragen. 
Het moet tenslotte toch duidelijk 
zijn wat betrokkenen (denk aan 
pensioenhoogte!) kan worden ge
boden en hoe de kosten kunnen 
worden opgevangen.

Overleg bedrijfsleven
Tenslotte is er door ons nog op ge
wezen hoe belangrijk het is dat 
mensen zo gemotiveerd mogelijk 
kunnen werken en daarin ook zo 
veel mogelijk van hun eigen kapa- 
citeiten en aanleg kwijt kunnen. 
Mogelijkheden en verbeteringen op 
dit punt gekoppeld aan meer in
vloed op eigen werkomstandighe
den hebben onze positieve belang
stelling. Daarvoor zal goed overleg 
tussen de partners in het bedrijfs
leven nodig zijn en dat kan door de 
overheid worden gestimuleerd. 
Samengevat geloven wij dat het in 
de huidige situatie bij verminderde 
stijging van de welvaartsgroei zal 
gaan om kiezen (zowel gerichte als 
algemene structuurverbeterende 
maatregelen) èn delen (ook aan een 
aanpassing van de overheidsuitga
ven zal moeilijk zijn te ontkomen). 
Voor wat betreft het laatste zijn wij 
ook benieuwd naar de voorstellen 
in de komende Nota Inkomensbe
leid.
Er blijft dus voor het parle
ment werk aan de winkel. 
Maar minstens zo belangrijk 
is dat dit in nog sterkere 
mate zal opgaan voor het 
bedrijfsleven, en met name 
voor hen die ongewild niet 
aan de slag kunnen. Daar
voor erkennen wij een pri
maire verantwoordelijkheid.

Motieven afscheid 
drs. A d Schouten

c
Ad Schouten heeft op 16 
april een brief aan het par
tijbestuur geschreven
waarin hij tekst en uitleg 
geeft met betrekking tot zijn 
bedanken voor het kamer
lidmaatschap. Ter informatie 
omtrent zijn motieven vol
gen hieronder een aantal 
passages uit zijn brief. Voor 
een reactie van de zijde van 
de fractie en partij verwijzen 
wij naar de rubriek „Van A 
tot U” en naar de driestar 
„Schouten” .

Tweërlei intentie
” Door de aanvaarding van de 
C.D.A.-statuten hebben de kiesver
enigingen inmiddels het bestuurs
beleid volledig aanvaard. Daarmee 
is de A.R.P. opgegaan in een zware 
federatie, die van het begin af aan 
bedoeld is zich te ontwikkelen tot 
één partij. Binnen dat verband be

staat legale ruimte voor tweeërlei in
tentie: die van de christelijke, en 
die van de open programpartij. Zo 
is het dwingend appèl van het 
Evangelie, de enige bestaansreden 
van de A.R.P., weggereglementeerd 
tot de vrijblijvendheid van de 
christelijke-en-toch-open partij. Ik 
kan het niet anders zien dan dat w e ' 
daarmee ons raison d’être als 
A.R.P. op het meest vitale punt 
hebben aangetast, formeel en mate
rieel.
Op korte termijn zal dat voor de 
Kamerfractie slechts gering effect 
hebben. Terecht echter geldt in de 
A.R.P. dat Kamerleden zich naast 
hun parlementaire werk enthou
siasmerend behoren in te zetten 
binnen de partij. Een belangrijk

deel van het werk van de A.R.- 
Kamerleden speelt zich daarom af 
in kiesverenigingen, politieke ca- 
fé’s en in forumdiscussies voor 
boeren, burgers en buitenlui.
Indien ik bij dat onderdeel van 
mijn werk mijn huidige lijn zou 
vasthouden, zou constructief- 
bedoelde oppositie verworden tot 
obstructie. Immers de menings
vorming over het C.D.A. is vol
tooid; de statuten zijn op korrekte 
■wijze door de kiesverenigingen 
aanvaard.

Nieuwe koers
Indien ik daarentegen de nieuwe 
koers mede voor mijn rekening zou 
gaan nemen, zou ik niet slechts een

krampachtig, maar ook een huichel
achtig representant van de partij 
zijn. Ook daarmee bewijs ik nie
mand een dienst.
Nu zowel de ene als de andere weg 
onbegaanbaar is, rest mij geen am 
dere mogelijkheid dan de actieve 
politiek te verlaten.

Graag wil ik u danken voor het feit 
dat u mij door uw kandidaatstelling 
gelegenheid hebt gegeven bijna 
vier jaar in fractieverband mee te. 
denken en te werken. Het is een 
leerzame en boeiende periode voor 
mij geworden. De overtuiging dat 
het hele politieke bedrijf slechts in 
afhankelijkheid van Gods wil zin
vol bedreven kan worden, heeft 
zich tijdens die periode steeds meer 
verdiept. Des te pijnlijker is het dat 
diezelfde overtuiging het verder 
werken mij op dit moment onmoge
lijk maakt.
'Ongetwijfeld staan ons moeilijke 
tijden te wachten in de politieke 
ontwikkeling. Angst voor de toe
komst en streven naar macht om de 
macht zullen ons voortdurend 
trachten te verleiden tot verkeerde 
keuzen. Graag wens ik u Gods 
wijsheid en moed toe om daaraan 
weerstand te bieden.”



Met ure u $ ]§ i^ E a s te s n e re n

lossen wij uw 

slijfage-pr@fe en opi

In vele takken van de industrie worden hoge eisen 
gesteld aan al of niet bewegende, draaiende onderdelen 
van machines, apparatuur en installaties.

Daaraan kunnen alleen materialen van topklasse, 
deskundige adviezen en de juiste verwerkingstechnieken 
voldoen.

Dat bieden wij u in één hand.

Wij kunnen de gewenste onderdelen naar tekening of 
eisenpakket voor u maken of de materialen leveren als 
halffabrikaten.

Ons programma omvat:

® Vulkollan, ook als ceSmateriaal,
Niax-caprolactone-(cel)-elastomeren. Unem-elastomeren,
Adiprene e.a. In verschillende hardheden, als 
walsenbekleding bijvoorbeeld, of wielen, of rollen.

Leg ons uw probleem voor!i
Limburgse Urethaon Chemie B.V.

Koutenveld 18, Brunssum 
telefoon 045-25.16.22.
Specialisten in slijtvaste materialen 

® Vulkollan-producent in Nederland.

H
N -C -0

(® gedeponeerd handelsmerk van Bayer AG, Leverkusen)
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De toekomst van de zo be
langrijke bedrijfstak „de 
bouw” is nogal onduidelijk. 
Jarenlang heeft bijna ieder
een in ons land gesproken 
over de bestrijding van de 
zgn. volksvijand nr. één, de 
woningnood en vandaag 
staan een kleine 60 000 
bouwvakkers werkloos en 
Hebben vele aannemers het 
moeilijk.
Na een enorme produktie m.n. in 
de periode 1970-1973, is er thans 
sprake van een terugloop in alle 
sectoren van de bouw, waarvan de 
woningbouw meestal de meeste 
aandacht trekt, maar ook in b.v. de 
grond- en weg- en watersector val
len gevoelige klappen.
Het ligt voor de hand om van deze 
malaise de schuld te geven aan de 
regering, maar wie zc handelt stelt 
zich wel erg simpel op. Het vraag
stuk van oorzaak en gevolg in de 
bouw is gecompleceerd en de ge
volgen vinden hun oorzaak vaak in 
een situatie van enige jaren terug. 
Wie zegt: er is werkloosheid in de 
bouw en de toevallige minister is 
de schuldige doet denken aan het 
vissersdorp, waar ook geloofd werd 
dat de jaarlijkse geboortegolf ver
band hield met de op dat tijdstip 
terugkerende ooievaars.

Voorstellen ARP
Bij het debat over de bouw dat 
deze en de vorige week in de 
Tweede Kamer is gehouden, heeft 
de A.R.-fractie bij monde van haar 
woordvoerder mr. J. N. Scholten 
uitgebreid aandacht geschonken 
aan de toestand in de bouw en 
daarbij een aantal constructieve 
voorstellen gedaan op de werkgele
genheid in deze bedrijfstak te sti
muleren.
De A.R.-fractie heeft als mening, 
dat er voor gewaakt moet worden, 
dat de bouw nog verder terugzakt, 
zeker zolang er zo weinig bekend is 
over de toekomstige mogelijkhe
den. En dat er zo weinig bekend is 
over deze toekomst kan niet aan 
een bepaald kabinet worden toe
geschreven, maar werd door de 
A.R.-woordvoerder een „collectieve 
schuld” genoemd. Om de bouw 
voor 1975-1976 tenminste op het peil 
van 1974 te brengen dienen er een 
serie maatregelen genomen te wor
den. O.m. de volgende suggesties 
werden door. de heer Scholten ge
daan:
■ een nieuw programma van aan
vullende werken. in de orde van 
grootte van 1 miljard, mede afhan
kelijk van andere maatregelen. Met-

Voor-veiifcr

dit programma dient niet zo spoe
dig mogelijk te worden begonnen, 
zoals de VVD suggereert, maar 
dient zorgvuldig gepland te wor
den, zodat de continuïteit in de 
bouw erdoor wordt gediend. Niet 
eerst een piek en daarna een nog

grotere terugval.
■ verhoging van de premie voor de 
bouw van eigen woningen voor 
1975 en 1976. Hiervan zal zeker een 
stimulerend effect uitgaan op de 
bouw;
■ uitbreiding van de bestaande iso

latie regeling mede ten gunste van 
de bouw van eigen woningen en 
gebouwen, niet zijnde woningen 
B verhoging ■ van de onderhouds- norm voor de woningen in beheer 
bij gemeenten en corporaties.
B voortzetting van het vorig jaar

Mr. Aantjes neemt contact op met minister Gruijters en staatssecretaris Schaefer tijdens het Kamer debat over de situatie in de bouw.

Mr. J. N. Scholten
geïntroduceerde beleid, waarbij een 
extra-uitkering aan gemeenten werd 
gedaan. Deze extra uitkering op 
jaarbasis zou dan besteed moeten 
worden aan investeringen in de 
bouw, met daarbij speciale aan
dacht voor voorzieningen voor gehandicapten.
B extra injectie via de wet uitkering wegen aan de onderhouds
plichtigen van bepaalde wegen. In 
toenemende mate dreigt het onderhoud achter te raken, om maar niet 
te spreken over noodzakelijke 
nieuwe investeringen.
B een subsidie voor 1975 en 1976 voor het verrichten van groot onderhoud bij woningen m.n. door eigenaar-bewoners. Op dit punt werd mede namens KVP en CHU een motie ingediend.
Dit voorstel dient thans ter stimule
ring van de werkgelegenheid in de 
bouw. Op langere termijn wenst de 
A.R.-fractie wederinvoering van de fiscale aftrekbaarheid van het on
derhoud.

Waardering voor 
beleidsmaatregelen

Ten tijde van het schrijven van dit 
artikel was nog niet geheel duide
lijk hoe het kabinet precies op deze 
en andere suggesties zou reageren. 
Overigens' had de A.R.-fractie waardering voor een aantal be
leidsmaatregelen die het kabinet in 
1973 en 1974 heeft genomen, waar
bij hij o.m. wees op de werkgele
genheidsprogramma’s die minister 
Boersma heeft opgezet, tengevolgeVervolg op pag. 15

Iedereen weet zo langza
merhand wel dat 1975 het 
Internationaal Jaar van de 
Vrouw is. Moet er daarom 
ook maar eens . over de 
vrouwen geschreven worden 
in CDAktueel? 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 
aktiviteiten zijn.

Europese Vrouwen Unie
De vrouwen van ARP, CHU en 
KVP hadden 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 onder
werp van gesprek in de sectie, 
soms ten koste van het vele com

CDA-vrouwenberaad: 
wat is dat eigenlijk

missiewerk van de EVU. Daarom 
werd besloten de verantwoorde
lijkheid voor de binnenlandse aan
gelegenheden te leggen daar waar 
zij hoorde, n.L bij de besturen van 
de vrouwenorganisaties van de drie 
partijen.
Öp de eerste bijeenkomst van afge
vaardigden van deze besturen werd 
de noodzaak tot nauwere samen
werking onderkend, en nog voordat 
de partijen het officiële startschot 
hadden gegeven, kwam de eerste 
„resolutie” van het vrouwenberaad 
tot stand.

Resolutie
Op 8 ’ oktober 1973 vroegen de 
vrouwen om:

B uitbreiding van regionale kontakten
B samenwerking bij de verkiezingen
B aandacht voor vrouwelijke kandidaten
B CDA-optreden • bij scholingscursussen
B oprichting van CDA-organen met mogelijkheden voor rechtstreekse leden.

'Het bestuursorgaan van het CDA 
reageerde enthousiast en ver
heugde zich over de medewerking 
van de vrouwen.
Bij elk der drie partijen speelt de 
vrouw mee op alle niveaus, maar 
wel in geringe mate. Dit, en de mo
gelijkheid om de vrouw apart aan 
te spreken, leidde destijds tot het 
instellen van speciale vrouwenor
ganisaties, die bij de drie echter 
verschillend zijn opgezet. Bij de ARP „zijn het afgevaardigden van 
vrouwelijke leden uit de Kamer- 
kringen, die met elkaar het „AR- Vrouwencomité” vormen. De KVP 
kent de commissie „Vrouw en partij” die aktiviteiten ontplooit, en bij 
de CHU is er ^en aparte „Centrale van CH-Vrouwen” die als aktie- 
groep optreedt.

Inventarisatie
Met elkaar is men het er over eens 
dat aparte vrouwenorganisaties nog 
niet gemist kunnen worden. Dit ge
eft echter een dubbele taak aan de 
vrouw, want zij zal in de eerste 
plaats moeten deelnemen aan het 
normale partijwerk.

Belangrijk voor het CDA- 
Vrouwenberaad is de inventarisatie 
van het vrouwelijk kader, zodat ook 
regionaal overlegorganen kunnen 
worden opgebouwd. Tevens is dat 
van belang voor de politieke scho
lingscursussen, die door een negen
tal vrouwenverenigingen zijn ge- 
oraniseerd.
Voor kadertraining zijn inmiddels 
twee speciale studiedagen gehou
den. Ook is aandacht geschonken 
aan de rechtstreekse leden van het 
CDA. Een waarneemster uit die 

1 groep woont de vergaderingen bij 
van het CDA-Vrouwenberaad.
In de nieuwe koepel van de Neder
landse vrouwenorganisaties -  de 
Nederlandse Vrouwen Raad -  is 
voor de Christen Democratische 
richting een plaats ingeruimd in 
het hoofdbestuur, zodat een afge
vaardigde binnenkort kan worden 
gekozen.

Jaar van de Vrouw
Van de acht bijeenkomsten die het 
CDA-Vrouwenberaad sinds haar 
oprichting hield, zijn de laatste 
vergaderingen overwegend besteed 
aan de aktiviteiten in het kader van 
het internationale jaar van de 
vrouw.
De noodzaak werd gevoeld om te 
werken aan een Christen Democra
tische 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 stellen die de discussie hierover . 
kan stimuleren.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 mannen even belang
rijk is. Daarom rekent het vrou
wenberaad op een evenredige ver
tegenwoordiging van mannen en 
vrouwen! (Even noteren s.v.p.)
(Zie ook pagina 13 van dit nummer)

Emancipade
Gedurende drie weken (20 mei-8 juni 1975) zal er in Utrecht een ma
nifestatie plaats vinden, waaraan de 
vrouwenorganisaties meewerken. 
De politieke partijen zijn te vinden 
rondom een plein, waar regelmatig 
sprekers zullen optreden.
De stands van ARP, CHU en KVP 
lopen in elkaar over, en zijn over
koepeld met de slagzin „Christen 
Demokraten, 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 attrakties in de kudieke sfeer. 
Dit is een unieke gelegenheid om 
propaganda te maken voor het 
CDA, vanuit de drie partijen.

Vrijwilligers om de stands te 
bezetten zijn van harte wel
kom. Zij kunnen zich mel
den, evenals degenen die 
nadere inlichtingen wensen, 
bij het secretariaat van het 
CDA-Vrouwenberaad, Be- 
rkenboschblokstraat 7, Den 
Haag.
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KEUKENEXPOSITIE 
BIJ APOLDRO

5.S&.

MONKE
Een keuken die met zijn vele uitvoeringen elke hartewens vervult.

KILLER
Een Nederlandse keuken. Lage prijs. Hoge kwaliteit.

Kom keukens kijken bij

KiUKiHSTUDIO APOLDRO
S ta tio n s s tra a t 8 6  a a n  het M arktple in , A p e ld o o rn . T e l .  0 5 7 6 0 -1 .2 9 .3 2

Ook op donderdagavond sn de gehele zaterdag geopend.

Nieuwbouw Eemnes
16 royale halve  
herenhuizen in aanhouw
in het plan „Noordbuurt”

■royaal van opzet met garage. Ind.: entree met open spiltrap 
naar verd.,.toilet met fonteinen, L-vorm. zit-eetkamer met open 
haard, uitgeb. keuken met Tielsa keukeninr., aangebouwde ga
rage. Boven: 3 grote slaapkamers, compl. badkamer met lig
bad, aparte douche, toilet, wastafel, royaal balkon, vaste trap 
naar zolder met berging en grote kamer.
2 huizen hebben mogelijkheid van praktijkruimte.
Koopprijs v.a. f195  000 incl. B.T.W., not.- en mak.kosten. 
Bezichtiging en informaties worden u gaarne verstrekt in het 
verkoopkantoor Noordersingel zaterdags van 14-16 uur of op 
ons kantoor.

Laren (N.-H.)
In aanhouw
4 vrijstaand© bungalows
aan de Nieuw Larenweg 
ontwerp architect Rutgers

Elk huis heeft garage voor 2 auto’s en een berging.
Ind.: ruime zitkamer met open haard, eetkamer, keuken, ou- 
derslaapkamer met kastenwand, .badkamer, 3e slaapkamer; in 
het verlaagde deel van het huis worden nog 2 slaapkamers 
met afz. douche ingericht, extra bergruimte voor tuinmeub. 
Gas-c.v. Ged. overdekt terras bij zitkamer.

Koopprijs v.a. f '405 000 incl. B.T.W., notaris- en mak.crt.

Inlichtingen

De Jong Strankinga
Ronk

Makelaars o.g., Hilversum, 02150-1.37.43 
Bussum, 02159-4.29.51
b.g.g. 02150-5.34.28/6.13.62, 02159-3.00.78 of 3.44.65

TE KOOP:

Villa 's 
en

bungalows
op uniek eiland te Giessenhurg

Aan het prachtige riviertje de Giessen, in de 
Alblasserwaard is men bezig met de aanleg van 
het Villa-Eiland

,De Kloeve 33

Dit eldorado kunt u vinden op slechts 29 km vanaf 
Rotterdam  en 36 km vanaf Utrecht.

De villa’s en bungalows worden geheel vrijstaand en in 
verschillende typen onder architektuur gebouwd (inhoud 
plm. 800 m 3) en liggen alle aan het water.

Koopsom men vanaf f335.000 v.o.n.

Inlichtingen:

NEDERLOF
MAKELAARDIJ
BOOMGAARDSTRAAT 2 TE PAPENDRECHT
Tel. 078-50488; of in de Bouwkeet zaterdags van 11-14 uur.

het J O H A N IM U S  orgel,

’t meest verkochte orgel voor klassieke muziek

J O H A N IM U S ,

W a a ro m ?  O m d a t het zo v e e l unieke
ka ra k te re ige n sch a p p e n  heeft:

•  ’s w e re ld s  m eest uitgekiende  
to n g w e rk syste e m

•  to o n in ze t m et b ijzo n d e re  -  
„ v o o rs p ra a k ”

•  to o n o p b o u w  va n  alle ste m m e n  is 
ze lfsta n d ig ; géén ,,u n it” -s yste ë m

•  e n k e lvo u d ig  co nta ctsyste e m
®  e e n  grote
. ste m m e n v e rsc h e id e n h e id , o.a. 

vo lle d ig e  p re sta n te n - en  
flu itenkoren

«  v e ra n tw o o rd  sa m e n ge ste ld e  
d ispo sities, in sa m e n w e rk in g  met 
b e ro e m d e  b e ro e p so rg a n iste n

H et J O H A N N U S  o rge l -  te ch n isch  ste e d s v e rb e te rd  vo lg e n s de m odernste- 
to e p a ss in g sm o g e lijk h e d e n  v a n  de  h e d e n d a a g s e  e le ctro n ica  -  blijft uitblinken door 
zijn  un iek e  'klank; e e n  klank die fris is in zijn  heldere fluiten, intiem in zijn  zachte  
strijkers, m a je stu e u s  in het volle  w erk.

Informatie en grammofoonplaat „Feike Asma bespeelt het Johannusorgel” (na overschrijving van 
f 17,50 -  incl. porto -  op postrekening 1726724 onder vermelding van A.R.) bij

«JOHANNUS Orgelbouw
E l e c t p o n i u i n  b . v 4 '

Tuinstraat 10 -  Veenendaal, tel. 08385-1.02.20
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Verkiezingen Portugal

Hoe ^
democratisch 

wordt Portugal 
na 25 april?

Bekijken we de politieke 
ontwikkelingen in Portugal, 
na de omwenteling die een 
eind maakte aan het regime 
van Caetano, dan verrast 
vooral één ding.
En dat is dat ,rechts” kennelijk 
nog zoveel kracht bezat, dat zij in 
staat was (begin maart j.1.) een 
greep naar de macht te doen en zo
doende trachtte een eind te maken 
aan de sinds 25 april 1974 in het 
zadel zittende beweging van de 
strijdkrachten. Dat die kracht niet 
groot genoeg was bewijst de ama
teuristisch aanpak van het geheel.

In wezen is er een groep die het 
Portugese staatsbestel beheerst: de 
beweging van de strijdkrachten. 
Het is duidelijk dat als een bewind 
dat zich alleen kon handhaven door 
de steun van het leger, vervolgens 
door datzelfde leger ten val wordt 
gebracht, deze strijdkrachten in de 
nieuwe situatie en in eerste instan
tie ook het meeste hebben in te 
brengen.- Interessant was (en is 
misschiën nog), dat genoemde be
weging van de_ strijdkrachten pre
tendeerde een diktatuur om te zul
len zetten in een demokratie. De 
vraag is, of hetgeen de strijdkrach
ten pretendeerden, ook wordt uit
gevoerd. Wat is er sinds 25 april 
1974 in Portugal gebeurd.
■ De voorheen verboden politieke 
partijen zijn voor een deel in de re
gering opgenomen.
■ Beloofd werden vrije verkiezin
gen voor een grondwetgevende 
vergadering (die inmiddels enige 
malen zijn uitgesteld tot 25 april 
1978).
■ Het probleem van de Portugese 
koloniën is opgelost door deze lan
den recht op onafhankelijkheid te 
geven. Deze drie zaken kunnen nog 
altijd als een bijzonder positief re
sultaat worden gezien, aangezien 
dit alles, zo’n vijftig jaar lang in 
Portugal onmogelijk was.
Toch is bij velen de vraag gaan rij
zen of de beweging van de strijd-

A rjo sg ro ep
In de „randstad Holland”  
funktioneert een Arjosgroep, die 
zich met buitenlands beleid bezig 
houdt. De afgelopen maanden 
waren vooral de politieke 
ontwikkelingen in Portugal 
onderwerp van diskussie. N.a.v. de 
meningsvorming binnen de groep, 
schreef de koördinator, Bert Valk 
uit Zaandam, dit artikel. Een 
aktuele zpak, wanneer we weten , 
dat 25 april verkiezingen in 
Portugal plaatsvinden.

krachten ook nog niet iets anders 
voor ogen staat. Het is inmiddels 
geen geheim meer dat vooral de 
jonge officieren -  de grootste 
steunpilaar van de beweging -  over 
het algemeen een duidelijke linkse 
signatuur hebben. Er wordt in dit 
verband wel verondersteld dat het 
een geleidelijke infiltratie van de 
Portugese kommunistische partij 
was die de beweging op gang heeft 
gebracht. In ieder geval staat vast 
dat de kommunisten van alle tij
dens het bewind Caetano onder
gronds opererende partijen, het 
best georganiseerd waren.

De Spinola
Na 2 maart j.1. is het zonder meer 
duidelijk geworden, dat De Spinola 
door de strijdkrachten als kapstok 
gebruik is om er de omwenteling 
van 25 april vorig jaar aan op te 
hangen. De Spinola was zeer 
bruikbaar, omdat hij een boek had 
geschreven waarin hij kritiek le
verde op het vorige bewind (Caeta
no), en daarbij een aantal zeer ge
matigde hervormingsplannen voor
stelde. Hij kon dit doen omdat hij 
onder het vorige bewind zelf een 
prominent figuur was. De Portu
gese bevolking oorlogsmoe gewor
den van de zich voortslepende 
strijd in de overzeese gebiedsdelèn, 
waar de Spinola zich vooral tegen 
keerde. Van zijn daardoor verkre-

Portugees straatbeeld vlak na de-revolutie van 25 april 1974.

gen populariteit was 'gemakkelijk 
gebruik te maken om zo de bewe
ging van de strijdkrachten tijdens 
en na de omwenteling een voetstuk 
te geven. Een direkte coup van 
linkse strijdkrachten was nauwe
lijks mogelijk, omdat de hoogste 
militairen, de generaals en admi
raals, en de ekonomische top, nog 
loyaal stonden ten opzichte van het- 
oude regime. Een tussenfase was 
dus in ieder geval noodzakelijk. 
Wenst de beweging van de strijd
krachten nu een kommunistisch 
bewind? In de eerste plaats dienen 
we ons af te vragen wat we onder 
een kommunistisch bewind ver
staan. In onze Arjosgroep ontstond 
over deze vraag een zeer interes
sante diskussie waarbij vooral de 
vraag naar voren kwam hoe we het 
kommunisme moeten definiëren en 
plaatsen en wat het wezen ervan is. 
Al gauw kwamen we tot de konklu- 
sie dat er kommunisme en kom
munisme is. Het enige dat alle 
kommunisten gelijk hebben is, dat 
ze hun ideologie stoelen op de 
theorieën van Marx en Lenin. Ove
rigens valt de volgende globale on
derscheiding te maken:
■ op Moskou./georiënteerde kom
munisten (vooral de Warchaupakt- 
landen);
■ op Peking georiënteerde kom
munisten; zgn. maoïstisch kommu
nisme (Albanië en een aantal lan
den in de derde wereld);
■ parlementaristisch kommunisme 
(vooral de Westeuropese kommu
nistische partijen met' als belang
rijkste, die van Frankrijk en Italië);
■ het zgn. kommunisme van de 
derde weg (een aantal landen met 
een kommunistisch - regime volgt 
daarbij een zelfstandige koers; een 
belangrijk voorbeeld, is Joego
slavië);
■ tensjotte zijn er nog allerlei 
kleine en minder belangrijke kom
munistische groeperingen, vaak 
'georganiseerd in cellen (b.v. de 
Trotskysten).
Hoewel bekend is dat de leider van

de kommunistische partij in Portu
gal, Cunhal, jarenlang in Moskou 
gezeten heeft, is van een formele 
keus tussen één van de boven ge
schetste mogelijkheden niets be
kend. Zolang andere politieke par
tijen in Portugal een goede kans 
krijgen, kan er m.i. misschien van 
een „parlementaristisch kommu
nisme” sprake zijn. Zouden de Por
tugese kommunisten de macht ge
heel naar zich toetrekken, dan zul
len zij zeer waarschijnlijk een .eigen 
weg gaan volgen.
Het is evenzeer aannemelijk dat er 
in Portugal door de kommunisten 
gestreefd wordt naar een sterk 
volksfront van de linkse partijen. 
Dit is te meer waarschijnlijk, daar 
de kommunisten b.v. ook al met de 
beweging van de strijdkrachten 
groot voorstander van de eenheids- 
vakcentralè waren. Dit vond ove
rigens juist in de socialistische par
tij- van Mario Soares weinig weer
klank en was bovendien aanleiding 
tot tweespalt.
Wat verder te denken van liet feit 
dat na 2 maart een aantal politieke 
partijen werd verboden, waaronder 
een christen-demokratische. Er 
blijkt vooral bij de linksradikalen 
een nogal groot wantrouwen te be
staan t.o.v. de mensen die- zich 
christen-demokraat noemen. Daar
bij is wel de vraag of men inder
daad van christen-demokratische 
partijen kan spreken of dat men het 
eerder moet hebben over partijen 
waarin ook christen-demokraten 
een zekere rol spelen. In ieder ge
val is van een exklusief christelijke 
partij geen sprake. (Over de situatie 
'in deze partijen is al eerder in Ne
derlandse Gedachten geschreven, 
zodat ik deze zaak hier verder laat 
rusten).
Waar komt dat wantrouwen nu 
vandaan? Het is bekend dat Portu
gal een overwegend katholiek land 
is. Mensen die in het oude regime 
een meer of minder belangrijke 
funktie bekleedden, behoorden 
doorgaans tot het katholieke volks

deel. Op het moment dat Portugal 
de weg insloeg naar een meer de- 
mokratische staat, moesten ook 
deze mensen een politiek onderdak 
zien te vinden. Immers, alleen de 
uitgesproken top van het oude re
gime werd verbannen of geheel van 
de samenleving uitgesloten. Be
doelde bevolkingsgroep die nu ook 
in Portugal naar een nieuwe poli
tieke toekomst zoekt, wordt nog al
tijd door de in het verleden steeds 
onderdrukte linkse groeperingen 
met wantrouwen bekeken, vooral 
na 2 maart j.1.
De komende dagen moeten bewij
zen o f Portugal werkelijk een de
mokratie wordt en of een demokra- 
tisch staatsbestel daar werkelijk 
een kans krijgt. Een kans die het 
verdient. De uitsluiting van een 
aantal partijen om aai> de vefkie- 
zingen deel te nemen belooft 
weinig goeds. Ook de onderteke
ning door de partijen van een ver
drag, waarin de bevoegdheden in 
feite bij de junta blijven en waar
bij is vastgelegd dat de grondwet 
de eerste jaren niet veranderd mag 
worden verdraagt zich niet erg met 
het opgang brengen van een ge
zonde democratie.

/

Provincienieuws
Arjos Overijssel belegt 
debat werkgelegenheid

In samenwerking met een tweetal 
jongerenorganisaties te Rijssen, or
ganiseert de Overijsselse Arjos een 
vergadering waar dé problematiek 
rond de werkgelegenheid centraal 
zal staan. De heren Schouten (ARP) 
en Rietkerk zijn bereid gevonden 
om met de aanwezigen van gedach
ten te wisselen. De bijeenkomst 
vindt plaats op vrijdag 9 mei te 
Rijssen, in één van de zaaltjes van 
de Gereformeerde Kerk aan de 
Boomkamp. Aanvang 19.45 uur.

Arjos Z.-Holland over 
openbaar bestuur

P rof. G o u d zw a a rd  op kaderkursus:

Christelijk politiek 
handelen staat in 

perspectief van Wederkomst

In het raam van de activiteiten van 
de Stichting kader- en vormings
werk ARP vonden onlangs weer 
een 'tweetal politieke scholingsbij
eenkomsten plaats. Einde maart 
werd te Drachten de voorlaatste 
bijeenkomst voor de groep Noord- 
Nederland gehouden en het week
end van 11 en 12 april gold dit 
voor de regio Zuidwest-Nederland, 
voor de groep Rotterdam. Bijgaand 
leest u een korte impressie van 
beide bijeenkomsten.
In Drachten werd o.a. aandacht be
steed aan de sociaal-economische 
problematiek van het Noorden. In
leider over dit onderwerp was de 
heer M.R.W. Bos, medewerker aan 
het Economisch Technologisch In
stituut in Groningen. Spreker ging 
uitvoerig in op de economische 
stagnatie van het Noorden, die al 
dateert van omstreeks 1900. De in
dustriële activiteiten die er waren, 
waren een verlangstuk van het boe-' 
renbedrijf (zuivel, aardappelmeel, 
strokarton). Deze onvoldoende en 
te eenzijdige ontwikkeling had 
emigratie tot gevolg. Sinds de 50er 
jaren is het streven gericht op uit
breiding van de chemische- en me
taalindustrie. De heer Bos be
steedde daarnaast ook uitvoerig 
aandacht aan de tegenwoordig veel 
gehoorde stelling van een „recht op 
inkomen” . Ontplooiing van de 
mens ook door arbeid is een bijbel
se roaping. Dit sluit een recht op 
inkomen, zonder tegenprestatie uit. 
aldus Bos. Een uiterst boeiende

discussie volgde pp deze inleiding, 
waarin uitvoerig werd stilgestaan 
bij het begrip rentmeesterschap) en 
de toepassing daarvan in de prak
tijk.

Doelstellingen
onderwijs

’ s Middags wisselde staatssecretaris 
dr. A. Veerman in Drachten met. de 
deelnemers van gedachten over 
onderwijszaken. Veerman schetste 
in het kort de ontwikkeling' van 
onderwijs in onze samenleving. 
Vroeger was het onderwijs een zaak 
met een aparte problematiek. Toen 
stond het onderwijs buiten de 
brede heerbaan van de politiek, en 
van het soc.- econ. beleid. Inhoude
lijk ging het om kennisoverdracht, 
cultuuroverdracht. En dat was geen 
zaak van de overheid. Vrijheid van 
onderwijs en financiële gelijkstel
ling stonden centraal. Na de oorlog

liep de ontwikkeling via de nood
zaak van bevordering van de eco
nomische ontwikkeling en via de 
democratisering en gelijkheid van 
kansen naar een beklemtoning van 
de bevordering van het welzijn 
tegenwoordig. Als voornaamste 
onderwijsdoelstellingen zag Veer
man, dat het onderwijs moet bij
dragen tot het opvoeden van het 
volwaardig lid zijn van de samenle
ving, tot sociale gerechtigheid (zorg 
voor de ander, zorg voor de arme 
landen) alsmede tot het opvoeden 
tot vrije, en democratische burgers, 
die de geestelijke vrijheid hoog in 
hun vaandel hebben geheven.

Christelijke politiek
Prof. Goudzwaard sprak voor de 
groep „Rotterdam” o.a. over de „C” 

.in de politiek. Hij stelde o.a. dat 
christelijke politiek betekent het 
handelen vanuit het perspectief van 
de Wederkomst van Christus.

Christus is komende, zijn voetstap
pen klinken als het ware al op onze 
wegen. De Wederkomst drijft ons 
aan tot activiteiten. Bovendien ligt 
er een element van verantwoording 
in. In een komend nummer meer 
over de inleiding van en diskussie 
met prof. Goudzwaard. Tweede 
Kamerlid H. A: de Boer discussi
eerde met de kursisten over de 
macht van het Parlement. Hij 
stelde dat deze macht wordt over
schat. De eigen bevoegdheden van 
de regering, de overdracht van ta
ken aan internationale organen, het 
bestaan van ' invloedrijke pressie
groepen en de aanwezigheid van 
andere machten, aan de invloed 
waarvan een klein land zich 'niet 
kan onttrekken verminderen de in
vloed van het Parlement. Het Par
lement dat vergeleken met de 
overheid toch al zo armetierig be
werktuigd is, dat het bieden van 
tegenspel hierdoor extra bemoei
lijkt wordt.
Staatssecretaris Kooijmans besprak 
met de kursisten de positie van de 
Verenigde Naties. Hij beklem
toonde het belang van dit interna
tionale forum, dat zich de laatste 
jaren niet bepaald in een toene
mende populariteit in de wereld 
verheugt.
Deze weekendbijeenkomst werd 
tenslotte besloten met spreek- en 
discussievaardigheid onder de 
steeds weer boeiende en leerzame 
leiding van de heer W. L. K. van 
Oosten uit Badhoevedorp.

Ter voorbereiding van. de Arjos- 
raadsvergadering (zaterdag 10 mei), 
organiseert Arjos Zuid-Holland een 
informatieve bijeenkomst met als 
onderwerp: bestuurlijke . vormge
ving. Hans Bouwman (lid van de 
fraktiebegeleidingsgroep die zich 
met deze zaken bezig houdt), zorgt 
voor informatie. De vergadering 
vindt plaats op maandag 28 april 
a.s. te Rotterdam, hotel Regina ach
ter het Centraal Station. Aanvang
20.00 uur. Belangstellenden zijn na
tuurlijk welkom.

Arjos Amsterdam

In een uitvoerige discussie tussen 
vertegenwoordigers van de Atjos 
Amsterdam en Noord-Holland en 
bestuursleden van de ARP Am
sterdam zijn de mogelijkheden van 
samenwerking en participatie in de 
politieke activiteiten van ARP en 
CDA behandeld. Als voorlopige 
conclusie worden voor Amsterdam 
de fractiebegeleidingsavonden als 
gemeenschappelijk werkterrein ge
zien met als mogelijk interesse on
derwerp de binnenkort te verschij
nen gemeentelijke drugnota. Pro
vinciaal worden voor de Arjos- 
Aalsmeer e.o het streekplan de 
Meerlanden, • voor Arjos-Haarlem 
e.o. de Voorhaven, voor Aijos- 
Alkmaar e.o. de provinciale ver- 
keersnota en voor de overige Arjos- 
leden de Markerwaard, als voor- 
keursonderwerpen gedacht.

Info. Arjos: Greetje Willemsma Su- 
rinameplein 55D, Amsterdam of 
Algemeen Arjos-bestuur N.H. Wil- 
helminastraat 24, Haarlem.



DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gemeente
-de rol van het gemeenteraadslid
- ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening 
-volkshuisvesting 
-onderwijs 
-cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde 
-functionele en wijkraden
- intergemeentelijke samenwerking en 
gewestvorming

- de gemeentewet herzien

De prijs  van de cursus bedraag t slechts f  25,-
dankz ij de subsidie d ie  de S tich ting  o n tva n g t 
van de m in is te r van , Cultuur, Recreatie en 
M aatschappelijk  W erk, te voldoen do o r s to rtin g  
op g iro  150? 169 t.n.v. de S tich ting  Burgerschapskunde  
te  Leiden ondèr vermelding van „De Gemeenteraad”.
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. - 2 lessen.
- de gemeente in ons bestuursstelsel -1  les.
- gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
- onderwijs -1  les.
- welzijnsbeleid -1  les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.

De totale cursus, bevat:
-11 T.V.-lessen
-de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad” .

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen vóór f 9,50.
- Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking -1 0  lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-I’eden - 34 lessen voor £45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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De A.R.P. beschikt over een team 
vrijwilligers, die als buitendienst
medewerker kiesverenigingsbestu- 
ren willen adviseren over het plaat
selijk politieke werk. Deze extra 
A.R.P.-service kost de kiesvereni
gingen niets. Voor het maken van 
een afspraak kunt u zich in verbin
ding stellen met één onzer mede
werkers. U kunt de onderstaande 
rayon-indeling aanhouden.

RAYON-INDELING
BUITENDIENSTWERK A.R.P.

K.C. Groningen 
K. C. Assen
(ten noorden van Emmen, 
Hoogeveen en Meppel'

H. Faber, 
Waardeel 39, 
Borger (Dr.) 
Tel. 05998-5175

K.C. Assen K. Lanting:,
(ten zuiden van Emmen, Hoogeveen en Nachtegaalstraat X, 
Meppel, incl. deze drie plaatsen) Hardenberg (Ov.) 
K.C. Zwolle Tel. 05232-2779

K.C. Arnhem 

K.C. Nijmegen
Mevr. M. L. Wolfkamp-Jansen, 
Margrietlaan 16;
Soestdijk 
Tel. 02155-1.12.83

K.C. Utrecht 
K.C. Amsterdam 
K.C. Den Helder 
St.C. Hilversum

W. A. van Zanten,
Prof. Fockema Andrealaan 73, 
Baarn
Tel. 02154-7801

K.C. Leiden 
K.C. Den Haag 
St. C. Haarlem, 
Nieuwer-Amstel en Velsen

J. Tjabringa, 
Cijlijnstraat 104, 
Katwijk
Tel. 01718-7.35.15

K.C. Rotterdam 
Dordrecht 
K.C. Tilburg 
K.C. Den Bosch 
K.C. Middelburg

Mevr. W. Chr. van Dinter- 
Vroegindewey,
Van Beethovenlaan 397,
Maassluis
Tel. 01899-1.53.09

• voor de zgn. zware procedure,

■ *S ;;

CDA-statuten
Woensdag, 16 april jl. werd de uit
slag bekend gemaakt van de schrif
telijke stemming door kiesvereni
gingen en partijraad over de 
C.D.A.-statuten. Voor de goede orde 
laten wij hieronder nogmaals de 
uitslag van de stemming volgen.

KIESVERENIGINGEN
De AR-kiesverenigingen hadden tot 
15 april jl. gelegenheid een stembil
jet met „ja” of „neen” in te leve
ren. Van die mogelijkheid maakten 
534 kiesverenigingen van ae m u, 
taal ca. 850 kiesverenigingen ge
bruik. (Ter vergelijking: aan de 
stemming over de CDA-resolutie 
van 15 december 1973 -werd door 
527 kiesverenigingen deelgeno
men). Bij het bepalen van de uit
slag van de stemming werd het 
aantal stemmen geteld, dat iedere 
(meestemmende) kiesvereniging

kreeg toegewezen. De stemtoe- 
wijzing is geschied overeenkomstig 
artikel 10, lid 5 van de partij statu
ten. Dit betekent, dat aan elke 
kiesvereniging één stem is toege
kend en voorts voor iedere vijftig 
leden één stem meer. Op grond 
hiervan is de volgende uitslag van 
de stemming door de kiesvereni
gingen vastgesteld:
- j a  1075 stemmen (91,8%)
-  neen 93 stemmen (7,9%)
-  blanco -  3 stemmen (0,3%).
In absolute getallen zijn de cijfers 
als vólgt: van de 534 meestem
mende kiesverenigingen stemden 
er 477 ,ja ”, 50 „neen” , 2 stembiljet
ten waren blanco, terwijl er 5 on
geldige stembiljetten binnenkwa
men.

PARTIJRAAD
Het partijbestuur koos voor de 
stemming over de CDA-statuten

overeenkomstig art. 32, lid 11 van 
de partij statuten. Dit betekent dat 
ook de partijraadsleden tot 15 april 
jl. schriftelijk hun stem over de 
CDA-statuten hebben uitgebracht. 
De uitslag van de schriftelijke 
stemming door de leden van de 
partijraad is als volgt:
- j a  -172 stemmen (86%)
-  neen -  28 stemmen (14%)
3 stembiljetten werden blanco en 3 
stembiljetten werden ongeldig ver
klaard.

EINDUITSLAG
De einduitslag, bestaande uit de 
stemming van kiesverenigingen en 
partijraad tesamen, is op grond van 
het bovenstaande als volgt:
- j a  -  1247 stemmen (91%)
-neen  -  121 stemmen (8,8%)
-  blanco -  3 stemmen (0,2%). 
Geconcludeerd kan worden, dat de 
AR-kiesverenigingen en de AR- 
Partijraad tesamen met een ruime 
marge de vereiste tweederde meer
derheid hebben overschreden, 
waardoor de CDA-statuten door de 
ARP zijn aanvaard.
De stemcontrole commissie be
stond uit mevr. C. van Drie-Meijer 
en de heren W. A. Haeser en M. 
Paats.
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Het voltallige team Buitendienst medewerkers: staande van l.n.r.:
J. Tjabringa, H. Faber, K. Lanting. Zittend: mevr. M. L. Wolfkamp, 
W. A. van Zanten en mevr. W. Chr. van Dinter.

U kunt zich voor het maken van een 
afspraak ook richten tot het partij- 
secretariaat van ■ de A.R.P, dr. 
Kuyperstraat 3, Den Haag. Tel. 
070-18.39.60.

Voor meer informatie over het bui
tendienstwerk wijzen wij op de ar
tikelen, welke zijn verschenen in de

nummers 14 en 15 van Nederlandse 
Gedachten (5 en 12 april jl.)

Er kan nog geen buitendienstser- 
vice worden verleend in de Kamer
centrales Leeuwarden en Maas
tricht. Voor Leeuwarden is echter 
op korter termijn wel een voorzie
ning te verwachten.

B ela n g stellen d en  hartelijk w elkom

Vo orjaa rspa rtijraad
op 24 mei a.s. te Zwolle

Op zaterdag, 24 mei a.s. 
wordt de voorj aarspartijraad 
gehouden in De Buitenso
ciëteit, Stationsweg 4, Zwol
le. Aanvang 10.00 uur.
Aan de orde komen o.a. de jaarver
slagen van de partij, de Arjos en de 
dr. Abr. Kuyperstichting over 1974. 
Verder toespraken van partij- en 
fractievoorzitter. Het belangrijkste, 
onderdeel van deze voorjaarpartij- 
raad is de bespreking van het poli
tieke beleid van de Tweede Kamer
fractie.
(overeenkomstig artikel 32, lid 5, en 
artikel 33, lid 3, van het partijsta- 
tuut).
Tevens zal de installatie van H. Al- 
gra ais erelid plaatsvinden.

Belangstellenden
De leden van de partijraad ontvan
gen binnenkort de agenda

raad zijn belangstellenden ook har
telijk welkom. Nu de partijraad in 
Zwolle wordt gehouden is het wel
licht voor partijleden in het 
Noorden en Oosten van het land 
extra aantrekklijk eens een grote 
partijvergadering bij -te wonen. In 
verband met de plaatsruimte is het 
gewenst, dat belangstellenden zich 
voor deelname melden bij het 
A.R.Partij secretariaat, Dr. Kuyper
straat 3, Den HacCg. Tel. Ó70-183960. 
Enige tijd vóór de bijeenkomst ont
vangen de belangstellenden dan 
nog een toegansbewijs, een agenda 
en evt. bijbehorende stukken.

De kosten van consumpties, lunch 
.etc. komen voor eigen rekening. Zij 
bedragen per persoon ca. f 10,—, te 
voldoen bij de ingang van de zaal 
op de dag van de bijeenkomst. 
Nadere mededelingen over de par-' 
tij-raad in Zwolle volgen in ko
mende nummers van het partij- 
weekblad Nederlandse Gedachten.

pilMtattes CDA-instHnten

Energiebeleid
Rapport van een commissie van de 

wetenschappelijke instituten van KVP, A R P  en C H U  
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 
6 8  p a g .; ƒ 5,25

andere recente publicaties:
Gerede twijfel

bijdrage tot de discussie over de perspectieven 
van onze economische ontwikkeling 

3e druk; 30 pag.; ƒ 3,75

Groen licht 1975
nota van de Landbouwcomm issie van de 

CDA-fracties in de Tw eede Kam er over de problemen  
in land- en tuinbouw  

2e druk; 7-pag.; ƒ 1,25

alle prijzen inclusief verzendkosten

‘Bestellingen:
postgiro 89673 t.n.v. A. R. Par- 
tijstichting, .Den Haag; met 
vermelding van titel(s) en aantal

Roolvink voor 
ARP Friesland

De jaarvergadering van de ARP- 
Friesland wordt gehouden op vrij
dag■ 2 mei a.s., ’s avonds half acht 
in de Salvatorkerk, Archipelweg 133, 
Leeuwarden. Naast de behandeling 
van enkele huishoudelijke zaken 
zal voor ons. spreken de heer B. 
Roolvink, Tweede Kamerlid, over: 
„Algemene politieke- en sociaal- 
economische situatie” .

Roolvink in Tilburg
De Kamercentrale Tilburg houdt 
een openbare ledenvergadering op 
woensdag, 7 mei 1975, om 20.00 uur 
in Hotel „Cosmopolite” te Breda 
(tegenover het station). Op deze 
avond zal het AR-TweecLe Kamerlid 
de heer B. Roolvink spreken over 
„aktuele politieke aangelegenhe
den. U bent allen hartelijk welkom.

ARP Overijssel
Op donderdag, 1 mei a.s. houdt de

A.R.P. Overijssel haar ledenverga
dering in Hotel Van Gijtenbeek, 
Zwolle. Aanvang 19.45 uur.
Aan de orde komen dé jaarversla
gen van secretaris en penningmees
ter, verkiezing van bestuursleden. 
Verder is er een discussie met het 
presidium der CDF, bestaande uit 
de heren Bloemen, Fokke en Van 
Leeuwen. Op uw aanwezigheid 
wordt gerekend.

Drs. Schouten spreekt in 
Winterswijk

De voorjaarsvergadéring van de 
Statencentrale Winterswijk vindt 
plaats op zaterdag 26 april, 2 ,uur 
in de „Adelaarswiek”  te Lichten
voorde, genoemd gebouw is te vin
den achter de Geref. Kerk aan de 
Nieuwe Maat. Spreker is Drs. A'. 
Schouten uit Smilde, lid van de 
Tweede Kamer, met als onderwerp: 
„Aktuele Politieke vraagstukken”

HEEFT 
U DE

CONTRIBUTIE
AL

GESTORT?
GEBRUIK
ACCEPT

GIROKAART!

Geef .
verhuisbericht 
tijdig door!

In geval van verhuizing is het be
langrijk, dat uw adreswijziging 
zeer tijdig in het bezit van de ad
ministratie van het partij secretari
aat is. Mutaties worden nl. gedu
rende een periode van vier a vijf 
weken verzameld en vervolgens per 
computer verwerkt. Pas daarna is 
uw mutatie in onze administratie 
aangebracht. Om te voorkomen dat 
u N.G. of A.R.Post te lang op uw 
oude adres krijgt toegezonden, is 
het van belang, dat uw adreswijzi
ging zes weken van te voren in ons 
bezit is. Het partijbureau rekent op 
uw medewerking.

DE ARP f  
IN DE ETHER

radio
TJ kunt de A,R.P. weer via de radio 
beluisteren op donderdag, 1 mei
a.s. om 18.20 uur (Hilversum 2).

Roolvink op T.V.
Op 14 mei a.s. heeft de A.R.P. weer 
10 minuten T.V.-zendtijd. In deze 
uitzending, die om 20.20 uur be
gint en wordt uitgezonden via Ne
derland 2, zal het A.R.Tweede' 
Kamerlid, B. Roolvink, worden ge
ïnterviewd.

Een sterke ARP: steun 
voor de christen- democratie
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!

Voor al uw

HOUT- EN 
BOUWMATERIALEN

NAGELHOUT- H essenw eg - H attem
Ook voor keukens en kasten slaagt u het best bij ons. 
Telefoon 05206-2541.

MEILINK B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

/

INDUSTRIËLE
VERPAKKINGEN

V e s tig in g e n  in B O R C U L O : Te l. 0 5457-1561*
Z U T P H E N : Te l. 0 5 7 5 0 -1 3 7 4 8  
B O X M E E R : Te l. 0 8 8 5 5 -1 7 4 4  ' _

In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen.

B.V. GEBR. SALVERDA
AANNEMERSBEDRIJF

’t Harde, Bovenweg 7.

Tel. 0 5255-1666.

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele 
land. .

ROTTERDAM
Telefoon 0 10-37.34.28 -  Postbus 64010 -  De Jonqhstraat 25

W. VISSER & ZN. N.V.
SCHEEPSWERF
MOTOREN-
HERSTELPLAATS
A nkerpark 2
T E L E F O O N  0 2230-1.66.41 _ 
D E N  H E L D E R

NIEUWBOUW en REPARATIE

OOSTERBAAN 

LE COINTRE N.V.
G O E S  -  Te le fo o n  (0 1100)  7555*

D R U K K E R S

U I T G E V E R S

WIJ KOPEN EN VERKOPEN 
PALLETS

in vele afmetingen en uitvoéringen 
Onze handelsvoorraad:

30.000 STUKS
w.o. veel nieuwe

Bijzonder gesorteerd in de maat 100 x 120 

PALLET-BEDRIJF

J. STAAT - BARENDRECHT
Telefoon 0 1806-2096.

Opslagtërrein; Noldijk 140.

* Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van Schuppen N.V., 
Nude 28,
Wageningen.
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GEO - MEETDIENST B.V.
Postbus 15 -  Spakenburg 
Telefoon 03499-1966

Buitendienst
Situatie-, hoogte- en dieptem etingen 
Traceringen

' Deform atiem etingen
Landm eetkundige bege le id ing uitbre id ingsplannen
Uitzettingen en m aatvoering voor weg-, w a te r- en burgerbouw kun-
dige werken
Hoek-, lengte-, hoogte- en situa tiem etingen met de e lectron ische sche „ 
tachym eter SM 11 van Zeiss -

Binnendienst
Kaarteringen situa tie  ^
Berekenen, tekenen, hoogte gegevens 
Verzam elen, kad. gegevens voor traceringen enz.
Doorberekening m atenplannen 
G rondverzetberekeningen 
Berekenen van punten in coördinaten 
Tekenen bijzondere kaarten al of niet in k leur 
Alle tekeningen op m aatvaste ondergrond

Hoofdkantoor:
R ikkert Jaco b s traa t 14 
Spakenburg, te l. 0 3 4 9 9 -1 9 6 6

Bijkantoor: Oosterhoutstraat 11, Assen, tel. 05920-
1.34.00/1.24.85
Leusden (C), tel. 03496-1714.

„ Uniek aanbod in Zeeland”

Te koop in Kerkwerve
4 EKSKLUSIEVE BUNGALOWS

f 1 3 0  000, - v . o . n .

PREMIEWONINGEN MET GARAGE
f 89 900,- v .o .n .
R ijksbijdrage plm . f 2 7  0 0 0 , -

1 BESTAANDE WONING 
in Haamstede

f 55 0 0 0 ,-v .o .n .

In voorbereiding projecten in:

HAAMSTEDE, RENESSE, SCHARENDIJKE en 
ÖOSTERLAND

Inlichtingen:

BOUWBEDRIJF PRINCE c.v.
D a p p e rw e g  6 r H a a m s te d e .
T e l. 0 1 1 1 5 - 1 7 1 0  of Te1. 0 1 1 1 0 - 4 0 9 2 .

Centrum van Nederland
Te huur in Nijkerk kleine en grote 
bedrijfsruimten
-  aan  a u to sn e lw e g  E  3 5  (1 0  km va n  „K la v e rb la d ” H o e v e la k e n )
-  ig  vo o rb e re id in g  b o u w  hal m et m o d e rn e  b e d r ijfs ru im te  incl.

kantoren v a n a f 2 5 0  m 2 /

-  m e t w e n s e n  kan (n o g ) rekening w o rd e n  g e h o u d e n

-  v e rw a c h te  in g e b ru ik n a m e  o n g e v e e r a u g u stu s  1975.

Inlichtingen:

MAGO B.V. -  NIJKERK
Postbus 123
Telefoon 03494-3876 (heer M. Goote) ’s avonds: telefoon: 02153-8.28.2Q

CDA-studiedag rond 
thefna ,,Emancipatiebeleid”

Op maandag 12 mei a.s. 
wordt in verband mèt het 
Internationale Jaar van de 
Vrcfuw, een studiedag ge-’ 
houden rond het thema 
„Emancipatiebeleid” .
Evenals de voorgaande conferen
ties over energie- en inkomensbe
leid, wordt deze bijeenkomst weer 
georganiseerd door de weten
schappelijke instituten en partij- 
organisaties van A.R.P., C.H.U. en 
K.V.P. Ditmaal is er echter ook 
nauw overleg gevoerd met de 
vrouwenorganisaties, die deel uit
maken van het C.D.A.- 
Vrouwenberaad.

Speciaal voor deze studiedag is een 
brochure geschreven, die o.l.v. een 
forum van deskundigen, kritisch 
zal worden doorgesprokèn.

Deze brochure spitst zich op de 
volgende probleemgebieden toe.

■ Vrouw en ontwikkelingswerk

■ Gezin en samenleving .
■ Werkgelegenheid
■ Onderwijs, vorming en opvoeding.
Aan dg samenstelling ervan hebben 
o.a. meegewerkt mevr. dr. M. A. M. 
Klompé (oud-minister van C.R.M.) 
(thans voorz. Ned. afdeling Justitia. 
et Pax), Baronesse C. M. van 
Heemstra (staflid Alg. Diakonaal 
Bureau Geref. Kerken) mevr. mr. J.
J. M. S. Leyten De Wijkerslooth-De 
Weerdesleyn (Statenlid Noord- 
Brabant), mevr. drs. J. I. C. G. 
Prick, dr. C. Blankestijn en G. van 
Dongen (oud-Arjosvoorzitter en 
thans staflid Prot. Chr. Besturen- 
raad, speciaal belast met werkende 
jongeren).Uw aanmeldingsbon (zie hieronder) voor de Studiedag Emancipatiebeleid kunt u - liefst voor 5 mei a.s. - insturen naar mevr. Agnes v.d. Putten, p/a Mauritskade 25, Den Haag. Programma en nadere gegevens worden u per omgaande toegezonden.

Studiedag
Emancipatiebeleid

O ndergetekende,

N A A M :............................... ................... .................................................................

A D R E S :.............................................................................................. ....................

W OO NPLAATS: ................................ T E L .N R .:...........................................

geeft zich op voor dee lnam e aan de stud iedag Emancipatiebeleid 
op m aandag 12 mei 1975 in het Jaarbeurs Congres- en Vergader
cen trum  te  Utrecht.

H ij/z ij*  neemt w e l/n ie t* deel aan de lunch.

Datum :
Handtekening:

*) Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Aanm eld ingsform ulie r na invulling, zo spoed ig mogelijk -  liefst voor 
5 m ei 1975 -  toezenden aan mevr. Agnes v.d. Putten, p /a  M aurits
kade 25, Den Haag.

NEDERLANDSE
GEDACHTEN

WEEKBLAD.VAN DE A.R.P. EVANGELISCHE VOLKS-PARTIJ 
Waarin opgenomen Ad Rem 
(officieel orgaan Arjos) 
onder redaktie van 
G. A. Kieft (voorzitter), 
mevr. Tf. van Gelder-de Boer,
G. de Boer
H. W. van den Brink,
D. Corporaal
dr. W. de Kwaadsteniet, 
mr. C. van de Wetering, 
drs. C. Bremmer 
(redactie-secretaris)

Adres van redaktie, advertenties en administratie. 
Dr. Kuyperstraat 3, 
’s-Gravenhage, 
tel. (070) 18.39.60, 
giro 89673.Abonnementsprijs: 
f 11,50 per half jaar.
Giro 89673 ten name 
van de A.R. partijstichting 
te ’s-Gravenhage.Studenten!jongerenabo'nnement
f7,- per half jaar.
Losse verkoop f0,75.

A B O N N E E R  U  OP 
N E D E R L A N D S E  G E D A C H T E N

Naam: .........................  ............................................................................

Straat: ...................................................................................................

Plaats: .............................................................................. ’..........................

□  Noteert u mij als abonnee op Nederlandse Gedachten, 
(abonnem entsprijs  f 11,50 pe r halfjaar)

□  Noteert u mij als jongerenabonnee op N ederlandse Ge
dachten. (abonnem entsprijs  f 7 , -  per halfjaar)

Mijn geboortedatum  is ................................................................

□  Stuurt u m ij enkele proefnum m ers van Nederlandse Ge
dachten.

Bon opsturen aan A.R.P., A ntw oordnum m er 66, Den Haag. 
(Postzegel n ie t nodig).
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P A R K F L A T  t te HATTIM

EEN GEHEEL NIEUWE WOONVORM
VOOR H E N , DIE op rijpere leeftijd voor nu direct de voHedige

vrijheid verkiezen die de serviceflat hen biedt, 
maar toch, eventueel in de toekomst, zich de 
mogelijkheid van volledige verzorging vast willen 
reserveren.

SERVICEFLAT ’t  VELTHUYS biedt U voor nu ruirne twee of drie kamerflats
met volledige badkamer, keuken en balkon; 
keuze uit verzorgde menu’s, hulp van meisje en 
onderhoudsservice. Eventueel een ruime 
verwarmde garage.

STICHTING ’t  VELTHUYS biedt u in een ander gedeelte van het gebouw
(in precies dezelfde grote flats) de volledige 
verzorging met dag- en nachtverpleeghulp en 
idem bewaking, alle maaltijden en verder alles 
wat bij een volledige verzorging behoort.

De gebouwen, voorzien van liften en slechts 3 
woonlagen hoog liggen in een eigen bospark 
terwijl de omgeving ideale wande[- en fiets 
gelegenheid biedt. Goede verbindingen met alle 
delen van het land.

Ruime logeergelegenheid voor bezoekers van 
beide categorieën.

Op aanvraag volledige voorlichting bij u aan 
huis.

Vraag volledige telefonische inlichtingen tussen 9 en 5

PARKFLAT

' t  V I L T H U Y S  bosweg

■O

tel.: 05206-1641. Bij geen gehoor 1845 of 1076. HATTEM
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als het op 
smaak

uw beste keus!

Drukkerij De Longte B.V.
Postbus 171 - Dordrecht - Tel. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleuren 
reklamedrukwerk

Vervolg van pag. 7

D E
W E R K L O O S 

H E ID  
IN  D E  
B O U W

waarvan thans ca. 13.000 mensen 
wéér aan het werk zijn gekomen. 
Ook het nieuwe systeem van individuele huursubsidie, dat 1 jüli a.s. 
ingaat zal stimulerend werken voor 
de bouw, evenals een andere be
slissing, zoals verhoging van de pre
mie voor de eigen bouw met ingang 
van oktober 1974.
Minister Gruijters en zijn twee 
staatssecretarissen kregen behalve 
waardering ook een portie kritiek 
van de A.R.-fractie. Een te groot optimisme, en daardoor onvol
doende slagvaardig reageren, moet 
de bewindslieden wel worden aan
gerekend. Het gevoerde huurbeleid 
leidt tot een grotere werkloosheid 
dan strikt noodzakelijk is. Vandaar 
ook de A.R.-houding in het debat 
van december over de noodzakelijk 
geachte huurverhoging. Ook een te 
strak beleid op het gebied van de 
ruimtelijke ordening t.a.v. de kleine 
kernen, werd onjuist geacht. Ove
rigens waarschuwde de heer Schol- 
ten tegen, een onverantwoorde bouw in de kleine kernen onder 
druk van de huidige omstandighe
den. Met andere sprekers drong de 
A.R.-woordvoerder aan op versnel
ling van de geplande onderzoekin
gen, zodat er meer duidelijkheid 
komt over de toekomstige behoefte. 
In dit verband sprak hij over de 
noodzaak om te komen tot een zgn. Algemeen Bouwvolume, gebaseerd 
op capaciteit van de bouw en de 
behoefte. De overheidsopdrachten 
dienen in dit geheel als een passtuk 
te functioneren.
Waardering bracht Mr. Scholten 
naar voren voor het beleid van 
Bogaers-Schut en Udink. Deze 3 
CDA-ministers hebben met een el
kaar versterkend beleid de wo
ningnood voor velen opgelost. 
Thans vraagt grote aandacht de 
huisvesting van die groepen die 
nog steeds geen goed dak boven 
het hoofd hebben m.n. mensen met 
lagere inkomens in de meer stede
lijke gebieden en specifieke groe
pen, zoals invaliden, werkende jon
geren en andere alleenstaanden.

BIJ DE GENERALE 
DIAKONALE RAAD VAN 
NEDERLANDSE 
HERVORMDE KERK
zijn o.m. de volgende
brochures verkrijgbaar

DE

Ondermeer: ’

GEMEENTE-ZIJN, DIAKONAAL 
BEZIG ZIJN

door prof. dr. P. J. Roscam Abbing

DE HANDEN VAN DE KERK
(Geschenk voor nieuwe lidm aten).........................

door prof. dr. G. van Leeuwen.

SAMEN VOOR ANDEREN
(huwelijksgeschenk) ..................

door prof. dr. G. van Leeuwen.

SOCIAAL AKTIEF
drie referaten door dr. F. O. van Gennep,
mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw en ds. A. Romein

Diakonale informatie in gevarieerde vorm biedt^ons maandblad

f 2,75  

f 1,75

f 1,50 

f 2,25

DIAKONIA
Abonnementsprijs f 18,- per jaar (diakonieën f 13,50) Losse nummers: f 1,75

Verkrijgbaar zijn de themanummers:

VOOROORDEEL EN 
DISCRIMINATIE

ONTMOETINGEN
door Prof. dr. G. van Leeuwen

Binnenkort verschijnt

f 2,50  
f 2,50

DIAKONAAT EN EREDIENST f  2,50
Exemplaren van het kwartaalblad „G lobaal” , affiches en collectedoosjes 7
voor het werelddiakonaat zijn gratis bij de G.D.R. verkrijgbaar.

Op ons bureau wordt ook de administratie verzorgd van Pro Veritate uitgave van het 
Christelijk Instituut voor Zuid-Afrika.

Abonnementsprijs: zeepost f 14,50, luchtpost f24,50.
Verschijnt 1 x per maand.

Alle uitgaven te bestellen door overschrijving op giro 8685 van de 
Generale Diakonale Raad te Utrecht met vermelding van doel van de betaling.

Nadere informatie bij: afdeling Publiciteit en Voorlichting van de G.D.R., Postbus 14100, 
Utrecht, telefoon 030-33.24.26.
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Nieuw
, ,J e  zu lt m a a r v ro u w  z ijn ” .

Z o  heet het zo ju ist v e rs c h e n e n  b o e k  va n  
m e v ro u w  C . M . v a n  H e e m s tra r  A D B -s ta flid  
so cia le  o p b o ü w  en g e z in s w e rk  in A frika . D e  
ondertitel: h aar rol in e e n  kleiner w o rd e n d e  

w e re ld , ge sch e tst n a a r e rva rin g e n  in Afrika.
J e  zu lt m a a r v ro u w  zijn  en  o p g e v o e d  in 

o u d e  stam tradities terwijl het le ve n  n ü  van  
je v ra a g t je  in e e n  m o d e rn e  stad te 

h a n d h a ve n .
J e  zu lt m a a r m o e d e r zijn en je g e z in  o p  de  
b e e n  m oeten ho u d e n  als je m an e n  zo n e n  

w e rk lo o s zijn.
J e  zult m a a r m a n  zijn en al die n ieuw e  

din ge n , die v ro u w e n  te g e n w o o rd ig  
b e d e n k e n , m oeten a cce p te re n .
D a a ro v e r ga a t dit b o e k .

Bestel een e x e m p la a r bij het A D B ,  
K o n in g sla a n  7, U tre cht, tel. 0 3 0 -5 1 .4 3 .4 1 .

J

(Bestem daarom ook 
deze maand 1% van uw 
netto tnaand-inkomen 
voor het 
werelddiakonaat

Neem nu mevrouw Kisita. Ze woont in Zaire. Haar 
zoontje is zojuist in het ziekenhuis aan zijn ogen  
behandeld. Hij ging steeds slechter zien. Oorzaak: een 
groot gebrek aan vitamine A. Mevrouw Kisita wist 
niet dat zij, door wat ze te eten gaf, de oorzaak zou 
kunnen worden van het blind worden van haar kind. 
Nu is hij al een stuk beter. M en hoopt hem te kunnen 
genezen met vooral voeding-adviezen. Maar zal 
moeder het volhouden om die adviezen te volgen? 
De vrouw heeft een buitengewoon belangrijke plaats 
in de ontwikkeling van een land. Bij haar begint de 
gezondheidszorg. Hoe geef je  te eten? Hoe behandel 
je ziektes? -
De kerken besteden veel aandacht aan de 
ontwikkeling van de vrouw. In veel landen worden 
kursussen gegeven, die de vrouw helpen haar weg te 
vinden in de veranderende levensomstandigheden in 
haar land. Wij helpen daar graag bij, in Zaire en 
Zuid-Afrika, Indonesië en Pakistan, Argentinië en 
Brazilië. Ook dit jaar.

Ctok .feij en  s  b e e ft  «Ie 
w ou »?  «en  ïi<sel

v-w'i
som m igen  Is '11© tsiejfó te

k ard  kaïa

fa 3 ]  g  p  i  M ^911
i j  Li'.

Jl% '

■■)

Ned. Ged. -  A -  EF--HKJ -  L -  N -  t,A
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In dit nummer ook aandacht voor de herdenking van de Tweede Wereld
oorlog. De foto toont een verzetsmonumept te Markelo (O.).

Gewestvorming
Deze week in NG onder andere 
aandacht voor de gewestvor
ming. Burgemeester mr. W. 
Blanken van Lopik zei op de 
jaarvergadering van de ARJOS 
Noord-Brabant over deze mate
rie onder'meer: „dat ter oplos
sing van de problemen van de 
bestuurlijke organisatie er een 
twintigtal gewesten moeten 
worden gevormd, waarbij de 
provincies dan het veld moeten 
ruimen. Het opstellen van re
gionale ontwikkelingsplannen, 
milieubeheer, waterschapswe- 
zen, recreatie, verkeer en ver
voer zijn dan enkele belangrijke 
taken voor deze gewesten” , al
dus Blanken. Méér hierover op 
pag. 5 van dit nummer dat dit
maal 8 paginas telt.

■

Ondanks aftreden in november 
dankbaarheid voor herstel 0

Na tien weken ziekte kan ik 
langzamerhand mijn werk
zaamheden weer hervatten. 
Dat is op zichzelf al reden tot 
dankbaarheid. Die dankbaar
heid wordt nog vergroot, door 
de vele blijken van meeleven 
die ik in de afgelopen weken 
vanuit de partij , heb mogen 
ontvangen. Ik weet, dat zeer 
velen ook voor mijn herstel 
hebben gebeden. Ik geloof in de 
kracht van die gebeden en ik 
ben daarvoor zeer dankbaar. 
Bij de hervatting van mijn 
werkzaamheden zal ik de 
eerstkomende jaren enkele 
grenzen in acht moeten nemen. 
Ik moet mij beperken tot een 
normale werkweek van 40 -  45 
uur en zoveel mogelijk nacht
werk vermijden. Binnen die 
grenzen kan ik -  met enige or
ganisatie -  mijn werk als Ka
merlid en lid van het Europees 
Parlement goed blijven vervul
len. Het partijvoorzitterschap 
laat zich daar echter moeilijk 
mee combineren.' De partij 
heeft er recht op, dat de voor
zitter zoveel mogelijk de partij 
in gaat door regelmatig te 
spreken voor kiesverenigingen, 
Staten- en Kamercentrales. Die 
spreekbeurten zou ik slechts 
bij uitzondering kunnen ver
vullen. Het partijvoorzitter
schap is bovendien een vrij 
zware psychische belasting, 
met hoeveel plezier en liefde ik 
de functië tot dusver ook heb 
vervuld.
Beide overwegingen hebben 
mij er toe gebracht het partij
bestuur mee te delen, dat voor 
mij een opvolger moet worden 
gezocht, die op de partijraad in 
november a.s. kandidaat zou 
kunnen worden gesteld. Het 
vinden van een geschikte kan
didaat zal misschien niet een

voudig zijn. Ook daarom 
meende ik tijdig te moeten be
slissen. -

Kuiper zal als waarnemend 
voorzitter blijven optreden tot 
september a.s. Ik hoop tot dan 
wel aan alle bestuurswerk
zaamheden te kunnen deelne
men. Ik vertrouw daarna het 
voorzitterschap weer te kun
nen vervullen tot het najaar. 
De opvolger heeft dan nog 
ruim de tijd zich voor te berei
den op de belangrijke beslis
singen die in C.D.A.-verband 
moeten vallen en op de verkie
zingscampagne.
De beslissing om op termijn af 
te treden is mij niet gemakke
lijk gevallen. Ik heb in de afge
lopen jaren in de partij veel 
sympathie ontmoet en veel 
bemoediging ontvangen. Mijn 
verantwoordelijkheid tegen
over mijn gezin, de partij en 
mijzelf liet echter thans geen 
andere keus.
De A.R.P. heeft altijd mensen 
'kunnen vinden, die bereid wa
ren een zware taak te aanvaar
den. Dat. zal ook nu wel weer 
lukken.
Bij mijzelf overheerst de dank
baarheid voor mijn herstel en 
voor het werk, dat ik de laatste 
twee jaar heb mogen doen.

J. de Koning

Wie dit weekblad waardeert 
zou ook Trouw moeten kennen 

probeer abonnement 
f 6 ,-  korting

Trouw
. Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zónder 

postzegel aan Christelijke Pers, Antwoordnummer 2792, 
Amsterdam. U ontvangt dan drie maanden lang het 
ochtendblad Trouw , met betrouwbaar nieuws, veel 

achtergrondinformatie, bondige commentaren eij 
toelichtingen, rond zes pagina’s kerkelijke berichtgeving 

per week en f 6 -  korting op de abonnementsprijs.
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Aanwijzingen van sterke 
uitholling positie bedrijfsleven

De gemiddelde werkloos
heidscijfers hebben de laat
ste jaren een blijvende stij
ging te zien gegeven. Sinds 
1964 met nog maar 32 dui
zend werklozen kwamen er 
daarna vrijwel iedere keer 
enkele 10-duizenden bij. 
Sinds 1972 ligt het jaarge
middelde boven de 100 dui
zend. In dat jaar 115 dui
zend, in 1974 143 duizend en 
voor dit jaar heeft het CPB 
een gemiddelde van zelfs 
190 duizend werklozen ge
raamd.

Deze raming betekent dat in de 
komende herfst en winter met zoals 
normaal veel seizoenwerkloosheid 
het aantal werklozen het kwart mil
joen zeker heel dicht zal naderen. 
Een nieuw magisch getal, zoals de 
200 duizend van Boersma vorig 
jaar? Niemand hoopt dat, maar we 
hebben, lijkt het soms, al met 
tegenvallers leren leven, evenals 
met werkloosheid zelf. Dat is nogal 
makkelijk voor mensen, die dat 
probleem zelf niet raakt, maar 
moeilijker voor het merendeel van 
de werklozen zelf. Dat is onder 
meer af te leiden uit een onderzoek 
onder werklozen, waarvan de resul
taten in de in februari door de re
gering uitgebrachte „Nota inzake 
de werkgelegenheid” zijn gepubli
ceerd. Daaruit blijkt dat de werk
loosheid door de werklozen zelf in 
het algemeen negatief wordt erva
ren. Bijna 80% vindt de nadelen van 
werkloosheid groter dan de voorde
len, en nog geen 10% niet. Ook de; 
uitslag van een recente NIPO- 
enquête geeft aanwijzingen in die 
richting. Daarin noemde zo’n 95% 
van de geënqueteerden de bestrij
ding van de werkloosheid prioriteit

WERK
LOOSHEID
In het raam van een artikelenserie 
over de werkloosheid in de ko
mende nummers van dit blad, 
leest u deze week een eerste bij-., 
drage, in een reeks van twee, van 
de hand van mr. B. M. J. Pauw, 
adjunct-secretaris van het Neder
lands Christelijk Werkgeversver
bond. In zijn eerste inleidende bij
drage gaat hij o.a. in op het recht 
op arbeid, de activiteiten van de 
regering en op de positie van het 
bedrijfsleven. In zijn tweede bij
drage zal de auteur nader ingaan 
op een aantal maatregelen die dej 
werkgeversorganisaties nodig1 
achten ter bestrijding van de 
werkloosheid.

door mr,
B. M. J. Pauw

nummer één. En zoiets zegt men 
natuurlijk niet zo maar.

Recht op arbeid
Al met al is wel duidelijk, dat het 
beleid van de regering moet zijn 
gericht op volledige werkgelegen
heid, dus: bestrijding van de werk
loosheid. Recht op “ arbeid is im
mers een fundamenteel recht en 
gaat ervan uit, dat arbeid een mid
del is tot zelfontplooiing van de 
mens. Het deelnemen aan het ar
beidsproces geeft hem immers de 
mogelijkheid tot het dragen van 
een stuk, medeverantwoordelijk
heid voor het functioneren van 
onze economie, de motor voor de

verdere ontplooiing van onze na
tionale en internationale wereld. 
Het deelnemen aan het arbeidspro
ces geeft de mens ook de mogelijk
heid tot meer contact met zijn me
demens en tot de eigen voorziening 
in het stoffelijke onderhoud van 
zichzelf en zijn gezin. Alhoewel zij 
zich daar niet helemaal duidelijk 
over uitlaat, is het waarschijnlijk 
om deze redenen dat de regering in'' 
de werkgelegenheid snota de doel
stelling van volledige werkgele
genheid onderschrijft voor allen die 
werken kunnen en willen. Werkge
vers en werknemers deden het
zelfde in een „interimadvies over 
de werkloosheidsbestrijding” , dat 
de Raad voor de Arbeidsmarkt -  
een zelfstandige SER-commissie 
op 9 januari yan dit jaar aan de re
gering uitbracht. Behalve het recht 
op arbeid is er nog een andere re
den, waarom het noodzakelijk is de 
werkloosheid met ons volle ge
wicht tegen te gaan, en die meer 
vanuit de totaliteit van de economi
sche sfeer (= macro-economisch) 
naar voren komt. Het gaat daarbij, 
dan met name om de vraag hoeveel 
mensen in Nederland voor hoeveel 
andere mensen de kost moeten op
brengen en tot hoever. De Memorie 
van Toelichting bij de Begroting 
1975 voor Sociale Zaken rekende 
ons voor, dat van .de afhankelijke 
beroepsbevolking 1 op dé 5 mensen 
door werkloosheid, ziekte of inva
liditeit niet kan werken. Terzijde 
kan hierbij worden vermeld, dat 
volgens de directeur van de Ge
meenschappelijke Medische Dienst 
kortgeleden in het blad van het 
Ned. Chr. Werkgeversverbond 
(NCW), „De Werkgever” , ook de 
WAO .enkele 10-duizenden -  maar 
dan versluierd -  werklozen bevat. 
Minister Boersma .toonde zich in 
zijn MvT terecht bezorgd over de 
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Vrijheid is niet 
vanzelfsprekend

Wat vrijheid werkelijk is, beseft een mens eigenlijk pas goed wanneer hij in onvrijheid heeft verkeerd. Dat het zo in het leven gaat is in feite niets bijzonders. Wanneer een mens het koud heeft waardeert hij de warmte. Wanneer hij langere tijd in hete streken leeft, voelt hij er behoefte aan een tijd in de omgeving van luchtige koelte te vertoeven. Het blijft zo - en dit is opvallend -, dat een mens soms weinig bewust leeft in en geniet van de omstandigheden, waarin hij zich het beste kan welbevinden.
Vijf jaar onvrijheidVrijheid is voor velen zo vanzelfsprekend, dat de neiging aanwezig is, er geen vinger voor uit te steken. Waarom zou je; het is immers vanzelfsprekend!Het blijft erg goed om ook na dertig ja ar de bevrijding, na vijf jaar onvrijheid in Nederland, te herdenken. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid moet bevochten wor

den en als je vrijheid hebt moet je die proberen te behouden. Dat vraagt een actieve en attente benadering, een bewuste en wakkere levenshouding.Niet alleen „lichamelijk”, maar ook „geestelijk”. Wat het gaat in het leven -  het is goed dit te bedenken — zowel om vrijheid je te bewegen als om vrijheid te denken wat je wilt en je gedachten - zo maar - in vrijheid uit te spreken.
Geestelijke vrijheidGeestelijke vrijheid. Je vraagt je wel eens af of die steeds voldoende' aanwezig is; of men die elkaar wel

voldoende gunt. Zowel op het gebied van kerk, als van staat, als van maatschappij, als tevens op het gebied van het overige culturele leven.Uiteraard mag men elkaar met woorden bevechten. Stel je voor, dat je eikaars gedachten niet zou mogen bestrijden. Je mag - uiteraard - proberen elkaar te overtuigen. Maar is het soms niet zo, dat men elkaar in een bepaald kader probeert te praten, elkaar in een zeker keurslijf tracht te dringen? Zo moet je denken, anders past het niet in „het” patroon.Daar moet men bijzonder voorzichtig mee zijn. Elkaar „plat" praten

g en sch ou l i l

heeft bovendien op langere termijn gezien weinig zin. De plat-geprate. zal proberen op te staan en zal trachten zijn - geestelijke -  vrijheid te herwinnen. Dit moet men vandaag bij allerlei actuele zaken in het oog houden.Het is opvallend hoe snel wij de neigirig hebben om elkaar in een zelfde gedachtenpatroon te dringen. Het is de vraag of wij elkaar soms wel voldoende ruimte geven en overlaten om met eigen gedachten

frank en vrij voor het voetlicht te komen.Hoe snel worden wij niet in een kwaad daglicht gesteld of dringen wij elkaar in een bepaalde hoek.In vrijheid leven is niet zo simpel. Hoe doe je dat? Hoe geef je elkaar de ruimte?
VerantwoordelijkheidWij staan op het standpunt, dat de verantwoordelijkheid van de mens voorop staat. De mens als beelddrager van God. Daarvoor is voor die mens een zekere mate van vrijheid, van ruimte nodig. In zekere mate. Want er zijn naast de ene mens andere mensen. De mens is geen eenling.Maar de mens is met persoonlijke verantwoordelijkheid bekleed. Nergens anders dan in de Bijbel wordt dat zo duidelijk naar voren gebracht. Het gaat om verantwoord leven in een kostbare en kostelijke vrijheid.

W. de Kw.
Enkele bemoedigende 

woorden naar het 
bedrijfsleven hadden 

mogen worden verwacht

Vervolg van pag. I
omvang van het inactieve deel van 
de afhankelijke beroepsbevolking. 
Letterlijk zei hij: „De kleiner wor
dende actieve beroepsbevolking 
moet in de vorm van sociale verze
keringspremies en belastingen 
steeds meer opbrengen voor de 
steeds groter wordende niet-actieve 
beroepsbevolking” . Daarmee sprak 
hij een waar woord, waarvan de 
harde waarheid een dezer dagen in 
nog grotere omvang voor ogen 
kwam door berekeningen van het 
eerder genoemde NCW-blad „De 
Werkgever” . In zijn nummer van 17 
april jl. becijferde dit blad, dat het 
inactieve deel van de werknemers 
dit jaar zelfs al 25% zal bedragen. 
Bij deze trieste constatering zijn -  
nog afgezien van alle individuele 
ellende, laten we dat vooral niet 
vergeten -  ernstige problemen in 
het geding die enerzijds te maken 
hebben met het veilig stellen van 
onze> sociale voorzieningen en an
dere belangrijke gemeenschappe
lijke voorzieningen, -  en anderzijds 
met de draagkracht en de in rede
lijkheid te vragen solidariteit van 
de actievèn en van het bedrijfsle
ven. Daarmee is tevens de vraag 
aan de orde of we de voor een deel 
zelfstandige stijging van de geza
menlijke lasten ongewijzigd kun
nen laten voortduren o f dat we 
prioriteiten moeten stellen, dat is 
voorrangpunten stellen in be
staande en gewenste nieuwe voor
zieningen. Het aandeel van 51% van 
de collectieve lasten in het natio
naal inkomen en van 75% in de 
toename van het nationaal inkomen 
zal moeten wijzen in de richting 
van herwaardering en prioriteits
stelling. Ook het in onderzoeken 
van het Nederlands Economisch 
Instituut en van het Centraal Plan
bureau .aangetoonde verband tus
sen de, o.a. door een zekere afwen
teling, sterk gestegen reële ar
beidskosten en werkloosheid past 
daarin. De conclusie zal duidelijk 
zijn: zowel het hoog aangeschreven 
récht op arbeid en de daarmee sa
menhangende maatschappelijke en 
sociaal-psychologische factoren als 
macro financieel-economische re
denen dwingen zonder meer tot een

terugdringen van de werkloosheid. 
Vanuit deze, ook door de huidige 
en vorige regeringen onderschre
ven noodzaak, zijn daartoe natuur
lijk al pogingen gedaan. Vorige re
geringen konden vanwege de aard 
en omvang van de toenmalige 
werkloosheidssituaties in hun tijd 
meestal volstaan met aanvullende 
werkgelegenheidsprogramma’s met 
een tijdelijk en overbruggend ka
rakter.

Activiteiten Regering
Bij de huidige regering ligt dat an
ders. Niet alleen omdat de werk
loosheid zeer omvangrijk is gewor
den, maar ook, en niet in het minst, 
omdat een groot deel daarvan is toe 
te schrijven aan structurele, aan 
duurzame oorzaken. Het CPB be
rekent deze „blijvende” o f structu
rele werkloosheid op minstens 12Ó 
duizend. Men mag zeker niet zeg
gen, dat de huidige regering géén 
pogingen heeft gedaan. Vooral 
sinds de halverwege vorig jaar zeer 
sterk oplopende werkloosheid 
volgden de activiteiten van de rege
ring in het kader van de werkgele- 
genheidsproblematiek zich snel op. 
Aan concrete maatregelen uit de 
begroting van 1975'waren o.a. te 
noemen:
■ verlaging van de loon- en inkom
stenbelasting;
■  extra overheidsbijdrage in de so
ciale verzekeringen. Daarna volgde_ 
enkele dagen later een serieu-" 
ze maar vooral analyserende „In- 
terim-nota inzake de bestrijding 
van de werkloosheid” . De teleur
stelling hierover was vooral door

het ontbreken van -  zij het verschil
lende -  structurele maatregelen 
zowel bij werkgevers als werkne
mers groot. Meer waardering kre
gen maatregelen op meer onderge
schikte punten en de degelijkheid 
van de nota. Eveneens met het oog 
op de bestrijding van de werkloos
heid stuurde premier Den Uyl de 
Tweede Kamer op 19 november een 
kostbare brief, waarin hij een 3,5 
miljard programma aankondigde, 
door de daarin voorkomende belas
tingverlaging vooral gericht op een 
bestedingsverruiming. Behalve de 
vakcentrales hadden ook de werk
geversorganisaties hun -  zij het an
dere -  kritiek. Het bedrijfsleven 
miste ook nu weer de nodig ge
achte verbetering van de financiële 
positie van de bedrijven. Een in de
cember bij de behandeling van de 
begroting van Sociale Zaken aan
genomen motie-Van Amelsvoort ter 
verlaging van de vennootschapsbe
lasting voerde de regering niet uit. 
Op 30 januari moest het kabinet 
zich intussen een interpellatie- 
Wiegel over de werkloosheid laten 
welgevallen, zonder verdere gevol
gen overigens. Intussen ontstond 
ook vanuit de bevolking actie tegen 
de werkloosheid. Talrijke werklo
zencomités kwamen als paddestoe
len uit de grond en legden als be
langrijkste eis op tafel verlenging 
en verhoging van de werkloosheids
uitkeringen. Daarin werden zij 
overigens gesteund door de vakbe
weging. Intussen' ook daalde een 
regen van gevarieerde suggesties 
ter bestrijding van de werkloosheid 
met een steeds' grotere regelmaat 
op de publieke opinie neer. Deze 
suggesties varieerden van een

„ontpolitisering van de werkloos
heid”  tot het „inschakelen van 
werklozen bij dë aardappeloogst in 
Zeeland” .

Positie bedrijfsleven
Op 17 februari jl. verscheen dan 
toch dé „Nota inzake de werkgele
genheid” . Ook weer een degelijk en 
serieus stuk, ditmaal met óp de kop 
af 59 maatregelen. Maar ook met 
het verlossende woord? Gezien de 
qua hoofdstrekking kritisch getinte 
reacties: neen. Maar het is de vraag 
o f men dat woord, gezien ook de 
ingewikkeldheid van het probleem 
en gezien de onzekere structurele 
ontwikkeling op lange termijn, van 
de regering in alle redelijkheid had 
mogen verwachten. Het lijkt rede
lijk die vraag ontkennend te be-- 
antwoorden. Maar wel hadden en

kele verlossende, al waren het maar 
bemoedigende woorden in de rich
ting van het bedrijfsleven verwacht 
mogen worden. Zo is er de in de 
Nota inzake de werkgelegenheid -  
niet voor niets -  opgenomen nota 
van het Centraal Plan Buro (CPB), 
waarin, met alle modelmatige sla.- 
gen van de arm, die er bij passen, 
toch in zijn algemeenheid wordt 
aangetoond de negatieve gevolgen 
van de sterk gestegen reële ar
beidskosten op de werkgelegen
heid. Ook zijn er de duidelijke ook 
door de regering in de Werkgele- 
genheidsnota weergegeven aanwij
zingen, dat er op grote schaal 
■sprake is van een uitholling van de 
financiële positie van het Neder
landse bedrijfsleven. Bijvoorbeeld 
deze twee duidelijke gevolg
trekkingen hadden de regerings
maatregelen toch wel mogen aan
sluiten.

Drs. Beinema 
kamerlid ARPDrs. N. Beinema zal de door het vertrek van drs. Ad Schouten opengevallen plaats in de ARP Tweede Kamerfractie bezetten. Het nieuwe ARP kamerlid is 42 jaar oud, gehuwd en vader van drie kinderen. De heer Beinema, die in Utrecht Nederlandse Taal en Letterkunde studeerde, is momenteel wethouder van Middelburg. Daarnaast is hij nog leraar aan de Christelijke Scholengemeenschap in de Zeeuwse hoofdstad. Deze functies denkt hij echter binnen niet al te lange tijd op te geven. Wél denkt hij evenwel zijn Raadslidmaatschap voorlopig aan te houden. Overigens blijft het nieuwe kamerlid in Middelburg wonen. In de Tweede Kamér hoopt drs. N. Beinema zich onder andere met zaken te kunnen bezig houden die een raakvlak hebben met zijn huidige werkzaamheden, zoals cultuur, volksgezondheid, milieu en maatschappelijk werk.

5 MEI
Wij herdenken deze week dat er 
nog niet zolang geleden een tijd 
achter ons ligt waarin .het 
Nederlandse volk geleden heeft. 
Vijf jaar lang een strijd op leven 
en dood. Niet alleen in materiële 
zin. Met name in geestelijke zin. 
Wij waren daartoe helemaal niet 
voorbereid. Het heeft dan ook 
tijd gekost alvorens men ging 
beseffen wat er aan de hand was. 
Het ging om onze geestelijke, 
pluriforme vrijheid. De Heer te 
gehoorzamen boven het gebod van 
mensen, werd weer een duidelijke 
zaak.
Van buitenaf en van bovenaf werd 
ons opgelegd hoe wij moesten 
denken en handelen in het leven. 
Wij zijn er nog dankbaar voor uif 
de grond van ons hart dat een 
nieuwe elite in ons volk dit heeft 
gezien. Zich daartegen 
onwrikbaar heeft verzet en de 
anderen hebben^opgeroepen hun 
strijd mee te strijden. Het roept 
ons ook nu op waakzaam te 
blijven.

Rotterdam 1940
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PARTIJ
VOORZITTER

De post van partijvoorzitter 
vraagt veel van degenen, die tot 
die verantwoordelijkheid worden 
geroepen. De beslissing, die onze 
partijvoorzitter heeft moeten 
hemen legt t̂ aar nog eens extra 
getuigenis van af. Terecht 
constateert hij, dat het 
partijvoorzitterschap een vrij 
zware psychische belasting 
betekent. Alle partijvoorzitters, 
die wij meemaakten ervoeren dat 
ook zo. Wij zien de heer De Koning 
node vertrekken als voorzitter. 
Niettemin zijn wij van mening, 
dat zijn keuze in de gegeven 
omstandigheden de enig juiste 
was. Het is geen eenvoudige zaak 
in de openstaande post te 
voorzien. Het partijbestuur en de 
partij zullen ook lering moeten 
trekken uit de lessen, die het 
harde leven heeft gegeven.

★  ★
Ar

OVERBODIG
Er is in de Tweede'Kamer

nauwelijks een fundamenteel 
verschil van mening geweest over 
de aanpak van de werkloosheid. 
Het korte-termijn beleid van de 
regering werd slechts op 
onderdelen "bekritiseerde De 
beslissingen over het 
lange-termijn beleid blijven 
wachten tot -  waarschijnlijk -  de 
miljoenennota 1976.
Het debat stond op zich zelf op een 
redelijk.niveau. Maar.zie, toch 
ontaardt zij dan in een stemming 
over een reeks moties die 
gedeeltelijk als overbodig kunnen 
worden beschouwd. Ook de 
ARP-fractie had 2 moties 
ingediend. Eén op naam van drs. 
Beumer, die tijdens dit debat zijn 
„maiden speech”  hield, en één op 
naam van mr. J. N. Schotten, die 
had gevraagd om overheidsgeld 
voor het geven van een eenmalige, 
grote onderhoudsbeurt voor 
eigenaars/bewoners. De gedachten 
in deze moties werden door de 
regering overgenomen, waarna zij 
werden ingetrokken om aan te 
tonen dat het allereerst om de 
zaak en niet om politiek gewin 
gaat. Éen motie beoogt nog steeds 
de uitspraak, zoals in de motie 
verwoord, aanvaard te krijgen 
door de regering onder druk te 
zetten. Overbodige moties 
ontkrachten die bedoelingen en

verworden tot machteloze 
getuigenissen voor de publieke 
tribune. Een debat over de 
werkgelegenheid en de bouw 
verdient een waardiger slot dan 
stemming over overbodige moties.

Ar Ar 
★

ROTTERDAM
Door een besluit van het College 
van B. en W. in Rotterdam is de 
rode vlag op 1 mei in Rotterdam 
dan toch niet uitgestoken.

Wij hebben daarvan met 
waardering kennisgenomen. Het is 
op de keper beschouwd toch een 
moedige daad, na zoveel ophef van 
te voren (de burgemeester zelf zou 
de vlag zonodig eigenhandig 
hijsen), een meerderheidsbesluit 
niet uit te voeren.
Wij kunnen alleen raden naar dé 
beweegreden naast die in de 
officiële berichtgeving.
Naar onze mening heeft de 
burgemeester zich tenslotte weer 
herinnerd wat hij bij de installatie 
heeft gezegd: „Ik hoop te 
functioneren als een goed 
beschermer van de spelregels -  
niet alleen t.o.v. degenen die mijn 
kandidatuur hebben gesteund, 
maar ook en juist van de 
minderheden in de gemeente 
Rotterdam” .
Houdt dat altijd voor ogen 
burgemeester!

* Ar 
Ar

PORTUGAL
Objectief gezien moeten er twee 
grote teleurstellingen te 
verwerken zijn geweest in 
Portugal.
De eerste is die van de

communistische leider Cunhal 
Hun zeteltal in de vergadering 
waarin een grondwet zal worden 
vastgesteld, ligt ver beneden de 
verwachtingen.
De tweede teleurgestelde zijn de 
militaire leiders. Er zijn -  anders 
dan zij hoopten -  maar weinig 
blanco-stemmen uitgebracht.
Beide groeperingen hebben door 
de verkiezingsuitslag moeten 
constateren dat het Portugese 
volk van een sterke radicalisering 
van de maatschappelijke 
verhoudingen niets moeten 
hebben.
Het zou daarom niet zó verstandig 
zijn als.een minimale meerderheid 
van socialisten en communisten 
(± 51%) hun wil straks aan het 
gehele yolk zouden opleggen. Een- 
teleurstelling moest overigens ook 
het christen-democratische CDA 
incasseren door nog geen 10% van 
het stemmenaanfal te behalen:

Prof. Boukema in Senaat:

Rechter bij uitstek 
geschikt vast te 

stellen of regeling 
klopt met de grondwet

„Algehele herziening van de 
grondwet verplicht tot een 
beslissing over wat er in ge
regeld behoort te worden.

De opvatting van de rege
ring dat de gron'dwet (GW) 
geen volledige en uitputten-  ̂
de regeling van de staatsor
ganisatie behoeft te geven, 
deel ik” .

Maar wat dan wel? Aldus betoogde 
onlangs in de Eerste Kamer, prof.
P. J. Boukema in de Senaat Nbij het 
debat over de nota Grondwet her- 
zieningsbeleid. „Van de kant van 
de regering is gezegd: „de basis
principes van het Nederlandse 
'staatsbestel”  en „slechts die bepa
lingen die zó gewichtig zijn dat zij 
alleen maar langs de moeilijke en 
tijdrovende weg van een grond
wetsherziening kunnen worden 
gewijzigd” . Deze maatstaven zijn 
rijkelijk vaag. Een discussie erover 
op dit moment boet echter aan be
lang in nu erkend moet worden dat 
de vraag wat basisprincipes van het 
staatsbestel zijn, zich moeilijk leent 
voor een rechtstheoretische bena
dering. Van gewicht is datgene wat 
.door de grondwetgever op een be

paald moment van groot belang 
wordt geacht. Het gaat m.a.w. om 
een subjectieve, tijdgebonden 
waardering. Het is m.i. beter die tot 
uitdrukking te brengen bij de ver
schillende individuele voorstellen 
tot deconstitutionalisering c.q. con- 
stitutionalisering, dan daarover nu 
in algemene termen over te discus
siëren.
Ik wil me nu beperken tot enkele 
concrete voornemens van de rege
ring zoals in de nota weergegeven. 
Veel om over te praten is er -  na de. 
mededelingen in de Memorie van 
Antwoord -  niet overgebleven. Met 
betrekking tot de vier-jarige zit
tingsduur van de Eerste Kamer, de 
openbaarheid van bestuur en van 
adviezen, en een recht op inzage 
van persoonlijke gegevens kan ge
zegd dat mijn fractie de plannen 

.van ,de regering dienaangaande 
aanvaardt en de concrete voorstel
len afwacht.

Sociale grondrechten
Hetzelfde geldt voor de sociale 
grondrechten. Het lijkt ons van be
lang dat door in de GW aandacht te 
schenken aan de sociale rechten de 
waarde tot uitdrukking wordt ge
bracht die daaraan moet worden

f  PERSBERICHT PARTIJVOORZITTER }
Het A.R.P. partijbestuur gaf de 
volgende verklaring uit n.a.v.het 
besluit van drs. de Koning om als 
voorzitter af te treden: „De voor
zitter van de A.R.P.,drs. J. de Ko
ning, heeft in de vergadering van 
het partijbestuur van 25 april 1975 
medegedeeld, dat zijn genezings
proces zich voorspoedig voltrekt, 
maar dat hij niettemin op medisch 
advies zijn werkzaamheden zal 
moeten beperken. In verband 
hiermede is de heer De Koning tot 
de conclusie gekomen, dat hij er 
goed aan zal doen zijn werkzaam
heden als partijvoorzitter op ter
mijn te beëindigen. Concreet bete
kent dit, dat hij het voorzitter
schap op de najaarspartijraad van 
8 november 1975 zal neerleggen. 
Het partijbestuur betreurt het, dat 
deze beslissing nodig is, maar is

tevens van mening, dat er geen 
andere keuze voor haar partij
voorzitter open staat. In een vol
gende vergadering zal het partij
bestuur zich nader beraden over 
de vervulling van de op handen 
zijnde vacature. Het dubbeltal zal 
op de najaarspartijraad worden 
vastgesteld, waarna de kiesver
enigingen een nieuwe voorzitter 
zullen kiezen, die direkt daarna in 
functie treedt. Tot september 1975 
blijft dr. D. -Th. Kuiper met- de 

'waarneming van het voorzitter
schap belast. De heer De Koning 
zal wel aan de beraadslagingen 
deelnemen. De heer De “Koning 
blijft uiteraard lid van de Tweede 
Kamer en van het Europees Par
lement.” Zie ook pag. T van dit 
nummer.

,flet toetsingsrecht heeft als risico politisering van de rechtspraak, als dankbare illustratie dient hierbij de 
recente abortusuitspraak van het Westduitse Bundesverfassungsgericht” .

gehecht. Intussen dient op dit punt 
enige voorzichtigheid in acht te 
worden genomen. In de regel zal 
het nog niet mogelijk zjjn het reali
seren van de sociale grondrechten 
bij de rechter af té dwingen. In dat 
geval dienen de sociale grondrech

ten ook niet als subjectieve rechten 
te worden geformuleerd. Daardoor 
wordt misverstand veroorzaakt, en 
worden verwachtingen gewekt die 
niet kunnen worden gehonoreerd, 
waardoor de grondwet aan gezag 
inboet. Gekozen moet dan worden

voor ó f een .opdracht tot wettelijke 
regeling, óf een algemene aanbeve
ling in de zorg van de overheid, 
d.w.z. voor instructienormen. Al 
zijn dit ook rechtsnormen, ze heb
ben toch vooral een programma-

Vervolg op pag. 4

Integriteit
Enkele weken geleden 
heb ik op deze plaats het 
PvdA-Kamerlid Ter Beek 
de socialistische pendant 
genoemd van zijn liberale 
collega Waalkens.

Dit omdat hij als gast van 
Noord-Vietnam het strijdtoneel 
in Zuid-Oost Azië had bezocht 
en ons nu „deskundig” voor
lichtte over de werkelijke mo
tieven en ideologische achter
gronden van de strijdende par
tijen aldaar. Hij heeft zich nu 
beklaagd omdat althans de 
reiskosten voor zijn eigen reke
ning en/of van zijn partij kwa
men. >
Omdat ik hem graag volledig 
recht wil doen breng ik die rec
tificatie gaarne aan. Overigens 
is het onderdeel reiskosten een 
betrekkelijke bijkomstigheid en

doet het aan de konklusie die 
gebaseerd was op de wijz^ 
waarop Ter Beek zijn informa
ties had verkregen niets af.
Het lijkt mij dan ook wat over
gevoelig, dat Ter Beek zich door 
deze onnauwkeurigheid op een 
niet essentieel onderdeel (die in 
alle persberichten voorkwam) in 
zijn integriteit aangetast ge
voelde.
Als het gaat om andere integri
teit zou hij zich nog eens kun
nen verstaan met zijn eigen 
fractievoorzitter Van Thijn, die 
(nadat ik zaterdags tot twee 
keer toe rechtstreeks met hem 
over . de besluiten van het 
PvdA-congres voor radio en

televisie had gediscussieerd en 
nadat Andriessen een volle dag 
de tijd had genomen om zijn 
kommentaar zorgvuldig te 
overwegen) des maandags zon
der blikken of blozen ver
klaarde dat „het duo A en A” 
hun kommentaar op de beslui
ten van het PvdA-congres al 
kant en klaar op papier hadden 
toen het congres nog moest be
ginnen.
Mijn begrip voor de moei
lijke situatie van collega 
Van Thijn en zijn be
hoefte de tegen zijn ad
vies in genomen besluiten 
te bagatelliseren en de 
aandacht op „het duo A  
en A ” (die overigens met 
hun fracties het kabinet 
mee mogelijk maakten en 
maken) af te leiden, is 
groot genoeg om mij niet 
in mijn integriteit aange
tast te gevóelen.
Noot: daar NG In verband met Ko
ninginnedag een dag eerder moet 
worden gedrukt, moet ik volstaan 
met bovenstaand stukje. Enkele 
meer actuele zaken kunnen daarom 
eerst volgende week worden ge
plaatst.
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SOCIALE GRONDRECHTEN IN 
GRONDWET OPNEMEN DIE BEGIN 

VAN REALISERING TE ZIEN GEVEN

Vervolg van pag. 3 
tisch karakter in die zin dat ze voor 
een deel nog gerealiseerd moeten 
worden waarbij de mate waarin dat 
zal geschieden afhankelijk is Van 
de actuele, toekomstige omstan
digheden. Juist om de GW. niet te 
degraderen tot een optelsom van al 
of niet vrome verlangens, moeten 
m.i. slechts die sociale grondrech
ten als instructienorm worden op
genomen, die tenminste een begin 
van realisering te zien geven. 
M.a.w.: de afstand tot de realiteit 
mag niet té groot worden. Onder 
dat voorbehoud gaan we gaarne 
met de regeringsplannen mee.

Toetsing srecht
Tenslotte enkele opmerkingen over 
het toetsingsrecht. De regering 
voelt voor invoering daarvan niets. 
Zij .durft de risico’s die dit mee- 
.brengt niet aan. Ik betreur dat. De 
wetgever is aan de grondwet ge
bonden en de rechter is m.i. -  ook

Prof. P. J. Boukema.
in Nederland -  bij uitstek geschikt 
om vast te stellen o f een regeling 
met de grondwet in overeenstem
ming is of niet.
Is het zo ongerijmd te veronderstel
len dat de politieke intensiteit 
waarmee een beleid wordt nage

streefd invloed uitoefent op de 
nauwgezetheid waarmee de grond
wettigheid van de regeling wordt 
bekeken? Moet niet erkend dat 
naarmate de wet méér wordt gezien 
als beleidsinstrument dan als codi
ficatie van reeds bestaande nor
men, er meer aanleiding voor toet
sing door een onafhankelijke in
stantie is? Is -het niet juist, dat de 
verdeling van de rechtsnormen 
over de wet in formele zin en lagere 
regelingen vaak weinig te maken 
heeft met het gewicht van het voor
schrift? En dat het materiële recht 
vooral te vinden is in de op de for
mele wet berustende lagere rege
ling?

Welnu: wat is de ratio,-de zin dan 
nog voor het hanteren van het for
mele wetsbegrip als criterium voor 
de toelaatbaarheid van de toetsing? 
Ik geef toe dat" er ook bezwaren 
tegen toetsing zijn aan te voeren. 
De regering meet de risico’s" echter 
wel zeer breed uit. Natuurlijk 
brengt toetsing het risico van dë 
rechtsonzekerheid mee. Maar dat 
risico bestaat nu ook. Er is immers 
toetsing van wet aan verdrag moge
lijk. En heeft zich nu als gevolg 
daarvan de situatie voorgedaan die 
door de regering in zo schrille kleu
ren aan de overzijde is geschetst? 
Mijn indruk is van niet, al werd 
verscheidene malen de onverenig
baarheid van een wet met het ver
drag van Rome bepleit.
Belangrijker acht ik het risico van 
de politisering van de rechtspraak. 
Inderdaad kan een uitspraak 
waarbij de ongrondwettigheid van 
een wetsartikel wordt uitgesproken 
politieke discussie uitlokken en 
kan de rechter worden genoodzaakt 
een politieke strijdvraag te beslis
sen. En dankbaar kan als illustratie 
daarvan worden gewezen op de 
abórtus-uitspraak van het „Bun- 
desverfassungsgericht” in Karls- 
ruhe (het hoogste rechterlijke col
lege in de Bondsrepubliek, red.). 
Maar ook hier is er aanleiding_tot 
relativeren. Elke rechterlijke uit
spraak kan politieke discussie uit
lokken en niet zelden is een uit
spraak een beslechting van een ge
schil met politieke kanten. Uitein
delijk heeft echter de wetgever -  en 
niet de rechter -  het laatste woord, 
ook al neemt dat enige tijd.
De vraa'g is gesteld of rechterlijke 
toetsing uit een oogpunt van 
rechtsbescherming wel nodig is. Er 
zijn toch in de wetgevingsproce
dure voldoende waarborgen tegen 
ongrondwettige wetgeving inge
bouwd?
Stellig geeft de procedure -  vooral

HYPOTHEEK
to t 140 % én  m eer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.prov. 
GELDLENING f 5000 ,- 36 m. f 171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemidd. ONROEREND GOED 
Drs. J. A. Uding & Partn. Fin. adv. en vast-
goedcons. v. Maerlantlaan 7, A m ersfoort. Telefoon
033-1.68.03/3.20.68
Bijkantoren:
•  v.d. Helstlaan 39, H'sum, telef. 02150-1.32.87;
•  Tholenseweg 9, A’veen, telef. 020-43.11.99.

,NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer.,..

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-2113-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

Wij hebben op a llerle i gebied vo o r oud en 
jong

Studieboeken (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
D e V uurbaak en T. W ever.

.Ook de folders^van de. boeken van W . Schippers 
H. Kingmans, H. te Merwe en andere schrijvers.

Voor al Uw „B R O N N EN ” naar de

„BRONNENKONiNG
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422  
of antwoordnummer 1 in Houwetzijl 
(zonder postzegel).

99

Drukkerij De Longte B.V.
Postbus 171 - Dordrecht - Tel. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleuTen 
reklamedrukwerk

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en schaftketen 
scholen en 
kerken**- 
directie- en. 
schaft- 
wagens
etc. HOUTBOUWHAHB0

H A P D I N X V Ë L D
tel. Giessendam-Hardinxveld 3888

indien de adviezen van de Raad 
van State worden gepubliceerd -  
veel waarborgen. Des te minder, is 
mijn reactie, behoeft voor rechter
lijk ingrijpen gevreesd te worden. 
Moeiljjker is het -  juist nu de rech
terlijke toetsing ontbreekt -  voor
beelden te geven van ongrondwet
tige wetgeving te geven. 
Ónmogelijk is het echter niet. Zo 
valt op zijn minst sterkt te twijfelen 
over de verenigbaarheid van veel 
wettëlijke regelingen t.a.v. het bin
nentreden in woningen met het 
voorschrift van art. 172 GW. Zonder 
praktische grond is het pleiten voor 
het toetsingsrecht dan ook niet.
Het vraagstuk van de rechterlijke 
toetsing leent zich voor zeer uitge
breide -  niet alleen academische -  
discussie, waarin het element spe
culatie niet ontbreekt. Ik heb mij 
sterke beperkingen opgelegd. Het 
standpunt van de regering lijkt 
immers onwrikbaar terwijl ook in 
de Tweede Kamer geen duidelijke 
uitspraak is gevallen ten gunste 
van invoering van het toetsings
recht.
Geheel over het probleem te zwij
gen, leek echter niet aangewezen. 
Het betreft een vraagstuk waarin 
de spanning tussen rechtsstaat en 
democratie voelbaar wordt.
Het kwalificeren van het invoeren 
van het toetsingsrecht als een 
keuze ten nadele van de democratie 
is ongenuanceerd.
Maar wel kan gezegd dat daardoor 
aan het rechtsstatelijk element een 
accent wordt gegeven, hetgeen m.i. 
in deze tijd niet misstaat en boven
dien het gehalte van onze democra
tie ten goede kan komen” , aldus 
tenslotte prof. Boukema.

Vincent van Gogh Museum
P. Potterstraat 7, Amsterdam, telefoon 
020-76.48.81. Open alle werkdagen van 10.00 
itot 17.00 uur. Zon- en feestdagen van 13.00 
tot 17.00 uur.

DE EXPOSITIES ZIJN:
200 schilderijen van Vincent van Gogh, zijn 
collectie tekeningen, zijn collectie Japanse 
houtgravures.
De Theo van Gogh Collectie. 60 schilderijen 
van Paul Gauguin-, Henri de Toulouse- 
Lautrec e.a.

De toegangsprijs voor alle tentoonstellingen: 
f  2 , -  p.p. Kinderen onder geleide vrij tot 16 
jaar.

Vrije toegang hebben houders van het 
Cultureel Jongeren Paspoort; Het Cultureel 
Bejaarden Paspoort; Houders van 
Jaarkaarten.

Schaf zo’n voordelige jaarkaart nu aan.

Stort f  10,- t.n.v. De Comptabele van Het 
Rijksmuseum Vincent van Gogh.
P ostgironummer 1726989.

OECUMENISCH 
OPINIEWEEKBLAD
kritisch o ve r kerk, 
cu ltu u r en sam enleving

Prof. Verkuyl: De mythe van de RMS/Bidden voor 
de  reg ee rd e rs  in Chili?/Gew eldloze weerbaarheid 
n ie ts  voor onderdrukkers/H oe christelijk zijn de 
ch risten-dem ocraten  in Portugal?/H ans Bouma: 
K ernenergie onderm ijnt de  
sam en lev ing /O ud-am bassadeur Zeylstra: 
Ontwikkelingshulp doet m eer kwaad dan 
goed /P ro f. D iepenhorst: W orden studenten steeds 
rech tser? /A m erika  een gew ond dier met buiten 
p ropo rties gegroeide klauwen/Volgend jaar oorlog 
om d e  olie?/V elen zien brood in de 
vastendag/Pofem oloog  Tromp: Bewapening houdt 
conflicten in stand .

BON
□ ik abonneer me op Hervormd Nederland
□ a f 25,50/studenten f 20,50 per half jaar
□ ik vraag een proefnummer aan

Naam..................................................................
A dres.............................................................
Plaats..................................................... '..........
Telef............................... .....................................
Deze bon opsturen naar Hervormd Nederland. 
Antwoordnummer 1776, Den Haag.
Geen postzegel plakken.
Ook in de losse verkoop.

NEDERLANDSE
GEDACHTEN

WEEKBLAD VAN DE A.R.P 
EVANGELISCHE 
VOLKS-PARTIJ 
Waarin opgenomen Ad Rem 
(officieel orgaan Arjos) 
onder redaktie van 
G. A. Kieft (voorzitter), 
mevr. T0 van'Gelder-de Boer, 
tJ. dé Boer
TI.''W. van den Brink,
D. Corporaal
dr. W, de Kwaadsteniet,
mr. C. van de Wetering,
drs. C._Bremmer
(redactie-secretaris)

Adres van redaktie, 
'advertenties en 
administratie:
Dr. Kuyperstraat 3, 

••’s-Gravenhage, 
tel. (070) 18.39.60,

• giro 89673.

Abonnementsprijs: 
f  11,50 per half jaar. 
Giro 89673 ten name 
van de A.R. 
partijstichting 
te ’s-Gravenhage.

Studenten Ijonger en 
abonnement 
f7,- per half jaar. 
Losse verkoop f 0,75.
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Gewestvorming in Brabant

Grote bezorgheid over 
positie van het 

Land van Heusden en Altena
De Arjos Noord-Brabant hield 
op 4 april j.1. haar jaarverga
dering. Thema van deze bij
eenkomst was ditmaal „de ge
westvorming”. Een onderwerp 
dat de Brabantse gemoederen 
bepaald bezig houdt. Enkele 
deskundige inleiders waren 
uitgenodigd hun visie op de 
gewestvorming weer te geven,

zoals burgemeester Blanken 
van Lopik en mr. L. Frijda lid 
van de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland voor de PvdA. 
Ruim 50 belangstellenden 
woonden deze zeer geslaagde 
manifestatie bij, die ingeleid 
werd door Cees Sprong, voor
zitter van de afdeling Noord- 
Brabant. In zijn jaarrede kon

hij o.a. een ledenwinst van 
ruim 25% vermelden alsmede 
de oprichting van een nieuwe 
Arjoskern in Sleeuwijk. Ten
slotte onthulde hij het plan 
voor een grootscheepse leden
werfactie in West-Brabant dit 
voorjaar. Hiertoe zijn al con
tacten gelegd met diverse 
jeugdclubs en k.v.’s.

Cees Sprong, voorzitter Arjos Noord-Brabant.

De diskussie over gewest
vorming komt duidelijk op 
gang. Ook binnen de Arjos 
is dit een studie-objekt, dat 
regelmatig aan de orde 
wordt gesteld.

Ook Arjos Noord-Brabant stortte 
zich op deze komplekse materie 
door haar jaarvergadering, aan deze 
zaak te wijden. Waar bij andere 
konferenties steeds de grote lijn 
onder de loep werd genomen, ging 
het Arjos Noord-Brabant vooral om 
de vraag wat er nu precies met het 
land van Heusden en Altena moet 
gaan gebeuren. Moet het land van 
Heusden en Altena als zodanig één 
gewest gaan vormen, o f is het beter 
om het op de plaats Gorkum te be
trekken? Voordat voor- en tegen
standers zich met deze vraag bezig 
hielden, had men mr. W. Blanken 
(burgemeester van Lopik en me
dewerker aan een tweetal rappor
ten van A.R.-kommissies op dit gê  
bied), uitgenodigd om de nodige 
algemene informatie over gewest
vorming te verschaffen.

Thorbecke
Hij begon met de ontwikkelingen 
te schetsen die het noodzakelijk 
maken dat de bestuurlijke organi
satie, zoals die ruim een eeuw gele
den door Thorbecke was ontwor
pen, moest worden gewijzigd:
■ dezelfde wetten'gelden voor to
taal verschillende grootheden met 
geheel verschillende taken, zo werkt 
de gemeentewet zowel voor Am
sterdam als voor Katwoude
■ in 120 jaar zien we een drasti
sche verstedelijking en een grote 
uitbreiding van overheidstaken
■ nieuwe verplaatsingsmogelijkhe- 
den veroorzaken nauwe relaties tus
sen omliggende gemeenten
■ er is geen goede democratische 
controle mogelijk op het grote ver
warrende netwerk van gemeen
schappelijke regelingen
■ gemeenteraden kijken eerst naar 
tiet belang van de eigen plaats, 
daarna pas naar de belangen van de 
omgeving.
Mr. Blanken zag als oplossing voor 
de problemen van de bestuurlijke 
organisatie de vorming van 20-25 
gewesten, waarbij de provincies het 
veld moeten ruimen. Deze gewes
ten moeten taken overnemen van 
de gemeenten en de provincies, 
maar ook van de rijksoverheid om

te komen tot een decentralisatie 
van de macht. Een belangrijke ge
westtaak wordt het opstellen van 
regionale ontwikkelingsplannen, in 
het kader waarvan de gemeente
lijke bestemmingsplannen moeten

worden ingepast. Andere taken zag 
hij op het gebied van het milieube
heer en waterschapswezen, het on
derwijs, de volksgezondheid, het 
verkeer en vervoer, de recreatie e.d. 
Over de gemeentes merkte hij op

dat deze in stand moeten worden 
gehouden, waarbij er wel een mi
nimum draagvlak moet komen, zo
dat er een voortgaande gemeente
lijke herindeling zal moeten plaats
vinden. Tot slot vond de spreker 
dat, zowel de mentale instelling van 
de burger als van de bestuurder 
grootschaliger moet worden.

Land van Heusden 
en Altena

Na deze inleiding kwam het eigen
lijke théma, de verdeling van het 
Land van Heusden en Altena aan 
de orde. Sinds 1966 werken de ge
meentes van het Land van Heusden 
en Altena samen in een streekge- 
west, met veel élan aangevoerd 
door ene mr. J. N. Scholten. In de 
struktuurschets van De Gaéy 
Fortman wordt voorgesteld dit ge
bied in driéën te delen:
■ de noordelijke gemeentes Wou- 
drichem en Werkendam bij het 
Zuid-Höllandse gewest
_■ „Lek en Merwe”  met Gorkum 
als centrum
■ Dussen bij Breda en Aalburg 
bij Den Bosch.
Inmiddels hadden de 4 gemeen
tes en de Streekgewestraad zich

r
Konferentie jonge 

Evangelische Politici 
in Stockholm

Arjosbulletin 
„inkomensverdeling” '

De nieuwste Arjosuitgave betreft 
de veelbesproken zaken van de in
komensverdeling. Het bulletin 
werd samengesteld door leden van 
de Arj os-fraktiebegeleidingsgroep 
„financiële/ekonomische zaken” , 
waarbij elk van de vier schrijvers 
op zijn eigen wijze op de problema
tiek ingaat. Het buüetin bevat de 
volgende artikelen:

■ de ethische benadering van de 
inkomensverdeling (door Pieter Elf- 
ferich)

Een van de internationale organi
saties wacir de Arjos deel van uit
maakt, is het Gesprekscentrum van 
Jonge Evangelische Politici in 
West-Europa.
Van dit gesprekscentrum zijn lid, 
protestants-christelijke politieke 
jongerenorganisaties o f jongeren 
van zulke partijen uit Denemarken, 
Finland, Nederland, Noorwegen, 
Zweden en Zwitserland. Voorzitter 

.van het gesprekscentrum is de 
Noor Ivar Molde. Vice-voorzittér is 
Arjoslid Eric Ouwejan uit Amstel
veen. De belangrijkste aktiviteit 
van het gesprekscentrum is een 
jaarlijkse drie-daagse konferentie. 
Voor de konferentie die in de zo
mer van dit jaar wordt georgani
seerd, zijn al een aantal afspraken 
gemaakt. Zodoende is het mogelijk 
om vdorbereidingen te treffen in 
verband met de Nederlandse dele
gatie die aan de konferentie zal 
deelnemen. Hieronder de gegevens 
die in dit verband van belang zijn. 
Data: vrijdag 11 juli tjm zondag 13 
juli 1975.
De konferentie wordt gehouden in 
de Zweedse hoofdstad Stockholm.

I De .konferentie -  waar Skandinavi-

sche inleiders het woord zullen 
voeren -  heeft twee thema’s:
■ de energie-politiek
■ de derde wereld.
Het is de bedoeling dat van ieder 
van de deelnemende landen een de
legatie van ongeveer tien 
man/vrouw aanwezig is. Aij osleden 
die interesse hebben, kunnen zich 
opgeven bij het Arjos-sekretariaat 
(Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag). Alle 
Aijosleden maken in principe een 
kans om in de delegatie te worden

opgenomen, omdat het Arjosbe- 
stuur er vooral op toe wenst te zien 
dat de samenstelling van de delega
tie „evenwichtig” is. Er zullen zo
wel nieuwe leden, als ouwe ge
trouwe Aijosleden deel van uit 
moeten maken. Aan de konferentie 
zijn geen verblijfkosten verbonden, 
afgezien van waarschijnlijk een 
deelnemersbijdrage van zo’n f30,-. 
Over de reiskosten kan nog niets 
meegedeeld worden. We hopen in 
ieder-geval dat een deel van de 
reiskosten vergoed zal worden door 
het Europese Jeugd Fonds, waar 
inmiddels een verzoek om subsidie 
is ingediend. Misschien zijn er ook 
wel automobilisten onder de deel
nemende Arjosleden, zodat reiskos
ten op ook deze manier gedrukt 
kunnen worden. Verder moet men 
er op rekenen dat de Nederlandse 
delegatie vooraf een keer bij elkaar 
komt om van gedachten te wisselen 
over de organisatorische gang van 
zaken en de thema’s die in Zweden 
behandeld worden.
Inlichtingen kan men krijgen bij het 
Arjossekretariaat en bij Eric Ouwe
jan (Uilenstede 154-1101, Amstel
veen).

■ van ideaal naar werkelijkheid 
(door Jan Schild)
H inkomensvorming en inkomens
politiek (door Klaas de Vries)
■ instrumenten van de herverde
ling en de effekten daarvan (door 
Rien van Dieren).
Deze Arjosuitgave verschijnt in de 
serie Arj osbulletins over binnen
landse politieke onderwerpen, 
waarvan er per jaar in ieder geval 
vier uitkomen. Men abonneert zich 
op deze bulletins door f 5,— over te 

. maken op postgirorekening 
nr.1271'74, t.n.v. Stichting Arjos, 
Den Haag. Vermelden: ,(DKA

,1975” . Losse exemplaren van het 
bulletin over inkomensverdeling 
kosten f  1,50 per stuk. Bij bestel
ling per giro vermelden „inko
mensverdeling” .

Arjos Ovèrijssel belegt
debat werkgelegenheid

In samenwerking met een tweetal 
jongerenorganisaties te Rijssen, or
ganiseert de Overijsselse Arjos een 
vergadering waar de problematiek 
rond de werkgelegenheid centraal 
zal staan. De heren Schouten (ARP) 
en Rietkerk zijn bereid gevonden 
om met de aanwezigen van gedach
ten te wisselen. De bijeenkomst 
vindt plaats op vrijdag 9 mei te 
Rijssen, in één van de zaaltjes van 
de Gereformeerde Kerk aan de 
Boomkamp. Aanvang 19.45 uur.

uitgesproken voor handhaving van 
de eenheid van dit gebied. In de 
verwachting dat de in de struc
tuurschets genoemde 44 gewesten 
nooit van de grond zouden komen, 
en dus ook nooit een gewest met 
hoofdplaats Gorkum, ging de keuze 
tussen een gewest Drechtsteden en 
Breda, waarbij de gemeentes en de 
gewestraad allen in meerderheid 
voor Breda kozen,/Door de snelheid 
waarmee deze organen zich over de 
struktuurschets hebben uitgespro
ken, dreigde de diskussie over de 
gewestelijke indeling van het Land 
van Heusden en Altena een achter
haalde zaak te worden. De aanwe
zigheid van een groot aantal 
gewest- en gemeentebestuurders 
deed echter op zijn minst de indruk 
ontstaan dat men lang niet zeker 
was van de juistheid van hun keu
ze.
De diskussie over de gewestelijke 
indeling van het gebied Land van 
Heusden en Altena vond plaats in 
de vorm van een debat tussen mr.
L. Frijda, advokaat te Gorkum en 
lid van de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland voor de P.v.d.A., en 
drs. A. van Genabeek, burgemees
ter van Dussen en tweede voorzit
ter van het streekgewest. Mr. Frijda 
stelde dat de gewestvorming niet 
mag ontaarden in een politiek 
strijdpunt. De uiteindelijke inde
ling moet door een groot deel van 
de bevolking worden gedragen. 
Voörts vond hij de methode van De 
Gaay Fortman juist om eerst de 
maatschappelijke werkelijkheid te 
inventariseren, om vervolgens de 
bestuurlijke organisatie hieraan aan 
te passen. Hij zag sterke relaties 
van met name Woudrichem en 
Werkendam met een stad als Gor
kum: werkgelegenheid, onderwijs, 
gezondheidszorg, cultuur e.d. Hij 
pleitte er daarom ook voor in elk 
geval Woudrichem en Werkendam 
bij een gewest met Gorkum in te 
delen, daar aan de Hollandse 
Merwede-oever veel ’ beslissingen 
worden genomen die- ook invloed 
hebben op het leven in deze beide' 
gemeentes. „Het zou jammer zijn 
als zij daarop geen politieke in
vloed kunnen uitoefenen” .
Van Genabeek stelde daarentegen 
dat het Land van Heusden en Al
tena nooit enige bestuurlijke ban
den met Gorkum heeft gehad. Hij 
noemde het een typisch Brabants 
gebied waarvoor de ontwikkelingen 
in de Dongemond van erg veel be
lang zullen worden in de toekomst 
(werkgelegenheid en milieu). Hij 
vond de werkgelegenheid en wo
ningmarkt (overloop uit Rotterdam) 
geen doorslaggevende basis voor. 
de gewestvorming, wel vond hij de 
bestuurlijke eenheid van het gebied 
een gegeven waar je niet om heen 
kunt.
In de discussie die later volgde 
bleek allerwege de bezorgdheid 
over de positie van het Land van 
Heusden en Altena, omdat het bij 
welke indeling dan ook een rand
gebied zou zijn. Ten aanzien van 
Woudrichem en Werkendam vond 
mr. Van Genabeek dat daarvoor bij 
een indeling bij Breda intergewes- 
telijke afspraken-moesten worden 
gemaakt met de overzijde van de 
Jordaan.
Deze discussie illustreert wellicht 
de moeilijke positie van dit Bra
bantse land dat eens aan Holland 
toebehoorde. De Arjos heeft er 
mede toe bijgedragen dat het vóór 
en tegen van de beide mogelijkhe
den van gewestelijke indeling van 
dit gebied weer eens nuchter op 
een rijtje zijn gezet.
Hendrik van Vuren, sekretaris Ar
jos Noord-Brabant.

Holwerda-Zonen
DOKKUM LELYSTAD
0 5190-2292-2580 0 3200-1400 en 160»

Alle transporten
BINNEN- EN BUITENLAND

SPECIAAL
VERHUIZINGEN
Meubeltransporten
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H a n d e l  en I n d u s t r i e
VISSER
ELEKTROTECHNIEK B.V.

Postbus 37 
BEVERWIJK
Telefoon (02510) 2.52.44 
(4 lijnen).

MEER DAN 50 JAAR ELEKTROTECHNIEK

In de N o o rd o o s tp o ld e r  en  O o s te lijk  F le v o la n d

bouw den wij reeds vele kerken, scholen en  boerderijen.

B.V. GEBR. SALVERDA
AANNEMERSBEDRIJF

’t Harde, Bovenweg 7.

Tel. 0 5255-1666.

MEILINK B.V.
H O U T H A N D E L  K IS TE N FA B R IE K

INDUSTRIËLE
VERPAKKINGEN

I SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

BINNENHAVÉNSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

V e s tig in g e n  in  B O R C U L O : Tel. 0 5 4 5 7 -1 5 6 1 *  
Z U T P H E N : Tel. 0  5 7 5 0 -1 3 7 4 8  
B O X M E E R : Tel. 0 8 8 5 5 -1 7 4 4

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele 
land.

ROTTERDAM
Telefoon 0 10-37.34.28 -  Postbus 64010 -  De Jonghstraat 25

W. VISSER & ZN. N.V.
SCHEEPSWERF
MOTOREN-
HERSTELPLAATS
A nkerpark  2
T E L E F O O N  0 2 230 -1 .66 .41  
D E N  H E L D E R

NIEUWBOUW en REPARATIE

OOSTERBAAN 

LE COINTRE N.V.
G O E S  -  Telefoon (0 11ÓO) 7555*

D R U K K E R S

U IT G E V E R S

Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van Schuppen N.V., 

Nude 28,

Wageningen.

WIJ KOPEN EN VERKOPEN 
PALLETS

in vele afmetingen en uitvoëringen ~

Onze handelsvoorraad;

30.000 STUKS
w.0 . veel nieuwe

Bijzonder gesorteerd in de maat 100 x 120 

PALLET-BEDRIJF

J. STAAT - BARENDRECHT
Telefoon 0 1806-2096.

Opslagterrein; Noldijk 140.
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JAARVERSLAG KAMERCENTRALE 
MAASTRICHT:

ARP Limburg werkt aan 
uitbouw van haar organisatie

Belangstellenden hartelijk welkom

Voorjaarspartijraad 
op 24 mei a.s. te Zwolle

Vergeleken met andere Ka
mercentrales is de Kamer
centrale Maastricht de enige, 
waarvan het aantal léden 
niet daalde in 1974.

Dit betekent niet, dat daardoor de 
situatie voor de A.R.P. in Limburg 
rooskleurig is. Het aantal jonge le
den is klein. Het ledental (168) is 
ook te klein. Gelukkig hebben de 
kiesverenigingen in Limburg (4) 
toegezegd dit jaar aan ledenwer
ving te doen. Aldus het jaarverslag 
1974 van de Kamercentrale Maas
tricht.

Ledental
Vanwege het beperkte ledenaantal 
was het niet mogelijk een zelfstan
dige verkiezingscampagne voor de 
Provinciale Staten te voeren. Al 
vele jaren is er in Limburg een sa
menwerking van A.R.P., C.H.U. en
K.V.P. in de Staten. De heer Van 
Rooijen is de A.R.- 
vertegenwoordiger in de Lim
burgse Staten. Het partijbureau van

de K.V.P. te Sittard leidde de ver
kiezingscampagne in maart 1974 en 
deed dat in overleg met de A.R.- 
vertegenwoordigers en de campag
neleider van de A.R.P. De in 
C.D.A.-verband • georganiseerde 
verkiezingsbijeenkomsten werden 
door de A.R.-kandidaten in een 
aantal kieskrngen bijgewoond. Ook 
de ' A.R.-fractievoorzitter, mr. W. 
Aantjes, en de partijvoorzitter, drs. 
J. de Kóning, .waren voor de cam
pagne een dag in Limburg aanwe
zig. Het aantal C.D.A.-verbanden 
neemt toe. Onder invloed van de 
raadsverkiezingen ontstonden die 
o.m. in Maastricht, Heerlen, Kerk- 
rade, Brunssum en Vehlo. In 
Limburg heeft de A.R.P. twee ge
meenteraadsleden, nl. de heer 
Scheps in Heerlen en mevr. Tie- 
singa in Venlo.

Werkbezoek
Op 29 november 1974 vond een 
werkbezoek van de A.R.P. Tweede 
Kamerfractie in het kader van de 
actie „Wij komen terug” plaats. Er

V a n  de

p a rtij

werden bezoeken gebracht aan het 
provinciaal bestuur te Maastricht, 
drie middelbare scholen te Heerlen, 
het C.N.V., de D.S.M. etc. Ook in 
Venlo bezoeken aan scholen, te
vens bezoek aan Océ v.d. Grinten.

■ Ondanks het feit dat Limburg een 
kleine A.R.P.-aanhang heeft en dit 
bezoek geen grote verschuivngen 
daarin zou aanbrengen heeft de de
legatie grote belangstelling voor 
deze provincie getoond en ook haar 
bereidheid zich voor de problemen 
van Limburg in te zetten. De Ka
mercentrale heeft zeer veel waarde
ring voor dit bezoek. Voor het be
stuur zal het een stimulans zijn om 
ook in 1975 voor de A.R.P. aan de 
slag te blijven.

Op zaterdag, 24 mei a.s. 
wordt de voorjaarspartijraad 
gehouden in De Buitenso
ciëteit, Stationsweg 4, Zwol
le. Aanvang 10.00 uur.

Aan de orde komen o.a. de jaarver
slagen van de partij, de Arjos en de 
dr. Abr. Kuyperstichting over 1974. 
Verder toespraken van partij- en 
fractievoorzitter. Het belangrijkste 
onderdeel van deze vooijaarspartij- 
raad is de bespreking van het poli
tieke beleid van de Tweede Kamer
fractie.
(overeenkomstig artikel 32, lid 5, en 
artikel 33, lid 3, van het partijsta- 
tuut).

Tevens zal de installatie van H. Al- • 
gra als erelid plaatsvinden.

Belangstellenden

De leden van de partijraad ontvin
gen de agenda met bijbehorende 
stukken. Op de partijraad zijn

belangstellenden ook hartelijk 
welkom. Nu de partijraad in 
Zwolle wordt gehouden is het wel
licht voor partijleden in het 
Noorden en Oosten van het land 
èxtra aantrekklijk eens een grote 
partijvergadering bij te wonen. In 
verband met de plaatsruimte is het 
gewenst, dat belangstellenden zich 
voor deelname melden bij het 
A.R.Partijsecretariaat, Dr. Kuyper- 
straat 3, Den Haag. Tel. 070-183960.

Enige tijd vóór de bijeenkomst ont
vangen de belangstellenden dan 
nog een toegansbewijs, een agenda 
en evt. bijbehorende stukken.

De kosten van consumpties, lunch 
etc. komen voor eigen rekening. Zij 
bedragen per persoon ca. f 10,—, te 
voldoen bij de ingang van de zaal 
op de dag van de bijeenkomst.

Nadere mededelingen over de par 
tijraad in Zwolle volgen in ko
mende nummers van het partij- 
weekblad Nederlandse Gedachten.

N ederlandse
G edachten
Een blad om veel 
van te verwachten!
□  Een abonnement op Ned. 

Gedachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement 

( f7 , -  per ha lf:jaar)
Mijn geboortedatum Is

□  Stuur mij enkele proefnummers

Naam ............................................... .......

A dres......................................................

W oonplaats...........................................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66,

Den Haag. Géén postzegel

Het enige politieke 
weekblad van 
formaat

CDA-studiedag rond 
thema „Emancipatiebeleid”

Op maandag 12 mei a.s. 
wordt in verband met het 
Internationale Jaar van de 
Vrouw, een studiedag ge
houden rond het thema 
„Emancipatiebeleid” .

Evenals de voorgaande conferen
ties over energie- en inkomensbe
leid, wordt deze bijeenkomst weer 
georganiseerd door de weten
schappelijke instituten en partij- 
organisaties van A.R.P., C.H.U. en 
K.V.P. Ditmaal is er echter ook 
nauw overleg gevoerd met de 
vrouwenorganisaties, die deel uit
maken van het C.D.A.- 
Vrouwenberaad.
Speciaal voor deze studiedag is een 
brochure geschreven, die o.l.v. een 
forum van deskundigen, kritisch 
zal worden doorgesproken.
Deze brochure spitst zich op de 
volgende probleemgebieden toe.
■ Vrouw en ontwikkelingswerk
■ Gezin en samenleving
■ Werkgelegenheid
■ Onderwijs, vorming en opvoe

ding.

Contributie-inning 1975 
verloopt bevredigend

CDA
CHRISTEN

DEMOCRATISCH
APPEL

Aan do samenstelling ervan hebben 
o.a. meegewerkt mevr. dr. M. A. M. 
Klompé (oud-minister van C.R.M.) 
(thans voorz. Ned. afdeling Justitia 
et Pax), Baronesse C. M. van 
Heemstra (staflid Alg. Diakonaal 
Bureau Geref. Kerken) mevr. mr. J. 
J. M. S. Leyten De Wijkerslooth-De 
Weerdèsteyn (Statenlid Noord- 
Brabant), mevr. drs. J. I. C. G. 
Prick, dr. C. Blankestijn en G. van 
Dongen (oud-Arjosvoorzitter en 
thans staflid Prot. Chr. Besturen- 
raad, speciaal belast mët werkende 
jongeren).
Uw aanmeldingsbon (zie hierboven) 
voor de Studiedag Emancipatiebe
leid kunt u -  liefst voor 5 mei a.s. -  
instureh naar mevr. Agnes v.d. 
Putten, pla Mauritskade 25, Den 
Haag. Programma en nadere gege
vens worden u per omgaande toege
zonden.

Er komt schot ih de centrale 
contributie-inning van /dit jaar. 
Dat blijkt uit de cijfers, die per 18 
april jl. beschikbaar kwamen. Op 
die dag werd de tweede fase van de 
centrale contributie-inning 1975 af
gesloten.
Van de partijleden, die een accept
girokaart voor de contributie 1975 
ontvingen, heeft tot op heden ruim 
76% betaald. Dat is opnieuw een 
beter resultaat,dan vorig jaar (72%). 
De leden, die nog niet betaalden, 
ontvingen een herinnering. Het is 
voor alle partij-organen van belang, 
dat de contributies zoveel mogelijk 
binnenkomen vóór de kwitantiefa- 
se, die eind juli begint. Iedere kwi
tantie minder bespaart nl. veel kos
ten en moeite.

Zelfinnende
kiesverenigingen

Er zijn nog 45 kiesverenigingen 
(met 3000 leden) die de contributies 
in 1975 zelf innen. De meesten 
moeten nog tot afwikkeling over
gaan, maar destijds is afgesproken

dat dit in elk geval vóór 30 juni a.s. 
zal gebeuren. Een minpuntje bij de 
contributie-inning dit jaar is, dat 
het streefgemiddelde van f 28,— per 
lid niet geheel wordt bereikt. Tot 
nu toe ligt het gemiddelde iets on
der het streefbedrag. Definitieve 
conclusies zijn echter nog moeilijk 
te trekken. Dat kan pas wanneer de 
contributie-inning over 1975 wordt 
afgesloten. Wij vertrouwen erop, 
dat alle betrokkenen aan een tijdige 
en verantwoorde afwikkeling zullen 
meewerken.

HEEFT 
U DE

CONTRIBUTIE
AL

GESTORT?
GEBRUIK
ACCEPT

GIROKAART!

publikaties CDA-Instltuten

Energiebeleid
Rapport van een commissie van 
de wetenschappelijke instituten 
vanKVP.ARPenCHU een analyse 
van vraag en aanbod, mondiaal en 
in Nederland, en van de dreigende 
knelpunten bij de energievoorzie
ning /  uitgangspunten voor een 
energiebeleid /  opties voor be

leidsbeslissingen 
68 pag.; f  5,25

aadere recente pnbiUmties: 
Gerede twijfel

bijdrage tot de discussie over de 
perspectieven van onze econo

mische ontwikkeling 
3e druk; 30 pag.; f 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.; f 1,25

alle prijzen inclusief verzendkosten

f...  ..—IIBestellingen:
postgiro 89673 t.n.v. A.R. Partijstichting, Den 
Haag; met vermelding van titel(s) en aantal
Dr. Kuyperstraat 3. Den Haag; tel. 070-18.39.60

Studiedag
Emancipatiebeleid

Ondergetekende,

N A A M :.......................  ............................................................................................

A D R E S :............................................................................. ................................. ..

W OONPLAATS: .......................... T E L .N R .:........... .............................

geeft zich op voor deelname aan de studiedag Emancipatiebeleid 
op maandag 12 mei 1975 in het Jaarbeurs Congres- en Vergader
centrum te Utrecht.

Hij/zij* neemt wel/niet* deel aan de lunch.

Datum:
Handtekening:

*) Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Aanmeldingsformulier na invulling, zo spoedig mogelijk -  liefst voor 
5 mei 1975 -  toezenden aan mevr. Agnes v.d. Putten, p /a  Maurits
kade 25, Den Haag.

Roolvink 
in Breda

s

'De Kamercentrale Tilburg houdt 
\ een openbare ledenvergadering op 
woensdag, 7 mei 1975, om 20.00 uur 
in Hotel „Cosmopolite”  te Breda 
(tegenover het station). Op deze 
avond zal het AR-Tweede Kamerlid 
de heer B. Roolvink spréken over 
„aktuele politieke aangelegenhe
den, U bent allen hartelijk welkom.

DE ARP 
IN DE ETHER

Roolvink op T.V.
Op 14 mei a.s. heeft de A.R.P. weer 
10 minuten T.V.-zendtijd. In deze 
uitzending, die om 20.20 uur be
gint en wordt uitgezonden via Ne
derland 2, zal het A.R.Tweede 
Kamerlid, B. Roolvink, worden ge
ïnterviewd.

■  Deel 3 is uit!

[ DE FRAKTIE  
j IN AKTIE
■  Zojuist is de derde editie in deze
■  reeks verschenen. Het geeft een
■  overzicht van standpunten, die in
5 het parlement door de A.R. Tweede
g Kamerfractie zijn ingenomen in de
■  periode oktober 1974 tot en met
■  maart 1975.

f  Deel 3 van De Fraktie in Aktie (40 pag.) is te 
g bestellen door storting van f2,- per ex. op 
g postgiro 89673 t.n.v. A.R. Partijstichting, Den
■  Haag.
■  Bij bestelling van 5 of meer exemplaren be- 
s draagt de prijs f 1,25 per ex.
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

\

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gemeente
-de rol van het gemeenteraadslid
- ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening
- volkshuisvesting
- onderwijs
- cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid 
-openbare orde 
-functionele en wijkraden
- intergemeentelijke samenwerking en 
gewestvorming

- de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f  25,-
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 7507 769 t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden onder vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

-de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. - 2 lessen.
- de gemeente in ons bestuursstelsel -1  les.
- gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
- onderwijs -1  les.
-welzijnsbeleid -1  les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.

De totale cursus bevat: x
-11 T.V.-lessen
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften ,

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad”.

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
- Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking - 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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Aantjes over V.A.D.
In zijn rubriek Van A tot U be
steed mr. Aantjes uitvoerig 

I aandacht aan de recente perike
len in het kabinet m.b.t. de 
Vermogens Aanwas Deling. Hij 
schrijft daarover o.a.: „Er blijft 
een wat bittere nasmaak achter 
dat een beleid, dat zozeer de 
mogelijkheid in zich had een 
voorbeeld te worden van wat so
cialisten en christen-democraten 
samen vermogen, zozeer tot een 
speelbal van progressief partij
politiek doctrinalisme maakt” . 
Progressieven kunnen blijkbaar 
slechts het vertrouwen van de 
achterban bewaren indien zij de 
indruk wekken beslissingen niet 
te nemen samen met christen
democraten, maar deze van hen 
af te dwingen, zo stelt hij ver
der.

Mr. Biesheuvel na reis door Zuid-Afrika:

Vorster verzet voortvarend de bakens van 
Zuid-Afrika’s buitenlands beleid

Het is geen eenvoudige zaak 
in kort bestek je indrukken 
van een bezoek aan Zuid- 
Afrika weer te geven. Nog 
moeilijker is het om tot een 
billijk en enigermate afge
rond oordeel te komen over 
alles wat je gezien en ge
hoord hebt tijdens een eer
ste bezoek aan dat grote en 
boeiende land. Dat is des te 
sterker het geval, als je niet 
op reis bent gegaan met een 
koffer vol onwrikbare voor
oordelen. Juist nu er in 
Zuid-Afrika in de buiten
landse politiek soms verras
sende ontwikkelingen op 
gang zijn gekomen, kan het 
nuttig zijn iets van mijn er
varingen te vertellen.

De grote verscheidenheid van ras
sen in deze multi-raciale samenle
ving, je positieve en negatieve in
drukken daarvan, hoopvolle nieuwe 
ontwikkelingen en tegelijkertijd te-

Oosterbaan & Le Cointre n.v. 
Goes
Telefoon (01100) 7555* 
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Het enige politieke 
'weekblad van, 
formaat

Op-uitnodiging van de Zuid- 
Afrikaanse regering .heeft 
oud-minister-president mr. B. 
W. Biesheuvel, vergezeld door 
zijn echtgenote, onlangs een 
bezoek aan Zuid-Afrika ge
bracht. De heer Biesheuvel 
heeft zich op een breed terrein 
kunnen oriënteren. Hij voerde 
een groot aantal gesprekken 
met onder meer premier Vor-

BEZOEK
AAN

ZUID-AFRIKA
ster en zijn collega-ministers, 
met leden van het parlement, 
leiders van vakbonden en 
landbouworganisaties en met 
industriële ondernemers. Ook 
had hij ontmoetingen met Ban

toeleiders, journalisten, predi
kanten en hoogleraren. In een 
tweetal artikelen in ons blad 
wijdt mr. Biesheuvel een nabe
schouwing aan zijn bezoek. 
Zijn eerste bijdrage betreft dan 
.grotendeels het buitenlands be
leid en in zijn tweede artikel 
zal mr. Biesheuvel enkele as
pecten van de binnenlandse po
litiek onder de loupe nemen.

leurstellende verschijnselen van 
een zelfverzekerde „verkramptheid” ,. 
vereisen een genuanceerde bena
dering.

Dialoog
Wie veronderstelt, dat er in Zuid- 
Afrika niet open en scherp wordt 
gediscussieerd over de apartheids
politiek, vergist zich danig. In de 
Engelstalige pers wordt het beleid 
van de regerende Nationale Partij 
van premier Vorster vrijwel dage
lijks scherp aangevallen. Ook de 
oppositiepartijen weren zich en 
vertolken opvattingen 'die ons in 
Nederland aanspreken. Zij z(jn ech
ter numeriek zwak. D.e Verenigde 
Partij, die door afsplitsingen ver
scheurd dreigt te worden, kreeg bij 
de laatste verkiezingen 42 zetels in 
het parlement, de Progressieve Par
tij 7. De Nationale Partij verwierf 
122 zetels en is dus oppermachtig. 
Ook binnen deze partij doen zich 
spanningen voor tussen verschil
lende vleugels, vooral sedert pre
mier Vorster een nieuwe koers in 
de buitenlandse politiek volgt én

hier en daar voorzichtig, maar 
doelbewust de zgn. kleine apart
heid verzacht. Enkele jaren geleden 
is er in Zuid-Afrika een belang
wekkend .boek verschenen over de 
apartheidspolitiek onder de titel 
„South-African Dialoque” . Zuid- 
Afrikanen van gezag en formaat, 
voor- en tegenstanders van het ras- 
senbeleid van de regerende Natio
nale Patij voeren in dit boek een 
discussie van hoog niveau. Wie zich 
wil verdiepen in de geweldige pro
blemen van Zuid-Afrika en wie wil 
weten, hoe. Zuid-Afrikanen daar
over zelf denken, moet dit boek le
zen.
Na lezing van het boek en na ken
nisname van de dagelijkse niet 
malse kritiek op het regeringsbe
leid in het land zelf, vraag je je wel 
af, waarom de regering de nationale 
deuren gesloten houdt voor een 
lange reeks buitenlandse politieke 
publicaties over Zuid-Afrika.
Dit soort ongerijmdheden kom je 
trouwens vaker tegen, bijv. bij de 
irriterende en vaak kwetsende 
kleine apartheid, waar dit wel en 
dat niet mag, zonder dat je als be

zoeker de logica ervan ook maar 
enigermate vermag te doorgronden. 
Het komt ook voor bij het visumbe
leid. Vele malen stelde ik de vraag: 
waarom mag een zeer kritisch inge
steld oud-politicus als ik wel ko
men en een vooraanstaand theoloog 
als professor Berkhof niet?
De antwoorden ook van ministers 
hebben mij niet kunnen overtui
gen. Het is duidelijk, dat het beleid 
van de Wereldraad van Kerken en 
van Nederlandse kerken (steun aan 
verzetsbewegingen) bij dit soort 
weigeringen een grote rol speelt. 
Zelf zet ik grote vraagtekens bij het 
.beleid van de Synode van mijn ei
gen kerk, maar de reactie daarop in 
Zuid-Afrika is bijvoorbeeld bij de 
.Nederduits-Gereformeerde kerk 
overtrokken en te emotioneel be
paald. Het heeft mij zeer verheugd, 
dat ik het visumbeleid zo openhar
tig heb kunnen bespreken met de 
verantwoordelijke minister, Dr. C. 
Muller. Ik hoop van harte, dat wij 
dat gesprek op enigerlei wijze kun
nen voortzetten.
Zuid-Afrika is in menig opzicht een 
open samenleving, die best tegen

Kaapstad (foto: Zuidafrikaanse ambassade)

een stootje kan. Het toelaten van 
kritiek en van kritici uit het buiten
land kan er juist tóe bijdragen om 
de eerdergenoemde dialoog'binnen 
Zuid-Afrika te „internationalise
ren” .
Evenals elke buitenlandse bezoeker 
heb ik trouwens ervaren, dat de 
Zuid-Afrikanen een gesprek met 
bezoekers ovér de toekomst van 
hun land erg op prijs stellen. 
Versterking van de dialoog met 
Zuid-Afrika in plaats van een we
derzijdse polarisatie -  en confronta
tiepolitiek lijkt mij heilzaam voor 
Zuid-Afrika. En het is ook nuttig 
voor ons in Nederland, waar de 
neiging bestaat hard te oordelen 
zonder de vereiste feitenkennis van 
een complexe en multi-raciale sa-

Vervolg op pag. 2

DE ARP 
IN DE ETHER

Radio
U kunt de A.R.P. weer via de ra
dio beluisteren op donderdag 15 
mei a.s. om 18.20 uur (Hilversum 
2).
Roolvink op T.V.
Op 14 mei a.s. heeft de A.R.P. weer 
10 minuten T.V.-zendtijd. In deze 
uitzending, die om 20.20 uur be
gint en wordt uitgezonden via Ne
derland 2, zal het A.R. Tweede 
Kamerlid, B. REJblvink, worden ge
ïnterviewd.

W. Smeenk & Zonen
PIANO’S - ORGELS 
STARINGPLEIN 7 
TEL. 020-185151 
AMSTERDAM.
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De federatie van ARP, CHU en 
KVP is een feit geworden. Van ver
schillende kanten is de vraag ge
steld hoe het nu verder zal gaan 
met het CDA. Welke consequenties 
heeft de aanvaarding van de sta
tuten? Wat gebeurt er nu verder-met 
de afzonderlijke partijen? Omdat 
deze vragen kennelijk leven willen 
wij er -  voor sommigen misschien 
ten overvloede -  een aantal opmer
kingen over maken.
Het CDA is een federatie van de 
drie partijen terwijl daarnaast de 
mogelijkheden bestaat rechtstreeks 
lid te worden. Gekozen is voor een 
zgn. groeimodel d.w.z. dé federatie 
kan op den duur uitgroeien tot 
één partij. O f dit zal gebeuren is 
niet te zeggen. In ieder geval 
is hier geen sprake van auto
matisme. Immers veranderingen 
in de CDA-statuten kunnen slechts 
tot stand komen met instemming 
van de organen, die de statuten 
hebben goedgekeurd i.c. de kies
verenigingen en de leden van de 
partijraad.

Groei naar eenheid

Wie kiest voor een federatie en 
daarbij tevens uitgaat van een 
groeimodel, die hoopt dat de groei 
oök zal komen.
Er kan derhalve geen twijfel over 
bestaan dat de groei van federatie 
naar één partij mede ons streven is. 
Dat ligt ook in de lijn van de verha
len, die van de zijde van de partij 
steeds zijn gehouden. Wil men een 
duurzame concentratie tot stand 
brengen, dan is die groei naar een
heid ook onontbeerlijk.
We zijn met elkaar met politu be
zig en het gaat er daarom niet om 
alleen een goede organisatorische 
structuur te scheppen. Allereerst is 
nodig een goed program en een 
goed beleid.
In de kring van de wetenschappe
lijke instituten van de drie partijen 
wordt gewerkt aan een politiek pro
fiel en zo’n profiel zou als basis 
kunnen dienen voor de ontwikke
ling van een program voor de ko
mende jaren.
Ten aanzien van het beleid zitten 
de drie partijen voor wat betreft de 
landspolitiek nog niet geheel op de
zelfde lijn. Het feit, dat vanuit twee 
partijen personen deel uitmaken
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menleving die met geheel andere 
problemen worstelt dan wij in ei-' 
gen land.

Buitenlands beleid
Met verschillende personen -  in en 
buiten de politiek heb ik over dit 
onderwerp kunnen spreken. Met 
premier Vorster en zijn minister 
van Buitenlandse Zaken, dr. H. 
Muller. Ook met defensie-au- 
toriteiten, onder wie admiraal 
H. Biermann, hoofd van de Zuid- 
Afrikaanse „weermag” en hoge of
ficieren van het strategisch hoofd- 
kwartier van het kustverdedigings- 
stelsel. Het was ook het belangrijk
ste onderwerp bij mijn bezoek aan 
het wetenschappelijke Afrika Insti
tuut te Pretoria, dat de ontwikke
lingen in alle landen van Afrika 
analyseert. Het Instituut publiceert 
daarover boeiende bulletins, die ge
tuigen van scherp inzicht en een 
vrijmoedig en onafhankelijk oor
deel. De staatsgreep in Portugal op 
25 april 1974 die het einde in zicht 
bracht van het Portugese koloniale 
bewind in Angola en Mozambique, 
heeft het buitenlandse beleid van 
Zuid-Afrika in een stroomversnel
ling gebracht. Het betekende voor 
vele Zuid-Afrikanen een schok. Dr. 
G. M. E. Leystner, verbonden aan 
het genoemde Afrika Instituut zegt 
er dit van: „Vele Zuid-Afrikanen 
waanden zich veilig achter de Por
tugese en Rhodesische verschan
sing, als bescherming tegen de rest 
van Afrika” . Hij maakt een verge
lijking met de Maginotlinie, waar
achter Frankrijk de illusie koes
terde dat het zich beveiligd had 
tegen een aanval van de Duitse le
gers. Dr. Leystner komt tot deze 
slotsom: „Die uitdaging wat Blanke 
Suid-Afrikaners vandag in die gesig 
staar, is ongekend in vergelyking 
met die ondervinding oor drie eeue 
heen. Dit is begrijplik as vele met 
vrees reageer met die drang om aan 
•dit wat hulle besit, vas te klou. Dit

van het kabinet en vanuit één 
partij niet werkt belemmerend en 
remmend. Wij spreken van de poli
tieke hypotheek die op de samen
werking rust en in verband daar
mede over de aflossing van de poli
tieke hypotheek.
In de voorjaarsvergaderingen van 
1976 zullen de drie partijraden 
moeten vaststellen of aan de voor
waarden voor een gemeenschappe
lijke lijst wordt voldaan en tevens 
zullen zij dan op dit punt hun con
clusies moeten trekken.
Daarnaast moet de parlementaire 
ontwikkeling duidelijk aanzetten 
geven tot de definitieve beslissing. 
Zo staat dat ook in de inleiding op 
de statuten van het CDA. Met deze 
woorden wordt bedoeld te zeggen, 
dat in het parlementaire werk in 
toenemende mate eensgezindheid 
zal moeten blijken te bestaan onder 
de parlementariërs uit dé drie par
tijen over de koers van het politieke 
beleid. Terecht heeft de hoofdredac
teur van het Friesch Dagblad de 
heer H. Algra, er onlangs op gewe
zen, dat een CDA politiek alleen 
maar iets voorstelt wanneer er ook 
in het concrete beleid een stuk een
heid tot uitdrukking komt.
Daartoe is een nauw contact tussen 
de verschillende fracties, ,maar 
vooral tussen de fractieleden zelf 
nodig. En de bereidheid het ook 
eens te willen worden. De eenheid 
tussende drie fracties zal niet van
zelf ontstaan, zoals dat ook tussen 
de drie partijen niet vanzelf het ge
val zal zijn.

Voetangels en 
klemmen

Er liggen nogal wat voetangels en 
klemmen op de weg naar één partij. 
Een groot gevaar is de moeilijkhe
den te onderschatten, maar niet 
minder kwalijk is het alleen maar 
de moeilijkheden te willen zien.

In
gen sch ou m

Dan ontstaat gemakkelijk een 
situatie, waarin het psychologisch 
al onmogelijk is alle klippen te 
nemen.
Soms wordt er gezegd dat het CDA 
nog niet meer dan een politiek in
houdsloze organisatie is. En het 
is juist, dat organisatie en politiek 
bij elkaar behoren. Wanneer echter 
leden van partijen in overgrote 
meerderheid bereid zijn hun fiat te 
geven aan een organisatorische 
struktuur, dan doen zij dat niet 
vrijblijvend maar dan is ook de wil 
aanwezig op politiek terrein verder 
te kunnen.
Daar zit een geweldig stuk uitda
ging in.
Wie het CDA maar niets vindt doet 
er goed aan zich te realiseren dat 
voor het eerst in de na-oorlogse ge
schiedenis drie politieke partijen 
met een lange en respectabele staat 
van dienst heel duidelijk zijn be
gonnen de handen , ineen te slaan. 
Het is ook niet niets als je bereid 
bent die weg op te gaan.
Natuurlijk is het juist, dat door de 
aanvaarding van statuten er niet 
onmiddellijk veel verandert. Wij 
moeten ons ook realiseren, dat het 
CDA alleen maar kans van slagen 
heeft wanneer er ook een stukje 
ruimte in zit en wanneer niet ge
poogd wordt met zevenmijlslaar
zen beslissingen te forceren of ac

ts

centen te gaan leggen, die on
eigenlijk zijn voor het CDA.
Uit de aanvaarding van de CDA- 
statuten vloeit -m.i. wel voort, dat 
het zaak is op allerlei niveaus tus
sen de drie partijen CDA- 
verbanden te creëren. In een groot 
aantal provincies zijn die nodig in 
verband met CDA-statenfracties in 
de provinciale staten. Dat geldt ook 
voor sommige regio’s en voor een 
groot aantal gemeenten.
Daarnaast is het van veel belang, 
dat de leden yjxn de drie partijen 
elkaar leren kennen en elkaar leren 
verstaan.
Laat men gezamenlijk de aktuele 
politieke zaken bespreken en 
daarbij af dalen naar de diepte, 
hjiteraard kan noch plaatselijk, 
noch regionaal, noch provinciaal 
worden voorgeschreven dat er 
CDA-verbanden moeten komen. Het 
zijn kiesverenigingen, statencentra
les, Kamercentrales (c.q. 'Provin
ciale Comités) zelf, die beslissen 
wat er gaat gebeuren. In het licht 
van het tot stand gekomen CDA zijn 
die CDA-verbanden echter een logi
sche stap.

Verschil van opvatting
Over de inhoud van die CDA- 
verbanden bestaat verschil van op
vatting. Dat is o.i. overbodig. Het 
CDA is voorbands (nog) een fede
ratie van drie zelfstandige partijen. 
De beslissingsbevoegdheid t.a.v. ei
gen financiën, program, kandi
daatstelling en afvaardiging be
hoort te blijven berusten bij de ei
gen partij organen.
Ook daarvan kan men niet afwij
ken zonder CDA toch schade te 
doen. CDA-verbanden, die daarvan 
willen afwijken zullen dan ook niet 
als CDA-verbanden erkend kunnen 
worden.
Wij zullen het CDA gezamenlijk 
verder moeten ontwikkelen op alle 
niveaus; niet alleen organisato

risch, maar ook politiek. Het zal 
gepaard gaan met vallen en op
staan en soms met irritaties en er
gernissen. Die zaken moeten wij wel 
zoveel mogelijk zien te vermijden, 
maar zij komen om de hoek kijken 
bij al het soort processen waar de. 
drie partijen nu middenin zitten.
Er blijft sprake van het berijden 
van twee sporen: alleen en samen. 
Wij doen er echter goed aan met 
kracht te werken aan „het samen” 
en „het alleen” te gebruiken voor 
de zaken, die statuair alleen be
horen gedaan te worden.

Ledenwerving
De ledenwerving is o.a. een pu•' 
waarvan velen zich afvragen hoe 
het aangepakt moet worden: alleen 
of samen.
Er is niets op tegen gezamenlijk een 
ledenioerfproject op te zetten. In 
eerste instantie kan men zich aan
melden voor het lidmaatschap van 
een van de drie partners in het 
CDA. Is men daar niet voor te vin
den, dan is er als alternatief een 
rechtstreeks lidmaatschap van het 
CDA.
Dat laatste biedt echter in de hui
dige constellatie minder mogelijk
heden.
Wij moeten verder met het CDA.
De ARP voert het laatste jaar ak- 
ties onder het motto: een sterke ARP 
is een steun voor de christendemo
cratie. Die leuze gebruiken wij nog, 
maar ook op CHU en KVP is die 
leus van toepassing. Want om die 
christen-democratie gaat het nu 
tenslotte!.
Het CDA is er alleen maar bij ge- 
btfat wanneer drie krachtige part
ners het CDA vormen. Zo moeten 
wij. verder.

D.C.
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Vorsters detente-politiek 

ondervindt brede 
instemming

Premier John Vorster van Zuid-Afrika (foto: ambassade Zuid-Afrika)

is die Maginot-linie-benadering 
waarna ek in die begin verwys het. 
Die veiligheid wat ons almal ver
lang, vir ons en vir ons kinders, is 
niet agter ’n denkbeeldige vesting 
te vinde nie; ons enigste hoop is ’n 
moedige en verbeeldingryke aan
slag op die probleme wat ons hier 
ter lande en in Afrika omring.” 
Zijn conslusie is: „ ’ Deekgliker be
grip van Swart nationalisme is in
derdaad die sleutel vir die Witman 
se toekomst in Suid-Afrika” .

Conclusies Vorster
Eerste minister Vorster heeft zijn 
conclusies getrokken uit de totaal 
gewijzigde politieke situatie in 
Zuidelijk-Afrika. in zijn belangrijk
ste politieke boodschap van 23 ok
tober 1974,uitgesproken in de Se
naat, zijn enkele kernpunten van 
beleid te vinden.
B De blanken van Zuid-Afrika en 
tevens de kleurlingen en Indiërs -  
zijn evenzeer deel van Afrika als 
iedere inwoner van dit continent, 
(men heeft te lang gedacht, dat wij 
een Europese natie zijn, zei een 
vooraanstaand politicus mij)
B Zuid-Afrika zal zich niet mengen 
in.de binnenlandse gebeurtenissen 
in Mozambique.
B Met goede wil van alle betrok
ken partijen (blank en zwart dus) 
kan in Rhodesië een eervolle oplos^ 
sing worden bereikt.
B Een herhaling van de medede
ling, dat de volkeren van Zuid-

West-Afrika in de gelegenheid die
nen te worden gesteld zelf over hun 
toekomst te beslissen zonder, daar
bij gehinderd of gestoord te wor
den.
De overigens' zeer militante presi
dent van Zambia, Kaurida, rea
geerde prompt en positief op de 
toespraak van Vorster: „Dit is de 
stem van de redelijkheid waarop 
Afrika en de rest van de wereld 
gewacht heeft.”  Daarna trad de 
stroomversnelling op. Er volgden 
geheime contacten met Zambia, de 
Ivoorkust, Liberia, Malavi en Tan
zania. Het bewind van Ian Smith 
werd onder zware politieke druk 
gezet. Zwarte politieke leiders in 
Rhodesië werden vrijgelaten voor 
het bijwonen van een conferentie 
in Zambia over de toekomst van 
Rhodesië. Zuid-Afrikaanse politie- 
troepen worden teruggetrokken uit 
het Rodesisch grensgebied. Alle 
diplomatieke aktiviteit werd en 
wordt gericht op détente, op ont
spanning in de relatie met zwarte 
Afrikaanse landen, zulks ten koste 
van het bewind van Ian Smith in 
Rhodesië. Op het ogenblik is Rho
desië stellig het grootste probleem 
van de Zuid-Afrikaanse buiten
landse politiek. Of de nieuwe koers 
van Zuid-Afrika blijvend succes zal 
hebben, hangt nu allereerst af van 
wat er in Rhodesië gaat gebeuren.
Zware politieke druk op Ian Smith 
zal nodig zijn om hem tot rede te 
brengen. Ik heb de indruk, dat men 
dit in Pretoria beseft. De détente-

politiek van Vorster ondervindt in 
Zuid-Afrika brede instemming, ook 
buiten de eigen partij. Ik vermoed, 
dat terwille van de tegensfribbe- 
laars in eigen kring met enige 
hardnekkigheid over „ongewijzigd 
beleid” wordt gesproken. In de 
hoofdstad van Rhodesië zal men 
het in elk geval niet zo aanvoelen! 
Het komt mij voor, dat premier 
Vorster met voortvarendheid bezig 
is de bakens van zijn buitenlandse

politiek te verzetten. Deze nieuwe 
koers zal de binnenlandse politiek 
en het beleid ten aanzien van 
Zuid-West Afrika stellig niet onbe
roerd laten.
Naar mijn oordeel dienen 
wij in Nederland de huidige 
lijn in Zuid-Afrika’s buiten
lands beleid als een hoop
volle ontwikkeling tegemoet 
te treden.
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MINISTERIËLE

UITSPRAAK
De Molukkers in ons land 
herdachten op 25 april het feit dat 
een kwart eeuw geleden de 
Republiek der Zuid Molukken 
uitgeroepen werd. Met in het 
achterhoofd de wetenschap bijna 
door een ieder in de steek te zijn 
gelaten, hebben duizenden 
Molukkers bij vernieuwing hun 
geloof in een eigen, vrije staat 
beleden; Dat geloof is nog onlangs 
door Minister van Doorn als 
onwerkelijk, als een droom 
gekenschetst. Wij vragen ons af of 
de ministeriële uitspraak van 
wijsheid getuigt. Moet het ideaal 
altijd wijken voor wat als harde 
realiteit wordt aangeduid? Is de 
realiteit ongekleurd en objektief 
vast te stellen? Laat de Minister 
van C.R.M. in elk geval niet 
menen met zijn uitspraak de 
problematiek rond de hier te 
lande verblijvende Molukkers ook 
maar één stap dichter bij een 
oplossing te hebben gebracht. De 
papieren voor het recht op een 
eigen staat-zijn overtuigend en in

het verleden -  ook bij 
gerechtelijke uitspraak -  als 
wettig aangeduid. Evenzeer lijkt 
overtuigend vast te staan dat de 
verwerkelijking van wat rond de 
Souvereiniteitsoverdracht aan het 
papier werd toevertrouwd -  met 
menselijke ogen bezien -  verder 
weg lijkt dan ooit. De vraag rijst 
of die realiteit het geloof in een 
zaak, die door duizenden 
Molukkers als juist en 
rechtvaardig wordt ervaren, dient 
aan te tasten. Een opgave is ook 
een bevredigend antwoord te 
geven aan hen die politici 
verwijten in de Molukse zaak het 
recht te laten zwichten voor de 
macht. De steen der wijzen is in 
deze driestar niet gegeven. 
Lichtvaardig echter is het te 
menen dat de politieke vragen als 
een droom weggevaagd kunnen 
worden en er „slechts” sociale 
problemen opgelost dienen te 
worden.

■¥
*  ¥

INKOMENSBELEID
Het Kabinet schijnt het in grote 
lijnen eens te zijn geworden over 
het beleid dat betrekking heeft op

de inkomensverdeling.
Wij mogen verwachten dat binnen 
het Kabinet een grondige 
discussie heeft plaatsgevonden 
over de grondslagen van een 
inkomensbeleid. Immers, anders is 
de nota geen cent waard.
Als wij op die grondslagen geen 
zicht krijgen kan aan een op te 
bouwen instrumentarium geen 
reële waarde worden toegekend. 
Zoals tot nu toe over deze 
.problematiek wordt gesproken 
lijkt het er op dat velen al volop 
bezig zijn met het aanbevelen van

VERMOGENS AANWASDELING (V.A.D.)
/  W W i a

NASMAAK
Deze week is het kabinet 
het dan toch eindelijk 
eens geworden over het 
onderdeel van de inko- 
mensnota dat betrekking 
heeft op de Vermogens 
Aanwas Deling (VAD). 
Ondanks de voldoening 
daarover blijft er toch een 
wat bittere politieke 
nasmaak achter.

Zakelijk 
meningsverschi l

De gedachte van de VAD werd 
noch binnen het kabinet zelf 
noch door de partijen die het 
kabinet_in beginsel steunen be
twist. Bij de uitwerking echter 
stuitte het kabinet op een me
ningsverschil tussen de minis
ter van Sociale Zaken en de mi
nister van Economische Zaken. 
Het is niet zo verwonderlijk dat 
een zakelijk meningsverschil 
tussen deze beide bewindslie
den ontstond, want dit is geheel 
verklaarbaar uit de bijzondere 
verantwoordelijkheid die hun 
portefeuille met zich.meebrengt. 
Voor de minister van Sociale 
Zaken weegt zeer zwaar het 
.aspekt van de rechten, die werk
nemers aan een wettelijke re
geling zouden kunnen ontlenen. 
De minister van Economische 
Zaken is er in het bijzonder 
op bedacht dat de economie 
niet wordt verstoord.
In wezen zijn dit natuurlijk 
geen tegenstellingen. Boven
dien dragen beiden de verant
woordelijkheid voor het totale 
kabinetsbeleid. Ieder bijzondere 
verantwoordelijkheid leidt ech
ter wel gemakkelijk tot verschil
lende aksenten.
De verschillende invalshoek 
waaruit de beide bewindslieden 
de kwestie benaderden, dreigde 
in dit geval door een gefor
ceerde politieke „blokvorming” 
binnen het kabinet tot een zo
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danige tegenstelling uit te 
groeien dat een politieke krisis 
niet denkbeeldig was.

Valse
tegenstelling

Met een tegenstelling tussen de 
beide politieke komponenten 
{„blokken” zoals sommigen po- 
lariserenderwijs liever zeggen) 
van het kabinet, progressieven 
en christen-democraten, had het 
punt in kwestie op zichzelf niets 
te maken. Voor sommigen (van 
beide kanten) is echter ieder 
verschil per definitie tot die 
tegenstelling te herleiden. Van 
Thijn stookte dit altijd smeu
lende vuurtje nog eens extra op 
door middenin alle bemidde
lingspogingen te roepen dat met 
de VAD „het uur der waarheid” 
had geslagen.
De minister-president had in
tussen -  ervan uitgaande dat 
aan het dreigende konflikt een 
meningsverschil tussen twee 
christen-democratische be
windslieden ten grondslag lag -  
de voor hem ongebruikelijke 
stap ondernomen om „het duo 
A en A”  (om de terminologie 
van Van Thijn te gebruiken) te 
hulp te roepen.

Van A

nemers (geen gunsten maar 
rechten) én niet zou leiden tot 
verstoring van de economie. 
Dank zij vooral de vindingrijk
heid van de beide eerst betrok
ken bewindslieden werd die op
lossing gevonden. Er was nie
mand die eraan twijfelde dat de 
oplossing een zodanige was, dat 
daarmee de basis voor overeen
stemming in het kabinet was 
gegeven. Al deelde niet ieder
een in het algemeen heersende , 
optimisme. Enkelen wilden 
eerst wel eens zien of het pro
gressieve deel van het kabinet 
het politiek zou kunnen verdra
gen dat een dreigende kabinets
crisis door een in- christen
democratische kring gevonden 
oplossing zou worden voorko
men.

Hete adem
De uitkomsten van het kabi
netsberaad stelden helaas ons

Oplossing 
gevonden

In het daarna volgend nachte
lijk beraad van de christen
democratische ministers en ons 
beiden bleek van een bedorven 
sfeer, zoals hier en daar was ge
suggereerd, geen sprake. In- 
te'gendeel, op een gegeven mo
ment heb ik zelfs gezegd dat ik 
zelden een gezelschap met me
ningsverschillen bijeen had ge
zien, dat het zo eens was en zo
zeer begeerde het eens te wor
den.
De opgave waar zij voor ston
den, was een oplbssing te vin
den die én niet te kort zou doen 
aan het karakter van rechtma
tige aanspraken van de werk-

GROEN LICHT 1975
nota van de landbouwcommissie van de 
CDA-fracties in de Tweede Kamer, 
een korte beschouwing over de problemen in land
en tuinbouw, met suggesties voor de ontwikkeling 
van een op de toekomst gericht landbouwbeleid, 
vooral wat betreft de inkomensvorming ê n het 
belastingregime

7 pag.; gedrukt;
if 1,25' (in c l. verzendkosten )

te bestellen door storting op giro 89673 van 
AR Partijstichting, Den Haag: a.u.b. vermelden: 
„Groen licht".

instrumenten. Met name het 
partijbestuur van de PvdA is 
daarmee bezig.
Wij hopen dat de nota van het 
Kabinet in de Staten Generaal -  
ook de Eerste Kamer zou hier 
eigenlijk aan mee moeten doen -  
aanleiding zal geven tot een 
grondige discussie over de 
gewenste grondslagen van een 
inkomensbeleid.
De duidelijkheid zal daardoor 
vergroot kunnen worden. Hetgeen 
dringend noodzakelijk zal blijken.

¥
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HET „KATJE” 
VAN VONDELING

Onlangs'hebben wij erop gewezen 
dat de hoorzitting van de vaste 
Kamercommissie voor 
economische zaken, waar de 
oliemaatschappijen „op het matje” 
werden geroepen, een foutieve 
zaak is geweest.
De Voorzitter van de Tweede 
Kamer, de heer Vondeling, heeft in 
het orgaan van de neutrale 
werkgeversvereniging zijn oordeel 
daarover gegeven.

Dat liegt er niet om.
Hij constateerde dat de PvdA’er 
Van der Hek, de promotor van de 
hoorzitting van deze 
Kamercommissie, die zitting tot 
een anti-show heeft gemaakt. Een 
anti-show voor het gehele 
parlement. De heer Vondeling gaat 
nog vérder. Hij verdenkt een 
aantal Kamerleden ervan (zijn 
fractiegenoot Van der Hek incluis) 
dat men deze internationale 
olie-ondernemingen willens en 
wetens op slordigheden heeft 
proberen te betrappen.'Vondeling 
suggereerde daarbij dat een deel 
van de Kamerleden de hoorzitting 
aangrepen voor eigen politieke 
doelstellingen. Hij heeft naar onze 
mening zeker geen ongelijk. De 
vraag die evenwel overblijft is of 
een onafhankelijke, objectieve en 
onpartijdige voorzitter van de 
Tweede Kamer, zich terecht in een 
weekblad kritisch heeft 
uitgelaten. Naar ons oordeel is 
daarvoor de voorzittersstoel 
aangewezen. Overigens, de tijden 
veranderen. Ook vele ministers 
richten zich vaak eerder tot het 
publiek dan tot de 
volksvertegenwoordiging. Maar 
het wil er bij ons maar moeilijk in.

skepticisme in het gelijk. Pro
gressieven kunnen het blijkbaar 
moeilijk aanvaarden dat oplos
singen vanuit christen-demo
cratische kring worden aan
gedragen. Dat wekt wantrou
wen bij de „achterban” , waar
van een groot deel het kabi
net nog altijd ziet als een sa
menwerking van vijandelijke 
bondgenoten. Bovendien moe
ten progressieven altijd een 
beetje progressiever blijken dan 
christen-democraten, zoals wij 
al eerder hebben meegemaakt 
bij de gewetensbezwaarden. De 
A.R.-fractie doorbrak toen (met 
volle, overtuiging overigens) een 
impasse binnen het kabinet 
door een standpunt, dat verder 
ging dan enige tot dan toe in 
het kabinet verdedigde rege
ling. Maar natuurlijk moest toen 
het kabinet nog een stapje ver
der gaan. Stel je voor dat de 
ARP de progressieven eens zou 
blijken voo’ruit te zijn!
Men kan lang 'gissen, wat de ei
genlijke achtergrond is van de 
huiver in progressieve kring om 
een vanuit christen-demo
cratische kring aangedragen 
oplossing te aanvaarden. Er 
is niet zoveel fantasie voor no
dig om de relatie te veronder
stellen met de hete adem van 
het PvdA-congres in de nek en 
van het PPR-congres in het ge
zicht.

Nasmaak
Het belangrijkste is natuurlijk 
dat er een oplossing is geko
men en dat met de inkomens- 
nota een stap vooruit is gezet 
op de weg naar spreiding van 
macht en vermogen. Dat is be- 
langrijker dan de politieke wee- 
en waarmee de geboorte ervan 
is gepaard gegaan. Het geeft 
ook voldoening dat de uitein
delijke oplossing ondenkbaar 
was geweest zonder het chris- 
ten-democratisch beraad van 
vorige week.
Niettemin blijft er een wat bit
tere nasmaak van achter dat een 
beleid, dat zozeer de mogelijk
heid in zich had een voorbeeld 
te worden van wat socialisten 
en christen-democraten samen 
vermogen, zozeer tot een speel
bal van progressief partijpoli
tiek doctrinarisme gemaakt.
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Blijkbaar kunnen vele progres
sieven het vertrouwen van hun 
achterban slechts bewaren, in
dien zij voortdurend de indruk 
wekken beleidsbeslissingen niet 
te hebben genomen in goede 
samenwerking met christen
democraten, maar deze van hen 
te hebben afgedwongen. In 
plaats van een versterking van 
de samenwerking, waartoe der
gelijke beleidsbeslissingen in 
belangrijke mate zouden kun
nen bijdragen, leidt het tot ver
sterking van de onderlinge irri
tatie.
Zo dreigen zelfs de beste moge
lijkheden om aan èen meer 
duurzame samenwerking te 
bouwen in hun tegendeel te 
verkeren. Het wordt wel tijd dat 
de minister-president zijn kabi
net ertoe brengt eindelijk eens 
vanuit dit perspektief van de 
toekomst het beleid te gaan 
voeren.

WIEGEL JUNIOR
Het is niet mijn gewoonte 
kommentaar te leveren op de 
berichtgeving van dagbladen. 
Deze keer kan ik het echter niet 
nalaten.
Op 30 april, Konininnedag, ver
scheen de Telegraaf met een 
bijna halve pagina in beslag 
nemende foto met bijschrift van 
„Pien” Wiegel met haar pasge
boren zoon. Elders op de pagina 
was nog net ruimte voor een 
minuscule foto van onze jarige 
vorstin.
Het lijkt mij wel zeker dat zelfs 
Jacqueline en Hans Wiegel, on
danks hun trotse ouderschap, 
dit gênant en smakeloos hebben 
gevonden.
Het is mij echter een 
welkome gelegenheid om 
Wiegel -  die weliswaar 
geen politieke bondge
noot meer is, maar in de 
Kamer wel een goed be
vriende buur is gebleven 
-  en zijn vrouw langs de
ze weg ook publiek van 
harte geluk te wensen.

Uit de kring van de A.R.kiesvereniging „Neder
land en Oranje” te Winschoten, heeft God tot 
Zich geroepen de heer

JAC. WOLTJER
op de leeftijd van 66 jaar.
Van 1965-1974 was hij namens de C.D.A. wet
houder der gemeente Winschoten.
Christelijke politiek was voor hem streven naar 
de bevordering van de komst \,an Gods Ko
ninkrijk. Zijn leven werd daardoor beheerst.

Het bestuur van de 
A.R. kiesvereniging 
A. Braaksma, voorzitter
M. Boerma-Kroeske,

secretaresse.
Winschoten, 2 mei 1975.
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J.N. Scholten over Raad van Europa

Recente verkiezingen 
brengen Portugals 

lidmaatschap naderbij
Door mr.
J. N. Scholten
Tweede Kamerlid ARP

Onlangs werd te Straatsburg 
de 27ste gewone zitting ge
houden van de Assemblee 
van de Raad van Europa, 
bestaande uit 150 afgevaar
digden van 18 nationale Eu
ropese parlementen.

De eerste zitting van de Assemblee 
vond plaats in augustus 1949 drie 
maanden nadat te Londen het ver
drag tot oprichting van de Raad 
van Europa met medewerking van 
10 landen waaronder Nederland tot 
stand was gekomen.
Vele conferenties en besprekingen 
waren hieraan voorafgegaan. Door 
Wereldoorlog II geleerd, pleitten 
vooraanstaande politici voor de 
eenheid van Europa. Churchill 
deed dit o.m. in een radiorede op 21 
maart 1943, terwijl hij in een be
roemd geworden rede voor de uni- 
versiteit van Zürich in 1946 zei: 
„Wil Europa .ontsnappen aan el
lende zonder einde, ja aan een de
finitieve ondergang, dan zal door 
de familie die door Europa wordt 
gevormd, een daad van vertrouwen 
moeten worden gesteld, waardoor 
alle misdaden en dwaasheden uit 
het verleden worden vergeven. Wat 
is deze. universele oplossing? Een 
familie te vormen van alle Euro
pese volkeren, althans voor zover 
dat mogelijk is en aan deze familie 
een structuur te geven, waarin zij 
kan voortleven in vrede, veiligheid 
en vrijheid. We moeten komen tot 
de vorming van een Verenigde Sta
ten van Europa” ...i).
Wie het huidige _getob van de 
Labour-Partij rondom de E.E.G. 
ziet, zou de britse socialisten lezing 
van deze rede wel willen aanbeve
len.
Europa bezat toen in ieder geval de

^  B e r i c h t  'k
uit  d e  R a a d  
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politieke wil om tot een geïnstitu
tionaliseerde samenwerking te ko
men via de Raad van Europa. De 
bedoeling was om voor Europa een 
politieke autoriteit in het leven te 
roepen met een beperkte opdracht 
maar met werkelijke macht. Van 
dat laatste is niet alles terecht ge
komen. Veelzeggend is b.v. de uit
spraak van de bekende franse poli
ticus Paul Reynaud: „De Raad van 
Europa bestaat uit twee elementen, 
één voor en één tegen Europa” .

Paul Henri Spaak
De eerste voorzitter Paul Henri Spaak trad reeds in 1951 af, van
wege hetzelfde gevoel n.1. dat de 
Raad zich niet ontwikkelde volgens 
de wens van de initiatiefnemers en. 
slechts een flauwe afschaduwing 
was van de oorspronkelijke bedoe
lingen.
De bedoelingen zijn neergelegd in 
artikel 1 van het Verdrag: „Het be
vorderen van een grotere eenheid 
tussen zijn leden teneinde aldus de 
idealen en de beginselen, welke 
hun gemeenschappelijk erfdeel 
zijn, veilig te stellen en te verwe
zenlijken en hun sociale en econo
mische vooruitgang te bevorderen” . 
In dit blad is historisch vermel
denswaard, dat Spaak in 1949 niet 
met algemene stemmen tot voorzit

ter werd gekozen, omdat de A.R. 
afgevaardigde dr. Bruins Slot zich 
tegen zijn verkiezing verzette, van
wege de rol, die Spaak had ge
speeld in de Belgische Konings
kwestie. Churchill boorde p'ersoon- 
lijk deze aanval de grond in en al
leen enkele Ieren steunden de A.R. 
houding. 2).

Uit bovenstaande korte aanduidin
gen moge reeds blijken dat de Raad 
van Europa. geen spectaculaire 
aangelegenheid is geworden. Maar 
wel is ze nuttig, met name omdat 
de Assemblee erin geslaaéd is zich 
te ontwikkelen tot een reëel Euro
pees forum, waarop de politieke 
opinie in Europa zich.kan presente
ren in een vrije discussie.

Ook meer concreet is de Raad van 
Europa nuttig. Ik dénk b.v. aan de 
culturele samenwerking, die ze be
vorderd. Het Monumentenjaar 1975 
is een initiatief van de Raad van 
Europa. Ook aan de vele aanbeve
lingen die de Assemblee aan de 
lid-staten heeft gedaan, aan de vele 
persoonlijke contacten, die van be
lang zijn voor de politiek en met 
name ook aan de Europese Conventie voor de verdediging van de Rechten van de Mens, die door de 
Raad van Europa tot stand werd 
gebracht.

De redactie heeft mij gevraagd re
gelmatig in Nederlandse Gedach
ten verslag te doen van de werk
zaamheden van de Assemblee van 
de Raad van Europa, waarin ik dr. 
Boertien ben opgevolgd. Gaarne zal 
ik dit proberen en het leek me 
goed in deze eerste bijdrage een 
korte blik in de historie te werpen. 
Ik zal dit waarschijnlijk nog wel 
eens herhalen, want met name in
A.R.-kring was de Europese Ge
dachte niet een vanzelfsprekend
heid en het is interessant na te 
slaan hoe zich dit 'in onze partij 
heeft ontwikkeld.

HOE WERKT DE RAAD VAN EUROPA?

PARLEMENTAIRE
COMMISSIES

ALGEMEEN SECRETARIAAT 
700 EUROPESE 

. AMBTENAREN

REGERINGS-
DESKUNDIGEN

_i

Thans ter afsluiting nog een enkel 
woord over de 27ste zitting, die een 
uitgebreide agenda had. Zo werden 
er enige leden gekozen van het Eu
ropese Hof voor de Rechten van de 
Mens, werd er gedebatteerd over 
ontwikkelingssamenwerking in een 
veranderende wereld-economie, en 
werd er uitgebreid aandacht ge
schonken aan de problemen van de 
grenzen van de economische groei.

” Lidmaatschap 
Portugal

Over de relaties tussen Europa en Zuid-Oost Azië werd een debat ge
houden, dat ingeleid werd met een 
speech van de Indonesische Minis
ter van Buitenlandse Zaken Adam Malik. Van de 'andere.onderwerpen 
vermeld ik nog de kwestie Cyprus, 
(Griekenland en Turkije zijn beiden 
lid!) en het debat over Portugal, dat 
zich. vooral kenmerkte door af en 
toe hoog oplaaiende emoties, met 
name diverse duitse christen
democraten was het in het ver
keerde keelgat geschoten, dat het 
„hun” partij verboden was aan de 
verkiezingen deel te nemen. Ik 
voelde me minder persoonlijk ge
troffen, o.m. omdat de onderhavige

partij nog niet als lid van de Euro
pese Unie van Christen-Democra- 
ten is geaccepteerd. Naast kritiek 
op de situatie in Portugal heb ik 
er met name voor gepleit de de
mocratische krachten in dat land 
de steun te verlenen, waarop deze 
recht hebben en onder meër de 
hoop uitgesproken, dat alsnog de 
doelstellingen' zoals in september 
1974 verwoord door Minister Soares 
in de Assemblee, zouden worden 
gerealiseerd.

Inmiddels hebben de ver
kiezingen een hoopvol resul
taat gegeven en daardoor 
een lidmaatschap van Por
tugal van de Raad van Eu
ropa dichter bij gebracht.

1) Postwar Speeches by Winston Chur
chill London 1948 p. 199.
3) Bruins Slot... En ik was gelukkig 
p  ̂167.

Mr. J. N. Scholten

Tekort V .V .D .
Nederlandse Gedachten van 
26 april jl. insinueert dat een 
groot deel van het ledenbe
stand van de W D  uit „pa
pieren” leden bestaat, die 
geen contributie betalen.

Het blad baseert deze mededeling 
op een verkeerd gelezen bericht, te 
weten als zou de VVD hebben 
meegedeeld dat zij een tekort had 
van anderhalve ton over 1974. Dat 
heeft de VVD nooit meegedeeld. 
De VVD heeft wel meegedeeld -  en 
dat bericht is via het ANP juist ge
publiceerd in ongeveer 30 dagbla
den -  dat het tekort over 1974 
f55.000,— bedroeg en dat over 1975 
een tekort werd geraamd van an
derhalve ton. Over 1973 was er nog 
een voordelig saldo van honderd
duizend gulden. Het ledental dat 
door een onafhankelijk computer- 
servicebureau wordt geregistreerd 
is van 1 januari 1973 tot 31 decem
ber 1974 gegroeid van 38,607 tot 
78.759. Al deze Cijfers zijn wel ge
publiceerd in de openbare jaarver
slagen en in „Vrijheid en Democra
tie” . De twijfel van het blad berust 
op een verkeerd gelezen bericht 
over het tekort. Het lijkt erop dat 
niet de lust tot juiste informatie 
maar afgunst de drijfveer van de 
redactie is geweest. Dat van een 
papieren ledenbestanddeel geen 
sprake kon zijn, moest Nederlandse 
Gedachten weten op grond van ge
publiceerde gegevens en- had zij 
door eerst eens te informeren als
nog te weten kunnen komen. Nu 
heeft de redactie zich schuldig ge
maakt aan ongegronde verdacht

makingen die onze bewondering 
voor evangelisch geïnspireerde po
litiek 'niet doen toenemen. In de 
openbare algemene vergadering 
van de VVD, die door de pers 
wordt bijgewoond, worden wel de
gelijk cijfers bekendgemaakt. Te
vens blijkt dan dat de jaarrekening 
door een registeraccountant wordt 
gecontroleerd. Deze registerac
countant vergelijkt ook de werke
lijk ontvangen contributies met het 
bedrag dat van het geregistreerde 
aantal leden ontvangen had moeten 
worden. De boekhouding en het 
accountantsverslag worden ook 
nog eens gecontroleerd door een 
commissie van drie leden, benoemd 
door de algemene vergadering, die 
aan deze vergadering verslag uit
brengt. Dat wanbetalers wel dege
lijk worden afgevoerd van de le
denlijst en geen „papieren” be
staan blijven leiden kon Neder
landse Gedachten ook weten. De 
statuten van de VVD schrijven voor 
dat de leden die in november nog 
niet hebben betaald, van de leden
lijst worden afgevoerd. Op 31 de
cember is er dus altijd een „scho
ne” ledenlijst waarop alleen diege
nen voorkomen die over het afge
lopen jaar hebben betaald en dege
nen die zich na 1 oktober hebben 
opgegeven. Reeds op 31 mei 1974 
publiceerde de VVD dat het leden
tal boven 80.000 was gekomen. Op 
31 december was het „slechts” 
78.759. Deze daling -  die uit de pu- 
blikaties bleek -  werd juist veroor
zaakt door de afvoering van de 
wanbetalers. Wat de contributie 
van de VVD betreft -  deze bedraagt 
f30,— voor leden die 65 jaar of ou
der zijn. Voor jongeren van 18 tot 
27 is het bedrag slechts f20,—, voor 
gezinsleden en aspirant-leden (jon

Lezers
schrijven ons...

\
De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden * brieven 
worden niet opgenomen.

ger dan 18 jaar) f10,— en voor de 
grote groep van 27 tot 65 jaar 
f40,—. Behalve bij de gezinsleden 
is in dit bedrag f  9,— begrepen voor 
toezending van het veertiendaags 
partij-orgaan. Van de berekening 
van de contributie-opbrengst klopt 
dus ook al niets. Juiste voorlichting 
zal ook wel niet de opzet zijn ge
weest.F. Korthals Altes, voorzitter VVD

NASCHRIFT:
De reactie van de VVD-voorzitter 
maakt duidelijk dat de zaken niet 
zo eenvoudig liggen als hij in zijn 
ingezonden brief doet voorkomen. 
Allereerst dit: wat wij betoogden 
had beslist niet ten doel te insinue
ren. Het ging ons om het scheppen 
van klaarheid over het werkelijke 
ledental van de W D , de betalende 
leden en de werkelijke inkomsten 
en uitgaven van de VVD.
Wij zijn de VVD-voorzitter erkente
lijk voor zijn informaties omtrent 
het ledental en de registratie daar
van.

Grotere klaarheid is voor ons 
evenwel nauwelijks gekomen op 
het stuk van de financiële toestand 
van deze partij. De financiële jaar
stukken van de VVD zijn niet 
openbaar. Daaraan wordt weinig 
toe of afgedaan door mededelingen 
van de financiën op Algemene Ver
gaderingen.
De VVD-financiën zijn allereerst 
een partij zaak, maar het is o.i. even 
belangrijk, dat de partij-financiën 
van iedere partij voor alle Neder
landers open op tafel liggen.
Door geheimzinnig te doen met fi
nanciële gegevens bevordert de 
VVD alleen maar verhalen als N.G. 
heeft gepubliceerd. Overigens de 
VVD kan gerust zijn: afgunst is be
slist niet onze drijfveer. Wij gunnen 
iedere partij de leden, die haar toe
komen. Wij houden overigens onze 
twijfels. De VVD-reaktie zou aan 
kracht hebben gewonnen, wanneer 
concreet was meegedeeld hoe groot 
de extra-contributie-opbrengst was 
geweest en waaraan die opbrengst 
is besteed.
In ledental stijgen van 30 000 naar 
bijna 80 000 ledén en dan in ’74 een 
tekort hebben van een halve ton en 
in ’75 een tekort van anderhalve 
ton verwachten is natuurlijk niet 
misselijk. Ons inziens is enige 
scepsis 'daarbij op zijn plaats. Wie 
dat wil zien als insinueren voorziet 
zichzelf daarmede van een etiket.

LANDSCHAPS
PARKEN

Naar aanleiding van het artikel van 
mevrouw Kraayeveld, in N6 van 12 
april, over de landschapsparken 
dacht ik dat ik als agrariër in, dezen 
recht had op een „keurstem”.

Ik wil proberen ook enkele „voorlopige conclusies” op papier te zet
ten.
■ Deze nota komt op de agrarische 
bevolking over als een vorm van 
belediging.

■ Landschapsbescherming bete
kent in de praktijk vaak aantasting 
en belemmering van de „natuurlij
ke”  ontwikkeling van de natuur 
(N.W.Overijsel).

B Het is niet alleen zo dat de agra
riër evenals iedere ondernemer het 
recht en de plicht heeft de produc
tie zo hoog mogelijk op te voeren, 
maar zo lang er voedseltekort op de 
wereld is, dient dit in de eerste 
plaats bevorderd te worden, ook 
van overheidswege.

B Verlaging van het grondwater
peil geeft in bepaalde gebieden 
zulke grote voordelen, dat het best 
tegen de betekenis en waarde van 
de vogelstand opweegt.

B De ervaring leert dat het hiermee 
als regel gepaard gaande frezen en 
inzaaien, voor zover het grasland 
betreft althans, een ste.rke aantrek
kingskracht op bepaalde vogelsoor
ten heeft.

B Tweede woningen, en ook per
manente bewoning door stedelin
gen wordt over het algemeen door 
de plattelandsbevolking op prijs 
gesteld, mits zij niet trachten hun 
omgeving te terroriseren, zoals nog 
wel eens voorkomt door middel 
van hinderwet e.d.

.G. Tamminga, Munnekeburen
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„Ik hoop dat dé V.R.R. zal 
inzien dat een nieuwe natio
nale eenheid tevens zal bete
kenen dat het betrekken 
daarbij van diverse andere 
groeperingen uit de Zuid- 
vietnamese samenleving. 
Groeperingen die, alhoewel 
zij nooit erg veel sympathie 
hebben gehad voor het re
gime Thieu, evenmin veel 
sympathie voelen voor een 
zuiver communistische rege
ring” . Aldus de anti-revolu- 
tionaire staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken mr. P.
H. Kooijmans in een gesprek 
met N.G. naar aanleiding van 
de recente val van het Zuid- 
vietnamese bewind einde 
vorige maand. De redactie 
legde hem de volgende vra
gen voor.
Meneer Kooijmans, kunt u in het 
kort een typering geven van de 
strijd in Vietnam gedurende de pe
riode na de Tweede Wereldoorlog? 
„Ik geloof dat het goed is je te rea
liseren dat de oorlog in Vietnam in 
zijn totaliteit zo’n dertig jaar ge
duurd heeft. Misschien kan de 
strijd in zijn aanvang het beste ver
geleken worden met oorlogen en 
met pogingen om tot nationale 
zelf-expressie te komen, zoals die 
daar toen in de gehele regio ge
voerd werden. Ik denk aan ons 
conflict met Indonesië, ook denk ik 
hier aan het overigens vreedzamer- 
wijs opgelostè geschilt van Enge
land met het Indische sub-conti- 
nent.
In eerste instantie ging het dus om 
een poging teneinde tot een zelf
standige staat te komen. De strijd 
heeft mede zo’n langdurig verloop 
gekregen doordat de Vietnamese 
onafhankelijkheidsbeweging tege
lijkertijd een sterk communistisch 
stempel droeg. Daardoor is deze 
zaak in de koude oorlogssfeer ge
trokken. De nationale leider, Ho 
Tsj Minh, was immers een commu
nist. Door dit communistische stem
pel heeft het onafhankelijkheidspro- 
ces zich niet op een zelfde wijze 
kunnen voltrekken als in andere 
landen in dit gebied.
Toen de koude oorlog zich in de 
5 Oer jaren in volle omvang liet gel
den, en er in 1954 een voorlopig ac- 
coord was bereikt, waardoor de 
Fransen de gelegenheid kregen 
zich terug te trekken, is juist in die 
situatie de Amerikaanse betrok
kenheid bij deze zaak tot stand ge
komen. Over de laatste 10 jaar hoef 
ik hier eigenlijk weinig te zeggen. 
De Amerikaanse betrokkenheid 
leidde tot een toenemende inzet 
van troepen en wapenmateriaal, 
waarbij naar mijn oordeel de Ame
rikanen te weinig aandacht hebben 
besteed aan de sociaal-economische 
factoren en te veel nadruk hebben 
gelegd op de ideologische tegenstel
lingen die zich in dit gebied voor
deden. De Amerikanen hebben te 
weinig onderkend dat het hier 
daadwerkelijk ook een strijd betrof 
om meer gerechtigheid in de sa
menleving te brengen. Een strijd 
waarvoor de diverse regimes in 
Saigon te weinig oog hebben ge
had. Deze regimes bestonden toch 
altijd min o f meer uit bovenlagen 
van de bevolking.”
Kooijmans brengt hier ook het 
Vietnam-rapport van de ARP uit 
1966 ter sprake. „In dit rapport is 
ook gesteld dat het bewind in Sai
gon zich zou moeten inzetten voor 
een rechtvaardiger maatschappij
structuur omdat men anders de 
strijd voor zo’n rechtvaardiger sa
menleving aan de andere partij zou 
overlaten. Doordat dit door Saigon 
te weinig gebeurd is, is ook de 
veerkracht van het Zuidvietnamese 
regime nooit erg stevig geweest” .

Sterk communistische 
signatuur

Kunt u misschien in dit verband 
iets meer zeggen over de Voorlopige 
Revolutionaire Regering, de V.R.R., 
die nu in „Saigon” aan het bewind 
is gekomen?
„We weten nu nog betrekkèlijk 
weinig van de V.R.R.” . Zij heeft tot 
nu eigenlijk alleen nog in het bin
nenland gefunctioneerd. En zoals 
zo vaak met communistische lan
den het geval is, weet je meestal 
heel weinig van de onderlinge 
machtsverhoudingen. Ik geloof wèl 
dat duidelijk is dat de V.R.R. een

Kooymans over strijd in Vietnam:

Ik hoop op betrekken van 
diverse Z-Vietnamese groepen 
bij nieuwe nationale eenheid

De Nederlandse diplomatieke 
benadering was zeker niet kil

Een Vietnamese vrouw zoekt met haar kinderen een veilig heen
komen in het door troepen van de VRR beschoten Saigon.

sterk communistische signatuur 
draagt. Anderzijds hoop ik dat men 
zal inzien dat een nieuwe nationale 
eenheid tevens zal betekenen het 
betrekken daarbij van diverse an
dere groeperingen uit de Zuid
vietnamese samenleving. Groepe
ringen die, alhoewel zij nooit erg 
veel sympathie hebben gehad voor 
het regime Thieu, evenmin veel 
sympathie voelen voor een zuiver 
communistische regering.
Ik denk hier bijvoorbeeld aan de 
Boedhistische groepering die, 
hoewel zij politiek nooit erg duide
lijk geprofileerd is geweest en 
evenmin veel politieke slagkracht 
heeft, toch wel een groot deel van 
de Zuidvietnamese bevolking ver
tegenwoordigt.

Wat betreft het karakter van het 
nieuwe bewind, wil ik overigens 
graag nog stellen dat ieder socialis
tisch of communistisch bewind in 
Zuidoost Azië, toch duidelijk zijn 
eigen signatuur heeft. Kijk maar 
naar Noord-Korea, kijk naar de 
banden die er bestaan over en weer 

• met Peking en Moskou. Ik geloof 
ook dat er een duidelijke histori
sche aanwijzing is dat de Vietna- 
mezen een sterke onafhankelijk- 
heidsdrang hebben en zich er 
weinig toe aangetrokken voelen 
zich door een andere macht te laten 
domineren. Zelfs in de periode dat 
Hanoi sterk afhankelijk was van 
steun uit de Sovjet Unie en China, 
is men er steeds in geslaagd'een 
vrij onafhankelijke lijn te voeren.”

Oplossing 
interne problemen

Hoe beoordeelt u de verhouding van 
de VRR en Hanoi?

„Ook daarover bestaat nog weinig 
duidelijkheid. Opvallend is overi
gens wel dat Noordvietnam de 
VRR nooit als een afzonderlijke 
vertegenwoordigende regering 
heeft erkend. Hanoi hëeft de her
eniging van Noord en Zuid altijd 
als één van haar hoofddoelstellin
gen behouden. Een vertegenwoor
diger van de VRR in Parijs heeft 
onlangs deze hereniging, op een 
niet al te lange termijn, ook duide
lijk in het vooruitzicht gesteld. 
Overigens lees je in de pers soms 
van spanningen tussen de VRR en 
Noord-Vietnam, maar daarover is 
toch erg weinig bekend. In elk ge
val is duidelijk dat tijdens het laat
ste jaar de VRR en Hanoi in een 
broederlijke eensgezindheid heb
ben geopereerd. Blijft hier evenwel 
het feit nog liggen dat er verschil
lende ook ethnisch verschillende, 
groeperingen in Noqrd en in Zuid 
zijn, die ook in het verleden onder
ling nogal eens moeilijkheden had
den. *
Wat betreft het buitenlands beleid 
van het nieuwe bewind in Ho- 
Tsji-Minh-stad (de nieuwe bena
ming van Saigon) heb ik uit uitla
tingen van een VRR- 
vertegenwoordiger in Parijs begre
pen, dat „Zuidvietnam” zich een 
neutralistisch buitenlands beleid 
ten . doel stelt. Deze opstelling 
hangt er natuurlijk mede van af in 
hoe verre ook andere groeperingen 
bij het nieuwe bewind zullen wor
den betrokken. In Boeddistische 
kring is. bijv. een duidelijke ten
dens naar een neutralistische, op
stelling aanwezig. Dit betrekken 
van andere groeperingen bij het 
nieuwe bewind kan overigens weer 
tot spanningen met Noord-Vietnam 
leiden, wat een heel duidelijke 
communistische signatuur heeft. Ik 
vermoed overigens dat Zuid-Viet- 
nam zich in de nabije toekomst al-

• 2 september 1945
Ho Tsji Minh roept de Demo
cratische republiek Vietnam uit. 
In het zuiden wordt met Britse 
hulp het Franse gezag her
steld.
• 1 juli 1949'
Stichting Van autonome Staat 
Vietnam in Saigon met keizer 
Bao Dai als staatshoofd.
• 7 februari 1950
Groot-Britannië en de Ver
enigde Staten erkennen het 
Vietnam van Bao Dai de jure. 
Moskou en Peking erkennen Ho 
Tsji Minh.
• 8 mei - 21 juli 1954
Geneefse conferentie over In- 
dochina waarbij Vietnam. in 
twee hergroeperingsgebieden 
wordt verdeeld die via verkie
zingen binnen twee jaar her
enigd moeten worden.
• 20 juli 1955
De besprekingen ter voorberei
ding van verkiezingen die Vol
gens Geneefse Akkoorden moe
ten beginnen tussen noord en 
zuid worden door Baö Dai ge
weigerd met als argument dat in 
het noorden toch niet vrij kan. 
worden gekozen.

30 jaar 
oorlog in 
Vietnam

• 20 december 1960
Oprichting van Nationale be- 
vrijdingsfront van Zuid- 
Vietnam.
• 2 augustus 1961
President Kennedy zegt dat 
Amerika alles zal doen wat het 
kan om Zuid-Vietnam van het 
communisme te redden. Aantal 
Amerikaanse militaire adviseurs 
in Vietnam stijgt dit jaar tot 
18 000.
• 2 augustus 1964
Een Amerikaanse onderzeeboot- 
jager wordt in de Golf van Ton
kin achtervolgd door Noord- 
vietnamese torpedoboten die 
met beschietingen en luchtaan
vallen worden verdreven.
• 7 augustus 1964 
Amerikaanse Congres neemt 
daarop resolutie aan „om de 
handhaving van internationale 
vrede en veiligheid in 
Zuidoost-Azië te bevorderen” .

• september 1967
Verkiezingen resulteren in 
overwinning voor Thieu (presi
dent) en Ky (vice-president).
• januari 1969
In Parijs beginnen nu vredesbe
sprekingen tussen alle vier bij 
het conflict betrokken partijen. 
O 10 juni 1969
Vorming van Voorlopige Revo
lutionaire regering van Zuid- 
Vietnam.
• 17 juni 1972
De rol van de Amerikaanse 
grondtroepen wordt beïndigd.
• 18 maart 1975
Val van Ban Me Thuot in Cen
trale Bergland, tactische terug- 
tocht Zuidvietnamese strijd
krachten veroorzaakt de sneeuw
baleffect panische vlucht uit het 
noorden langs de kust naar het 
zuiden.
® 26 april 1975
VRR geeft verklaring uit waarin 
impliciet wordt gesteld dat geen 
enkele regering in Saigon meer 
acceptabel is.
• 10 april
President Minh geeft strijd
krachten opdracht zich over te 
geven en vraagt VRR regering 
over te nemen.

lereerst gaat toegleggen op de op
lossing van de interne problemen 
op het op gang brengen van de 
economie. Het buitenlands beleid 
zal waarschijnlijk voorlopig geen 
topprioriteit krijgen.
Ook sluit ik niet uit dat Vietnam 
zich wat meer zal gaan richten op 
de omliggende regio.
Een aantal landen uit deze regio 
kent al een zeer nauwe samenwer
king zoals Thailand, Maleisië, In
donesië en de Filippijnen. Nu de 
sterke polarisatie in dit gebied zal 
kunnen wegvallen is het niet on
waarschijnlijk dat Indo-China zich 
daarop ook meer zal gaan oriënte
ren. Op zich zelf zou ik dat een hele 
goede zaak vinden.

Gevolgen voor 
Amerika

Wat zijn naar uw mening nu de ge
volgen voor Amerika, zowel intern 
als voor haar buitenlandse poli
tiek?

„Er zijn natuurlijke reële risico’s -  
juist bij een sterk idealistisch en 
ethisch gemotiveerd volk als de 
Verenigde Staten toch altijd in de 
buitenlandse politiek zijn geweest -  
dat er een afkeer gaat ontstaan van 
de mondiale taak die Amerika de 
laatste twintig jaar zich heeft aan- 
gemetën. Anderzijds geloof ik dat 
die gevaren ook wel eens overdre
ven worden. Met name geloof ik 
dat de relatie Amerika-Zuidoost 
Azië toch altijd een andere is ge
weest dan de relatie Amerika- 
Europa. Daarom heb ik bepaald 
geen behoefte om consequenties te 
trekken voor de waarde van Ame
rikaanse garanties ten aanzien van 
Europa. Maar nogmaals: dat de 
Amerikaanse bevolking en politici 
deze hele affaire nog moeten ver
werken, daarvan ben ik overtuigd. 
Dat deze kwestie rtog tot heel wat 
interne moeilijkheden in Amerika 
aanleiding kan geven, dat geloof ik 
graag. Het heeft natuurlijk een ge
weldige indruk gemaakt op de be
volking om een zaak, waarin men 
zoveel in geïnvesteerd heeft, op een 
dusdanige manier te zien aflopen. 
Zoiets heeft altijd een weerslag en 
een nawerking. De Amerikanen 
krijgen bovendien wel bijzonder 
veel te verwerken als men bij dit 
alles nog eens de Watergate-zaak 
voegt en de recente teleurstellingen 
voor minister Kissinger in het 
Midden-Oosten, Turkije en de 
kwestie van het handelsverdrag 
met de Sovjet Unie.

Erkenningsbeleid
Nederland

Tenslotte: kunt u iets nader ingaan 
op het Nederlandse „erkenningsbe
leid" ten aanzien van Viètnam. Wat 
vindt u in dit verband van een 
perskommenta ar dat de Neder
landse diplomatie een zekere „kil
heid” toeschreef?

„Hoewel het erkenningsbeleid aller
eerst een aangelegenheid is die de 
portefeuille van minister van der 
Stoel betreft, wil ik daar wel iets 
over zeggen. De minister van bui
tenlandse zaken heeft zich in zijn 
opstelling van het begin af aan 
sterk laten leiden door het karakter 
van de overeenkomsten van Parijs, 
de zgn. Parijse accoorden.
Het sleutelwoord van deze accoor
den was in wezen de totstandko
ming van een Nationale Raad van 
Verzoening, wat zou moeten leiden 
tot verkiezingen die weer zouden 
moeten uitmonden in een regering 
van nationale eenheid.
Aan de andere kant. heeft Van der 
Stoel in zijn beleid zéker ook reke
ning gehouden met de feitélijke si
tuatie zoals die zich in Vietnam 
voordeed. Vandaar bijv. het besluit 
om een „agent” te accrediteren bij 
de V.R.R. Waarom een „agent” ? Al
lereerst omdat de VRR zich zelf als 
voorlopig kwalificeerde. En ten 
tweede omdat het volstrekt ondui
delijk was of, wanneer de VRR 
eenmaal de feitelijke macht in 
Zuid-Vietnam zou uitoefenen, de 
VRR dan haar taak als beëindigd 
zou beschouwen en het gehele ge
bied onder een verenigde regering 
zou brengen.
Na de val van Saigon is de bereid
heid uitgesproken om met een re
gering die zich daar zou vestigen

Vervolg op pag. 8
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„Het overleg tussen de 
landbouw en de planologen 
zit volstrekt in het slop. Het 
duurt te lang en jonge boe
ren zien geen perspectief. 
Het onderhoud van het 
landschap en de gebouwen 
wordt verwaarloosd. Het ge
bied dreigt economisch en 
landschappelijk in de ver
nieling te raken en daarom 
is een snelle oplossing drin
gend gewenst.”

Dat zei de heer J. van Noord, het 
Dwingelder Statenlid, vrijdag in 
het Meppeler stadskantoor waar 
A.R.-Kamerleden en andere promi
nenten uit deze partij waren geko
men om geïnformeerd te worden 
over de voorbereiding van het 
streekplan Zuid-west-Drenthe. 
Daarna werd een excursie gemaakt 
naar Koekange en Ruinerwold, 
waar men een ruilverkaveling wil 
beginnen en naar Dwingeloo waar 
er een in uitvoering is; Tevens werd 
een melkveehouderij bezocht, waar 
de A.R.-delegatie zich uitvoerig op 
de hoogte stelde van de modernise
ringen in deze agrarische bedrijfs
tak. In de nota van de minister 
wordt Zuidwest Drenthe aange
merkt als potentieel landschaps
park zonder aangewezen te zijn als 
proefgebied. Er zijn twee ruilver
kavelingen in uitvoering. Dwinge
loo Smalbroek en Diever. Vier zijn 
er in voorbereiding; Havelte, 
Ruinerwold-Koekange, Zuidwolde 
en Ruinen.

Stagnatie
De werkzaamheden van de voorbe
reidingscommissies stagneren ech
ter. Dat komt volgens de heer Van 
Noord door de zeer hoge eisen van 
de Natuurwetenschappelijke Com
missie en de beslissing van de Cen
trale Cultuurtechnische Commissie. 
Eerst moét een streekplan voor het 
gebied vastgesteld zijn, voordat 
ruilverkaveling in behandeling 
wordt genomen.
Mr. J. N. Scholten informeerde in 
aansluiting hierop waarom men zo 
laat met een streekplan kwam en 
constateerde dat bepaalde verbete
ringen reeds lang in uitvoering 
konden zijn voorafgaand aan de de- 
finitievenbeslissingen. Overigens 
meende hij dat de Provincie Dren
the in deze aangelegenheid beslui
teloosheid aan de dag legt, waar
door mede voor veel personen in 
het betrokken gebied grote onze
kerheid ontstaat, hetgeen kan lei
den tot ontmoedig. De heer Van 
Noord zei dat een beperking van de 
landbouwactiviteiten ook gevolgen 
heeft voor de toeleveringsbedrijven 
en de dienstensector.De economi
sche toestand in Zuidwest Drenthe 
wordt belangrijk beïnvloed door de 
ontwikkelingen binnen de land
bouw. Het landschap is kleinscha
lig, er zijn karakteristieke boerde
rijen en hier en daar nog fraaie bos
wallen. De heer van Noord stelde, 
dat dit gebied is gemaakt door de 
boeren, zonder dat er stedebouw- 
kundigen of landschapsarchitecten 
aan te pas kwamen. Het geheel 
paste in de economische opzet van 
het boerenbedrijf.
Volgens de heer Van Noord zullen 
de mensen in het gebied moeten 
blijven, niet als onderdeel van het 
geheel, maar als rentmeester. De 
heer van Noord zei dat vooral „bui
tenstaanders” (Den Haag en Assen) 
een andere visie op de toekomstige 
ontwikkelingen hebben dan de oor
spronkelijke bevolking. Oplossin
gen als de ruilverkavelingen 
Dwingeloo-Smalbroek en Diever 
lijken zowel landbouw-economisch 
als landschappelijk aanvaardbaar. 
Volgens de heer Van Noord zouden 
ze model kunnen staan voor het 
overige gebied.

Werkgelegenheids
situatie in Emmen

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters en 
de heren Aantjes, Beumer en De 
Boer reisden vanaf Zwolle met de 
trein naar Emmen, alwaar zij door 
het gemeentebestuur werden ont
vangen.
Onder leiding van loco-burge- 
meester E. Zegering Hadders werd 
uitvoerig gediscussieerd over de 
werkgelegenheidssituatie. Het in
wonertal van de gemeente Emmen 
groeide van ca. 53 000 in 1945 tot 
ca. 86 000 thans. Voor het eigenlijke 
dorp Emmen zijn die cijfers nog 
markanter; van 8 000 in 1945 tot

Een ARP delegatie van 
Kamer-, Staten-, Raadsleden en 
regionale bestuurders bracht 2 
mei j.1. een werkbezoek in het 
kader van de actie „wij komen 
terug”  aan de provincie Dren
the. Het was het vijfde werk
bezoek van dit jaar. De delega
tie die zich in een tweetal 
'groepen splitste bracht o.a. be

zoeken aan Meppel en omge
ving, waar men zich gedurende 
het werkbezoek concentreerde 
op het thema „Landschapsver- 
zorging” . Ook bezocht een de- 
legatiedeel de stad Emmen, 
waar men zich oriënteerde in
zake de problemen van werk
gelegenheid, openbaar vervoer 
en welzijnszorg. In Assen en

Hoogeveen hielden de ARP be
zoekers persconferenties over 
hun ervaringen van deze dag. ’s 
Avonds vonden in de zelfde 
gemeenten een tweetal bijeen
komsten voor partijleden en 
kiezers plaats, die blijkens het 
verslag op deze pagina uitste
kend werden bezocht.

A R P  werkbezoek aan Drenthe

Zuidoost Drenthe wordt
door inzakkeude conjunctuur 

zwaar getroffen

43 (*00 thans, een meer dan vijfvou
dige groei in 30 jaar tijds!
De oorzaak hiervan is gelegen in de 
zeer sterke industrialisatie sinds de 
bevrijding. In tijden van hoogcon
junctuur was de industriële bedrij- - 
vigheid zeer groot, waardoor een 
wezenlijk zwakke plek in de groei 
werd versluierd. In Emmen vestig
den industriële bedrijven die hun 
hoofdzetel elders in den lande heb
ben nevenbedrijven, waar arbeid 
werd verricht door werknemers 
met een lage scholingsgraad en on
geschoolden. Er bestaat in Drenthe 
een zekere achterstand in deelname 
van jongeren aan voortgezet alge
meen vormend- en beroepsonder
wijs, ten opzichte van de situatie in 
de Randstad.
Zuid-Oost-Drenthe is door het in
zakken van de conjunctuur zwaar 
getroffen. In februari 1975 bedroeg 
de geregistreerde arbeidsreserve in 
de gemeente Emmen 17,7% van de 
mannelijke beroepsbevolking. Het 
gemeentebestuur van Emmen be
pleit niet alleen verhoging van in- 
vesteringspremieregelingen, maar 
het wenst ook de vestiging van in
dustriële bedrijven waar hoogge-( 
kwalificeerde werknemers vereist 
zijn, zodat de regio minder kwets
baar wordt door conjunctuur 
schommelingen vanwege een gro
tere verscheidenheid van arbeid.
De gemeente Emmen beschikt over 
voorzieningen van allerlei aard, zij 
heeft prachtige woonwijken temid
den van een heerlijk natuurschoon.

Zij staat klaar otn nieuwe industrie
ën  te ontvangen, doch die indus
trieën worden in hun vestigingsge- 
neigdheid geremd door enkele psy
chologische drempels, zoals het 
ontbreken van een vierbaansweg 
Hoogeveen-Emmen en het een- 
baans niet-geëlectrificeerde lijntje 
Zwolle-Emmen. Het ziet ernaar uit, 
dat een airstrip voor kleine vlieg
tuigen binnen niet al te lange tijd 
verwezenlijkt gaat worden. Het 
nuttige werd met het aangename 
verenigd toen de delegatie werd 
rondgeleid door de Emmer dieren
tuin, welke thans een uitbreiding 
ondergaat o.a. in het kader van een

W.S.W.-project. Zo bouwt men een 
zgn. vliegkooi welke de grootste 
van Europa zal zijn. De aapjes 
mochten zich in het bijzonder in de 
hoogedelgestrenge belangstelling 
verheugen.
Bijna twee uur lang werd vervol
gens  ̂ o.l.v. de heer J. de Graaf ge
discussieerd met leerlingen .uit het 
voortgezet algemeen vormend en 
beroepsonderwijs en werkende jon
geren, eerst in discussiegroepen en 
tenslotte in pleno. Centraal stonden 
defensie en NAVO, het C.D.A. en 
de abortus. Het was een wat merk
waardige ervaring dat de werkge- 
legenheidsproblematiek in deze 
druk bezochte discussiebijeen
komst nauwelijks een rol speelde. 
De wejkgelegenheidsproblematiek 
was daarentegen weer wel hoofd
schotel van de discussie tijdens het 
gesprek met het college van Gede
puteerde Staten, ’ s Avonds was er 
in hotel „Bellevue” te Assen een 
grote bijeenkomst, zo groot dat de 
geplande groepsdiscussies moesten 
vervallen. Onder leiding van de 
heer S. J. Vreugdenhil, voorzitter 
van de Stateneentrale Assen, wer
den mevrouw Kraaijeveld-Wouters 
en de heren Aantjes, Beumer en De 
Boer vooral geconfronteerd met 
vragen inzake de vermogensaan- 
wasdeling, het économisch beleid 
en de positie van de ondernemin
gen, de grenzen van de economi
sche groei en vrede en veiligheid. 
De discussies verliepen in een zeer 
plezierige en geanimeerde sfeer.

Discussie over 
vormingswerk in 

Hoogeveen
Op een tweede avondbijeenkomst 
te Hoogeveen trok Eerste Kamerlid 
de heer Elfferich in zijn inleiding 
een vergelijk tussen mei 1945 en 
mei 1975. De conclusie was, dat er 
veel gebeurd is waar we dankbaar 
voor moeten zijn. Waarbij de dele
gatie overdag onder de indruk 
kwam hoe moeilijk het is om in een 
samenleving harmonieus met el
kaar te leven. Wij zijn onder de in
druk gekomen van de problemen 
om harmonie te brengen tussen 
landinrichting, ruilverkaveling, na
tuur en milieu. Wij zijn onder de 
indruk gekomen van de spannin
gen tussen plannenmakers en reali
sering van de plannen.Wij zijn on
der de indruk van de onzekerheid 
van de agrarische bevolking over 
de 'vraag hoe de ontwikkelingen 
zich in de toekomst zullen voltrek
ken, aldus.de heer Elfferich.
De aanwezigen toonden moeite met 
de partiële leerplicht. Men vond dat 
de A.R.P. het vormingswerk meer 
aandacht moet gaan geven. Vanuit 
het vormingswerk wil men weten 
wat er onder vormingswerk moet 
worden verstaan. Wat is het doel 
van vormingswerk. Welk andere in
stituten kunnen de vormingsinsti
tuten eventueel ondermijnen. Moet 
je jongeren confronteren met de 
maatschappij op de vormingsinsti
tuten. Dit kabinet wil de christe
lijke organisaties doorlichten en de 
algemene organisaties niet. Waar
om?
Kamerlid Scholten zei hierop dat 
het vormingswerk vaak gebrekkig 
functioneert. Het geeft ook een 
stuk jeugdwerkloosheid. Twee da
gen vormingswerk betekent o.a. 
niet gauw een baan. De A.R.P. is 
mede om deze reden van mening, 
dat het aanbeveling verdient om de 
leerplichtige leeftijd te verlengen, 
zo stelde de heer Scholten. Hij zei 
verder dat er niet genoeg activitei
ten ontwikkeld werden om christe
lijke vormingsinstituten op te rich
ten. Hij hield zich aanbevolen voor 
initiatieven, ik wil deze graag on
dersteunen. De A.R.P. moet met 
ontferming bewogen zijn met de 
zwakken in de samenleving. Naast 
dienst van algemeen belang steun 
aan de enkeling.
De heer Van Houwelingen sloot 
hierbij aan. Wij moeten elkaar ie
dere dag de spiegel van het evange
lie voörhouden. En dat uitgangs
punt appeleert op eenheid. Christe
lijke politiek heeft niets te maken 
met najagen van eigen belang, 
aldus Kamerlid Van Houwelingen 
aan het slot van dit werkbezoek. 
Evangelie gaat niet over verdienen 
maar dienen.

Men. moet rechtvaardig be
zig zijn. Als kiesvereniging, 
als kerk en als gezin moet 
men gerechtigheid oefenen.

Een ARP-delegatie bestaande uit (v.l.n.r.) de heren Scholten, Elfferich, van Noord, van Houwelingen en De Kwaadsteniet, oriënteert zich in Meppel 
op ruilverkavelingen.
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Werkgevers blijven staan op treffen 
van globale maatregelen

Werkloosheid niet als koevoet 
gebruiken voor realisering

van oneigenlijke doelen

Een demonstratie van het Amsterdams Werklozen, Comité voor een duurtetoeslag en een verhoging van 
de sociale uitkeringen.

Werkloosheid
In het kader van een artikelen
reeks over de werkloosheid leest u 
bijgaand een tweede bijdrage van 
mr. '  B. M. J. Pauw, adjunct- 
secretaris van het Nederlands 
Christelijk Werkgeversverbond. 
Zijn eerste artikel kon u lezen in 
,NG van verleden week. In deze af
sluitende bijdrage gaat de auteur 
nader in op een aantal maatrege
len die de werkgeversorganisaties 
nodig achten ter bestrijding van 
de werkloosheid.

Door mr.
B. M. J. Pauw

Het is niet te verwachten, 
dat na het recente debat in 
de Tweede Kamer de werk- 
loosheidsproblematiek spoe
dig zal zijn opgelost. Ver
re van dat zelfs, wanneer 
men bijvoorbeeld de door 
het Centraal Plan Bureau 
(CPB) geraamde gemiddelde 
werkloosheid van 190 dui
zend mensen voor dit jaar 
ziet, of het op de totaliteit 
gering effect van omvang
rijke werkgelegenheidspro
gramma’s.

Met andere woorden, de werkgele
genheid zal terecht ook de ko
mende tijd centraal staan in het 
sociaal-economisch beleid in Ne
derland en daarbuiten. Waar het 
ons land betreft zal een groot aantal 
politieke strijdpunten van verschil
lende zijde aan de orde gesteld, ook 
na dit Tweede Kamer-debat aan de 
orde blijven. Óok zal de werkloos
heid zijn schaduw vooruit werpen 
naar de komende Rijksbegroting en 
naar de discussies daar rondom 
heen. Daar komt nog bij, dat ook 
de dit jaar te verwachten rege
ringsnota’s over het inkomensbe
leid en over de structuur van onze 
economie ook ongetwijfeld op de 
werkloosheid zullen moeten ingaan 
en daarvoor discussiepunten zullen 
aandragen. Tot slot zal op de ook 
na dit debat nog blijvende discus- 
sie-punten -  en dat zullen de 
meest wezenlijke en principiële zijn 
-  worden ingegaan.

Vermindering
arbeidskosten

Overeenkomstig de CPB-nota over 
arbeidskosten versus werkgelegen
heid zal het bedrijfsleven de aan
dacht blijven vestigen op de nood
zaak de reële arbeidskosten te ver
minderen. Dat houdt helemaal niet 
in het -  wel door de vakbeweging 
als zodanig opgevatte -  verwijt, dat 
het de werknemers en hun lonen 
zijn, waaraan de werkloosheid is te 
wijten. Daarvan kan geen sprake 
zijn, wanneer men, zoals de realiteit 
wel gebiedt, een onderscheid 
maakt tussen reële lonen en reële 
arbeidskosten. Om deze laatsten 
gaat het en die bestaan onder meer 
uit de werkgeverspremies voor de 
sociale verzekeringen. Vooral ook 
omdat ook de vakbeweging, en het 
meest recent nog NVV-voorzitter 
Kok in Breda, de noodzaak ziet tot 
bezuinigingen in de sociale verze
keringen, mag men dit discussie
punt niet uit de weg gaan. Een ver
lichting van' de werkgeverspremies 
voor de sociale verzekeringen door 
een grote overheidsbijdrage is na
tuurlijk op zichzelf een goede zaak. 
Maar het verschuift -  maar dan wel 
om het even -  de problematiek naar 
de belastingen, die uiteindelijk sa
men met de sociale verzekeringen 
toch het collectieve beslag op het 
nationaal inkomen bepalen. Het 
heeft hiervoor uiteindelijk alleen 
effect, wanneer binnen de over
heidsuitgaven een nieuwe prioritei
tenstelling plaatsvindt.
De werkgeversorganisaties zullen 
blijven staan op het nemen van 
globale, algemeen werkende maat
regelen. Voor de noodgevallen 
eventueel aangevuld met enkele 
specifieke maatregelen, ter be
strijding van de werkloosheid. 
Daarbij baseert het bedrijfsleven 
zich op conclusies van het CPB en 
ook op aanduidingen in de werkge
legenheid snota van de regering 
zelf. Het gaat hier om aanwijzingen

dat de (onder meer: financierings- 
en rendements-) problemen in het 
bedrijfsleven meer algemeen zijn 
dan de door de regering en door de 
vakbeweging voorgestane speci
fieke maatregelen zouden doen 
vermoeden. Men kan niet om de 
vrees heen, dat specifieke maatre
gelen weliswaar de acute en zicht
bare nood kunnen lenigen, maar 
geen oplossing bieden voor het al
gemeen verzwakte Nederlandse 
bedrijfsleven.

Algemene versus 
specifieke maatregelen

In de discussies werpen de voor
standers van uitsluitend specifieke 
maatregelen vaak als bezwaar tegen 
algemeen werkende maatregelen 
op, dat er geen garantie bestaat, dat 
het effect van algemeen werkende 
maatregelen -  zoals de door de drie 
confessionele Tweede Kamer
fracties in een wetsontwerp'voor
gestelde verlaging van de vennoot
schapsbelasting -  ook daadwerke
lijk altijd in een uitbreiding van de 
werkgelegenheid zichtbaar is. Na
tuurlijk zijn garanties op dit punt 
onmogelijk, net zo min als bij een 
algehele verlaging van loon- en in
komstenbelasting men kan garan
deren, dat de extra bestedingsmo
gelijkheden daaruit worden gerea
liseerd in de koop van Nederlandse 
produkten. Tegen de achtergrond 
van het bestaande tekort aan ar
beidsplaatsen, dat ter bestrijding 
van de werkloosheid zoveel moge
lijk moet worden opgeheven, valt 
niet aan een lastenvermindering 
voor het bedrijfsleven te ontkomen.' 
Dat zal investeringsbevorderend 
werken. Maar daarmee zijn we er 
niet. Want willen die investeringen

ook leiden tot nieuwe arbeidsplaat
sen, dan zal gezien de uitkomsten 
van het CPB vooral iets gedaan 
moeten worden aan de reële ar
beidskosten. Het meest direkt voor 
de hand ligt een uitbreiding van de 
overheidsbijdragen in de sociale 
verzekeringen. Met de verlichting 
van de arbeidskosten, die daaruit 
volgen zijn twee vliegen in één klap 
te vangen:
■ de druk om arbeidsbesparende 
investeringen te doen verminderen
■ én door de daardoor mogelijke 
verlaging van de kostprijs van de 
produkten komt het bedrijfsleven 
in een betere concurrentiepositie 
ten opzichte van het buitenland.

Aansluiting 
vraag en aanbod

De structurele werkloosheid be
staat natuurlijk niet uitsluitend in 
een tekort 'aan arbeidsplaatsen. 
Maar ook in toenemende moeilijk- ■
heden bij het op elkaar aansluiten g 
van vraag en aanbod op de ar- B 
beidsmarkt moet een deel van het B 
beleid ook daarop worden gericht. g 
Volgens de werkgeversverbonden g 
moeten de te nemen maatregelen 
dan ook aansluiten op de oorzaken 
van dit kwalitatief probleem, zoals:
B het in toenemende mate uiteenlo
pen van de ontwikkeling van vraag 
en aanbod.
B de starre beloningsstructuur,
B en de plaatsingsbelemmeringen 
zowel aan de. kant van werkgevers 
als van werkzoekenden.
Ter overbrugging van deze plaat
singsbelemmeringen heeft de rege
ring al een aantal maatregelen ge
troffen in de sfeer van zogenaamde 
plaatsingsbevorderende maatrege

len. Ook zijn inmiddels experimen
ten gestart ter verbetering -  „hu
manisering”  noemt men dat -  van 
dé' arbeidsplaats. Een aantal moei
lijk te bezetten arbeidsplaatsen 
zouden daarmee meer aantrekkelijk 
gemaakt worden. Een fundamen
tele visie van het onderwijs in rela
tie tot de arbeidsmarkt ontbreekt 
echter nog. Zoals de regering zelf 
ook in haar interim-nota consta
teerde, maar het daarbij verder 
maar liet, zal het nodig zijn de 
steeds wijder wordende kloof tus-
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sen opleiding en gevraagde kwali
teit de overbruggen.
Bij de problemen rondom de aan
sluiting tussen vraag en aanbod 
moet ook de nadruk worden gelegd 
op om-, her- en bijscholing.
Hierbij is een actief beleid vereist, 
waarbij ook scholing dient plaats te 
vinden wanneer niet onmiddellijk 
een arbeidsplaats kan worden aan- 

- geboden. Hiervoor is tevens nodig 
dat het aanbod voor scholing een 
geïntegreerde voorwaarde vormt 
voor het behoud van het recht op 
werkloosheidsuitkering, hetgeen 
tevens impliceert dat tijdens de 
scholing de loondervingsvergoe- 
ding minstens zo hoog is als de ge
noten uitkering. Teneinde een 
goede uitvoering hiervan te be
werkstelligen is het nodig dat een 
aanbod van scholing door de be
middelingsorganen in overleg met 
de uitkeringsorganen wordt ge
daan.

Oneigenlijke
doelstellingen

Al met al vergt de bestrijding van 
de werkloosheid een complex be
leid en maatregelen op de verschil
lende terreinen. In dit artikel is een 
aantal belangrijke beleidsterreinen 
aangegeven. Het zal duidelijk zijn, 
dat dit alles niet van vandaag op 
morgen is eerealiseerd. Een aantal 
aspecten is in de discussies ook 
nog niet helemaal uitgekristalli
seerd. Dat zal de komende tijd ver
der moeten gebeuren in organen als 
de Stichting van de Arbeid, Raad 
voor de Arbeidsmarkt, SER en ze
ker ook in het Parlement. Vanuit 
de gezamenlijke prioriteit van de 
bestrijding van de werkloosheid 
moeten gezamenlijke conclusies 
mogelijk zijn.
De voorrang van deze doelstelling 
zal echter geweld worden aange
daan wanneer de werkloosheid ge
bruikt wordt als koevoet bij het be
reiken van in deze discussies onei
genlijke doelstellingen, zoals het 
voorwaardelijk stellen van een ver
andering van de maatschappijstruc
tuur bij de medewerking aan de op
lossing van het werkloosheidspro
bleem.
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Rampenbestrijding anno 1975

Samensmelting vrijwillige 
brandweren is onnodig

en ongewenst

Begin dit jaar publiceerde 
minister van Binnenlandse 
Zaken, mr. W. F. de Gaay 
Fortman, de nota „Hulpver
lening bij Ongevallen en 
Rampen 1975” . Niet inge
wijden zullen reeds vermoe
den dat hiermee niet het 
eerste woord op dit terrein 
gezegd wordt.

Door
ing. J. de Jong
Commandant vrijwillige 
brandweer Dedemsvaart

In bijgaande bijdrage worden 
enkele aspecten van de 
rampenbestrijding nader 
belicht en worden enkele 
kritische kanttekeningen 
geplaatst bij de nieuwe 
plannen . van de genoemde 
bewindsman.

In 1969 riep Minister Beernink -een 
stuurgroep in het leven o.m. om 
zich te bezinnen op een verbetering 
van de organisatie voor het bestrij
den van mogelijke rampen. Deze 
stuurgroep zou zich mede moeten 
bezinnen op organisatorische, 
technische en bestuurlijke maatre
gelen in vredes en oorlogstijd. Eén 
van de conclusies van dit stuur
groep rapport was de brandweer en 
de organisatie bescherming bevol
king te doen samensmelten. Tegen 
deze gedachte rees veel verzet. De 
bezwaren luidden:
■ het risico dat de vrijwilligheid bij 
de brandweer verloren gaat;
■ de mogelijke vertraging dan wel 
stilstand van de op gang gekomen 
regionalisatie van dé brandweer;
■ de aanzienlijke verschillen in or
ganisatie en doelstelling van beide 
diensten.
Redenen voor de Minister zijn 
standpunt te herzien. Het is jam
mer dat de Minister thans weer de
zelfde bezwaren oproept door de 
vrijwillige brandweer te ontkoppe
len van het gemeentebestuur en 
deze vrijwillige brandweer onder te 
brengen bij een regionaal of gewes
telijk commando van beroeps
brandweer officieren.

Grenzen vrijwilligheid 
overschreden

Het is kennelijk nog niet voldoende 
tot de Minister doorgedrongen het
geen de vrijwillige brandweer'be
weegt al zóu een enkele zin in de 
Nota dit wel doen vermoeden. Een 
discussie vooraf , over deze zaak, 
ook onder de vrijwillige brandweer, 
en wat meer inbreng van verreweg 
dit grootste deel van de Neder
landse brandweer ware dan ook

nuttig geweest ter informatie van 
de Minister. Op deze wijze wordt 
opnieuw een brandje gesticht in de 
Nederlandse brandweer maar nu 
enkel (!) in het vrijwilligersdeel, het 
vrij willigersdeel omvat meer dan 
85% en is de basis van de Neder
landse brandweer. Dit brandje is . 
nog te blussen. Het is te hopen dat 
de kamerleden de brand(oorzaak) 
snel ontdekken en zelf blussen, 
voordat overslag plaats vindt. Met 
de voorgestelde wijze van regiona
lisatie worden de grenzen voor de 
vrijwilligheid bij de/ brandweer 
overschreden. De vrijwilliger laat 
zich niet persen in het keurslijf van 
een regionaal beroepsbrandweer 
commando.. Vergeleek niet onlangs 
de commandant van een grote be
roepsbrandweer de brandweer met 
een para-militaire organisatie? Het 
karakter gaat verloren, de relatie 
tot de plaatselijke overheid wordt 
verbroken, de wortel met de plaat
selijke samenleving wordt afgesne
den, kortom de Minister getuigt 
zelf dat hier diepliggende gevoe
lens zijn. Voor alle duidelijkheid 
wil ik stellen dat handhaving van 
de vrijwillige brandweer geen doel

schrijven ons...
De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden - brieven 
worden niet opgenomen.

op. zich zelf mag zijn, maar een 
middel om tot een optimale hulp
verlening te geraken, als bijkomend 
voordeel kan nog genoemd worden 
dat het ook nog goedkoop is. De 
uitgangspunten van de Nota zijn:
■ verbetering van de kwaliteit bij 
het optreden bij ongevallen en
■ het verruimen van de mogelijk
heden om rampsituaties het hoofd 
te bieden.

Uit het eerste punt zou de conclu-- 
sie kunnen worden getrokken dat 
het niet zo best gesteld is met de 
brandweer. Laat de Minister dit 
dan motiveren. Overigens dacht ik, 
voorzover ik dit kan overzien, dat 
de vrijwillige brandweer reeds 
voortdurend bezig is aan kwali
teitsverbetering. Bij het tweede 
uitgangspunt zou ik de volgende 
kanttekening willen plaatsen. Ge
lukkig is het zo dat rampen, welke 
het plaatselijke bestrijdingsvermo- 
gen te boven gaan, weinig voorko
men. Het ligt voor de hand dat in 
de gebieden mfet de grootste geva
renkans ook het omvangrijkste 
(gemeentelijke) bestrijdingsappa- 
raat voorhanden is, b.v. de indus
triële’’ centra. Niettemin is het ge
wenst voor de . gelukkig zeldzame 
vredesrampen, welke het plaatse
lijke bestrijdingsvermogen te bo
ven gaan, maatregelen te treffen 
om deze te kunnen bestrijden. Het 
lijkt me echter onverstandig de 
hulpverlening in vredestijd te be
lasten met een grootschalige orga
nisatie welke tevens gericht is op 
de bestrijding van oorlogsrampen. 
Voor deze zich niet vaak voor

doende vredesrampsituaties is het 
echter niet nodig dat de zorg voor 
de organisatie en beheer aan het 
gemeentebestuur wordt onttrok
ken. Het is evenwel zeer wel moge
lijk dat regionaal op bestuurlijk en 
technisch nivo afspraken worden 
gemaakt, regelingen en eventueel 
voorzieningen worden getroffen.
Naast het feit dat de doelstellingen 
van de Minister op veel minder in
grijpende wijze kunnen worden be
reikt en opheveling van de brand
weer in bestuurlijk nivo niet nodig 
is, heeft een opheveling van de 
brandweer naar het regionale nivo 
veel bezwaren. De verwevenheid 
van de brandweer met andere ge
meentelijke diensten wordt door de 
voorgestelde wijze van regionalisa
tie, van bovengemeentelijke orga
nisatie ontwricht. Verreweg het 
grootste aantal ongevallen kan door 
de gemeentelijke brandweer zono
dig in samenhang met andere ge
meentelijke diensten worden opge
lost en vindt op het plaatselijk vlak 
een goede samenbundeling van 
krachten plaats. Het is onverstan
dig deze lokale samenwerking te 
verstoren ten gunste van een uit
zonderlijke ramp.

Doel voorbijgeschoten
Mijn conclusie kan dan ook niet 
anders luiden dan dat met de voor
gestelde wijze van bovengemeente
lijke organisatie (= regionalisatie) 
geen juiste belangen afweging 
plaats vindt en de Minister zijn 
doel voorbij schiet. In uitzonder
lijke omstandigheden en voor be
paalde facetten van de hulpverle
ning is schaalvergroting gewenst.

Het is echter niet nodig en zelfs 
niet gewenst vrijwillige brandwe
ren samen te smelten tot een regio
nale of gewestelijke brandweer, 
hiervoor zijn andere oplossingen 
doelmatiger. Tenslotte is er dacht 
ik nog een interessante -  politieke 
vraag. Hoe is het overhevelen van 
de zorg voor de brandweer van het 
gemeentelijke nivo naar het gewes
telijke nivo te rijmen met de doel
stellingen van dit kabinet -  sprei
ding van kennis, macht en inko
men?

Enige omgang met het be
stuursapparaat heeft mij 
doen ervaren dat hoe hoger 
het bestuursnivo des te ge
ringer de invloed van de 
burger en des te groter de 
invloed van de techno(bu- 
ro)cratie, overigens een con
statering welke voor de lezer 
meer een bevestiging dan 
een onthulling zal zijn.

Een voorbeeld van de relatie vrijwillige brandweer-bevolking. Voorafgegaan door een geluidswagen en de 
af gedankte wagen wordt de nieuwe brandweerwagen door de bevolking (in Dedemsvaart) ingehaald.

Sc holten bepleit in Raad 
van Europa steun aan Portugal

Mr. Jan Nico Scholten, die 
in de vacature Boertien 
werd benoemd tot lid van de 
Assemblee van de Raad van 
Europa, heeft in de jongste 
zitting zijn eerste speech'ge- 
houden en wel over de 
kwestie Portugal.

Hierbij ging de heer Scholten aller
eerst in op de oorzaken, die geleid 
hebben tot de verandering in Por
tugal t.w. de oorlogen in Guinée 
Bissau, Mozambique en Angola.

De vrijheidsstrijd daar bracht ook 
de mogelijkheid van bevrijding en 
democratisering van het Portugese 
volk, aldus Mr. Scholten. Hij be
schouwde het als een verantwoor
delijkheid voor West-Europa zowel 
de jonge naties “te steunen, alsook 
positief in te spelen op de ontwik
kelingen in Portugal zelf. Na zorg 
uitgesproken te hebben over de 
ontwikkelingen in Angola, vestigde 
de heer Scholten de aandacht op de 
bedragen, die de Nederlandse Re

gering voor Angola, Mozambique 
en Guineé Bissau beschikbaar stelt 
en sprak de hoop uit, dat andere 
leden van de Raad van Europa 
zouden volgen.

Vervolg van pag. 5

Positieve opstelling K O O Y M A N S OVER VIETNAM
Eveneens pleitte Mr. Scholten voor 
een positieve opstelling t.a.v. Potu- 
gal, ondanks de democratische 
problemen van dit moment. On
danks het feit, dat de toen nog te 
houden verkiezingen geen vrije 
verkiezingen genoemd kunnen 
worden, ^ondanks de toezeggingen 
die de politieke partijen aan de mi
litaire beweging hebben moeten 
doen, zullen de verkiezingen in
vloed hebben op de ontwikkelin
gen, aldus de heer Scholten, die 
een beroep deed op de Portugese 
machthebbers alle democratische 
krachten een faire kans te geven en 
de hoop uit sprak, dat de verkie
zingen een lidmaatschap van Por
tugal tot de Raad .van Europa dich
ter bij zouden brengen.
De A.R.-woordvoerder wees ver
volgens ook op de noodzaak Portu
gal economische steun te geven en 
kondigde aan, dat Nederland zover 
gevorderd is dat daarover onder- 
handelingen met Portugal kunnen 
worden aangegaan. Ook memo
reerde hij de EEG-hulp aan Portu
gal, die bezig is gestalte te krijgen. 
De heer Scholten besloot zijn 
speech met het uitspreken van de 
hoop, dat door steun en dialoog 
met Portugal de democratische 
krachten zullen worden versterkt 
en dat deze krachten recht hebben 
op steun vanuit de meer gevestigde 
West-Europese democratieën.

onmiddellijke diplomatieke be
trekkingen aan te knopen. Maar die 
regering was er op dat moment nog 
niet. Het was een heel onduidelijke , 
situatie. Het was heel goed moge
lijk dat toen president Minh in 
functie was getreden er alsnog on- 
derhandelingen zouden komen die 
eventueel in een regering van natio-i 
nale eenheid zou uitmonden. Met 
die mogelijkheid is bij de Neder
landse beleidsbepaling dus rekening 
gehouden. Vandaar een bereidheid 
om diplomatieke betrekkingen aan 
te knopen, wanneer zich een nieu
we regering zou vormen. Maar an
derzijds ook even een „periode van 
aankijken”  om te zien wat voor 
soort regering zich daar zou vesti
gen. Je kunt nu eenmaal niet in het 
wilde weg met een regering die 
zich nog niet heeft gemanifesteerd 
betrekkingen aanknopen. Dat 
zelfde geldt trouwens ook voor 
Cambodja.
Wat nu die „kile” benadering be
treft die Van der Stoel verweten 
wordt, dat vind ik een ietwat on
juiste weergave. Immers er is voort
durend positie gekozen op basis 
van de Parijse accoorden, die juist 
een einde aan de strijd en aan het 
bloedvergieten beoogden. Als men ' 
in die overeenkomst zijn uitgangs
punt kiest, dan vind ik de kwalifi
catie „kil” volstrekt ten onrechte.

Aan de andere kant realiseer ik mij 
dat het rekening houden met een 
aantal zich voordoende onduide
lijkheden, wel eens wat moeizaam 
overkomt, omdat de publieke opi
nie van al die finesses meestal 
weinig weet heeft. Ik dacht overi
gens dat minister Van der Stoel ze
ker ook met de nodige bewogen
heid zijn beleid in deze kwestie in 
het Parlement aan de orde heeft 
gesteld. Maar het is natuurlijk zo 
dat juist Vietnam in ons volk sterk 
emotionele golven heeft teweeg ge
bracht, emoties die op zich zelf 
heel begrijpelijk zijn. Ik vind het 
een goede zaak dat ons volk zich 
met die kwestie altijd sterk heeft 
bezig gehouden, juist omdat • het 
hier ging om een oorlog waarbij de 
doeleinden van de strijd in het niet 
vielen vergeleken bij de omvang 
van het menselijk leed zo ongeloof
lijk groot was. Dat die terechte 
emotionele benadering enerzijds en 
het anderzijds willen rekenen met 
een aantal buitenlandse politieke 
factoren wel een kortsluiting kan 
geven vind ik begrijpelijk. 
Tenslotte wil ik hier nog graag 
kwijt dat de pers de grondtoon van 
het beleid, het willen rekenen met 
de Parijse accoorden, over het al
gemeen goed heeft begrepen. Dat 
heb ik met genoegen gelezen.
C. Br.
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r „VLAGVERTOON”
De afgelopen week is er 
weer druk „gevlagd” in 
ons goede vaderland. Op 
30 april j.1. hebben we de 
verjaardag van onze Ko
ningin gevierd, en ter ge
legenheid daarvan de vlag 
uitgestoken. De 30e april 
is om meer dan èèn reden, 
een dag om feest te vie
ren. Niet alleen vieren we 
de verjaardag van iemand 
die ons dierbaar is, het is 
tevens een dag om dank
baar stil te staan bij het 
feit dat we in Nederland 
de constitutionele monar
chie als staatsvorm heb
ben en dat het deze ko
ningin is, die bij de gratie 
Gods over ons regeert.

Ook op 4 mei ging de vlag uit, 
maar dan halfstok ten teken van 
rouw. Op deze dag herdachten 
wij al diegenen die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn ge
vallen. Geen van de huidige le
den van de Arjos heeft de oor
log bewust meegemaakt, alles 
wat wij van de oorlog weten, 
weten wij uit boeken films en 
van gesprekken met ouderen 
die de oorlog hebben beleefd. 
Wij, die de oorlog niet zelf heb
ben meegemaakt, kunnen niet 
echt weten wat het betekent om 
niet vrij te zijn.
We weten wel wat er gebeurd is. 
Het duivelse nazidom, met de 
afschuwelijke gevolgen daar
van: vervolging en rechtsver
krachting terreur en martelin
gen en de dood van vele miljoe

nen. Er zijn er velen die nog da
gelijks te lijden hebben aan de 
gevolgen van de oorlog.
Ik denk hierbij niet alleen aan 
de invaliden en diegenen die de 
klap van de oorlogservaring 
geestelijk niet te boven zijn. Ik 
denk aan al diegenen die in de 
oorlog èèn of meerdere van hun 
dierbaren hebben verloren. Dit 
alles mag ons volk nooit verge
ten, waarbij wij jongeren moe
ten bedenken dat velen die toen 
de leeftijd hadden die wij nu 
hebben, het leven lieten.
We dienen het gebeurde uit het 
verleden door het heden de toe
komst in te dragen, als een mo
rele plicht tegenover hen op 
wiens graven wij in vrijheid 
mogen leven, en tegenover hen 
die nog door de wonden van de 
oorlog getekend zijn.
Wij gedenken niet om haat le
vend te houden of aan te wak
keren, maar om een aanklacht 
te doen tegen de verschrikking 
van de oorlog. Op 5 mei is de 
vlag uitgegaan ter herdenking 
van de bevrijding, nu 30 jaar ge
leden. Een feest van blijdschap 
en dankbaarheid: een feest van 
een volk dat na 5 jaar knechting 
bevrijd werd. Het zal ons tevens 
moeten leren mee te , voelen 
met, en waar mogelijk ons in te 
zetten voor al die mensen die 
nu in 1975 nog voor hun vrij
heid vechten.
Tussen al deze „vlaggerij” een 
dissonant; een zenuwenoorlog 
tussen socialisten en niet socia
listen met als inzet de rode vlag 
op 1 mei wapperend vanaf 
openbare gebouwen. Over deze 
zaak is nogal wat te doen ge
weest. Ruzies in gemeentera
den, vragen in de kamer en in

cidenten op 1 mei, dit alles met 
de rode vlag als inzet. Dit be
wijst maar weer eens, waarin 
een klein volk ook klein kan 
zijn. Het gemeentebestuur van 
Rotterdam heeft op het laatste 
moment afgezien van haar 
voornemen om op 1 mei de rode

vlag op het stadhuis te hijsen, 
maar in andere gemeenten heeft 
het symbool van het morgen
rood wel van de daken gewap- 
■perd.
Terecht hebben velen zich hier
aan gestoten, al moet het mij 
wel van het hart dat de manier 
waarop sommigen hieraan ui
ting hebben gegeven op z’n al
lervriendelijkst gezegd weinig 
„waardig”  genoemd kon wor
den, maar meer deed denken 
aan het gedrag van stieren die 
ook op een bepaalde manier 
reageren wanneer hen een rode 
vlag wordt voorgehouden.
De zaak is daarom zo droevig 
omdat sommige gemeentebe
sturen met een linkse meerder
heid kennelijk een verkeerde 
opvatting hebben van de demo
cratie. Democratie dient meer in 
te houden dan het in alle geval
len simpelweg toepassen van de 
regel dat datgene dient te ge
beuren wat de helft plus èèn 
wil, en de helft min èèn niet wil. 
Op deze wijze wordt de demo
cratie krachtig de nek omge
draaid. Terecht heeft minister 
De Gaay Fortman in de Eerste 
Kamer opgemerkt dat respect 
voor minderheden een van de 
wezenskenmerken van de de
mocratie is. Het is puur verlies 
dat door dit hele gedoe de pola
risatie weer is opgelaaid. De so
cialisten geven er blijk van een 
fijn ontwikkeld gevoel te heb
ben om mogelijkheden te vin
den, waarmee ze christen
democraten kunnen irriteren, 
en dat terwijl het voor nu en de 
nabije toekomst zo belangrijk is 
dat er wederzijds respect en 
vertrouwen tussen beide groe
pen ontstaat.

VIETNAM
De oorlog in Vietnam is voorbij! 
Aan een vrijwel onafgebroken 
strijd van 35 jaar is een einde 
gekomen. Het volk van Vietnam 
blijft verminkt en berooid ach
ter. Meer dan een miljoen doden 
en vele honderdduizenden li
chamelijk en/of geestelijk ge
wonden. Het einde van de oor
log betekent het einde van een 
tijdperk maar vooral ook het 
begin van een nieuw tijdperk, 
waarvan nu nog niemand weet 
hoe dat er uit zal gaan zien.
We kunnen daarom blij zijn met 
de machtovername door de 
V.R.R., omdat er nu eindelijk 
geen oorlog meer is, en het vólk 
na 35 jaar oorlogsleed rust 
krijgt.
Ik heb met opzet niet over 
„vrede” in Vietnam gesproken, 
omdat vrede meer inhoudt dan 
geen oorlog. Vrede zal moeten 
betekenen dat het gehele volk 
van Vietnam nu tot ontplooiing 
moet kunnen komen, ook de 
niet communisten, of dat inder
daad het geval zal zijn zullen we 
moeten afwachten.

Het enige wat we nog 
kunnen doen en ook moe
ten doen is het volk van 
Vietnam via de wereldor
ganisaties steunen in de 
wederopbouw van hun 
land, met de vurige hoop 
dat dit volk daarin echt in 
vrede zal kunnen leven.

,,Onder de Ha-ner”  is de rubriek van de 
Arjos-voorzitter

STaatssecretaris Meyer 
voor Arjos-Gelderland

Op zaterdag 17 mei a.s. houdt 
ARJOS-Gelderland haar voorjaars- 
ledenvergadering. Plaats van han
deling is Cultureel Centrum „De 
Coehoorn” , Coehoornstraat 11 in 
Arnhem. (De Coehoornstraat is een 
straatje dat recht tegenover de uit
gang van het NS-station uitkomt op 
het Stationsplein). We beginnen ’s 
ochtends om 10.00 uur. Arjos- 
Gelderland spreekt dan met de 
staatssekretaris van CRM, W. . Meij
er, en met oud-Arjosvoorzitter Ger- 
rit van Dongen over de problemen 
m net vormingswerk. Aan de orde 
zullen komen:
Hde door CRM gewenste regionali
satie van het vormingswerk en in

■ Jaarlijks vertrekt er een Ne
derlandse delegatie naar

New York, in verband met 
de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties, die 
daar ieder jaar van half sep
tember tot eind december 
wordt gehouden. In de Ne
derlandse delegatie heeft 
ook een jongerenvertegen
woordiger zitting.

Die jongerenvertegenwoordiger is 
steeds afkomstig uit één van de po
litieke jongerenorganisaties die zijn 
aangesloten bij het Politiek Jonge
ren Kontakt (P.J.K.), te Amster
dam. Voor 1975 komi voor uitzen
ding in aanmerking: Wim Polman 
te Amsterdam, o.a. lid van de bui
tenlandse commissie van de Arjos. 
Hij vertrekt in september a.s.
Het feit, dat Nederland een jonge
renvertegenwoordiger in haar dele
gatie opneemt, is opmerkelijk. Al
leen Tanzania, Zweden en Dene
marken kennen, een dergelijke fi
guur. De delegatie bestaat door
gaans uit louter ambtenaren (di
plomaten) en volksvertegenwoordi
gers (tweede kamerleden).

Niet vrijblijvend
Voor de betreffende jongeren is het 
overigens een alles behalve vrijblij
vende zaak. Om zijn uitzending 
heen wordt ieder jaar weer een uit
gebreid projekt georganiseerd, 
waarvan de uitvoering in handen is 
van het Politiek Jongeren Contact 
(misschien beter bekend onder de 
vroegere naam N.P.J.C.R.). Het 
doel van dit projekt is, op jongeren 
gerichte informatie over de Ver-

■ enigde Naties en de problemen die 
l in  dit forum aan de orde komen, te 
^erzorgen. Het P.J.K. geeft iedere

samenhang daarmee de subsidië
ring in de toekomst van organisa
ties als het LCGJ en de CPJ,
■Proloog,
Hde uitbreiding van de partiële 
leerplicht voor werkende jongeren, 
’s Middags vanaf 14.00 uur is er 
huishoudelijk gedeelte met o.a.:
■de verkiezing van een nieuwe 
voorzitter,
Been „afscheidsrede” van de ver
trekkende voorzitter Aalt van de 
Glind,
Heen discussie met Jan Ter Horst 
uit Aalten die ons vanuit zijn erva
ringen als raadslid wil oproepen tot 
een meer praktisch bezig zijn in de 
ARJOS,.

Arjoskernen in Friesland

„Sinds kort is men in Friesland be
gonnen met het oprichten van Ar- 
josklubs. Tot nu toe zijn er in deze 
provincie twee kernen opgericht, 
n.1. Harlingen en Bolsward. Arjos- 
kern Bolsward is een regionale 
kern, die nu 20 leden en belangstel
lenden telt. Het is daarmee de 
grootste van Friesland. Het gaat 
hier om jongeren tussen 16 en 19 
jaar, die graag meer willen weten 
over politiek” . Dit schrijft de trotse 
klubvoorzitter Douwe de Witte, in 
het eerste exemplaar van een 
krantje dat Arjos-Bolsward uitgeeft. 
Politiek is een veelomvattende 
zaak. Dat blijkt uit onderwerpen 
die men aansnijdt. In februari j.1. 
een gesprek met de heer La Roi,

Arjoslid Wim 
naar Verenigde Naties
twee weken een „V.N.-krant” uit, 
die naar alle middelbare scholen 
wordt gestuurd. Het delegatielid 
dat het voorgaande jaar New York 
bezocht, is daarbij steeds beschik
baar om op scholen, of waar men 
hem ook vraagt, te spreken en de 
diskussiëren. Volgens Wim Polman 
-  met wie wij over dit alles een ge
sprekje hadden -  is het wel jam
mer, dat bijna alleen scholen voor 
h.b.o. en h.a.v.o. van de beschik
bare diensten gebruik maken. Hij 
wil in samenwerking met de bege- 
leidingskommissie van het P.J.K., 
daar vooral wat aan doen. Juist de 
werkende jeugd, m.a.v.o.-leerlingen 
en zij, die het lager beroepsonder
wijs volgen, moeten we proberen te 
bereiken. Daar draait het om in het 
politiek jongerenwerk.

Artikelen V .N .-krant
Wat staat de jongerenvertegen-

Wim Polman

woordiger zoal te wachten? In de 
eerste plaats moet opgemerkt wor
den, dat hij binnen de Nederlandse 
delegatie een adviserende stem 
heeft. Bepaalde zaken kunnen aan
gekaart en voor het voetlicht ge
bracht worden. Je zal zelf hard 
moeten werken om een behoorlijke 
inbreng te kunnen leveren. Boven
dien worden de officiële standpun
ten door „Den Haag” bepaald. Bui
ten de delegatie kan hij altijd als 
persoon opereren. Vooral de jour
nalistieke kant van de zaak is dat 

• belangrijk. Zo is het de bedoeling 
dat er elke veertien dagen drie a 
vier artikelen geschreven worden 
voor de V.N.-krant. Van de vijf 
permanente kommissies die de
V.N. kent, heeft vooral de sociaal- 
ekonomische kommissie de inte
resse van Wim Polman. (Zijn vak
gebied is sociale geografie, specia
lisatie: ontwikkelingssamenwer
king). Het gehele skala van vraag
stukken die met ontwikkelings
samenwerking te maken hebben be
hoort tot het studiegebied van deze 
kommissie. Zijn belangstelling gaat 
vooral uit naar zaken als: voedsel
voorziening, landbouwproblema
tiek van niet-westerse landen, de 
verhouding tussen energiepolitiek 
en grondstöffenpolitiek, tariefaf- 
spraken tussen ontwikkelingslan
den en geïndustrialiseerde landen.

Met Wim Polman is afge
sproken dat hij van zijn er
varingen aan de lezers vanl 
N.G. verslag zal doen. I

wethouder van Bolsward, over de 
gemeentepolitiek. In april o.a. een 
avond over ontwikkelingssamen
werking. Daar tussendoor maakt de 
klub druk gebruik van de moge
lijkheid om zijn stem te laten horen 
bij de AR-kiesvereniging, die er op 
zijn beurt, door financiële steun, 
toe bijdroeg dat Arjos-Bolsward 
over een eigen orgaan beschikt. Na 
een artikel van Ferdinand Jor- 
ritsma over ontwikkelingssamen
werking, besluit het klubblad met 
het volgende nieuws: „Op een bij
eenkomst van de AR-kiesvereni
ging, is Douwe de Witte gekozen 
tot bestuurslid. Gezien zijn leeftijd 
(16 jaar), is dit weer een stap ver
der op weg naar integratie Arjos/ 
ARP”.

Arjos Overijssel belegt 
debat werkgelegenheid

In samenwerking met een tweetal 
jongerenorganisaties te Rijssen, or
ganiseert de Overijsselse Arjos een 
vergadering waar de problematiek 
rond de werkgelegenheid centraal 
zal staan.. De heren Schouten (ARP) 
en Rietkerk zijn bereid gevonden 
om met de aanwezigen van gedach
ten te wisselen. De bijeenkomst 
vindt plaats op vrijdag 9 mei te 
Rijssen, in één van de zaaltjes van 
de Gereformeerde Kerk aan de 
Boomkamp. Aanvang 19.45 uur.

De ARJOS, de ongeveer 1500 leden tellende jongerenor
ganisatie van de ARP, biedt jongeren tot 29 jaar talloze 
mogelijkheden om politiek aktief te zijn. Eigentijds, crea
tief en onafhankelijk, maar nooit vrijblijvend. Zo zijn er 
de diverse plaatselijke ARJOS aktie-kernen. Politieke 
werkplaatsen bij uitstek om- je in allerlei zaken van ge
meentelijk en regionaal belang eens kritisch te verdie
pen. Daarnaast zijn er o.a. diverse groepen die het werk 
van de ARP Tweede Kamerfractie begeleiden. Een 
unieke mogelijkheid om als jongere ook op landelijk nivo 
invloed uit te oefenen. Dan hebben we het nog niet eens 
over de studiekonferenties die er regelmatig plaats vin
den.
Bij dit alles ziet de ARJOS de Evangelische boodschap 
als het belangrijkste uitgangspunt.
Doe mee! Neem de uitdaging aan om aan de samenle
ving vorm te geven. Meld je aan als lid door onder
staande bon in te vullen. Dan krijg je bovendien het AR- 
JOS/ARP weekblad Nederlandse Gedachten toegezon
den. Een blad met uitstekende en deskundige informatie 
over alles wat er zich op politiek terrein afspeelt. Onmis
baar als je echt politiek meeleeft.
Wil je  liever eerst nog wat meer informatie. Ook dat kan.
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BeckerTelecommunicatie Industrie B.V.
EXPERTS OP HET GEBIED VAN ELEKTRONICA

Mobilofoons Automatische
Oproepsystemen telefoonkiezers
Echoloden Automatische piloten
Dijnselburgerlaan 1 -  Zeist -  Tel. 03404-1.35.11

A. B A A R S  A zn .

Exploitatie van 
baggermaterleel B.V.

VERKOOP EN VERHÜUR

Telefoon (0 1840) -  5566 
Postbus 70, Sliedrecht.

Scheepsw erf A . B A A R S  Azn. B.V.
SLIEDRECHT
Telefoon (0 1840) -  5566 
NIEUWBOUW EN REPARATIE

J

BAILEY CONSTRUCTIE-.
WERKPLAATS EN 
MACHINEFABRIEK N.V.

NIEUW-LEKKERLAND -  TELEFOON 01848-436

§  Staalconstructie

I
DE G EM EEN TER A A D

een cursus gem eentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is i.s.m. Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De s c h r if te li jk e  cursus bestaat uit 24 lessen, alle 
voorzien van vragen, die kunnen worden ingezonden 
ter correctie. ^

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  te  gemeente -  ruimtelijke ordening
-  de rol van het gemeenteraadslid -  volkshuisvesting 
-  ambtenaren 
-  de gemeentebegroting 
-  inkomsten van de gemeente 
-  inspraak

1  -  contact met de kiezers 
H  -  bestuur door subsidie 

-  milieuhygiëne 
-  volksgezondheid, 

sociale zorg en bijstand

De p r ijs  van de cursus bedraagt slech ts f  2 5 ,-  
d a n k z ij de  su b s id ie  d ie  d e  S tic h t in g  ontvangt van de  
m in is te r  van  C u ltuu r, Recreatie en M a a ts c h a p p e lijk  
W erk, te voldoen door s to r t in g  op  g iro  1 5 0 1 169 t.n.v. 
de S tic h tin g  B u rg e rsch a p sku n d e  te  L e id e n  o n d e r  
v e rm e ld in g  van „D e  G e m e e n te ra a d ” .

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit 11 lessen:

B  -  de praktijk van het raadslidmaatschap / samenspel met B. en W. -  
H  2 lessen.

-  de gemeente in ons besiuursstelsel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

onderwijs
cultuur en recreatie 
sport en jeugd 
economisch beleid 
openbare orde 
functionele en wijkraden 
intergemeentelijke samenwerking] 
en gewestvorming 
de gemeentewet herzien

*ierypfind
ifjederiQhd

OECUMENISCH
OPINIEWEEKBLAD
kritisch o v e r kerk, 
cultuur en sa m e n le vin g

Prof. Verkuyl: De mythe van de RMS/Bidden voor 
de regeerders in Chili?/Geweldloze weerbaarheid 
n iets voor onderdrukkers/Hoe christelijk zijn de 
christen-dem ocraten in P ortugal?/H ans Bouma: 
K ernenergie ondermijnt de 
sam enieving/O ud-am bassadeur Zeylstra: 
Ontwikkeiingshuip doet m eer kwaad dan 
goed/P rof. Diepenhorst: Worden studen ten  s teed s 
rechtser?/A m erika een gewond dier met buiten 
proporties gegroeide klauwen/Volgend jaar oorlog 
om de olie?/Velen zien brood in de 
vastendag/Polem oloog Tromp: Bewapening houdt 
conflicten in stand.

BON
□ ik abonneer me op Hervormd Nederland
□ a f 25,50/studenten f20,50 per Kalf jaar
□ ik vraag een proefnummer aan

Naam................................................ ...........................
A dres............................................................................
Plaats..... ......................................................................
Telef.................... ..........................................................
Deze bon opsturen naar Hervormd Nederland. 
Antwoordnummer 1776, Den Haag.
Geen postzegel plakken.
Ook in de losse verkoop.

UIT ONZE BOUW- EN 
AANNEMERS WERELD SB

11

voor gebouwen e.d. 
O Alle soorten kranen

Handel in BUIZEN (diverse maten)
* NIEUW IJZER, zoals platen, hoek- en balkijzer 

RIJPLATEN in diverse maten.
STOLK’S Handelsonderneming B.V.

Postbus i, h . i. Am b a c h t  
Afd.: Sloperij, Veersedyk 233, tel. 0 78-2.80.00 

Afd.: Bruikbare materialen, Veersedijk 11, 
tel. (0 1858) 2024 en 5025.

FIRMA DE REK EN HORSMAN

Fabriek van Scheepslieren
DORPSSTRAAT 102 -  TEL. 0 1894-218 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

N.V. Scheepsbouwwerf v.h. 
FIRMA A. LANSÉR

Sliedrecht-Holland

Wij hebben voor u
voor jong en oud:

alle uitgaven van alle Nederlandse uitgevers' 
Studieboeken, romans, verhalen en dichtbun
dels, technische en educatieve uitgaven, bijbels 
en liedboeken, boekenbonnen van twee tot 
tweehonderdvijtig gulden.

Gegarandeerde levering binnen 1 week.
Folders en fondsbrochures bij ons verkrijgbaar.
Wij hebben o.a. nog voor u in voorraad:

,,De Zwarte Mus" van S. van Aangium, drie de
len, f 9,50 per deel.
„De Smokkelaars van de Schans” , van S. van 
Aangium, drie delen, f9,50 per deel.
„Hotse Hiddes” van S. van Aangium, drie delen, 
f 9,50 per deel.
„Zwarte Tinus" van J. W. Ooms, drie delen, 
f 9,50 per deel.

Boekhandel Korting-Bron 
„De Bronnenkoning”
H ollem astraat 12, Houwerziji
Antwoordnr. 1, Postbus 8, Ulrum.

Alle textielgoederen, 
bedden, dekens» 
matrassen, complete 
woninginrichting

Grootzand 14 -  38 - 42, SNEEK - Mldslr. 114, JOURE

GETRON HANDELS- EN 
TRANSPORTONDERNEMING
VIERAMBACHTENKADE 6 - SPIJKENISSE 
TELEFOON 0 1880-2988

Binnenlandse en internationale transporten. 
Partjjgoederen - zwaar transport, verhuizingen

Voor uw WASGOED 
èn uw STOOMGOED

WASSERIJ EN CHEMISCHE WASSERIJ
DE LELIE
BERGEN OP ZOOM TEL. 0 1640-3.74.50

Depots en filialen in geheel Zeeland en West-Brabant.

De eerste 3' lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting 

Burgerschapskunde
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting 
op giro 544232 t.n.v.. Teleac -  Utrecht, onder vermelding van 
„De Gemeenteraad".

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare 
schriftelijke cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor 

f 9,50.
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwer

king -  10 lessen voor f 10,-.
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden -  34 lessen 

voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

S TIC H TIN G
BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169.

FA . JA N  D E  M IK
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Aannemers van oeververdedigings- 
werken  —  Griendhouthandel 

Tel. 01846-2539-2484 Hardinxveld-Giessendam

chr. Spaarbank,, Eigen Haard”
LOPENDE DIEP 7 Ibij de Kijk in lt Jatbrug) GRONINGEN TEL. 127902

ASSEN: Mw. H. J. Beekman-Prins, Speenkruidenstr. 393; H. Rook, Mauritsstr. 36 
-  DELFZIJL: H. Elderman, Waterstr. 77 -  GRONINGEN: (Vinkhuizen): Mw. B. H. 
G. Knol-Groeneveld, Zilverlaan 60 -  VEENDAM-MUNTENDAM: H. H. Kampinga, 
Adr. Geertsplein -  WINSCHOTEN: L. Looienga, Parklaan 48.

SYSTEEMBOUW VERMEULEN B.V. MILL 
Industrieterrein Postbus 3 tel. 08859-1024

Systeembouw (Permanent en Semi Permanent) 
Systeembungalows, Scholen, Kantoren, Houten ga
rages, Bedrijfsschuren en loodsen, etc.

FIRMA C. VERMEER 
en ZONEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 01808-1230-O uderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS - 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. ENZ.

SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

I BINNENHAVENSTRAAT 20 
| H j I  HENGELO-O.
WÊ I POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

AANNEMINGSBEDRIJF
„SCHOUWEN-DUIVELAND”

N.V.
Schuithaven 10 - ZIERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR ’

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

Alle soorten tegels. Telefoon 01848-1202 

■
H SINDS

1883 ____ _ _ _  _ _ _ _____

#S1 DEN BOER
J f f l i B I  N I E U W - L E K K E R L A N D

W B 9 S B Ë
Utiliteits-en woningbouw
Kerklaan 9, Moordrecht. 

Telefoon 01827-3044 en 3045.

• -
MEILINK B.V.

HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN
Vestigingen in Borculo Ttel.’ 0 5457-1561*

Zutphen: Tel. 0 5750-3748
Boxmeer: Tel. 0 8855-1744

In de Noordoostpolder en 
Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerde
rijen.

AANNEMERSBEDRIJF

GEBR. SALVERDA B.V.



Duidelijkheid ever coördinatie school 
en welzijnswerk gewenst

Hoe kunnen kansarme 
kindeken m het onderwijs 

tot hun recht komen?
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Het is vandaag „in” om te 
spreken over kansarme 
groepen, gedepriveerden, 
groepen in achterstandssi
tuaties. Op zich een juiste 
zaak. Als het gaat over op
timale ontplooiing van een 
mens en ontwikkeling van 
ieders talenten dan moet er 
bijzonder gelet worden op 
degenen die dreigen achter 
te geraken.

De vraag wordt wel: over welke 
achterstand praten we, achterstand 
ten opzichte waarvan? En zijn er 
inderdaad groepen in achterstands
situaties aan te wijzen? Belangrijk 
wordt ook welke maatregelen de 
achterstand zullen kunnen ophef
fen. Hoe kan, zoals men dat dan 
pleegt uit te drukken, het best posi
tief worden „gediscrimineerd” . Be
ter gezegd misschien: hoe kunnen 
op een rechtvaardige manier kans
armen worden voorgetrokken en 
extra kansen Worden geboden.
We komen dan vooral uit bij de 
welzijnssektor en het onderwijs. 
Het beleid van C.R.M. op dit punt, 
het doorlichten van een aantal wel
zijnsorganisaties juist met het oog 
op hun aktiviteiten t.a.v. kansarme 
groepen, heeft sterk onze aandacht. 
In dit artikel een. inventarisatie op 
onderwijsgebied.

Twee nota’s
De Kamer heeft tijdens een open
bare commissievergadering een 
hele dag uitvoerig met de minister 
gediscussieerd over een tweetal no
ta’s:
■ de groepsgrootte in het onder
wijs
H beleidsplan voor het onderwijs 
aan groepen in achterstandsitua- 
ties.
De nota groepsgrootte bood vooral 
discussiestof betreffende de on
derwijskundige aspecten van het al 
of niet verlagen van de groeps
grootte, (voornamelijk in het 
kleuter- en lager onderwijs) en het. 
afstemmen van vraag en aanbod in 
het onderwijs op elkaar, gezien de 
sterke geboortedaling en gezins
verdunning van de laatste jaren en 
het te verwachten aanbod van on
derwijsgevenden.
Ook in deze nota wordt de kans
arme leerling opgevoerd. Een van 
dé beleidsconclusies luidt dat ver
kleining van de groepsgrootte met 
name van belang is in situaties 
waar leerlingen, ten . gevolge van 
bijzondere persoonlijke en/of so
ciale kenmerken, speciale begelei
ding en aandacht behoeven. Dat 
betekent dan concreet: toekenning 
van extra leerkrachten (in het ka
der van onderwijsstimuleringsbe- 
leid) ten behoeve van het opheffen 
van achterstanden bij die speciale 
categorieën leerlingen.

Uitwerking
In de nota „groepen in achter- 
standsituaties” (ondertitel: „maat
regelen tot uitvoering van het on- 
derwijsstimuleringsbeleid” ) wordt 
een en ander uitvoerig uitgewerkt. 
Kortgezegd komt het hier op neer 
dat in het onderwijs achterstand 
van de kinderen o.a. samenhangt 
met het milieu, met de omgevings- 
faktoren, en dat de achterstand 
daardoor o.a. ook samenhangt met 
de beroepsgroep van de ouders. In 
het eerste hoofdstuk signaleert de 
nota reeds dat arbeiderskinderen 
volgens verschillende onderzoeken 
een achterstand in het onderwijs 
hebben, vergeleken met kinderen 
uit de zogenaamde hogere milieus. 
In de nota worden een aantal be
roepsgroepen onderscheiden. 
Uitgerekend kan worden of een 
school verhoudingsgewijs veel kin
deren uit achterstandsituaties on
der haar hoede heeft, waarvoor dan 
extra faciliteiten kunnen worden 
aangevraagd. Gedacht wordt aan 
extra leerkrachten, (waarbij wel . 
voorwaarde is dat onderwijskun
dige verbeteringen tot stand wor
den gebracht) aan extra leermidde
len (gekoppeld aan verbeteringen 
in didactisch opzicht) en aan inten
sivering van de schoolbegelei
dingsdiensten. Naast het bieden 
van extra kansen aan de kansarme 
kinderen in het onderwijs zélf is 
het van belang de oorzaak van de 
achterstand aan te pakken. Dat be
tekent een verbetering van de mi- 
lieusituatie. De nota spreekt over 
verbetering van de sociaal-culturele 
situatie en de woon- en leefsituatie, 
voor zover dat van belang is voor

het onderwijs. En ook over beïn
vloeding van de waarder en et 
opvoedingsgedrag van de o • rs 
op zodan j  manier, dat deze meer 
bewuste en meer gerichte aandacht 
gaan schenken aan de ontplooiing 
van hun kinderen wordt gestimu
leerd.

Welzijnswerk
Je zegt nogal wat als je het boven
staande poneert. Vooral als daarbij 
het welzijnswerk wordt opgevoerd. 
De school zelf is niet voldoende in 
staat om die beïnvloeding van de 
faktor milieu, in het bijzonder van 
de ouders, tot stand te brengen. In 
dat milieu opereren de instellingen 
voor welzijnswerk waarvan gebruik 
zal kunnen, liever nog zal moeten 
worden gemaakt.
Langzaam maar zeker begint het 
begrip „onderwijs-opbouwwerk” 
veld te winnen. Het doel van het 
onderwijs-opbouwwerk is relaties 
te leggen tussen school, gezin (c.q. 
ouders), schoolbegeleidingsdien
sten en instellingen in de buurt, 
zoals club- en buurthuiswerk, wijk- 
organen, aktiegroepen e.d. Onder
wijs-opbouwwerk is nog weer 
iets anders dan schoolmaatschap- 
pelijk werk. Dat laatste Valt reeds 
onder de aktiviteiten van de 
schoolbegeleidingsdiensten. Hoe
wel het in eerste instantie gaat om 
afzonderlijke scholen die met een 
verhoudingsgewijs grote groep
kinderen in achterstandsituaties 
worden geconfronteerd, denkt de 
minister ook aan clusters van deze 
scholen. Daarbij kan een regionaal 
stimuleringsbeleid worden ge
voerd, in combinatie met het wel
zijnsbeleid in dat gebied. Steeds 
weer komt de schoolbegeleidings
dienst ter sprake o.a. als intermedi
air tussen de school en het wel
zijnswerk ten behoeve van het on- 
derwijsstimuleringsbeleid.

Akkoord
De discussie in de openbare com
missievergadering zou wat schim
mig zijn geworden als hij was be-

Door mevrouw 
J. G. Kraaijeveld- 

Wouters
Tweede Kamerlid ARP

perkt tot het al of niet geloven in 
bepaalde achterstandssituaties en 
de vaststelling van het criterium 
„beroepsgroep ouders” . Hoewel 
onderzoeken aantonen dat er bij 
kinderen in het onderwijs achter
standen zijn te signaleren vanwege 
het milieu, gerelateerd aan de be
roepsgroep van de ouders, zijn deze 
gegevens niet geaktualiseerd tot op 
de dag van vandaag. Je kunt zo je 
vraagtekens zetten achter de 
beroepsgroepen-indeling. Toch is 
het ook zonder een al te sterke we
tenschappelijke onderbouwing 
voor ieder wel duidelijk dat veel 
kinderen gewoon hun milieu niet 
mee hebben. Kinderen in de stads
vernieuwingsgebieden, in dialect
situaties, in gezinnen waar ouders 
het idee hebben „leren is toch niks 
voor ons soort mensen” , in een

sociaal-cultureel gezien „arme” 
omgeving, die kinderen hebben in 
het onderwijs gewoon een achter
stand op al die anderen. Al die an
deren, die in gunstiger woon- en 
leefomstandigheden verkeren. Die 
bij het binnenkomen in het kleuter
onderwijs reeds een behoorlijke 
taalbeheersing bezitten. Dié gecon
fronteerd worden met een grote 
sociaal-culturele verscheidenheid 
en door hun ouders steeds weer ge
stimuleerd worden tot zo aktief 
mogelijke deelname aan het on- 
derwijsgebeuren. Akkoord dat er 
maatregelen worden genomen om 
deze kinderen „bij” te werken, ex
tra aandacht en zorg op hen te rich
ten. Akkoord ook dat er voorwaar- 
deri worden verbonden aan de toe
wijzing van extra leerkrachten en 
extra leermiddelen. In het geheel 
van de school moeten deze extra 
mensen en extra middelen' duide
lijk de bedoelde groep ten goede 
komen.

Kritiek
Kritisch staat de A.R.-fractie, sa
men met KVP en CHU, tegenover 
het onduidelijke beeld dat de nota 
biedt ten aanzien van het op elkaar 
inspelen van onderwijs en wel
zijnswerk, het invullen van het be
grip „onderwijs-opbouwwerk” en 
de plaats en funktie van de school
begeleidingsdienst in het geheel, 
met eigen mogelijkheden maar ook 
duidelijke begrenzingen. Over deze 
zaken ging vooral de discussie in 
de openbare commissievergade
ring. Naar ons idee is de meest es
sentiële vraag: waar is precies de 
plaats van de school in dit gehele 
gebeuren? Hoe blijft de vrijheid 
van onderwijs recht overeind, ter
wijl het welzijnswerk ook zelf het 
initiatief zal kunnen nemen in het 
gezamenlijk benaderen van het mi
lieu van de leerling?

Wij zijn het eens met de minister 
dat de schoolse en buitenschoolse 
ervaringen van het kind vaak niet 
op elkaar kloppen, dat het kind 
buiten de school soms te weinig er- 
varingsmogelijkheden heeft. Ook 
wij stellen dat het onderwijs niet 
realiteitsvreemd moet zijn, dat de 
school moet openstaan voor het' 
maatschappelijk gebeuren. Maar of 
de in de nota aangegeven weg de 
juiste is, is nóg maar de vraag.

De minister benadrukt dat hij niet 
een ontschoolsing van de school 
wenst. Maar als hij het welzijns
werk, dat naar zijn zeggen „onder
steunend, bewustmakend en aktie- 
voerend” in de wijk funktioneert, 
zo sterk wil laten meespelen bij het 
opheffen van de onderwijs- 
achterstandsituaties voor bepaalde 
groepen, dan is het toch zaak de 
terreinen, taken en verantwoorde
lijkheden van de verschillende 
werksoorten duidelijk af te bake
nen. Uit de verschillende experi
menten die bijvoorbeeld ten aan
zien van taalachterstand zijn uitge
voerd, is nog niet duidelijk gewor
den wat de optimale aanpak van de 
achterstand zou kunnen zijn, gezien 
vanuit onderwijs én welzijnsinstel
lingen.

De toenadering tussen Onderwijs 
en CRM op dit punt, het afstemmen 
van subsidies op elkaar, is een 
goede zaak. Mits dat niet betekent 
dat men voor de aanpak van het 
achterstandsprobleem alléén in 
aanmerking komt als men voldoet 
aan voorwaarden die een gecombi
neerde subsidietoewijzing mogelijk 
maken. De minister stelt dat de 
subsidies beschikbaar zijn maar dat 
men heus niet verplicht is er ge
bruik van te maken. Een even an
dere benadering! De drie bovenge
noemde fracties hebben een motie 
ingediend omdat wij menen dat er

eerst duidelijkheid moet komen 
over de coördinatie van de school 
met het onderwijs-opbouwwerk en 
het welzijnswerk in het kader van 
het stimuleringsbeleid. Duidelijk
heid voordat tot algemene toepas
sing van deze coördinatie wordt 
overgegaan.

Er komen enkele grote onderwijs- 
stimuleringsprojekten. Laat daarin 
de samenwerking tussen school, 
öhderwijsopbouwwerk en wel
zijnswerk qua resultaat en vormge
ving worden uitgeprobeerd.

Het komt terug
In allerlei discussies zal de boven
beschreven problematiek in het 
onderwijs terugkomen. De nota 
schoolbegeleidingsdiensten is re
centelijk verschenen, met daarin 
taak en funktie van de' diensterr, 
ook in relatie met onderwijs- 
opbouwwerk.

We krijgen disciissies over de coör
dinatie van onderwijs en aktivitei
ten op het gebied van vormings
werk als we gaan praten over de 
invulling van het begrip „eduka- 
tieve centra” en de ontwikkeling 
van de „open school” .

Ook wanneer het gezamenlijk ge
bruik gestimuleerd gaat worden 
van dezelfde gebouwen door beide 
sektoren, onderwijs en sociaal- 
cultureel werk, wordt meteen in 
het officiële persbericht gesteld dat 
een bijkomend voordeel is dat het 
veelal bestaande isolement van de 
school in de samenleving minder 
groot gaat worden, waardoor dan 
meteen een bijdrage geleverd wordt 
aan een zekere vermaatschappelij
king van het onderwijs.

Wij zullen er zeker meer van 
horen. En zullen er attent op 
zijn!
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Belangstellenden hartelijk welkom

Voorjaarspartijraad 
op 24 mei a.s. te Zwolle

Agenda voorjaarspartijraad 
te Zwolle

Op zaterdag, 24 mei a.s.': 
wordt de voorjaarspartijraad 
gehouden in De Buitenso
ciëteit, Stationsweg 4, Zwol
le. Aanvang 10.00 uur.

Aan de orde komen o.a. de jaarver
slagen van de partij, de Arjos en de 
dr. Abr. Kuyperstichting over 1974. 
Verder toespraken van partij- en 
fractievoorzitter. Het belangrijkste 
onderdeel van deze voorjaarspartij
raad is de- bespreking van het poli
tieke beleid van de Tweede Kamer
fractie.
(overeenkomstig artikel 32, lid 5, en 
'artikel 33, lid 3, van het partijsta- 
tuut).

Tevens zal de installatie van H. Al- ' 
gra als erelid plaatsvinden.

B e lang stellenden
De leden van de partijraad ontvin
gen de agenda met bijbehorende 
stukken. Op de partijraad zijn 
belangstellenden ook hartelijk 
welkom. Nu de partijraad in 
Zwolle wordt gehouden is het wel
licht voor partijleden in het 
Noorden en Oosten van het land 
extra aantrekkelijk eens een grote 
partijvergadering bij te wonen. In 
verband met de plaatsruimte is het 
gewenst, dat belangstellenden zich 
voor deelname melden bij het
A.R. Partij secretariaat, Dr. Kuyper- 
straat 3, Den Haag. Tel. 070-183960.

V a n  de

p artij

Enige tijd vóór de bijeenkomst ont
vangen de belangstellenden dan 
'nog een toegangsbewijs, een agenda 
en evt. bijbehorende stukken.

De kosten van consumpties, lunch 
etc. komen voor eigen rekening. Zij 
bedragen per persoon ca. f 10,—-, te 
voldoen bij de ingang van de zaal 
op de dag van de bijeenkomst.

De agenda voor de vergade
ring van de voorjaarspartij
raad d.d. 24 mei 1975 in De 
Buitensociëteit te Zwolle. 
Aanvang 10.00 upr, luidt als 
volgt:

1. Opening.
2. Openingswoord door de 

waarnemend-partijvoorzitter, dr.
D. Th. Kuiper.

3. Mededelingen.
4. Vaststelling notulen partijraad 

d.d. 14 december 1974.
5. Behandeling, overeenkomstig ar

tikel 33, lid 3, partijstatuut van de 
jaarverslagen 1974 van het partij-, 
bestuur, de Arjos en .de Dr. A. 
Kuyperstichting.

6. Installatie van de heer H. Algra 
tot ere-lid van de partij;

7. Aanwijzing leden algemeen be
stuur C.D.A. en leden congres
C.D.A.

8. Rede mr. W. Aantjes, voorzitter
A.R. Tweede Kamerfractie, ter 
toelichting op het politieke be

leid van de Kamerfractie (over
eenkomstig artikel 32, lid 5 en ar
tikel 33, lid 3, partijstatuut).

9. Schorsing voor lunchpauze van 
ca. 12.30 uur tot ca. 13.30 uur.

10. Bespreking van het politieke 
beleid.
De bespreking vindt plaats mede 
naar aanleiding van de drie de
len, die u zijn toegezonden van 
de „de fractie in actie” .
Vijf „blokken” komen aan de or
de, n.I.
■internationale politiek;
■ binnenlands bestuur;
■welzijn;
■ diversen;
■sociaal, financieel en econo
misch beleid.
De volgorde van behandeling 
wordt, nog nader bepaald.
Het is de bedoeling, dat alle frac
tieleden aan de gedachtenwisse
ling deelnemen.
De afronding daarvan geschiedt 
door de voorzitter van de A.R. 
Tweede Kamerfractie.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Ook op uw vergadering een 
brochuretafelü

Veel partijleden zijn niet of 
onvoldoende op de hoogte 
van de vele publicaties, die 
de A.R.P. en het C.D.A. op 
de markt brengen.
Dat blijkt telkens, wanneer op ver
gaderingen gewerkt wordt met een 
lektuurtafel- o f informatiestand. Er 
wordt altijd materiaal door leden 
gekocht op dergelijke bijeenkom
sten.
Te weinig Kamercentrales, Staten
centrales en kiesverenigingen bui
ten de mogelijkheden uit. Het is 
immers van groot belang dat zoveel 
mogelijk leden, belangstellenden 
en kiezers kennis nemen van onze 
informatie.

In consignatie
Wanneer uw Kamercentrale, Sta

tencentrale of kiesvereniging meer 
aan de weg wil timmeren met 
A.R.P.- en/of C.D.A.-informatie- 
materiaal vraagt u dan bij het 
A.R.Partij-secretariaat materiaal aan. 
U kunt een beperkte hoeveelheid ge
sorteerd brochuremateriaal iri con
signatie toegezonden krijgen.

Afrekening vindt na afloop van de 
desbetreffende bijeenkomst of ma
nifestatie plaats op basis van wat is 
verkocht.

U kunt zich voor het ver
krijgen van het materiaal 
wenden tot het secretariaat 
van de A.R.P., Dr.Kuyper- 
straat 3, Den Haag. Tel. 
070-18.39.60 (G. v.d. Berg),

In Lelystad is de A.R.P. aan
zienlijk versterkt. Tijdens de 
kortgeleden gehouden actie 
werden maar liefst 37 
nieuwe leden geworven.

Hierdoor is het totale ledental in 
Lelystad ruim boven de honderd’ 
komen te liggen. Hoe is men in Le
lystad precies te werk gegaan. Wij 
ontvingen daarover het onder
staande bericht.

Voorbereiding
Door drie bestuursleden van de
C.H.U. en de A.R.P. werden 475 
adressen verzameld. Ten behoeve 
van deze adressen werden door 
twee dames de enveloppen geadres
seerd. Weer drie andere bestuursle
den vulden de enveloppen met een 
ledenwerfkrant van de A.R.P., een 
folder van de C.H.U., een uittreksel 
uit het jaarverslag van de C.C.P.- 
fractie en een circulaire met ant- 
woordstrook van de beide bestu
ren. Door 22 ledenwervers werden 
de enveloppen met inhoud gedis

A R P  Lelystad timmert 
met resultaat aan de weg: 

37 nieuwe leden
tribueerd op 21 en 22 maart jl.

Resultaat
Na Pasen werden alle 475 adressen

bezocht door de ledenwervers. Het 
resultaat liep uiteen van 0 tot 6 
nieuwe leden voor de A.R.P. per 
ledenwerver. De einduitslag werd 
bekendgemaakt op een gezamen
lijke vergadering van de A.R.Kies
verenigingen in Oostelijk-Flevoland 
te Lelystad op 21 april 1975; Voor 
de A.R.P. in totaal 37 nieuwe leden. 
Het 100e lid, de heer C. Bliek, werd 
gehuldigd, evenals de „opperle- 
denwerver” , de heer G. Holwerda. 
In de maand mei zullen nogmaals 
25 overgebleven adressen worden 
bezocht.
Het bestuur van de A,R. 
Kiesvereniging Lelystad kan 
terugzien op een geslaagde 
actie.

MEVROUW VAN LEEUWEN VOOR ARVC:

Gehuwde vrouwen moeten 
ook op gevolgen van 

hun eisen letten

„Ik schrik vaak van de op
pervlakkige geluiden uit de 
officiële vrouwenwereld, 
waarin ook het A.R.V.C. ver
tegenwoordigd is. Een gaaf 
voorbeeld is de reaktie van 
de Interimstichting aan de 
minister van sociale zaken 
en de vrouwêlijke kamerle
den over de op stapel 
staande wet arbeidsonge
schiktheidsverzekering. 
Recht op uitkering voor de 
huisvrouw wordt daarin be
pleit zonder op de conse
quenties te letten.”

Aldus mevrouw J. van Leeuwen, 
Tweede Kamerlid op een bijeen
komst van het A.R. Vrouwencomité 
van 23 april j.1. die door ruim 30 
vrouwen werd bijgewoond.
„De sociale verzekeringswetgeving 
dekt het risiko van inkomensder- 
ving. Daarbij is uitgegaan van de 
traditionele taakverdeling binnen 
het gezin. Achter het loslaten van 
dit principe zet mevrouw van

Leeuwen vraagtekens. Dit systeem 
is lang overeind gebleven mede 
door het denken binnen de christe-' 
lijke kring. Het paal en perk stellen 
aan vrouwen- en kinderarbeid is als 
een groot goed gezien” , zo ver
volgde de vice-voorzitster van de 
A.R. Tweede kamerfractie. 
„Wanneer vrouwen, met name de 
gehuwden, eisen gaan stellen, dan 
moeten ze zich bewust zijn van de 
consequenties van hun redenerin
gen. Elke eis die huisvrouwen bin
nen het kader van de sociale wet
geving op tafel leggen, betekent het 
vragen van extra offers aan de on- 
gehuwden. Op de solidariteitsge
voelens van ongehuwden wordt een 
zwaar beroep gedaan. De grens

hiervan is waarschijnlijk bereikt. 
Een rechtvaardige verdeling van de 
lasten is uitermate moeilijk. Toch 
zal juist christelijke politiek recht
vaardige politiek moeten zijn.”

„Progressieve vrouwen”
In de geanimeerde groepsdiscussie 
ter voorbereiding van deze gedach- 
tenwisseling met mevrouw J. van 
Leeuwen werd o.a. opgemerkt dat 
de beperkte visie van veel „pro
gressieve” vrouwen, dat een vrouw 
pas als lid van de maatschappij 
meetelt wanneer ze ten minste een 
part-time job heeft, wordt niet ge
deeld. Het verrichten van betaalde 
arbeid is slechts één van de vele 
mogelijkheden een bepaald aspect

van de persoonlijkheid te ontwik
kelen. Voor een vollediger ontplooi
ing van gaven kan een „baan” een 
„sta-in-de-weg” zijn. Wel blijft het 
jammer dat door de structuur van 
de maatschappij goed geschoolde 
gehuwde vrouwen vaak geen kans 
zien hun beroep te blijven uitoefe
nen en mannen vaak verplicht zijn 
zich meer of minder eenzijdig bin
nen hun beroep te ontplooien. Meer 
part-time arbeid voor vrouwen en 
mannen vergroot voor beide groe
pen de mogelijkheden volwaardiger 
mens te kunnen zijn.
De discussie die na de inleiding 
van mevrouw van Leeuwen volgde 
was al even levendig als de voorbe
reidende groepsdiscussie. De pre
sidente van het ARVC conclu
deerde dan ook terecht dat we:
■  Niet moeten aanhollen achter 
kreten,
■ Oog moeten hebben voor samen
hangen van allerlei fdktoren,
■ Binnen de eigen situatie aan het 
werk moeten gaan vanuit onze ei
gen verantwoordelijkheid.
Het avondgedeelte van de vergade
ring werd o.a. gevuld met de verto

ning van de film „Luci, Mira, Toos 
1975” , die in opdracht van het Na
tionaal Comité „Internationaal Jaar 
van de Vrouw” en met de organisa
tie van de Emancipade, die van 20 
mei tot 8 juni gehouden zal worden.

D E A R P  
IN  D E E T H E R

Radio
U kunt de A.R.P. weer via de radio 
beluisteren op donderdag, 15 mei 
a.s. om 18.20 uur (Hilversum 2).

BENOEMINGEN
Onlangs zijn bij Koninklijk besluit 
twee ARP-burgemeesters benoemd, 
resp. in Enkhuizen en in Rijnsburg. 
Mr. D. J. Kraayebrink, is met in
gang van 1 mei 1975 burgemeester 
van Enkhuizen, daarmee van Ul- 
rum zijn vorige gemeente afscheid 
nemend. Drs. W. K. Roos vertrekt 
uit de gemeente Barradeel naar 
Rijnsburg waar hij met ingang van 
16 mei a.s. de nieuwe burgervader 
zal zijn.

Bestel
no.
27 8 
282

294
'295

288

R P  in form a tiesets leden- en abon
Titel

Ledenwerfkrant
Jongerenpamflet „95 jaar, maar bij de tijd” 

A.R.P.-stickers
A.R.P.-raambiljetten „Wij komen terug”  (met 
ruimte voor het aanbrengen .van eigen mede
delingen of aankondigingen)

De gemeente in beeld:
een documentatie over het functioneren van de 
gemeentelijke overheid
(meerdere exemplaren tegen dezelfde kortings
regeling als geldt voor bestelno. 289)

Prijs;

f 0,10 
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f  0,10 

f 0,75'
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289

Een uitvoerige brochure- en 
documentatielijst is op aanvraag 
verkrijgbaar.

(De hiernaast genoemde publikaties 
zijn verkrijgbaar door storting 
van het verschuldigde bedrag 
op postgiro 89673 t.n.v. 
A.R.Partij-stichting met vermelding 
van brochurenummer, titel en 
aantal.

Doe mee, bestel nu!

De fraktie in aktie! In deze serie verschenen, 
reeds 3 delen. Een documentatie met informa
tie over hetgeen de A.R.P.-parlementariërs van- 

p fm e i  1973 aan politieke standpunten bepaal
den. De prijs van deel 3 is
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5 tlm 9 exemplaren f  0,30 

10 t/m 49 exemplaren f  0,20 
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100 tlm .. exemplaren f  0,10

De A.R.P. in vogelvlucht:
een documentatie over de geschiedenis van de 
A.R.P.

2 tlm 4 exemplaren f  0,40 
5 tlm 9 exemplaren f  0,30 

10 tlm 24 exemplaren f  0£0 
25 en meer exemplaren 0,15

f  0,50

f  0,50



3 1 e  ja a rg a n g  -  nr. 20  -  17 m ei 1975 In dit nummer een 2e artikel van mr. Biesheuvel over Zuid-Afrika. Op de 
foto eerste minister Vorster op een conferentie met leden van het Liaison 
Comité van de Vertegenwoordigende Kleurlingenraad.

Mr. Biesheuvel 
over Zuid- 

Afrika
Deze week het tweede artikel 
van mr. B. W-. Biesheuvel over | 
Zuid-Afrika, welk land onlangs 
door hem werd bezocht. ,flet 
meest brandende probleem voor 
Zuid-Afrika is naar mijn in
druk de positie van de stedelijke 
Bantoe Economisch is hij volle
dig geïntegreerd in de blanke 
industriële centra. Maar in poli
tiek, maatschappelijk en sociaal 
opzicht is hij een burger van de 
tweede rang” zo concludeert mr. 
Biesheuvel o.a. in een uitvoerig 
artikel.

De uitwerking van de nota inkomensbeleid 
zal nog veel studie en tijd vergen

Op 9 mei is dan eindelijk de 
inkomensnota verschenen. 
De diskussie over de inko
mensverdeling en het inko
mensbeleid van de overheid 
kan nu aan de hand van een 
konkreet stuk vorm krijgen. 
Dat was hard nodig, want de 
Regering voert al twee jaar 
zo’n beleid op allerlei -  al of 
niet samenhangende -  on
derdelen. Nu is een systema
tische beoordeling mogelijk.

Door dr.
A. J. Vermaal
Tweede Kamerlid ARP

De diskussie die via de nota inko
mensbeleid wordt gestimuleerd 
kan gaan dienen als een uitgangs
punt voor het beleid op de langere 
termijn. De bedoeling van dit arti
kel is slechts de hoofdlijnen van de 
gepubliceerde nota samen te vat
ten.

Plicht tot beleid
Het eerste hoofdstuk van de nota, 
die is ondertekend doof de minis
ters Boersma, Lubbers en Duisen- 
berg, bevat een uiteenzetting van 
de doelstellingen van de Regering 
op het terrein van de inkomens- en 
vermogensverdeling. Van belang is 
de mening van het kabinet, dat de 
overheid een soort van algemene 
verantwoordelijkheid draagt voor

de inkomensverhoudingen in ons 
land. Al bij het eerste optreden is 
gewaagd van het streven naar een 
samenha^gend, geïntegreerd en 
struktureel inkomensbeleid, waar 
alles onder lijkt te vallen. Hoe komt 
men tot zo’n vertrekpunt? Men 
vindt hiervan geen aparte verkla
ring in de nota. Het li'gt voor de 
hand te denken aan de wil van het 
grootste deel van de bevolking; die 
bij enquêtes uitspreekt dat de in
komensverdeling nog te scheef is. 
Op zichzelf is een dergelijke aflei
ding wel begrijpelijk, maar het 
blijft de vraag of de vormgeving 
van het konkrete beleid de slordig
heden bij de aanvang niet zal moe
ten betalen. Immers, de vraag naar 
de rechtsgrond van het overheids-> 
ingrijpen is één van de meest rele-' 
vante. Deze vraag wordt in de nota 
niet uitdrukkelijk gesteld noch be
antwoord. De nota loopt overigens 
wel over van de wens tot overleg 
met het maatschappelijk leven, 
maar deze wens hangt samen met 
het realistische inzicht dat mede
werking aan de basis een eerste 
vereiste is voor het slagen van een 
gedetailleerd beleid.

Doelstellingen
De Regering streeft niet naar een 
algehele inkomensnivellering. Wel 
meent zij dat de bestaande verde
ling op een aantal plaatsen voor 
verbetering vatbaar is. De inko
mensverschillen behoren immers 

'zoveel mogelijk funktioneel te zijn. 
Andere verschillen, bijvoorbeeld 
die welke samenhangen met dis
criminatie van ras of sexe, met tra
ditie of milieu, zijn immers in strijd
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met de gelijkwaardigheid van de 
mensen. Een grensgebied tussen 
enerzijds aanvaardbare verschillen 
en anderzijds de weg te nemen on- 
gelijkheidsoorzaken wordt ge
vormd door- faktoren als verschillen 
in natuurlijke aanleg en machtsver
schillen. Voor dit tussengebied zal 
gezocht moeten worden naar spel
regels ter vermijding van onaan
vaardbare’ effekten op de verdeling. 
Op grond van het bovenstaande 
komt men onder meer tot de doel
stellingen de’ beloningsverschillen’ 
te rationaliseren, te objektiveren 
door bijy. de funktiewaardering.
Na de uiteenzetting van de gericht
heid van het overheidsoptreden

met betrekking tot het inkomens
beleid volgen in de nota opmerkin
gen over de verschillende beleids
instrumenten. Een deel van de be
schouwing kan gewijd worden aan 
het bestaande instrumentarium. 
Langs velerlei weg en door middel 
van tal van wettelijke maatregelen 
kan de inkomensverdeling immers 
reeds nu worden beïnvloed. Naast 
direkte beïnvloeding door hande
lend en kontrolercnd overheidsin
grijpen wordt ruime aandacht be
steed aan de faktor overleg, zowel 
tussen de maatschappelijke orga
nen onderling als tesamen met de 
overheid. Ook worden op de ver
schillende onderdelen knelpunten 
voor het voeren van een germht be
leid gesignaleerd. Enige voorbeel
den hiervan zijn illustratief voor 
het schetsen van de grote proble
men van zo’n inkomensbeleid. Ik 
noem er een aantal: het ontbreken 
van volledige en aktuele statisti
sche gegevens, manco’s in de over- 
legstrukturen (categorale bonden), 
het ontbreken van een sociaal kon- 
trakt en het tekort schieten van di
verse wettellijke regelingen. Ver

Minister van Sociale Zaken, drs. J. Boersma, indiener van de nota Inko
mensbeleid.

volgens worden in de nota een 
groot aantal" beschouwingen gewijd 
aan mogelijke maatregelen op di
verse terreinen van de inkomens
verdeling. Hierbij onderscheidt 
men:
H de primaire verdeling, d.w.z. de 
produktieve inkomens vóór belas
tingheffing,
B de secundaire verdeling, d.w.z. 
na heffing van de direkte belastin
gen en de sociale verzekeringshef- 
fingen en uitkeringen,
■ en de tertiaire verdeling, d:w.z. 
na verwerking van de effekten van 
de subsidies en indirekte belastin
gen en de overheidsvoorzieningen.

Hoofdlijnen beleid
Hoewel veel nadruk wordt gelegd 
op het feit dat slechts op een lan
gere termijn een aanvaardbare ver
deling kan worden bereikt, bete
kent dit geenszins een afzien van 
een konkreet en aktueel beleid. 
Ondanks de noodzaak van studie 
en overleg over de lange-termijn 
doelstellingen en oplossingen en 
vindt de Regering de huidige ver
schillen van dien aard dat praktisch 
optreden gewenst is. Bovendien 
laat het zich aanzien, dat de eco
nomische groei geringer is gewor
den, wat de verdelingsproblematiek 
verscherpt. Op korte termijn gezien 
moet daarom voortgegaan worden 
met extra aandacht voor de laagste 
inkomens en een beperkte moge
lijkheid voor de groei van de ho
gere en hoogste inkomens. Naast 
bovenstaande meer algemene for
mulering voor de jaarlijkse inko- 
mensmutaties noemt de nota in
komensbeleid een aantal konkrete 
mogelijkheden om de inkomens
verdeling meer aanvaardbaar te
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„De ARP bepleit een stimulering van de bezitsvorming in de lagere en middelbare inkomensgroepen, onder meer door middel van winst- deling, spaarregelingen en vormen van vermogensaanwasdeling”. Waar staat dat? In hoofdstuk 16 van het laatste Program van Aktie van onze partij. Het program op basis waarvan de heer Biesheuvel onze lijsttrekker was, weet u nog?Nog een citaat: ,JBevordering van spaarloon, spaarregelingen, vermogensaanwasdeling en eigen wo- ningbezit”. En waar is die te vinden? In punt 8 van hoofdstuk 16, van de ,JSchets van beleid voor 1973 en volgende jaren”, door de partijbesturen van de drie CDA-partijen bestempeld tot handleiding voor de Kamerfracties in die jaren. Jazeker, alle drie partijen, zowel ARP en KVP als CHU'.
Voldoening 

voor BoersmaIn de korte periode van het kabinet Biesheuvel is het nog niet tot een vermogensaanwasdeling gekomen. Het is blijkbaar nodig dat je als Minister van Sociale Zaken een lange adem hebt en langer dan twee jaar meegaat. Het moet voor Minister Boersma een grote voldoening zijn dat hij hu in het kader van zijn nota over het inkomensbeleid, een begin heeft kunnen maken

Vorderingen van het 
sociaal-economisch beleid

met datgene wat in het vorige kabinet alwel op zijn lijstje zal hebben gestaan. Misschien ga ik te ver wanneer ik zou beweren dat het kabinet den-Uyl nog steeds bezig is het program van het kabinet Biesheuvel te verwezenlijken, ook op het punt van de vermogensaanwasdeling, (ook wel als „VAD” afgekort) . Maar hoe sommige mensen de indruk kunnen hebben dat de „VAD” een stukje pure „linkse” politiek zou zijn, is toch wel verbazingwekkend. Met het beginsel van de „VAD” heeft de CDA geen moeite, ook de .CHU niet. Wel iets om even in herinnering te roepen, en om aan vast te houden: het gaat om een wens van het CDA!
Spreiding 
van machtHet is goed om van tijd tot tijd nog

eens onze programma’s ter hand te nerven om te zien wat er eigenlijk is afgesproken en wat er intussen van is terecht gekomen. Een van die stukken is ook de bekende nota „Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij”. Maar weer eens een citaat: „Naar onze overtuigingmogen economische macht en

arbeid niet worden gezien als soevereine rechten van individuele personen, maar dragen zij het karakter van de mens gegeven mandaten, die de morele verplichting tot verantwoording jegens anderen in zich bergen. Dat betekent spreiding van de macht, ook in het sociaal-economisch leven”. (onderstreping van mij) Voor er iemand opstaat met de bewering dat spreiding van macht een „linkse” kreet is, en een typisch stukje inbreng van de zogenaamde progressieve drie in het beleid van het huidige kabinet, doet hij er goed aan ook dit stuk, waar ik zojuist iets uit citeerde, nog eens na te lezen. Ook kier een wens van het CDA. Alleen het'CDA voegt er dan iets aan toe wat ik elders mis: ,JEen ieder die politiek gezag of economische macht bezit, moet daarvan verantwoording afleggen aan God en aan diegenen wier welzijn daarvan af

hangt". En in diezelfde nota: „De vraagstukken van oorlog en vrede en van de kloof tussen rijke en arme landen, hebben mede hun wortel in een egocentrisme, dat de oorzaak van het kwaad in de wereld steeds doet zoeken bij anderen dan bij onszelf. Deze zelfrechtvaardiging wijzen wij van de hand”. Als in een dergelijke samenhang van spreiding van macht wordt gesproken dan krijgt het de juiste kleur en dan verliest het het onwezenlijke en utopistische stempel dat degenen die uitgaan van de in wezen goede mens, er soms aan geven. Spreiding van macht zal in de komende tijd dan ook een belangrijk punt moeten zijn van christelijk-sociaal beleid.C.v.d.W
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“•verkrijgbaar bij apotheker 
en drogist

dr. Willmar Schwabe bv

Op het Pinksterfeest lezen 
wij -  ik had haast gezegd: 
onwillekeurig -  Handelingen
2. Een tweede bericht, dan 
hetgeen daar staat, is er im
mers niet. Dit bericht le
zend, moet iedereen onder 
de indruk komen van de 
manier, waarop de Here God 
Zelf de aandacht vestigt op 
een klein groepje mensen, 
van wie ónmogelijk iemand 
iets bijzonders zou gaan 
verwachten.

Door ds. J. Ozinga
■Predikant te Lunteren, 
voorzitter N.C.R.V:

Je kunt het veel sterker zeggen: 
iedereen, die verwacht dat dit 
groepje „het aangezicht des aard- 
rijks” zal veranderen, is niet wijs. 
De situatie in Jeruzalem is immers 
nog steeds zoals die eerder was. 
Pontius Pilatus is stadhouder. Het 
Sanhedrin heeft nog dezelfde sa
menstelling. Dezelfde hogepriester 
is in functie. De gedachtengangen 
van de leidende figuren zijn niet 
gewijzigd. Zij zulllen eerder ver
sterkt zijn, aangezien de lastige 
„Vreemdeling uit Galiléa” eindelijk 
dan toch dood is.
Dit keer wil ik het niet hebben over 
dat geweldige plotselinge spectakel 
in Jeruzalem. Ook niet over die 
verdeelde tongen als van vuur, die 
op een ieder van de leden van de 
gemeente te zien waren. Ook niet 
daarover, dat de gemeente sprak 
over de grote werken Gods, ter
wijl de anderen dat konden horen!

Toelating 
tot de gemeente

Ik wou het hebben over de wonder
lijke ballotage, ik bedoel: de won
derlijke manier van toelating tot de 
gemeente des Heren, die in Hande
lingen 2 wel een soort toppunt be
reikt.
Het is immers altijd al vreemd om 
te zien hoe de Here Jezus Zelf te 
werk gaat, als Hij volop bezig is. 
Soms gaat Hij naar „bepaalde” 
mensen toe. Dan weer laat Hij be
paalde mensen bij Zich toe. Ook 
neemt Hij soms een duidelijk initia
tief. Soms zijn het mensen, die dat 
initiatief lijken te hebben. Soms 
zyn de mensen alles behalve „be
paald” . Kortom: er is een enorme 
variatie van „ontmoetingen”  be
schreven. Terwijl die beschrijving 
de boodschap aan ons in, zich heeft: 
de bedoeling is, dat niemand de in
druk zal krijgen, dat hij o f zij niet 
welkom zou zijn, laat staan de Heer

Het
pinksterfeest 

is het
feest van Gods 

royaliteit

voor iemand onbereikbaar zou blij
ken te zijn.
Men mag daarbij van elke kant 
komen. Men mag het geloof op de 
voorgrond stellen (sommigen van 
degenen, die worden „ontmoet” 
zijn gelovig!). Men mag ook het on
geloof of de onmogelijkheid tot ge
loof op de voorgrond stellen (denk 
aan de Legioman uit het land der 
Gerasénen!)
Maar, zoals ik al schreef, die won
derlijke manier van toelating, dat 
wijd openzetten van de deuren van 
het eeuwige Koninkrijk, dat vindt 
in Handelingen 2 wel z’n toppunt. 
Want daar moeten de mensen als zij 
dan diep onder de indruk zijn ge
komen van hetgeen Petrus heeft 
gezegd -  dat was geen lange maar 
wel een uitermate duidelijke preek 
-  maar één ding doen. En dat is 
zich laten dopen op de naam van 
Jezus. Leest U maar: zich laten 
dopen op basis van de reputatie 
van Jezus Christus, o f  zich laten 
dopen vanwege alles wat die Man 
had gedaan en doet tot verlossing 
van Zijn volk.

Werk van de 
Heilige Geest

Meer dan dat behoeven zij niet te 
doen. Dan zeg je: maar wat zal die 
Kerk dan voor een gezelschap wor
den? Dan kun je op elk willekeurig 
ogenblik de gekste mensen zien 
binnenkomen. Dan is het hek van 
de dam.

Het is zonder twijfel tegenwoordig 
weer één van onze grote moeilijk
heden, dat wij langzamerhand niet 
alleen een hek willen, maar ook een 
goed sluitend hek, en een goed be
waakte opening. Men mag dan als 
men een bepaald progressieve ge
dachte niet van harte is toegedaan 
(of juist wél!), niet door het hek. Ik 
meen, dat men, door dit standpunt 
in te nemen, wezenlijk de Kerk ver

loochent, dat wil zeggen: het werk 
van de Heilige Geest verloochent.

Verloochening 
van onszelf

Nu zult u bij uzelf misschien zeg
gen: maar de man, die dit artikei 
heeft ondertekend, die moet wel 
conservatief zijn. Nu placht mijn 
vader te zeggen: de begrippen
„progressief’ en „conservatief’ zijn 
hol. Progressief is weg willen zon
der te weten waarheen. Voor con
servatie/ had hij een nog akeliger 
typering. Ik ben -  om kort te gaan -  
niet conservatief, met name niet als 
het gaat over internationale vraag
stukken. Ik ben er mij van bewust - 
dat een bepaalde mate van progres
siviteit déar mij overigens weinig 
kost. Ik moet evenwel de neiging 
proberen te onderdrukken de an
der, die mijn standpunten niet 
deelt, haar/zijn plaats in de kerk te 
ontzeggen. Doe ik dat niet, dan ver

H E E F T  
U  D E

C O N T R IB U T IE
A L

G E S T O R T ?
G E B R U IK
A C C E P T 

G IR O K A A R T !

Omslag van Mare de Klijn bij het boek ,Leven door de Geest” van F. A. Schaeffer, Buijten & Schipperheim, Amsterdam.
loochen ik het Pinkstergebeuren en 
wat daaruit kan worden afgeleid. 
Toen mochten Parthen, Meden en 
Elamieten en inwoners van Meso- 
potamië enz. enz. meedoen, zonder 
dat zij een zorgvuldige „screening” , 
een zorgvuldig gewetensonderzoek 
hadden doorstaan.
Zo’n screening zou ik ook wel wil

len tóegepast zien. Ik heb ook mijn 
eigen criteria zo maar bij de hand. 
Maar het Pinksterfeest is het 
feest van Gods royaliteit. En 
dan moeten wij echt, met 
verloochening van onszelf 
en van onze duurste ideeën, 
proberen te vieren.

A B O N N E E R  U OP • 
N E D E R L A N D S E  G E D A C H T E N

Naam : ........................................................................................................

Straat: ........................................................................................................

Plaats: ...................................................................................................... ..

□  Noteert u mij als abonnee op Nederlandse Gedachten, 
(abonnementsprijs f 11,50 per halfjaar)

□  Noteert u mij als jongerenabonnee op Nederlandse G e
dachten, (abonnementsprijs f 7 , -  per halfjaar)

Mijn geboortedatum is ........................................................................

□  Stuurt u mij enkele proefnummers van Nederlandse G e
dachten.

Bon opsturen aan A .R .P ., Antwoordnummer 66, Den Haag. 
(Postzegel niet nodig).
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PARTIJRAAD
O p  24 mei bespreekt de partijraad 
bet politiek beleid van de 
Kamerfracties, zoals onze statuten 
het uitdrukken. De partij heeft 
dan de gelegenheid in het 
openbaar te vertellen, hoe zij 
oordeelt over het beleid, dat de 
fractie voert.
De gedachtenwisseling wordt 
ingeleid door de voorzitter van 
onze Tweede Kamerfractie.
Hij geeft „een toelichting op de 
werkzaamheden in het afgelopen 
jaar”. Statutaire bepalingen zijn 
fraai. Wij vertrouwen erop, dat de 
politieke leider meer naar de 
huidige problemen en naar 
toekomstige vraagstukken zal

kijken, dan naar het verleden.
De leden van de partijraad, 
trouwens alle partijleden, kunnen 
via dé A.K.P.-uitgaven van „de 
fractie in aktie” kennis nemen van 
de fractie-standpunten.
En wie het daar niet mee eens 
was, die zal daarvan ongetwijfeld 
laten blijken.
Veel belangrijker is ons inziens, 
echter, dat de partij(raad) 
meedenkt over de vraagstukken 
van nu en morgen. De fractie moet 
zelf weliswaar de beslissingen 
nemen, maar het zijn geen 
beslissingen, die in grote 
eenzaamheid worden genomen. In 
een volkspartij moet sprake zijn 
van een wisselwerking.
De gedachtenwisseling in de 
partijraad dient daartoe bij te 
dragen. Overigens spreken de 
statuten van Kamerfracties.

Wij zijn benieuwd wie het beleid 
van de Eerste Kamerfractie aan de 
orde zal stellen.

¥

INKOMENSNOTA
De regering heeft nu haar 
inferim-nota over een 
inkomensbeleid ingediend. De 
nota heeft vooral veel stof op doen 
waaien over de aangekondigde 
vermogensaanwasdeling.
Het zou te ver voeren om alle 
voorstellen ter verkleining van de 
inkomens- en vermogens uitvoerig 
te becommentariëren. Wel kan de 
interim-nota worden gekenschetst 
als een goede discussie-nota op 
basis waarvan een noodzakelijke 
gedachtenwisseling kan plaats 
vinden.
Ten aanzien van de 
vermogensaanwasdeling blijft een 
gedetailleerde uitwerking nog

achterwege. Op zichzelf staat de 
ARP positief tegenover het delen 
van werknemers in overwinst, 
zonder dat deze de noodzakelijke 
rendementen van de bedrijven 
aantast.
Maar het is wel gewenst dat een 
nog door de regering in te dienen 
wetsontwerp inzake de VAD 
concreter is dan de vage 
uitspraken die nu in de nota staan 
vermeld, met name voor wat 
betreft de bepaling van wat 
overwinst is en de relatie tussen 
de verplichte
vermogensaanwasdeling en de 
situatie van de economie.

De macht des konings
Uitgeverij Contact in Am
sterdam heeft op een com
mercieel goed uitgekiend 
ogenblik (kort voor konin
ginnedag en in het zicht van 
het laatste prinsessehuwe- 
lijk, dat naar zich laat aan
zien in de drie nu levende 
Oranje-generaties mogelijk 
zal zijn) het boek van de par
lementaire journalist H. A. 
van Wijnen op de markt ge
bracht „Van de macht des 
konings, mythe en werke
lijkheid van de constitutio
nele monarchie” .

Het is niet mijn bedoeling de in- 
houd van dit boek hier weer te ge
ven noch om het aan een bespre
king te onderwerpen. Het laatste is 
al veelvuldig gebeurd, het eerste 
kan niet het zelf lezen van het boek 
vervangen.
Het boek gaat niet alleen maar wel 
hoofdzakelijk over het Nederlandse 
koningshuis. Over vijf hoofdstukken 
verdeeld komen aan de orde de in
vloed, de kosten, het lidmaatschap 
en de toekomstmogelijkheden van 
het koninklijk huis, terwijl een af
zonderlijk hoofdstuk is gewijd aan 
de verhouding van „links”  tot de 
monarchie. Wie geïnteresseerd is, 
weet nu ongeveer waarover het 
boek hem informatie kan verschaf
fen.
In plaats van een weergave o f een 
beoordeling van het boek wil ik 
slechts enkele opmerkingen maken 
die bij de lezing eryan bij mij boven 
kwamen.

Controle van de macht

Het is opvallend dat altijd weer de 
vraag rijst naar de macht van ko- 
ning o f koningin. Dit is verklaar
baar omdat het erfelijk koning
schap in vrijwel alle gevallen is 
voortgekomen uit een situatie, 
waarin de macht des konings zeer 
groot, soms zelfs absoluut was. Het 
grote verschil wordt dan vooral ge
zocht in de mate waarin die macht 
is afgenomen o f teniet gedaan.

Toch is het essentiële verschil met 
vroeger niet dat de koning minder 
macht heeft gekregen, maar dat die 
macht onder controle staat. Of de 
macht van het staatshoofd groot of 
klein is, is natuurlijk wel van be
lang, maar de hoofdzaak is o f die 
macht al dan niet gecontroleerd 
wordt.
Verantwoordelijkheid bekleden 
behoort in te sluiten de mogelijk
heid ter verantwoording te worden 
geroepen en de verplichting om 
verantwoording af te leggen. Dit 
lijkt een open deur intrappen, maar 
wie in het dagelijks leven om zich 
heen ziet, komt meer mensen die 
verantwoordelijkheid dragen tegen, 
die zich daarvan niét, dan die zich 
daarvan wèl bewust zijn.
Dat die verantwoordingsplicht bij 
het staatshoofd voor rekening van 
de ministers komt, is niet typisch 
voor de monarchie. Voor de presi
dent van een democratische repu
bliek geldt precies hetzelfde.

Geheim van Soestdijk
Met „het geheim van Soestdijk” 
(dat in Van Wijnen’s boek op een 
interessante manier aan de orde 
komt) is het al niet anders. Het 
wordt nogal eens als een bezwaar 
tegen de monarchie aangevoerd. 
Geheel ten onrechte, want bij een 
gekozen o f benoemde president in 
de democratie is het precies zo.
Het woord „geheim” is ook niet ge
lukkig omdat het iets geheimzin
nigs en stiekems suggereert. Dit is 
een verkeerde suggestie. Dat er in 
een parlementaire democratie een 
„geheim van het paleis” is, is de 
enige manier om de verantwoorde
lijkheid van de ministers ten volle 
te kunnen laten functioneren. En 
daarvoor maakt het geen verschil 
o f Soestdijk door een koningin of 
door een president zou worden be
woond. Het geheim van Soestdijk 
zou er niet door veranderen.

Orangisten
De veel gemaakte tegenstelling 
monarchie o f republiek is voor de 
Nederlandse situatie dan ook een 
valse tegenstelling.
Essentieel voor de staatsvorm is 
niet o f er een koningin of koning

dan wel een president als staats
hoofd optreedt, maar o f de uitoefe
ning van de staatsmacht al dan niet 
aan parlementaire kontrole is on
derworpen. De uitdrukking „con
stitutionele monarchie”  beoogt dit 
onder woorden te brengen, maar is
m.i. toch niet zo geslaagd. Het is 
wel een goede onderscheiding in 
tegenstelling tot de absolute mo
narchie en daarom tegen de histori
sche achtergrond wel juist. Als 
tegenhanger van een andere he
dendaagse democratische staats
vorm is het echter geen goede term, 
want dan zou het moeten dienen 
ter onderscheiding van de constitu
tionele republiek.
In verhouding tot de democratische 
republikeinse staatsvorm lijkt het 
mij dan ook beter te spreken van 
een monarchale parlementaire de
mocratie tegenover een presiden

tiële parlementaire democratie. Dit 
suggereert niet meer verschil dan 
er in werkelijkheid is.
Oud-minister Geertsema bracht dit 
op koninginnedag heel raak onder 
woorden toen hij zei: Nederlanders 
zijn geen monarchisten, maar oran
gisten. Met andere woorden: zonder 
Oranje hoeft voor ons de monarchie 
niet, met Oranje hoeft voor ons de 
republiek niet. De minister
president zei verleden week zater
dag in de Rooie Haan eigenlijk pre
cies hetzelfde.

Drievoudig snoer
Daarmee is niet te kort gedaan aan 
het heel bijzondere van de plaats 
van Oranje in ons nationale bestel. 
Het verschil tussen onze monar
chale parlementaire democratie en 
een presidentiële parlementaire 
democratie is, dat het koningschap 
volgens de daarvoor geldende re
gels erfelijk is.
De nieuwe koning o f koningin 
wordt dan ook niet gekroond maar 
(slechts) ingehuldigd.
In die band met het verleden ligt 
ook de rechtvaardiging van het er
felijk koningschap der Oranjes. Het 
Huis van Oranje is zo verweven 
zowel met het onstaan als herhaal
delijk met het voortbestaan van ons 
nationale bestaan, dat het meer is 
dan slechts het symbool daarvan. 
Men moet met het „drievoudig 
snoer”  voorzichtig zijn, omdat het 
nogal eens misbruikt is en als een 
onder geen enkele omstandigheid 
aan kritiek onderhevige band 
wordt voorgesteld. Maar voor wie 
Gods vinger in de loop der ge
schiedenis weet op te merken, zal 
„de Derde in het verbond” tussen 
Nederland en Oranje herkennen en 
erkennen.

/
Eigentijdse inhoud

Voor het voortbestaan van deze 
band tussen Nederland en Oranje is 
die historische oorsprong evenwel 
niet voldoende. Daarvoor is mede 
beslissend de wijze waarop de dra
ger of draagster van de Kroon zijn 
o f haar ambt vervuld. Als de drager 
of draagster der Kroon dit niet 
meer rechtvaardigt zal het koning
schap een zo omstreden zaak wor
den dat het zich niet meer zal kun
nen handhaven. Alleen als de rege
rende vorst(in) in de lijn der Oran
jes zijn o f haar taak opvat en ver

vult, zal het voortbestaan van de 
monarchiè gewaarborgd zijn.
De geweldige opgave is om er tel
kens een eigentijdse inhoud aan te 
geven en een symbool en voorbeeld 
te zjjn van eigenschappen en een 
gerichtheid die juist op dat mo
ment het meest nodig zijn.
De-regerende Oranjes van onze ge
neratie zijn daarvan indrukwek
kende voorbeelden. Koningin Wil- 
helmina was een toonbeeld van 
moed en onverzettelijkheid, toen 
daaraan meer dan aan iets anders 
behoefte was.
Koningin Juliana leeft ons volk in 
een tijd van allerwegen aangevoch
ten gezag enerzijds en ongeremde 
machtsbegeerte anderzijds dagelijks 
voor, dat het belangrijkste kenmerk 
van gezag dienen is en dat integri
teit en toewijding de gezagsdrager 
behoren te kenmerken.
Niemand weet, wat straks het hard
ste nodig zal zijn om in te worden 
voorgegaan. Wie echter oog heeft 
voor de alles beheersende proble
matiek van de tegenstelling tussen 
rijk en arm in de wereld en van de 
roofbouw op de schepping, zal met 
verwondering en verwachting (ik 
denk aan het televisie-interview 
van Brugs ma) het engagement van 
de echtgenoot van onze'toekom
stige koningin met juist deze zaken 
opmerken.
Het zou wel eens kunnen zijn dat 
juist het aanvankelijk zozeer om
streden huwelijk van onze kroon
prinses een zeer belangrijke bij
drage zal blijken te betekenen om 
de Oranje-monarchie ook in de toe
komst haar unieke zin en waarde 
te doen behouden.

Wie in leiding in de geschie
denis pas wil geloven als hij 
haar kan zien, kan bij de les
sen van het verleden, de 
voorbeelden van het heden 
en de voortekenen van de 
toekomst met betrekking tot 
de band tussen Nederland 
en Oranje terecht.

Ook A R P  neemt deel 
aan de „Emancipade ”

Onder auspciën van de 
Stichting Nationaal Comité 
Internationaal Jaar van de 
Vrouw 1975 wordt een mani
festatie georganiseerd, waar
aan de naam „Emancipade” 
is gegeven.
Deze Emancipade wordt gehouden 
van 20 mei-8 juni 1975 en dient om:
■ emancipatie-ontwikkelingen te 
verduidelijken en te stimuleren
■ vrouwen en mannen die in het 
emancipatie-streven actief zijn, el
kaar te laten ontmoeten
■ gemotiveerde medestanders voor 
de emancipatie te maken op alle 
terreinen van de samenleving.
De ruimte van de Emancipade is 
zodanig verdeeld dat de volgende 
hoofdonderwerpen worden uitge

werkt.
■ arbeid
■ school/scholing, vorming
■ huis/thuis en wonen/woonomge- 
ving
■ beleid enz. Hieronder vallen:
■ politiek plein en politiek café
■ de Nederlandse Vrouwen Vereni
gingen
■ ontwikkelingssamenwerking
■ christelijke kerken/bezinnings- 
centrum.
Het Politieke Plein staat voor de po
litieke vrouwen centraal en is een 
belangrijke mogelijkheid om bij 
vrouwen en mannen belangstelling 
voor het politieke gebeuren te 
wekken.
De Politieke Vrouwen van het 
CDA, ARP en CHU, KVP, de VVD 
en de PvdA werken hierbij samen.

‘ De bijdrage die hiervoor moet wor
den geleverd valt te onderscheiden 
in:
-  Het duidelijk manifesteren van 
een o f meer politieke wensen, die in 
de aan hen toegewezen tentoonstel
lingsruimte tot uitdrukking kan 
worden gebracht,
■ De speakers-corner te bemannen. 
Iedere dag van 11-12 uur en van 
14.30-15.30 uur en donderdags- 
avonds van 20-21 uur zullen be
kende politici een zeepkist bestijgen 
om in 10 mvnuten hun zegje te doen, 
waarna er gelegenheid is om te dis
cussiëren.
■ Het organiseren van 3 themada
gen op donderdag. Een onderwerp 
zal dan van verschillende invals
hoeken worden belicht. 22 mei is ge
reserveerd voor gezin en samenle
ving. 29 mei zal het gaan over 
Vrouw en Sociale wetgeving.
De openingstijden ijn van 10-18 uur 
en op donderdag tot 22.00 uur.
De toegangsprijs is f4,50 en voor 
groepen f3,-.
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A.J. Vermaat over Nota 
Inkomensbeleid:

Accent op voorzichtig 
en geleidelijk beleid is 

van groot belang

Vervolg van pag. 1
maken. Beknopt samengevat gaat 
het hierbij vooral om:
■ grotere openbaarheid van inko
mens;
■ adviescollege Inkomensraad;
■ een raamwet inkomensverdeling;
■ een wet vermogensaanwasde- 
ling;
■ een studie naar een eventueel 
maximum arbeidsinkomen;
■ betere pensioenvoorziening voor 
niet-ambtenaren;
■ verbeterde overlegstrukturen;
■ minimum-inkomen voor zelf
standigen; en
■ studie naar een andere premie- 
verdeling in de sociale verzekerin
gen.
Opvallend is dat op het terrein van 
de vermogensbelastingen opnieuw 
een groot stilzwijgen wordt be
waard. Op dit puntje is men kenne
lijk zo verstandig om de mond dicht 
te houden tot men uitgestudeerd is.

Openbaarheid
De nota stelt terecht dat een goed 
inkomensbeleid moet berusten op 
adequate informatie. Een deel van 
de voorgenomen werkzaamheden 
bestaat dan ook uit plannen om de 
statistische achterstand en on
kunde snel in te lopen. Hiernaast 
acht men een begin van openbaar
heid van gegevens van belang voor 
het inkomensbeleid. Wil men im-, 
mers in de ondernemingen aan
koersen op meer verantwoorde en 
minder traditionele beloningsver- 
houdingen, dan dient men de feiten 
te kennen.
De nota spreekt in dit verband van 
een funktionele openbaarheid. Niet 
iedereen behoeft de gegevens te 
kennen, wel de overheid, de onder
nemingsraad, de werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Het gaat 
bovendien niet om ieders persoon
lijke inkomen, maar om de bèlo- 
ningsverhoudingen tussen de ver
schillende funktiegroepen. Verder 
spreekt men van passieve open
baarheid, d.w.z. op verzoek. Niet 
duidelijk is het in welke mate het 
gaat om vertrouwelijke informatie.

V ermogensaanwasdeling
Eén van de meest konkrete voor
stellen van deze nota betreft de 
reeds eerder aangekondigde ver- 
mogensaanwasdeling. De uitwer
king is op een aantal belangrijke 
onderdelen öf vaag óf ontbreekt

Dr. A. J. Vermaat.

geheel. Er zal binnen een jaar een 
wetsvoorstel komen met een duide
lijke formulering, maar nu is al wel 
duidelijk dat het een ingewikkelde 
en controversiële zaak gaat worden. 
De politieke messentrekkerij in de 
afgelopen weken valt dan ook te 
begrijpen.
De grondgedachte is vrij simpel. De 
onderneming is een soort van sa
menwerkingsverband (klopt dit ju
ridisch ?) tussen kapitaal en arbeid. 
Wanneer er een ruime overwinst 
wordt behaald, is het niet onrede
lijk dat de faktor arbeid hiervan 
een gedeelte tot zich wil trekken.

De tegenwerping „kontrakt is kon- 
trakt” is een te formele. Hier komt 
nog iets bij. Er zijn nogal wat ver
schillen in rendement eh arbeids- 
produktiviteit tussen de bedrijven 
onderling. Het voeren van een ge
differentieerde loonpolitiek is niet 
goed in te passen in een inkomens
beleid en is bovendien in het verle
den mislukt door de magneetwer
king van de koplopers op de andere 
bedrijven. Wanneer men dan pro
beert de loonstijging in de sterke, 
kapitaalintensieve bedrijven te be
perken (ondermeer met het oog op 
de werkgelegenheid en de inflatie- 
bestrijding) resulteren extra win

sten. Waarom zou de faktor arbeid 
hier niet mede van profiteren ?
Hoe wordt nu de gedachte van de 
vermogensaanwasdeling verder 
afgewerkt? Na aftrek van de fis
cale bedrijfswinst (het voorstel 
geldt dus niet voor de persoonlijke 

^ondernemingen !) van de verschul
digde vennootschapsbelasting en 
een redelijke beloning over het ei
gen vermogen resulteert de zgn. 
overwinst. Van deze overwinst 
wordt een gedeelte bestemd voor 
de jaarlijkse V.A'.D. Deze bijdrage 1 
verschilt qua percentage van de 
overwinst al naargelang de ar
beidskosten en de arbeidsproduk- 
tiviteit uit elkaar lopen. Dit wordt 
jaarlijks achteraf vastgesteld.
Het aldus berekende bedrag aan 
V.A.D. wordt in de vorm van aande
len of schuldcertificaten gestort in 
een soort van nationaal fonds, dat 
beheert wordt door de werknemers. 
Er vindt dus geen betaling in geld 
plaats, maar van vermogenstitels. 
Een deel van deze jaarlijkse stor
tingen komen ten goede aan de 
werknemers van het betreffende 
bedrijf, en een ander deel komt ten 
goede aan alle werknemers in Ne
derland, behalve aan hen die amb
tenaar voor de Pensioenwet zijn. 
De gestorte vermogens zijn -  al
thans voor een bepaalde periode -  
geblokkeerd en niet voor konsump- 
tie opvraagbaar. Met de opbrengs
ten op deze vermogenstitels wil de 
Regering verbeteringen in de pen- 
sioensfeer zien te bereiken voor de 
betrokken werknemers.
Er zijn nog zoveel onduidelijkhe
den, dat niet gezegd kan worden 
om welke bedragen het precies 
gaat. Ruwe officieuze schattingen 
komen uit op iets van 100 gulden 
per werknemer in 1975. Het is overi
gens de vraag of de aangekondigde 
wet nog voor 1975 zal kunnen gel
den.

Maximum-inkomen
De Regering heeft nog geen kon
krete plannen voor het invoeren 
van een maximum-inkomen. Wel 
heeft zij de notie, dat soms de ver
houdingen zoek zijn. Gezien de be
perkte welvaart van de gehele sa
menleving lijkt het de Regering 
mogelijk het individuele beslag 
erop te beperken. Hoe dit precies 
moet gebeuren is echter niet duide
lijk. Wanneer het gaat om de ver- 
houdiggen tussen arbeidsinkomens 
lijkt de nota zich uit te spreken

voor iets als een verhouding van 1 :
5. Via de meermalen genoemde me
thode van de funktiewaardering wil 
men komen tot een benadering van 
dergelijke verhoudingen. Ook de 
inkomens van zelfstandigen, en 
vooral van de vrije beroepen denkt 
men hierop te kunnen laten aan
sluiten, ondermeer door regels voor 
de tariefzetting. Duidelijker is de 
nota ten aanzien van de wenselijk
heid van een maximering van dë 
vakantie-toeslagen. Hiervoor wordt 
een wettelijke regeling aangekon- 
digd.

Grenzen van het 
inkomensbeleid

Niet alleen aan het begin maar door 
de gehele nota heen vindt men 
verwijzingen naar de mogelijke 
grenzen van een te voeren inko
mensbeleid gericht op verkleining 
van verschillen. Die grenzen zijn 
van verschillende aard.
■ In de eerste plaats kunnen aller
lei praktische problemen het beleid 
limiteren.
■ Voorts valt te denken aan het 
feit dat Nederland geen eiland in 
de wereldeconomie is.
■ Dan is ef de beperking vanwege 
de overige doelstellingen van het 
sociaal-economisch beleid. Te den
ken valt aan de zorg voor de werk
gelegenheid. Dit zal bijv. het hanté
ren van minimum-inkomens rege
lingen-terdege mitigeren.
■ Tenslotte valt ook te denken aan 
budgettaire grenzen. Nogal wat 
overwogen maatregelen hebben 
negatieve effekten voor ’s Rijks 
schatkist, maar de ruimte is in toe
nemende mate gering ! Men zal in 
zo’n situatie allerlei wensen óp hun 
prioriteit moeten afwegen.
Ondanks de regelmatige verwijzin
gen naar de mogelijke grenzen van 
het inkomensbeleid is het zeer de 
vraag of, en zo ja in welke mate 
doordacht is waar de facto deze 
grenslijnen zullen liggen. Misschien 
kan dat niet allemaal precies van te 
voren. Daarom is het accent op het 
overleg met de maatschappelijke 
instellingen èn het accent op een 
voorzichtig en geleidelijk beleid- 
ook van zo’n groot belang. Toch is 
men niet altijd even behoedzaam 
geweest bij de aankondiging van 
konkrete onderdelen. - De uitwer
king zal echter nog veel studie en 
tijd vergen. De nota inkomensbe
leid wordt dan ook terecht een 
interim-nota genoemd.

G. A . Kieft over verslag van de Nederlandse Bank:

Uit jaarverslag blijkt een 
goed samenspel tussen 
Zijlstra en Duysenberg

Wat er van zij: de beurs 
heeft, het jaarverslag van de 
President van de Neder
landse Bank kennelijk voor 
kennisgeving aangenomen. 
Het pessimisme inzake een 
komende opleving heeft de 
beurs nog onberoerd gela
ten. Op het waarom kunnen 
wij helaas geen antwoord 
geven.

Toch is dit jaarverslag een belang
rijk officieel stuk. Het geeft inzicht 
in het financieel-economisch ge
beuren over 1974. Het geeft aanzet
ten voor oplossingen in 1975. 
Daarmee behoort dit verslag tot de 
documenten om een begroting 1976 
op te stellen. Daarom is dit verslag 
ook voor Kamerleden van belang. 
Een document op grond waarvan 
de straks ingediende begroting 
concreter kan worden beoordeeld. 
Het jaarverslag is welbewust geen 
politiek geladen stuk. De heer Zijl- 
stra houdt zich nadrukkelijk aan 
zijn, ons inziens juiste, taakopvat
ting: het registeren, het op een 
rijtje zetten van de meest belang
rijke ontwikkelingen, die zich zo
wel op het binnenlandse als op het 
buitenlandse terrein voordoen.
Hij geeft daarom heel nadrukkelijk 
in dit verslag geen oordeel over het

Kabinetsbeleid. Al komt hier en 
daar concreet naar buiten, dat hij 
zich op een aantal punten wel kan 
vinden in het beleid.
Eén van deze zaken is dat het Ka
binet met het probleem worstelt 
dat het begrotingstekort groter is 
dan oorspronkelijk werd verwacht.

Begrotingstekort
Van Minister Duysenberg is be
kend geworden dat het begrotings
tekort (= de uitgaven kunnen niet 
uit de inkomsten worden betaald) 
1974 van een bedrag van rond 8 
miljard gulden niet in dat jaar kan 
Worden opgevangen. Een deel wil 
hij overhevelen naar 1976. Dat be
tekent dat hij in 1975 toch het „gat” 
tijdelijk zal moeten dichten. De 
enige mogelijkheid is dan: dit gat 
inflatoir op te vullen. Met andere 
woorden met geld van de drukpers. 
De President van de Nederlandse 
Bank, hoezeer ook initiatiefnemer 
tot bestrijding van de inflatie, kan 
zich hierin vinden. Vermoedelijk 
omdat hij er van overtuigd is dat 
een extra overbesteding ziek niet 
zal manifesteren, gezien de hoge 
graad van werkloosheid naast een 
groot overschot op deze betalings
balans. Dit laatste vooral dank zij' 
de uitvoer van Nederlands gas. Ook 
blijkt uit het jaarverslag dat de Ne

derlandse Bank en het Kabinet niet' 
langs elkaar heen hebben gewerkt. 
Integendeel.
Op een gegeven moment bleek dat 
er zoveel krediet werd verleend en 
in een zodanig tempo dat de Neder
landse Bank een verkrapping van 
het kredietbeleid noodzakelijk 
achtte. Het Kabinet zag dit ook zit
ten en besloot de eigen leningacti- 
viteiten op te voeren. De minister 
van Financiën deed nl. een groot 
beroep op de kapitaalmarkt. Waar
door de Nederlandse Bank, mede 
gelet op de vrij snelle verslechte
ring van de conjunctuur, geen kre- 
dietverkrapping behoefde af te 
kondigen.
Met name zijn op deze wijze de 
kleinere èn zwakkere, waarbij dus 
ook grote, bedrijven behoed voor 
fatale gevolgen. Wij menen dat uit 
dit jaarverslag blijkt dat er een 
goed samenspel is te constateren 
tussen de heer Zijlstra en de heer 
Duysenberg. Met behoud van ie
ders eigen verantwoordelijkheid -  
gelukkig.

Kritiek
Er is in een aantal besprekingen 
kritisch opgemerkt dat de presi
dent van de bank „weigert” een 
keuze te maken of in inflatiebe- 
strijding dan wel de werkloos
heidsbestrijding voorop moet

staan.
.En dat hij met dit jaarverslag 
„niets” zou bijdragen aan een oplos
sing van de grote spanningen.
Naar ons inzicht verwacht men dan 
te veel van een objectief registre
rende bank-president. Waarmee de 
hiervoor geuite kritiek tot gewone 
proporties is teruggebracht. 
Tenslotte -  al valt uiteraard veel 
meer op te merken -  willen wij 
aandacht vragen voor een viertal 
zaken.
■  Het is ons duidelijk geworden 
uit dit jaarverslag dat Nederland 
tegelijk met zijn sociale systeem

twee belangrijke ontwikkelingen in 
gang heeft gezet. De eerste is de 
typisch sociale kant -  het opvangen 
van de zwakke. De tweede is dat 
tevens hiermee een economische 
functie is opgebouwd; dank zij die 
maatschappelijke opvang is er 
sprake van het behoud van een 
stuk koopkracht.
■ De President van de Neder
landse Bank heeft er goed aan ge
daan -  vooral voor de oudere gene
ratie waarvan wij deel uitmaken -  
dat hij een bemoediging heeft mee
gegeven. Naar de mens gesproken 

Vervolg op pag. 9
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Zeventig procent van de be-, 
volking van Zuid-Afrika 
wordt gevormd door oe rsan- 
toe’s, die hun zwarte huids
kleur gemeen hebben en 
overigens een bonte ver
scheidenheid vormen in taal, 
cultuur en geschiedenis. Iets 
meer dan de helft woont in 
de zogenaamde thuislanden, 
waar evenals elders in zwart 
Afrika het stamverband een 
rol van grote betekenis 
speelt. Wat deze gebieden 
betreft is Zuid-Afrika nog 
een ontwikkelingsland.

Daarnaast leven miljoenen Bantoe’s 
in de hoog-ontwikkelde industriële 
centra van blank Zuid-Afrika. Daar 
vormen vooral de mijnbouw en 
daarop gebaseerde industrieën de 
bronnen van grote welvaart en 
groeiende werkgelegenheid. Deze 
geïndustrialiseerde gebieden oefe
nen een enorme zuigkracht uit op 
elders beschikbare arbeidskrachten 
in de thuislanden en in andere lan
den van Zuidelijk-Afrika. Volgens 
premier Vorster zijn er niet minder 
dan een miljoen illegale gast
arbeiders in Zuid-Afrika. In West- 
Europa kennen we hetzelfde ver
schijnsel met betrekking tot landen 
rond de Middellandse Zee.
Naast de 17 miljSen Bantoe’s wonen, 
er in Zuid-Afrika 4 miljoen blan
ken, ruim 2 miljoen kleurlingen 
(ontstaan uit vermenging van aller
lei rassen) en 1 miljoen Aziaten. Er 
zijn schattingen, dat het aantal 
Bantoe’s over dertig ja  ar tot bijna 
40 miljoen zal zijn gegroeid.
Op hen, die vandaag de politieke 
leiding van Zuid-Afrika in handen 
hebben rust een grote verantwoor
delijkheid. Zij toch zullen de ver
beeldingskracht, de visie en de po
litieke moed moeten opbrengen om 
deze hoogst ingewikkelde multi
raciale samenleving zo in te rich
ten, dat alle groepen in dit land -  
ongeacht hun huidskleur -  tot volle 
menselijke ontplooiing kunnen 
komen. Dr. W. J. de Klerk, hoofd
redacteur van „Die Transvaler” , 
spreekt in dit verband van „gelijk
waardigheid in verscheidenheid” . 
Zijn er kansen, dat Zuid-Afrika 
zich in die richting gaat ontwikke
len?

Wetgeving
Wie de apartheidspolitiek scherp 
wil onderkennen en verstaan, dient 
enige notie te hebben van de 
stroom van wetten, die vooral se
dert het begin van de vijftiger jaren 
tot stand zijn gekomen.
Wanneer je als onbevooroordeeld 
waarnemer deze wetgeving over
ziet, kan je het niet anders dan als 
schokkend ervaren om te zien, hoe 
in de loop der jaren de (blanke) 
wetgeving is uitgegroeid tot een. 
massaal pakket van maatregelen en 
voorschriften op grond van verschil 
in huidskleur. De voorstanders van 
apartheid -  zij spreken van „afzon
derlijke ontwikkeling” -  zijn dat 
volstrekt niet met mij eens. Naar 
hun oordeel is de wetgeving gericht 
op handhaving en versterking van 
de eigen identiteit van de vele ra
ciale groepen en op het vermijden 
van botsingen tussen de rassen. 
Wetgeving moet echter mede be
rusten op het rechtsbewustzijn van 
een volk. Voorzover ik het kan be
oordelen, stuiten tal van apart- 
heidswetten op toenemend verzet 
binnen Zuid-Afrika zelf. Niet 
slechts bij de niet-blanke bevol
king, maar evenzeer bij een groei
end deel van de blanken. Intussen 
ervaar je tijdens je reis door Zuid- 
Afrika dikwijls hoe vriendschappe
lijk en plezierig in het dagelijks le
ven mensen van. allerlei kleur en 
ras met elkaar omgaan. Dan blijkt 
de natuur gelukkig weer veel ster
ker te zijn dan de leer van de wet
geving. Het viel mij op, dat ook de 
kleurlingen strijdbaarder worden in 
hun verzet tegen apartheid. De 
grote overwinning van de opposi
tiepartij bij de verkiezingen voor de 
Kleurlingenraad op 19 maart en 
uitspraken van de synode van de 
kleurlingenkerk over apartheid wij
zen duidelijk in die richting.
De versterking van het verlichte 
denken, ook binnen zijn eigen par
tij, biedt premier Vorster de moge
lijkheid om een aantal discrimine
rende maatregelen op grond van 
verschil in huidskleur op te ruimen 
(de „kleine” apartheid).

Mr. Biesheuvel bepleit 
herbezinning A R P -beleid

De dialoog met 
Zuid - Afrika dient te 
worden geïntensiveerd

Zuid - Afrika’s meest brandende 
probleem is de positie

.van de stedelijke Bantoe

Hoezeer ook de thuislandenpolitiek 
onderwerp van publieke discussie 
is, de Nationale Partij blijft deze 
zien als hoeksteen van het door 
haar voorgestane beleid van „af
zonderlijke ontwikkeling” .

Thuislanden
Stellig is er sprake van een eigen 
cultuurpatroon, van een eigen iden
titeit van de verschillende rassen. 
En er zijn grote verschillen in cul
tuur en ontwikkeling. Van die kant 
bezien kan men begrip opbrengen 
voor een beleid, dat aan die ver
scheidenheid recht doet. Er is nog 
een ander punt. Mijn vrouw en ik 
hebben afzonderlijk en samen tal 
van projecten in verschillende 
thuislanden bezocht. Wij kwamen 
beiden tot de conclusie, dat de re
gering op tal van terreinen veel 
doet aan ontwikkeling en verbete- 

'ring van de levensomstandigheden 
van de zwarte bevolking.
Wat wij met eigen ogen hebben 
kunnen zien op het gebied van de

ZUID-AFRIKA
Op uitnodiging van de 
Zuid-Afrikaanse regering bracht 
oud-minister president mr. B. W. 
Biesheuvel met zijn echtegenote 
onlangs een bezoek aan 
Zuid-Afrika. Tijdens zijn verblijf 
voerde hij gesprekken met 
premier Vorster en met diverse 
bewindslieden, parlementariërs, 
Bantoeleiders, predikanten, 
journalisten, vakbondsleden en 
ondernemers. Zijn eerste bijdrage 
over de buitenlandse politiek van 
Zuidafrika las u in NG van vorige 
week. In een tweede afsluitende 
bijdrage gaat mr. Biesheuvel 
nader in op Zuidafrika’s interne 
problemen waarbij hij ter 
afronding enkele conclusies trekt.

medische verzorging in ultra mo
dern toegeruste ziekenhuizen sprak 
voor zich. Ook het onderwijs op

alle niveaus van de explosief groei
ende zwarte bevolking krijgt veel 
aandacht. Zo biedt de zwarte uni-- 
versiteit in het noorden van Trans
vaal aan 2000 studenten (in 1980 ± 
5000) de mogelijkheid van een 
voortreffelijke academische oplei
ding in ettelijke studierichtingen. 
Het zou hoogst onredelijk zijn om 
geen waardering op te brengen 
voor het veel omvattend ontwikke
lingsbeleid, dat de regering ten be
hoeve van de thuislanden voert. 
Over dit beleid van afzonderlijke 
ontwikkeling valt echter veel meer 
te zeggen. Ik kan slechts op een 
enkel punt wijzen in dit artikel.

De stedelijke Bantoe
Er bestaat een nauwe samenhang 
fussen de politiek van de thuislan
den en de positie van de miljoenen 
zwarte arbeiders, die in de blanke 
geïndustrialiseerde samenleving 
zijn ingeschakeld. Alleen al in de 
zwarte satellietstad Soweto bij Jo- 
hannesburg wonen een miljoen 
Bantog’s.

Het Bantoeparlement van Transkei in vergadering bijeen

Op grond van de apartheidswetge- 
ving worden deze mensen be
schouwd als tijdelijke arbeids
krachten. Dit ondanks het feit, dat 
een groot aantal er al sedert enkele 
generaties is gevestigd. Ze zijn al
len geregistreerd en ingedeeld naar 
de thuislanden, Vanwaar ze afkom
stig zijn of geacht worden vandaan 
te komen. Slechts in hun thuisland 
hebben ze politieke rechten. Waar 
ze wonen, leven en werken, hebben 
ze deze rechten niet. Daar zijn ze 
gastarbeiders in hun eigen land. 
Hun vakbonden worden niet er
kend. Voor hun verblijf gelden al
lerlei beperkende bepalingen.
Ik zie het beleid van afzonderlijke 
ontwikkeling nog niet zo zeer vast
lopen in de thuislanden. Het meest 
brandende probjeen voor Zuid- 
Afrika is naar mijn indruk de posi
tie van de stedelijke Bantoe. Eco
nomisch is hij volledig geïntegreerd 
in de blanke industriële centra. 
Maar in politiek, maatschappelijk 
en sociaal opzicht is hij een burger 
van de tweede rang.
Er is naar het mij voorkomt geen 
ontkomen aan deze Bantoe- 

- arbeiders in de grote steden als 
volwaardige burgers in de stede
lijke samenleving op te nemen. Ik 
besef heel wel, dat een dergelijk 
proces zich niet van vandaag op 
morgen kan voltrekken.
Een Zuid-Afrikaans hoogleraar 
heeft gezegd, dat voor de totaliteit 
van de volkeren van Zuid-Afrika 
een drieledig beleid noodzakelijk 
is:
■Een versnelde ontwikkeling van 
de thuislanden ten behoeve van die 
Afrikanen, die de thuislanden als 
hun- blijvende woonplaats zien. 
■Een streven naar een volledig 
burgerschap van de kleurlingen en 
Aziaten.
■De aanvaarding van die Afrika
nen, die als blijvende stedelijke 
Bantoe’s zijn te beschouwen, als 
een niet te scheiden deel van de 
blanke samenleving.
Dat spreekt mij zeer aan.
Velen in Nederland zullen stellig 
niet ophouden Zuid-Afrika te ver
tellen, dat ons stelsel van parle
mentaire democratie inclusief al
gemeen kiesrecht („one man one 
vote” ) de enige remedie is voor 
Zuid-Afrika.

Heroriëntering 
beleid ARP

Twee opmerkingen daarover.
■De westerse parlementaire demo
cratie -  in een lang historisch pro
ces gegroeid -  toont vandaag tal 
van gebreken.
■Onze vorm van democratie is 
geen exportartikel, dat in niet- 
westerse landen zonder meer 
bruikbaar is.
Het is in de eerste en laatste plaats 
Zuid-Afrika zelf, dat dient te be
slissen, met welke democratische 
structuren de gelijkwaardigheid en 
de betrokkenheid van alle groepen 
bij het besluitvormingsproces, het 
beste tot gelding kan komen.
Het lijkt mij dat het instituties sui 
generis zullen moeten zijn, die aan
sluiten op een samenleving die 
deels westers en deels Afrikaans 
van aard is.
■Mijn reis -  ik herhaal het -  heeft 
mij versterkt in mijn opvatting, dat 
de dialoog met Zuid-Afrika dient te; 
worden geïntensiveerd.
■Een politieke, diplomatieke en 
economische boycot om een in 
onze ogen afkeurenswaardig beleid 
in Zuid-Afrika te bestrijden vind ik 
een even ondeugdelijk als zinloos 
middel.
■Hetzelfde geldt voor de roep om 
„desinvesteringen” , die in bepaalde 
kerkelijke kringen valt te beluiste
ren.
Dat zou juist die mensen treffen om 
wier lot de kerken zich zo bekom
merd tonen.
■Dit alles is te beschouwen als een 
confrontatie- en polarisatiepoli- 
tiek, die de A.R.P. terecht zo ver
foeit.
■Als anti-revolutionair veroorloof 
ik mij nog een laatste opmerking. 
Het zou m.i. verstandig zijn, als de 
ARP haar Zuid-Afrika-beleid aan 
een heroriëntering en herbezinning 
zou onderwerpen, die waar nodig 
tot een herwaardering van dat be
leid zouden leiden.
Nieuwe ontwikkelingen in Zuid- 
Afrika en in geheel Zuidelijk-Afrika 
geven daartoe alle aanleiding.
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Rechtmatig
In Nederlandse Gedachten van 12 
april j.1. schreef Wim van der Spek 
een artikel getiteld: „het bestaam 
van radicale jongerenbewegingen 
van de Zuidmolukkers is niet 
onbegrijpelijk” . Op dit artikel 
kwam een reactie binnen van een 
lezer uit Deventer, G. L. 
Kruizinga. Deze lezer meent dat 
uit het artikel van van der Spek 
niet duidelijk genoeg naar voren 
komt dat de Republiek der 
Zuid-Molukken, de RMS, op 
rechtmatige wijze is tot stand 
gekomen. Bijgaand leest u zijn 
bijdrage.

Nederland dient 
Zuidmolukkers 
werkelijke steun 

te geven

SULA EILANDEN ö o

C t e .  ^
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Graag wil ik mijn waarde
ring kenbaar maken voor 
het artikel „bestaan van ra
dicale jongeren-bewegingen 
niet onbegrijpelijk” door 
Wim v.d. Spek. Bijzonder 
blij ben ik met zijn sympa
thieke bedoelingen.
Zeer terecht stelt hij dat de Zuid
molukkers vaak niet gehoord of he
lemaal verkeerd begrepen worden. 
E)it maakt hun hele kwestie nog 
eens temeer erg tragisch. Als ik zo 
van mijn Zuidmolukse vrienden en 
kennissen eens hoor welke opmer
kingen zij van Nederlanders te ho
ren krijgen, kan ik niet anders dan 
constateren dat er bij de meeste 
Nederlanders bitter weinig kennis 
van zaken, en dus ook nauwelijks 
enig begrip van de Zuidmolukkers 
aanwezig is.
Dat hier een goede voorlichting 
noodzakelijk is, kan ik' met Wim 
v.d. Spek, volledig instemmen. Po
litieke partijen kunnen hier o.a. als 
kanalen een goede dienst verrich
ten. i

R.M.S. rechtmatig 
tot standgekomen

Anderzijds is mijn kritiek dat zijn 
artikel niet duidelijk genoeg stelt, 
dat de R.M.S. naar de feiten en 
verdragen geheel en al op rechtma
tige wijze tot tand gekomen is. „Bij 
de soevereiniteitsoverdracht in 
1949 bleek de Indonesische rege
ring echter niet bereid tot het mee
helpen tot stand brengen van een 
vooral militair sterke onafhanke
lijke molukse eilandengroep” , zo 
stelt v.d. Spek in zijn artikel. Ik 
vind dat wel erg zwak, zo niet naast 
de waarheid. Want het is niet zo dat 
Indonesië, toen een onderdeel van 
de Verenigde Staten van Indonesië, 
louter en alleen medewerking wei
gerde. Ze ging zelfs over tot mili
taire actie en intimidaties tegen
over de andere deelstaten, een 
agressie in strijd met het interna
tionaal recht! De bezetting van het 
Zuidmolukse grondgebied moet 
dan ook als onrechtmatig, als „oc- 
cupatio bellica”  beschouwd wor
den en niet anders, tot op vandaag! 
De R.M.S. vervulde van 25 april

1950 tot midden november 1950 de 
voorwaarden die algemeen aange
nomen worden als zijnde essentieel 
voor het bestaan van een staat. En 
het feit dat de regering mome'nteel 
niet meer op haar grondgebied kan 
zetelen, vanwege de Indonesische 
bezetting, doet daar geen afbreuk 
aan. De Zuidmolukkers richten ze
ker niet hun republiek op, (alleen) 
omdat ze dat altijd al hadden ge
droomd, maar bepaald omdat zij 
weigerden onder het R.I. imperia
lisme onderdrukt te willen zijn. 
Maar niet alleen de Republiek In
donesië treft alle schuld. Ook de 
andere ondertekenaars van de 
R.T.C.-accoorden (Ronde Tafel 
Conferentie in Den Haag in ’49) 
gaan niet vrij uit. Dat zijn met 
name Nederland en de U.N.C.I. 
(=United Nations Commission for 
Indonesia) die de plicht hebben op 
te komen.voor de verwezenlijking' 
van het Zuidmolukse zelfbeschik
kingsrecht. Nederland heeft daarbij 
de morele plicht de R.M.S. te erken
nen. De U.N.C.I., als verantwoorde
lijk orgaan voor de uitvoering van 
de R.T.C. accoorden heeft beslist 
de plicht om samen met Nederland 
het Zuidmolukse probleem voor de 
Veiligheidsraad te brengen! Om

wille van het feit dat het vraagstuk 
ook een bedreiging is van de vrede' 
en de internationale veiligheid zou 
elk ander lid van de V.N. het initia
tief kunnen nemen om dit voor de 
A.V. te brengen, als de Veiligheids
raad in gebreke mocht blijken.

Rechtsmiddelen
De rechtsmiddelen zijn zeker voor
handen om het zelfbeschikkings
recht van de Zuidmolukse bevol
king, en de autonomie van dé 
R.M.S. door ingrijpen van de Vei
ligheidsraad te vrijwaren. Daarvoor 
moet echter eerst een land bereid 
gevonden worden om voor deze 
rechtmatige zaak op te komen. En 
in een typische politieke belangen
gemeenschap van de V.N. zie ik dat. 
helaas nog niet direkt gebeuren óf 
Nederland zou eens iets in die rich
ting ondernemen willen/durven. 
Dat uitlatingen van prof. Verkuyl 
en de Raad van Kerken haar stand
punt, hoe goed bedoeld misschien, 
maar toch sprekende van „droom 
en mythe” wat het Zuidmolukse 
onafhankelijksstreven betreft, bij 
deze mensen ergernis geven, kan ik 
me zeer goed voorstellen.

Misschien moeten we het feit, dat 
Nederlandse politieke partijen en 
organisaties niet of nauwelijks op
komen voor de politieke rechten 
van de Molukkers, of ze mapr wat 
bagatelliseren, verklaren vanuit de 
goede betrekkingen, die wij toch 
maar al te graag met onze ex- 
kolonie, Indonesië, wensen te on
derhouden. De kwestie van de 
R.M.S. is daarbij maar een strui
kelblok, een sta-in-de-weg! Wij Ne
derlanders zijn er ook niet klaar 
mee door aan te tonen, dat maar 
een deel van de Zuidmolukkers- in 
Nederland nog voor haar zaak 
warm loopt (als hier overigens reële 
gegevens over zijn). Of dat er ver
schillende groepen zijn (Manusa- 
ma/Tamaela) e.d., om zo de kwestie 
als van weinig betekenis, niet rea
listisch te beschouwen.
Dat is begatelliseren, dat is onrecht 
doen!

Totaal terugkeer 
niet gegeven

De omvang van de Zuidmolukse 
bevolking is ± 600 000, waarnaast 
de ± 30 000 in Nedérland levenden 
én dan nog een groot aantal dat

Lezers 
schrijven ons...

Qe redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden - brieven 
worden niet opgenomen.

„DE KRIEKEL”
Naar aanleiding van het artikel 
„Statencentrale Ridderkerk” op de 
bres voor natuurgebied „De Krie- 
kel” , geschreven door Dhr. Huub 
van der Meer het volgende:
Wij vinden het een vreemde zaak 
als de Statencentrale bezwaar
schriften gaat indienen bij Gedepu
teerde Staten zonder dat de kies
vereniging, die er het meest bij be
trokken is, eerst om advies is ge
vraagd.
Wij vinden het een vreemde zaak, 
als de Statencentrale „Ridderkerk” 
dergelijke stukken gaat publiceren

in „Nederlandse Gedachten” zon
der dat de betrokken kiesvereni
ging hierover is geïnformeerd.
Wij vinden het een vreemde zaak 
als men over iets gaat schrijven 
zonder dat men b.v. de zaak per
soonlijk in ogenschouw heeft ge
nomen.
Wij vinden het een vreemde zaak 
als de Statencentrale zich laat voor
lichten door een zogenaamde 
werkgroep, -waarvan noch het be
stuur noch de leden aan onze kies
vereniging bekend zijn.
Wij kunnen niet anders dan consta
teren dat Dhr. Huub van der Meer 
uit Numansdorp praat over dingen 
waar hij totaal geen verstand van 
heeft.
Er worden eenvoudig geen gebie
den welke rijk aan flora en fauna 
zijn (opgeofferd) voor de rekreatie. 
Verder mogen wij dhr. V. d. Meer 
er op wijden dat er beslist geen 
schurvelingen worden aangetast of 
iets anders wordt vernield. Hier
voor gelden stringente bepalingen, 
welke, zoals de praktijk heeft be
wezen, daadwerkelijk worden nage- 
leeft.
Niet alleen de natuurlijke rijk
dommen behouden, maar, waar dit 
mogelijk is, zelfs verbeteren, dat 
noemen wij Rentmeesterschap over 
de Schepping.
Al meerdere malen hebben wij ge
zien, dat praktisch onbruikbare

gronden en stuivende duingebie
den door de rekreanten zelf zijn 
veranderd in ware eldorado’s met 
een prachtige flora en fauna.
Wij vinden, dat door de Statencen
trale „Ridderkerk”  ondeskundig
heid is getoond en zeer onjuist is 
gehandeld.
Wij zagen een en ander graag in Uw 
weekblad geplaatst.
Het bestuur van de A.R.Kiesver- 
eniging „Goedereede” .

Oudorp,
L. Visser, Voorzitter, 

Jo Mierop, Secretaris.

NASCHRIFT:
Van de zijde van de Statencentrale 
Ridderkerk is ons meegedeeld, dat 
het onjuist is geweest de kiesver
eniging Goedereede niet te raad
plegen. Er is inmiddels wel contact 
tussen Statencentrale en kiesver
eniging geweest.
(Discussie geloten)

ONDERWIJS
Naar aanleiding van de artikelen 
van mevrouw Kraayeveld en G. 
van Dongen in NG van 5 april j.1. 
zou ik het volgende willen stellen. 
De grootste misstand bij het on
derwijs zijn m.i. de grote aantallen 
leerlingen op de vervolgscholen. En 
als vader van 7 kinderen, waarvan 
de jongste in de 3e klas HAVO zit

en als oud-bestuurlid van twee; 
schoolverenigingen meen ik daar 
een beetje idee over te hebben. On
derwijstechnisch zit het wel goed, 
maar opvoedkundig komen de leer
lingen op de grote scholen beslist 
tekort. En dit is m.i. belangrijker 
dan een ideale onderwijsmethode. 
De verlenging van de leerplicht en 
de verdubbeling van de partiële 
leerplicht, zijn m.i. t.o.v. een deel 
van de groep die daardoor getrof
fen worden een ongeoorloofde 
wreedheid, die vooral op die leef
tijd vaak averechts werkt. Als ik 
het stuk van de heer Van Dongen, 
goed begrepen heb, is hij hier niet 
blind voor, al zal hij het uiteraard 
niet zo cru zeggen. Ik ben blij dat 
er toch nog met de kinderen die het 
onderwijs moeten volgen wordt ge
rekend.
Gezien echter het argument van de 
minister dat hij de uitbreiding van 
de leerplicht nodig had omdat hij 
anders 12 000 mensen zou moeten 
ontslaan en zijn onderwijsplan in 
de soep zou lopen, althans zo heb 
ik het gelezen als ik het Fries Dag
blad en N.G. samenvoeg had vol
gens een doorslaggevende reden 
voor onze A.R.fractie moeten zijn 
om in dit geval te zeggen: Als het 
zo moet neen. Het spijt mij dat dit 
niet gebeurd is. Eigenlijk neem ik 
het de fractie kwalijk.

G. Tamminga, Munnekeburen

leeft buiten de Zuidmolukken in 
Idonesië. Ook al zouden zij niet al
len meer op het zelfbeschikkings
recht staan en hun streven hebben 
opgegeven, dan nog gaat het om 
duizenden mensen, waarbij het ide
aal van een onafhankelijke Repu
bliek der Zud-Molukken nog altijd 
leeft en nagestreefd wordt. De te
rugkeer naar hun vaderland van de 
duizenden in Nederland verblij
vende Zuidmolukse bannelingen 
moet mijns inziens niet opgegeven 
worden. Wellicht alleen al niet om
dat de politiek zo veranderlijk is.

Nederland dient daarbij, 
voor zover haar mogelijkhe
den strekken, werkelijke 
steun te geven. In geen ge
val moet zij spreken van 
„mythe” , „hersenschim of 
droombeeld”, want dat 
maakt inderdaad het bestaan 
van radicale jongerenbewe
gingen niet onbegrijpelijk!

Deventer,
G.D. KRUIZINGA

Holwerda-Zonen
DOKKUM LELYSTAD
0 5190-2292-2580 0 3200-1400 en 1600

Alle transporten
BINNEN- EN BUITENLAND

SPECIAAL
VERHUIZINGEN
Meubeltransporten

NEDERLANDSE
GEDACHTEN

WEEKBLAD VAN DE A.R.P 
EVANGELISCHE 
VOLKS-PARTIJ 
Waarin opgenomen Ad Rem 
(officieel orgaan Arjos) 
onder redaktie van 
G. A. Kieft (voorzitter), 
mevr. T, van Gelder-de Boer,
G. de Boer
H. W. van den Brink,
D. Corporaal
dr. W. de Kwaadsteniet, 
mr. C. van de Wetering, 
drs. C. Bremmer 
(redactie-secretaris)
Adres van redaktie, 
advertenties en administratie: 
Dr. Kuyperstraat 3, 
’s-Gravenhage, 
tel. (070) 18.39.60, 
giro 89673.

Abonnementsprijs: 
f 11,50 per half jaar.
Giro 89673 ten name 
van de A.R. partijstichting 
te ’s-Gravenhage.

Studenten/jongeren 
abonnement 
f7,- per half jaar.
Losse verkoop f 0,75.



17 mei 1975 NEDERLANDSE GEDACHTEN 7

Borgman op Arjosraad over C D A :

Eenheid van program
en beleid 

heeft prioriteit

ARJOSRAAD
Op 10 mei 1975 j.1. vergaderde de 
Arjosraad in Utrecht. 
Onderwerpen van deze 
vergadering waren o.a., de 
gewestvorming en de vervanging 
van de Starfighter, waarover u 
elders in dit nummer meer kunt 
lezen. Voorzitter Borgman hield 
een uitgebreide redevoering 
waarvan wij hieronder enkele 
passages weergeven.

„De heer Van Thijn be
dient zich van termen als: 
„Het is buigen of barsten” 
en „Het uur der waarheid 
heeft geslagen”.
Dat deze kreten klimaatver- 
pestend zijn, behoeft geen 
betoog. Ik besteed er 
daarom aandacht aan, omdat 
we dit soort taal van de heer 
Van Thijn niet gewend zijn. 
Hij behoort n.1. tot die groep 
van P.v.d.A.-toppers, die er 
blijk van geven in te zien, 
dat het zowel voor dit kabi
net als wel voor hierna vol
genden het van het grootste 
belang is dat er een klimaat 
van wederzijds respect en 
vertrouwen tussen socialis
ten en christen-democraten 
ontstaat” .

Dit zei Arjos-voorzitter Fred Borg
man in zijn politieke rondblik over 
de kwestie van de Vermogens 
Aanwas Deling (V.A.D.).
Borgman noemde de VAD een 
„daad van rechtvaardigheid wan
neer zowel de factor kapitaal als de 
factor arbeid, de vruchten mogen 
plukken van een geslaagd en effec
tief samengaan” . Borgman- signa
leerde ook uit een andere PvdA- 
hoek opmerkingen:
„De economisch deskundige van de 
P.v.d.A., de heer De Ruiter zegt, en 
ik citeer hem letterlijk: „We komen 
er niet met vrijblijvende constate
ringen. We moeten op de kiezer 
trachten over te brengen dat een 
aantal problemen van blijvende 
aard zijn. Als de P.v.d. A. de zaken 
te rooskleuring voorstelt, en ze 
blijken tegen te vallen, dan vallen 
we op onze bek” .

Christelijke 
partijen voorop

Fied Borgman vervolgde: „Sprei
ding van kennis, macht en inkomen 
is geen exclusieve zaak voor socia
listen. Als het gaat om een recht
vaardige verdeling van zulke essen
tiële zaken behoren christelijke 
partijen hierin zelfs voorop te gaan. 
De eerlijkheid gebiedt trouwens te 
zeggen, dat als het gaat over inko-

Voor de Arjosraadsbijeenkomst 
mensverdeling, er over deze zaak in 
de A.R.P. waarachting wel is mee
gedacht; men leze er een desbetref
fende studie van ons Kamerlid 
Vermaat nog maar eens op na.
Ik haal het P.v.d.A.-rapportje aan 
omdat ik het zo belangrijk vind, dat 
een aantal P.v.d.A.-ers tot zo’n eer
lijke en nuchtere constatering ko
men. Ik hoop zeer, dat de heer Van 
Thijn zich dit ter harte zal nemen 
en het in zijn partij zal uitdragen. 
Opdat we, als het straks met het 
inkomensbeleid moeilijk loopt, niet 
het verwijt naar het hoofd geslin
gerd zullen krijgen, dat de 
christen-democraten de zaak weer 
hebben gefrustreerd.
Het zou een heel slechte zaak zijn, 
wanneer bij de P.v.d.A. de gedachte 
zou gaan levén, dat alles wat dit 
kabinet niet tot stand heeft ge
bracht te wijten zou zijn aan het op 
de rem trappen van K.V.P. en 
A.R.P.
Dat mag best als het gaat om die

was een grote belangstelling
zaken, die wij op grond van ons 
programma niet kunnen steunen. 
Daar willen we dan nog graag voor 
staan ook.
In alle andere gevallen mag dit 
beeld niet worden opgeroepen om
dat het een onzuiver beeld zou 
zijn, de polarisatie bevordert en het 
de weg naar een door ons gewens
te constructieve samenwerking tus
sen socialisten en christen-demo
craten, nu en in de toekomst, zou 
kunnen blokkeren.

Vrede en 
veiligheid

Voorts ging de Arjos-voorzitter in 
op de diskussie over „vrede en vei
ligheid” . Sprekend over de uitkom
sten van het onlangs gehouden 
P.v.d.A.-kongres, zei hij daarover 
„De kritiek op de NAVO heeft in 
de christen-democratische partijen 
bijzonder veel weerstanden opge
roepen. Nogmaals , ook wij zijn van

oordeel, dat de NAVO hoeksteen 
van ons defensiebeleid dient te zijn, 
en dat derhalve uittreden uit de 
NAVO onaanvaardbaar is.
Met Kooijmans zeg ik, dat het ons" 
meer past om, als het om deze za
ken gaat, het woord evangelische 
politiek nóg slechts fluisterend uit 
te spreken. Natuurlijk weet ik, dat 
het geweld bestaat sinds Kaïn en 
Abel; dat we onvolkomen mensen 
zijn in een zondige wereld; dat de 
Sovjet-Unie zich in een enorm 
tempo bewapent, dat het een stuk 
machtsevenwicht is geweest, dat 
ons de afgelopen dertig jaar, al
thans op dit halfrond een oorlog 
heeft bespaard. Maar daarmee kun
nen en mogen we ons er niet vanaf 
maken. Dit mag de spanning niet 
wegnemen.
In de A.R.P. is een goede discussie 
over deze problemen geweest. Ze is 
helaas verstomd, maar ze zal op
nieuw op gang moeten komen, om
dat wij, de beelddragers Gods

voortdurend zullen moeten wor
stelen om uit het vreselijke dilem
ma te komen.”

C .D A .
Fred Borgman besloot zijn rede 
met een aantal opmerkingen over 
het C.D.A.:
„De statuten zijn inmiddels ook 
door de A.R.-kiesverenigingen be
krachtigd. T.a.v. de gemeenschappe
lijke lijst werd bepaald, dat hier
over zo spoedig mogelijk een be
slissing moet worden genomen, 
waarbij september 1976 als uiter
ste termijn moet worden gezien. 
In december heeft de A.R.-partij- 
raad een Arjos-resolutie aangeno
men, waarin wordt uitgesproken, 
dat niet eerder tot één lijst kan, 
worden besloten, dan nadat tussen 
de drie partijen eenheid over pro
gram en beleid is bereikt.
De Arjos zal de partij krachtig aan 
deze uitspraak houden. Te .menen, 
dat ook zonder dat deze voorwaar
den vervuld zijn, het C.D.A. toch 
wel met één lijst kan komen is op 
z’n best naïef, op z’n slechtst ver
lakkerij, en in beide gevallen onver
antwoord. De partijen werken nu 
hard aan een C.D.A.-program, en 
ook de Arjos zit niet met de armen 
over elkaar, maar probeert om dit 
najaar een program aan de partijen 
aan te bieden.
Aan de hand van het programma 
zullen we moeten toetsen of er van 
een werkelijke politieke eenheid 
sprake is.
In het parlementaire jaar 1975/1976 
■zal moeten blijken of de politieke 
basis om bij de volgende verkiezin
gen met één lijst uit te komen aan
wezig is.
De groei naar die eenheid zal ech
ter dit jaar al zichtbaar moeten 
worden, niet alleen om straks bij de 
kiezers geloofwaardig over te ko
men, maar ook om voor onszelf ge
loofwaardig te zijn. Aan de eenheid 
van organisatie is voortdurend ge
bouwd; nu zal eerst aan de eenheid 
van beleid moeten worden gewerkt. 
De Arjos staat hiérin niet alleen. 
Zowel fractie als partij staan op dit 
standpunt.
Echter ook de C.H.U. heeft uitge
sproken dat er eerst eenheid van 
beleid moet zijn, alvorens er tot één 
lijst kan worden besloten. Dat is 
natuurlijk prachtig, mits ons wel 
eenzelfde beleid voor ogen staat. 
Uitgangspunt, program en uitvoe
ring zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en dienen voortdurend 
aan elkaar getoetst te worden.
Aan onze opstelling, aan onze da
den zullen we als christenen in de 
politiek herkenbaar moeten zijn. In 
alle omstandigheden, omdat het in 
de politiek altijd om mensen, Gods 
schepselen gaat.
Vanuit ons geloof erkennen 
wij de gebrokenheid van 
mens en samenleving. Van
uit datzelfde geloof vinden 
we een levenstaak om tel
kens opnieuw te beginnen.

—— —  m y i — M
De Arjosraad sprak in een resolu- • tie over de gewestvorming de volgende wensen uit.,JDe Arjosraad spreekt uit:
B dat er gewesten gevormd dienen 'te worden, die uit een oogpunt van bestuurskracht van reële omvang zijn en die de op te dragen taken naar behoren kunnen uitvoeren en bovendien in staat zijn decentralisatie van rijkstaken op te vangen. Derhalve dient uitgegaan te worden van het principe van de verkleinde provincies, waarbij gekozen wordt voor 20 a 25 gewesten;
B dat de te vormen gewesten zoveel mogelijk sociaal-ëkonomische en kulturele eenheden dienen te zijn;
B dat binnen deze te vormen gewesten een meer zinvolle gemeentelijke herindeling mogelijk is. De raad denkt hierbij aan ordenings- taken, zoals ruimtelijk beleid, volkshuisvesting, ekonomische aangelegenheden en aan overname van aktiviteiten van rijksoverheid op de bovengenoemde gebieden zoals deze worden uitgeoefend door regionale rijksdiensten en inspekties;
B dat gestreefd moet worden naar een evenwichtige opbouw van de taken van de regionale overheidslichamen;
B dat zowel door het rijk als door de gemeenten reële taken aan de gewesten overgedragen dienen te

In Arjosresolutie pleidooi 
voor 20 gewesten

Uit de

worden, welke van regionale aard zijn;
B dat gestreefd moet worden naar een bestuur, waarbij zoveel mogelijk taken toebedeeld worden aan die bestuurslaag, die het dichtst bij de burger staat;
B dat de gewestraad rechtstreeks dient te worden gekozen door de inwoners van het gewest, terwijl de aanwijzing van de voorzitter voorshands op dezelfde wijze wordt ge

regeld als thans bij de burgemeester het geval is;
B dat er een goede financiële regeling dient te komen, zodat het gewest voldoende middelen heeft om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Hiertoe zal een belangrijke rijksbijdrage, naast een eigen belastinggebied onontbeerlijk zijn, waarbij zonodig een overheveling kan plaatsvinden van het gemeentelijk, naar het gewestelijk belastinggebied. Eén en ander ware te regelen door de instelling van een gewestfonds. De gemeenten zullen ook in de toekomst financieel in staat moeten zijn de hun toegedachte taken uit te voeren;
B dat bovendien maatregelen genomen moeten worden waarbij de betrokkenheid en inspraak van de burger bij het beleid van het gewest optimaal gewaarborgd is.De raad acht het van groot belang, dat op zo kort mogelijke termijn de gewestvorming volgens het model van ± 20 gewesten verder wordt uitgewerkt en gerealiseerd.

Zie ook pag. 11.

AFSCHEID VICE-VOORZITTER 
AD. v.d. WAALS

Tijdens de Arjosraadsverga
dering van zaterdag 10 mei 
nam de Arjos afscheid van 
haar vice-voorzitter Ad v.d. 
Waals.

Na achtereen alle Aijosgelederen 
meegemaakt te hebben (hij was o.a. 
voorzitter van de Arjos in het Gooi, 
van de afdeling Noord-Holland, 
hoofdbestuurslid van het D.B.. 
van de Arjos, en in zijn funktie van 
vice-voorzitter tevens lid van het 
A.R.-partijbestuur), kwam er een 
eind aan zijn zittingstermijn.
Fred Borgman kenschetste Ad in 
zijn afscheidswoorden als: intelli
gent, nuchter en tegelijkertijd ge
ëngageerd, en vooral Vriendelijk. 
De Arjos mist in Ad een bestuurs
lid met visie. Het is overigens dui
delijk, dat zijn kapaciteiten binnen 
de A.R.P. (en vooralsnog ook bin
nen de Arjos) beschikbaar blijven. 
Ad wees er in zijn dankwoord op, 
dat de Arjos niet benauwd moet 
zijn voor termen als „integratie” . 
Het is buiten kijf, dat jongerenwerk 
bij en binnen de partij nuttig en 
noodzakelijk blijft. Vanuit die ge

dachte moeten partij en Arjos zoe
ken naar mogelijkheden van sa
menwerking waar en wanneer mo
gelijk. De formele banden tussen 
de Arjos en Ad van der Waals zijn 
ten einde. De persoonlijke en 
vriendschapelijke relaties zijn ge
lukkig niet aan termijnen gebon
den.
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C DA
CHRISTEN

DEMOCRATISCH
APPEL

Drieënvijftig procent van de 
Nederlanders is voorstander 
van de vorming van het 
CDA (samengaan van KVP, 
ARP en CHU). Dit conclu
deert het Nederlands Insti
tuut voor Publieke Opinie 
uit een enquête die op 14 en 
15 april 1975 is gehouden 
onder 1039 personen vanaf

Ook uit NIPO - 
enquête grote

voorkeur van ARP- 
stemmers voor CDA
achttien jaar. Zie de tabel 
bij dit artikel.

Vijfenzeventig procent van de on
dervraagden bleek op de hoogte te 
zijn van het streven tot samengaan 
van de drie christelijke partijen. 
PvdA-stemmers zijn net zo voor 
vorming van het CDA, concludeert 
het NIPO. Onder de KVP-, AR- en 
CHU-stemmers zijn de percentages

voor vorming van een CDA groter 
dan onder de overige kiezers. Dé 
namen van de heren Aantjes, An- 
driessen, Steenkamp en Biesheuvel 
werden het meest genoemd, toen 
werd gevraagd wie kunnen helpen 
het CDA rond te maken.
De ARP-stemmers vestigden in 
deze volgorde het meest hun koop 
op de navolgende personen: Aan
tjes, Biesheuvel, Andriessen en 
Steenkamp.

Voor
vorming

CDA
Tegen Geen

oordeel

% % %

AUe ondervraagden 53 18 29

Heeft gestemd:
PvdA 47 22 31

VVD 61 21 18

KVP 69 10 21
ABP 69 15 16
CHU 79 12 9

PPR 54 19 27
(In april 1974 waren onder de KVP-stemmers 81% CDA-voorstanders, 
onder AR-stemmers 87% en bij de CHU-stemmers 65%.

„NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer....

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-2113-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

HYPOTHEEK
tot 140 % en meer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.jsrov. 
GELDLENING f 5000,- 36 m. f 171,04 enz.
HÜIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemidcL ONROEREND GOED
Drs. J. A. Uding & Partn. Fin. adv. en vast- 
goedcons. v. Maerlantlaan 7, Amersfoort. Telefoon 
033-1.76.47 (4 lijnen)
Bijkantoren:
•  v.d. Helstlaan 39, H'sum, telef. 02150-1.32.87;
•  Tholenseweg 9, A'veen, telef. 020-43.11.99,

Wij hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong

Studieboeken (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
De Vuurbaak en T. Wever.

o*
.Ook de folders van de boeken van W. Schippers 
H. Kingmans, H. te  Merwe en andere schrijvers.

Voor al Uw B RO NN EN ” naar de

„BRONNENKONiNG”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422  
of antwoordnummer 1 in Houweczijl 
(zonder postzegel).

Vincent van Gogh Museum
P . Potterstraat 7, Amsterdam, telefoon 
020-76.48.81. Open alle werkdagen van 10.00 
itot 17.00 uur. Zon- en feestdagen van 13.00 
tot 17.00 uur.

DE EXPOSITIES ZIJN:
200 schilderijen van Vincent van Gogh, zijn 
collectie tekeningen, zijn collectie Japanse 
houtgravures.
De Theo van Gogh Collectie. 60 schilderijen 
van Paul Gauguin, Henri de Toulouse- 
Lautrec e.a.

De toegangsprijs voor alle tentoonstellingen: 
f  2 , -  p.p. Kinderen onder geleide vrij tot 16 
jaarl

Vrije toegang hebben houders van het 
Cultureel Jongeren Paspoort; Het Cultureel 
Bejaarden Paspoort; Houders van 
Jaarkaarten.

Schaf zo’n voordelige jaarkaart nu aan.

Stort f  10,- t.n.v. De Comptabele van Het 
Rijksmuseum Vincent van Gogh. 
Postgironummer 1726989.

OECUMENISCH 
OPINIEWEEKBLAD
kritisch o v e r kerk, 
cultuur en  sam enleving

Elke week de column van Ben van Kaam/Wouter 
van Dieren: We kunnen nog rustig over 
kernenergie praten. Prof. Uytenbogaardt 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 
kinds de oorlog een andere geest over de mensen 
gekomen. De boeren betalen de tol van de 
welvaart. Atexander Pola over amusement. Ir. 
Philips en de „christelijke oproerkraaiers”. 
Waarom een jonge Italiaan fasclat wordt.

BON
□ ik abonneer me op Hervormd Nederland
□  è f 25,50/studenten f 20,50 per half jaar
□  ik vraag een proefnummer aan

Naam ................................... ................................ .......
A dres...........................................................................
Plaats............................................ .......... ....................
Telef. ..........................................................................
Deze bon opsturen naar Hervormd Nederland. 
Antwoordnummer 1776, Den Haag.
Geen postzegel plakken.
Ook in de losse verkoop.

Wordt lid 
van de

ARP
DORDRECHT

en omstreken

Handelmaatschappij A. van ROON N.V.
WESTHAVENKADE 61, VLAARDINGEN  

TEL. 34.34.92 en 34.30.46

U slaagt beslist bij ons voor uw kampeer- 
en watersportartikelen

In ons atelier worden alle voorkomende werkzaam
heden op het gebied van tenten, caravans, luifels, 

bootzeilen etc. gedaan.

Drukkerij De Longte B.V.
Postbus 171 - Dordrecht - Tel. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkleutren 
reklamedrukwerk

vJi. GEBR. HARKEMA
SINDS 1948 JOHAN STAAT - DORDRECHT

ZOWEL VOOR 
WONING, 
GARAGE, 
FABRIEK OF  
SCHIP

Automateriaal 
Gereedschappen 
Hang- en Sluitwerk 
^Ijzerwaren 
Bevcstigingsartikelen

LEVERING ALS REGEL UIT VOORRAAD 
GROOTHANDEL EN FABRIEKSAGENT

tel. 3.94.29 
tel. 3.94.33 
.tel. 3.32.21 
tel. 3.43.03 
tel. 3.43.03
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Staatssecretaris Hendriks (links) in gesprek met van links af, mevr. Van Leeuwen, mevr. Cornelissen (KVP)en 
de heer Tilanus (CHU), tijdens het Kamerdebat over de nota gezondheidszorg.

„Ik heb waardering voor de 
heldere analyse van de 
knelpunten in de gezond
heidszorg en voor de poging 
om aan de hand daarvan een 
visie te ontwikkelen op de 
noodzakelijk geachte struk- 
tuurveranderingen” .
Dit zei vorige week me
vrouw van Leeuwen in de 
Tweede Kamer over de 
Struktuurnota Gezondheids
zorg.

„De nadruk zal in de komende jaren 
worden gelegd op:
■ het scheppen van geordende 
voorzieningen, op elkaar afgestemd 
in geografisch beperkte gebieden 
(regionalisatie) en in niveaus (ech.e- 
lonnering);
■ het planmatig ontwikkelen van 
de gezondheidszorg;
■ een verschuiving van intra
murale (is: binnen de muren van 
het ziekenhuis of andere inrichtin
gen) naar extra-murale zorg;
■ een grotere nadruk op preventie 
(voorrang)” .

Eigen
verantwoordelijkheid

Mevrouw Van Leeuwen beschouwt 
het als een gemis, dat de nota wel 
volop aandacht geeft aan de ver
antwoordelijkheid en de taak van 
de overheid, maar al minder aan 
die van het partikulier initiatief en 
zelfs nauwelijks aan de eigen ver
antwoordelijkheid en' taak van de 
individuele mens. Gezondheid is 
evenals het leven zelf, een gave die 
als zodanig moet worden aanvaard 
en gerespekteerd, maar tevens een 
opgave.
De individuele mens als beelddra
ger van God is in de eerste plaats 
zelf verantwoordelijk voor de ge
zondheid en veiligheid van zichzelf, 
voorzover die gezondheid door hem 
kan worden beïnvloed.
Bij ziekte e.d. zal de mens uiteraard 
hulp moeten inroepen en de zelf
zorg moeten overdragen aan de 
zorg van deskundigen. En deze be
roepsoefenaren dragen dan hun ei
gen verantwoordelijkheid.
Tenslotte heeft de overheid, in de 
zorg voor het welzijn van haar on
derdanen, een typisch eigen ver
antwoordelijkheid. De mens kan de 
eigen gezondheid schaden. Onbe
wust door onkunde of misleidende 
informatie. Mevrouw Van Leeuwen 
zag hier een duidelijke taak voor de 
overheid, die echter onvoldoende 
is vervuld. Als voorbeeld noemde 
zij de terugdringing van de STER- 
reclame, die onze fraktie herhaalde
lijk heeft bepleit.
Bewust schaadt de mens zijn eigen 
gezondheid door overdadig gebruik 
of misbruik van allerlei (ge
notmiddelen. Naast de eigen ver
antwoordelijkheid ligt ook hier een 
taak voor de samenleving en de 
overheid. De overheid kan en mag 
de mens echter nimmer van de ei
gen verantwoordelijkheid ontslaan, 
maar moet hem juist stimuleren om 
de verantwoordelijkheid te beleven.' 

, Bij verantwoordelijkheid hoort 
vrijheid. Vrijheid om te kiezen, zo
wel de dokter als het ziekenhuis. 
Vrijheid om het gebruik van be
paalde middelen en ingrepen af te 
wijzen. Vrijheid ook om mede
verantwoordelijkheid hiervoor af te 
wijzen. Vrijheid in gebondenheid; 
de persoonlijke vrijheid vindt haar 
begrenzing in de mede
verantwoordelijkheid voor de ge
zondheid en het welzijn van ande
ren, aldus mevrouw Van Leeuwen.

Recht op 
gezondheidszorg

In de visie van de AR-fraktie be
staat geen recht op gezondheid 
maar wel recht op een zo goed mo
gelijke gezondheidszorg. Maar moet 
de samenleving aan elke vraag vol
doen? Onbegrensde groei van de 
gezondheidszorg in het tempo van 
'de laatste jaren zou andere even es
sentiële taken in de samenleving in 
gevaar kunnen brengen. Vandaag 
wordt -  zeker in het buitenland -  al 
gekozen tussen.oud en jong, onge
huwd en gehuwd. Al te gemakke
lijk belasten we nu de medici alleen 
met de verantwoordelijkheid in 
dergelijke problemen. Om elk leven 
te kunnen rédden, zullen we soms

de meest geavanceerde apparatuur 
moeten laten komen, maar soms 
kan het echter ook met minder toe 
en is de aanschaf van nieuwe appa
ratuur, meer ingegeven door specia
listen dan door patiëntenbelang. 
Hieraan zal een halt moeten wor
den toegeroepen.
Een vermindering van \het aantal 
ziekenhuisbedden kan aanvaard
baar zijn, als noodzakelijke opna
men maar kunnen worden gereali
seerd. Mevrouw Van Leeuwen 
stelde ook het verband van de sek- 
tor gezondheidszorg met andere 
sektoren aan de orde. In het beleid' 
aldaar kan een bedreiging voor de 
gezondheid liggen (b.v. planologie 
en woningbouwbeleid). Daarom 
moet er een duidelijke koördinatie 
komen.
Mevrouw Van Leeuwen konsta- 
teerde, dat de samenhang met de 
Knelpuntennota geen duidelijk 
zicht geeft op een geïntegreerd 
welzijnsbeleid. Bij elke te nemen 
maatregel moet echter worden 
overwogen, dat deze straks moet 
worden ingepast in het algemeen 
welzijnsbeleid. In dit kader onder
streepte mevrouw Van Leeuwen de - 
noodzaak van een verdergaande in
tegratie van gezondheidszorg en

Vervolg van pag. 4

wijst alles er op dat de enorme te
rugval die voor honderdduizenden 
in de jaren 1925 te constateren was, 
zich niet zullen herhalen.
■ Aandacht wordt gevraagd voor 
de gevolgen van onze gasbel. Wij 
hebben er eerder reeds opgewezen 
dat een „harder” wordende gulden 
onze export dreigt te ondermijnen. 
De gulden wordt thans „hard” door 
de export van gas. Moet dat zó wel 
doorgaan? Moet de Staat alleen 
blijven profiteren of is het noodza
kelijk dat ook burgers en groepen 
van burgers concreet daarvan profi
teren.
■ Met „Trouw” zijn wij -hartelijk 
van oordeel dat eigenlijk de inflatie 
in Nederland en in de wereld tot 
een gezonde oplossing wordt ge
bracht „als wij met elkaar wat min
der begerig worden en niet zo staan 
te dringen” .

G. A. KIEFT

maatschappelijke dienstverlening.

Regionalisering
De struktuurnota gaat uit van re
gio’s op basis van gewestvorming, 
mede omdat de provincies'te ver 
van de bevolking af staan. Maar 
inmiddels zijn de gewesten van de 
baan en is er sprake van provincies 
nieuwe stijl. Daarom benadrukte 
mevrouw Van Leeuwen, dat niet 
tekort mag worden gedaan aan een 
funktionelè indeling, zoals die van
uit de volksgezondheid zelf het 
meest optimaal lijkt.

Echelonnering
De fraktie kon met de indeling in 
echelons -  mits flexibel toegepast -  
in grote lijnen instemmen.
■ Het eerste echelon is de gezond
heidszorg die direkt bereikbaar is 
voor de patiënt (huisarts kruisver
enigingen, maatschappelijke
dienstverlening).
■ Het tweede echelon omvat de 
meer gespecialiseerde voorzienin
gen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 
en is als regel via het eerste eche
lon bereikbaar door middel van

WINST EN TOCH 
VERLIES

De Nederlandse Bank -  aldus de 
jaarcijfers van de verlies- en 
winstrekening -  heeft een enor
me winst gemaakt. Ruim 650 
miljoen gulden is ten goede ge
komen aan ’s Rijks schatkist. 
Dat zal de minister van Finan
ciën ongetwijfeld goed doen.
Zijn begroting 1975 zal op dit 
punt niet tegenvallen. Toch zit 
een addertje onder dit gras! 
Blijkens de toelichting op de ba
lans n.l. heeft de Nederlandse 
Bank van de Staat een bedrag 
te vorderen van te verrekenen 
koersverschillen.
Als de gulden in waarde stijgt 
t.o.v. de buitenlandse betaal-

verwijzing. Uitgangspunt moet zijn, 
dat een patiënt die in het eerste 
echelon kan worden behandeld, 
niet in het tweede echelon terecht
komt. Daartoe moet dan wel een 
versterking plaatsvinden van de 
zorg in die eerste lijn.

Kostenbeheersing
De kosten zijn de laatste jaren sterk 
gestegen. In de bevolkingsopbouw 
wordt het percentage ouderen 
steeds hoger, door de toenemende 
welvaart komen steeds meer hart
en vaatziekten en verkeersonge
lukken voor. Dergelijke ontwikke
lingen doen de kosten alsmaar stij
gen. Bovendien zal steeds meer 
geld nodig zijn voor het wegwerken 
van achterstanden, b.v. in de gees
telijke gezondheidszorg en voor de 
versterking van de eerste lijn; de 
kost gaat ook hier voor de baat uit. 
Toch moet niet alleen het zieken
huis tot zondebok worden gemaakt, 
aldus mevrouw Van Leeuwen. Mo
gelijk is b.v. een heroriëntatie op 
het abonnementensysteem, een an
dere honorering voor de poliklini
sche hulp en een ontkoppeling van 
inkomen en omzet voor de specia
listen. Bij het nadenken over, kos

middelen, is er sprake van 
koersverlies. Dit koersverlies be
hoeft (volgens een overeenkomst) 
de Bank niet te dragen. De 
Staat neemt dit voor zijn reke
ning.
Dit bedrag is erg groot: 980 mil
joen gulden waarmee in feite de 
winst in eén „verlies” is omge
slagen van rond 330 miljoen 
gulden.
Wij kenden deze overeenkomst 
niet -  noch de reden waarom dit 
contract moest worden gesloten. 
Het jaarverslag deelt verder 
hierover niets mee.

PERSONEELS
BELEID

Merkwaardig is in dit jaarver
slag dat t.a.v. de medewerkers

Het verslag van de 
Nederlandse Bank

tenbesparingen, is ook een nieuwe, 
zakelijke discussie nodig over bij
betaling, die er thans voor bepaalde 
zaken al is. Om de vele suggesties 
tot kostenbeheersing te bestuderen, 
is het ambtenarenapparaat van het 
ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne te klein, aldus een 
bezorgde mevrouw Van Leeuwen.

Ziekenhuizen
Een beperking van de kosten van 
de ziekenhuissektor is nodig, maar 
een sanering mag geen witte vlek
ken doen ontstaan, terwijl noodza
kelijke nieuwbouw ook moet kun
nen plaatsvinden, waar de situatie 
onhoudbaar is geworden. Daarom 
bepleitte mevrouw Van Leeuwen 
een spoedige indiening van een 
wijziging van de Wet Ziekenhuis
voorzieningen, die bevoegdheden 
zal geven tot inkrimping of sluiting 
van ziekenhuizen als een verant
woorde planning die resultaat zou 
moeten hebben. Alle betrokkenen 
hebben er recht op, te weten waar 
feij aan toe zijn. Overigens zal bij 
alle andere overwegingen betref
fende de norm van 4 bedden per 
1000 inwoners niet vergeten mogen 
worden, dat een klein ziekenhuis in 
een grote stad waar overbedding is, 
een geheel andere funktie vervult 
dan een ziekenhuis in een kleine 
plattelandsgemeente, waar eerst op 
20 km-afstand een ander ziekenhuis 
is. Mogelijk is ook b.v. kleine zie
kenhuizen om te vormen tot een 
diagnostisch-therapeutisch cen
trum als dependance van een nabu
rig ziekenhuis.

Financiering
Mevrouw Van Leeuwen kon begrij
pen, dat nog geen voorontwerp was 
ingediend voor een vorm van een 
volksverzekering tegen ziektekos
ten, zodat de eventuele invoering 
ervan ook nog op zich zal laten 
wachten. Maar juist daarom vroeg 
zij om oplossingen voor de ontstel
lende problemen van vele bejaar
den en zelfstandigen; de bejaarden 
die zijn aangewezen op de bejaar
denverzekering en de zelfstandigen 
die zich vrijwillig hebben verzekerd 
in het kader van de Ziekenfonds
wet. Het budget-systeem, waarbij 
aan de regio’s een eigen budget 
wordt gegeven voor de gezond
heidszorg, noemde mevrouw Van 
Leeuwen aantrekkelijk.
Maar de invoering van zo’n 
budget-systeem zal nauwe
lijks kunnen geschieden 
vóór de inwerkingtreding 
van een volksverzekering, 
terwijl de vele problemen 
rond dit systeem nog veel 
studie vereisen.

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en schaftketen 

'scholen en 
kerken 
directie- en 
schaft- 
wagens
etc. HOUTBOUW HAHBO

HAQDINXVELD
tel. Giessendam-Hardinxveld 3888

van deze N.V. de Nederlandse 
Bank, niets anders wordt opge
merkt dan dat de dames en 
heren hard en met ijver hebben 
gewerkt.
Het lijkt zo op het oog dat de 
Nederlandse Bank zich distan- 
cieert van een modern verant
woord personeelsbeleid.
Is er geen Ondernemingsraad? 
Zo ja  -  en wij nemen aan dat er 
een is -  hoe heeft de leiding van 
de Bank dan daarmee rekening 
gehouden? In hoeverre is er 
sprake geweest van wezenlijke 
inspraak. Met geen woord wordt 
er over gerept. Uit het verslag 
blijkt wel van de benoeming van 
een aantal commissarissen, di
recteuren en agenten. Heeft het 
personeel enige bemoeienis ge
had?
Noch wordt ook maar iets mee
gedeeld over het sociale facet 
van het personeelsbeleid. Dat 
vinden wij een manco in de pre
sentatie van het jaarverslag 
van een N.V. waarvan de Staat 
alle aandelen in handen heeft. ■
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H a n d e l  en I n d u s t r i e
Wordt lid van dè A.R.P.
Door onderstaande bon in te vullen en op te sturen kunt u zich opgeven 
als lid van de ARP. De jaarlijkse contributie bepaalt u zelf; de Contributie- 
staffel kunt u als richtlijn hanteren.
N a a m :...................................................................................................

A d re s :...................................................................................................

Woonplaats: .......................................................................................

Bon opsturen naar:
ARP, Antwoordnummer 66, Den Haag (U behoeft geen post
zegel te  plakken).

On

In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland

bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen.

B V. GEBR. SALVERDA
AANNEMERSBEDRIJF

’t Harde, Bovenweg 7.

Tel. 0 5255-1666.

MEILINK B.V.
H O U TH AN D EL K ISTEN FABR IEK

INDUSTRIËLE
VERPAKKINGEN

r SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

BINNENHAVENSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.Ó0

Vestigingen in BORCULO: Tel. 0 5457-1561* 
ZUTPHEN: Tel. 0 5750-13748 
BOXMEER: Tel. 0 8855-1744

T

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele 
land.

ROTTERDAM
Telefoon 010-37.34.28 -  Postbus 64010 -  De Jonghstraat 25

W. VISSER & ZN. N.V.
SCHEEPSWERF
MOTOREN-
HERSTELPLAATS
Ankerpark 2
TELEFOON 0 2230-1.66.41 
DEN HELDER

NIEUWBOUW en REPARATIE

OOSTERBAAN 

LE COINTRE N.V.
GOES -  Telefoon (0 11Ó0) 7555*
DRUKKERS
UITGEVERS

WIJ KOPEN EN VERKOPEN 
PALLETS

in vele afmetingen en uitvoeringen 

Onze handelsvoorraad:

30.000 STUKS
w.o. veel nieuwe

Bijzonder gesorteerd in de maat 100 x 120 

PALLET-BEDRIJF

J. STAAT - BARENDRECHT
Telefoon 0 1806-2096.

- Opslagterrein; Noldijk 140.

Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van SchUppen N.V., 

Nude 28,

Wageningen.

chr.Spaarbank„Eigen Haard”
LOPENDE DIEP 7 (bij de Rijk in ’t Jatbrug) GRONINGEN TEL. 127902
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Belangstellenden hartelijk welkom

Voorjaarspartijraad 
op 24 mei a.s. te Zwolle

Op zaterdag, 24 mei a.s~ 
wordt de voorjaarspartijraad 
gehouden in De Buitenso
ciëteit, Stationsweg 4, Zwol
le. Aanvang 10.00 uur.

Aan de orde komen o.a. de jaarver
slagen van de partij, de Arjos en de 
dr. Abr. Kuyperstichting over 1974. 
Verder toespraken van partij- en' 
fractievoorzitter. Het belangrijkste 
onderdeel van deze voorjaarspartij
raad is de bespreking van het poli
tieke beleid van de Tweede Kamer
fractie. (overeenkomstig artikel 32, 
lid 5, en artikel 33, lid 3, van het- 
partij statuut).

Tevens zal de installatie van H. Al- gra als erelid plaatsvinden.
Belangstellenden

De leden van de partijraad ontvin
gen de agenda met bijbehorende 
stukken. Op de partijraad zijn 
belangstellenden ook hartelijk 
welkom. Nu de partijraad in 
Zwolle wordt gehouden is het wel
licht voor partijleden in het 
Noorden en Oosten van het land 
extra aantrekkelijk eens een grote 
partijvergadering bij te wonen. In- 
verband met de plaatsruimte is het 
gewenst, dat belangstellenden zich 
voor deelname melden bij het A.R.Partijsecretariaat, Dr. Kuyper- straat 3, Den Haag. Tel. 070-183960.

Van de

partij

Enige tijd vóór de bijeenkomst ont
vangen de belangstellenden dan 

tnog een toegangsbewijs, een agenda 
en evt. bijbehorende stukken.

De kosten van consumpties, lunch 
etc. komen voor eigen rekening. Zij 
.bedragen per persoon ca. f10,—, te 
voldoen bij de ingang van de zaal 
op de dag van de bijeenkomst.

A gen d a  voorjaarspartijraad  
te Zw olle

De agenda voor de vergade
ring van de voorjaarspartij
raad d.d. 24 mei 1975 in De 
Buitensociëteit te Zwolle. 
Aanvang 10.00 uur, luidt als 
volgt:

1. Opening.
2. Openingswoord door de 

waarnemend-partijvoorzitter, dr.
D. Th. Kuiper.

3. Mededelingen.
4. Vaststelling notulen partijraad 

d.d. 14 december 1974.
5. Behandeling, overeenkomstig ar

tikel 33, lid 3, partijstatuut van de 
jaarverslagen 1974 van het partij
bestuur, de Arjos en de Dr. A. 
Kuyperstichting.

6. Installatie van de heer H. Algra 
tot ere-lid van de partij.

7. Aanwijzing leden algemeen be
stuur C.D.A. en leden congres 
C.D.A.

8. Rede mr. W. Aantjes, voorzitter 
A.R. Tweede Kamerfractie, ter 
toelichting op het politieke be

leid van de Kamerfractie (over
eenkomstig artikel 32, lid 5 en ar
tikel 33, lid 3, partijstatuut).

9. Schorsing voor lunchpauze van 
ca. 12.30 uur tot ca. 13.30 uur.

10. Bespreking" van het politieke 
beleid.
De bespreking vindt plaats mede 
naar aanleiding van de drie de
len, die u zijn toegezonden van 
de „de fractie in actie” .
Vijf „blokken” komen aan de or
de. n.1.
■  internationale politiek;
■  welzijn;
■  binnenlands bestuur;
■ diversen;
■ sociaal, financieel en econo

misch beleid.
De volgorde van behandeling 
wordt nog nader bepaald.
Het is de bedoeling, dat alle frac
tieleden aan de gedachtenwisse
ling deelnemen.
De afronding daarvan geschiedt 
door de voorzitter van de A.R. 
Tweede Kamerfractie.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.

ARJOS ZET VRAAGTEKEN ACHTER 
VERVANGING STARFIGHTER

De Arjosraad nam de navolgende resolutie aan over de vervanging van de Starfïghter.„De Arjosraad konstateert:
B dat bij de diskussie over de vervanging van de Starfighter zowel ethisch/morele aspekten als financi- eel/economische aspekten als militair/technische aspekten gelden; 
overweegt:
B dat bij de diskussie over de vervanging van de Starfighter bijna uitsluitend argumenten worden gebruikt ven militair-technische en financieei-economische aard;
B dat elke defensie-inspanning van Nederland een bijdrage moet betekenen voor het bereiken van een duurzame vrede; ,

B dat de vraag dient te worden gesteld of vervanging van de Starfighter op dit moment niet tot een nieuwe fase in de bewapeningswedloop zal leiden; 
doet een dringende oproep:
B aan allen (en in het bijzonder aan de leden van de c.d.-partijen), die binnenkort over deze zaak moeten beslissen om toch vooral de ethische aspekten in overweging te wiU len nemen, waarbij eventueel de bereidheid dient te bestaan het risico van uitstel van een beslissing te nemen;
B aan de A.R.P. om, - hoe de beslissing ook zal zijn -  de diskussie over de problematiek van vrede en veiligheid te hervatten.”

het algemeen bestuur, om 20.00 
uur, van de K.C. Assen in Hotel 
Overcingel, Stationsplein 10. Op 
het programma o.a. een terugblik 
van „wij komen terug” , bespreking 
agenda voorjaarsvergadering en be- 
stuursmutaties.

Arjos conferentie over 
vrede en veiligheid

Het in december 1972 door 
een A.R.-werkgroep uitge
brachte rapport „Niet bij 
traditie alleen” gaat met 
name in op het feit, dat de 
A.R.P. onvoldoende aan
trekkingskracht op jongeren 
uitoefent.

|Een groot aantal aanbevelingen 
I wordt gedaan om in deze situatie 
J verandering te brengen. Voor de 
toekomst van de christen
democratie in Nederlan vdis aan
trekken van jonge generaties van 
■wezenlijke betekenis.

Integratie jongeren
(Het beleid dient erop gericht te 
zijn, dat jongeren volledig in de 
partij worden geïntegreerd. Zij 
moeten gelegenheid krijgén volle
dig mee te draaien in het plaatselijk 

l politieke werk en daarbij ook ver
antwoordelijkheden op hun schou
ders te nemen. -In dit kader past 
ook een toenemende integratie van 
.Arjos en A.R.P. Jongeren moeten 
volwaardige kansen in de partij 
krijgen. Specifieke jongerenactivi
teiten zullen zich in de toekomst 
met name richten op de leeftijds
groepen van 14 tot 18 jaar.

ARP-werkbezoek aan 
Statencentrale Heusden

Het aanvankelijk op 13 juni 1975 
voorgenomen, werkbezoek van de 
A.R.P. is thans definitief vastge
steld op vrijdag 30 mei 1975. Naast 
de Tweede-Kamerfractie onder lei
ding van Mr. W. Aantjes worden 
ook Staten- en Gemeenteraadsle
den betrokken. Aan de volgende 
thema’s zal veel aandacht worden 
besteed: de landschapsparkplannen 
met alle consequenties zowel t.a.v. 
de landbouw, de recreatie, het mi
lieu en de waterbeheersing. Even
eens zal het onderwijs- en de pro
blemen m.b.t. het midden- en 
kleinbedrijf het accent krijgen.

Kamercentrale Assen
Op vrijdag 16 mei a.s. vergadert het 
dagelijks bestuur, om 18.00 uur, en

Op 30, 31 mei en 1 juni organiseert 
de Groningse Arjos een studiekon- 
ferentie over vrede en veiligheid. 
Als sprekers zijn uitgenodigd:
B de heer P. Dankert (Tweede 
Kamerlid P.v.d.A.)
B de heer A. J. Evenhuis (Tweede 
Kamerlid V.V.D.)
B de heer J. van Meyenfeldt (lid 
A.R.P.; luitenant-kolonel Konink
lijke Landmacht).
Tijdens de konferentie zullen als 
gesprekspunten aan de orde ko
men:
B de rol van de NAVO 
B de aanschaf straaljagers

B de rol van het leger (vrijwilligers 
of beroeps?)
De konferentie wordt gehouden in

de kampeerboerderij „De Vrije Vo
gel” , te Elsloo.
Voor opgave en informatie: Hans 
Morssink, Violenstraat 21a, Gro
ningen.

Staatssecretaris Meyer 
voor Arjos-Gelderland

Op zaterdag 17■ mei a.s. houdt 
ARJOS-Gelderland haar voorjaars- 
ledenvergadering. Plaats van han
deling is Cultureel Centrum „De Coehoorn”, Coehoornstraat 11 in Arnliem. (De Coehoornstraat is een 
straatje dat recht tegenover de uit
gang van het NS-station uitkomt op 
het Stationsplein). We beginnen ’s ochtends om 10.00 uur. Arjos- 
Gelderland spreekt dan met de 
staatssekrétaris van CRM, W. Meijer, en met oud-Arjosvoorzitter Ger- 
rit van Dongen over de problemen 
in het vormingswerk.

Ook verantwoordelijkheden 
voor de jongeren 

in de A R P

I- - |

EEN
ACTIEVE

KIES
VERENIGING

L wêM .

Moderne aanpak 
kiesverenigingen

Hoe staat het met de contacten van 
uw- kiesvereniging met jeugdsocië- 
teiten, jeugdverenigingen, scholen 
(lessen maatschappijleer)?

In het rapport „Niet bij traditie” al
leen wordt ook krachtig gepleit 
voor een modernere aanpak van het 
kiesverenigingswerk en het daarbij 
betrekken van jongeren. Het rap
port suggereert kiesverenigingen 
op te bouwen tot politieke werk
plaatsen, waar leden en kiezers vo
lop kunnen participeren.
Voor nadere uitwerking van de 
ideeën over o.a. de Anti-Revolu- 
tionaire Werkplaatsen (A.R.W.P.’s). 
verwijzen wij naar het genoemde 
rapport, dat verkrijgbaar is door 
storting van de kosten op postgiro 
89673 t.n.v. A.R.-Partijstichting, 
Den Haag met vermelding van het 
gewenste.De prijs voor 1 ex. is f0,75. Voor meerdere exemplaren geldt de volgende regeling: 2 t/m 4 ex. f 0,60 per stuk, 5 t/m 9 ex. ƒ0,50 per stuk, 10 t/m 24 ex. f0,40 per stuk en 25 en meer ex. f0,30 per stuk.

AKI'
Op ons klein, maar gezellig kantoor hebben wij plaats voor een

adm inistratief
m edewerkster

voor de afdeling voorlichting 

Leeftijd vanaf ± 18 jaar.
Het strekt tot aanbeveling als je een LEAO/MAVO-opleiding 
hebt gehad.
Salaris overeenkomstig leeftijd, opleiding en ervaring. 

Schriftelijke sollicitaies te richten aan:
ARP, dr. Kuyperstraat 3, ’SGRAVENHAGE.

Bel voor telefonische inlichtingen 070-18.39.60 en vraag dan naar de heer 
Corporaal.

f
Bestel
10.378282
294295
■288

P informatiesets leden- en abonnee werfaktie
Titel

Ledenwerfkrant
Jongerenpamfiet „95 jaar, maar bij de tijd” 

A.R.P.-stickers
A.R.P.-raambiljetten „Wij komen terug” (met ’ruimte voor het aanbrengen van eigen mede- \ deling en of aankondigingen)
De gemeente in beeld:een documentatie over het functioneren van de gemeentelijke overheid'■(meerdere exemplaren tegen dezelfde kortingsregeling als geldt voor bestelno. 289)

Prijs; IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 289
f  0,10
f  0,05

f  0.10 

f  0,75

B Een uitvoerige brochure- en
■ documentatielijst is op aanvraag 
J verkrijgbaar.
■ De hiernaast genoemde publikaties 
g zijn verkrijgbaar door storting
B van het verschuldigde bedrag
■ op postgiro 89673 t.n.v.
I  'A.R.Partij-stichting met vermelding
■ van brochurénummer, titel en
■ ,aantal.

Doe mee, bestel nu!

f  0,50 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB . . i

De fraktie in aktie! In deze serie verschenen 
reeds 3 delen. Een documentatie met informatie over hetgeen de A.R.P.-parlementariërs vanaf mei 1973 aan politieke standpunten bepaalden.De prijs van deel 2 is f 0,95 
Bij 5 ex. en meer f 0,50De prijs van deel 3 is f2,- 
jBij 5 ex. en meer f 1 £5
De A.R.P. in vogelvlucht:een documentatie over de geschiedenis van de A.R.P. f  0,50

2 t/m 4 exemplaren !ƒ 0,40 5 t/m 9 exemplaren ,f 0,30 10 t/m 24 exemplaren f 0,20 '25 en meer exemplaren 0,15

4?

4 ,

>
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen,
a lle  voorz ien van vragen, d ie  kunnen w orden  
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gemeente
-de rol van het gemeenteraadslid 
-ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening 
-volkshuisvesting
- onderwijs 
-cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde
- functionele en wijkraden
- intergemeentelijke samenwerking en 
gewestvorming

- de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 25,- 
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 1507 7 6 9  t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden ondér vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W, - 2 lessen.
- de gemeente in ons bestuursstelsel -1  les.
- gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
- onderwijs -1  les.
-welzijnsbeleid -1  les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.

De totale cursus bevat:
-11 T.V.-lessen
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad” .

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking - 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-Iëden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Te!. 071-93403. Giro 1501169.
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31e jaargang -  nr. 2 1 -  24 mei 1975 Deze week aandacht voor de vervuiling van de Rjjn. J. van Houwelingen 
schrijft hierover op pag. 5.

Vervuiling 
van de 

Rijn
,fïet is duidelijk dat alle oeverj 
staten gezamenlijk verantwoor
delijk zijn voor de Rijnvervui
ling. Een oplossing moet dan 
ook gezamenlijk worden nage
streefd” . Dit stelt het Tweede 
Kamerlid J. van Houwelingen 
in een artikel over „het open ri
ool van Europa: De Rijn”-. Om 
tot een oplossing te komen is 
primair de politieke wil van 
alle Rijn-oeverstaten nodig een 
klein stukje welvaart te offeren 
aan iets meer welzijn en ver
antwoordelijkheid voor het 
leefmilieu, zo stelt van Houwe
lingen verder in zijn bijdrage op 
pag. 5 van dit nummer.

Procedure en inhoud van besluit van 
Glastra van Loon verre van smetteloos

De staatssecretaris van Jus
titie, mr. Glastra van Loon 
heeft vorige week een onge
bruikelijke maatregel geno
men. Om het grote aantal 
(ca. 5000) „lopende vonnis
sen” van mensen, die moe
ten wachten op een plaats in 
een gevangenisinrichting om 
hun straf uit te zitten, dras
tisch te beperken, heeft hij 
de gelegenheid geopend 
maximaal 14 dagen van de 
opgelegde straf om te zetten 
in een geldboete van f2 5 ,- 
per dag.

D oor m r.
G . C . v a n  D am
Tweede Kamerlid ARP

' Probleem, 
Staatssecretaris

Het probleem, waarvoor de staats
secretaris staat, is niet eenvoudig 
op te lossen. Het heeft meer dan 
één oorzaak. De voornaamste oor
zaken zijn, dat de gemiddelde duur 
van de gevangenisstraffen langer 
werd en dat dit verschijnsel sa
menviel met een reorganisatie van 
het geheel van gevangenisinrich
tingen. Het probleem is echter niet 
van vandaag o f gisteren.
De vraag is, o f de staatssecretaris, 
die intussen 2 jaar aan het bewind 
is, niet eerder maatregelen had 
kunnen nemen. Hoe dat zij, opval
lend was, dat de bewindsman bijna

gelijktijdig met het nemen van de 
bovenvermelde maatregel in een 
interview met een weekblad de 
schuld- schoof op zijn minister, op 
de topambtenaren van Justitie en 
op zijn voorganger mr. J. H. Gros
heide. Een gelukkig weinig voor
komend optreden in politiek Ne
derland.

Gevolgde
procedure

De maatregel, die het mogelijk 
maakt één dag gevangenisstraf om 
te zetten in f 25,- boete is gegoten 
in de vorm van een collectief gra- 
tiebesluit.
Gratieverlening op verzoek van 
een veroordeelde of öp verzoek van 
een ander ten gunste van een ver
oordeelde is een recht van de 
Kroon. Over zo’n verzoek wordt 
advies gevraagd van de betrokken 
rechter, waarna de Kroon (koningin 
en minister) beslist. Collectieve 
gratieverlening is een gegroeide 
traditie, die in het verleden wel 
plaats vond bij belangrijke gebeur
tenissen in het Koninklijk Huis. 
Deze uitzonderlijke maatregel 
wordt nu te baat genomen om het 
probleem van de stagnatie in de 
uitvoering van lopende vonnissen 
op te lossen. Op zichzelf is dat nog 
tot daar aan toe.
De geVolgde procedure was echter 
met de aard van deze maatregel 
heel weinig in overeenstemming. 
De staatssecretaris maakte n.1. zijn 
besluit bekend voordat het advies 
van de rechterlijke macht was ont
vangen. Daarmee is de rechterlijke 
macht min of meer voor het blok 
gezet.
Om van de plaats van de koningin 
in deze procedure maar te zwijgen.

ABONNEER U OP 
NEDERLANDSE GEDACHTEN

Naam:

Straat:

Plaats:

□  Noteert u mij als abonnee op Nederlandse Gedachten, 
(abonnementsprijs f 11,50 per halfjaar)

□  Noteert u mij als jongerenabonnee op Nederlandse Ge
dachten. (abonnementsprijs f 7 -  per halfjaar)
Mijn geboortedatum is ....................................................................

□  Stuurt u mij enkele proefnummers van Nederlandse Ge
dachten.

Bon opsturen aan A.R.P., Antwoordnummer 66, Den Haag. 
(Postzegel niet nodig).

GELDBOETE  
IN  P LA A TS

I V A N
GEVANKWBNIS- \ 

S T R A f

Niet alleen de procedure, ook de 
inhoud van het besluit is verre van 
smetteloos. Vervanging van gevan
genisstraf door geldboete grijpt in 
de onderlinge verhoudingen in de 
strafmaat in.

Geldbedrag
Oplegging van gevangenisstraf is 
een weloverwogen beslissing van 
de rechter. Gevangenisstraf treft 
iedereen, ongeacht zijn sociale po
sitie, in het algemeen in gelijke ma
te.
Vrijheidsberoving grijpt in ieders 
leven nogal diep in.
Met een gelijk boetebedrag ligt dat 
heel anders, f350,- betekent voor

de één heel iets anders dan Voor de 
ander.
Verwisseling van gevangenisstraf 
in een gelijk geldbedrag brengt in 
de oorspronkelijke evenredig toe
gedeelde strafmaat op een rigou
reuze manier wijziging.

Alternatief
Ik heb in door mij gestelde vragen 
een alternatief aangedragen waar
aan dit bezwaar niet kleeft (en dat 
nog andere voordelen heeft, waar
aan ik ter wille van de kortheid 
voorbij ga): te weten omzetting van 
onvoorwaardelijke in voorwaarde
lijke gevangenisstraf met een proef
tijd, ingaande op de dag, waarop 
het nog te ondergane vonnis onher- 
roepelijk'is geworden.
Deze mogelijkheid moet dan. 
beperkt worden tot lichte 
vonnissen van maximaal 14 
dagen onvoorwaardelijk. En' 
nu maar afwachten hoe de 
staatssecretaris reageert.
Zie ook elders in dit nummer pag. 
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R E A C T IE  
M R . G R O S H E ID E

„Ik vind dat het wel een gevaar
lijk pad is om als er in het beleid 
ergens dingen fout zijn om dan de 
schuld naar de ambtenaren 
door te schuiven” . Mr. Grosheide, 
de voorganger van Glastra van 
Loon, de huidige staatssecretaris 
van Justitie, zei dit in de NOS- 
rubriek „Den Haag Vandaag”  naar 
aanleiding van enkele opmerkin
gen van de heer Glastra van Loon 
aan het adres van mr. Grosheide 
in verband met zijn beleidsvoe
ring als staatssecretaris. Elders in 
dit nummer leest u de gehele tekst 
van mr. J. H. Grosheide’s opmer
kingen in „Dén Haag Vandaag” .
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Nog enkele maanden is er tijd en 
dan is het zover. Het kabinet zal op 
de derde dinsdag in september 1975 
-  prinsjesdag -  de begroting 1976 
moeten indienen.
Dat betekent dat deze begroting 
veel eerder in het kabinet rond moet 
zijn. In feite is het daarom nog 
maar kort dag voor de bewindslie
den de grote beleidslijnen rond te 
krijgen. De tijd van die voorberei
ding is dus kort.

Problemen
Intussen stapelen de problemen zich 
op. Problemen, die men niet kan la
ten liggen. Het spelen „op zien 
komen” is daar niet meer bij. 
„Komt tijd, komt raad” is een hou
ding die van een kabinet niet be
koort te worden verwacht.
Zeker niet van dit kabinet dat bij 
zijn optreden op 28 mei 1973 een 
duidelijke beleidsvisie op tafel heeft 
gelegd.

Kort gezegd, komt deze visie hierop 
neer, dat naar het oordeel van dit 
kabinet de (industriële) samenleving 
te karakteriseren is, als die van een 
hebzuchtige maatschappij, waarin 
„hebben” belangrijker is dan 
„zijn” .
Natuurlijk kan een regeringsbeleid 
niet bewerkstelligen, dat er een 
fundamentele' mentaliteitsverande
ring optreedt. Maar, aldus dit ka
binet, een ministersploeg kan wel 
voorbeeldgevend en stimulerend op
treden. Bestaande belemmeringen

De begroting 1976: 
een moeilijke operatie

voor de optimale ontplooiing van 
mens en maatschappij kunnen wel 
weggenomen worden.

Deze visie vooronderstelt dus een 
concreet beleid. Een deel van dit be
leid kan worden verwerkelijkt door 
maatregelen die niet direkt extra 
geld uit de overheidskassen vragen. 

'Maar het overgrote deel van die 
maatregelen zal ongetwijfeld ofwel 
via de overheidskassen ofwel via de 
particuliere en maatschappelijke 
„kassen” moeten worden betaald 
(afgewenteld). Hierbij rijst de
vraag o f er in de begroting 1976 
niet duidelijk een bewuste keuze, 
moet worden gedaan tussen ener
zijds een verruiming van de parti
culiere bestedingen van elke Neder
lander dan wel een verruiming van 
de collectieve voorzieningen.
De situatie waarin wij verkeren 
maakt -  gelet op de doelstelling van 
dit kabinet -  een afdoend antwoord 
bijzonder moeilijk. De vertaling 
van de beleidsdoelstelling van hei. 
kabinet voor de komende jaren ÏS 
reeds aanwezig. Bij de begroting 
1975 heeft deze minister hierbij een 
inzicht gegeven in de te verwachten
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mééruitgaven van het kabinet. Die 
bedragen liegen er niet om. Verge
lijkenderwijs vraagt 1976 bijvoor
beeld van deze collectieve voorzie
ningen (van ontioikkelingshulp to 
volksgezondheid toe) zeker 2 mil
jard meer dan uitgaven. .

Werkloosheid
Ondertussen is het kabinet -  naast 
de strijd tegen.de inflatie -  met de 
toenemende werkloosheid gecon

fronteerd geworden. Als de tekenen 
niet bedriegen, moet worden aan
genomen, dat van de 200.000 werk
lozen zeker de helft min o f meer 
blijvend zonder werk komt te zitten. 
Deze omstandigheid legt in 1976 een 
extra druk op de uitgaven van het 
kabinet. Moeten de uitgaven die 
voor dit onderdeel nodig zijn boven 
de re.eds voorgenomen uitgaven 
1976 worden gesteld?

Helaas staat de inkomstenkant -  
nog even afgezien van de opbrengst 
van het aardgas -  er evenmin roos
kleurig voor. '
De wereldhandel stagneert. Onze 
nationale produktie zal mede 
daardoor -  wij zijn in Nederland op 
export aangewezen -  vermoedelijk 
op het huidige peil zich blijven be
wegen: een groei zit er niet in. Daar 
komt nog iets bij. De arbeidskosten 
in Nederland stijgen over het alge
meen sneller dan die in het buiten
land. Deze situatie gaat gepaard 
met een „hardere” , duurdere, gul
den voor het buitenland.
Met het gevolg, dat Nederland zich 
dreigt uit te prijzen op de wereld
markt.

Moeilijke operatie
Al met al is daarom het opstellen 
van een begroting 1976 een bijzon
der moeilijke operatie. Een oplos
sing die iedereen zal bevredigen is 
er eenv.oudig niet. Men zal daarom, 
gelet op de grote belangen, die er 
voor Nederland en voor de Neder
lander in de toekomst op het spel 
staan, meer naar de ander behoren 
om te zien dan naar onszelf.

Het dreigende miljardentekort op 
de begroting 1976 moet immers 
worden opgevangen.

_ Wij zullen n.o.m. moeten wennen 
aan de gedachte, dat (hopelijk tijde
lijk) de groei van de arbeidskosten 
niet onbelemmerd zal kunnen door
gaan. De omvang van de particu
liere bestedingen zal nauwlettend 
moeten worden bezien, evenals de 
toeneming van de collectieve voor
zieningen. Dat moeten wij ons 
straks zeer wel realiseren èn daar
voor een open oog moeten hebben. 
Waar wij echter een open oog en een 
warm hart voor moeten hebben, is 
de situatie van zwakken in onze 
samenleving. De inkomens van de 
lager betaalden -  wie dan ook -  zul
len, indien de beslissing valt dat de 
arbeidskostengroei beperkt of zelfs 
„bevroren” moet blijven, niet op dat 
niveau mogen worden vastgeprikt.

G.A.K.
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P.C. Elfferich in Eerste Kamer:

Gedragingen 
van de zee 

verdienen grote 
en gecoördineerde 

aandacht
„Tot nu toe is slechts weinig 
nagedacht over de vraag wat 
met het immense bedrag 
voor de "oplossing „nieuwe 
stijl” van het Oosterschelde- 
probleem op andere wijze 
gedaan had kunnen wor
den” .

Dit zei ARP Senator P. C. Elfferich 
onlangs in de Eerste Kamer bij de 
behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat 1975. Enkele 
van de belangrijkste passages, die 
onder meer de Oosterschelde, de 
duinverzwaring en de positie van 
de waterschappen betreffen druk
ken wij hierbij af. De heer Elfferich 
begon zijn toespraak als volgt. „Wij 
zijn door de brief van de Minister 
aan de Commissie voor Verkeer en 
Waterstaat van de Tweede Kamer 
van maart jl. over de ontwikkelin
gen tot dan toe wat beter op de 
hoogte. Heeft de daarin vermelde 
samenwerking met het bedrijfsle
ven en de nationale en internatio
nale laboratoria al een concrete 
vorm gekregen? Zijn bij die studies 
ook andere bedrijven betrokken 
dan de in de Combinatie Dijks- 
bouw samenwerkende bedrijven? 
Zijn er reeds intenties vastgelegd 
ten aanzien van de uitvoering van 
de werken in de onderhanden stu
dies, die zouden leiden tot het re
sultaat, dat een afsluitbare dam in 
de Oosterschelde realiseerbaar is 
binnen de 3 randvoorwaarden van 
de in november 1974 door de 
Tweede Kamer aanvaarde rege- 
ringsbeslissing, t.w.:
■ het financiële plafond;
■ de technische uitvoerbaarheid;
■ de voltooiing in o f voor 1985? 
Valt er, ervan uitgaande dat de 
bouw van een afsluitbare dam in de 
Oosterschelde technisch en finan

cieel binnen het beoogde tijd
schema mogelijk zou blijken, over 
de keuze van de compartimente- 
ringsdammen, reeds te zeggen in 
welke richting die studies zich be
wegen? „Is er reeds een keuze ge
maakt over de vaarroute voor het 
binnenscheepvaartverkeer van Gent 
en Terneuzen naar de Rijn? Is 
de oplossing van het lozingspro- 
bleem voor het West-Brabantse op
pervlaktewater reeds in zicht?”, zo 
betoogde de heer Elfferich, die al
dus vervolgde: „Ten slotte, ten
aanzien van de Deltawerken, nog 
dit punt. Één van de toch niet on
belangrijke elementen, die meege
speeld hebben bij de oorspronke
lijke opzet van de Deltawerken was 
het „zoete” Zeeuwse Meer. Als de 
Oosterschelde en eventueel de 
Grevelingen zout zouden blijven, 
wat heeft dit dan voor effecten op 
de drinkwatervoorziening en de 
behoefte aan zoet water voor de 
landbouw? Ik ontkom niét aan de 
indruk, dat tot nu toe slechts 
weinig aandacht is geschonken aan 
de vraag, wat met het immense be
drag, dat een oplossing „nieuwe 
stijl” met betrekking tot de Ooster
schelde meer gaat kosten, op an
dere wijze ten bate van onze natio
nale huishouding zou kunnen wor
den gedaan. Men mag dan wat mij 
betreft daarbij gerust aan recreatie 
en milieu denken. Het zou ons niet 
verbazen als dit punt op het beslis
sende moment toch een rol zal gaan 
spelen. Ik wil U wel zeggen dat wij 
een dergelijke afweging zouden 
toejuichen” .

Duinafslag
In „Trouw” heeft enige tijd geleden 
een artikel gestaan „Strand en 
duinen wijken voor de zee” . Met 
groeiende verontrusting zien de 
bewoners van de Nederlandse kust

de laatste jaren de zee terrein win
nen. Ik stel duidelijk voorop, dat er
m.i. geen aanleiding is voor een 
paniekstemming. Wel is mij duide
lijk, dat de invloed van de Delta
werken en andere belangrijke wer
ken, die aan onze kust hebben 
plaatsgehad zijn werking kunnen 
doen gelden op het gedragspatroon 
van de zee aan onze kust, zeker op 
langere termijn gezien. Stroomrich
tingen en windinvloeden kunnen 
vol verrassingen zijn. Het komt mij 
voor wijs beleid te zijn:
■ de grootste -  en gecoördineerde -  
aandacht te schenken aan de ge
dragingen van de zee in de ko
mende jaren. Ik wijs hierbij op de 
uitlating van het hoofd van de afde
ling Kustonderzoek Ir. J. F. Agema 
met betrekking tot de duinvor
ming: „Het gaat langzamer dan wij 
dachten”.
■ Is de betrokken afdeling vol
doende bemand? In het geding is 
niet meer maar ook niet minder 
dan de veiligheid van West- en ge
deeltelijk Noord-Nederland.

Dijkverzwaring
Over het punt van de rivierdijkver
zwaringen zei de heer Elfferich on
der andere het volgende: „Hierover 
is de laatste tijd veel te doen ge-: 
weest. De norm 1 op 3000, de 
vraagstukken van landschaps- 
schoon, het heeft veel mensen en 
groepen in beweging gebracht. Het 
is dunkt mij verstandig van de Mi
nister aan een werkgroep advies te 
vragen, een overigens zeer samen
gestelde groep, waarbij minstens 
drie departementen betrokken zijn 
en een aantal belanghebbende 
groepen. Aan de niet ambtelijk ge
bonden persoon met grote bestuur
lijke ervaring als voorzitter de taak

ervoor te zorgen, dat een en ander 
geen nodeloze vertraging zal bete
kenen. Waarom een en ander echter 
van oktober 1974 tot mei 1975 heeft 
moeten duren is mij overigens een 
raadsel; het is bijna zeven maan
den” .

Waterschappen
De A. R. Senator beëindigde zijn 
betoog met een aantal opmerkingen 
over de positie van de waterschap
pen. Deze in ons land en ons be
stuur verankerde openbare licha
men zijn zeer aan modernisering 
toe en -  om misverstand te vermij
den -  zij zien er ook reikhalzend 
naar uit. De waterschappen zijn 
reeds lang uit de „ivoren toren” ge
treden. In dit verband noem ik een 
tweetal publicaties. Één van de 
voorzitter van het Waterschap „De 
Regge” Mr. J. S. Biesheuvel (Ned. 
Gedachten 15/3/75) en één in Wa- 
terschapsbelangen_yan 16 april 1975 
van de hand van Mr. A. P. van den 
Berge. Het artikel van mr. Bies
heuvel uit Almelo, dat mij uit het 
hart gegrepen is, wijst heen naar de 
allereerste en nog altijd belangrijk
ste taak van de waterschappen, n.1. 
de waterbeheersing. Naast beheer
sing is er de zorg voor kwantiteit 
en kwaliteit; daarmede zijn wij 
'aangeland bij de problematiek van 
deze tijd, althans in verhevigde 
vorm. De verontreiniging van het 
oppervlaktewater heeft de zorgen 
van de waterschappen vermeer
derd, zij het niet overal iq, even 
sterke vorm. Zo gezien zijn zowel 
het „diepdelversrapport” alsmede 
de taken via de Wet verontreiniging 
oppervlaktewater, even zovele aan
wijzingen dat de waterschappen 
niet alleen qua technische capaci
teit, maar vooralqua moderne, be

stuurlijke instelling als het ware 
met de tijd meegroeien. Wat dat be
treft spreekt de titel van het artikel 
van Biesheuvel duidelijke taal: 
„Waterschappen passen zich wel 
degelijk aan aan tijd en omstandig
heden” . Dat moet echter ook moge
lijk zijn of zo nodig mogelijk ge
maakt worden. En alweer de studie 
van de diepdelvers tracht daarop 
een antwoord te geven. De ge
dachte van hoofd- en binnenwater- 
schappen is niet alleen maar wat 
anders. Er wordt m.i. een duide
lijke poging gedaan met verant
woorde, bestuurlijke (ook techni
sche) eenheden te werken en vooral 
via het binnenwaterschap de be
stuurde er zo dicht mogelijk bij te 
betrekken. Een gedachte, die mij 
sterk aanspreekt, omdat bij de uit
werking daarvan de mondige bur
ger binnen een bepaald raam een 
stuk verantwoordelijkheid krijgt 
opgedragen of beter gezegd kan 
behouden. Ik spreek mij niet uit 
over de vraag, of er nu 20 dan wel 
25 hoofdwaterschappen dienen te 
komen. Soms lijkt het of ze model 
staan voor een ander bestuurlijk 
probleem in ons land. Wel lijkt mij 
duidelijk, dat het doelmatig func
tioneren van het binnenwaterschap 
een maatvoering eist, die overeen
stemt met de gedachte, n.1. de be
trokkenheid van de ingeland bij het 
wel en wee van de polder, van zijn 
polder (aldus Van den Berge) een 
betrokkenheid, die overigens_met 
zilveren koorden aan zijn beurs 
vastzit. Begrippen als inspraak, 
medebeslissen, zelfwerkzaamheid 
mogen gerust gehanteerd worden, 
als het om het afwegen van het 
vóór en tegen van binnenwater- 

• schappen gaat. Ze zijn overigens -  
die begrippen -  zo oud als het wa
terschap!
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RECHT
VAARDIGHEID

De bewindsman die 
verantwoordelijk is voor de 
voortdurend oplopende 
achterstanden bij de uitvoering: 
van vonnissen, is de 
staatssecretaris van justitie.
Hij kan -  dat houdt die politieke 
verantwoordelijkheid in -  zich er 
niet vanaf maken door een stuk 
schuld te verschuiven naar zijn 
voorganger mr. Grosheide.
Het is evenmin juist om schuld af 
te schuiven naar de 
secretaris-generaal van justitie. 
Een man, die zich naar buiten, 
evenmin als mr. Grosheide, kan 
rechtvaardigen. Nog minder juist 
is het de minister van justitie in 
het geding te brengen. Dat heeft 
de staatssecretaris n.o.m. toch 
gedaan in een interview in Vrij

Nederland.
Wij betreuren dat wel.. Wij hadden 
deze houding van de integere 
staatssecretaris niet verwacht.
Het zou overigens best kunnen 
zijn, dat de staatssecretaris niet zö 
concreet op de hoogte was van de 
nu bekend geworden achterstand. 
Immers in zijn begroting 1975 is 
daar over niets te vinden.
Maar hij was begin van dit jaar 
ervoor gewaarschuwd dat dit toch 
het geval was! Senator Piket had 
ernaar gevraagd -  in een 
schriftelijke vraagstelling.
Hij had -  misschien erg laat -  dus 
beter kunnen weten. In die 
situatie is het nog meer 
verwonderlijk, dat de 
staatssecretaris zich in het 
interview zö heeft laten gaan.
De door hem aangedragen 
oplossing tenslotte zit ook met 
haken en ogen. Daarover is van de 
zijde van de A.R.-fractie 
voldoende opgemerkt. Wij menen, 
dat de fractie terecht de geboden 
oplossingen in de Kamer aan de

orde stelde. Recht en 
rechtvaardigheid in een 
samenleving is een zeer groot 
goed.

*
*  ★

BROODPRIJS
In de bakkerswereld is een

merkwaardige gang van zaken te 
constateren. Als alles doorgaat zal 
er per 1 juli a.s. een extra heffing 
worden gelegd op tarwebloem. Die 
heffing kan door alle bakkers 
worden doorberekend aan de 
consument. Het brood zou dan 
rond twee cent duurder worden. 
De oorzaak van deze heffing ligt in 
de saneringsnoodzaak van deze 
bedrijfstak -  m.n. de 
groot-bakkers. De 
broodgrootindustrie zit in de rode 
cijfers. Jarenlang hebben onze 
grootindustriëlen op dit terrein 
bakkerijen gebouwd om hun omzet 
te vergroten. Zijn zij tot 
concentraties, overgegaan en het is 
hun niet gelukt uit die rode cijfers 
te geraken. Men is met een 
saneringsplan gekomen: een groot 
aantal bakkerijen zou moeten 
worden gesloten. Het gaat daarbij 
om rond 1.400 werknemers. 
Teneinde deze sanering te kunnen 
financieren is de heffing ingesteld. 
Als het gaat om de werkloosheid 
te voorkomen, zijn wij tot veel

bereid. Maar in dit geval rijzen er 
vele vragen. Waarom moet b.v. 
deze sanering op kosten van de 
consument worden gerealiseerd? 
De consument wordt nu 
gedwongen de gevolgen van de 
onderlinge concurrentie-strijd van 
de groot-bakkers te betalen. Is dat 
rechtvaardig? Staat bovendien 
voldoende vast dat de betrokken 
groot-bakkers vanuit hun eigen 
totaal bedrijfsvermogen 
voldoende hebben bijgedragen in 
de gezondmaking? Moeten wij 
eigenlijk niet concluderen, dat bij 
dit, overigens noodzakelijk, 
sanéringsplan te veel aandacht is 
gegeven aan de economische 
positie van de groot-bakkers 
alleen? Wij menen, dat het plan 
nog eens grondig op de uitwerking 
moet worden bezien. En wel 
zodanig, dat er sprake zal zijn van 
een nationale aanpak.

Over inflatie en 
politieke naamgeving

De voorbereiding van de 
partijraad (te houden op 
de officiële verschij
ningsdatum van dit 
nummer) en de technisch 
eerdere _verwerking van 
de kopij in verband met 
het Pinksterweekend lei
den ertoe dat ditmaal 
slechts enkele verspreide 
onderwerpen aan de orde 
kunnen komen.

INFLATIE
Iedereen is het erover eens, dat 
de inflatie nog altijd een der 
ernstigste problemen is, waar
voor het regeringsbeleid is ge
steld. Dat de inflatie in ons land 
al geruime tijd niet meer onder 
de 10% is gebleven, is inderdaad 
zorgwekkend. Zonder daarmee 
iets af te doen .aan de plicht der 
Nederlandse regering de strijd 
tegen de inflatie te blijven voe
ren, moet toch worden gewezen 
op de grote afhankelijkheid 
juist van ons land van de om
ringende en andere met ons 
economisch verbonden landen. 
Met het oog hierop is het staatje 
leerzaam dat de Organisatie 
voor Economische Samenwer

king en Ontwikkeling (OESO) 
dezer dagen heeft gepubliceerd,. 
Daaruit blijkt dat sinds septem
ber 1973 de inflatie het laagst is 
geweest in West-Duitsland met 
ruim 6%. Daarna volgen Zwe
den, Zwitserland en Oostenrijk 
met ruim 9%. Nederland staat 
op de vijfde plaats met ruim 
10%. Daarna volgen (oplopend van ongeveer 11% tot bijna 50%) 

de Verenigde Staten, Luxem
burg, Canada, Noorwegen, 
Nieuw-Zeeland, Denemarken, 
Frankrijk, België, Australië, 
Spanje, Finland, Griekenland, 
Japan, Groot-Brittanië, Ierland, 
Portugal, Italië, Turkije en I js 
land.
Nuttige cijfers om tot een objec
tieve beoordeling te komen. Het 
is in absolute zin altijd nog erg 
genoeg om de aandacht voor de 
inflatiebestrijding niet te doen 
verslappen. Gezien de boven
staande cijfers, gezien Neder
lands internationale verweven
heid en gezien de plaats die ons 
land enige jaren geleden op de 
ranglijst innam, is het geenszins 
gerechtvaardigd het huidige 
kabinet eenzijdig in staat van 
beschuldiging te stellen. Toch 
zou het niet zo gek zijn, als de 
minister-president het treinreis
je, dat hij indertijd met Brandt 
maakte, nog eens zou herhalen

met diens opvolger en huidige 
Westduitse bondskanselier
Schmidt!

NAAM
Van verschillende kanten is mij 
-  overigens onder het betuigen 
van waardering en instemming 
met het fractie beleid -  gevraagd 
ter aanduiding van de „linkse 
drie” regeringspartijen niet de 
benaming „progressieven” te 
gebruiken. Goede anti
revolutionaire politiek is im
mers ook progressief. Wij moe
ten „links” niet daarvan het 
monopolie gunnen.
Met de motivering ben ik het 
helemaal eens. Daarom wil ik 
graag toelichten waarom ik 
soms (niet altijd, maar afwisse
lend soms wel) toch de aandui
ding „progressieven” gebruik. 
Als het om de PvdA alleen gaat, 
zal ik 'altijd van socialisten 
spreken. Men doet echter PPR 
en D’66 onrecht als men hen 
ook daaronder zou begrijpen. 
„Linkse drie”  is een woordge
bruik dat toegeeft aan een door 
ons verworpen links/rechts in
deling. Onder de enige histo
risch gerechtvaardigde term 
„links”  zou ook de VVD vallen. 
„Rode drie”  heeft, in veler oren, 
een diskwalificerende klank. 
Zelf geven zij de voorkeur aan 
.de term „progressief” . Het is 
waar dat zij er ten onrechte ex
clusief aanspraak op maken, 
omdat velen in de christen
democratische partijen zich op

goede gronden zeker niet min
der progressief achten. 
Hetzelfde bezwaar kan echter 
worden aangebracht tegen de 
benaming „christen
democraten” , waarop ARP, 
CHU en KVP prijsstelten. Velen 
in bijvoorbeeld de PvdA achten 
zich op goede grond zeker niet 
minder christen en democraat. 
Kortom, ik vind er niet zoveel 
tegen elkaar te noemen bij de 
naam waarop de aangeduide 
zelf prijs stelt. Het voornaamste 
is dat voor iedereen duidelijk is 
wie ermee wordt bedoeld. Dan 
gaat zo’n naam op den duur een 
zelfstandig leven leiden zonder 
dat men er steeds daar aan de 
letterlijke betekenis wordt her
innerd. Is het met anti
revolutionair en christélijk- 
historisch anders?

Het is niet zo verschrik
kelijk belangrijk. Veel be- 
langrijker is dat wij ons 
door ons beleid op een 
voor ieder herkenbare 
gunstige manier onder
scheiden. Het is beter 
daarop alle aandacht en 
energie te richten!

Buitenlandse 
werknemers 

kunnen nu wettig 
in ons land vertoeven

Illegaal in ons land verblij
vende buitenlandse werk
nemers hebben de gelegen
heid tot 1 november a.s. zich 
te melden om voor legalise
ring van hun verblijf hier in 
aanmerking te komen. Zij 
moeten dan wel kunnen aan
tonen, dat zij vóór 1 novem
ber jl. in ons land waren.

Dit is in een notedop de hoofdzaak 
van de zg. regularisatieregeling 
voor illegale, hier niet volgens wet
tige regels vertoevende buiten
landse werknemers, zoals deze vo
rige week na overleg met de Ka
mer, tot stand is gekomen.

Ellendige
omstandigheden

Op een legalisering was vorig na

jaar bij de behandeling van de nota 
buitenlandse werknemers van de 
kant van de Kamer met kracht aan
gedrongen. Het motief voor deze 
aandrang was vooral gelegen in de 
ellendige omstandigheden waarin 
vele van deze mensen verkeren. 
Wordt hun verblijf ontdekt, dan 
worden ze het land uitgezet en 
wacht hun oude bestaan, dat hen 
hierheen dreef. -Ze zijn dus min of 
meer overgegeven aan de willekeur 
van hun werkgever en helaas heb
ben verschillende van hen mis
bruik gemaakt van de afhankelijke 
positie, waarin de illegale buiten
landse werknemer zich bevond. 
Evenwel, een te tegemoetkomende 
houding t.o.v. de illegale buiten
landse werknemers was niet zonder 
bezwaren. Deze zou tot gevolg 
kunnen hebben, dat Nederland 
voor deze categorie buitenlanders 
een zekere aantrekkingskracht zou 
kunnen gaan uitoefenen. Een „al

Minister J. Boersma en mevrouw J. van Leeuwen bij een demonstratie van buitenlandse werknemers voor een 
gelijke behandeling met hun Nederlandse collega’s, eind vorig jaar op het Binnenhof.

gemeen pardon” kwam daarom als 
oplossing niet in aanmerking. Er 
moest naar een soort van midden
weg worden gezocht.

Aanvankelijke
regeling

De. aanvankelijke regeling, die de 
regering begin april bekend maak
te, lokte veel kritiek en weerstand 
uit. En dat terecht. Ons hoofdbe
zwaar was, dat de illegale buiten
landse werknemer, om voor legali
sering in aanmerking te komen, tè 
afhankelijk was van de medewer
king van zijn werkgever. Één van 

'de voorwaarden was b.v., dat loon
belasting en sociale verzekerings
premies normaal dienden te zijn

voldaan; in ieder geval moest kun
nen worden vastgesteld, dat dat se
dert 1 oktober 1974 was geschied. 
Een (malafide) werkgever zou na
tuurlijk niet zo gauw bereid zijn 
aan de vervulling van deze voor
waarde mede te werken, gezien de 
financiële gevolgen.
Aan dit bezwaar van afhankelijk
heid van de illegale buitenlandse 
werknemers t.o.v. zijn werkgever is 
in de nadere regeling tegemoet ge
komen. Hopelijk zal nu voor vele 

|van deze mensen die veelal door de 
nood gedreven de weg naar ons 
land zijn gegaan, een beter perspec
tief zich openen. Daarmee zijn van
zelfsprekend niet alle problemen 
opgelost. Zo is niet zeker, dat alle 
gelegalise.erden, in de daarvoor ge
stelde termijn van een maand na

aanmelding een baan zullen kun
nen vinden. In het negatieve geval 
zal daarmee aan hun verblijf in ons 
land een einde komen. De behoefte 
aan buitenlandse werknemers 
duurt, zij het in mindere mate dan 
in de afgelopen jaren, nog steeds 
voort.

Het ligt voor de hand, dat, 
alvorens tot werving in het 
buitenland wordt overge
gaan, wordt nagegaan of in 
ons land beschikbare bui
tenlandse werknemers in de 
bestaande behoefte kunnen 
voorzien.

G. C. van Dam
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D e CDA -studiedag ,,emancipatiebeleid”

Krijgen meisjes van 
jongsaf aan minder kansen 

dan jongens?
„Mannen en vrouwen.samen 
op weg naar een verant
woordelijke maatschappij. 
Zo zou kernachtig de CDA- 
studiedag over „emancipa
tiebeleid” , kunnen worden 
samengevat, die 12 mei j.1. in 
Utrecht plaatsvond. Of deze 
slagzin door iedereen ge
deeld zal worden is, denk ik, 
geen vraag. Hoe deze spreuk 
in politieke termen vertaald 
zal worden des te meer.

Emancipatie. Een woord dat bijna 
iedere dag wel ergens te lezen of te 
horen is. Is dat alleen iets voor 
vrouwen. Kennelijk denken velen 
dat. Vooral mannen?! Je zou het 
wel denken.
Want hoe komt het dat, wanneer op 
bijne elke politieke vergadering de 
mannen in aantal de vrouwen ver 
overtreffen, op een studiedag over 
emancipatie de verhouding mannen 
vrouwen ca 1 : 12 is.
Terecht sprak één van de inleid- 
sters van de dag, mevrouw J. J. M. 
S. Leyten hier haar verbazing en te
leurstelling over uit. Want, zei ze,

als het waar is dat meisjes minder 
ontplooiingskansen hebben dan jon
gens, als vrouwen te vaak achter
gebleven . zijn en achtergesteld 
worden, dan zullen de konflikten 
die hiervan het gevolg zijn in over
leg en harmonie moeten worden 
opgelost. En dan gaat het niet aan 
dat de mannen wegblijven. „Eman
cipatie is een zaak van mannen én 
vrouwen” .

Minder kansen 
voor meisjes?

Krijgen meisjes dan van jongsaf 
minder kansen dan jongens? Ja en 
of, schrijft Gerrit van Dongen in 
zijn bijdragen voor de brochure 
„Samen op weg naar een verant
woordelijke maatschappij” onder 
de veelzeggende titel: „Een meisje 
hoeft niet te leren, want ze gaat 
toch trouwen...” .
De stelling dat in de onderwijs- 
strukturen geen belemmeringen 
aanwezig mogen zijn voor een vol
waardige ontplooiing voor ieder
een, man zowel als vrouw, werd 
dan ook door allen gedeeld.
Dat betekent konkreet:
■ dat er geen verschillende behan

deling tussen jongen en meisje mag 
zijn
■ dat de beroepsvoorlichting veel 
meer op de aanleg en belangstel
ling van het kind moet worden af
gestemd dan op de sekse
■ dat het kind een langere alge
meen vormende onderwijsperiode 
moet hebben om tot een verant
woorde beroepskeuze te komen
■ dat met name het lager beroeps
onderwijs van jongens en meisjes 
veel meer op elkaar afgestemd 
moet worden
■ en dat aan het vormingsonder
wijs voor partieel leerplichtigen 
een zinvollere en meer op de be
roepsuitoefening afgestemde in- 
houd moet worden gegeven.
Uit deze waslijst blijkt al dat de 
deelnemers aan de studiedag vooral 
in het onderwijs een belangrijk in
strument zien tot het realiseren van 
gelijke kansen voor man en vrouw. 
Maar als we aan het onderwijs be
paalde eisen stellen, kunnen we er 
niet om heen ook van andere sekto- 
ren van de maatschappij een 
emancipatie-bewuste instelling te 
verwachten. Bij voorbeeld van het 
bedrijfsleven.
Op de studiedag werd nogal nadruk.

gelegd op het woord arbeid. 
„Vrouwenemancipatie dient onder
deel te zijn van een meer algemeen 
democratiseringsproces, waarbij de 
mens de vrijheid krijgt zelf te bepa
len hoe hij zijn kwaliteiten dienst
baar wil maken aan de maatschap
pij. Belemmeringen daarbij, met 
name vooroordelen ten opzichte 
van de rol en de capaciteiten van 
vrouwen zullen door henzelf en an
deren uit de weg geruimd moeten 
worden” , konkludeert mevrouw J. 
I. C. G. Prick in haar bijdrage aan 
de al eerder genoemde brochure.

Vrijwillige
rolverwisseling

Om ook dit wat konkreter te ma
ken: we moeten bereid zijn het 
werk over meer mensen te verde
len, zowel onder vrouwen als man
nen. En onder arbeid wordt dan 
niet alleen verstaan betaalde arbeid 
maar ook allerlei onbetaald werk. 
Waarom, zo werd gesteld, zouden 
vrouwen zo vaak óm het gezin af
gehouden worden van een baan, 
van bestuursfunkties? En waarom 
zijn ze zo vaak aangewezen op 
part-time werk? En waarom zijn 
mannen bijna altijd op full time ar
beid buiten het gezin aangewezen? 
Met grote aandrang werd gevraagd 
om zo snel mogelijk de gevolgen 
van vrijwillige rolverwisseling te 
bestuderen, met name de vragen 
rondom de sociale wetgeving en de 
begrippen kostwinnerschap en me- 
dekostwinnerschap.
Ik zou nog lang kunnen doorgaan 
met alles wat er rondom de „eman
cipatie” op de studiedag is gezegd. 
Bij voorbeeld over de Open School 
voor hen die bepaalde onderwijs
kansen gemist hebben, en over de 
solidariteit met die vrouwen die in

eigen nationaliteit, eigendom, eigen 
huwelijksbeslissing en onderwijs. 
Eigenlijk kon de studiedag met een 
zo breed scala van onderwerpen, 
die alle toch met de emancipatie te 
maken hebben, niet tot duidelijke 
politieke stellingnames leiden. De 
stellingen die al o f niet geamen
deerd door de aanwezigen werden 
ondersteund en de brochure zullen 
de bouwstenen moeten zijn tfoor 
het in de toekomst door de 
christen-democratische partijen te 
voeren beleid.

Overheidsbeleid
jüen konklusie kan ik wel trekken: 
Net zo min als het. welzijn-, alleen 
betrekking heeft op het beleid van 
het ministerie van CRM, zo min 
kan het woord emancipatiebeleid 
door één ministerie behartigd wor
den.
Het hele overheidsbeleid dient zich 
te kenmerken door: „het scheppen 
van strukturen en het bevorderen 
van een mentaliteit waarin mannen 
én vrouwen gelijkwaardig samen
werken aan een verantwoordelijke 
maatschappij.”
Het CDA-Vrouwenberaad heeft met 
de studiedag een impuls gegeven 
tot een doordenken van alle aspek
ten van het emancipatiebeleid in de 
christen-democratische partijen.
En tot alle vrouwen die het 12 mei 
te druk hadden met het huishou
den, en tot alle mannen die voor 
een bijeenkomst met dit onderwerp 
toch geen snipperdag konden (of 
wilden) opnemen: laat niet na een 
bezoek_te brengen aan de Emanci- 
pade, waar ook de ARP met een 
stand vertegenwoordigd is. Be
mand door vrouwen én mannen!

Leiden, Ad van der Waals

Mr. Grosheide acht de 
beschuldigingen van de 

staatssecretaris van 
Justitie ongegrond

„Ik vind dat het wel een ge
vaarlijk pad is om als er in 
het beleid ergens dingen fout 
zijn de schuld naar de amb
tenaren door te schuiven”. 
Dit zei de voormalige ARP- 
staatssecretaris van Justitie 
onder het kabinet Biesheuvel 
mr. Grosheide in een gesprek 
met Fred Verbakel in de ru
briek „Den Haag vandaag”, 
dat de NOS 15 mei ’s avonds 
op Nederland I uitzond.

Mr. Glastra van Loon, op wie boven
staande opmerkinen van mr. Gros
heide betrekking hadden heeft in een 
interview in Vrij Nederland zich niet 
bepaald lovend over zijn topambte
naren uitgelaten. Opmerkingen die 
des te meer de aandacht trokken nu 
deze staatssecretaris van Justitie tot 
de hoogst .ongewone maatregel van 
„collectieve gratiëring” van een groot 
aantal gestraften heeft besloten. En 
dit met als argument dat het de enige 
manier is om de grote achterstanden 
in het gevangeniswezen t.a.v. het uit
zitten van straffen weg te werken. De 
betrokken gestraften kunnen nu met 
een geldboete vrijkomen van hun 
vrijheidsstraffen, die over het alge
meen slechts enkele weken betrof
fen.
Glastra van Loon was in genoemd Glastra van Loon

interview ook niet zo te spreken over 
de boedel die het kabinet Biesheuvel 
hem achterliet op het betrokken ter
rein. De betrokken staatssecretaris in 
dit kabinet Biesheuvel mr. Grosheide 
antwoordde zijn opvolger Glastra 
van Loon in de rubriek Den Haag 
Vandaag. Bijgaand geven we zijn 
opmerkingen die hij tegenover Fred 
Verbakel maakte weer. De vragen 
van Verbakel zijn gecursiveerd. 
Tijdens uw bewind was al duidelijk 
dat er een belangrijk aantal van de 
gestraften niet hun straf konden uit
zitten?
Grosheide: „Toen begon langzamer
hand een zodanig aantal zichtbaar tx 
worden dat wij toen ook al zijn 
gaan denken over de vraag hoe wij 
achter standen zouden kunnen weg
werken ja” .

Over de perspectieven van de economische ontwikkeling ver
scheen een brochure onder de titel

G E R E D E  T W IJ F E L
De nota is een uitgave van de wetenschappelijke instituten van 
A.R.P., C.H.U. en K.V.P. Bij het aan de orde stellen van de discus-, 
sie over de perspectieven van de economische ontwikkeling 
stuitte men op vragen van economische groei, schaarste aan 
grondstoffen, verdeling van de welvaart, inflatie etc.
Het is een omvangrijke en ingewikkelde problematiek, die wij nog 
niet meester zijn, maar die wel aanleiding geeft tot GEREDE 
TWIJFEL of wij ons wel op de goede weg bevinden.
Naar aanleiding van deze gerede twijfel is door de wetenschappe
lijke instituten een discussiestuk ontwórpen.

De prijs bedraagt f 3,75 per exemplaar.

Bestelling is mogelijk door storting van het bedrag op postgiro 89673 
t.n.v. A.R.Partij stichting, Den Haag met vermelding van „Gerede 
Twijfel” (Bestelno. 292).

Vervolg op pag. 5
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D e Rijn: „het open riool van Europa ’

Opheffing van vervuiling 
Rijn vraagt welvaarts offers 

van alle betrokken oeverstaten

Op de lagere school hebben 
we geleerd dat de Rijn ont
springt op de Sint Gothard, 
dat er tijdens het stromen 
van deze rivier in Zwitser
land zand, grint en vuil in 
komt, maar dat dit in het 
Bodenmeer verzinkt. Vanaf 
dat moment werd de Rijn 
echt rein.

Wanneer in de Tweede Kamer voor 
de eerste wereldoorlog de Rijn aan 
de orde kwam, ging het meestal om 
de zalmvisserij. Het A.R.P.- 
Kamerlid Van der Zaal verwierf 
grote bekendheid door op overtui
gende wijze te pleiten voor de be
langen van de zalmvisserij. De heer 
Jongeling wees ons hierop tijdens 
het debat in de Tweede Kamer op 
jl. 24 april. Het ging nu echter niet 
meer om de zalm in dé Rijn, die is 
al lang dood. Wanneer nu de Rijn 
aan de orde komt gaat het over 
„het open riool van Europa” .

Verontreiniging
Jaarlijks brengt de slagader van 
Europa, behalve binnenschepen 
met grondstoffen en produkten 20 
miljoen ton zout, 14.000 ton zink, 
3000 ton chroom, 2500 ton koper, 
2000 ton lood, 900 ton nikkel, 70 ton 
kwik, 25.000 ton olie en nog eens 
vele duizenden tonnen chemische 
afvalstoffen naar Nederland. 
Vooral het zout, waaraan de Franse 
kalimijnen in de Elzas bijna 8 mil
joen ton bijdragen, ligt de Neder
landse en Duitse waterleidingbe
drijven zwaar op de maag. De inter
nationale werkgemeenschap van 
waterleidingbedrijven (I.A.W.R.) 
heeft herhaaldelijk gewaarschuwd 
dat bij de stijgende zoutconcentra- 
tie over ongeveer drie jaar geen 
drinkbaar produkt meer uit het 
Rijnwater kan worden gemaakt. Dit 
betekent dat voor 20 miljoen men
sen (voor Nederland de helft van de 
hoeveelheid drinkwater) drinkwa
ter uit een andere „bron” zou moe
ten komen.
Een ander- bedreiging vormt de 
thermische verontreiniging. Vanaf 
nu tot 1985 zullen nog minstens 25 
centrales langs de oevers van de 
Rijn worden gebouwd. Nu al ge
bruiken de bestaande centrales 
veertien miljard kubieke meter 
koelwater. Op het ogenblik wordt 
aan de bovenloop van de Rijn een 
temperatuur gemeten van ruim ze
ven graden. In Nederland aange
komen is het water twaalf graden, 
een waarde die elk jaar stijgt. Het 
„opwarmen” van de rivier kan on
dermeer snelle algengroei met zich 
brengen. Deze algen scheiden gif
tige stoffen uit, tasten de filters van 
drinkwaterbedrijven aan en beder
ven de smaak van het water. Bo
vendien moeten we bij dit alles be
denken dat de genoemde veront
reinigingen uiteindelijk in de 
Noordzee terecht komen. Het is 
niet onnodig ons ook hierover on
gerust te maken.

Het is duidelijk dat alle oeverstaten 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor de Rijnvervuiling. Een oplos

sing moet dan ook gezamenlijk 
worden nagestreefd. Het overleg 
hierover is verankerd in de „Inter
nationale Commissie ter bescher
ming van de Rijn tegen veront
reiniging” . Deze commissie, arm 
aan bevoegdheden en gehinderd 
door de voorgeschreven eenparig
heid van stemmen bij beslissingen 
sleept zich al ruim 25 jaar voort van 
de ene vergadering naar de andere 
zonder bindende aanbevelingen te 
kunnen doen. De voornaamste 
waarde van de commissie ligt in 
haar deskundigheid en de advise
rende functie aan de regeringen 
van de oeverstaten.
Herhaaldelijk is vooral van de zijde 
van de drinkwaterbedrijven aange
drongen op uitbreiding van de be
voegdheden van de commissie, 
maar vooral de Fransen hielden de 
boot af. Inmiddels is opnieuw de 
Rijnkonferentie, waar „zaken” zou
den worden gedaan, uitgesteld. Tij
dens het debat in de Tweede Ka
mer naar aanleiding hiervan heb
ben alle fracties er hun grote onge
rustheid over uitgesproken. Trou
wens reeds in 1972 verklaarde het

Door
J. van Houwelingen
Tweede kamerlid ARP

PvdA-Kamerlid Oele „ons geduld is 
op, wij kunnen een verdere vervui
ling van de Rijn niet langer accep
teren” .

Moeilijkheden
Bij het internationaal overleg doen 
zich de vólgende moeilijkheden 
voor:

■ Moet de Rijn op zichzelf worden 
beschouwd o f gaat het om het hele 
stroomgebied, dus inclusief alle zij
rivieren. Vooral in West-Duitsland 
is men terughoudend over al te snel 
tot een uitspraak te komen dat het 
ook gaat om de zijrivieren.

■ De veelvormigheid van de 
financieel-economische bepalingen.

In Zwitserland moeten de bedrij
ven alle zuiveringskosten zelf beta
len. In Duitsland worden nu nog 
zuiveringsinstallaties goedkope le
ningen verstrekt door de overheid, 
terwijl de bedrijven de installaties 
versneld mogen afschrijven. In 
Frankrijk wordt de zuiveringshef
fing besteed aan subsidies aan be
drijven en in - Nederland gaat de 
heffing, zoals bekend, in een over- 
heidspotje van waaruit de bouw 
van zuiveringsinstallaties wordt ge
financierd. In deze situatie is het 
niet ondenkbaar dat allerlei maat
regelen stuklopen op concurrentie
vervalsing in één van de verdrags- 
landen.

■ Zoutopslag in Frankrijk.
Tijdens de besprekingen op 6 en 7 
maart j.1. werd gewag gemaakt van 
de groeiende weerstand die er van 
de zijde van de Elzassische bevol
king zou bestaan tegen de plannen 
tot zoutopslag. Men bestudeert nu 
nieuwe mogelijkheden.

■ Financiën.
Bij de eerste ministersconferentie

in 1972 te Den Haag werd overeen
gekomen dat alle landen aan de 
zoutopslag zouden meebetalen 
(Nederland 34%, Frankrijk en 
Duitsland ieder 30% en Zwitserland 
6%).
De totale kosten voor zoutopslag 
zijn inmiddels al meer dan vervier
voudigd en worden thans geschat 
op 500 miljoen Franse francs.

■ De controle.
De emissie-gegevens in Duitsland 
vormen fabrieksgeheim. De Bonds
regering mag ze van het bedrijfsle
ven opeisen, maar niet aan derden, 
dus ook niet aan de Internationale 
Rijncommissie doorgeven. Toch is 
een goede controle noodzakelijk 
voor iedere regeling.

■ Om welke stoffen gaat het? 
Hoewel de zoutlozingen, zeker voor 
wat betreft de omvang belangrijk 
zijn, het gaat ook om tal van andere 
chemische stoffen. Afhankelijk zijn 
deze gerangschikt op zwarte, grijze, 
en beige lijsten. Ook hierbij is een 
goede controle een voorwaarde om 
tot een regeling te kunnen komen.

Overheidsbeleid
Het is niet voldoende je ongerust
heid er over uit te spreken. De 
vraag die in de Kamer werd gesteld 
was dan ook: Doet de regering wel 
voldoende om tot een internatio
nale regeling te komen? Is Neder
land' niet te star?, zoals Duitse 
kranten willen beweren. Uit het 
debat is m.i. voldoende duidelijk 
geworden dat de Nederlandse rege
ring dit probleem zeer serieus 
neemt en al het mogelijke doet ten
einde een oplossing te vinden. Wij 
hebben er nog eens op gewezen dat 
de verontreiniging van de Rijn niet 
alleen plaatsvindt buiten Neder
land. Doen wij zelf voldoende? Is 
de vervuiling in Rijnmond niet di
rect schadelijk voor ons drinkwa
ter, de nadelige gevolgen voor de 
Noordzee zijn even groot. Daarom 
hebben we er krachtig voor gepleit 
ook zelf op korte termijn mee te 
doen aan beperkende maatregelen 
m.b.t. de chemische verontreini
ging. Minister Vörrink heeftbij het 
begin van haar optreden gezegd: 
„Rijn en Rijnmond zijn mijn priori
teiten” . We merken daar te weinig 
van.
Om tot een oplossing te komen is 
allereerst echter de politieke wil 
van alle Rijn-oeverstaten nodig een 
klein stukje welvaart te offeren aan 
iets meer welzijn en daadwerkelijke 
verantwoordelijkheid voor het 
leefmilieu. Alleen wanneer de ge
zamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de Rijn wordt aanvaard, kan 
een oplossing gevonden worden.

Het Nederlandse parlement 
kan weinig meer doen dan 
het aangeven van de hoge 
prioriteit om tot een oplos
sing te komen en o.a. via een 
motie haar grote bezorgd
heid ter kennis te doen 
brengen aan alle betrokken 
regeringen.

Vervolg van pag. 4 
U vindt het wel een belangrijke be
leidsfout van Van Loon dat hij nog 
meer gevangenissen sloot?
Grosheide: „Nou dat durf ik niet te 
zeggen, want ik heb de ontwikkelin
gen en de aantallen veroordelingen 
en de duur van de gevangenisstraf
fen sinds mijn vertrek van justitie 
niet meer zo nauwkeurig kunnen 
volgen. Ik heb die gegevens niet. 
Dus ik neem aan dat hij op de hem 
ter beschikking staande gegevens 
naar beste eer en geweten heeft be
slist.”

Zoekt u een passend orgel 
voor uw gemeentezang

VIERDAG
ORGELBOUW

ENSCHEDE
Nieuwbouw en restauratie 
van mechanische orgels

Roombeekstraat 24 
Privé: (053) 1.51.33 

Vlasstraat 43b 
Atelier: (053) 1.91.53

WEER
WOORD

GROSHEIDE

Maar hij zit nu met een geweldige 
achterstand.
Grosheide: „Daar zit hij mee, ja. Dat 
zijn dan voor een heel belangrijk ge
deelte de korte vrijheidsstraffen, 
twee weken voor mensen die een 
keer dronken achter het stuur heb
ben gezeten en dergelijke straffen 
zijn het voor een belangrijk gedeel
te.”
Eigenlijk verwijt hij u, al zegt hij het 
iets netter, dat u een failliete boedel 
hebt achtergelaten.
Grosheide: „Ja, dat ben ik niet met 
hem eens, maar dat zal u niet verba
zen!”
Bovendien klaagt hij erover dat hij 
op het ministerie zo weinig kan 
klaarmaken en dat hij vaak verkeerd 
wordt voorgelicht door zijn ambtena
ren en dat die niet de plannen willen 
uitvoeren die hij zou willen.

Grosheide: „Dat zijn klachten die 
voor mij erg vreemd zijn. Ik heb op 
de beide departementen waar ik ge
werkt heb, èn op onderwijs èn op 
justitie, alleen maar gemerkt dat de 
ambtenaren hun uiterste best doen 
om de bewindslieden zo goed moge
lijk voor te lichten, te informeren, al
ternatieve beleidsmogelijkheden 
voor te leggen en dan moet je uit de 
aard der zaak kiezen. Maar ik heb 
nooit enige tegenwerking ondervon
den als je eens iets anders wilde dan 
de ambtenaren eigenlijk vonden dat 
moest gebeuren.”
Het is een vrij ongebruikelijke stap 
dat een staatssecretaris zo van leer 
trekt tegen zijn eigen ambtenaren. 
Grosheide: „Het is niet zo gebruike
lijk.”
Maar betekent dat per definitie dat 
hij ongelijk heeft?
Grosheide: „Ik zou niet graag willen 
zeggen dat iemand die iets ongebrui
kelijks doet per definitie ongelijk 
heeft. Ik vind wel dat het een gevaar
lijk pad is om als, er in het beleid 
ergens dingen misschien fout zijn, 
dan de schuld naar de ambtenaren 
door te schuiven.”

Deel 3 is uit! ■

DE FRAKTIE \
IN AKTIE \

Zojuist is de derde editie in deze ■  
reeks verschenen. Het geeft een • 
overzicht van standpunten, die in ■  
het parlement door de A.R. Tweede " 
Kamerfractie zijn ingenomen in de * 
periode oktober 1974 tot en met ■  
maart 1975. 5

Deel 3 van De Fraktie in Aktie (40 pag.) is te g 
bestellen ddor storting van f 2,- per ex. op £ 
postgiro 89673 t.n.v. A.R. Partijstichting, Den • 
Haag. 5
Bij bestelling van 5 of meer exemplaren be- 5 
draagt de prijs f 1,25 per ex. g
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„Hoewel het beginsel van 
decentralisatie hoog staat 
aangeschreven vindt er feite
lijk toch centralisatie plaats” .

Dit zei onlangs prof. P. J. Boukema 
in de Eerste Kamer in een uitvoer- 
rige rede waarbij hij onder andere 
aandacht besteedde aan de proble
men van centralisatie en decentra
lisatie in het openbaar bestuur. Bij
gaand leest u wat de ARP senator 
bij de begrotingsbehandeling van 
Binnenlandse Zaken in de Eerste 
Kamer over dit onderwerp naar vo
ren bracht.
„Het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken is -  zoals in de Memorie van 
Toelichting bij de begroting wordt 
opgemerkt -  belast met de zorg 
voor de deugdelijkheid van het 
openbaar bestuur in al zijn gele
dingen. Dit wil zeggen dat tot de 
bevoegdheid van het departement 
behoort niet alleen de organisatie 
van de betrekkingen tussen cen
trale overheid, en lagere overheden, 
maar ook de organisatie van het 
openbaar bestuur op de verschil
lende nivo’s afzonderlijk, het rijks- 
nivo inbegrepen.
Aangezien de snelle maatschappe
lijke en technische ontwikkelingen 
van de laatste tientallen jaren niet 
zijn gevolgd door een daarop afge
stemde reorganisatie van het open
baar bestuur, ligt er een giganti
sche taak voor het departement. 
Het stemt tot tevredenheid dat de 
bewindslieden deze taak hebben 
onderkend en haar hebben aange-, 
vat.
Daarbij dringt zich als probleem op 
de nauwe samenhang die tussen 
verschillende probleemgebieden 
bestaat. Reorganisatie van de poli
tie hangt samen met de herstructu
rering van het binnenlandse be
stuur op lokaal en regionaal nivo. 
Het tegemoet komen aan d e .b e 
hoefte aan schaalverkleining moet 
in verband worden gebracht met de 
tevens noodzakelijke schaalvergro
ting. De departementaal indeling 
bepaalt mede de mogelijkheden om 
tot een geïntegreerd beleid te ko
men enz.
Het oplossen van een deelprobleem 
(bv. dat van de te kleine gemeente) 
kan niet verantwoord geschieden 
zonder dat gelet wordt op het ge
heel. Daarom neemt de reorganisa
tie van het binnenlands bestuur zo
veel tijd en is er altijd onvoldoende 
onderzocht.

Uitgangspunten
Waar de problèmen zo nauw sa
menhangen en genomen maatrege
len hun weerslag hebben op veler
lei terrein, neemt het belang toe 
van eenheid van uitgangspunten en 
beginselen van waaruit de reorga
nisatie wordt aangepakt. Terecht 
wordt in de begrotingstoelichting 
aan die uitgangspunten aandacht 
geschonken.-Al of niet uitdrukke
lijk vermeld worden genoemd het 
beginsel van de decentralisatie, dat 
van de democratie en dat van de 
doelmatigheid.
Nu staat het aldus, dat deze begin
selen soms nopen tot oplossingen 
van bepaalde problemen die niet 
met elkaar overeenstemmen. Voor
beeld: een doelmatige organisatie 
van de politie vergt wellicht eén 
mate van centralisatie die met het 
democratisch ideaal op gespannen

Prof. Boukema in Senaat over openbaar bestuur

Ondanks nadruk op 
decentralisatie is feitelijk 
sprake van centralisatie

„Zijn de departementen wel voldoende bereid tot decentralisatie van taken en 
bevoegdheden” ? Op de foto een recente detailopname van het Binnenhof, het politieke hart 
van onze democratie waar men kennelijk niet graag taken uit handen geeft...

voet staat en die zeker niet kan 
worden gezien als een -  in vergelij
king met de huidige situatie -  ver
dergaande spreiding van macht en 
zeggenschap.
Dit betekent dat steeds zal moeten

worden afgewogen, en dat bij con
crete keuzen nu eens het ene dan 
weer het andere element de voor
keur zal hebben, al naar gelang de 
aard van het overheidsbeleid dat in 
het geding is. Dat deze keuze een

politieke is, behoeft geen betoog.
■ Let men nu op de ontwikkeling 
van de laatste jaren dan valt op dat 
wel de gedachte, het beginsel van 
de decentralisatie hoog staat aan
geschreven, maar dat feitelijk cen-

DR. C. BQERTIEN BEPLEIT:

Bevolking van 
gemeenten actief 

inschakelen bij 
eenwording Europa

„We kunnen niet meer terug, 
we moeten met Europa ver
der omdat het alternatief- 
nationalisme ons al te veel 
ellende heeft gebracht” .
Ik heb in de loop der jaren het 
grote voorrecht gehad in de poli
tiek functies te mogen bekleden, 
die me rechtstreeks met Europa in 
verbinding brachten. Via bijvoor
beeld het Europees Parlement heb 
ik mogen meedoen aan vorming 
van Europese publieke stem over 
de toekomst van Europa.
Als je pas in het Europees Parle
ment komt schrik je van de hoe
veelheid commissies, raden, comi
tés en assemblées, die zich. Euro
pees noemen.
Na een poosje beheers je ’t Euro
pese jargon wel zo’n beetje, hoewel 
je altijd met een zeker huiverig 
respect de mensen van het groene 
front hoort praten over sluisprijzen, 
interventies en marktordeningen en

je toch eigenlijk nooit helemaal de 
schroom van de Calvinist overwint, 
die plotseling met een slang wordt 
geconfronteerd, die ditmaal geen 
theologische maar een monetaire 
betekenis blijkt te-hebben.
Kortom, wat de „beroeps-Europea- 
nen” betreft: wat hen werkelijk
het meest bedreigt, is dat ze 
zich met hun vaktaal zovér van de

grote massa verwijderen, dat die 
massa schouderophalend aan Eu
ropa voorbij gaat. Den Haag is voor 
velen al zo ver weg Brussel en 
Straatsburg raken helemaal achter 
de horizon van velen.
Ik vertel hier niet iets dat theore
tisch aan mijn brein ontsproot op 
een stille avond in Middelburg. 
Nee, ik heb het bij m’n vele poli

tieke spreekbeurten over Europese 
politiek al zo vaak meegemaakt, dat 
ik veilig durf stellen dat zelfs de 
politiek geïnteresseerde Nederlan
der (en dat zijn toch de mensen die 
naar vergaderingen van Kiesver
enigingen gaan) in grote meerder
heid geen concreet idee hebben 
over wat we in Europa aan het 
bouwen zijn. Hoe vaak het Euro
pees Parlement wordt verward met 
Europese Commissie, hoe dikwijls 
men de Raad van Europa verwart 
met de Raad van Ministers van de
E.E.G. is werkelijk nauwelijks te 
beschrijven. Ik heb het enkele ma
len meegemaakt, dat ik door de 
voorzitter van de vergadering werd 
aangekondigd als Lid van de Euro
pese Commissie! Ik had daarna 
aanzienlijke aarzeling om mijn 
voornemen uit te voeren, nl. om 
aan de vergadering mee te delen 
dat er naast een Europese Commis
sie van de E.E.G. óók nog een Eu- 

Vervolg op pag. 10

tralisatie plaats vindt. Tal van oor
zaken zijn daarvoor aan te geven.
■ De waardering die men in onze 
samenleving toekent aan effectivi»- 
teit en doelmatigheid voert tot het 
op een hoger nivo regelen van be
langrijke onderdelen van het over
heidsbeleid.
■ Technische ontwikkelingen ei
sen een groter toepassingsgebied.
S Intensivering van de communi
catie vraagt soms om afstemming 
van het beleid van kleinere eenhe
den, hetgeen het best kan geschie
den op een hoger nivo. De behoefte', 
aan een centraal belasting- eri con
junctuurbeleid leidt ertoe dat de 
lagere overheden financieel in de 
tang worden gehouden.
■ Specialisatie vereist coördinatie, 
hetgeen weer centralisatie begun
stigt.
■ En niet te vergeten dwingt ook 
het achterwege blijven van een 
reorganisatie van het lokale, en re
gionale bestuur tot beleidsbepaling 
door de vakdepartementen en tot 
een „verkokerd beleid” om een 
term van Berg te gebruiken.

Verdergaande
decentralisatie

Niet ontkend kan worden dat cen
tralisatie soms onvermijdelijk en 
noodzakelijk is, terwille van de 
kwaliteit van de dienstverlening. 
Anderzijds heeft de centralisatie tot 
gevolg dat de invloed en zeggen
schap van de lagere organen wor
den beperkt.
Op sommige beleidsterreinen is dat 
objectief nadelig voor de kwaliteit 
van het beleid, wordt het subjectief 
door de vertegenwoordigers van de 
bevolking als frustrerend ervaren, 
en heeft het een negatieve invloed 
op de bereidheid van de burgers tot 
politieke activiteiten. Terecht ach
ten dan ook de bewindslieden het 
hun taak om een dam op te werpen 
tegen dé centraliserende tenden
sen. Als zij het niet doen, wie zou 
het dan moeten doen?
Waar het nu vooral op aankomt is 
of de bewindslieden menen dat 
men behulp van de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur een 
belangrijke bijdrage tot een verder
gaande decentralisatie kan worden 
geleverd.
Niet zelden wordt de keuze bij de 
gewestvorming tussen het 25- en 
45-model gemotiveerd door te ver
wijzen naar de daarvan te verwach
ten decentralisatie.
Ook de minister wenst -  getuige de 
ontwerp-structuurschets -  een zo
danige schaal van de bestuursray- 
ons, dat zij decentralisatie van 
thans tot rijk en provincie beho
rende taken en bevoegdheden toe
laten.
Mijn vraag is nu of de minister een 
enigszins zoden-aan-de-dijk-zettende 
mate van overheveling van rijks
taken aan regionale organen in de 
zirr heeft en of hij die politiek mo
gelijk acht. In de structuurschets is 
er weinig over te vinden. Vermoe
delijk zal er in het aangekondigde 
wetsontwerp meer aandacht aan 
worden gegeven. Maar wellicht kan 
nu de minister al een aanwijzing 
geven van wat hem voor ogen staat, 
en met name ingaan op de vraag of 
het uit een oogpunt van decentrali
satie veel uitmaakt welke van de 
twee ter discussie staande schalen 
men kiest voor de regionale organi
satie. Van groot belang is natuurlijk 
of andere departementen bereid zijn 
decentralisatie van , tot hun be
voegdheid behorende taken en be
voegdheden te aanvaarden. Tot nu 
toe zijn weinig aanknopingspunten 
voor optimisme te bespeuren. Het 
feit dat sommige departementen 
een bundelende taak hebben zal de 
neiging tot centralisatie versterken 
en de weerstand tegen decentralisa
tie versterken.
Ik neem aan dat de minister in zijn 
kruistocht ten gunste van decentra
lisatie in de ministerraad ook wel 
de nodige ervaringen zal hebben 
opgedaan. Kan hij daaruit puttend 
mij wat meer zicht geven op de bij 
anderen levende bereidheid te de
centraliseren?

En welke gevolgen zouden 
er voor de bestuurlijke reor
ganisatie moeten worden ge
trokken uit een eventueel 
blijkende onmogelijkheid 
van een aanmerkelijke mate 
van decentralisatie?
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Op vrijdag 9 mei j.I. belegde de 
Arjos Overijssel een discussie
avond in Rijssen over de problema
tiek van de werkgelegenheid met 
het voormalige kamerlid drs. Ad 
Schouten en met drs. Rietkerk, 
voormalig staatssecretaris van 
Sociale Zaken en momenteel ka
merlid voor de V.V.D. Op deze pa
gina leest u een verslag van deze 
bijeenkomst die mede door de 
grote belangstelling zeer geslaagd 
mag heten.

Geslaagd initiatief Arjos-Overijssel

Boeiende discussie tussen 
Schouten en Rietkerk 
over

„De werkgelegenheid in Ne
derland ondergaat een nare 
ontwikkeling waarbij men 
vier hoofdoorzaken kan 
aanwijzen” , zo begon Schou
ten zijn betoog.
■Allereerst: de heersende conjunc
turele tegenwind. Dit is een inter
nationaal probleem, waaraan de 
Nederlandse regering zelf weinig 
doen kan! Samen zal men in we- 
reldverband moeten proberen tot 
een grotere muntstabiliteit te ko
men. De onderlinge regeringen zul
len tot een' echte handelspolitiek 
moeten komen.
■Ten tweede: de „onderbesteding” . 
Het blijkt dat er door de bevolking 
minder geld wordt uitgegeven dan 
gezien de positie van onze beta
lingsbalans zou kunnen. Er zou 
meer geproduceerd kunnen wor
den, Het kabinet den Uyl heeft vo
rig jaar daarom ook 3,5 miljard uit
getrokken om de werkgelegenheid 
weer op te voeren. Toch hebben 
deze bestedingsimpulsen ook 
slechte neveneffecten. Opvoering 
van de produktiviteit betekent een 
extra belasting voor ons milieu en 
de grondstoffen. Kritiek had
Schouten op de verdeling van de 
bestedingsimpulsen. Op welke ma
nier gaat de overheid impulsen ge
ven?
• Door opvoering van de begroting 
(25% in l f 75).
•Door aanvullende werken.
• Geld te geven aan bedrijven die in
de purée zitten, een soort
E.H.B.O.-hulp.
Niet alleen via de overheidsweg

moet het kabinet impulsen geven, 
maar veel meer in de particuliere 
sector. Dit kan door: belastingver
laging en door bij te dragen in so
ciale fondsen zoals kinderbijslag, 
pensioenen etc. Schouten stelde 
hierbij dat we moeten oppassen dat 
de economische macht hierbij niet 
in de hand komt van de overheid. 
Dit is in strijd met die maat
schappij waarin een ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid draagt.
■De arbeidskosten stijgen van jaar 
tot jaar. Het gevolg hiervan is, dat 
de kosten voor veel bedrijven niet 
meer op te brengén zijn. Ontslagen 
en failliete bedrijven zijn het ge
volg. Door de arbeidskostenstijging 
blijken veel bedrijven beter in het 
buitenland te kunnen investeren. 
Als voorbeeld noemde Schouten:

AKZO. AKZO kan op dit moment 
goedkoper _ investeren in de V.S. 
dan in Nederland, terwijl vroeger 
het juist omgekeerd was. Verder 
blijkt de vraag en aanbod op de ar
beidsmarkt slecht op elkaar te zijn 
afgestemd. De overheid probeert 
hier veel aan te doen door het be
vorderen van- omscholing, de pen
sioengerechtigde leeftijd naar be
neden te bréngen, etc. Bovendien 
zou wat men noemt de „passende 
arbeid” verruimd moeten worden, 
doordat gebrek aan motivatie geen 
reden van werkeloosheid mag zijn. 
■Tenslotte noemde Schouten de 
voorthollende inflatie. Hét grootste 
gevaar wat hierin schuilt is dat we 
de inflatie normaal gaan vinden, 
het automatisme. Inflatie wordt 
overal in doorberekend, in veel

contracten vinden we de indexe- 
ringsclausules terug, dit is het te
rugclaimen van te verwachten in
flatie. De regering zou de indexe
ring moeten verbieden, dit zou een 
effectieve bestrijding van de werke
loosheid kunnen zijn.
„Nederland telt ruim 200.000 wer
kelozen, mensen die niet in de ge
legenheid gesteld worden, dagelijks 
hun eigen brood te verdienen,” zo 
stelde drs. Rietkerk. „Het kabinet 
zal zich voor honderd procent in 
moeten zetten om de werkeloos
heid terug te dringen. Zij is hier
mee te laat begonnen! L>e VVD had 
in oktober vorig jaar al gewaar
schuwd. De november maatregelen 
kwamen te laat. Bovendien zijn de 
maatregelen verkeerd gericht: 
Structureel is er niets verbeterd 
doordat het bedrijfsleven en de 
particuliere sector te weinig steun 
ontvangen hebben. Het zijn juist 
deze sectoren die het niet meer 
kunnen bolwerken. Daarom zal dit 
kabinet haar beleid moeten ombui
gen en de structurele werkeloos
heid moeten aanpakken. Hierbij 
moet het algemene bedrijfsleven en 
ook de burger meer ruimte krijgen. 
Dit geld voor alle ondernemingen, 
waarbij niet alleen via slangetjes 
zuurstof toegediend moet worden, 
maar men de ramen open zal moe
ten gooien. De fundamentele kri
tiek: op het beleid den Uyl is dat zij 
alleen tijdelijke maatregelen treft, 
men komt .alleen toe aan brand- 
blussen.
In de discussie kwam o.a. de pro
blematiek van de vermogens aan- 
wasdeling (VAD) naar voren.Met name. „de bouw” w ord tgetro ffen  door de economische 

inzinking.

„Waarop kan gebaseerd worden dat 
de werknemer recht heeft op een 
gedeelte van de overwinst?” , zo 
vroeg de heer Rietkerk rechtstreeks 
aan de heer Schouten. „De vergoe
ding van de arbeid ligt toch con
tractueel vast in de C.A.O.? 
Waarom moet Vadertje Staat gaan 
bepalen wat de werknemer krijgt? 
Wat is hierop nu de prineipële 
ARP-visie?” Schouten benaderde 
de VAD vanuit een heel andere in
valshoek. „Het bedrijf behoort een 
levendige gemeenschap te zijn van 
werkgevers en werknemers. Het 
bedrijf moet geen steriele aangele
genheid zijn. Om die levendige ge
meenschap te- versterken moeten 
werknemers mee kunnen delen in 
winsten maar ook in de verliezen.” 
Toch had_ Schouten ook enkele be
denkingen tegen de vermigens- 
aanwasdeling zoals het kabinet die 
zich voorstelt! Ook liggen er nog 
veel open vragen.......
■ Is dit het meest gunstige moment 
om de VAD te starten? Dit i.v.m. 
het minder goede ondernemings
klimaat dat op dit moment heerst 
in Nederland.
■Hoe staat het met de ontdui
kingsmogelijkheden? De VAD is 
technisch nauwlijks uitvoerbaar.
■ Zit er niet een gevaar voor diri
gisme in van de overheid?
■Wordt er niet een vestzak - 
broekzak-politiek gevoerd?
■Waar komen uiteindelijk de 
overwinsten terecht? Is dit toch bij 
de vakbonden? Of zoals het C.N.V. 
zich voorstelt, dat elke werknemer 
een aandeeltje krijgt in het bedrijf? 
Wanneer alles in de vakbond-pot 
terecht zou komen, dan zou dit een 
nieuw machtsinstrument zijn voor 
de vakbeweging, dit is een slechte 
ontwikkeling.
De Arjos Overijssel kan met 
de plaatselijke Politieke 
Protestanten Jongeren Rijs
sen terugzien op een goede 
discussie-avond. Een avond 
die niet alleen op hoog peil 
stond, maar het grote aantal 
aanwezigen ook veel infor
matie meegaf.
Gerrit Hietland, 
hoofd bestuurslid Arjos.

Binnen de dokume.ntatie- 
kommissie, organisatie- 
kommissie en bestuur, 
wordt sinds enige maanden 
druk gestudeerd op het plan 
om de landelijke fraktiebe- 
geleidingsgroepen te regio
naliseren.

Het voorbereidend werk is nu afge
rond in de vorm van een nota waar 
in staat hoe één en ander in het vat 
kan worden gegoten.
De nota is inmiddels eveneens aan
geland bij (de sekretariaten van) de 
provinciale besturen en (de koördi- 
natoren van) de fraktiebegelei- 
dingsgroepen._Op zo’n manier heeft 
men in deze kringen gelegenheid 
om te reageren en te amenderen, 
alvorens de nieuwe struktuur voor 
de fraktiebegeleidingsgroepen de
finitief wordt vastgesteld.
Om deze gehele zaak -  en het werk 
van de fraktiebegeleidingsgroepen 
in z’n algemeenheid -  goed door te 
spreken, belegt het Arjosbestuur 
een kongresje, waar aiie belangstel
lende Arjosleden welkom zijn.
In ieder geval worden uitgenodigd 
en dienen aanwezig te zijn: alle le
den van de fraktiebegeleidings
groepen, leden van de provinciale 
besturen, de leden van de buiten-

BEGELEIDINGSGROEPEN 
EN DISCUSSIE MET KRUISINGA 

CENTRAAL OP ARJOSCONFERENTIE

landse kommissie, dokumentatië- 
kommissie en organisatiekommis-. 
sie, alsmede het voltallig hoofdbe
stuur. Zij krijgen nog een uitnodi
ging met enkele papieren toege
stuurd.

De bijeenkomst vindt plaats
UZATERDAG 14 JUNI A.S., TE 
aUTRECHT, JAARBEURSCON
GRESCENTRUM
flaanvang: 10 uur.

Discussie met Kruisinga
Met de voorzitter van de C.H.U.- 
Tweede Kamerfraktie dr. Kruisinga 
is afgespróken dat hij ’s middags 
met de aanwezigen van gedachten 
zal wisselen. De heer Kruisinga zal, 
voor dat het tot een algemene en 
vrije diskussie komt, zijn visie ge
ven over het profiel voor een 
christen-democratie.
Het is een goede zaak als zoveel 
mogelijk Arjossers .zaterdag 14 ju- 
ni(de gehele dag!) in Utrecht aan-

wezig zijn. Voor de reis naar 
Utrecht zijn treinreductiekaarten 
beschikbaar. Deze worden, tezamen 
met voor de ochtendvergadering 
bestemde papieren, alleen op ver
zoek toegestuurd.

ARJOS GAAT PROGRAM  
VOOR CDA SCHRIJVEN

Arjos-Amsterdam
Op maandag 26 mei komt de Ar- 
josgroep „Vondelpark” bijeen om 
van gedachten te wisselen, over het 
arbeiderszelfbestuur, zoals dat in 
Joegoslavië wordt toegepast. Over 
dit thema wordt informatie aange
dragen door Jean René van der 
Eijnde, die net van een studiereis 
door Joegoslavië is teruggekeerd. 
Voor nadere gegevens kontakt op
nemen met Jeanette Noorda, Ber- 
kenrodelaan 17, Amstelveen; tel. 
020-45.62.07.
De Aijosgroep in Amsterdam heeft 
verder een zeilweekend op haar 
programma staan. Dit festijn staat 
te gebeuren op zaterdag 31 mei in 
Heeg (Friesland). Velen zijn wel
kom. Gegadigden kunnen kontakt 
opnemen met Jeanette Noorda (a- 
dres en telefoonnumer hierboven.)

Arjos conferentie over 
vrede en veiligheid

Op 30, 31 mei en 1 juni organiseert 
de Groningse Arjos een studiekon- 
ferentie over vrede en veiligheid.
Tijdens de konferentie zullen als 
gesprekspunten aan de orde ko
men:
■ de rol van de NAVO
■ de aanschaf straaljagers

■ de rol van het leger (vrijwilligers 
of beroeps?)
De konferentie wordt gehouden in 
de kampeerboerderij „De Vrije Vo
gel” , te Elsloo.
Voor opgave en informatie: Hans 
Morssink, Violenstraat 21a, Gro
ningen.

Dat de Arjos het plan heeft opgevat 
om zich bezig te houden met het 
schrijven van een program voor het 
CDA, is in deze kolommen al eer
der bekendgemaakt. Er zijn inmid
dels afspraken gemaakt, die een 
snelle en efficiënte werkwijze be
ogen. O.a. is geregeld, dat de Arjos
leden, die door het hoofdbestuur 
zijn uitgenodigd om met dit karwei 
aan de slag te gaan, er voor dienen 
te zorgen, dat een vastgestelde 
planning nauwkeurig wordt nage
leefd. Dit sluit natuurlijk niet uit; 
dat het mogelijk is orh ook andere 
Aijosleden bij dit projekt te be
trekken. Er lopen tal van leden 
rond, die over bepaalde ondewer- 
pen kennis van zaken hebben. Laat

die deskundigheid niet onder de 
korenmaat staan!
Daarom hieronder de namen en 
adressen van de mensen, die de 
aktiviteiten koördineren.
■ sektor „ bestuurlijke -  en ruimte
lijke ordening en vernieuwing” : 
Gerard van Rijn, Ungastins 25, 
Stiens
■ sektor „internationale betrek
kingen” : Henk van Heuven, Corn. 
de Wittlaan 119, Den Haag
■ sociaal-ekonomische sektor:
Klaas de Vries, Voorstraat 3, Delft.
■ sektor „welzijn” :Herman Schoon, 
Henri Polaklaan 19, Amsterdam. 
Wanneer je ideeën of suggesties 
hebt, dan kun je die aan hen door
spelen. Schroom vooral niet.

R E C H T S T R E E K S

Deze rubriek dient om 
verschillende landelijke 
Arjos-zaken rechtstreeks bij de 
leden aan te kaarten.

De stand van onze „toptien” is per
15 mei als volgt:
1. Roel Kremers,

Hoogeveen 11
2. Wim van der Spek,

Groningen 5
3. Jan van de Lagemaat,

Harlingen 4
4. t/m 6

Aalt van de Glind,
Harskamp 3
Hans Morssink,
Groningen 3
Klaas de Vries,
Delft 3

7. t/m 10
Jan Heikoop,
Oud-Alblas 2
Bert Kappers,
Enschede 2
Douwe de Witte,
Bolsward 2

Ledenwerven is een permanente 
zaak, voor alle Arjosleden. Hopelijk 
staat er voor de vakantieweken in 
dit opzicht nog veel te gebeuren.

Harm Drost Lid d.b.
Het afscheid van Ad van der Waals 
betekende dat het hoofdbestuur uit 
haar midden een nieuw lid voor het 
dagelijks bestuur moest kiezen. Het 
werd Harm Drost uit Groningen. 
Harm is 23 jaar oud, studeert rech
ten en is voorzitter van de provin
ciale organisatie Groningen. We 
wensen hem veel sukses bij zijn 
nieuwe aktiviteiten op deze Arjos- 
post.

John Toxopeus
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SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

I BINNENHAVENSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

DE GEMEENTERAAD
« e n  c u r s u s  g e m e e n te p o lit ie k

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 

.gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is i.s.m. Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De sch r lH o U jko  c u rs u s  bestaat u it  2 4  le sse n , a lle  
v o o rz ie n  van v ra gen , d ie  ku n n e n  w o rd en  ingezonden  
te r  c o r re c t ie .

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  de gemeente -  ruimtelijke ordening ;
-  de rol van het gemeenteraadslid -  volkshuisvesting
-  ambtenaren — onderwijs
-  de gemeentebegroting -  cultuur en-recreatie
-  inkomsten van de gemeente — sport en jeugd
-  inspraak _  economisch beleid
-  contact met de kiezers _  openbare orde
-  bestuur door subsidie _  functionele en wijkraden
-  milieuhygiëne _ intergemeentelijke samenwerkinc
-  volksgezondheid, en gewestvorming

sociale zorg en bijstand -  de gemeentewet herzien

De p r ijs  va n  d e  c u rs u s  b e d ra a g t slechts f  25,— 
d a n k z ij d e  s u b s id ie  d ie  d e  S tic h t in g  o n tv a n g t van  de  
m in is te r  van  C u ltu u r, R e c re a tie  en  M a a tsch a p p e lijk  
W erk, te vo ld o e n  d o o r s to r t in g  op  g iro  1501169  t.n .v . 
d e  S tic h t in g  B u rg e rs c h a p s k u n d e  te  L e id en  o n de r  
v e rm e ld in g  va n  „D e  G e m een te ra ad ” .

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit 11 lessen:
-  de praktijk van het raadslidmaatschap / samenspel met B. en W. -  

2 lessen.
-  de gemeente in ons bestuursstelsel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

De eerste 3 lessen zijn-uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting 

Burgerschapskunde
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting 
op giro 544232 t.n.v. Teléac -  Utrecht, onder vermelding van 
„D e Gemeenteraad"

De overige bij de S tichting Burgerschapskunde verkrijgbare 
schriftelijke cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor 

f  9,50.
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwer

king -  10 lessen voor f 10,-.
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden -  34 lessen 

voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

S TIC H TIN G
BUR GERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169.

IN PRIMA BOTER EN KAAS 
STEEDS DE BAAS 

ALLE SOORTEN GROOT EN KLEIN 
KOMEN UIT .DE IJSSEL- EN LEKSTREEK FIJN

A.van Houwelingen -  Moordrecht
TELEFOON 305 (5 1827) WETERINGSTRAAT 4

hervormd
flèdertoftd

OECUMENISCH
OPINIEWEEKBLAD
kritisch over kerk, 
cultuur en samenleving

Elke week de column van Ben van Kaam/Wouter 
van Dieren: We kunnen nog rustig over 
kernenergie praten. Prof. Uytenbogaardt over oiie, 
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 amusemént. Ir. 
Philips en de „christelijke oproerkraaiers”. 
Waarom een jonge Italiaan fascist wordt.

BON
□  ik abonneer me op Hervormd Nederland
□ è f 25,50/studenten f20,50 per half jaar
□  ik vraag een proefnummer aan

' Naam .................................... ..........................................
A d res ........................................... .. • •• -  .  . •
P laats..............................................................................
Telef.................................................................................
Deze bon opsturen naar Hervormd Nederland. 
Antwoordnummer 1776, Den Haag.
Geen postzegel plakken.
Ook in de losse verkoop.

t e s t .

Echte kerkorgels 
ook voor 
hedendaagse 
kerken

orgelbouw

ERNST 
LEEFLANG
APELDOORN
Telefoon (05760) 1.75.82 
en 5.41.30.

FIRMA C. VERMEER _  
en ZONEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 0 1808-1230 -  Ouderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN'
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS - 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN. ENZ. ENZ.

OVERIJSSEL

50 JAAR DE MEEST GEVRAAGDE
WONINGINRICHTING

J. Voerman & Zonen
Assendorperstraat 73-81 -  Tel. 1.65.07. -  Zwolle

H. STRUIK & ZOON N.V.
Fabriek van dekkleden 
en tenten
IMP. GROOTHANDEL SCHEEPS- 
EN AANNEMERSBENODIGDHEDEN 
ELEKTRISCHE EN AUTOGENE 
LAS- EN SNIJBENODIGDHEDEN.

DEVENTER 
Telefoon 05700-1.39.70 
Diepenveenseweg 8

ZEELAND

Bouwmaterialen keukens
TEGELS TIELSA
BEKLEDINGSPLATEN VOOR ROSÉ
BINNEN- EN BUITENWERK PRISMA

A. D E  J A G E R -T O L H O E K  N.V.
SHOWROOM GOES EN MIDDELBURG

AANNEMINGSBEDRIJF
,SCH0UWEN-DUIVELAND”

N.V.
Schuithaven 10 - ZIERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR 

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

chr.Spaarbaiik„Eigen Haard”
LÖPENDE DIEP 7 (bij de. Kijk in ’t Jatbrug) GRONINGEN TEL. 127902

JEUGDSPAARDERS 
(met 10% premie)

sis AMSTERDAM

Postjesweg 91 -  Javastraat 199 -  Krugerplein 29 -  Dapperstraat16 Jan van 
Galenstraat 6 0 -  Jan Evertsenstraat 130 -  Hugo.de Grootplem 20 -  Spaarndammer- 
straat 97 -  Bentinckstraat 28 -  Oranjestraat 2 B - v.d Helstplem 9 -  Westerstraat 138 
-  Spreeuwenpark 3 -  Ribesstraat 39 -  Tuinstad Osdorp, Tussenmeer 62

GRONINGEN

Makelaarskantoor J. Fokkens Siddeburen

in roerende
en onroerende goederen
verzekeringen en hypotheken

TELEFOON 05983-360

Wij hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong

S tud ieboeken (school en kerk). 
O n tspa nn in gs le k tu u r van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
De Vuurbaak en T. Wever.

Ook de folders van de boeken van W. Schippers, 
H. Kingmans, H. te Merwe en andere schrijvers.

Voor al Uw „BRONNEN” naar de

„BRONNENKONING”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl.
(zonder postzegel).

STÖKWUMttlTMM «•
GRONINGEN

Zwitserse horloges
Verlovingsringen
Tafelzilver
Goud en zilver
Avondmaalsserviezen

ROTTERDAM

W. J. SPOORMAKER B.V.
AUTOMOBIELBEDRIJF ROTTERDAM-ZUID

Wolphaertsboeht 246 -  Telefoon 010-85.28.33 

Official Peugeot-dealer voor Rotterdam-Zuid 

en het eiland IJsselmonde.

C. de Mooy & Zoon
lm- en export bloemenhandel

ROTTERDAM

_________ LOMBARDKADE 21, TELEFOON 11.33.50_______

N.V.'Verhuis- en Transportbedrijf

A SLUYTER & ZONEN
VERZORGT AL UW TRANSPORTEN 

DOOR HET GEHELE LAND

ROTTERDAM, telef. 0 10-24.25.65 -  Postbus 64010 
De Jonghstraat 25

UTRECHT

UW INTERIEUR
SMAAKVOL EN GEZELLIG
INGERICHT
EN TOCH NIET DUUR

Fa. W. van Tellingen
SLOTLAAN 135-137 - ZEIST 
TELEFOON 1.24.86
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Wereldomvattende grote on
dernemingen worden in het 
algemeen beschouwd als een 
groot gevaar. Vanuit onze 
visie op de gewenste eco
nomische orde is dat begrij
pelijk en terecht.

Immers, multinationals zijn het 
toonbeeld van economische 
machtsconcentratie. En voortdu
rende samenballing van macht 
staat op gespannen voet met het 
streven naar een verantwoordelijke 
maatschappij, waartoe wij ons 
principieel verplicht weten.
„Power is poison” („Macht is ver
gif” ) is een wat al te gemakkelijke 
kreet, die verzuimt te vermelden, 
dat macht ook ten goede kan wor
den gebruikt. Maar dat een proces 
van voortdurende concentratie vele 
gevaarlijke aspecten vertoont, is 
buiten kijf.
De vraag echter wat ertegen gedaan 
kan worden brengt ons in grote 
verlegenheid. Het schijnt een on
ontkoombaar proces te zijn, dat 
niet kan worden afgeremd. En dat 
schijnt des te meer het geval te zijn 
als men die afremming tot stand 
wil brengen zonder de positieve 
elementen van de «■ multinational 
geweld aan te doen. Want die zijn 
er bij de vleet. Denk maar aan de 
economische stabiliteit, de inko
mensvorming en de werkgelegen
heid van de grootste ondernemin
gen.
De socialisten daarentegen hebben 
geen enkele moeite met het beant
woorden van die vraag. Zij delen 
onze beduchtheid voor deze vorm 
van machtsconcentratie; echter niet 
vanwege de samenballing van 
macht, maar vanwege het particu
liere karakter ervan. Hun oplossing 
is dus heel simpel: breng de eco
nomische macht onder controle van 
de overheid.
Want de overheid wordt op haar 
beurt door de volksvertegenwoor
diging democratisch gecontroleerd. 
Op die wijze wordt de -macht van 
haar particuliere giftanden ont
daan, en wordt een voor de ge
meenschap bevredigende oplossing 
voor het probleem bereikt.

Kritiek op
socialistische oplossing

De socialistische oplossing is naar 
mijn mening een schijnoplossing, 
die aanleiding geeft tot valse, wat, 
verdachtmakende, meningsvor- * 
ming, en die tenslotte een ave
rechts effect heeft.
■ Een schijnoplossing. Ja, want de 
mogelijkheden van democratische 
controle worden schromelijk over
schat. Kan het parlement het beleid 
van grote staatsbedrijven werkelijk 
en effectief controleren? Stel, dat 
de bevoegdheid daartoe zou be
staan, is de volksvertegenwoordi
ging dan in staat het bedrijfsbeleid 
echt onder controle te houden? Het 
antwoord luidt: nee.
Dat blijkt al uit de bestaande prak
tijk. De D.S.M., de M.S., de P.T.T. 
zijn voor 100% staats- of overheids
bedrijven. Wat komt er terecht van 
democratische controle? Immers 
niets. Het parlement staat veel te 
ver af van deze bedrijven, en mist 
de betrokkenheid en de deskun
digheid om meer te doen dan 
plichtmatige vragen stellen aan mi
nisters over al dan niet vermeende 
uitwassen en voorvallen in het be
drijfsbeleid.
In dit opzicht is democratische 
controle een droombeeld, een illu
sie. En het is naar mijn mening een 
te groot goed om het middels illu
sionisme van binnen uit kapot te 
maken.
■ Een valse wat verdacht ma
kende meningsvorming. Ja, want 
alle kritiek wordt gericht op het 
particuliere karakter van de multi
nationals. Teneinde die kritiek in
gang te doen vinden bij brede lagen 
van de bevolking moet ook gebruik 
gemaakt worden yan het strijdmid
del van de verdachtmaking.
Het particulier ondernemen wordt 
zo publiek geproclameerd, tot de 
boeman van de samenleving. Ook 
de openbare hoorzittingen met de 
oliemaatschappijen gaven daarvan 
blijk. De interviews in krant, radio 
en t.v. van de P.v.d.A.-er Van der 
Hek bijvoorbeeld, stonden bol van 
de verdachtmakingen, die tijdens

„Het mensgerichte van de cultuur is de grootste bedreiging

Socialistische oplossing voor 
probleem van machts

concentratie is een illusie
Anti-kartelbeleid, . internationale afspraken, 
Jnterne:decentralisatie> en meningsvorming 

middelen tegen machtsconcentratie
de hoorzittingen zelf niet konden 
worden waargemaakt.
■ Een averechts effect. Ja, want 
met de controle wordt de macht bij 
de overheid geconcentreerd. Gege
ven het feit. dat parlementaire con
trole in dit opzicht een illusie is, 
betekent het realiseren van de so
cialistische oplossing slechts een 
bijdrage tot de machtsconcentratie. 
Waarbij dan bovendien bedacht 
moet worden, dat de economische 
macht op die manier wordt gekop
peld aan de politieke. De Shell kan 
ons slechts pogen te verleiden 
Shellina te gebruiken voor de 
bromfiets. De overheid kan het ons 
in principe voorschrijven.

De overheid 
als tegenspeler?

Onze verlegenheid en het socialisti
sche illusionisme hebben de open
bare hoorzittingen van 18 en 20 
maart jongstleden geen goed ge
daan. Ik vermeld de twee negatieve 
punten die mij het meest zijn opge
vallen.
■ In de eerste plaats: steeds weer 
bleken parlementariërs erbij hun 
vraagstelling vanuit te gaan, dat 
multinationals vele mogelijkheden 
hebben om de wetten te ontduiken 
dankzij hun wereldomspannend 
vestigingspatroon. Vanuit dat uit
gangspunt werden steeds weer 
suggestieve vragen gesteld over het 
vermeende realiseren van die ont
duikingsmogelijkheden. Het was 
een ijdel zoeken naar gaten, die er 
niet zijn.
Kamervoorzitter Vondeling heeft 
hierover wijze woorden gesproken, 
in het V.M.O.-blad Onderneming 
van 25.4.1975.
„Men vergeet wel erg gemakkelijk 
dat het voor de grote ondernemin
gen veel lastiger is om zich niet aan 
de wet te houden dan voor de 
kleinere. De multinationals kunnen 
zich absoluut niet veroorloven fou
ten te maken, die ze in scherp con
flict met de gemeenschap zouden 
brengen.”
Vondeling heeft volstrekt gelijk, zij 
het dat hij beter het woord over
heid dan gemeenschap had kunnen 
gebruiken.
■ In de tweede plaats bleken veel 
parlementariërs van mening, dat 
die kleine onaanzienlijke Neder
landse overheid geen echt tegen
spel kan leveren tegen die grote en 
machtige olieconcerns. Den Uyl 
moest het in hun ogen kennelijk af
leggen tegen Wagner, de president 
directeur van de Koninklijke Shell- 
groep.
Wordt in die gedachtengang niet 
een soortgelijke fout gemaakt, als 
bij het ijdel zoeken naar ontdui- 
kingsmogélij kheden ?
Deze fout namelijk, dat voorbij ge
gaan wordt aan het heel specifieke 
van het overheidsfunctioneren in 
de samenleving. De overheid oefent 
als enige afdwingbaar gezag uit. De 
overheid kan en mag als enige spel
regels opleggen, en met behulp van 
wettelijke dwang toezien op de na
leving daarvan, ook door multina
tionals. Populair gezegd: Den Uyl, 
vecht niet tegen Wagner. Hij legt 
hem spelregels op. En Wagner heeft 
maar te gehoorzamen.
Naar mijn mening hadden de hoor
zittingen vanwege deze verkeerde 
uitgangspunten een onbevredigend 
verloop. Tevoren was de zaak met 
name door Van der Hek als Haagse 
bluf opgeklopt, tot wat een gewel
dige confrontatie zou moeten wor-

HOORZITTING
Op 18 en 20 maart hield de Vaste 
Commissie Economische Zaken 
van de Tweede Kamer publieke 
hoorzittingen. Shell, Esso, Che
vron en B.P. waren uitgenodigd 
voor een openbaar gesprek over 
hun gedrag tijdens de zogenaamde 
oliecrisis begin 1972. Deze vier 
ondernemingen zijn stuk voor stuk 
multinationals van het zuiverste 
water -  of, uitgedrukt in aange
paste terminologie: van de puur
ste olie.
De redaktie van N.G. vond enige 
tijd geleden daarin aanleiding om 
mij een bijdrage te vragen in de 
serie artikelen over de multina
tionale onderneming.

Door
drs. Ad Schouten

den. En toen tenslotte het gerecht 
genuttigd werd, stikte Van der Hek 
in zijn eigen Haagse bluf. Gelukkig 
blijft de zaak de PvdA-fractie ach
teraf zwaar op de maag te liggen,

zodat er een gerechtvaardigde hoop 
mag zijn op het voorkomen van 
soortgelijke séances in de nabije 
toekomst.

Oorzaken
machtsconcentratie

Inmiddels blijft de vraag, wat er 
gedaan kan worden tegen de sa
menballing van macht om een ant
woord roepen. Om daar iets zinnigs 
over te zeggen is het eerst nodig 
naar de oorzaken van dat bedenke
lijk verschijnsel te kijken.
Vaak is opgemerkt, dat de ontwik
keling van wetenschap en van 
techniek de schaalvergroting in de 
hand werken. Ik geloof, dat dat 
waar is. Allerlei technische en we
tenschappelijke vindingen kunnen 
slechts boven een bepaalde be
drijfsomvang worden toegepast. 
Maar de ontwikkeling van weten
schap en van techniek staan na
tuurlijk niet op zichzelf. Waarom 
bevoordeelt de technische vooruit
gang het grote bedrijf boven het 
kleine? Is dat niet gevolg van het 
feit, dat we nog steeds zozeer, onder 
de indruk zijn van de welvaarts
groei, die met name mogelijk is 
dankzij macro-economische doel
matigheidsverbetering en produc
tiviteitsverhoging? En sturen we op 
grond daarvan wetenschap en 
techniek niet zelf in een richting 
die de grote schaal bevoordeelt en 
ons tot fusie en concentratie 
dwingt?
Een andere lijn in de geestelijke 
ontwikkeling draagt bij tot het
zelfde resultaat. Het is de lijn van 
de Kaïn-mens, de stedebouwer, die 

. al wat zich ontplooien en ontwikke
len kan, aan zichzelf terwille van 
zichzelf wil onderwerpen. Naar
mate de Kaïn-mens daarin meer 
slaagt, ontdekt hij, tot zijn schrik 
grotere onzekerheden, afschuwelij
ker gevaren. Waarschuwt de Club 
van Rome soms niet indringend

Op zoek naar olie. Een van de vele activiteiten van multinationale 
ondernemingen.

genoeg? „De oerzonde van de 
mens, de zelfzucht, verlokt tot 
machtsvorming” , schrijft Van Ries- 
sen ergens. „Het is dit verlangen 

'tot machtsvorming over de werke
lijkheid waarbij men met behulp 
van de wetenschap zekerheid over 
de toekomst wil verwerven, en 
waarbij men de mens wel wil, maar 
niet kan ontzien” . Inderdaad, het 
mensengerichte van de cultuur is 
de grootste bedreiging voor de 
mens. De mens proclameert de 
dood van God. Maar juist dan blijkt 
God een jaloerse God te zijn, die 
zich wreekt op afgodendienst en 
die de mens zijn eigen zonde laat 
consumeren.
„Het enige verschil, aldus opnieuw 
Van Riessen, „tussen het egoïsme 
van de individualistische liberalen 
en dat van de collectivistische so
cialisten is dan ook, dat het laatste 
minder doorzichtig is” .
Als het antropocentrische,, het de 
mens centraal stellende motief, de 
diepste achtergrond is, van de 
machtsconcentratie, zullen we dan 
de moed maar niet opgeven? Op 
dat punt aangekomen pak ik de in
leiding op ons program van actie 
1971-1975 er maar bij. „Haar uit
gangspunt is het evangelie van Je
zus Christus, aan wie alle macht 
gegeven is in de hemel en op de 
aarde” . Alle macht! Dat geeft moed 
om door te gaan. V

Bestrijding
machtsconcentratie

Voorshands zie ik een viertal fron
ten waarop we de machtsconcen
tratie te lijf kunnen gaan.

■ Om met het politieke handwerk 
te beginnen: we moeten streven 
naar het krachtiger maken van het 
anti-fusie - en -kartelbeleid en naar 
eén doelmatiger mededingingswet
geving. Tot nu toe wordt er slechts 
politieke lippendienst bewezen aan 
die punten. De minister van Eco
nomische Zaken is vol goede voor
nemens. Het parlement stimuleert 
hem en jut hem wat op, maar er 
gebeurt niets.
Ook in de belastingpolitiek kan 
men iets doen om de voordelen van 
de zogenaamde conglomeraties te 
neutraliseren.
Waarom zou de zelfgekozen fiscale 
eenheid van complexe onderne
mingen met zijn onevenredig groter 
voordelen in de sfeer van de verlies
compensatie niet strenger , aan 
banden kunnen worden gelegd? En 
waarom zou men in de nieuwe 
V.A.D. niet de bepaling opnemen 
dat er pas vermogenstitels moeten 
worden opgedragen als de over
winst een bepaald absoluut bedrag 
te boven gaat? Met énige inventivi
teit zijn er. op het praktisch poli
tieke front veel meer mogelijkhe
den te benutten.
■ Op het internationale terrein be
staat de mogelijkheid tot het ma
ken van afspraken, die garanderen, 
dat de multinationals overal een 
ongeveer gëlijke rechtsbedeling er
varen. Op die wijze kan worden 
voorkomen, dat de multi’s behen
dig gebguik maken van juridische 
verschillen tussen de staten onder
ling.
Bewust vermijd ik hier het woord 
„countervailingspower” , waarmee 
men dan een „tegen-macht” be
doelt. Vaak wordt de gedachte ge
spuid, dat de naties zich samen 
sterk moeten maken tegen de mul
tinationals. Dat zij als het ware een 
soort politieke tegenmacht moeten 
vormen tegen de internationale 
economische machtsuitoefening. 
Ook die gedachte miskent het spe
cifieke karakter van het overheids
gezag en moet daarom worden af
gewezen. Wel geldt de noodzaak 
van een soort internationale coun
tervailingspower naar mijn mening 
voor de vakbonden, die immers op 
de arbeidsmarkt tegenspel moeten 
geven tegenover de multinationals 
binnen de door de overheid vast
gestelde spelregels.
■ Een derde aanvalsfront tegen 
machtsconcentratie ligt binnen de 
grote ondernemingen zelf. Ik denk 
aan de wenselijkheid en de moge
lijkheid van interne decentralisatie. 
De menselijke verantwoordelijkhe
den kunnen langs die weg veel be
ter tot ontplooiing komen, ook bin
nen de multinationals.
■ Het vierde front ligt op het ter-

Veruolg op pag. 10
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GELDERLAND

radio K. B. Weimar Televisie
Landelijk erkend installateur 

Elektrische apparaten — Verlichting
M A ANDERE IND 19 -  EDE -  TELEFOON 8373

C O N V E C T O R E N
VOOR KOLEN, OLIE EN GAS 
ZOWEL VOOR WOONKAMERS 
ALS VOOR KANTOREN, ZALEN

ETC.

FIRMA 
T. VI ETS

Bergstraat 38 -  Telefoon 0 8370-2765 -  WAGENINGEN

MAGAZIJN „HET ANKER”
HOOFDSTRAAT 94 96 -  VEENENDAAL

Zeer voordelige aanbieding in 
terlenka vallen en gordijnen

SPECIALITEIT IN NYLONKOUSEN

modecentrum

Dokkum-Diepswal 17 tel.: 05190 - 2361

RIVEL
Fabriek van RIJWIELEN 
en AUTOPEDS

S U R H U I S T E R V E E N
Telefoon 0 5124-1545

Alle textiel goederen, 

bedden, dekens, 

matrassen, complete

woninginrichting
Grootzand 14 - 38 - 42, SNEEK - Mldstr. 114, JOURE
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M U L T I N A T I O N A L S
rein van de publieke meningsvor
ming. Een .krachtige getuigenis 
vóór de verantwoordelijke maat
schappij en tégen centralisatie en 
machtsconcentratie zal zeker 
vrucht afwerpen. Dit geldt op dit 
moment te meer, omdat de pu
blieke opinie rijp begint te worden 
voor het signaleren van de gevaren 
van de grote schaal en de charmes 
van de kleine.
De opgang die een opiniemaker de 
Schumacher te beurt valt met zijn 
boek „Hou het klein laat zien dat 
de velden rijp zijn om te oogsten” . 
Goed beschouwd is dit laatste front 
het belangrijkst. Want hoe men het 
ook wendt of keert: politieke be
sluitvorming is de resultante van 
publieke meningsvorming. Het 
zaad dat in de meningsvorming ge
zaaid wordt, kan na rijping politiek 
worden geoogst.
Zal de machtsconcentratie 
kunnen worden gekeerd? Ik 
weet het waarachtig niet. 
Boven mijn bed hangt een 
fraaie spreuk: „Jesus did not 
say: succeed, but strive” .
Laten we ons daaraan maar 
houden.
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Moraal en buitenlandse politiek

Bij de dniversitaire pers'te Rotter
dam verscheen onder redactie van 
J. L. Heldring een boekje met een 
achttal bijdragen over „de moraal 
en de buitenlandse politiek” . Aan 
deze bundel werkten mee: dr. M. F. 
Fresco, mr. J. L. Heldring, Dr. C- L. 
Patijn, mr. J. H. van Riel, dr. H. J. 
Roethof, drs. W. N. K. Schmelzer, 
mr. M. van der Stoel en dr, Th. van 
Tijn,
Staatssecretaris Kooijmans schreef 
een inleiding bij deze - bundel 
waarin hij o.a. stelt „dat de vraag 
naar het morele gehalte van de bui
tenlandse politiek thans klemmen
der dan ooit wordt gesteld” . Zowel 
politici (waaronder de huidige en 
vorige bewindsman van Buiten
landse Zaken) als wetenschappers 
gaan op deze vraag in. De prijs van 
deze bundel is f 12,50.

Een trouwe bondgenoot

Nederland en het Atlantische 
Bondgenootschap 1960-1971. Dit 
boekwerk is een dissertatie van dr. 
A. van Staden. Het boek verscheen 
bij uitgeverij In den Toorn, te 
Baarn voor de prijs van f24,-.
Dit boek gaat in op de vraag op 
welke manier opeenvolgende Ne
derlandse regeringen in het recente 
verleden uitvoering ' aan het 
NAVO-lidmaatschap van ons land 
gaven.
Deze studie telt inclusief register 
en litteratuurlijst ruim 300 blz. De 
auteur baseert zijn studie niet al
leen op schriftelijke bronnen maar 
ook op gesprekken met (ex)- 
bewindslieden, diplomaten en hoge 
ambtenaren. Wat opvalt -  en 
daarom hier vermeld -  is dat dit 
boek ook voor niet-ingewijden vol

strekt begrijpelijk geschreven is. 
Dat is belangrijk omdat Neder
landse studies over ons buiten
landse beleid uiterst schaars zijn. 
Maar dit is dan zo’n werk dat uit
voerig ingaat op de naoorlogse bui
tenlandse politiek' en op de voor
onderstellingen die aan het denken 
van de Nederlandse beleidsvormers 
over vrede én veiligheid ten 
grondslag hebben gelegen.

De speérs blijven

Politieke meditaties van Gerard 
Rothuizen, de bekende theoloog uit 
Kampen. Het boek telt 185 blz. en 
het kost f 17,50.
De titel is ontleend aan Alberl 
Speer, een belangrijke figuur onder 
Hitler, niet het prototype van de 
notoire schurk, integendeel: juist 
van de plichtsgetrouwe manager en 
technokraat. Van oudsher zit de 
Gereformeerden de politiek in het 
bloed, aldus de auteur, „van Hage- 
preek tot de Bezetting zijn wij niets 
anders gewend.” Daarom deze me
ditaties over tal van personen.

Vervolg van pag. 6

ropese Commissie voor de Rechten 
van de mens is, uitgaande van de 
Raad van Europa!
Wat is de moraal van dit uiterst 
korte verhaal?
Die moraal is tweëelei:
■ Dat we op korte termijn de vraag 
moeten beantwoorden hoe we aan 
Europa zo’n doorzichtige simpele 
structuur kunnen geven, dat de 
gewone Europese burger niet meer 
het gevoel heeft op Europese 
schaal in de veelheid van instellin
gen te verdrinken.
Dit eerste motto kunnen wij van
daag in Middelburg niet in een 
handomdraai oplossen. Daar zullen 
op Europese schaal politieke par
tijen zich op moeten werpen.-'
■ De tweede moraal is, dat’u met 
een van uw hoofddoelstellingen 
schoon gelijk hebt: de ’-evolking 
van de gemeenten actief in te scha
kelen bij de Europese eenwording. 
Het wordt tijd dat de brede massa 
van de bevolking aan ons, politici, 
en bestuurders, duidelijk gaat ma
ken dat niet alleen van bovenaf 
maar juist van onderop Europa tot

'•leven moet worden gewekt. Ik ben 
een geboren optimist, en waag het 
zelfs in een week, waarin een ui
terst somber rapport over de toe
komst van Europa uitkwam, deze 
korte toespraak als volgt te beslui
ten.
We kunnen niet meer terug, 
we moeten met Europa ver
der omdat het alternatief- 
nationalisme- ons al te veel 
ellende heeft gebracht.
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D e W et Herstructurering Wetenschappelijk
Onderwijs

Wetsontwerp heeft te veel 
willen vasthouden aan 

Nederlandse onderwijsstelsel
Toen wijlen minister Cals af
trad liet hij een nota achter 
over de inrichting van het we
tenschappelijk onderwijs. Eèn 
aantal jaren later is het vooral 
regeringscommissaris profes
sor Posthumus geweest, die 
deze gedachten in een aantal 
nota’s heeft uitgewerkt ter be
spreking door het onderwijs
veld. Vlak voor de verkiezin

gen in het voorjaar van 1971 
diende minister Veringa wets
voorstel 11 281 in ter wijziging 
van de wet op het wetenschap
pelijk onderwijs. Het kabinet- 
Biesheuvel nam het voorstel 
over, zodat de Kamer kon be
ginnen met de voorbehande
ling. Vertraging trad op door 
de wisseling van de wacht. In 
de afgelopen weken vond dan

eindelijk de plenaire behande
ling plaats. Een behandeling 
die ongeveer vijf en twintig 
uren in beslag nam. Het was 
immers een complex en ingrij
pend wetsontwerp. In de loop 
van de tijd groeide het dossier 

'dan ook tot een zware last. Er 
zijn heel wat bomen opgezet en 
omgehakt ter wille van de her- 
strukturering.

De meest fundamentele 
doelstelling van de nieuwe 
wet is steeds geweest de his
torisch gegroeide toestand 
van het wetenschappelijk 
onderwijs te toetsen aan 
nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen. Wil het- ho
ger onderwijs immers opti
maal kunnen funktioneren, 
dan moet het met de tijd 
meegaan.

Enerzijds is het daarom nodig te 
bezien o f de inhoud van de studie
programma’s voldoende gemoder
niseerd is. Hieronder valt ook het 
gezichtspunt van de snelle kennis- 
slijtage, waardoor een wat kortere 
basis opleiding plus een latere 
post-academische aanvulling de 
voorkeur gaat verdienen boven de 
traditionele opleiding „voor-het- 
leven” .

Anderzijds wordt het wetenschap
pelijk onderwijs gekonfronteerd 
met sterk groeiende aantallen stu
denten, waarvan velen de studie 
nooit afmaken. Ook dit leidt tot een 
toetsen van de bestaande opzet van 
het studeren aan een universiteit.- 
Naast een betere programmering 
van de studie-fasen vergt dit ook 
een snellere selektie aan het begin 
van de studie en zo mogelijk een 
beperking van de studieduur aan 
de universiteit.

Inhoud in 
hoofdlijnen

De beoogde herprogrammering van 
de studie wordt in dit wetsontwerp 
opgehangen aan de wettelijke her- 
strukturering. Deze herstrukture- 
ring bestaat uit een aantal onderde
len. De meest opvallende is het 
vastleggen van de cursusduur in 
het vernieuwde Academisch Sta
tuut. Daarnaast werd voorgesteld 
om ook de inschrijvingsduur vast 
te leggen op een lengte van de cur
susduur plus twee jaar. In de toe
komst kan hieraan de studiefinan
ciering worden gekoppeld. Naast 
deze „verscholing” werd een pro
pedeuse voor elke faculteit voorge
steld onder afschaffing van het 
kandidaatsexamen. Tijdens de laat
ste jaren van de doctorale fase kan 
men kiezen uit diverse varianten, 
waarbij de gerichtheid op het type 
van maatschappelijke funktie -  
zoals leraar of onderzoeker -  be- 
langrijker is dan de traditionele 
vakspecialisatie in engere zin.
Na het doctorale examen kan men 
voor sommige opleidingen nog een 
post-doctoraal beroepsjaar volgen, 
zoals bijv. voor arts, accountant e.d. 
Ook is mogelijk een jaar als 
onderzoeks-student te besteden, 
terwijl mede ter versterking van de 
rol van het onderzoek aan de uni
versiteit de nieuwe funktie van 
assistent-onderzoeker in het leven 
is geroepen. Verder bevatte het be
sproken wetsontwerp wettelijke 
richtlijnen voor de opzet van het 
post-academische onderwijs in de 
zin van bijscholing tijdens de pe
riode van maatschappelijke dienst
baarheid.

D o o r dr.
A. J. Vermaat

Tweede Kamerlid ARP

Kritiek van buiten
Uit de kringen van het weten
schappelijk onderwijs is nogal wat 
kritiek geuit op de voorstellen. Met ' 
name werd de kans op een een
vormige vier-jarige cursusduur ver
afschuwd. Felle kritiek ontlaadde 
zich soms in ter kennis gebrachte 
moties. Ook in meer bezadigder 
formuleringen was de kritiek vaak 
niet mals, zoals bleek op de diverse 
dagen besteed aan hoorzittingen. 
De geuite wensen kon men hoofd
zakelijk herleiden tot het verlangen 
om zelf in volle vrijheid en zonder 
opgelegd kader de herprogramme
ring van de studie te volbrengen. 
Van vele zijden werd daarom opge- 
roepen deze „dwang-wet” te ver
werpen. Zelfs de Academische 
Raad voegde zich bij dit standpunt, 
hoewel hij op een voorgaand mo
ment -  toen de wetsvoorstellen nog 
enger waren geformuleerd! -  zich 
niet verzette.
Hoewel men enig begrip kan op
brengen voor de vrees die deze kri
tiek heeft' ingegeven, moet men 
toch bedenken dat in wezen een 
één-dimensionaal denken hieraan 
ten grondslag ligt. Het gaat de cri
tici immers om een onderwijskun
dig gezien optimaal onderwijsstel
sel.
Zolang de financiële middelen ruim 
voorhanden zijn en het aantal ad- 
spirant studenten gering is, leidt 
zo’n uitgangspunt niet tot proble
men. De laatste jaren bewijzen ech
ter dat deze gunstige situatie voor 
het wetenschappelijk onderwijs 
voorbij is. Het handhaven van oude 
uitgangspunten moet dan leiden tot 
onverantwoorde beslissingen. In 
elk geval behoort het tot de ver
antwoordelijkheid van regering en 
parlement deze zaken wel alle in 
het oog te houden. Ook met het oog 
op een hoger onderwijsstelsel met 
toekomst was daarom niemand ge
baat met uitstel of afstel van de al 
jaren voorliggende plannen.

Overeenstemming 
op hoofdlijnen

‘Het bovenstaande biedt groten
deels de verklaring van het voor 
sommigen opvallende feit dat een 
dergelijk van buiten zo fel bestre
den en ontraden wetsontwerp in de 
Kamer zelf nauwelijks op funda
menteel verzet stuitte, behalve de 
C.P.N. die op elk punt bereid is de 
hele defensie in te leveren.
Toch is nog een aanvullende ver
klaring nodig. Deze bestaat uit drie 
onderdelen.
■ In de eerste plaats is gedurende 
een lange periode nagedacht over 
deze voorstellen. Dit leidt meestal 
tot polijsting van denkbeelden, zo
dat uiteindelijk de keuze in essen
tie opgaat in kiezen of delen.
■ In de tweede plaats is met dit 
wetsontwerp slechts een eerste stap

gezet op de weg naar een hoger .on
derwijs nieuwe stijl. Met name de 
betrekking tussen het huidige we
tenschappelijk onderwijs en het 
huidige hoger beroepsonderwijs zal 
later aan de orde komen; dit bleef 
nu teveel buiten de behandeling.
■ In de derde plaats is voor de 
plenaire behandeling intensief 
overleg gepleegd.
Zowel overleg tussen de bewinds
lieden en de vaste Kamercommissie 
als overleg tussen minister Van 
Kemenade en de fraktie van de 
PvdA. Op grond van dit overleg 
zijn een aantal belangrijke verdui
delijkingen en wijzigingen in de 
voorstellen aangebracht, nog voor
dat de plenaire behandeling zich 
afspeelde. Ik noem in dit verband 
twee belangrijke zaken. De proce- 
idure van toetsing van de voorstel
len met betrekking tot de nieuwe 
studie programma’s is veranderd- 
tot een marginale toetsing, waarbij 
de minister niet inhoudelijk toetst 
maar slechts de geformuleerde cri
teria in het geding brengt. Verder is 
de mate waarin de cursusduur 
(maximaal) één -jaar langer mag 
zijn, duidelijk verruimd. .
Voor de wijsbegeerte was nog van 
belang dat een amendement- 
Vermaat (A.R.P.) werd overgeno
men, waardoor een voldoende aan
tal kandidaats-getuigschriften in 
het nieuwe Academisch Statuut zal 
worden vermeld.
Veel aandacht werd ook besteed 
aan de gevallen waarin een student 
verlenging van de inschrijvings
duur kan verkrijgen op grond van 
persoonlijke faktoren. Voor een 
beperkt aantal gevallen wilde mi
nister Van Kemenade in dit ver
band ook denken aan bestuurders 
van studentenverenigingen.
Van diverse zijden werd de positie 
van het onderzoek belicht. In het 
algemeen bestond er nog wat weife-

„Er zijn heel wat bomen opgezet en omgehakt ter wille van de ■ 
herstruktu rering” . De cartoonist CORK sluit met zijn.tekening: 
geheel bij deze opmerking van Vermaat aan.

Minister van Kemenade

ling. Het was daarom verheugend 
dat in elk geval 2000 formatie
plaatsen zullen worden gereser
veerd voor de assistent-
onderzoekers. Ook voor wat betreft 
de research-stüdenten beloofde de 
bewindsman in het begrotingsover
leg met de instellingen te zullen 
streven naar de garantie van mini
mum aantallen. In dit verband is 
voorts nog interessant het aanne
men van een ontraden
amendement-Kolthof, waardoor en 
een jaar research-studentenschap 
èn een post-doctoraal beroepsjaar 
mogelijk wordt gemaakt.
Tenslotte nog iets over het post
academisch onderwijs. Een 
amendement-Dees (V.V.D.) werd 
aangenomen, waardoor bijv. ook 
werklozen of huisvrouwen deel zul
len kunnen nemen aan het p.a.o. 
Afgewezen werd een
amendement-De Leeuw (C.P.N.), 
dat een totale bekostiging door hel 
Rijk vroeg. Een amendement- 
Hermes (K.V.P.) werd aanvaard, 
waardoor de bijzondere instellingen 
van hoger onderwijs niet gedwon
gen zullen zijn binnen één landelijk 
orgaan dit p.a.o. te gaan organise
ren. Hierdoor werd een mogelijke 
spanning met de grondwettelijke 
onderwijsvrijheid bij voorbaat 
weggenomen.

Onderdelen debat
Het zal de lezer duidelijk zijn dat 
een dusdanig ingewikkeld onder
werp tal van detail-diskussies 
noodzakelijk maakte. Het ging 
hierbij immers om wetgeving, en 
niet om een nota. Voor de verslag
geving in dit blad is het echter vol
doende bij de belangrijkste punten 
van de diskussie stil te staan.
De meeste tijd werd besteed aan de 
verdere uitdieping van de toetings- 
procedure, vooral om na te gaan 
wat een marginale toetsing in dit 
geval precies is. De afloop was be
vredigend en een verduidelijkend 
amendement-Kolthof (PvdA) werd 
overgenomen. _
Ook over de cursusduur werden 
vele opmerkingen gemaakt. De 
enige wezenlijke verandering werd 
aangebracht door een
amendement-Van Leijenhorst
(C.H.U.) Hierdoor is het mogelijk 
om studies als wijsbegeerte, alge
mene taalkunde en bedrijfskunde 
eventueel een nog iets langere .cur
susduur te geven.

Vooruitzichten
Wanneer ook de Eerste Kamer dit 
wetsontwerp goedkeurt kan met de 
invoering worden begonnen. De 
eerste nieuwe programma’s zullen 
in 1978 van start kunnen gaan, de 
laatste in 1979. Dan zal het nog 
enige jaren vergen voordat het ge

hete w.o. is omgezet langs de lijnen 
van de aanvaarde herstrukturering 
en herprogrammering. Hopelijk 
laat men in academische kring het 
gemakkelijke negativisme varen, 
zodat de doeleinden van dit wets
ontwerp met vereende krachten 
kunnen worden nagestreefd. Het 
ziet er overigens niet naar uit, dat 
zich toestanden als bij de college- 
geldboycot zullen voordoen.
Toch kan men niet zeggen dat het 
wetenschappelijk onderwijs nu een 
groot aantal jaren vooruit kan. In 
de eerste plaats is er het probleem 
van de aansluiting tussen het 
Wetenschappelijk- en Hoger Be
roeps Onderwijs. De regering wil 
opnieuw met een nota hierover 
komen, nadat al eerder een voor
ontwerp van wet werd teruggeno
men. Deze problematiek zal nog 
veel studie en overleg vergen. Voor 
de oplossing ervan is mët name 
nodig een nadere keuze van welk 
systeem van hoger onderwijs men 
in Nederland begeert. Men kan wel 
voortdurend spreken van een ge
wenste grote mate van gevarieerd
heid in het hoger onderwijs, maar 
op een gegeven ogenblik zullen 
knopen moeten worden doorge
hakt. Zonder deze zaak hier om
standig uiteen te zetten, moet toch 
worden opgemerkt dat het huidige 
wetsontwerp waarschijnlijk teveel 
heeft willen vasthouden aan het 
Nederlandse stelsel van weten
schappelijk onderwijs, en te weinig 
heeft gekozen voor een meer angel- 
saksisch systeem.
Dit is een minder academische dis
kussie dan de lezer wellicht zou 
vermoeden.. Immers de financiële 
speelruimte, die de komende her
strukturering en herprogrammering 
kunnen bewerkstelligen, zal ver
moedelijk te klein zijn om zonder 
talrijke toelatingsregelingen (nu- 
meri fixi) de stroom van adspirant- 
studenten te kunnen opvangen. Het 
is zeer de vraag o f dan een alge
mene bezuiniging in de zin van een 
globale verlaging van de onder- 
wijsdichtheid, d.w.z. de verhouding 
tussen staf en studentenaantallen, 
een echte oplossing kan zijn. Het is 
zeer waarschijnlijk dat dan alsnog 
een definitieve stap gezet zal moe
ten worden op de weg naar een 
echt gedifferentieerd stelsel- van 
hoger onderwijs.
Verder zal de aansluiting tussen het 
Voortredend Wetenschappelijk On
derwijs (V.W.O.) en het hoger on
derwijs nadere_ aandacht moeten 
krijgen. Dit is zowel nodig vanwege 
de problematische omnivalatie van 
het v.w.o. als wel vanwege de on
derwijskundig karige inhoud van 
de voorgestelde verwijzende pro
pedeuse in het wetenschappelijk 
onderwijs.
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A rjos bepleit hulp 
aan Koerden

Het Arjos-hoofdbestuur gaf 17 mei 
j.l., op initiatief van de afdeling 
Drenthe, de volgende verklaring uit 
over de Koerden.

Binnen de Arjos is van gedachten 
gewisseld over de ernstige situatie 
in met name het noorden van Irak, 
waar de Koerden sinds jaren een 
vrijheidsstrijd voeren tegen het 
'Irakese bewind.
De Arjos heeft kennis genomen van 
persberichten waaruit blijkt dat 
„Biafraanse situaties” in dit deel 
Van het Midden-Gosten dreigen, zo 
daar nu al geen sprake van is. Im
mers, na het aflopen van het door 
Irak afgekondigd bestand, zal het 
bewind niet terugdeinzen voor zui- 
veringsakties, teneinde de overge
bleven Koerden uit te roeien.
De Arjos dringt aan op grote aan

dacht voor deze zaak en pleit voor:
■ hulpakties, vooral aan de grens 
van Turkije, waar zich talloze 
Koerdische opstandelingen bevin
den;
■ het zenden van (neutrale) V.N.- 
waarnemers naar het betreffende 
gebied.
De Arjos verzoekt de AR-Tweede 
Kamèrfraktie met klem (langs par
lementaire weg) na te gaan, wat de 
mogelijkheden zijn om in dit ver
band humanitaire en diplomatieke 
aktie te ondernemen.
T.b.v. derden wijst de Arjos ten
slotte op de internationale organisa
tie Terre des Hommes te Den Haag 
(Sweelinckstraat 45; tel. 070- 
39.00.95; giro 646900) die zich bij 
voortduring heeft ingezet voor par- 
tikuliere humanitaire hulp aan 
„Koerdistan” .

V a n  de

v r •• . . .. . ,/ _ :
DE ARP 

IN DE ETHER

• Op donderdag 29 mei a.s. is 
de politieke uitzending van de 
ARP om 18.20 uur op de radio 
weer te beluisteren.

A gen d a  voorja a rsp a rtijra a d  
te Zw olle

De agenda voor de vergade
ring van de voorjaarspartij
raad d.d. 24 mei 1975 in De 
Bukensociëteit te Zwolle. 
Aanvang 10.00 uur, luidt als 
volgt;

1. Opening.
2. Openingswoord door de 

waarnemend-partijvoorzitter, dr.
D. Th. Kuiper.

3. Mededelingen.
4. Vaststelling notulen partijraad 

d.d. 14 december 1974.
5. Behandeling, overeenkomstig ar- 
- tikel 33, lid 3, partijstatuut van de

jaarverslagen 1974 van het partij-, 
bestuur, de Arjos en de Dr. A. 
Kuyperstichting.

6. Installatie van de heer H. Algra 
tot ere-lid van de partij.

7. Aanwijzing leden algemeen be
stuur C.D.A. en leden congres 
C.D.A.

8. Rede mr. W. Aantjes, voorzitter 
A.R. Tweede Kamerfractie, ter 
toelichting op het politieke be

leid van de Kamerfractie (over
eenkomstig artikel 32, lid 5 en ar
tikel 33, lid 3, partijstatuut).

9. Schorsing voor lunchpauze van 
ca. 12.30 uur tot ca. 13.30 uur.

10. Bespreking van het politieke 
beleid.
De bespreking vindt plaats mede 
naar aanleiding van de drie de
len, die u zijn toegezonden van 
de „de fractie in actie” .
Vijf „blokken” komen aan de or
de. n.1.
■ internationale politiek;
■ welzijn;
B binnenlands bestuur;
B diversen;
B sociaal, financieel en econo- 

’misch beleid.
Déj volgorde van behandeling 
wórdt nog nader bepaald.
Het is de bedoeling, dat alle frac
tieleden aan de gedachtenwisse
ling deelnemen.
De afronding daarvan geschiedt 
door de voorzitter van de A.R. 
Tweede Kamerfractie.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Ook A R P  neemt deel 

aan de ,,Emancipade”

ARP-werkbezoek aan 
Statencentrale Heusden

Het aanvankelijk op 13 juni 1975 
'voorgenomen, werkbezoek van de 
A.R.P. is thans definitief vastge
steld op vrijdag 30 mei 1975. Naast 
de Tweede-Kamerfractie onder lei
ding van Mr. W. Aantjes worden 
pok Staten- en Gemeenteraadsle
den betrokken. Aan de volgende 
thema’s zal veel aandacht worden 
besteed: de landschapsparkplannen 
met alle consequenties zowel t.a.v. 
de landbouw, de recreatie, het mi
lieu en de waterbeheersing. Even
eens zal het onderwijs- en de pro
blemen m.b.t. het midden- en 
kleinbedrijf het accent krijgen.

Kadercursus 
|  Zuidwest Nederland
Op 30 en 31 mei is de laatste bij

eenkomst van de kaderkursus 
Zuidwest Nederland. Het pro
gramma is als volgt: vrijdagsavonds 
wordt er onder leiding van de heer
M. H. L. Weststrate een gemeente- 
raadsspel gespeeld. Zaterdags is er 
een discussie met het Tweede Ka
merlid B. Roolvink over sociaal- 
economische verhoudingen in Ne
derland. ’s Middags is een discussie 
met mevrouw Lodders-Elffërich en 
buitendienstmedewerker Tjabringa 
over „hoe nu verder in de prak
tijk” ?

HEEFT 
U DE

CONTRIBUTIE
AL

GESTORT?
GEBRUIK
ACCEPT

GIROKAART!

Onder auspciën van de 
Stichting Nationaal Comité 
Internationaal Jaar van de 
Vrouw .1975 wordt een mani
festatie georganiseerd, waar
aan de naam „Emancipade” 
is gegeven.

Deze Emancipade wordt gehouden 
van 20 mei-8 juni 1975 en dient om: 
B emancipatie-ontwikkelingen te 
verduidelijken en te stimuleren 
B vrouwen en mannen die in het 
emancipatie-streven actief zijn, el
kaar te laten ontmoeten 
B gemotiveerde medestanders voor 
de emancipatie te maken op alle 
terreinen van de samenleving.
De ruimte van de Emancipade is 
zodanig verdeeld dat de volgende 
hoofdonderwerpen worden uitge
werkt.
B arbeid
B schooltscholing, vorming 
B huislthuis en wonenlwoonomge- 

ving
B beleid enz. Hieronder vallen:

. B politiek plein en politiek café 
B de Nederlandse Vrouwen Vereni

gingen
B ontwikkelingssamenwerking

B christelijke kerkenlbezinnings- 
centrum.

Het Politieke Plein staat voor de po
litieke vrouwen centraal en is een 
belangrijke mogelijkheid om bij 
vrouwen en mannen belangstelling 
voor , het politieke gebeuren te 
wekken.
De Politieke Vrouwen van het 
CDA, ARP en CHU, KVP, de VVD 
en de PvdA werken hierbij samen. 
De bijdrage die hiervoor moet wor
den geleverd valt te onderscheiden 
in:
B Het duidelijk manifesteren van 
een of meer politieke wensen, die in 
de aan hen toegewezen tentoonstel
lingsruimte tot uitdrukking kan 
worden gebracht.

B De speakers-corner te bemannen. 
Iedere dag van 11-12 uur en van 
14.30-15.30 uur en donderdags- 
avonds van 20-21 uur zullen be
kende politici een zeepkist bestijgen 
om in 10 minuten hun zegje te doen, 
waarna er gelegenheid is om te dis
cussiëren.
B Het organiseren van 3 themada
gen op donderdag. Een onderwerp 
zal dan van verschillende invals
hoeken worden belicht. 22 mei is ge
reserveerd voor gezin en samenle
ving. 29 mei zal het gaan over 
Vrouw en Sociale wetgeving.
De openingstijden zijn van 10-18 uur 
en op donderdag tot 22.00 uur.
De toegangsprijs is f 4,50 en voor 
groepen f3,-.

I
'X

f

*

WIL UW KIESVERENIGING BETER
FUNCTIONEREN?

Veel kiesverenigingen fuctioneren niet naar wens. Vergaderingen 
worden niet veel gehouden. Wanneer ze worden gehouden trekken 
ze weinig belangstelling. Jongeren ontbreken vaak. Met de financiën 
zit het in het slop. Kortom: de fut is er' wat uit. Sinds korte tijd 
beschikt de A.R.P. over een aantal vrijwilligers, die in hun vrije 
(middag- of avond-) uren kiesverenigingsbesturen van advies willen 
dienen over de mogelijkheden de kiesvereniging nieuw leven in te 
blazen. Schroomt, u niet!

VRAAG ADVIES!

Voor het makeij van een afspraak met één onzer buitendienstmede
werkers kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat van de 
A.R.P., Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag. Tel. 070-18.39.60. ’s Avonds 
o f in het weekend kunt u uw boodschap doorgeven via ons automa
tisch registratieapparaat.

A IT
Op ons klein, maar gezellig kantoor hebben wij plaats voor een

adm inistratief
m edew erkster

voor de afdeling voorlichting 
Leeftijd vanaf ± 1 8  jaar.
Het strekt tot aanbeveling als je een LEAO/MAVO-opleiding 
hebt gehad.
Salaris overeenkomstig leeftijd, opleiding en ervaring. 

Schriftelijke sollicitaies te richten aan:
ARP, dr. Kuyperstraat 3, ’SGRAVENHAGE.

Bel voor telefonische inlichtingen 070-18.39.60 en vraag dan naar de heer 
Corporaal.

RESOLUTIE

ARJOS

WORDT LID VAN 
DE ARJOS!

N.-BRABANT

Het bestuur van de Arjos Noord- 
Brabant, op 10 mei 1975 in vergade
ring bijeen, heeft met grote verba
zing en teleurstelling kennis geno
men van een resolutie van de 
KVPJG in Noord-Brabant, waarin 
het vertrek van ir. de Zeeuw, als 
voorzitter van de KVP. wordt be
treurd.

De ARJOS, de ongeveer 1500 leden tellende jongerenor
ganisatie van de ARP, biedt jongeren tot 29 jaar talloze 
mogelijkheden om politiek aktief te zijn. Eigentijds, crea
tief en onafhankelijk, maar nooit vrijblijvend. Zo zijn er 
de diverse plaatselijke ARJOS aktie-kernen. Politieke 
werkplaatsen bij uitstek om je in allerlei zaken van ge
meentelijk en regionaal belang eens kritisch te verdie
pen. Daarnaast zijn er o.a. diverse groepen die het werk 
van de ARP Tweede Kamerfractie begeleiden. Een 
unieke mogelijkheid om als jongere ook op landelijk nivo 
invloed uit te oefenen. Dan hebben we het nog niet eens 
over de studiekonferenties die er regelmatig plaats vin
den.
Bij dit alles ziet de ARJOS de Evangelische boodschap 
als het belangrijkste uitgangspunt.

B Met „verbazing”  omdat volgens 
ingewonnen informatie de jongeren
organisatie van de KVP niet meer 
bestaat. Het is een raadsel hoe deze 
resolutie in de wereld kan zijn ge
komen. Het is een vreemde zaak 
dat een ter ziele zijnde KVPJG zich 
op deze wijze over zulke essentiële 
dingen uitspreekt.

B Met „teleurstelling”  omdat de 
Aijos N.-Brabant van mening-is dat 
het CDA een federatie is van 
christen-demokratische partijen die 
het Evangelie als haar uitgangspunt 
heeft gekozen voor haar politiek 
handelen. Andere uitgangspunten 
zijn hiernaast ónmogelijk, zodat de 
„open partij "-gedachte voor goed 
van de baan is. Om deze reden staat 
de Aijos Noord-Brabant positief 
tegenover het CDA, zowel landelijk 
als provinciaal.

Doe mee! Neem de uitdaging aan om aan de samenle
ving vorm te geven. Meld je aan als lid door onder
staande bon in te vullen. Dan krijg je  bovendien het AR- 
JOS/ARP weekblad Nederlandse Gedachten toegezon
den. Een blad met uitstekende en deskundige informatie 
over alles wat er zich op politiek terrein afspeelt. Onmis
baar als je echt politiek meeleeft.
Wil je liever eerst nog wat meer informatie. Ook dat kan.

A R J p M A K T I V I T É i *
E N  C R  K l  A  T T T 7 t r r »  —

ADRES: ...........

WOONPLAATS:

□ meldt zich aan als Arjoslid en betaalde f 15,- (postrekening 
nr. 127164, ten name van Stichting Arjos, Den Haag) voor 
het lidmaatschap ARJOS, Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag, 
tel. 070-18.39.60.

□ ontvangt toch liever eerst wat meer informatie.
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31 e jaargang - nr. 22 - 31 mei 1975 H. Algra werd geïnstalleerd als derde erelid van de A.R.P. Van 
harte proficiat!

ss

Erelid

Op de partijraadsvergadering 
van 24 mei j.l. werd H. Algra 
geïnstalleerd tot erelid van de 
A.R.P.. Het oud-Eerste Kamerlid 
was jarenlang hoofdredakteur 
van Nederlandse Gedachten. In 
1971 nam hij afscheid. De toen
malige voorzitter Dr. A. Veer
man typeerde hem toen als „een 
man van graniet” . Bij zijn in
stallatie tot erelid noemde de 
huidige partijvoorzitter Hen
drik Algra het „proto-type van 
een Anti-Revolutionair” . Over 
zijn installatie leest U op pa
gina 3.

Pleidooi voor eenheid frakties
¥

In dit nummer leest u enkele van de 
belangrijkste zinsneden uit de toe
spraak van fraktievoorzitter Mr. W. 
Aantjes voor de A.R.Partijraad, af
gelopen zaterdag te Zwolle. Dë eerste 
bijdrage heeft betrekking op een 
voorstel van de A.R. Tweede Kamer- 
fraktie aan CHU en KVP, i.v.m. de 
samenwerking in het CDA. De 
tweede geeft een beoordeling weer 
vdn het kabinet en haar beleidsda- 
(fien (pag. 7).

Onze fraktie heeft op grond 
van een aantal overwegingen 
besloten aan de fracties van 
KVP en CHU voor te stellen 
in het komende parlemen
taire jaar alle beslissingen 
die in de Kamer moeten 
worden genomen te doen 
voorbereiden door gezamen
lijke fractiecommissies, het 
standpunt over de zaken die 
in de openbare vergaderin
gen der Kamer aan de orde 
komen in gemeenschappe
lijk fractieberaad te bepalen, 
en in de Kamer christen
democratische sprekers in 
beginsel slechts als woord
voerders namens de drie 
fracties te doen optreden.

De eigen fracties blijven in stand, 
maar er wordt een ernstige poging 
gedaan om de beslissingen te ne
men na gemeenschappelijke voor
bereiding en in gemeenschappelijk 
fractieberaad en te laten vertolken 
door gemeenschappelijke woord
voerders. Alleen op die wijze wordt 
voor iedereen zichtbaar of en in 
welke mate blijkens de parlemen
taire praktijk de janmisbare basis 
van gebleken politieke - eensge

zindheid aanwezig is voor het vol
gend jaar september te nemen be
sluit. Het gaat daarbij niet alleen 
om het stemgedrag bij moties en 
wetsontwerpen, maar ook om de 
inhoud en toonzetting van de rede
voeringen. Niet alleen het optreden 
in het parlement is van belang, 
maar ook bij spreekbeurten is het 
lonend voor radio en televisie, en in 
artikelen in de partijbladen. Het is 
niet een initiatief om wie dan ook 
op de proef te stellen, maar om 
proefondervindelijk de partijen in 
de gelegenheid te stellen verant
woord volgend jaar het besluit te 
nemen waarvoor zij dan gesteld 
zijn, aldus deelde fraktievoorzitter 
Mr. W. Aantjes aan de partijraad, j.l. 
zaterdag mede.

POLITIEKE PRAKTIJK
De volgende overwegingen staan 
ten grondslag aan dit initiatief. Na 
de beslissing over de statuten van 
het CDA richt zich uiteraard alles 
op de vraag of vóór september 1976 
de politieke hypotheek zal zijn af
gelost, omdat daarvan het uitko
men met één kandidatenlijst bü de 
verkiezingen in 1977 afhankelijk is. 
Daarvoor is een gemeenschappe
lijke federatieve organisatie niet 
toereikend, daarvoor is een ge
meenschappelijk uitgangspunt niet 
voldoende daarvoor is ook een ge
meenschappelijk program voor de 
volgende periode niet beslissend. 
Zo’n gemeenschappelijk program 
hebben wij in deze periode ook al. 
Daarom zal de politieke praktijk de 
belangrijkste toetssteen zijn. Niet 
de politieke praktijk, zoals die voor 
de toekomst gehoopt o f verwacht

Wie dit weekblad waardeert 
zou ook Trouw moeten kennen 

probeer abonnement 
f 6,- korting

W ouw
. . Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zondef 

postzegel aan Christelijke Pers, Antwoordnummer 2792, 
Amsterdam. U ontvangt dan drie maanden lang het 
ochtendblad Trouw, met betrouwbaar nieuws, veel • 

achtergrondinformatie, bondige commentaren en 
toelichtingen, rond zes pagina’s kerkelijke berichtgeving 
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Fractie

wordt, maar zoals die in deze par
lementaire periode is. De grote 
vraag is, op welke wijze kan wor
den vastgesteld of aan de voor
waarde van tijdige aflossing van de 
politieke hypotheek is voldaan. 
Onze fraktie heeft zich daar diep
gaand mee beziggehouden en zij is 
tot de konklusie gekomen dat de 
beste en eigenlijk enige manier 
daarvoor is om het samen te probe
ren. Wij zijn van mening dat anders 
óf de ene lijst er niet zal komen 
omdat d e . basis van de politieke 
eensgezindheid ontbreekt, of dat de 
ene lijst er toch zal komen ondanks 
het ontbreken van de basis van de 
politieke eensgezindheid aanwezig 
is. Beide moet worden vermeden. 
Hoe men ook over het besluit van 
de partij om de CDA-statuten te

aanvaarden moge denken (het is 
bekend dat daarover ook binnen de 
fraktie verschillend wordt geoor
deeld), nu het besluit is gevallen is 
de fraktie bereid de beste bijdrage 
te leveren, die zij leveren kan om 
de partij volgend jaar een verant
woorde beslissing te kunnen laten 
nemen.

GEVOLGEN

Wij nemen het initiatief tot dit ex
periment in de hoop en met de be
doeling dat het zal slagen. Men ver
geet echter niet dat er vele moei
lijkheden mee verbonden zijn, die 
voor een belangrijk deel samenhan
gen met de verschillende posities 
waarin A.R.P. en K.V.P. enerzijds 
en C.H.U. anderzijds ten opzichte 
van het kabinet verkeren. Een der
gelijk experiment mag natuurlijk 
geen verandering tot gevolg hebben 
voor de loyale houding waarmee 
A.R.P. en K.V.P. het kabinet tege
moet treden. Anderzijds mag van de 
C.H.-fraktie niet worden verlangd 
dat zij haar oppositierol van de 
afgelopen twee jaar, waarin zij goed
deels gedrongen was, zou verlooche
nen. Wanneer echter door alle drie

Mr. W. Aantjes houdt zijn toespraak voor de partijraad

Wijziging 
Telefoonnummers 
ARP en ARJOS

In verband met de omschake
ling van een aantal telefoonaan
sluitingen wordt het telefoon
nummer van het partijbureau 
met ingang van 7 juni a.s. ge
wijzigd in 070-46.96.20.
De Stichting kader- en vor
mingswerk A.R.P. is vanaf die 
datum bereikbaar onder 070- 
45.10.15. De Arjos krijgt ook een 
ander telefoonnummer: 070-
45.03.24. ,

De Stichting kader- en vormings
werk en de Arjos zullen ook bereik
baar zijn via het algemene A.R.P. 
telefoonnummer (070-46.96.20).

niet wordt omgezien naar 1973 
maar wordt vooruitgezien naar 1977, 
moet desondanks de krachttoer 
ondernomen kunnen worden.

POSITIE
CH-FRAKTIE

Uiteraard zal een dergelijke parle
mentaire besluitvorming der drie 
frakties in het bijzonder gevolgen 
hebben voor de verhouding tussen 
de CH-fraktie en het kaninet. Dit 
niet bedoeld als voorwaarde, maar 
als konstatering dat het alleen dan 
werkbaar zal kunnen zijn. Kruisinga 
heeft in december j.l. in de Unie
raad al een stap in die richting ge
zet door de bewindslieden van ARP 
en KVP uitdrukkelijk als zijn poli-

Vervolg pp pagina 2
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In Chicago heeft onlangs een dood
zieke, verlamde man zevenentwin
tig uur moeten meedraaien in de 
ziekenhuislift, waarin een vergeet
achtige verpleger hem had achter
gelaten. Verschillende Nederlandse 
kranten vonden het bericht over 
deze gebeurtenis zou curieus, dat ze 
het op de voorpagina’s van hun edi
ties heblfen gepubliceerd, waarbij 
nog als bijzonderheid werd ver
meld, dat de lift geregeld en vrij in
tensief door anderen was gebruikt 
tijdens de periode, die de hulpeloze 
zieke erin heeft moeten doorbren
gen.
Zulk een bericht wordt in gesprek
ken geciteerd en lokt commentaar 
uit. De meeste reacties betroffen de 

- achteloze ziekenbroeder. Hij had het 
gedaan. Hij diende zijn gerechte 
straf -  die allesbehalve mals zou 
mogen zijn -  niet te ontlopen. Ande
renfulmineerden tegen de structuur 
waarbinnen zulke excessieve ont
sporingen mogelijk waren gebleken. 
Wanneer wie dan ook maar wat 
dan ook over het hoofd ziet behoort 
een' controlesysteem te gaan werken 
dat de ingetreden misstand onmid
dellijk signaleert. En er waren er 
natuurlijk ook, die bij hun beoorde
ling slechts behoefdsz te wijzen op

Passanten gaan vrij uit

één woord uit het bericht: Chicago 
en dus Amerika, waar je  zulke din
gen mag verwachten van ont
menselijkte ego-isten, materialisten, 
formalisten, gangsters en ga zo 
maar door...
Merkwaardig was dat niemand bij 
eerste beoordeling oog bleek te heb
ben voor de niet in aantal ge
noemde mede-lifters, die het een
zame vrachtje öf niet hebben opge
merkt, ö f het voor de verantwoorde
lijkheid van „het apparaat” hebben 
gelaten, Een klein beetje attentie, 
enkele minuten extra-meedraaien 
van al was het maar één passant 
zou immers de fout aan het licht 
hebben gebracht.
De mede-plichtige passant mag on
veroordeeld en onbesproken zijn

ogenschouw

weg vervolgen. Deze ontstellende 
conclusie is tekenend voor deze tijd. 
Terwijl nog niet zo lang geleden als

een navrante bijzonderheid over 
bepaalde oosterse landen werd ver
teld, dat daar mensen konden ver
kommeren en sterven zonder dat 
iemand er een vinger naar uitstak. 
Vroom sloegen we ons op de borst 
en zeiden, dat dank zij christelijke 
invloeden op onze westerse „ be
schaving”  zulke toestanden in onze 
contreien ondenkbaar zouden zijn. 
Over dat onderscheid moeten we in 
deze •zeventiger jaren maar liever 
niet meer praten. Verhalen over 
eenzame medeburgers die, zij het 
ook niet in liften of op straat, maar 
wel midden in de samenleving van 
wijken, straten o f flats wekenlang 
onopgemerkt kunnen blijven liggen 
zouden ons daarvan kunnen weer
houden. Het enige dat we -  nog -

doen is zo nu en dan praten over en 
prutsen aan structuurtjes, die dat 
soort ellende min of meer mecha
nisch aan het licht kunnen brengen. 
Pogingen als deze liggen ongeveer 
in hetzelfde vlak als de eindeloze 
conferenties over de vraag hoe we 
met zo min mogelijk persoonlijke en 
nationale inspanning en dan deze 
inspanning toch vooral maar zo 
zorgvuldig mogelijk naar draag
kracht over vele volkeren verdeeld, 
nog iets zullen kunnen doen aan het 
leed van miljoenen, die elders op 
deze wereld verkommeren.
Die lift was een beetje een vreemde, 
een te schokkend-openbare plek om 
onopgemerkt te blijven. Maar voor 
het overige liggen Chicago en Am
sterdam en Munnekezijl al dicht bij 
elkaar. Want overal gaan de pas
santen vrij-uit, als enkelingen hun 
verantwoordelijkheid verzaken en 
structuren niet behoorlijk functio
neren.

H.W. v.d.Br.-

Prof. Albeda in Senaat o ver werkgelegenheid:

Regionale ontwikkeling 
van de werkgelegenheid 

reden tot zorg
„Het wordt steeds duidelij
ker dat, willen wij de werk
gelegenheid ondersteunen, 
dit zal moeten neerkomen 
op een poging de rentabili
teit van het bedrijfsleven te 
herstellen. Er zijn maat
schappijcritici die dit enorm 
tegen de borst stuit” .

Dit zei onlangs in de Eerste Kamer 
prof. dr. W. Albeda, mede namens 
de KVP-fractie, in het kader van 
een redevoering over de relatie tus
sen economische conjunctuur en 
structuur.
Enkele gedeelten uit zijn redevoe
ring, met name die de werkgele
genheid betreffen geven wij hier
bij weer.

Géén keus
Ik meen dat men op het punt van 
de werkgelegenheid eigenlijk geen 
keu# heeft. Men kan menen dat de 
particuliere sector te groot is. Daar 
moet men dan de conclusie uit 
trekken. Men kan menen dat er ei
genlijk geen' particulier bedrijfsle
ven zou moeten zijn. Ook daarvoor 
is een passend beleid denkbaar. 
Men kan echter niet particulier on
dernemerschap willen hebben om 
het op een zacht pitje te zetten'en 
toch op maximale werkgelegenheid 
hopen. Op dit punt zijn wij het van 
harte eens met Minister Lubbers 
wanneer hij zegt, in een overigens 
ander verband: „Loonkostenmati-

Holwerda-Zonen
DOKKUM LELYSTAD,
0 5190-2292-2580 0 3200-1400 en 1600

Alle transporten
BINNEN- EN BUITENLAND

SPECIAAL
VERHUIZINGEN
Meubeltransporten

ging zonder inkomensbeleid is onnodige verliezen aan industriële 
geen realistisch uitgangspunt.- werkgelegenheid.
Evenmin een verdere democratise- B In de tweede plaats zal zij in ver- 
ring en openheid in ondernemin- sterkte mate haar beleid moeten 
gen, als men niet voor de volle richten op de stimulering van 
100% loyaal staat tegenover de con- nieuwe ontwikkelingen in de in- 
tinuïteit van de onderneming.” Ui- dustrie. Daarnaast kan natuurlijk 
teraard sluit die loyaliteit een kriti- worden gedacht aan het ambacht 
sche benadering door de overheid en de detailhandel. Dat er nogal 
van het bedrijfsbeleid niet uit” , zo w at, behoefte is aan bijvoorbeeld 
betoogde de voorzitter van de ARP reparatie-. e n - onderhoudswerk 
Eerste Kamer-fractié, die ; over blijkt wel uit de algemene storm- 
werkgelegenheid in de industriële loop op dé 80 mln. voor reparatie 
sector het volgende zei. aan woningen. Is dit geld niet veel

beter besteed dan de werkloosheids- 
Industriële sector uitkering? Welke lessen vallen er

voor andere sectoren van het am-
,,Op iets langere termijn zullen we bacht uit te trekken? 
moeten rekening houden met eën . . . •
langzaam dalende werkgelegenheid R e g i o n a l e  O n t w i k k e l i n g  
in de industriële sector. De moge
lijkheid om compensatie voor deze Prof. Albeda ging ook uitvoerig in 
daling te vinden door een her- op de regionale ontwikkeling van 
nieuwde groei van de agrarische de werkgelegenheid. Daarover zei 
sector is gering. Het is een feit, dat hij: „De regionale ontwikkeling der 
door een meer milieuvriendelijke werkgelegenheid geeft aanleiding 
landbouw een paar procent van de tot zorg. Men ontkomt immers niet 
beroepsbevolking tegen nog niet aan twee wat sombere conclusies, 
eens zo erg hoge kosten onder te B In de eerste plaats moet uit de 
brengen zou zijn in die sector, maar ontwikkeling van de 'werkloos
op den duur redden wij het daar- heidscijfers in de laatste twee jaar 
mede niet. De grote groeier zal de de conclusie worden getrokken, dat 
derde sector moeten zijn. Uit de de grote kwetsbaarheid van met 
Memorie van Toelichting (MvT) name de.noordelijke regio en Lim- 
blijkt dat ook de groei in de secto- burg’ voor de conjunctuur, waarvan 
ren handel, ambachten en diensten wij meenden dat zij wat was afge
er grotendeels uit is. Op pagina 39 nomen, zich thans weer presen- 
wordt op grond hiervan gesteld, dat teert. De noordelijke provincies en 
deze ontwikkeling consequenties Limburg vertonen weer dezelfde 
moet hebben voor het in de ko- sterke weerslag van de conjunctuur 
mende jaren te voeren industriebe- als voor 1960 het geval was. De 
leid. vraag rijst o f het regionale beleid
B In de eerste plaats moet worden eigenlijk meer is dan een mooi- 
gestreefd naar het voorkomen van weerbeleid. Het heeft succes zolang

Op de gewestelijke arbeidsbureaus moet een toenemend aantal' 
mensen zich laten inschrijven als werkzoekenden.

de algemene conjunctuur goed 
loopt maar zodra de conjunctuur 
terugloopt komt de fundamentele 
zwakte van de regio’s weer naar 
voren.
B In de tweede plaats: sterker dan 
voor 1970 het geval was blijkt ook 
de werkloosheid in het westen zich 
te laten voelen. Zie ik het goed, dan 
overweegt in het westen de struc
turele ontwikkeling. De meer ar- 
beidsextensieve produktiemetho- 
den hebben geleid tot een hoger 
percentage werkloosheid op wat 
langer termijn. Zodra de wereld
conjunctuur terugloopt, komt ook 
in de grote steden in het westen de 
werkloosheid hoger te liggen dan 
ooit na de tweede wereldoorlog het 
geval is geweest.
De vraag is, welke conclusie men 
uit deze ontwikkeling kan trekken. 
Hebben we ten aanzien vapi het 
noorden en het zuiden toch een on
voldoend intensief beleid gevoerd? 
Moeten de pogingen om de regio’s 
te ontwikkelen, met hernieuwde 
kracht worden voortgezet? Dat is 
de conclusie, zoals die naar voren 
komt uit de M.v.T. Toch rijzen er 
vragen. Hoe ziet de Minister eigen
lijk de wenselijke verhouding tus
sen de noodzakelijke steun aan de 
regio’s en de groeiende behoefte 
aan economische steun aan delen 
van de Randstad? Hoe ziet de Mi
nister de relatie tussen de groei van 
de Randstad en die van de regio’s? 
Ik doel dan op de in Rotterdam 
zeer populaire „trekpaardfunctie” . 
Is het niet nodig, dat op dit terrein 
nog eens een samenvattende visie 
wordt ontwikkeld?
Ik wil.deze bijdrage aan de discus-

Motie partijraad
De partijraad van de A.R.P., in 
vergadering bijeen op 24 mei 
1975 te Zwolle, aanvaardde een 
motie, .waarin zij uitspreekt 
dat:
■ tot genoegen wordt geconsta

teerd, dat de A.R. Tweede 
Kamerfractie in grote eensge
zindheid het beleid van dit 
kabinet beoordeelt en dat zij 
een goede inbreng levert om 
een evenwichtig beleid tot 
stand te brengen;

■ zij het vertrouwen heeft, dat 
de fractie haar beleid zal 
voortzetten en dat de partij 
het Nederlandse volk duide
lijk wil maken, dat de A.R.P., 
samen met C.H.U. en K.V.P., 
streeft naar maatschappelijke 
veranderingen, die ten doel 
hebben concreet gestalte te 
geven aan wat in de bijbel 
gerechtigheid wordt genoemd.

sie niet afsluiten zonder een woord 
van grote waardering voor het werk 
van deze bewindsman. Hij staat 
voor een bijzonder moeilijke op
gave in een periode, waarin ons 
land weliswaar wordt beschouwd 
als een van de sterke naties van 
Europa in economisch opzicht, 
maar waarin de werkloosheid in 
een nieuwe en hardnekkige vorm 
naar voren is gekomen.
Wij zeggen hem voor zijn be
leid van harte onze steun 
toe.

■ Technische adviezen voor:
SCHILDERWERKEN (onderhoud en nieuwbouw) 
HERSTEL VAN GEBREKEN IN BEGLAZINGSSYSTEMEN. 
HOUT- EN BET0NK0NSTRUKTIES

m  Inventarisatie en begrotingen 

■ Begeleiding van de uitvoering

Adviesburo Van Keulen
KruisbèWaan 24, Bilthoven, Tel. 030-78.72.78.

Vervolg van pag. 1 
tieke geestverwanten aan te dui
den. Als het voorstel van onze frak- 
tie door de beide andere frakties 
wordt aanvaard, zal een der konse- 
kwenties daarvan moeten zijn dat 
bij het overleg, dat Andriessen en 
Aantjes gezamenlijk met de 
christen-democratische ministers 
hebben, ook Kruisinga wordt be
trokken. Er is hier natuurlijk 
isprake van een Wisselwerking. Be
trokken worden in een zodanig 
overleg heeft ook gevolgen voor de 
wijze waarop het gemeenschappe
lijk program wordt gehanteerd en 
voor het'delen in de verantwoorde
lijkheid voor beslissingen die mede 
door zulk overleg zijn beïnvloed. 
-Het gaat ons bij dit initiatief sléchts 
om één ding, namelijk om gezien 
de beslissing van de partij over het

meest gewenste toekomstige kader 
voor onze politiek, in het komende 
parlementaire jaar het CDA een 
maximale kans te bieden zichzelf 
politiek te bewijzen en ons zelf 
daartoe ook aktief in te zetten.

8 x 6' = 48
Onze fraktie is deze parle
mentaire periode begonnen 
met de 8 en de 6. Het was de 
eerste en de laatse keer. 
Vanaf dat moment zijn wij 
opgetreden als 8 + 6; dat 
zijn de 14. Wij zullen ons er
voor inzetten om de parle
mentaire periode te beëindi
gen als 8 keer 6; dat zijn de 
48.
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INITIATIEF
KAMERFRACTIE

De voorzitter van de A.R.Tweede 
Kamerfractie heeft namens de 
gehele fractie een opzienbarend 
initiatief genomen en daarvan in 
de partijraad mededeling gedaan. 
Het initiatief ontving een warm 
onthaal. Het getuigt van moed, dat 
de fractie poogt
een verderreikende stap te doen. 
Organisatorisch zit het met het 
C.D.A. wel goed; het zal nu van de 
politieke wilsovereenstemming 
moeten komen. De fractie wil daar 
krachtig toe bijdragen, ook al 
erkent men de moeiten en 
moeilijkheden, die daarmede 
gepaard gaan. Hier en daar is 
gesuggereerd, dat de fractie het 
onmogelijke wil.
Ons inziens poogt de fractie al het 
mogelijke te doen politiek

concreet gestalte te geven aan het 
C.D.A. Daar zal het ook van 
moeten komen. De drie partijen 
zullen samen één geloofwaardige 
verkiezingscampagne moeten 
voeren. Zo’n campagne pluk je 
niet zomaar uit de lucht. Wij 
hopen, dat hét initiatief concreet 
uitgevoerd zal worden. Het C.D.A. 
is ermee gebaat,

★
¥ +

POLITIEKE
DISCUSSIE

In de partijraad zijn veel politieke 
punten aan de orde geweest. Op 
tal van punten kwamen beknopte, 
duidelijk geformuleerde vragen 
aan de orde. De twaalf aanwezige 
A.R.Tweede Kamerleden en prof. 
Albeda beantwoorden deze vragen 
kort en krachtig. Het was 
informatief en oriënterend, maar

H. Algra erelid A.R.P.

Proto-type van een 
anti - revolutionair

Het partijbestuur heeft uit
drukking willen geven aan 
de grote waardering in onze 
partij voor de vele activitei
ten van u als A.R.-politicus, 
zo formuleerde partijvoorzit
ter De Koning de reden om
H. Algra te installeren tot 
erelid van de A.R.P.

Ik som niet al die activiteiten op; ze 
zijn genoegzaam bekend, vervolgde 
de partijvoorzitter. Twee noem ik 
wel:
-  23 jaar lid Eerste Kamer
-  15 jaar voorzitter redaktie N.G. 
Vooral in die beide functies is de 
heer Algra naar buiten getreden in 
de publiciteit. Daarbij heeft hij on
der woorden gebracht wat leefde in 
de A.R.P. en de gedachte van onze 
mensen gevormd, over wat A.R.- 
politiek is en moet zijn. In beide 
functies heeft hij door stellingname 
ook belangrijke discussies los ge
maakt. Discussies die ook vandaag 
nog actueel zijn. Ik denk maar aan 
de vrijheid van onderwijs en de vi
sie op het kunstbeleid van de over
heid.
Gesproken over onze waardering 
voor Algra als A.R.-politicus, is

duidelijk dat de kwaliteit van zijn 
bestaan niet los te zien is van de 
kwaliteiten als geschiedschrijver, 
als leraar en als hoofdredacteur van 
het Friesch Dagblad. In zijn func
tioneren als politicus klinken al die 
'andere kwaliteiten door en in al die 
andere kwaliteiten functioneert de 
heer Algra ook als A.R.-politicus. U 
bent een man uit één stuk en dat 
verklaart voor een groot deel de in
vloed in onze partij. Politiek heeft 
onder ons terecht een slechte, 
naam als ze zich uit in om de zaken 
heendraaién, in het bedekken on
der veel woorden van het feit, dat 
men niets te zeggen heeft o f -  nog 
erger -  niets zeggen durft. Aan dat 
euvel van het politieke bedrijf heeft 
Algra zich nooit bezondigd. Of men 
het met hem eens was of niet, nie
mand onder ons heeft ooit hoeven 
te twijfelen aan wat de man voor
stond, of tegenstond.

Proto-type
Vooral in de redactionele artikelen 
in het Friesch Dagblad is een gene
ratie Anti-Revolutionairen in Fries
land -  maar ook daarbuiten -  diep
gaand beïnvloed. Met elkaar dui
zenden artikelen over allerlei zaken

hét was te weinig een politieke 
.discussie en teveel een vraag- en 
antwoordspel. Daardoor maakte 
het geheel een matte indruk.
De conclusie moet zijn, dat deze 
wijze van bespreking van'het 
beleid van de Kamerfracties niet 
in alle opzichten geslaagd is. De

waarnemend-partijvoorzitter 
heeft toegezegd, dat de 
Organisatie Commissie zich over 
de materie zal buigen. Dat is 
natuurlijk een goede zaak, maar 
daarmee is niet automatisch een 
betere vorm voor de politieke 
discussie geschapen. Wie weet, 
echter, misschien zijn er 
partijleden, die duidelijke 
opvattingen hebben, die 
bouwstenen voor een andere opzet 
bèvatten.

-  *
*  •¥■

RAAR
Het kan raar gaan op het politieke 
erf. Staatssecretaris Schaefer mag 
geen loterij organiseren rondom 
zijn opknapsubsidie vergunningen. 
Justitie zei -  terecht -  nee.
Raar is dat het departement van 
Volkshuisvesting niet te voren het 
ministerie van justitie 
raadpleegde. Deze staatssecretaris

waar als een rode draad doorheen- 
loopt de beoordeling van al die za
ken vanuit A.R.-beginselen, door 
een man die dat doet vanuit een 
vaste overtuiging en die de gave 
bezit die overtuiging in heldere

bewoordingen over te dragen aan 
zijn lezers, aldus meende drs. De 
Koning, en hij vervolgde: Algra, het 
partijbestuur heeft u benoemd tot 
erelid van de partij vanwege uw 
verdiensten voor die partij, maar

wil nu de notarissen inschakelen 
bij de verdeling van de poet.
Raar is dat nu deze, door justitie 
benoemde, notarissen worden 
gepolst iets te doen dat lijkt op 
een loterij, zonder enige waarborg, 
waar niet eens vergunning voor 
gegeven kan worden.
Een van de leden van de Eerste 
Kamer beschadigt moedwillig een 
aantal auto’s.
Raar is dat een senator, al heeft 
hij een beetje gedronken, zich 
buiten de Kamer niet kan 
beheersen.

rmöëder’s hulp •

bij schaafwonden, lichte brandwond-
jes, ruwe, schrale en gesprongen :: 
huid ‘helpt heerlijk verzachtend '
met natburlijKe grondstoffen bereid

/vooral omdat wij in u herkennen 
het proto-type van een Anti- 
Revolutionair. Een mens, die wil 
leven vanuit zijn beginselen en die 
met dié beginselen ook wil werken 
in en aan de maatschappij. 
Tenslotte haalde de partijvoorzitter 
aan dat men het niet altijd met el
kaar eens geweest was. Ver daar
bovenuit stijgt echter de verbon
denheid en de oprechte wil christe
lijke politiek een teken te laten zijn 
van Gods zorg voor deze wereld en 
van onze opdracht daarin Gods 
medewerkers te zijn.

Verbondenheid
In die verbondenheid installeerde 
de partijvoorzitter Hendrik Algra 
als erelid van de A.R. Partij, met de 
oprechte dank voor alles wat hij 
voor de A.R. gedaan heeft, met de 
hoop, dat hij als erelid van de partij 
nog veel voor de A.R. zal beteke
nen.
In zijn dankwoord verhaalde de 
heer Algra over zijn komst binnen 
de partij. Hij achtte het een goede 
zaak, dat ook de „Stem des Volks” 
gehoord zou worden. Typerend 
voor zijn literaire geest was de uit
spraak,dat het tegenwoordig erg 
normaal is dat Kamerleden, als er 
problemen zijn in het kabinet, om 
het hardst met een trommeltje naar 
voren hollen'om eerste hulp te ver
lenen.
De zaal gaf staande het 
derde erelid van de A.R.P. 
(mr. J. Donner en mr. A. B. 
Roosjen zijn reeds een aantal 
jaren erelid!) ter ondersteu
ning van zijn_ benoeming een 
ovationeel applaus.

r SCHILLEBEECKX
De Nijmeegse katholieke 
theoloog prof. dr. E. 
Schillebeeckx heeft ten 
behoeve van de heer De 
Zeeuw èen memorandum 
opgesteld over de bete
kenis van „het evangelie 
als richtsnoer voor het 
-politieke handelen” .

Verschillende kranten brachten 
een samenvatting van de in
houd ervan onder de kop „Met 
het evangelie kun je in de poli
tiek twee kanten uit” . Bij de 
voorbereiding voor de partij
raad van zaterdag jl. heb ik dit 
memorandum zelf zorgvuldig 
gelezen. Mijn konklusie is, dat 
de krantekoppen de inhoud vol
strekt niet dekken. Schille
beeckx stelt, dat het evangelie 
zowel bestaande verhoudingen 
legitimeert als motivaties ople
vert voor hervorming, vernieu
wing en zelfs revolutie. Hij kon- 
stateert, historisch en sociolo
gisch gezien, stimulansen voor 
twee tegenstrijdige houdingen 
waarbij in het algemeen d,e sta
biliserende faktor heeft gedo
mineerd. In het verdere van zijn 
beschouwingen konkludeert 
Schillebeeckx dan dat het 
evangelie geen konkreet poli
tiek program bevat en geen 
rechtstreekse praktische richt
lijnen voor het politiek hande
len levert, maar wel inspiratie

en oriëntatie geeft om het kon- 
krete beleid telkens weer te 
zoeken en te vinden. Het evan
gelie dwingt tot een keus, die 
zowel het bereikte goede be
schermt als het ontbrekende en 
verkeerde kritiseert en tracht te 
veranderen.
Er zou over verschillende op
merkingen van Schillebeeckx 
nog wel het een en ander te 
zeggen zijn, ook in kritische zin. 
Maar de typering „Met het 
evangelie kun je twee kanten 
uit” doet dermate onrecht aan 
zijn beschouwingen, dat ik aan

deze korte uiteenzetting be
hoefte had. Die behoefte had ik 
vooral, omdat ik vermoed dat 
zijn memorandum in de discus
sies over het C.D.A. nog wel een 
rol zal spelen, en omdat het van 
belang is dat daarbij niet van 
sommige krantekoppen, maar 
van de inhoud zelf wordt uitge
gaan.

AFKOOP BOETE
Ons fractielid Van Dam heeft er 
in zijn vragen aan de staatsse
cretaris van Justitie op gewezen 
dat de voor ieder gelijke boete 
als afkoopsom voor gevangenis
straf in de praktijk zwaarder 
weegt naarmate de financiële 
.draagkracht geringer is. Over 
gelijkheid van kansen gespro
ken! Tot welke absurde konse-

kwenties dit leidt heeft mevr. 
Goudsmit (partijgenote van 
Glastra van Loon!) aangetoond 
in haar niet malse kritiek op 
deze maatregel. Wie de boete 
niet betalen kan, zou haar in
ziens een beroep moeten kun
nen doen op de Bijstandswet. 
Dit zou betekenen dat de staat 
zelf betaalt om de door hem niet 
ten uitvöer gelegde* ge va ngenis- 
straf te vervangen. Inderdaad, 
een absurde konsekwentie. 
Toch heeft mevr. Goudsmit ge
lijk. Want met welk recht zou 
iemand, die het zich financieel 
veroorloven kan, de gevange
nisstraf met een voor hem luttel 
bedrag moeten kunnen afkopen, 
en iemand dié het niet betalen 
kan moeten gaan „zitten” ? Als 
het toch allemaal met geld te 
regelen is, waarom dan ook niet 
de betaalde remplacant in onze 
strafrechtspleging toe gelaten?

AFSCHEID
MALTHA

Vandaag ggat D. Maltha, parle
mentair journalist van het Al
gemeen Dagblad, met pensioen. 
Het is de eerste keer dat ik aan 
een dergelijke gebeurtenis aan
dacht schenk. Juist daarom doe 
ik het. Maltha is, als ik het wel 
heb, de laatste van de parle
mentaire journalisten die ik als 
zodanig bij mijn intrede in de 
Tweede Kamer aantrof. Er is

een merkwaardige parallel tus
sen de parlementariër en de 
parlementaire journalist van de 
zeventiger jaren. Voor de mees
ten is het parlement een door
gangshuis dat na vijf tot tien 
jaar weer wordt verlaten. Wie 
langer blijft laadt de verdenking 
op zich gefrustreerd te zijn. Er 
is nog een overeenkomst. 
Slechts weinigen lezen alle 
stukken. Dat is niet zo erg mits 
er maar goed wordt geselek- 
teerd. Dat kun je herkennen 
zowel aan de redevoeringen van 
de parlementariër als aan de ar
tikelen van de parlementaire 
journalist. Maltha is zijn vak 
trouw gebleven tot de laatste 
dag voor hij de pensioengerech
tigde leeftijd bereikte. Daarom' 
wil ik hem en in hem zijn vak 
op deze plaats eren.
Iemand vroeg mij, of het 
de lezers van Nederlandse 
Gedachten wel zou inte
resseren. Ik heb geant
woord dat ik hoop dat het 
Daan Maltha zal interes
seren. Daarom neem ik 
via deze rubriek van hem 
afscheid en betuig hem 
hulde voor zijn trouw!

\

\



DE GEMEENTERAAD
een  cursus g em een tep o litiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijké cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-curslis georganijseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als

- ruimtelijke ordening 
•volkshuisvesting
- onderwijs
- cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde 
-functionele en wijkraden
- intergemeentelijke samenwerking en

- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand gewestvorming
• de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 25r  
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 7 5 0 7 7 6 9  t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden ondér vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen is.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. - 2 lessen.
- de gemeente in ons bestuursstelsel -1  les.
-gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
- onderwijs -1  les.
-welzijnsbeleid -1  les.

A
De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.

De totale cursus bevat:
-11 T.V.-lessen
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad”.

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -1 2  lessen voor f 9,50. ;
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking * 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor O R - le d e n 34 lessen voor f 45,-.

- de gemeente
- de rol van het gemeenteraadslid 
-ambtenaren
- de gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers 
• bestuur door subsidie
- milieuhygiëne

V o o r  v e r d e r e  in lich t in g e n :

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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Dr. D. Th. K uipen
Iri CDA plaats voor eigen profilering

„Concreet lijstvoorstel” moet 
uiterlijk najaar op tafel liggen

De Zeeuw

Drs. De Konirig heeft kort ge
leden aangekondigd het
voorzitterschap van de
A.R.P. neer te leggen.

Zoals bekend moest onze voorzit
ter, drs. De Koning, in de loop van 
februari onverwacht in het zieken
huis opgenomen worden. Alhoewel 
hij weer een aantal werkzaamhe
den, die verband houden met zijn 
parlementaire werk, op zich heeft 
genomen, is het echter duidelijk 
geworden, dat een continuering 
van het voorzitterschap op de lan
gere duur niet verstandig zal zijn. 
Daarom ligt het in zijn voornemen 
het voorzitterschap op de najaars- 
partijraad van november neer te 
leggen.
Graag wil ik hier uiting geven aan 
onze dankbaarheid voor zijn her
stel, aldus waarnemend partijvoor
zitter dr. D. Th. Kuiper in zijn- wel
komstwoord op de partijraad van 
afgelopen zaterdag te Zwolle.

Versnelde procedure
Hij deelde verder mee, dat.de func
tie van voorzitter uiteraard bekleed 
blijft door de heer Dé Koning, tot 
aan de volgende partijraad op 8 no
vember a.s. en in de tweede plaats 
dat het partijbestuur besloot een 
versnelde procedure ter vervulling 
van de te verwachten vacature op 
gang te brengen.
Daartoe zal, nadat de leden van het 
partijbestuur, waaronder zich zoals 
bekend ook de voorzitters der Ka
mercentrales, bevinden, gelegen
heid gehad hebben namen van 
kandidaten te noemen, op de p.b.- 
vergadering van juni een eerste ge
dachtenwisseling plaatsvinden, 
waarna het p.b. in september een 
definitieve voordracht zal opstel
len.
Statutair is het zo, dat de partijraad 
vgn 8 november de voordracht van 
het p.b. moet vaststellen, waarna de 
kiesverenigingen stemmen. In deze 
procedure zou de definitieve keuze 
van een voorzitter begin januari 
1976 bekend zijn. Het p.b. heeft u 
nu voorgesteld, dat, indien het p.b. 
op 20 september tot de opstelling 
van een voordracht komt, de leden 
van de partijraad binnen 10 dagen 
hierover schriftelijk stemmen, 
waarna de uitslag van de stemming 
van de kiesverenigingen op 8 no
vember bekend kan zijn, zodat de 
nieuwe voorzitter dan zijn taak kan

Kandidaatstelling 
en verkiezing 

partijvoorzitter.
De partijraad op 24 mei 1975 te 
Zwolle bijeen besluit de vast
stelling van het dubbeltal voor 
de verkiezing van de partijvoor
zitter zo spoedig mogelijk na 20 
september 1975 schriftelijk af te 
wikkelen, zodat de kiesvereni
gingen in de maand oktober de 
nieuwe voorzitter kunnen kie
zen. Op de najaarspartijraad van 
8 november 1975 kan de nieuwe 
voorzitter dan geïnstalleerd 
worden.

aanvaarden. (Een hiertoe strekkend 
voorstel werd door de partijraad 
aanvaard -  zie kader op deze pagi
na)

Appèl legitiem,
Dr. Kuiper stond vervolgens stil bij 
de voortgang van het C.D.A., 
waarbij hij aanstipte, dat de partij
raad de statuten van het C.D.A., na 
aanneming van een aantal amen
dementen, met grote meerderheid 
aanvaardde. Na het overleg met 
C.H.U. en K.V.P. op de zgn. „confe
rence” te Woudschoten werden een 
aantal meer technische, hoewel ze
ker niet onbelangrijke amendemen
ten van A.R.-zijde (o.a. met betrek
king tot de positie van de C.D.A.- 
secretaris, een verband van C.D.A.- 
lokale en -provinciale bestuurders) 
aanvaard, hetgeen helaas niet gold 
voor onze amendementen m.b.t. de 
sleutel van het congres en t.a.v. de 
financiën. Naar dr. Kuipers mening 
dicht op deze beide laatste punten 
te gelegener tijd nog teruggekomen 
te worden bij de formulering van 
het Huishoudelijk Reglement. Be
langrijk was, volgens hem, dat het 
artikel over de relatie tussen 
partij-organen en volksvertegen
woordigers op bevredigende wijze 
werd geredigeerd en vooral dat er 
een duidelijke relatie werd gelegd 
tussen grondslag en doelstelling 
van het C.D.A. en het politiek pro
gram (doordat de formulering van 
grondslag en doelstelling uit de 
C.D.A.-statuten als overwegingen 
aan dat program zullen vooraf
gaan). Zo wordt duidelijk, dat het 
program getoetst is aan grondslag 
en doel van het C.D.A, aldus de 
heer Kuiper.
Door middel van de onderschrij- 
ving van een op deze wijze getoetst 
program geeft men te kennen deze 
toetsing van grote waarde te ach
ten, waardoor een appèl daarop in 
de toekomst een legitieme zaak is. 
Hij constateerde verder, dat het be
langrijkste discussiepunt in Woud
schoten uiteraard werd gevormd 
door de vraag op welke wijze de po
litieke hypotheek afgelost wordt, 
die bij de vorige kabinetsformatie 
ontstaan is. Uiteindelijk werd in de 
inleiding van de statuten opgeno
men, dat de beslissing daarover 
uiterlijk in september 1976 zal moe
ten vallen, maar dat de voorjaars- 
partijraden 1976 reeds duidelijke 
aanzetten tot de definitieve beslis
sing zullen moeten geven door'vast 
te stellen, of aan de voorwaarden 
voor een gemeenschappelijke lijst 
voldaan wordt.

De besluiten van Woudschoten 
hebben, naast het overwegend goe
de, dat er zojuist al over is opge
merkt, nog een betreurenswaardige 
consequentie gehad, n.1. de ver
schillen van inzicht in de K.W.P., 
die geleid hebben tot het aftreden 
van voorzitter De Zeeuw. Het 
neemt volgens wnd-voorzitter Kui
per niet weg, dat wij, alhoewel het 
een interne partij aangelegenheid is, 
er mee te maken hebben. Feitelijk, 
omdat wij nu via het C.D.A. op een 
federatieve wijze organisatorisch 
met K.V.P. en C.H.U. verbonden 
zijn. Maar ook vanuit een mede
verantwoordelijkheid voor het rei
len en zeilen van een partner, die 
met ons hetzelfde doel nastreeft. 
De probleemstelling van de discus
sie in de K.V.P. vloeide voort uit de 
omstandigheid, dat deze partij zeer 
veel . had gezet op de ene kaart van 
een zeer snelle totstandkoming van 
een volledige C.D.A.: één lijst' en

één partij. Het Woudschoten-besluit 
dat de definitieve beslissing over 
de ene lijst in de lo o p ,van 1976 zal 
vallen hield in dit perspectief voor 
de K.V.P. toch een teleurstelling in, 
die tot interne verschillen leidde 
over de manier, waarop de K.V.P. 
zich in deze tussenperiode zou 
moeten presenteren in het kader 
van het C.D.A.

Eigen profilering
Na de positieve uitspraak van onze 
partij-organen, is het C.D.A. als een 
federatieve politieke organisatie, 
een onomstotelijk gegeven.
Ook het streven naar één gemeen
schappelijke lijst bij de volgende 
verkiezingen is in dat kader een in
tegrerend onderdeel van het beleid 
van de A.R.P., zoals wij er van uit
gaan, dat dit ook bij de beide part
ners hèt geval is.
Dit geldt ook voor het zogenaamde 
groeimodel naar een grotere orga
nisatorische eenheid, indien daar
voor de grondslag in de politieke

NIEUWE DIRECTEUR 
KUYPERS TICHTING

Het bestuur van de Dr. Abra
ham Kuyperstichting (het we
tenschappelijk adviesbureau 
van de ARP) kan tot zijn grote 
vreugde meedelen dat op voor
stel van het bestuur de stich- 
tingsraad heeft benoemd tot di
recteur drs. A. M. Oostlander te 
Muiderberg.

De heer Oostlander is wetenschap
pelijk medewerker aan de Vrije 
Universiteit in de vakgroep Psy
chologische functieleer met als 
specialisatie de psychologie van de 
waarneming, aandacht- en beslis
singsprocessen. Hij is politiek ac
tief als lid van de gemeenteraad 
van Muiden en voorzitter van de 
CDA-fractie in de raad van het ge
west Gooi en Vechtstreek. Van de 
hand van de heer Oostlander ver
schenen verscheidene artikelen in 
AR-Staatkunde en De Magistra
tuur. De heer Oostlander is 38 jaar

Drs. A. M. Oostlander.

oud, is gehuwd en heeft drie kinde
ren. Het is de bedoeling dat hij per 
1 september a.s. in functie treedt.

Kijk uit, achter je

Er is hier en daar nogal wat 
deining ontstaan over het 
boekje, dat de Stichting 
Burgerschapskunde samen 
met de gemeente Rotterdam 
heeft doen uitgeven.

Soms is de suggestie gedaan, dat de 
A.R.P. een werkzaam aandeel in de 
totstandkoming van deze uitgave 
heeft gehad. Naar aanleiding hier
van hebben ons enkele vragen be
reikt. De Stichting Burgerschaps
kunde is verantwoordelijk voor de 
uitgave van het boekje. Vanuit de 
A.R.P. maakt iemand a titre perso- 
nel deel uit van het stichtingsbe
stuur. Als zodanig dragen de be
stuursleden medeverantwoorde
lijkheid voor hetgeen de Stichting 
Burgerschapskunde doet. De on
derhavige uitgave is in het bestuur 
van de Stichting aan de orde ge
weest. Ten aanzien van de bedoe
lingen met de uitgave was er geen

verschil van mening. Voor wat be
treft de uitwerking van de gedach
te, die achter de uitgave zat, is er 
onvoldoende informatie aan het be
stuur verstrekt. De uitgave was 
reeds gedrukt, toen het bestuur er 
kennis van nam. Het spreekt van
zelf, dat dit feit niet zonder meer 
geaccepteerd is en dat het be
stuurslid vanuit de A.R.-kring pro
test heeft aangetekend tegen de 
gang van zaken, tegen de inhoud 
van het boekje en garanties heeft 
gevraagd, die een dergelijke gang 
van zaken zouden kunnen voorko
men'. Het beraad daarover vindt 
nóg plaats.
Uit het bovenstaande is dui
delijk, dat de A.R.P. geen 
rechtstreekse bemoeienis 
heeft met’ uitgaven van de 
Stichting Burgerschapskun
de. De laatste uitgave is niet 
geslaagd, maar dat neemt 
niet weg, dat wij veel waar
dering hebben voor het 
werk, dat de Stichting ver
richt.

realiteit tot 1977 gelegd wordt. In 
de huidige federatieve situatie blijft 
er echter plaats voor een eigen pro
filering van de drie partners, mits 
deze geen afbreuk doet aan het ge
zamenlijk christen-democratisch 
streven en plaatsvindt binnen het 
kader van de aangenomen statuten, 
zo betoogde de heer Kuiper.

Politiek program
De organisatorische boyenbouw 
echter zal een op zand gebouwde 
constructie blijken te zijn als de po
litieke onderbouw geen vol
doende cohesie zal vertonen. Hier
over zullen de drie voorjaarspartij- 
raden van 1976 eensgezinde con
clusies moeten trekken.
Dr. Kuiper dèelde mee, dat het 
C.D.A.-bestuur binnenkort een 
commissie voor een politiek werk
program zal instellen. Naar spre
kers inzichten moet deze commis
sie eind 1975, begin 1976 een con
cept ter beschikking kunnen stel
len. Het belangrijkste lijkt hem 
echter, dat er in de parlementaire 
praktijk nieuwe initiatieven worden 
genomen, besproken en gereali
seerd die ook daar een grotere 
eensgezindheid kunnen initiëren en 
garanderen.
De drie fracties werd hiervoor crea
tiviteit en verdraagzaamheid toe
gewenst, daarbij beseffend, dat 
partij-organen relatief gemakkelijk 
kunnen spreken, maar dat fracties 
moeten handelen in de weerbar
stige praktijk.

Concreet lijstvoorstel
\

Ondertussen dient het komende 
jaar tevens voortvarende aandacht 
besteed te worden aan organisato
rische zaken, zoals bijv. aan de tot
standkoming van het zogenaamde 
„concreet lijstvoorstel” . dat er ei
genlijk al had moeten zijn, maar dat 
volgens de A.R.P. uiterlijk in dit 
najaar op tafel zal moeten liggen. 
Tenslotte zal veel aandacht moeten 
worden besteed aan de voorberei
ding van een mogelijke verdere in
tegratie van de werkzaamheden der 
partij secretariaten, opdat wanneer 
er na verkiezingen één gemeen
schappelijke fractie ontstaat, er 
daardoor tegelijkertijd een organi
satorische tegenhanger van de zijde 
der partijen aanwezig zal zijn.
Dr. Kuiper besloot zijn toespraak 
met enkele opmerkingen over de 
situatie waarin de A.R.P. zich thans 
bevindt: „Na de uitkomst van de 
kabinetsformatie hebben partij
voorzitter De Koning en fractie
voorzitter Aantjes de moeilijkheden 
op een beleidsvolle en vooruit
ziende manier weten te overwin
nen” .

Medewerking
De resultaten van dit beleid zijn 
moedgevend genoeg om diegenen 
in de partij, die nog moeite hebben 
met betrekking tot de koers ten 
aanzien van het kabinet en of het 
C.D.A. op te roepen om actief en 
constructief mee te werken aan een 
sterke A.R.P., (die een positieve en 
creatieve inbreng in het C.D.A. kan 
geven) opdat var? daaruit . de 
christen-democratische inbreng in 
de landspolitiek in de toekomst zo 
krachtig mogelijk wordt.
Dat is de beste garantie ter 
realisering van onze ge
meenschappelijke doelstel
lingen, zo zei de waarne
mend voorzitter.
Daarbij zullen wij handelen 
in het besef, dat als de Heer 
het huis niet bouwt de 
bouwlieden daaraan tever
geefs werken.

Brielle
Groot pand in winkelstraat. 
Geschikt voor meerdere doel
einden. Ind. o.a. begane gr.: 
3 kamers, keuken, 1e verd. 
luxe badk. keuken, 2 kamers, 
2e verd. slaapk., woonkamer 
met oude balken en bar, 
douche-cel. Vrije achtertuin. 
Event. spoedig leeg te aan
vaarden. Vraagprijs f 107 500 
K.K.

BEMIDDELING
MAKELAARSKANTOOR

A. van der Hoek
Led N.B.M.

Jacoba van Beierenlaan 1 
Oostvoorne-Tel. 01855-3319

\
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Reeds voor Nfl. 1181,- naar 
Suriname of Curacaoü!

Inlichtingen en reserveringen

Surinaamse Luchtvaart 
Maatschappij N.V.

Piet Heinstraat 19 - Den Haag
Telefoon: 070-64 39 95 -

63 0516

HUIZEN N.H.
VRIJE VESTIGING

Exclusieve hoekvilla 
met garage 
en kantoor.
Uitmuntende staat van 
onderh. In overleg te aanv. 
Ind.: zit-/eetkamer, in 
L-vorm, luxe keuken, entree, 
3 slaapk., luxe badk. met 
ligbad. Veel sierpl., 
hardhouten kozijnen, gekl. 
sanitair.

KOOPSOM f 230 000,-.
FA. G. H. VOORMA
& ZONEN

MAKELAAR O.G.
LINDENLAAN 101-103
HUIZEN
T E L . 5 -31.35.

Wij hebben voor u
voo r jong en oud:

alle uitgaven van alle nederlandse uitgevers. 
Studieboeken, romans, verhalen en dichtbun
dels, technische en educatieve uitgaven, bijbels 
en liedboeken, boekenbonnen van twee tot 
tweehonderdvijftig gulden.

Gegarandeerde levering binnen 1 week. -  
Folders en fondsbrochures bij ons verkrijgbaar.
Wij hebben o.a. nog voor u in voorraad:

,,De Zwarte Mus” van S. van Aangium, drie de
len, f 9,50 per deel.
„De Smokkelaars van de Schans” , van S. van 
Aangium, drie delen, f9,50 per deel,
„Hotse Hiddes” van S. van Aangium, drie delen, 
f 9,50 per deel.
„Zwarte Tinus” van J. W. Ooms, drie delen, 
f 9,50 per deel.

-Boekhandel Koning-Bron 
„De Bronnenkoning”
H o lle m astra a t 12, H ouw erzijl
A n t w o o r ó n r .  1 , Postbus 8, Ulrum.

NUWEL1JK
via de

„Stichting landelijk centrum 
voor huwelijkscontacten”

trouwen gem iddeld

10 mensen per w eek
Thans telt het centrum  ruim 3100 O' 
ingeschrevenen. J
Vraagt u eens (gratis) inlichtingen q  
over de specifieke werkwijze. ■

s
■
ais

A D R E S: Prinsenlaan 1, D e ' Bilt. 
Tel. 030- 76.06.30.
(Erkend door de Raad van Toezicht).

■

ï

als het op 
smaak

uw beste keus!

EDE te koop
MIDDENSTANDSWONING
met schuur en diepe vrije tuin.
Indeling: hal, woon-eetkamer, keuken, bijkeuken, 
ruime overloop, 3 slaapkamers, douche, vliering. 
Alles verkeert in uitstekende staat van onderhoud.

Koopsom ƒ  87.500.-

Zoekt u een woning in Ede of omgeving? Vraagt 
dan onze gratis woninggids, waarin al onze aan
biedingen uitvoerig zijn ontschreven en gefotogra
feerd.

H. NORDER -  ASSURANTIëN
H E LLE N D O O R N

De Notenhoek 32 -  Telefoon 05486-4231
Vraagt ons inlichtingen over onze zeer lage premies
voor

VEE-VERZEKERING
Een stal van f100.000,- waarde aan vee kost u bij 
ons slechts f 300,- per jaar. Vraagt toezending van 
een foldèr.

Wij geven u ook graag advies over:

paardenverzekering -  brand/bedrijfsschadeverzeke- 
ring, motorrijtuigenverzekering, pensioenvoorzienin
gen, hypotheken en geldleningen.

U be lt 05486-4231 en w ij staan voor u klaar.

le n d in g s w e e k  21-27ju n i
Een week voor jongelui, die hun leven 
voor honderd procent aan God willen 
toewijden en ernaar verlangen Zijn wil 
voor hun leven te ontdekken en Hem 
te volgen.
Hoofdspreker: fio y  Hession, schrijver 
van 'De weg naar Golgotha'.
Andere sprekers: Herman H. ter Welle, 
direkteur van 'In de Ruimte', Jan Pit, 
mentor van het Vormingscentrum.
Een groot deel van de week zal worden 
besteed aan informatie over diverse zen- 
dingsgebieden. Kosten f  85,-- 
Gebruik de bon  om  je  op te geven.

f  — N.
la n d in g »  b g e e n k o m & l
21 Juni, 2 uur, Julianakerk,
Julianalaan, Soestdijk.
Feestelijke inzegenings- en uitzendings- 
dienst van da afgestudeerde studenten 
van Vormingscentrum 'In de Ruimte'. 
Spreker: Roy Hession.
Muzikale medewerking: 'Inde Ruimte'- 
jeugdkoor o.l.v. Lobby Sleutel. Het ge
heel staat onder leiding van Jan Pit 

^en Herman H. ter Welle. _______^

Stuur de bon op naar Stichting 'In de Ruimte', Klein Engendaalweg 62, Soest, 
telefoon 02155 -18014*.
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Bijgaand leest U een tweede gedeelte van 
de toespraak van M. W. Aantjes op de 
partijraad van zaterdag j.l.

Als er eerst een algemeen oor
deel gegeven mag worden over • 
het kabinets-beleid, dan is mijn 
mening dat er weliswaar niet 
gesproken kan worden van een 
echt coalitie-beleid, maar dat 
het zich ondanks de moeizame 
en pijnlijke formatie toch in 
'̂toenemende mate in die rich
ting heeft ontwikkeld, in die zin 
dat het beleid in het algemeen 
gevoerd kon worden met de 
steun van de fracties, waarvan 
geestverwanten in het kabinet 
zitting hebben.

Natuurlijk heeft de P.v.d.A. als 
grootste regeringspartij een redelijk 
grote invloed op het beleid, maar 
het is geen socialistisch beleid. De
genen, die in hun politieke rede
voeringen of artikelen kabinet en 
partij van de arbeid afwisselend als 
synoniemen hanteren roepen 
daarmee suggesties op (en dat is 
waarschijnlijk ook hun bedoeling) 
die onrecht doen aan de werkelijk
heid. Zij maken zich schuldig aan 
precies dezelfde polariserende de
magogie waarmee socialisten voor
heen de kabinetten De Jong en 
Biesheuvel als liberale kabinetten 
voorstelden.

Invloed A.R.P. 
K.V.P.

en

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en echaftketen
scholen en
kerken
directie- en.
schaft-

H A Q D I N X V E L D
tel. Giessendam-Hardinxveld 3888

ar tij raadsleden en belangstellenden luisteren aandachtig naar Aantjes’ toespraak.

tot

PoïïinÊ klimaat m ede bepalend 
voor slagen kabinetsbeleid

Beleid komt méér |  
stand door afdwin
dan door overtuigen

Anderzijds is het natuurlijk ook 
niet zo dat de christen-democraten 
de dienst uitmaken. Maar zij oefe  ̂
nen wel een wezenlijke invloed op 
het beleid uit en onze eigen doel
stellingen zijn daarin in een rede
lijke mate te herkennen. Van som
mige beleidsterreinen kan zelfs ge
zegd worden dat de grootste steun 
juist is verleend van christen
democratische zijde. Zo is bijvoor
beeld op het terrein van de defen
sie de krachtige stellingname van 
de ARP een grote steun voor het 
kabinet gëweest. Ik geloof zonder 
de waarheid geweld aan te doen te 
mogen zeggen dat de houding van 
de A.R.-fractie er in belangrijke 

\mate toe heeft bijgedragen dat de 
P.v.d.A. met betrekking tot de 
NAVO niet de weg van de P.P:R. is 
opgegaan welke bezwaren men 
overigens ook tegen de congres
besluiten mag hebben.

Buitenlandse beleid
Grote steun heeft ook het buiten
landse beleid van ons ontvangen. 
Vandaag worden Vredeling en Van 
der Stoel niet alleen door Kruisin- 
ga, maar zelfs in VVD-kringen en in 
Elseviers-Weekblad als voorbeel
den genoemd van constructieve so
cialisten met wie samenwerking 
zeer wel mogelijk zou zijn. Sommi
gen zijn kort van geheugen. Nauwe
lijks een'jaar geleden klaagden Hil- 
terman en Hoogendijk.over de „on
gelukkige diplomatie” van Van der 
Stoel en zijn „nutteloze sympathie” 
voor Israël. Politici van allerlei 
kleur verdrongen zich op de stoep 
van Rabbani om de door Van der 
Stoel aangerichte olieschade te 
herstellen. De minister van Buiten
landse Zaken heeft onze nationale 
eer echter niet aan onze olie- 
behoefte opgeofferd en zijn jongste 
bezoek aan Egypte bewijst, dat dit 
karaktervolle beleid tenslotte óok 
op de Arabische wereld indruk 
heeft gemaakt. Door dit beleid heeft 
Nederland én de solidariteit met Is
raël gehandhaafd én de rechten van 
de Palestijnen niet uit het oog ver
loren, én het respect van Egypte 
verworven én de olie-boycot over
leefd. 'Als er één fractie geweest is 
die dit beleid konsekwent heeft ge
steund dan is het wel de anti

revolutionaire geweest. Ik zou ook 
de ontwikkelingssamenwerking 
kunnen noemen. Wij hebben op 
onderdelen zeker kritiek. Zeker 
geldt dit 'de provocerende en mo
nopoliserende wijze waarop minis
ter Pronk zijn beleid buiten het 
parlement presenteert en de ver
denking die hij steeds weer oproept 
de hulpverlening te willen politise
ren. Maar de ruimte die voor het 
beleid wordt geboden beantwoordt 
meer aan de eisen die ons eigen 
program al jarenlang stelt dan 

'voorheen het geval was.
Bij het financiële en het'sociaal- 
economische beleid geldt onze kri
tiek wellicht andere onderdelen en 
aspekten dan voorheen, maar er is 
veel eerder sprake van continuïteit 
dan van strijd. Stellig zijn er ook 
beleidsterreinen te noemen, waar
over ons oordeél negatief o f althans

en daarvan dan publiek de ambte
naren, zijn voorganger en zijn mi
nister de schuld geeft. Het is teke
nend voor de politieke verhoudin
gen dat ook dit konflikt weer in de 
blokken-sfeer van progressieven en 
christen-democraten is getrokken, 
hoewel dit er niets maar dan ook 
niets mee te maken heeft. Als Glas
tra Van Loon A.R. of K.V.P. was 
geweest, was het konflikt en was 
ook mijn oordeel niet anders ge
weest. Ik vind dan ook dat waar
nemend K.V.P.-fractievoorzitter 
Weijters wijs heeft 'gehandeld door 
zich niet door de uitlatingen van 
Van Thijn te laten provoceren maar 
zich ertoe te beperken te verklaren 
dat het hier gaat om een konflikt 
tussen een minister en zijn staats
secretaris, waarbij de politieke 
kleur niet in het geding is. En in 
onze constitutionele verhoudingen

voor ernstige kritiek. Het gehele 
overheidsbeleid zal in de komende 
kabinetsperiode dan ook mede ge
richt moeten zijn op het verkrijgen 
van meer rechtvaardige ihkomens- 
en vermogensverhoudingen” , (pag. 
14). Winstdelingsregelingen dienen 
te worden bevorderd en vermogens- 
aanwasdeling dient krachtig te 
worden gestimuleerd, ook langs de

weg van wettelijke regelingen met 
een verplichtend karakter (15). 
Dergelijke programma’s worden 
niet alleen opgesteld om stemmen te 
winnen, maar vooral om in beleid 
te worden omgezet: En als de rege
ring op dit gebied iets doet, dan 
herkennen wij ons program daarin 
en dan zijn wij in beginsel bereid 
het te steunen. Dit wil niet zeggen 
dat wij op de ingediende Nota In
komensbeleid geen kritiek hebben. 
Integendeel, leest u de artikelen 
van Vermaat in Nederlandse Ge
dachten maar, vooral als hij het 
binnenkort zal hebben over de 
overheidsverantwoordelijkheid. Wij 
zullen echter vanuit een positieve 
benadering aan de behandeling 
deelnemen. Dan zijn wij niet bezig 
een ombuiging van de maat
schappij in socialistische zin af te 
zwakken, maar om ons eigen pro
gram in beleid om te zetten.

Vijandelijke
bondgenoten

De grootste bedreiging voor het 
kabinet acht ik dat socialisten en 
christen-democraten wel samen iets 
tot stand brengen maar er niet als 
een gezamenlijk bereikt resultaat 
voor staan. De beleidsvorming 
vindt teveel plaats in de sfeer van 
vijandelijke bondgenoten, alsof ei
gen bewindslieden voortdurend op 
vijandelijk gebied moeten opere
ren. Dit hangt natuurlijk samen 
met de ontstaansgeschiedenis van 
het kabinet. De formatie heeft een 
hypotheek op de politieke verhou
dingen gelegd die gedurende de 
gehele kabinetsperiode daarop zal 
blijven drukken en pas bij de vol
gende formatie geheel zal kunnen 
worden afgelost.Maar dit laatste zal alleen mogelijk zijn als op die hypotheek reeds gedurende deze kabinetsperiode voortdurend zal zijn afbetaald. '

Lattoflex, een door artsen uitgekiende 
manier van gezond slapen

Geen monopolisering
klimaat-

kritischer is. Met name in de zeer . .is dan uiteraard het oordeel van de 
belangrijke welzijnssektor in brede minister beslissend, 
zin hebben wij zorgen, twijfels en 
bezwaren die nog allerminst zijn 
weggenomen. Van twee jaar 
kabinet-Den Üyl is een krisislijstje 
te maken dat waarachtig niet kort 

• is en minstens eenmaal per maand 
wordt aangevuld. Wie dit lijstje na
gaat zal echter konstatefen dat de 
echte moeilijkheden als regel bij de 
ondergeschikte beleidszaken lagen 
of buiten de directe beleidssfeer.
Vooral dit laatste is kenmerkend 
voor de verhoudingen. Want er zijn 
wel grote problemen, maar ze lig
gen meestal buiten de directe be- 
léidssfeer. Er is echter ook zoiets 
als een politiek klimaat, dat in hoge 
mate mede bepalend is voor het 
slagen of mislukken van een beleid 
en kabinet. Wanneer socialistische 
bewindslieden in eigen kring ver
dacht worden gemaakt vanwege 
het enkele feit dat zij de steun van 
christen-democratische fracties 
verkrijgen, dan is dat een vrucht 
van een polariserend zwart-wit 
denken dat klimaat-bedervend is, 
zeker als de nieuwe partijvoorzitter 
bij haar functie-aanvaarding nog 
eens extra tot voortgezette polarisa
tie ten aanzien van de „confessio
nelen” oproept.

Lattoflex is een nieuwe methode van 
gezond slapen, gebaseerd op een juist 
berekende steun van de wervelkolom. 
Deze steun moet vast en toch soepel 
zijn en dit is slechts mogelijk door de 
werking van twee onafscheidbare 
elementen:
1
De Lattoflex bedvering, samengesteld 
uit verende latten in gelaagd hout 
dwarsliggend tegenover de lengte-as 
van het lichaam en steunend op

Het Lattoflex-principe past zich zeer juist 
aan bij het rustende lichaam, 
onder: een sterk doorzakkend bed dat 
het lichaam dwingt een ongezonde, 
slechte houding aan te nemen.

De Lattoflex matras is van 
schuimrubber of van 
polyoxypropyleenschuim. Heeft geen 
holten en is ademend. Veerkracht en 
weerstand zijn aangepast aan de 
onderliggende vering..

Lattoflex bedden en matrassen bestaan in 
vele uitvoeringen. Vanaf zeer eenvoudig 
tot betrekkelijk luxe. 15 modellen in 
totaal.

Linker-Lisse
Meer informatie over Lattoflex? Vraag 
een folder aan bij Linker-Lisse.

Glastra Van Loon
Oök fricties in de personele sfeer 
zijn voor een goed politiek klimaat 
niet bevorderlijk en daarvan heeft 
het kabinet er nogal wat gekend. 
Eerst de openbare kritiek van mi
nister Vorrink op Boersma, daarna 
het interview van Wredeling, ver
volgens de veroordeling van Pronk 
en deze week de affaire-Glastra van 
Loon die ik de ergste in dit rijjje 
vind. Het is mij namelijk een raad
sel hoe van een minister verlangd 
mag worden dat hij vertrouwen 
blijft stellen in een staatssecretaris 
die na twee jaar erkennen moet dat 
hij zelfs zijn beperkte beleidster
rein volstrekt niet in de hand heeft

In het rijtje van
belemmerende factoren behoort soepele rubbergewrichten.
oök het wekken van de indruk dat 2 
het beleid meer door afdwingen 
dan door overtuigen tot stand 
komt, meer door bloksgewijze pola
riserend beslissen dan door sa
menwerkend beslissen. Daartoe 
behoort ook het monopoliseren van 
wat in het beleid met het eigen 
program in overeenstemming is en 
het uitsluitend aan anderen wijten 
van wat daarvan afwijkt. Wij maken 
er ons wederkerig weleens schuldig 
aan, maar in alle objektiviteit meen 
ik toch dat dit vooral van de pro
gressieve partijen gezegd moet 
worden. Dit geeft een totaal verte
kend beeld van de werkelijkheid.
Er zijn gelukkig veel dingen waar

eensPza£ eDan denktkTok'alnTaï e e n  g e z e l l ig  h u is  v o l  b e h a a g l i jk  s la a p c o m fo r t
van maatregelen op sociaal- 
economisch terrein. In ons eigen 
program van aktie wordt bijvoor
beeld gepleit voor toekenning van 
een invloed van de werknemers op 

. het beleid van de grotere onderne
mingen die tenminste gelijkwaar- 
dig is aan de invloed van de kapi
taalverschaffers (pagina 23).
Ons program van aktie wenst dat 
het inkomensbeleid een centraal 
punt van het regeringsbeleid zal 
zijn, staat vermindering van 
inkomens- en vermogensverschil- 
len voor, vraagt een zodanige ver
andering van de inkomensverhou- 
dingsbepalende factoren dat recht
vaardige inkomensverhoudingen 
worden bereikt, en pleit met zoveel 
woorden voor Winstdeling, spaarre
gelingen en vermogensaan- 
wasdeling (pag. 36). Het ge
meenschappelijk urgentieprogram 
der drie christen-democratische 
partijen ademt dezelfde geest: „De 
inkomens- en vermogensverhou
dingen in ons land zijn nog vatbaar

Dit is ’m, onze nieuwe showroom aan de 
Kanaalstraat 94 te Llese, geopend van 
maandag t/m zaterdag vao 9 uur 's mor
gens tot half éen en van half twee tot 
6 uur 's avonds.

Op. donderdagavond, koopavond zijn we 
tot 9 uur open.
Dicht zijn we Op maandagmorgen.
U kunt ons ook bellen: 02521 -14541*. 
Slaaplnlormatie: 12068.
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Arjos bezocht Europees Parlement

Politiemacht alternatief 
voor kernmacht

Op initiatief van één van de 
fraktiebegeleidingsgroepen 
„buitenlands beleid” van de 
Arjos, bracht een groep 
Arjos-leden, vergezeld door 
enkele leden van de „moe- 
derpartij”, op donderdag 15 
mei een bezoek aan Straats
burg, waar het Europees 
Parlement vergadert.

D o o r WIM POLMAN 
en BERT VALK

leden buitenlandse 
kommissie Arjos

In deze kolommen treft u een aan
tal impressies aan van gesprekken 
die men voerde met Nederlandse 
parlementariërs die deel uitmaken 
van het Europees Parlement. „Het 
verdient waardering dat er eens 
mensen van de achterban een 
kijkje komen nemen”, aldus één 
van de volksvertegenwoordigers.

KERNBEWAPENING
Ter sprake kwam o.a. de problema
tiek van vrede en veiligheid. De 
heer Schuit (lid van de Eerste Ka
mer voor de KVP), ziet kernbewa
pening als iets dat onontkoombaar 
is, zolang er nog geen voldoende

internationale afspraken zijn. Een 
Europese kernmacht is een logisch 
uitvloeisel van een Europese iden
titeit, vindt hij. De totale oplossing 
voor dit Vraagstuk zou een goede 
internationale politiemacht moeten 
zijn. Bij afwezigheid daarvan, moet 
men de realiteit van de huidige 
machtsverhoudingen blijven zien. 
Een vraag die voortdurend aan de 
orde komt is ook: waarom interes
seert „de gewone man” zich niet of 
nauwelijks voor het doen en laten 
binnen de E.G. Vooral de verdere 
Europese integratie is immers van 
toenemend belang voor de aange
sloten landen en hun inwoners. 
Volgens Schuit verkeert de E:G. 
momenteel nog in een opbouwfase. 
Men beschikt niet over duidelijke 
herkenningstekenen die een natie 
wel heeft: een staatshoofd, één 
munt, een volkslied, een hoofdstad, 
enz. Ook is er nog geen volksverte
genwoordiging en is de huidige 
Raad van Ministers oppermachtig 
v.w.b. de wetgeving. Het Europees 
Parlement is thans niet meer dan 
een adviserend orgaan, met be
perkte bevoegdheden waar het gaat 
om de belangrijke beslissingen die 
genomen worden.
Naar de mening van Schuit is één 
van de belangrijkste gevaren die de 
éénwordingsgedachte bedreigen, de 

• gedachte van b.v. landen als Frank
rijk en Engeland, dat men nog

krachtig genoeg is om op basis van 
eigen kracht een vooraanstaande 
rol in de wereld te spelen. Men zal 
zich op den duur toch neer moeten 
leggen bij de wetenschap, dat de 
Verenigde Staten, Rusland en 
China de machtigste mogendheden 
zijn. Toch is er in dit verband ook 
veel goeds bereikt. Denk aan de 
Duits-Franse verzoening, die door 
toedoen van de staatsman Robert 
Schuman tot stand kwam.
Met de heer Van der Hek (PvdA- 
Tweede Kamerlid), werd voorname
lijk van gedachten gewisseld over 
de oliekrisis en de politieke nasleep 
daarvan. Voor het feit dat de E.G. 
tijdens de oliekrisis niet funktio- 
neerde, noemt de heer V.d. Hek 
drie oorzaken.

• Ondanks het feit dat er sprake is 
van een interne markt, waarbij het

principe is dat wat de één te veel 
heeft, wordt verkocht aan degeen 
die te kort heeft, bleven de lidsta
ten op hun eigen voorraden zitten.
• Er is ook een gemeenschappe
lijke handelspolitiek. Daar kwam 
eveneens weinig van terecht. B.v. 
Frankrijk stelde zijn eigen 
energie-voorraden veilig, door op 
eigen houtje een zeer vriendschap
pelijke houding t.o.v. de Arabische 
landen in te nemen.
• De regels die er zijn tegen 
konkurrentie-beperking, werden op 
geen enkele manier nageleefd.
De mogelijkheden voor een ge
meenschappelijk energiebeleid in 
de toekomst ziet het parlementslid 
somber in. Er zijn landen die vooral 
de kernenergie een rol willen laten 
spelen, anderen willen het aksent 
leggen op olie en gas (o.a. Neder
land), en weer anderen betrekken

De delegatie Arjossers en enkele A.R.P,-ers voor de gebouwen van 
het Europees Parlement.

vooral de winning van steenkool bij 
hun visie op het oplossen van de 
energie-problemen (o.a. Engeland).

VOORUITSTREVEND
De heer Westenbroek (sekretaris 
van de Christen-Demokratisehe 
fraktie in het Europees Parlement 
en KVP-lid), verhaalde over de in
terne verhoudingen binnen het Eu
ropees Parlement. De Nederlanders 
stéllen zich over het algemeen het 
meest vooruitstrevend op. Het 
meest sterk is het kontrast met de 
Duitse CDU/CSU-afgevaardigden. 
De Belgische Christen-Demokraten 
denken nogal pragmatisch. De Ita
liaanse Christendemokratische af
gevaardigden behoren op zich al 
weer tot zeven vleugels binnen hun 
eigen partij, die allen, min of meer 
in het Europees Parlement zijn ver
tegenwoordigd. Afgézien van de 
onderlinge sfeer, die goed is, wordt 
er dan ook vaak verdeeld gestemd. 
Het vormen van één Christen- 
Demokratisehe Partij in Europa zal 
kennelijk een'moeilijke zaak wor
den. Dit soort problemen spelen 
trouwens ook een rol bij de socia
listische en konservatieve partijen. 
De goede sfeer tussen de Neder
landse afgevaardigden onderling is 
wel verklaarbaar. Gedurende zit
tingen van het parlement gaat men 
’s avonds niet naar huis en heeft 
men gelegenheid voor nadere ge
sprekken. Dat is in Nederland 
veelal onmogelijk. , I
In dit verband wees de heer 
Westenbroek nog op de for
matie van het kabinet Den 
Uyl, waarbij een aantal leden 
van het Europees Parlement 
(Burger, Vredeling, Wester- 
terp) zeker een rol hebben 
gespeeld.

De vergadering van de voor- 
jaarspartijraad, die zater
dag j.l. in de Buitensociëteit 
te Zwolle werd gehouden, 
valt met vier termen te type
ren: ,JHartelijk, loyaal, en
thousiast en gezapig” .

Hartelijk jegens de gelukkig weer 
herstelde voorzitter van de partij, 
Drs. J. de Koning, en jegens het 
nieuwe erelid, de heer H. Algra; 
loyaal tegenover de waarnemend 
voorzitter, de jaarverslagen en de 
notulen van de vorige partijraad; 
enthousiast bij de rede van de voor
zitter van de ARP Tweede Kamer
fractie, de heer Aantjes, en ten
slotte gezapig bij één van de belang
rijkste aspecten van dezé partij
raad, de bespreking van het poli
tieke beleid.
Velen uit-, de ARP hebben het 
PvdA-congres verweten „Chao
tisch” te zijn; de achter de tafel op 
het podium zittende kamerleden 
zullen zaterdag j.l. wel gesnakt 
hebben naar een beetje meer vuur- 
wèrk. Bovendien was het nogal op
vallend, dat er van de 350, ’s mor
gens aanwezige, leden aan het 
einde van de middag welgeteld nog 
150 over waren, ondanks het feit 
dat partijleiding en kamerfractie 
zich alle moeite hadden getroost 
om de ARP-achterban op deze par
tijraadsvergadering de gelegenheid 
te geven met grieven, vragen en 
problemen te komen.
Teneinde de materie wat te structu
reren had de partijleiding besloten 
alles wat het afgelopen jaar in de 
kamer aan de orde is geweest, c.q. 
nog in het komende jaar moet ko
men, onder te brengen in een vijftal 
blokken, te weten:
• internationale politiek
• binnenlands bestuur
• welzijn
• diversen
• sociaal, financieel - en econoi 
misch beleid.

Vraagtekens
Aan de uitnodiging om voorts 
schriftelijke vragen in te dienen 
was helaas maar op beperkte schaal 
gehoor gegeven. Gelukkig bleek 
ook een enkele kamercentrale wat ' 
vragen achter de hand te hebben, 
zodat er gediscussieerd kon wor
den. De kamerleden achter de tafel 
beantwoordden keurig de vragen, 
echter de reacties uit de zaal bleyen 
uit.. Slechts Jiier en daar. probeerde
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iemand met een luciferhoutje bij 
het eerste stuk vuurwerk te komen, 
maar zonder veel succes. Het 
waarom van deze gezapigheid is 
niet duidelijk. Hoe langer men er
over .nadenkt, hoe meer vragen er 
worden opgeroepen.
De morgenvergadering had een 
heel ander karakter. Het weerzien 
van Drs. de Koning zal daartoe ze
ker hebben bijgedragen. Het was 
de moeite waard ’s morgens aanwe
zig te zijn. Het openingswoord van 
de waarnemend partijvoorzitter 
was kort, maar krachtig en werkte 
stimulerend op de aanwezigen. 
Zelfs de bespreking van de jaarver
slagen van de ARP, de ARJOS en 
de Dr. A. Kuyperstichting -  meestal 
hamerstükken -  bracht wat onrust, 
toen de heer Sprong uit Eindhoven 
de Kuyperstichting confronteerde 
met een gebrek aan belangstelling 
hunnerzijds voor de onderwijspro
blematiek. Met name kwam de 
vraag naar voren waarom in de ad
viesraad zo weinig over de onder
havige materie werd gesproken. De 
voorzitter van de Kuyperstichting 
de heer Grosheide, vertelde dat er 
binnen de adviesraad wel groepen 
bezig zijn met deelproblemen, doch

dat de onderbezetting van de Stich
ting debet is aan de beperkte pro
ductie.

Rede van Aantjes
Elders in dit nummer van Neder
landse Gedachten wordt uitvoerig 
ingegaan op de rede van de voorzit
ter van de ARP Tweede Kamerfrac
tie, Mr. W. Aantjes. Het behoeft 
geen betoog dat de aandacht van de 
pers en van de andere aanwezigen 
op dat moment groot was. Applaus 
oogstte hij met zijn opmerkingen 
over de afschaffing van de Etherre
clame en de AR-initiatieven om te 
komen tot een proefondervinde
lijke vaststelling van de mogelijk
heid volgend jaar één CDA-lijst te 
vormen. Hoewel Aantjes de partij
raad had voorbereid op een lange 
luistertijd was het volle uur om, 
voordat de aanwezigen er erg in 
hadden. De heer Aantjes eindigde 
zijn toespraak met de volgende 
uitspraken: „Niet de revolutie, niet 
de restauratie, maar de reformatie 
is de weg voor een politiek gericht 
op het Evangelie. Christen
democratie niet vanwege haar 
vorm, maar vanwege haar inhóud.

Ook de president van de Nederlandse Bank dr. J. Zijlstra en zijn' 
echtgenote waren aanwezig op de partijraad.

Niet het CDA onder de leus 
„Christen-democraten aller landen 
verenigd U” , maar het CDA 'voor 
een beleid, waarin het richtsnoer 
van het Evangelie herkenbaar is. 
De Christen-democratie zal het le
vende bewijs dienen te zijn -van de 
spreuk van Talma „De democratie 
zal alleen veilig zijn als zij zich laat 
beheersen door den Christus” . 
Hoewel de middag wat lauw pas
seerde, zijn er toch een aantal uit
spraken gedaan, die de moeite 
waard zijn om te onthouden: Zo 
stelde Aantjes, dat we moeten er
kennen dat ook de Palestijnen poli
tieke rechten hebben. Maar de op
lossing van het totale probleem 
dient niet ten koste te gaan van de 
Staat Israël, en niet van de Pales
tijnen. Het oplossen van dit pro
bleem is in eerste instantie een 
zaak voor de betrokken landen zelf, 
zij het met behulp van enkele bui
tenstaanders. Prof. Albeda en Mr. 
Scholten spraken zich uit voor de 
gedachte dat investeren onder 
voorwaarden misschien wel eens 
beter zou kunnen zijn voor de aan
passing van het Zuid-Afrikaanse 
systeem, dan dezïnvesteren. 
Daarbij vertolkte de heer Scholten 
de vrees, dat de Zuid-Afrikaanse 
regering misschien wel eens te laat 
zou kunnen zijn met het omvormen 
van haar politiek. De heer Van 
Dam ging nog in op het feit, dat 
Cuba niet voldoet aan het interna
tionale criterium voor „arm land” 
en dat er wel andere landen te vin
den zijn die onze hulp nodig heb
ben. Op de vraag hoe de ARP- 
fractie zich had opgesteld in de 
zaak van de opvolging van de Star- 
fighter, antwoordde mevr. Van 
Leeuwen, dat dit in principe een 
kwestie voor het kabinet was, van
wege het feit dat er internationale 
afspraken zijn gemaakt.

Abortus
De heer Aantjes bracht in het kader 
van de abortusproblematiek onder 
de aandacht, dat de ARP bij het re-

geeraccoord „Steenkamp”  in
stemde met een verdergaand com
promisvoorstel. Desalniettemin 
hoopte hij dat de kracht van het ge
tuigenis een kamermeerderheid zou 
teweeg brengen voor het KVP-ARP 
wetsontwerp.
Het kamerlid De Boer wees dé par- 
tijraadsleden op de verplichting de 
Christelijke organisaties wezenlijke 
inhoud te geven, omdat anders de 
verantwoordelijke bewindslieden 
de subsidiehanden zullen terug
trekken. Hij wees daarbij op het 
feit dat deze bewindslieden niet het 
mes,,a priori” in de Christelijke or
ganisaties willen zetten, maar dat 
ze wel bereid zijn de zich niet meer 
als zodanig manifesterende groepe
ringen uit te sluiten van subsidie. 
De waarnemend partijvoorzitter 
moest op een gegeven moment (de 
interesse van de fractie voor het 
bedrijfsleven werd op dat moment 
door de Statencentrale Gouda aan
gevallen) het gesprek afkappen, 
omdat er nog een aantal ingediende 
resoluties moesten worden behan
deld.
De resolutie van de Statencentrale 
Gouda, waarin verzocht werd geen 
lastenverzwaring voor het bedrijfs
leven toe te staan, bij de Vermo
gens Aanwasdeling, werd verwor
pen, met name omdat het kamerlid 
Vermaat stelde dat een dergelijke 
resolutie te prematuur was en pas 
zin zal hebben als het debat over 
deze materie, plaatsvindt . Aan de 
orde kwamen daarna een aantal re
soluties, eigenlijk allemaal betrek
king hebbende op de ondersteu
ning van het door de Tweede Ka
merfractie gevoerde beleid. Twee 
resoluties, namelijk die van de Sta
tencentrale Gouda en het Dagelijks 
Bestuur van de ARJOS, spraken 
over een verdergaande polarisering 
van de zijde van de z.g. linkse par
tijen en de goede manier, waarop 
de ARP zich „eerlijk en consistent” 
daartegenover opstelde. De ARJOS 
verzocht de partijraadsleden bo
vendien nog zich uit té spreken 
over een activeren van alle partijen 
teneinde de weerstanden tussen 
Christen-democraten en socialisten 
te overbruggen, om zodoende de 
mogelijkheid te scheppen nu en in 
een volgende kabinetsperiode, op 
basis van wederzijds respect en 
vertrouwen tussen socialisten en 
christen-democraten, op vruchtbare 
wijze samen te werken. Mr. Aantjes 
had aan beide resoluties niet zoveel 
behoefte. In de eerste plaats, omdat 
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R e i s b u r e a u  „ B A K "
Marktstraat 6 - ALKMAAR - Telefoon 072-1.10.44

Uw  agent voor:

B el NU

en U ontvangt het 

gew enste programma 

voor 1975

k  AIRTOUR EUROPA

★  FIT

k  HOTELPLAN 

k  EUROTOURS

★  CHRISTOFFEL

★  SUNAIR 

k  BROERE

k  DE JONG S TOURS en

★  RIJNVAKANTIE
(ROTTERDAM-RIJNLIJN)

TE KO O P  
IN HOLTEN

EEN BOERDERIJTJE
± 25 jaar oud.

met 7780 m2 grond, weiland en bos 
Gelegen naast een camping,
2 km. van het Dorp Holten 

Gelegen Look 91 (Bij Rijssenseweg)

Vierpolders
vrijstaande
bungalow

Plaats zelf uw 
open haard

met een compleet Unex-bomvpakket,

vanaf f 600,-
met cv, tuin en dijkland tot 
opp. 3250 m2. Ine!.: keuken, 
woonk., 2 slaapk., ruime 
douchecel, ged. beloopbare 
zolder. Vraagprijs f125.000 
k.k.

Gemakkelijk-aan te brengen; past op 
iedere schoorsteen. Aangename bij- 
verwarming voor "kille dagen. Met 
garantie en Giveg-keur.

Geeft de gezellige sfeer
Inl.

H. J . ROBERS,
Bemiddeling makelaarskan

toor
A. van der Hoek

Lid N.B.M.
Jacoba van Beierenlaan 1, 

Oostvoorne. Tel.: 01855- 
3319.

van vroeger
gasgestookt, dus geen stof en geen 
roet.

Mak. o.g.
Pastoriestraat 48 - Holten 

Tel. 05483-1649.
Vraag kleurenfolder bjj Unex Trading B.V., 
Postbus 1063. Enschede. TeL 053 - 320076.
Nrd. Esmarkerrondvveg 419.

Wonen in de Hoekscha W aard
16 minuten van Rotterdam en Botlek

keuze u if —  60 panden o.a. 
bungalows, Vrijstaand, 2 onder 1 kap, 
eengezinswoningen en bedrijfspanden.
Vraagt toezending 
van de meest 
volledige
MET FOTO’S EN AT.T.E AFMETINGEN.

Onroerend goed

„De Groot”
Taxatie - Koop - 
Verkoop - Advies r 
Assuranties - 
Hypotheken

WEST-VOORSTRAAT 6 - TELEFOON 01860-2456 
OUD-BEIJERLAND '
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Mr. Y. Scholten over werkzaamheden PPAC:

„Ik heb bepaald hoop 
op een positief resultaat”

„Ik heb bepaald hoop op 
een positief resultaat van de 
werkzaamheden voor de 
Permanente Program Advies 
Commissie van het CDA”.

Dit zei ons de voorzitter van dit col
lege, afgekort PPAC, in een gesprek 
met de redactie van CDAktueel. Het 
leek de redactie een goed idee om 
de lezers van deze rubriek door 
middel van een interview kennis te 
laten nemen van de werkzaamhe
den van één van de organen van 
het CDA die een belangrijke rol 
kan gaart spelen bij de bezinnings- 
arbeid binnen het ^Christen Demo
cratisch 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 
voorzitter van de PPAC iets nader 
inlichten omtrent de ontstaansre- 
den van deze commissie?.
„Bij de voorbereiding van het CDA 
is onder andere het punt naar voren 
gekomen dat eens per jaar een be
paalde commissie Wet Algemeen 
Bestuur van hét CDA zou adviseren 
omtrent de hoofdlijnen van het be
leid alsmede omtrent uitvoering en 
bijstelling van het program. Als zo
danig betreft het hier een nieuw 
experiment in de Nederlandse poli
tiek.
Een achterliggende gedachte was 
hierbij dat in de praktijk vaak 
blijkt dat de voor een periode van 
vier jaar gemaakte verkiezingspro
gramma’s veelal niet uitgevoerd 
kunnen worden wegens verande^ 
rende omstandiheden. Bij die 
PPAC-adviezen zou je je kunnen 
voorstellen dat er punten worden 
aangegeven waarvan de commissie 
meent dat die beklemtoond zouden 
moeten worden. Ook zou zij kun
nen aangeven wat enerzijds bereikt 
is en wat anderzijds nog gereali-, 
seerd moet worden of welke pro
grammapunten bijstelling verdie
nen, De procedure is dan zo dat na 
bespreking door het Algemeen Be

stuur van deze adviezen het Congres 
erover van gedachten zal wisselen.”

Samenstelling PPAC
Hoe is de PPAC samengesteld? 
„Vanuit elk van de drie partijen zijn 
er 5 personen in deze commissie ver
tegenwoordigd met daarnaast 3 advi
serende leden 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 geko
zen om hun specifieke deskundig
heid op bepaalde beleidssectoren als 
om het feit dat zij geacht worden te 
beschikken over een brede ervaring 
en inzicht in het politieke en maat
schappelijke leven.
In dit verband wijs ik er nog op dat 
ondanks de benaming deze commis
sie niet het orgaan 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 én om 
toekomstgerichte arbeid. Het is zeker 
niet de bedoeling dat wij de verschil
lende fracties „rapportcijfers” zou
den gaan geven. Overigens zouden 
de PPAC-adviezen op den duur mis
schien mogelijk bouwstenen kunnen 
vormen voor de werkelijke pro
grammamakers.”
Kunt u als voorzitter al iets zeggen 
over de huidige bezigheden van de ' 
commissie?
„Hoewel het daarvoor eigenlijk nog

Mr. Y. Scholten
te vroeg is, wil ik daar toch wel iets 
over zeggen. Onze werkwijze is dat 
we een beperkt aantal onderwerpen 
uit het totale bëleid uitkiezen. Je 
kunt nu eenmaal onmogelijk het to
tale 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 behande
len neem je dan een volgend jaar bij 
de kop, zodat je toch degelijk in een 
bepaalde periode diverse thema’s de 
revue van deze commissie kunt laten 
passeren.”
Hoe zit het met 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 vastgestelde Con
gres onze werkzaamheden nog vóór 
die le augustus af te ronden. Onze 
streefdatum is 1 juli. Het zal overi
gens nog flink wat moeite kosten 
om dan het advies gereed te heb
ben.”

Goede sfeer 
in commissie

Verloopt het experiment PPAC” tot 
nu toe bevredigend?
„Binnen 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 be
treft heel snel naar een eenheid ge
groeid, wat ik erg belangrijk vind. 
Als u mij dat vraagt wil ik wel zeg
gen dat ik bepaald hoop heb op een 
positief resultaat. Overigens stel ik 
me niet direkt voor dat elk CDA-Iid 
het nu met alle adviezen eens zal 
zijn. Dat zou voor een nieuwe groe
pering als deze en gezien de diverse 
moeilijke politieke punten wel een 
bijna onwaarschijnlijk mooi resultaat 
wezen. Wat betreft de kracht van de 
adviezen in de praktijk is het af- 

. wachten geblazen. 'Dat moeten we 
gewoon gaan merkèn. 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 zullen we van

de reacties op onze voorstellen nog 
veel kunnen leren voor de volgende 
jaren.”

Gelooft u dat de PPAC een bijdrage 
kan leveren in de ontwikkeling van 
het CDA? ■
„Ik zie onze commissie als een in-̂  
strument dat bij de discussies binnen 
het CDA behulpzaam is, als een or
gaan dat een aantal bouwstenen voor 
die discussie aandraagt. Hoe meer 
van dit soort samenwerkingsorganen 
er overigens zijn, hoe gemakkelijker 
het CDA verder van de grond komt. 
Die verdere groei van het CDA vind 
ik persoonlijk trouwens een nood
zaak.”

Evangelische
levenshouding

Kunt u tot slot van dit gesprek mis
schien enkele kernwoorden weergeven 
waar u het persoonlijk bij het CDA 
om gaat?
„Allereerst. vind ik de samenbunde
ling van krachten, die tegelijkertijd 
een stuk vernieuwing in de Neder
landse politiek kan opleveren, erg 
belangrijk. Vervolgens noem ik de 
gemeenschappelijke basis van de ge
loofsovertuiging. Ten derde vind ik 
dat het CDA een partij moet zijn die 
naar alle 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 centrum
partij, zeker gegeven het feit van de 
aan de gang zijnde polarisatie. Ook 
in die polarisatie sta je met je eigen 
standpunt toch enigszins in het mid
den.

Maar ik onderstreep graag 
dat het gaat om een partij 
met een duidelijk eigen 
standpunt, ontleent aan de 
evangelische levenshouding 
als basis.”

Positief onthaal CDA -motie

Kritiek op de 
linkse bewindslieden

Vorige maand debatteerde 
de Tweede Kamer met mi
nister Gruijters en staatsse
cretaris Schaefer over het 
bouwbeleid. Deze diskussie 
vond plaats op basis van het 
pas onlangs, 4 maanden later 

, dan gebruikelijk, ingediende 
bouwprogramma 1975.

In dit programma werd definitief 
afgerekend met alle schone „keer
punt”  dromen. Wordt in Keerpunt 
’72 gesproken over „het aantal 
nieuwe en ingrijpend verbeterde 
woningen dat in gebruik genomen 
wordt .stijgt tot tenminste 170 000 in 
1977” , in het bouwprogramma 1975 
komt minister Gruijters tot de kon- 
klusie 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 zeilen moeten worden bijgezet, 
terwijl het ontbrekende aantal op 
geen stukken na gehaald zal wor
den via de vernieuwbouw. Dit alles 
in~een situatie dat meer dan 55 000 
mensen in de bouw zonder werk 
zijn.

Kritiek bouwbeleid
Het zal niet verbazen dat de 
woordvoerders van de 3 CDA- 
frakties, die in goed onderling over
leg hun stellingname in het bouw- 
debat hebben voorbereid kritiek 
hadden op het beleid van de linkse 
bewindslieden op Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening.'Die kri
tiek gold niet het inzakken van de 
bouwmarkt omdat dit allereerst 
moet worden toegeschreven aan 
het bereiken van een zékere verza-

KTUEEL

diging op de woningbouwmarkt ei 
aan een ook duidelijk geringere be 
hoefte aan bouwwerken in ander 
sektoren, zoals nieuwe bedrijfsge 
bouwen en nieuwe wegen. Vermeli 

•moet ook worden, dat eigenlij] 
niemand tijdig de toekomstige be 
hoefte heeft geanalyseerd. Scholte: 
sprak in dit verband van een „col 
lectieve schuld” . Onze kritiek be 
trof veel meer het feit dat de minis 
ter te laat de ernst van de situati 
heeft onderkend en ondanks waai 
sehuwingen -  van ons al in 1973 
de problemen niet juist heeft inge 
schat en daardoor lakoniek op di 
ontwikkelingen heeft gereageerd

Wij hebben ons uiteraard niet tot 
kritiek beperkt maar een aantal 
konkrete suggesties gedaan om ge
leidelijk aan uit de bouwmalaise te 
komen, waarbij duidelijk is, dat he
laas een deel van de werkloze 
bouwvakkers niet meer in deze be
drijfstak aan de slag zal komen, 
maar deze ingrijpende zaak zal dan 
wel op een sociaal en economisch 
verantwoorde wijze moeten gebeu
ren.

CDA-Moties
De C.D.A.-motie Tolman c.s. over 
het met voorrang uitvoeren van een 
programma om gebouwen en ter
reinen beter toegankelijk te maken 
voor gehandikapten en de C.D:A.- 
motie Cornelissen c.s. om in overleg 
met werkgevers en werknemers in 
de bouw een meerjarenplan op te 
stellen om te komen tot een gelei
delijke en sociaal aanvaardbare ca
paciteitsvermindering in de bouw, 
werden door de Kamer aanvaard,, 
terwijl de C.D.A.-motie Scholten c.s. 
werd ingetrokken, nadat de rege
ring de daarin voorgestelde ge
dachte had overgenomen. Dit bete
kent dat op korte termijn 80 mil
joen subsidie beschikbaar komt

voor z.g. groot onderhoud voor ei- 
genaarbewoners. 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- 
frakties positief zal worden gevolgd 
m.n. ook om na te gaan of uitbrei
ding van deze regeling nodig is.
Wij hebben niet de illusie dat na dit 
kamerdebat en de aangekondigde 
extra injektie in de bouw van 1 mil
jard en andere maatregelen de vette 
jaren van Boogaerts, Schut en 
Udink zullen terugkomen, gewoon 
omdat dit niet kan, maar wel de 

Jioop dat op deze wijze een volks
huisvestingsbeleid kan worden ge
voerd dat meer recht doet aan de 
mensen die in de jaren ’60 naar de 

' bouw zijn getrokken om te helpen 
de woningnood op te lossen en een 
beleid dat er ook toe zal bijdragen 
de nog altijd voor velen bestaande 
woningnood op te lossen.
Onnodig te zeggen dat de CDA- 
frakties de verrichtingen van de 
minister kritisch, maar uiteraard 
ook realistisch zullen blijven vol
gen.

P. A. M. Cornelissen
J. N. Scholten 

T. Tolman

Eerste CDA-Congres op 

23 augustus in 

Den Haag

Op zaterdag 23 augustus a.s. wordt 
het eerste Congres van het CDA ge
houden in het Nederlands Congres
gebouw. Het Congres zal zich, naast 
een aantal huishoudelijke zaken, 
vooral bezighouden met politieke 
vraagstukken.
Vermoedelijk reeds in de ochtend
vergadering zullen de drie 
christen-democratische fractievoor
zitters in de Tweede Kamer, de he
ren Aantjes, Andriessen en Krui- 
singa, het Congres toespreken. In 
de middagvergadering wordt ge
discussieerd over het door de Per
manente Program Advies Commis
sie van het CDA op te stellen be
leidsadvies.
De PPAC, onder voorzitterschap 
van mr. Y. Scholten, zal in de loop 
wan de zomermaanden haar beleids
advies aan het Algemeen Bestuur 
van het CDA aanbieden, waarna 
het wordt gepubliceerd en toege
zonden aan de leden van het Con
gres. (Om misverstand te voorko
men: de PPAC stelt niet het verkie- 
zingsprögram op van het CDA. 
Daartoe wordt dezer dagen een 
programcommissie in het leven ge
roepen).
Zoals _bekend zullen 70 recht

streekse leden zitting hebben in het 
Congres. De rechtstreekse leden 
hebben daarvoor tot 1 mei jl. kan
didaten kunnen voordragen. In het 
komende nummer hopen wij be
kend te kunnen maken welke leden 
tot lid van het Congres zijn be
noemd door het Bestuur van het 
CDA. Ook de zusterpartijen in de 
Europese Unie van Christen- 
Democraten (EUCD)'worden uitge
nodigd om het eerste Congres van 
het CDA bij te wonen.
Een van de motieven die ten

grondslag hebben gelegen aan de 
vorming van het CDA, nl. de euro
peanisering van de politieke vraag
stukken en de daarmee samenhan- 
gënde noodzaak van Europese par- 
tijformatie, wordt aldus benadrukt. 
De vergadering van het Congres is 
openbaar. Belangstellenden dienen 
zich aan te melden bij het CDA- 
secretariaat,Jtél. 070-46.52.22, post
bus 7676, Den Haag - 2040. De toe
gangsprijs zal ongeveer f  15,- gaan 
bedragen, te betalen bij de ingang 
van de Congreszaal.

Vervolg van pag. 9

hij geen voorstander was van ap- 
plausresoluties en in de tweede 
plaats omdat er in resoluties ge
sproken werd over een overbrug
ging van de inderdaad aanwezige 
verschilpunten en over moeilijkhe
den met de polarisering. Juist, om
dat hij deze zaken in zijn rede al 
had aangestipt, ried hij de resolu
ties af, immers anders zouden ze 
een tegenstelling suggereren.
Naar aanleiding van Aantjes’ argu
mentatie trok de ARJOS haar reso
lutie in. Na de opmerking van Fred 
Borgman’; „als we het allemaal dan 
zo eens zijn, waarom onderstrepen 
we dat dan niet gewoon met ap
plaus” volgde handgeklap. Spon
taan reageerde de waarnemend 
•Voorzitter met het voorstel tot te
rugtrekken van de DB-resolutie. 
Maar Gouda handhaafde haar reso
lutie die vervolgens slechts enkele 
stemmen kreeg. De later toch in 
stemming gebrachte DB-resolutie 
haalde het wel en zo kon Aantjes

dan toch nog de applausresolutie 
mee naar huis nemen.

Tenslotte
Het is een impressie geworden met 
vele vraagtekens. En toch laat zo’n 
partijraadsbijeenkomst een diepe 
indruk na. Het samen „beginnen” 
en het samen ;,eindigen” , gepaard- 
gaande met het besef dat politiek, 
gebaseerd op een Evangelisch uit
gangspunt, mensen bindt' is altijd 
weer overweldigend.

Mensen hebben elkaar weer 
ontmoet, kennissen hebben 
elkaar weer de hand ge
schud en vrienden hebben 
weer (emotionele) proble
men uitgewisseld. De 
waarde van zoiets is niet te 
beschrijven, dat moet je voe
len. Dus toch een reden om 
er op de volgende partij
raadsvergadering weer bij te 
zijn,.



12 31 mei 1975

Vincent van Gogh Museum
P . Potterstraat 7 , Amsterdam, telefoon 
020-76.48.81. Open alle werkdagen van 10.00 
itot 17.00 uur. Zon- en feestdagen van 13.00 
tot 17.00 uur.

DE EXPOSITIES ZIJN:
200 schilderijen van Vincent van Gogh, zijn 
collectie tekeningen, zijn collectie Japanse 
houtgravures;
De Theo van Gogh Collectie. 60 schilderijen 
van Paul Gauguin, Henri de Toulouse- 
Lautrec e.a.

De toegangsprijs voor alle tentoonstellingen: 
f  2 , -  p.p. Kinderen onder geleide vrij tot 16 
jaar.

Vrije toegang hebben houders van het 
Cultureel Jongeren Paspoort; Het Cultureel 
Bejaarden Paspoort; Houders van 
Jaarkaarten.

Schaf zo’n voordelige jaarkaart nu aan.

Stort f  10,- t.n .v. De Comptabele van Het 
Rijksmuseum Vincent van Gogh.
Postgironummer 1726989.

Tussen al die kranten met 
leningen en opinies is er een krant 

met een andere baas.
Gelukkig hebben onze 
redakteuren en journalisten 
wel een mening.
Deze: ik en mijn huls wij zullen 
de Here dienen.
En dén is wat je zelf vindt 
opeens niet zo belangrijk meer. 
Met die instelling wordt het 
Nederlands Dagblad gemaakt. 
Iedere dag opnieuw.
Ook voor u.

Lees maar ’ns.

Lees maar:

Ondergetekënde abonneert zich tot wederopzegging 
op het Nederlands Dagblad.

Naam ............................... ............................................................

Adres ................................................ ...................................

Woonplaats .............  ...............................................................

Gironummer ...............................................................................

Handtekening ...... ..............  ................  .........................
Ik ontvang gratis het ND-kwartetspel/ND sleuteletui*.
Stuurt u nog geen geld. Voor het abonnementsgeld 
(ƒ 33,36 per kwartaal) ontvangt u een accept-glrokaart.
Oeza bon (in ongefrankeerde enveloppe) zenden aan: 
Administratie Nederlands Dagblad - Antwoordnummer 114 - 
Amersfoort. * Doorhalen wat niet gewenst wordt.
V4__________________________________________ ,_____ _

GLAS IN LOOD ICO
maakt u zelf zeer eenvoudig met Blotlead 
zelfklevende loodstrip

★
KLAAR IN EEN WIP
BIJNA NIET VAN ECHT TE ONDERSCHEIDEN

★
BLOTLEAD STRIP
IS WEERBESTENDIG ECHT LOOD

★  ■*
VRAAG UW VERFLEVERANCIER

TELEFOON 05788-1606 
VAASSEN (GLD.), POSTBUS 31

Te koop aangeboden

geheel verbouwde 
boerderij

nabij de Friese Waddenkust en het Lauwersmeer. Landelijk 
gelegen met een grondoppervlakte van 1800 m2. Geschikt, 

voor permanente bewoning of recreatieve doeleinden
Indeling: moderne kamer/keuken met bar, ruime badkamer 

met ligbad en 2 grote slaapkamers met wastafel. 
Centrale verwarming.

Zwembad 8 x 4-mtr. met verwarming.

Vraagprijs f 150 000.

Informatieadres: telef. 05120-1.38.77.

,NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE’

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer....

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-2113-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

HYPO TH EEK
tot 140 % en meer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.jsrov,
GELDLENING f 5000,- 36 m. f 171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemidd, ONROEREND GOED 
Drs. J. A. Uding & Partn. Fin. adv. en vast-
goedcons. v. Maerlantlaan 7. Amersfoort. Telefoon 
033-1.76.47 (4 lijnen)
Bijkantoren:
•  v.d. Helstlaan 39, H’sum, telef. 02150-1.32.87;
•  ' Tholenseweg 9, A'veen, telef. 020-43.11.99. _____

Vierpolders
Gunstig gelegen goed onderhouden hoekwoning met c.v. en 
grote garage, ruim uitzicht, doorzonkamer met open keuken.
4  ruime slaapkamers, achtertuin op het zuiden. Leeg eind 
juni a.s. Vraagprijs f 90 000 k.k.

Melissant
Mooie bungalow mpt c.v. en grote gar. (3.78 x 8.50). Ruime : 
hal, woonk. 36 m2, 4 slaapk., keuken en bijkeuken. 1140 m2 
grond. Leeg in nader overleg. Vraagprijs f 180 000 k.k.

OUDDORP Z-HOLLAND
Chalet met c.v.-(gas) en grote siertuin op het zuiden. Grond-i 
•oppervlakte 1214 m2. Ruime hal met open trap, woonka-ï 
mer 36 m2, grote keuken en bijkeuken, doucheruimte enj 
ingebouwde garage. 1e verd. 6 slaapkam. en luxe badka-j 

' mer. Wegklapbare trap naar beloopbare vliering. Zeer solide; 
gebouwd met veel extra voorzieningen, terrassen achter-i 
zijde onder groot overstek. Leeg plm. sept. a.s. Vraagprijs! 
f 285 000,- k.k. ' !

Bemiddeling door 
Makelaarskantoor van der Hoek 
Oostvoorne - Tel. 01885-3319

ZONWERING
voor

kantoren 
• .

scholen

etc.

U A 1 / A D A  Voorstraat 418 Dordt 
HA VAKU Telefoon 078-44771

OMMEN
Premie
Koopwoningen

Binnenkort wordt begonnen 
met de bouw van zeer ruime 
woningen t.o. plantsoen in I
het nieuwe uitbreidingsplan !
„De Dante” jj

Indeling: L-woonkamer, moderne keuken, ruime hal |  
mét overdekte entree, carport en schuur. |
Verdieping: 2 slaapkamers, badkamer en balcon. I
2 verdieping: 2 slaapkamers en berging. I
Koopprijs vanaf ca. f 95 000 all in. |
Subsidie totaal ca. f 18 000. |
Financiering mogelijk tot 100%. j

Recreatie woningen I
in pracht omgeving geheel in
gericht, direct te aanvaarden 

vanaf f 59 OOO k.k.
Inlichtingen:

Makelaarskantoor

J. WEENINK
H. Mulertstraat 5, Ommen, 
Lid N.B.M.
telefoon 05291-1121-1601.
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Wij bieden u prachtige

RIJN- EN MOEZELREIZEN
met ons

MOTORSCHIP „RIJNKADE"
Inlichtingen en folders

ROBOVO B.V.
VAN DER TAKSTRAAT 11, ROTTERDAM, TELEFOON 010-13.76.77.

Antieke bouwm aterialen
Uit voorraad leverbaar
500.000 oude schoongemaakte handvormstenen: Waalstenen, Rijn formaat,
IJsselsteen geel en rood genuanceerd. 40.000 Dordtse drielingen, boomse 
steen enz. enz. 400 m2 graniet-keien genuanceerd. 50.000 oude straatste
nen rood en paars. 20.000 oude gele handvorm steentjes.

50.000 oude Hollandse pannen rood en grijs. Rode plavuizen 22 x 22, 14 x 
14, 13 x 13 „oud hollands”. Grijze plavuizen 22 x 22, 20 x 20 „oud 
hollands”. 10.000 stuks zwarte tegels 15 x 30 (boulevard Scheveningen).

Diverse eiken binnen en buiten deuren waarbij 6 ronde kerkdeuren compleet 
met kozijn mpt fraai ijzer beslag. Diverse tuin- en inrijhekken. 300 stuks 
antieke muurankers. 50 stuks houten kaasdragers „burries”.

2 stuks zeer fraaie leeuwen
zandsteen

afkomstig van hoofdkantoor Z.A.B. Den Haag.

100 stuks grenen en eiken luiken diverse maten. Fraaie partij eiken kinder- 
bintjes 10 x 10, 3 en 5 m en enkele fraaie eiken balken.-150 m2 breukmar- 

mer zwart en wit enz. enz.

W. H. C. MULLER & ZN. B.V.
HOGE GIESSEN 4, HOORNAAR 

TELEFOON: 01838-609

Openingstijden: 7-12 uur, 13-17 uur, za. 7-12 uur.
VERKOOP ALLEEN TEGEN CONTANTE BETALING.

EEN ZEER BELANGRIJKE UITGAVE - Binnenkort verschijnt 
EEN TWEEDE DRUK van het beroemde boek

ALLE DE WERKEN VAN FLAVIUS 
JOSEPHUS

DE ’VERMAERDE EN HOOGHBEROEMDE’ JOODSE HISTORIESCHRIJVER.
Geheel volgens de oude uitgaaf van 1722, verschenen bij Joannes Oosterwijk te 
Amsterdam.
Flavius Josephus was ooggetuige van de belegering en verwoesting van Jeruza
lem. in het jaar 70 na Chr. Hij beschrijft o.m. de Joodse geschiedenis gedurende 
het lange tijdvak van het einde der Babylonische ballingschap tot de verwoesting 
van Jeruzalem.
De omvang is ca. 1000 bladz. in duidelijk leesbare letters (Romein) dus geen 
Gotische letter.
Formaat: 24 : 38 cm.
Inhoud: 20 boeken van de Joodse Oudheden; Het leven van Flavius Josephus; 
•Historie van de oorlogen der Joden tegen de Romeinen; Twee boeken tegen 
Apion; Beschrijving van de marteldood der Machabeën; Het gezantschap van 
Philo aan de keizer Kaligula; De vijf boeken van Egesippus over de Joodse 
oorlogen en de verwoesting van Jeruzalem; Uitvoerig register. Rijk geïllustreerd. 
Totaal 227 oude gravures (incl. 5 kaarten) van bekende graveurs en tekenaars, 
zoals Luyken e.a.

Onderstaand bestelbiljet kunt u ongefrankeerd verzenden aan; B.V. Uitgeverij „De 
Banier” , Antwoordnummer 1238, Utrecht.

Intekenprijs f240,-
Na verschijning f 265,-

U kunt bestellen bij de 
boekhandel of bij de uitgeverij

B.V. DE BANIER
Brigittenstraat 1,
Utrecht. Tel. 030-31.33.77.

BESTELBILJET
Naam: ............
Adres: ...............
P laats:.............. .

G

verzoekt bij verschijning te zenden: 
....... ex. FLAVIUS JOSEPHUS
è i  240,- (intekenprijs).
Datum:..............................................

Kapitaal landhuis 
Zwolle

Te koop op prachtige stand een kapitaal landhuis, voorzien 
van centrale verwarming (gas) en ruim één hectare (10 000 
m2) EIGEN TERREIN. In overleg met overheidsinstanties 
mag het naastliggende terrein bebouwd worden met vrij
staande landhuizen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door: H. Bakker, make
laar in onroerende goederen, lid NMB, kantoor: Vrijthof, 4, 
OMMEN. Telef. 05921-1032. Privé: Stationsweg 17, OM
MEN. Telef. 05291-1665 T008

Handtekening:

In een 14 ha groot 
bospark, een van de 
sectoren van het 
voormalig slagveld 
(sept.-okt. 1944), be
vindt zich

’t N ationaa l
Oorlogs-
en
Verzets-
M useum
te Overloon (6 km ten 
noorden van Venray).

Het museum mag onder de 
monumenten, die de herinne
ring aan de Tweede Wereld
oorlog moeten bewaren, als 
uniek gelden, zowel door zijn 
bijzondere aard als om de 
betekenis ervan. Het is nie< 
zomaar een herinneringsmu- 
seum maar een instelling 
met een educatieve taak: de 
ooriogsmonsters (tanks, ka
nonnen, vliegtuigen, enz.) 
vormen een waarschuwing 
tegen het onmenselijk ge
weld van de oorlog.
In het documentatiecentrum 
ervaart men de oorlog als 
uitvloeisel van een mentali
teit en wordt men geconfron
teerd met thema’s (dicta
tuur, politiestaat, racisme), 
die heden ten dage nog ac
tueel zijn. Daarom is hét mu
seum niet alleen een bezin
ning op het verleden maar 
ook op het heden en de toe
komst. Vanwege dit laatste is 

_ het mu6eum zeer aanbeve
lenswaardig voor jeugd- en 
schoolgroepen.
Het museum is dagelijks 
geopend van 9.00-18.00 uur; 
dec., jan. en febr. gesloten.

INLICHTINGEN:
DIRECTIE
OORLOGSMUSEUM 
TEL. 04788-250.
Zie ook het dagtochten
programma van de NS.

Rockanje
semi-

bungalow
met aan 3 zijden siertuin, pa
tio totaal 325 m2 gr. L-vorm. 
woonk., 36 m2, met open 
haard en vide, mooie keu
ken, studeerk., slaapk., 
badk., inpandige garage, 
verd. zithoek, 2 slaapk., ber
ging, moderne architectuur. 
Vrij uitzicht. Vr. pr. f156.000 
k.k. BEM. MAK. A. v.d. 
Hoek, Oostvoorne. Tel. 
01885-3319, lid N.B.M.

Als u een 
diepvriezer hebt...

hebt u nog geen slager die u vers vlees 
levert voor een echte

DIEPVRIESPRI'JS »»
IS

Zoek maar uit. Schrijf een kaartje of bel 
op voor onze folder. Dan weet u er al 
gauw alles van. Van de specialist voor 
vers diepvriesvlees door geheel Neder
land.

VINK-WESTBROEK
(Utrecht)
Dr. Welfferweg 40. Telefoon (03469) 209-459.

P.S. Mócht u nog geen vrieskist bezitten, wij leveren 
u zeer voordelige, o.a. occasions.

TE KOOP:

Villa's
en

bungalows
op uniek eiland te Giessenburg

Aan het prachtige riviertje de Giessen, in de 
Alblasserwaard is men bezig met de aanleg van 
het Villa-Eiland

„ D e  K lo e v e ”
Dit eldorado kunt u vinden op slechts 29 km vanaf 
Rotterdam en 36 km vanaf Utrecht.

De villa’s en bungalows worden geheel vrijstaand 
en in verschillende typen onder architektuur ge
bouwd (inhoud 'plm. 8000 m3) en liggen alle aan 
het water.

Koopsommen vanaf f 335 000 v.o.ri.

Inlichtingen:

NEDERLOF
MAKELAARDIJ
BOOMGAARDSTRAAT 2 TE PAPENDRECHT
Tel. 078-50488; of in de Bouwkeet zaterdags van 11-14 uur.
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LOPENDE DIEP 7
(bij de0kijk in 't Jatbrug) 

GRONINGEN TEL. 12.79.02
D A G E L I J K S

O P V R A A G B A A R

7%
J E U G D S P A A R D E R S ;  

(m et 1 0 %  p re m ie )

51/4°/c
t o t 1

81/2 %
B E L E G G I N G S B O E K J E S

■ P&9

fPUBLICITVI

marketingadviseurs 

voor midden- en 

kleinbedrijf

Adviezen, planning en organisatie van al uw verkoop bevorderende 

aktiviteiten op het gebied van marketing reklame, publiciteit, enz. 

Kosten f 42 5 ,- per maand (excl. BTW)

Een vrijblijvend gesprek met een van onze medewerkers over uw wensen 

en onze mogelijkheden geeft u alle informatie.

Bel.: 030-31.98.97 - Biltstraat 34,- Utrecht.

EDE
Óp de Paasberg, op steenworp van bos en hei 
zeer royaal herenhuis met inpandige dubbele' 
garage, hobbyruimte, wasgelegenheid, centraal 
verwarmd, ruime woonkamer met open haard, 4 
slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet, 
vaste wastafel. Vaste trap naar enorme zolder. 
Het pand is keurig netjes onderhouden.

Koopsom f 139 000,-

„ D E  T R A A ”
Makelaardij o.g. J. Woering, mak./tax. o.g.

Stationsweg 37, Ede. Tel. 08380- 
1.36.30/1.87.12 

Ook zaterdags .geopend.

TIN-INN (formatie)

„TIN-INN” is een speciale Tinzaak, waar zuivfer en 
vooral gegoten tin (van de Tingieter) wordt ver
kocht tegen beslist lage prijzen. Echt iets voor 
tinliefhebbers.
Wij hebben een enorme sortering tinnen lampen en 
vooral leren lampekappen voor veel sfeer, elke 
maat, ook los verkrijgbaar. Wij geven U een ,,niet- 
goed geld-terug” garantie.

In voorraad kolleKtie gebrandschilderde 
glas-in-lood ramen van echte glazeniers.

TIN-INN
Lange Tiendeweg 18 - 

GOUDA
Tel. 01820-1.16.01

Vlakbij markt en kerk.

TER KENNISMAKING 
BIJ INLEVERING 
VAN DEZE 
ADVENTENTIE

5% korting
op alle artikelen.

TE KOOP
AMERONGEN
HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS 
Jachtlaan 12
Ind.: hal, L-vormige kamer met open haard, keuken. 
1e verd.: 3 slaapkamers met vaste wastafels, badka
mer met ligbad en douche. Vaste draaitrap nkar 2e 
verd. waarop slaapkamer met vaste wastafel, afge
schoten bergruimte en grote kast, c.v. gas en gestof
feerd. Garage + tuin, 3 jaar oud.
Vraagprijs f 145 000,- k.k.

EDE
BOERDERIJTJE 
Krommesteeg 3
Woonhuis geheel verbouwd. Ind.: moderne woonkeu
ken, kamer, hal, open trap, 2 slaapkamers, badka
mer, bijkeuken en kelder. Verd.: 2 slaapkamers en 
open zolder. Gebouwen: nieuwe moderne varkens- 
schuur voor 220 varkens 35 x 9 m, kalverschuur 30 x 
7 m, schuur 12 x 10 m. Hooitas 12x9  m. Opp. 1 ha. 
Leeg te aanvaarden.
Vraagprijs f 220 000,- k.k.

HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS 
Stompekamperweg 28
Ind.: woonkamer met parketvloer, hal, moderne keu
ken en kelder. Verd.: 4 slaapkamers met vaste wasta
fels, badkamer, garage en tuin. Leeg te aanvaarden. 
Vraagprijs f 125 000,- k.k.

WOUDENBERG 
VRIJSTAAND WOONHUIS 
Parklaan 38
Ind.: hal, kamer, keuken en bijkeuken. Verd.: 4 slaap
kamers, douche en lavet, overloop en vliering, kan
toor. Garage, hoog 3'h  m, lang 13 m, breed 7 m. 
Tuin -751 m2 met vogelvollere 10 x 2 m. Alles in zeer 
goede staat. Vraagprijs f185 000,- k.k.

F. HARDEMAN
Haarweg 77, Overberg. Tel. 03431-390 

(niet op zondag)

Serviceflat Ommen
Te koop in de Coöp. Verzorgingsflaf „DE STADSHAGHEN" 
TWEEKAMERFLAT. Koopsom f 73 500 kk.
Maandelijkse kosten (warme maaltijden etc.) van plm. f490 
tot plm. f 600.
EENKAMERFLAT. Koopsom f 45 000 k.k.
De flats zijn bijzonder mooi gelegen en hebben een prachtig 
landschappelijk uitzicht.
Inl.: H. BAKKER, makelaar in onroerende goedern, lid NBM, 
kantoor: Vrijthof 4, OMMEN. Telef. 05291-1032.
Privé: Stationsweg 17, OMMEN. Telef. 05291-1665. T008
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Voorbereidingen begonnen

Seizoen 1975-1976 komt 
in zicht

Op het partijbureau wordt 
gewerkt aan de voorberei
ding van de plannen voor 
het nieuwe seizoen. Ze zul
len weer worden vastgelegd 
in een draaiboek, dat aan het 
begin van het seizoen 
1975/1976 naar de kiesver
enigingen zal worden ge
zonden.

Als alles volgens plan verloopt is 
het draaiboek in de loop van de 
maand juni gereed. Kiesverenigin
gen die zo spoedig mogelijk over 
het draaiboek willen beschikken, 
omdat zij tijdig hun organisatori
sche plannen voor 1975/1976 ma
ken, kunnen nu reeds het gewenste 
aantal exemplaren aanvragen bij 
het partijsecretariaat. _Aan de toe
zending van het draaiboek zijn 
geen kosten verbonden. In het 
nieuwe draaiboek wordt de klem
toon gelegd op stimulering van de 
politieke discussie, de verkiezings- 
voorbereiding 1977, opbouw en 
uitbouw van het C.D.A., alsmede 
op een aantal bekende organisato
rische zaken. Daarbij is o.a. sprake 
van een in C.D.A.-verband te voe

ren ledenwerfactie in de periode 
september-november 1975.

Vergaderschema
De A.R.P. heeft reeds een verga
derschema • voor het seizoen 
1975/1976 vastgesteld. Daaruit stip
pen wij een aantal belangrijke bij
eenkomsten aan, welke, de betrok
kenen dan nu reeds in hun agenda 
kunnen noteren.
• zaterdag, 23 augustus 1975 -  
congres C.D.A.
• zaterdag, 4 oktober 1975 -  infor
matiedag oud-kadercursisten
• vrijdag, 17 oktober 1975 -  „Wij 
komen terug” Kamercentrale Lei
den
• vrijdag, 17 en zaterdag, 18 okto
ber 1975 -  regionale campagne- 
teams
• zaterdag, 25 oktober 1975 -  partij 
conferentie
• zaterdag, 8 november 1975 -  na- 
j aarspartij raad
• vrijdag, 14 november 1975 -  „Wij 
komen terug” Kamercentrale 
Zwolle
• vrijdag, 12 december 1975 -  „Wij 
komen "terug” Kamercentrale Til
burg

V a n  de

p a rtij

• zaterdag, 24 januari 1976 -  partij- 
conferentie
• vrijdag, 13 februari 1976 -  regio
nale campagneteams
• vrijdag, 12 en zaterdag, 13 maart 
1976 -  informatieweekend oud- 
kadercursisten
• zaterdag, 10 april 1976 -  partij- 
conferentie
• vrijdag, 7 mei 1976 -  regionale 
campagneteams
• zaterdag, 15 mei 1976 -  voorjaars- 
partijraad. -

Nadere gegevens over deze partijbijeen
komsten worden te zijnér tijd telkens be
kendgemaakt via het partijweekblad 
Nederlandse Gedachten en/offhet leden
contactorgaan A. R. Post.
(Wijzigingen voorbehouden).

Ook A R P  neemt deel 
aan de ,,Emancipade”

Onder auspiciën van de 
Stichting Nationaal Comité 
Internationaal Jaar van de 
Vrouw 1975 wordt een mani
festatie georganiseerd, waar
aan de naam „Emancipade” 
is gegeven.

Deze Emancipade wordt gehouden 
van 20 mei-8 juni 1975 en dient om:
■ emancipatie-ontwikkelingen te 
verduidelijken en te stimuleren
■ vrouwen en mannen die in het 
emancipatie-streven actief zijn, el
kaar te laten ontmoeten
■ gemotiveerde medestanders voor 
de emancipatie te maken op alle 
terreinen van de samenleving.
De ruimte van de Emancipade is 
zodanig verdeeld dat de volgende 
hoofdonderwerpen worden uitge
werkt.
■ arbeid
■ schoolIscholing, vorming
■ huislthuis en wonen/woonomge

ving
■ beleid enz. Hieronder vallen:
I  politiek plein en politiek café
■ de Nederlandse Vrouwen 

Verenigingen
■ ontwikkelingssamenwerking
■ christelijke kerken/bezinnings- 

centrum.
Het Politieke Plein staat voor de po
litieke vrouwen centraal en is een

belangrijke mogelijkheid om bij 
vrouwen en mannen belangstelling 
voor het politieke gebeuren te 
wekken.
De Politieke Vrouwen van het 
CDA, ARP en CHU, KVP, de VVD 
en de PvdA werken hierbij samen. 
De bijdrage die hiervoor, moet wor
den geleverd valt te onderscheiden 
in:
■ Het duidelijk manifesteren van 
een of meer politieke wensen, die m 
de aan hen toegewezen tentoonstel
lingsruimte tot uitdrukkingkan  
worden gebracht.
■ De speakers-corner te bemannen. 
Iedere dag van 11-12 uur en van 
14.30-15.30 - uur en-, donderdags- 
avonds van 20-21 uur zullen be
kende politici een zeepkist bestijgen 
om in 10 minuten hun zegje te doen, 
waarna er gelegenheid is om te dis
cussiëren.
■ Het organiseren van 3 themada
gen op donderdag. Een onderwerp 
zal dan van verschillende invals
hoeken worden belicht.
29 mei zal het gaan over Vrouw 
en Sociale wetgeving.
5 juni is gereserveerd voor wer
kende jongeren.
De openingstijden zijn van 10-18 
uur en op dinsdag en donderdag 
tot 22.00 uur.
De toegangsprijs is f 4,50 en voor 
groepen f3,-.

y
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RECHTSTREEKS

Deze rubriek dient om 
verschillende landelijke 
Arjos-zaken rechtstreeks bij de 
leden aan te kaarten.

Kruisinga 
op 14 juni

In N.G. van 24 mei stond, dat C.H.- 
fraktieleider Kruisinga, op zaterdag 
14 juni ’s middags tijdens een 
Arjos-kongresje met ons van ge
dachten zal wisselen over aktuele 
partij-politieke ontwikkelingen, 
waaronder „het profiel voor een 
christen-democratie” . Inmiddels is 
afgesproken dat de heer Kruisinga 
’s morgens i.p.v. ’s middags aan
wezig zal zijn.
Het gesprek over de regionalise
ring van de oude fraktie- 
begeleidingsgroepen komt nu in de 
middag aan de orde.
Beide programma-onderdelen zul
len de belangstelling van veel Ar- 
josleden hebben. Met het oog op 
het welslagen van het fraktiebege- 
leidingsgroepenplan is de aanwe
zigheid vereist van glle leden van 
de begeleidingsgroepen, zoveel

mogelijk leden van de besturen van 
de provinciale organisatie, de leden 
van de buitenlandse kommissie, 
dokumentatiekommissie en organi- 
satiekommissie, alsmede het voltal
lig Arjosbfestuur. Zij krijgen bin
nenkort de benodigde papieren 
toegestuurd.
Andere belangstellenden kunnen 
die opvragen bij het Arjossekretari- 
aat (Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag). 
Voor iedereen geldt, dat een trein- 
reduktiekaart alleen op verzoek 
verstuurd wordt.
De bijeenkomst vindt plaats
• zaterdag 14 juni a.s.
• Jaarbeurs-Congrescentrum, 
•Utrecht -
• aanvang: 10.00 ’s morgens

Aanmelding 
nieuwe leden

Met de ledenwerving gaat het naar 
wens. Ér gaat geen dag voorbij of 
er vallen wel nieuwe Arjossers te 
begroeten. Dat is ook noodzakelijk, 
willen we de ledenwinst die w e' 
voor dit jaar gepland hebben, waar 
maken. Voordat de vakantieweken 
ons in beslag gaan nemen, is er nog 
veel te werven en te winnen. We 
blijven uitzien naar reakties op 
onze oproep om voortdurend te let
ten op mogelijkheden om onze or
ganisatie te versterken 
Ledenwerving is een permanente 
zaak. Omdat 1975 voor een deel 
verstreken is, kan het kontributie- 
bedrag voor de rest van dit jaar ook

Op uw vergadering 

een brochuretafelü

Veel partijleden zijn niet of 
onvoldoende op de hoogte 
van de vele publicaties, die 
de A.R.P. en het C.D.A. op 
de markt brengen.

Dat blijkt telkens, wanneer op ver
gaderingen gewerkt wordt met een 
lektuurtafel- of informatiestand. Er 
wordt altijd materiaal door leden 
gekocht op dergelijke bijeenkom
sten.
Te weinig Kamercentrales, Sta
tencentrales en kiesverenigingen 
buiten'dé mogelijkheden uit. Het is 
immers van groot belang dat zoveel 
mogelijk leden, belangstellenden 
eri kiezers kennis nemen van onze 
informatie.

Wanneer uw Kamercentrale, Sta
tencentrale of kiesvereniging meer 
aan de weg wil timmeren met 
A.R.P.- en/of C.D.A.-
informatiemateriaal vraagt u dan 
bij het A.R.Partij-secretariaat mate
riaal aan. U kunt een beperkte hoe
veelheid gesorteerd brochuremate- 
riaal in consignatie toegezonden 
krijgen.
Afrekening vindt na afloop van de 
desbetreffende bijeenkomst of ma
nifestatie plaats op basis van wat is 
verkocht.
U kunt zich voor het ver
krijgen van het materiaal 
wenden tot het secretariaat 
van de A.R.P., Dr. Kuyper
straat 3, Den Haag.' Tel. 
070-18.39.60 (G. v.d. Berg).

naar beneden. Nieuwe leden hoe
ven voor dit jaar nu nog maar f  its
te betalen; per 1 juli f7,50. Binnen 
het hoofdbestuur is ook afgespro
ken dat voor huisgenoten die voor 
het ArjöSlidmaatschap in aanmer
king komen (broers; èn zusters b.v.) 
voor de rest van dit jaar geen ek- 
stra kontributiebetaling nodig is, 
als men gezamenlijk aan één abon
nement op Nederlandse Gedachten 
voldoende heeft. Voor volgende ja- 
ren geldt dan eveneens een korting 
op. het kontributiebedrag. 
iye weten dat veel Arjosleden 
broers en zusters hebben die nog

D E A R P  
IN  D E  E T H E R

• Op donderdag 12 juni a.s. is 
de politieke uitzending van de 
ARP om 18.20 uur op de radio 
weer te beluisteren.

Geef
verhuisbericht 
tijdig door!

In geval van verhuizing is het be- 
■ langrijk, dat uw adreswijziging 

zeer tijdig in het bezit van^de ad
ministratie van het partij secretari
aat is. Mutaties worden nl. gedu
rende een periode van vier a vijf 

■.weken verzameld en vervolgens per 
computer verwerkt. Pas daarna is 
uw mutatie in onze administratie 
aangebracht. Om te voorkomen dat 
u N.G. of A.R.Post te lang op uw 
oude adres krijgt toegezonden, is 
het van belang, dat uw adreswijzi
ging zes weken van te voren in ons 
bezit is. Het partijbureau rekent op 
uw medewerking.

geen lid worden, „omdat ze het Ar- 
josnieuws toch wel te wéten ko
men” . Daar gaan we bij deze een 
eind aan maken.
Namen doorgeven aan het Arjos- 
sekretariaat (kan ook telefonisch).

Arjos-
konferenties

Inmiddels zijn de data bekend van 
de dit jaar te organiseren Arjos- 
manifestaties. Er wordt aan deze 
bijeenkomsten natuurlijk nog veel 
meer aandacht besteed, Vnaar het is 
verstandig om de onderstaande 
data alvast te noteren en vrij te 
houden.
© Vrijdagavond 3 en zaterdag 4 
oktober
„Introduktiekonferentie” , speciaal 
bestemd voor nieuwe Arjos-leden. 
De bedoeling van dit (ook „gezel
lig” ) samenzijn is om nieuwe leden 
te informeren over en in te schake
len bij de Arjos en al haar aktivitei- 
ten.
• Vrijdagavond 24 en zaterdag 25 
oktober

Jaarlijkse studie-konferentie, dit 
keer over de spanning die er be
staat tussen overheidsingrijpen en 
partikulier initiatief. Een aantal 
deskundigen en bekende politici 
wordt uitgenodigd om te spreken 
en te diskussiëren over dit hete 
hangijzer, waarbij het vooral zal 
gaan om de invloed bij. investe
ringsbeslissingen. Er wordt ge
zorgd voor informatie vooraf, zodat 
niemand thuis hoeft te blijven 
vanwege. de aard van het onder
werp.
© Zaterdag 1 november 
Najaarsvergadering Arjosraad. TijT 
dens deze (voor iedereen toeganke
lijke) raadsvergadering, zal vooral 
het C.D.A.-program waarmee de Ar
jos aan de gang is aan de orde ko
men.
Het verdient in dit verband ver
melding, dat het de bedoeling is om 
het politieke pamflet van de Arjos 
(en de bestelling daarvan), pas in 
een later stadium in diskussie te 
nemen. De aktiviteiten m.b.t. ons 
eigen politiek pamflet worden dus 
voorlopig opgeschort.

John Toxopeus

De fractie in aktie deel III is uit

Nieuwe ARP publikaties
Onder de titel „De fraktie in aktie”  
worden regelmatig dokumentaties 
gepubliceerd, die een beknopt over- 

, zicht geven van standpunten, die in 
een bepaalde periode door de 
A.RTweede Kamerfractie zijn in
genomen.
In deze reeks is kortgeleden deel 3 
verschenen in een omvang van 40 
pagina’s. Het boekje bevat de 
standpuntbepaling van de A.R.- 
fraktié in de periode oktober 1974 
tot en met maart 1975. De prijs per 
exemplaar is f2,-. Bij bestelling 
van 5 o f meer exemplaren is de 
prijs f 1,25.
Ook is nog verkrijgbaar deel 2 uit 
deze reeks (17 pagina’s), waarin de 
standpunten uit de periode april 
1974 tot oktober 1974 zijn opgeno
men. De prijs daarvan is f0,95 per 
exemplaar, terwijl de prijs bij 5 of 
meer exemplaren f 0,50 per stuk is.

De A.R.P. in vogelvlucht
Zojuist is een herdruk verschenen 
.van de documentatie onder de titel 
„De A.R.P. in vogelvlucht” . Het 
gaat hier om een 4 pagina’s tellende 
krant, waarin de geschiedenis van 
de A.R.P. wordt weergegeven. De 
krant bevat ook de namen en

adressen van de A.R.P.-leden van 
Eerste en Tweede Kamer. Prijs 
f0,50 per exemplaar. Bjj afname 
van grotere aantallen geldt de vol
gende kortingsregeling. 2 t/m 4 
exemplaren f 0,40 per stuk, 4 t/m 9 
exemplaren f0,30 per stuk, 10 t/m 
24 exemplaren f0,20 per stuk en 25 
of meer exemplaren f 0,15 per stuk.

A.R.P.-affiches en 
stickers

Sinds enige tijd beschikt de partij 
ook over propaganda-materiaal in 
de vorm van affiches en stickers. 
De affiches bevatten de naam van 
de partij en de slogan „Wij komen 
terug” , terwijl een gedeelte van de 
affiches benut kan worden voor het 
aanbrengen van informatie over de 
eigen kiesvereniging. De prijs per 
exemplaar is f0,75. De paarse 
A.R.P.-stickers kosten f0,10 per 
stuk.

Bestellingen
Al dit materiaal is te bestellen via 
postgiro 89673 t.n.v. A.R. Partij- 
stichting, Den Haag met vermelding 
van het gewenste.

»
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16 31 mei 1975

PARKFLAT 't VELTHUYS te HATTEM

EEN GEHEEL NIEUWE WOONVORM
VOOR HEN, DIE op rijpere leeftijd voor nu direct de volledige

vrijheid verkiezen die de serviceflat hen biedt, 
maar toch, eventueel in de toekomst, zich de 
mogelijkheid van volledige verzorging vast willen 
reserveren.

SERVICEFLAT ’t VELTHUYS biedt U voor nu ruime twee of drie kamerflats
met volledige badkamer, keuken en balkon; 
keuze uit verzorgde menu’s, hulp van meisje en 
onderhoudsservice. Eventueel een ruime 
verwarmde garage.

STICHTING  ’t  VELTHUYS biedt u in een ander gedeelte van het gebouw
(in precies dezelfde grote flats) de volledige 
verzorging met dag- en nachtverpleeghulp en 
idem bewaking, alle maaltijden en verder alles 
wat bij een volledige verzorging behoort.

De gebouwen, voorzien van liften en slechts 3 
woonlagen hoog liggen in een eigen bospark 
terwijl de omgeving ideale wandel- en fiets 
gelegenheid biedt. Goede verbindingen met alle 
delen van het land.

Ruime logeergelegenheid voor bezoekers van 
beide categorieën.

Op aanvraag volledige voorlichting bij u aan 
huis.

Vraag volledige telefonische inlichtingen tussen 9

PARKFLAT

't VELTHUYS
tel.: 05206-1641. Bij geen gehoor 1845 of 1076.

en 5

BOSWEG
HATTEM
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M r. A a n tjes  schrijft m z ijn  ru b riek  „V a n  A  tot U”  o.a . over  de verva n gin g  
v a n  d e S ta rfig h ter . O p  d e f o t o  d e  m  de v e r v a n g m g s r a c e  ka nsloze  Z w eed se  
„ V ig g e n ” .

Vrouwen
gevraagd

)rDe A.R .- en  d aarm ee tegelijk  het 
C .D A  -  heeft v rou w en  nodig! 
D ringend  n odig !”  D it stelt het 
A R P  T w ede K a m erlid  m evrouw  
J. G . K raayveld -W outers in  een  
u itvoerig  artikel w a a r in  z ij de 
fr o n ten  a a n geeft w a a rop  
vrou w en  politiek  kunnen  
m eeleven , m eedenken  en  m eedoen. 
H et ga a t erom , aldus m evrouw  
K ra a yeveld , dat vrou w en  elkaar  
over  de drem pel heenhelpen . ,P e  
p ra k tijk  leert dat ju is t  vrou w en  
hun sexegen oten  het 
gem akkelijkst d a a rb ij kunnen  
assisteren , ze m eer op  de p o litiek e  
toer te kunnen n em en” , Z ie  
verd er  pa g  9 dit num m er

Het is niet zo 
van de vrouw in het

eenvoudig de plaats 
arbeidsleven te veranderen

In het algem een kan  m en  
stellen dat de betekenis die 
m en aan m ensen toekent niet 
in econom ische waarde is uit 
te drukken. M ensen zijn elk 
voor zich uniek en niet naar 
hun econom ische prestatie te 
waarderen.

Door prof. dr. 
W. Albeda
Voorzitter ARP.
Eerste Kamerfraktie

Toch kan gesteld worden dat in het 
economisch leven duidelijker dan el
ders getoond wordt welke waarde
ring men voor mensen heeft. Im
mers, in de verdeling van mensen 
over functies met meer en minder 
verantwoordelijkheid en in de oplei
ding voor zulke functies kan men 
duidelijk waarnemen hoe over be
volkingsgroepen gedacht wordt.

Waardering
Op die manier kan men eenvoudig

Oosterbaan & Le Coïntre n.v. 
Goes
Telefoon (01100) 7555* 
D R U K K E R S -U IT G E V E R S

Al 70 jaar drukker 
in Benelux voor 
bedrijven en organisaties

N ederlandse
G edachten
Een blad om veel 
van te verwachten!
□ Een abonnement op Ned.

Ge dachten (f 11,50 per half jaar)
□  Jongerenabonnement 

( f7 ,-  per half jaar)
Mijn geboortedatum is

'□  Stuur mij enkele proefnummers

Naam..................................................

Adres..................................................

. Woonplaats.......................................

Ned. Gedachten, Antwoordno. 66, 
Den Maag. Géén postzegel

Het enige politieke 
weekblad van 
formaat

door statistische waarneming vast
stellen, dat de gekleurde bevolking 
van de V.S. een lagere waardering 
heeft in de ogen van hun landgeno
ten dan de blanke bevolking. Zo kan 
men ook aan de functieverdeling in 
Nederland zien hoe wij onze gastar
beiders waarderen. Mag men nu stel
len, dat in de plaats van de vrouw in 
het economisch leven een indicatie 
gezien mag worden van de waarde
ring die men voor de vrouw heeft? 
Het is duidelijk dat dit te ver zou 
gaan. Er zijn immers twee zaken. In 
de eerste plaats, hoe ziet men de 
verhouding man-vrouV? In de 
tweede plaats, welke plaats kent men 
aan de vrouw toe in het economisch 
leven? Hoewel deze vragen op het 
eerste gezicht twee verschillende za
ken behandelen, blijkt bij dieper 
doordenken toch dat er samenhang 
is. Wanneer men van mening is, dat 
de vrouw in het gezin onderdanig 
behoort te zijn aan de man en de 
tweede viool hoort te spelen, dan is 
het niet vreemd wanneer men dit 
ook bijvoorbeeld in de kerk of in het 
verenigingsleven veronderstelt. En 
dan ligt het ook voor de hand dat 
vrouwen minder dan mannen aan 
het economisch leven deelnemen en 
voorzover zij dat doen, dit doen in 
ondergeschikte posities. Waar het op 
aankomt, is de vraag welke rol men 
aan beiden, vrouw en man, toekent. 
Welnu, het is moeilijk te ontkomen 
aan de vaststelling, dat wij in de eer
ste plaats aan mannen en vrouwen 
een verschillende rol toekennen. In 
de tweede plaats dat daarbij de man 
primair en de vrouw secundair is.

Vrouw op 
arbeidsmarkt

De Nederlandse beroepsbevolking 
heeft ongeveer 4,5 miljoen leden. 
Daarvan zijn 1,2 miljoen vrouwen. 
Uit deze cijfers is al direct af te lei
den dat, terwijl het voor mannen tus
sen 20 en 60 jaar normaal is dat zij 
opgenomen zijn in het arbeidsproces, 
dit voor vrouwen niet geldt. Voor 
vrouwen ligt de hoogste participatie 
in het beroepsleven bij de leeftijd 
van 20 tot 24 jaar, terwijl er zich een 
nieuwe tweede top aan het vormen is 
in de leeftijdsgroep van 40 tot 44 jaar. 
Op de leeftijd van 55 jaar verdwijnen 
de meeste vrouwen uit de beroeps
bevolking.
Deze geringere participatie van 
vrouwen in het beroepsleven hangt 
nauw samen met de positie van de 
vrouw in het gezin. Het gaat niet aan 
deze alleen maar negatief te beoorde
len. De vraag is niet, hoeveel vrou
wen zien hun voornaamste taak in 
het gezin, maar de vraag is in hoe
verre vrouwen zelf de vrije, keuze 
hebben. Bij nader onderzoek blijkt in 
de eerste plaats dat die keuze niet zo 
erg vrij is, met name door de sociale 
druk die van de omgeving uitgaat. 
Men vindt nu eenmaal dat de vrouw 
in het gezin hoort (zie Margriet- 
enquête van mei 1975). In de tweede 
plaats blijkt dat voorzover vrouwen

Dit vignet voor het Internationale Jaar van 
de Vrouw 1975 is ontworpen door de 
27-jarige grafische ontwerpster Valerie 
Pettis uit New York. Het stelt een gestyleerde 
duif voor met daarin verwerkt het wiskun
dige teken voor gelijkheid en hét biologische 
symbool voor de vrouw.

VROUW
Deze bijdrage van prof. Albeda is 
het eerste artikel in een série over 
diverse aspecten van de positie 
van de vrouw in het 
maatschappelijke leven.

in de beroepsbevolking participeren, 
zij dit in overwegende mate doen in 
de meer ondergeschikte functies. 
Men wijst op de volgende factoren 
die dit zouden kunnen verklaren:
■ vrou w en  zijn  d oorgaan s on vo l
d oen d e  g eor iën teerd  op  een  c a r r iè r e
■ m ede daardoor zijn  zij v a a k  on 
voldoen de geschoold.

■ d oor de tra d itie  d a t de m an kost
w in n er is, is de v rou w  n iet zo  a fhan
kelijk va n  inkom en  u it w erk,
■ vrou w en  m oeten  een  loopbaan  
doorgaans on derbreken  w a n n eer  zij 
kleine k inderen  te verzorg en  hebben. 
Alle vier deze factoren worden uiter
aard in sterke mate bepaald door de 
opvatting die in onze cultuur bestaat 
over de rol van de vrouw in het 
maatschappelijk leven. Daarbij komt 
dan natuurlijk nog, wat Evelyn Sul- 
lerot omschrijft in haar studie 
over„de Frangaises aan het werk” als 
het psycho-sociale anti-feminisme 
van de werkgevers. In de ogen van 
werkgevers zijn vrouwen meer ab
sent, hebben zij een groter verloop 
en zijn zij te emotioneel voor leider
schap. Dit vooroordeel blijkt weten
schappelijk onderzoek niet te door
staan. Het groter verloop hangt sa
men met opleiding en inkomen. De 
emotionaliteit is voor een deel een 
fictie, voor een deel een aan vrouwen 
opgelegd gedragspatroon.

Dienend
karakter

De vooroordelen op de arbeidsmarkt 
komen met name tot uiting in de op
vatting over traditionele mannen- en 
vrouwenberoepen. Mannenberoepen 
vragen in het algemeen om grotere 
lichaamskracht en worden vaak ver-

P r o f. W. A lb ed a , g e fo to g r a fe e r d  o p  d e  jo n g s te  v o o r ja a r sp a r ti jr a a d .

Telefoon
nummers 
ARP en Arjos 
gewijzigd-

In verband met de omschake
ling van een aantal telefoon
aansluitingen wordt het tele
foonnummer van het partijbu
reau met ingang van 7 juni a.s. 
gewijzigd in 070-46.96.20.
De Stichting kader- en vor
mingswerk A.R.P. is vanaf die 
datum bereikbaar onder 070- 
45.10.15. De Arjos krijgt ook 
een ander telefoonnummer: 
070-45.03.24.
De Stichting kader- en vor
mingswerk en de Arjos zullen 
ook bereikbaar zijn via het al
gemene A.R.P. telefoonnummer 
(070-46.96.20).

richt onder moeilijke omstandighe
den. Maar ook beroepen die het ele
ment van leidinggeven in zich heb
ben, worden doorgaans voor mannen 
gereserveerd. Hetzelfde geldt voor 
wetenschappelijke functies en staf
functies in het algemeen. Hoewel 
zulke beroepen vaak in principe 
openstaan voor iedereen, blijkt de 
entree voor vrouwen veel moeilijker 
dan voor mannen. Typische vrou
wenberoepen hebben doorgaans een

V ervolg  op  p a g . 5
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D e v a k a n tie p er io d e  is  „ g e lu k k ig ”  
a a n g eb rok en . V oor  een  k orte  p e 
r iod e  zijn  w e  w ee r  de b ek en d e  land 
lopers en  a v o n tu r ier s , d ie  in  s tev ig e  
7-m ijls-la arzen , d e k n a p z a k  op  de 
rug  g eb on d en , d e la n d k a a rt in  de  
h and , op  v erk en n in g  u itg a a n . E in
d elijk  ku n n en  w e  w ee r  een s  „ to t  
rust k om en ”  en  on s u itlev en  in  al 
d ie  d in g en , w a a r  w e  g ew oon lijk  
g een  tijd  v o o r  w eten  te v in d en . A l
les w ord t in  d e s teek  g e la ten  om  
ech t eens h elem a a l e ru it  te z ijn . D e  
d iverse  p a p era ssen  w o rd en  b ijeen 
gezoch t en  k o ffe rs  w o rd en  v o l g e 
stou w d  m et a llerle i b en od ig d h ed en , 
v a r iër en d  v a n  h et g o ed e  m erk  zo n 
n eb ra n d o lie , w a a r v a n  w e v ee l  g e 
bru ik  h op en  te  m a k en , to t en k ele  
p le isters , w a a r v a n  w e  h op en  z e  n iet  
te h oeven  g eb ru ik en . ,jZ ijn  w e  nog  
w a t v erg e ten  m ee te  n em en ?” ....

Kamerreces
O ok de K a m er  is  a a n  h a a r  reces  
toe. V erg is  ik  m ij e ch ter , a ls ik  v a s t
stel d a t ju is t  n ü  het op  d e  p o lit iek e  
m a rk t een  d ru k te  v a n  bela n g  is?  
Z oals elk  ja a r  ron d om  d eze  tijd , is  
h et k a b in et d ru k  d oen d e  de b eg ro 
tin g  1976 ron d  te  k r ijg en : beslist  
g een  g em a k k elijk e  o p g a v e , g e le t op  
de loka le , n a tio n a le  en  m on d ia le  
o n tw ik k elin g en  in  s o c ia a l en  eko- 
n om isch e op z ich t. D a a rn a a s t ech ter  
d u ik en  p rob lem en  v a n  to ta a l a n 
d ere  a a rd  op . H et C atshu is lijk t een  
p erm a n en t k r is iscen tru m  te  z ijn  
g ew ord en . A ls  om  beu rten  z eg g en  d e  
p a r tijen , d ie  h et h u id ig e  k a b in et  
„d r a g e n ” , d a t het v o o r  hen  steeds  
m oeilijk er  w o rd t D en  U yl c.s. in  het 
za d e l te  h ou d en . D e  to en em en d e  
w re v e l  en  ir r i ta t ie  b in n en  d e  r eg e 
r in g sco a lit ie  m a a k t het v o o r  g een  
d er  b on d gen oten  e r  g em a k k e lijk er

Het vakantiekoffertje
op  era a n  te  b lijven  d eeln em en . N u  
eens z ijn  d e ch risten -d em ocra ten  
d iep  g eg r ie fd  d oor  een  bep a a ld e  
h oud ing  o f  beslissing  v a n  .de p ro -  
g ress iev en , d an  w eer  is het de b eu rt  
v o o r  d e la a tsten  om  lu id  te  ja m m e
ren . A fg e lo p en  za te r d a g  m een d e het 
P P R -k on g res  n ie t te m oeten  a ch ter
b lijven .

PPR-congres
H et vo o rs te l v a n  dr. P . va n  G or- 
kum , om  de s teu n  a a n  het ka b in et  
on m id d ellijk  op  te  zeg g en , w erd  m et 
g ro te  m eerd erh eid  v erw o rp en . M a a r  
k r itiek  op  d e g a n g  v a n  za ken  w erd  
d oor  b ijn a  ied ereen , d a a r  a a n w e
z ig , in  s terk e  b ew oord in g en  n a a r  
v oren  g eb ra ch t: D e P P R  v er lies t  
h a a r  g e lo o fw a a rd ig h e id  als zij het 
k a b in et b lijft s teu n en , d a t g een  
fu n d a m en te le  m a a tsch a p p ijh er 
v o rm in g en  w ee t  d oor  te  v oeren . M et 
d e in tern e  ru zies  b in n en  het k a b in et  
ku n n en  w e toch  n ie t tw ee  ja a r  lang  
d oorg a a n ?  A n tw o o rd : „W e m óeten  
w el. E en  k a b in etsk r is is  g ee ft  g een  
en k ele  g a ra n tie  v o o r  een  p rog res 
s iev e r  k a b in et d a a rn a ” . L a ten  w e  
het toch  p ro b eren . En dus: een  fe lle  
a a n v a l op  de ch risten -d em ocra ten : 
„Ze h eb ben  de m ond  v o l o v er

m a a tsch a p p ij-h erv o rm in g en , m a a r  
w a t z ie  j e  a ls k o n k reet  r e s u lta a t? ”  
A ls o f  e r  g een  b e ter e  b a sis  v a n  s a 
m en w erk en  m o g e lijk  is! V er a n d e r  de  
m en ta lite it  en  w e  k r i jg en  een  b e tere  
w ere ld  is  hun d ev ie s . M a a r  o o k ;  
N eem  een  g ro te  d osis  w a n tr o u w e n  
je g e n s  de a n d ere  m ee  in  j e  v a k a n t ie 
k o ffe r t je .

Vrede en ve ilighe id
D e d isk u ssie  o v e r  de v e r v a n g in g  
v a n  de S ta r fig h te r  h ou d t de g em o e 
d eren  b ez ig . O ok  a ls  d e  d e f in itie v e  
beslissing  is  g ev a llen , m oet d e d is 
ku ssie  w o rd en  v o o r tg ez e t .  B in n en

de A R P  p le it  d e A r jo s  om  het them a  
o v e r  V red e  en  V eilig h eid  o p n ieu w  
a a n  de o rd e  te s tellen . D e v era n 
d erd e  p o lit iek e  en  m ilita ire  s itu a tie  
v r a a g t  om  een  n ieu w e  v is ie  op  het 
v ra a g s tu k  v a n  oor log  en  v red e . Elk 
s tu k je  w eg  dat w ij zou d en  ku n nen  
p la v e ie n  bren g t ons w eer  een  s tu k je  
d ich ter  bij het u ite in d e lijk e  d oel. De  
N ed er la n d se  reg er in g  b elooft a l 
m a a n d en  m et een  v eilig h e id sn o ta  
u i t  te  kom en . N eem  w a t litera tu u r  

~m ee in  j e  v a k a n tie -k o ffe r t je , o f  
p r a a t  e r  een s m et a n d eren  ov er .
In  N ed erla n d se  G ed a ch ten  is de p o 
l it iek  v a n  Z u id -A fr ik a  o p n ieu w  ter  
d isk u ssie  g esteld , n a a r  a a n leid in g  
v a n  het re isv ers la g  v a n  M r. B ies
h eu v el. W at is de h oud ing  v a n  de 
A R P  in za k e  A fr ik a ?  Een  v ra a g , d ie  
om  een  a n tw o o rd  sch reeu w t, nu  w e  
d e  v o r ig e  w eek  v ern a m en , dat de  
h etze  teg en  het C h ristelijk  In stitu u t  
ten  top  is g ev o erd , d oor  de 
„b e s m e t” -v erk la r in g : D e Z u id -
A fr ik a a n s e  r eg er in g , d ie  d oor  een  
k o ersv era n d er in g  in  h a a r  bu iten  
la n d se  p o lit iek , d e a a n d a ch t v a n  de 
b in n en la n d se  „ s tr ijd ”  tra ch tte  a f  te  
le id en , h eeft e r  g een  tw ijfe l o v e r  la
ten  b esta a n , d a t b in n en  h a a r  g ren 
z e n  a lles  o p  een  o n verm ijd elijk e  kri- 
'sis a fs to rm t. H et C h ristelijk  In sti
tu u t w o rd t a ls  zo n d a a r  g eb ra n d 

m erkt, en m oet d a a rom  op non- 
a k tie f  gesteld w ord en ; D r. B eyers  
N audé m oet d oor z ijn  kerk  onder  
censuur gezet, om d at hij -  ach ter de 
scherm en, dw z v o o r  n iem a n d  zich- 
ba ar! -  de teg en stellin gen  op k lop t, 
om dat hij zou  s tr ev en  n a a r  een  
„d oor  .zw arten  beh eerst socia a l sys
teem ”  door m iddel v a n  gew eld d a 
d ige  rassenkon flik ten  en  revolu tie ; 
en  dat, terw ijl de „g erech tig h eid  
d oor verzoen in g ”  c en tra a l staat. 
H ebben  w e nog p la a ts  in  ons „k o f
fe r t je ? ” .

Mentaliteitsverandering
O v er  gew eld  g esp rok en : de m isdaad  
neem t in  N ederland  to e , zó zelfs, 
dat er  een  tekort a a n  g eva n gen issen  
besta a t. Och ja ,  d ie  m en ta lite its 
v era n d erin g  blijft w a t a ch terw ege... 
G evan gen e: G lastra  v a n  L oon . A l
gem en e g ra tie -verlen in g ? Een m oei
lijk te aan va a rd en  za a k , als m en  
w eet w at de a a n leid in g  d a a rtoe  is. 
We gaan  binnenkort op  va k a n tie . 
Z ijn  w e nog w a t v erg e ten  in  te p a k 
ken? P as als w e ons v erd iep en  in de 
d iverse  voorhanden  p rob lem en  en  
m et de buurm an op  de ca m p in g  o f  
w a a r  ook de d iskussie  aan ga a n .

- P a s  als w e ons r ea lis er en , dat een  
n ieu w e m en ta liteit en  een  v era n 
d erde m aatschappij e r  n ie t  van  z e l f  
kom t, m a ar door on s a llen  gem aakt  
m oet w orden  kom en w e  w a t  verd er . 
In  de va ka n tie  kunnen  w e  stil staan  
bij za ken , w a a r  w e  g ew oon lijk  geen  
tijd  voor  kunnen v in d en . H ebben  
w e oog voor  de a n d er . M isschien  
o o k  in politiek  opzich t.

G . F . P h . de B.

Schakel hekelt PvdA en V V DMonsterverbond PvdA-VYD zet'J 
periodieke keuring 

van auto’s 
op de tocht

H et A R P  T w eede K a m erlid  M. W. Schakel.

E en politiek  m onsterver
bon d  van V V D  en P v d A  in  
de T w eed e K am er h eeft het 
voorstel van  de regering om  
te k om en  tot periodieke au
tokeuring, een  v oorste l w at 
in grote lijnen aanvaardbaar  
w as voor A R P , C H U  en  
K V P , op de toch t gezet.

PvdA en W D  dienden in de 
Tweede Kamer wijzigingsvoorstel
len in, die voor minister Westerterp 
onaanvaardbaar waren, met andere 
woorden hij dreigde zijn wetsvoor
stel tot periodieke autokeuring in 
te trekken. Hoe de eindstemming 
over dit ontwerp zou uitvallen, was 
nog niet bekend bij de sluitings- 
termijn voor de inlevering van de 
copie voor NG.

Wat was precies 
het meningsverschil?

Minister Westerterp wilde bij de 
periodieke autokeuringen voor au
to’s tot een bepaalde jaargang de 
keuze laten tussen garages -  d.w.z. 
de grote onderhoudsbeurt kan dan 
in een erkend garagebedrijf. als 
keuring gelden -  en onafhankelijke 
technostations en auto’s na een be
paalde jaargang in onafhankelijke 
stations van de ANWB laten keu
ren.
PvdA en VVD stelden voor de pe
riodieke autokeuringen via de ga
rages te realiseren, en slechts in 
uitzonderingsgevallen via de keu- 
ringsstations.
AR-woordvoerder Schakel kon tij
dens het debat vorige week accoord 
gaan met de opstelling van de mi
nister, mits deze meer duidelijk
heid zou verschaffen over het er
kenningsbeleid met betrekking tot 
de garages.

Voorgeschiedenis
Reeds in 1966 had de Raad van de 
Waterstaat een rapport samenge
steld over de wenselijkheid van pe
riodieke autokeuringen, en als het 
minister Westerterp wat de parle
mentaire behandeling betreft mee
zit, zou de wet op 1 januari 1977 
kunnen worden ingevoerd. Al met 
al elf jaar na de eerste voorstellen 
pas werkelijkheid. De Tweede Ka
mer heeft altijd in deze zaak op 
spoed aangedrongen. Tot nu toe is 
er alleen maar sprake van controle 
op de weg en het wordt altijd als 
storend ervaren als een automobi
list plotseling eruit wordt gepikt

om gecontroleerd te worden. Scha
kel meende dat dit nu voorgestelde 
systeem van periodieke autokeu
ringen veel effektiever kan werken. 
Exact cijfermateriaal over de ge
volgen van periodieke autokeurin
gen op de verkeersveiligheid is niet 
te geven, maar al zou door deze 
maatregel het aantal verkeersonge
vallen met 3% worden verminderd, 
dan betekent het nog altijd 75 do
den en 2000 zwaargewonden in het 
verkeer minder. Bij keuringen in 
het buitenland is gebleken dat van 
de daar gekeurde auto’s 25 tot 40% 
ernstige gebreken vertoonden. 
Schakel ging namens zijn fraktie 
accoord met de instelling van de 
onafhankelijke keuringsstations: 
„als de plicht wordt opgelegd je 
auto te laten keuren, dan moet er 
de mogelijkheid zijn de keuring te 
laten verrichten door een volkomen 
onafhankelijke instantie. Dat is dan 
een echt burgerrecht”. Daarbij 
vond Schakel dat de keurder geen 
echt zakelijk belang heeft bij de 
uitslag van de keuring, omdat er in 
het station niet gerepareerd zal 
worden. Hij vond het verder lo
gisch dat de ANWB op grond van 
een in 1973 gesloten compromis in 
keuringsstations is gaan investeren, 
al vroeg hij zich af of op het keu- 
ringsstation ook de naam „ANWB” 
moet staan. Overigens heeft de 
Tweede Kamer al drie maal posten 
op de begroting voor rente en af
lossing'van deze'investering goed
gekeurd.
Uitvoerig stond Schakel stil bij de 
voor- en nadelen van het betrekken 
van garages in het keuringsbeleid. 
Hij zag een aantal voordelen: de in

de garages aanwezige vloeropper
vlakten met werktuigen en aanwe
zig personeel wordt op een zinnige 
wijze ingeschakeld, zeker nu men 
in de BOVAG-sector (BOVAG is de 
bond van garagehouders) met een 
overcapaciteit worstelt. Verder 
vond Schakel het een geruststellen
de gedachte dat in de garagebedrij
ven kan worden gedemonteerd, en 
dat een goed onderhoud van gro
tere betekenis is dan de keuring op 
zich. Als laatste voordeel valt te 
noemen dat de klant een gang naar 
het technostation wordt bespaard.

Nadelen keuring  
garages

Schakel noemde ook een aantal 
nadelen van de keuring door gara
ges: „De rijkscontroleur repareert. 
De garagehouder kan niet geheel 
blind zijn voor het zakelijke belang 
dat achter de keuring aan in het 
geding komt”. Verder kan de gara
gehouder zeggen dat de auto van 
de weg af blijft: „Als het echter een 
goede klant betreft die je graag be
houdt, en die klant begint moei
lijkheden te maken, dan komt de 
garagehouder in een conflict met 
zijn publiekrechterlijke bevoegd
heid en privaatrechterlijk belang”. 
Een ander nadeel is dat in een 
erkenningen-systeem niet alle 6400 
leden van de BOVAG dit recht 
krijgen, waardoor er twee soorten 
garagebedrijven komen, namelijk 
zij die het recht hebben van rijks
keur en zij die dat niet hebben, al
dus Schakel, en in kleinere plaat
sen kan dat „lekker aantikken”.

In het systeem van de regering, het 
„en-en-systeem” (zowel garages als 
onafhankelijke stations doen keu
ringen), zal ook de controle meer 
vragen dan bij een systeem van al
leen maar keuringstations. Toch 
waardeerde de AR-fraktie de posi
tieve punten van het „en-en- 
systeem” meer dan de negatieve en 
was bereid de regering in dit voor
stel te volgen, indien minister Wes
terterp duidelijkheid verschafte 
over de wijze waarop hij het erken
ningsbeleid denkt te gaan voeren.

Fel debat
Fel hekelde Schakel in tweede ter
mijn zowel VVD als PvdA. Van de 
VVD begreep hij niet dat zij een 
amendement mee ondersteunde, 
waarin de uitvoerende instantie, de 
stichting PVM, uit de privaatrech
terlijke sfeer in de compleet ambte
lijke sfeer wordt gebracht. „De 
overheid moet een mogelijkheid 
bieden aan groeperingen, zeker als 
dat groeperingen zijn die daarbij 
grote belangen hebben, een stuk 
medebewind uit te oefenen, in ie
der geval een deel van de verant
woordelijkheid doen dragen”, aldus 
Schakel, een mogelijkheid die via 
de Stichting PVM bestaat. Hij was 
daarom met zijn fraktie tegen dit 
amendement.

Van de PvdA begreep Schakel niet 
dat deze fraktie het gehele keu
ringsbeleid over wil laten aan de 
garages, en dat zij daarmee kiest 
voor een systeem dat de grote be
drijven bevoordeelt boven de 
kleine bedrijven: „Zolang het ging 
over de gekwalificeerde onder
houdsbeurt, kon mijn fraktie dat 
wel accepteren. Nu PvdA en VVD 
alle keuringen in het geding bren
gen en in het kielzog van die keu
ringen de hoofdmoot van de repa
raties en de gang naar bepaalde ga
rages, zeg ik, dat de kluif van deze 
nieuwe - activiteit in hoofdzaak 
wordt doorgespeeld naar de grote 
garagebedrijven, voor een groot 
deel wordt weggezogen bij de 
kleine, minder kapitaalkrachtige 
bedrijven, die niet tot het erken
ningsbeleid zijn doorgedrongen”. 
Schakel begreep niet dat de filoso
fie van de socialisten een systeem 
dat de grotere bedrijven bevoor
deelt ten koste van de kleintjes tot 
zo’n keuze leidt.

D e eindstem m ing is m oge
lijk reeds geh ou d en  als u 
N G  leest. Dan w eet U  ook o f  
V V D  en P vdA  het m éé voor 
hun verantw oordelijkheid  
hebben genom en, w etgeving  
die verkeersveiligheid b e 
vordert, te traineren.
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VVD-TAKT1EK
Wij waren stom verbaasd over de 
suggesties van de oppositieleider, 
de heer Wiegel.
Hij en zijn fractie zouden een 
PvdA-motie tegen de F-16, de 
waarschijnlijke opvolger van de 
Starfighter, steunen als het 
kabinet zal aankondigen dat 
aanvaarding van die motie het 
aftreden van dit kabinet 
tengevolge heeft.
De VVD is in onze ogen in het 
verleden een respectabel 
regeringspartij geweest. In de 
situatie waarin de VVD in 
oppositie was kon men niet stellen 
dat zij uit partij-politieke, 
opportunistische overwegingen 
het Nederlandse belang hebben 
geschaad. Dat doet de VVD thans 
wel.
Te meer omdat het volmaakt 
onvoorspelbaar is of hun 
overweging „een ander kabinet 
van VVD en confessionele 
partijen” werkelijkheid zou 
kunnen zijn.
De heer Wiegel heeft nu zijn 
uitspraak na de kritiek van de

A M E R IK A , SPANJE  
EN DE N AVO

O p de partijraad heb  ik ge
pleit voor een buitenlands  
beleid  (zoals dat ook door  
V red elin g  en v .d . S to el over
tu igd  en d oelbew u st w ordt 
gevoerd) waarin het A tlan 
tisch  B on d gen ootsch ap  een  
essen tiële  functie  vervult. 
Juist nu A m erik a  na zijn  
fou ten  en nederlagen in  
Z u id -O o st-A zië  z e lf in een  
kritieke situatie is terecht
g ek om en , k om t het er voor  
ons op aan te ton en  dat op  
onze vriendschap kan w or
den staat gem aakt.

Ik moge daarvoor verwijzen naar 
het betreffende gedeelte uit mijn 
rede, dat in Nederlandse Gedach
ten van vorige week is opgenomen. 
De jongste reis van president Ford 
geeft aanleiding daaraan nog en
kele opmerkingen toe te voegen, 
die meer in het bijzonder betrek
king hebben op de NAVO. In de 
préambule van het NAVO-verdrag 
staat vermeld dat het bondgenoot
schap is gebaseerd op de beginse
len van democratie, vrijheid en 
rechtsorde.
Het is regelrecht hiermee in strijd, 
wanneer zowel defensie-minister 
Schlesinger als buitenlandse 
zaken-minister Kissinger als presi
dent Ford zelf blijven pleiten voor 
het meer betrekken van Franco- 
Spanje in de NAVO-aktiviteiten. 
Dit is des te erger als dit gebeurt 
ondanks het verzet van de NAVO- 
deelnemers Nederland, Denemar
ken, Noorwegen en West-Duitsland. 
Daarom wil ik aan mijn opmerkin
gen van de partijraad toevoegen dat 
een hechte band met de Verenigde 
Staten binnen het Atlantisch 
Bondgenootschap met zich brengt 
dat de Verenigde Staten van Ame
rika als machtigste partner in dit

heer Aantjes wat „verduidelijkt”: 
„als de PvdA een slappe motie 
indient, steunt de VVD deze niet”. 
Nu is het dreigement van 
voorheen in een farce veranderd: 
wie beschikt er nu over een 
overtuigend argument dat een 
motie „slap” is?
Wiegels houding en die van zijn 
fractie hebben ons teleurgesteld.

*
*  *

BESTAANDE ORDE

De uitdrukking „bestaande orde” 
schijnt bij veel mensen een smaak 
in de mond te geven die 
aanleiding geeft het uit te spuwen. 
Hen die dit overkomt zijn veelal 
van oordeel dat de huidige 
kapitalistische maatschappij -  
desnoods liberaal kapitalistische 
maatschappij -  moet worden 
vervangen door een socialistisch 
stelsel, door een 
arbeidsdemocratie of welke 
andere collectiviteit die men 
hanteert voor het „nieuwe”. Wij 
hebben tweeërlei bedenkingen 
tegen deze voorstelling van zaken.

bondgenootschap niet buiten zijn 
bondgenoten om en zeker niet 
tegen hen in het Atlantisch beleid 
kan bepalen en voeren. Uit de offi
ciële NAVO-publikaties blijkt, dat 
de V.S. van Amerika zich daarmee 
ook hebben verenigd.
Ook een bondgenootschap als de 
NAVO ontleent zijn betekenis niet 
alleen aan zijn militaire kracht, 
maar ook en zelfs in de eerste 
plaats aan zijn ideologische doel
stellingen. De middelen (de mili
taire kracht) dienen ondergeschikt 
te zijn aan de doelstellingen (vrij
heid, democratie, rechtsorde) en 
niet omgekeerd.
Zomin als de duivel kan worden 
uitgedreven met Beëlzebub, zo min 
kunnen vrijheid en democratie 
worden verdedigd met Franco- 
Spanje.
Noch degenen, die de NAVO on
danks de inkonsekwenties willen 
handhaven, noch degenen, die 
vanwege die inkonsekwenties de 
NAVO willen verlaten dienen de 
doelstellingen van de NAVO.
Zij worden het best gediend, als de 
Nederlandse regering op deze pun
ten niet toegeeflijk is, maar op ba
sis van een loyale bijdrage haar tot 
nu toe ingenomen standpunt bin
nen de NAVO krachtig blijft vol
houden.

F-16 EN PARTIJ
PO LITIEK

De aankoop van de F-16 dreigt in 
hoge mate de inzet te worden van 
partijpolitiek opportunisme van de 
ergerlijkste soort.
Het geldt voor de PvdA, die al we
ken doktert aan de tekst van een 
motie, die enerzijds door Vredeling 
en het kabinet net niet als een mo
tie van wantrouwen behoeft te 
worden opgevat, maar die ander
zijds zo ver als maar mogelijk te
gemoet komt aan de bij velen in de 
PvdA levende afkeer van de Star- 
fighter-ervaring.
Het geldt voor de PPR, die de aan-

Allereerst willen wij erop wijzen 
dat de „bestaande orde” (waarmee 
men doelt op de handhaving van 
de ondernemingsgewijze 
productie) niet, vroeger èn nu èn 
later, een_vaste inhoud heeft. Het 
tegendeel is het geval. Een foto 
van de bestaande orde van toen, is 
een geheel andere dan eenzelfde 
foto van nu.
Die „bestaande orde” -  de historie 
heeft dat laten zien -  is een 
flexibele orde. Een orde waarin de 
meesprekende organen en

dacht van het feit, dat zij 84 F-16’s 
accepteert, afleidt door af te geven 
op „confessionelen”, zoals wij nu 
weer heten, die eraan vasthouden 
dat de Starfighter-vervanging dient 
te gebeuren met inachtneming 
van hetgeen vorig jaar bij de debat
ten over de defensie-nota tussen 
Regering en Parlement is overeen
gekomen.
De kroon spant echter de V.V.D. 
Wiegel kondigt eerst aan dat zijn 
fractie een tegen de aankoop van 
de F-16 gerichte P.v.d.A-motie zal 
steunen om het kabinet ten val te 
brengen. (Lukt dit, dan hoopt hij 
op een kabinet met de V.V.D., die 
vervolgens de F-16 zal kopen, 
waarvoor hij eerst samen met de

individuen niet alleen hun zegje 
doen, maar tevens invloed kunnen 
uitoefenen.
De tweede opmerking is deze.
Er is nog niemand die ons 
enigermate concreet heeft 
duidelijk gemaakt wat de inhoud 
is van het aangeprezen alternatief. 
Het enige wat concreet is, is de 
(overigens vaak niet ten 
onrechte) uitgebrachte kritiel 
het bestaande. Maar daarmee is 
het alternatief ideaal op nog geen 
stukken na duidelijk ingevuld. De 
praktijkvoorbeelden die wij 
kennen -  met name in de oostblok- 
gebieden -  noden ook niet uit tot 
navolging.

+ *

GEW ETENSVOL
W ERK

Minister Vredeling heeft in de 
onlangs gehouden 
NAVO-bijeenkomst, waar 13 
defensie-ministers aanwezig zijn 
geweest, naar onze mening goed 
werk gedaan. Zonder de 
betrekkingen met Amerika te

beschadigen heeft,hij er voor op 
de brés gestaan dat het niet 
NAVO-lid Spanje langs een omweg 
toch, als het ware in 
NAVO-verband zou worden 
geïntegreerd. Dat was één facet 
van dit vraagstuk. Het andere 
facet had betrekking op de 
gevolgen van Amerika’s militaire 
voorzieningen in Spanje. 

'Uitgesproken is nu dat de NAVO 
voor hetgeen Amerika met Spanje 
overeenkomt, als zodanig geen 
mede-verantwoordelijkheid 
draagt. Het regime in Spanje heeft 
dit besluit aan zichzelf te wijten: 
het is een ondemocratisch 
regeersysteem.
Overigens, de NAVO zal ook met 
de nodige zorg moeten toezien dat 
Portugal, wel lid van de NAVO, 
dit lidmaatschap kan blijven 
behouden.Wij hopen dat de heer 
Vredeling dan dezelfde weg volgt 
als zijn collega Van der Stoel t.a.v. 
Griekenland, toen deze nog lid van 
het Europese Parlement was.

P.v.d.A. een kabinet heeft ten val 
gebracht!)
Met het cynische karakter van dit 
opportunisme gekonfronteerd, 
maakte hij het alleen maar erger 
door te zeggen dat hij alleen voor 
de PvdA-motie zal stemmen als het 
kabinet met yde aankoop van de 
F-16 inderdaad staat of valt.
Na aldus zijn steun aan een motie 
die de aankoop van de F-16 afkeurt 
te hebben „gemotiveerd”, kondigt 
hij zonder blikken of blozen ver
volgens een eigen motie aan, die 
102 F-16’s zal vragen, omdat „de 
confessionelen” dit aantal willen. 
Ik laat nu maar terzijde dat dit al
lerminst een juiste weergave van 
ons standpunt is. Waar het mij nu 
om gaat, is, dat ook hier niet de 
zeer belangrijke zaak zelf het 
standpunt van de V.D.D. bepaalt, 
maar het verwachte partijpolitieke 
gewin.
Aan de krantenlezer en kiezer zou 
het bijna ontgaan: het gaat bij het 
debat over de F-16 over de hoogste 
nationale en Europese belangen, 
namelijk de veiligheid en de verde
diging van de vrijheid. Van P.v.d.A 
en P.P.R. kan men althans nog 
zeggen, dat bij velen aan hun aarze
ling of kritiek onmiskenbaar een 
worsteling ten grondslag ligt over 
wat wel en wat niet moreel aan
vaardbaar is ter verdediging van 
vrede en veiligheid en waar de 
ethische grens ligt tussen doel en 
middel. Bij de V.V.D. is kennelijk 
alles bruikbaar, als het partijpoli
tieke doel er maar mee wordt ge
diend. Dat is dan het politieke „al
ternatief’ dat Wiegel de christen
democraten meent te mogen bie
den!
Als wij behoefte hebben aan een. 
Kameruitspraak in onze geest, dan 
zullen wij daar zelf wel om vragen. 
Daar hebben wij, zeker gezien de 
aangevoerde motieven, geen 
V.V.D.-motie voor nodig.

Z U ID -A F R IK A
Mijn voornemen in deze rubriek 
ook in te gaan op de door de 
Zuid-Afrikaanse regering tegen het 
Christelijk Instituut van Beijers 
Naudé getroffen maatregelen kan 
ik achterwege laten na het besluit 
van de drie christen-democratische

fractievoorzitters zich daarover te 
wenden tot het Zuid-Afrikaanse 
parlement.
Graag vraag ik aandacht voor de 
elders in dit nummer opgenomen 
tekst van de mededeling.

DE PRIESTER 
EN DE BEDE

Deze week heeft bisschop Bluyssen 
van Den Bosch zijn zilveren pries
terfeest gevierd. Is dit een reden 
daaraan in deze rubriek aandacht te 
schenken? Moet dit nu soms ook al 
vanwege het C.D.A., zal iemand 
wellicht zelfs vragen.
Het antwoord hierop is, dat dit er 
niets mee te maken heeft. Het is 
omdat Mgr. Bluyssen op bepaalde 
ogenblikken iets heeft gezegd, dat 
alle christenen tot diep nadenken 
behoorde te stemmen.
Ik denk aan de diep-menselijke 
vrome wijze, waarop hij sprak in de 
uitvaartdienst van zijn voorganger 
Bekkers. Ik denk ook aan de in
drukwekkende oecumenische wij
ze, waarop hij op een „Puchinger- 
congres” van SSR-reünisten de ge
reformeerde wereld toesprak. 
Bovenal denk ik aan zijn reactie op 
het weglaten van de bede uit de 
Troonrede: „Ik vind het een grote 
verarming, maar ik hoop dat het 
voor iedereen die bidden geleerd 
heeft aanleiding zal zijn krachtig en 
trouwer dan ooit voor de overheid1- 
te bidden”.
Het was de meest christelijke reac
tie die zich denken laat. Want van 
zulk een gebed is voor ons land 
meer te verwachten dan van welke 
formule in de Troonrede ook.

D aarom , om dat B luyssen op  
dat m om en t het beste w oord  
gesp roken  heeft, voeg ik mij 
bij degenen, die er bij zijn  
zilveren priesterfeest b e 
hoefte aan hadden van  
dankbaarheid blijk te geven.

Over internationale en 
nationale politiek

Onlangs, werd in de W est- 
du itse  hoofdstad B o n n  het 
20-jarig ju b ileu m  herdacht 
van de w esterse-m ini- 
alliantie op d e fe n sie f gebied: 
de West-Europese Unie, die 
in de schaduw  van haar gro
tere broer de N oord- 
A tlan tisch e  Verdragsorgani- 
satie een b esch eid en  en on
opvallen d  bestaan leidt.
De 21e zitting van de Assemblee 
van de WEU werd in de Duitse 
Bondsdag gehouden en dat gaf in 
historisch licht gezien toch wel een 
opvallend accent aan dit jubileum. 
Immers, de WEU vindt haar wortel

Westeuropese solidariteit 
dient in Atlantisch kader 

te worden geplaatst
in het verd ra g  v a n  D u in k erk en  van 
1947, gesloten tussen Engeland en 
Frankrijk en dit was 'gesloten uit 
angst voor Duitse agressie. Dit ver
drag werd in 1948 uitgebreid tot het 
v erd ra g  v a n  B russel waaraan be
halve Frankrijk en Engeland ook 
de Benelux-landen deelnemen. Ook

nu ging het weer om het tegengaan 
van eventuele hernieuwde duitse 
aktie.
Op haar beurt werd het verdrag van 
Brussel in oktober 1954 weer uit
gebreid via de z.g. P a r ijs e  A k k o o r 
d en , tot de West-Europese Unie, en 
traden behalve de genoemde 5 lan-

Dit artikel werd geschreven door 
mr. Jan Nico Schotten, die in de 
vacature Boertien benoemd is tot 
een van de 7 Nederlandse leden 
van de Assemblee van de West- 
Europese Unie. De Assemblee 
hield haar 21e gewone zitting van 
26-30 mei jl. in de zittingszaal van 
de Duitse Bondsdag te Bonn. 
Hierbij werd ook aandacht be
steed aan het 20-jarig bestaan van 
de W.E.U.

den ook Italië en West-Duitsland 
toe.
Een nauwe samenwerking met de 
in 1949 opgerichte NATO werd af
gesproken, zo bleven de strijd
krachten der lid-staten onder het

n B B n n n B s n n n M H B B B B i
commando van de Opperbevelheb
ber in Europa.
De huidige bevelhebber g en era a l  
H a ig  hield niet zonder flair een 
rede voor de Assemblee in Bonn, 
waarin hij t.a.v. Spanje o.m. ver
klaarde, dat conclusies over samen
stelling en overleg met Spanje door 
de NAVO op grond van feiten 
diende plaats te vinden, en niet op 
basis van emoties of achterhaalde 
begrippen, die niet langer gerecht
vaardigd zijn.
Het bezoek van president Ford aan 
Spanje enige dagen later moet ken
nelijk ook in dat licht worden ge
zien. Gaarne citeer ik echter de 
A.R.-fractievoorzitter, die in een 
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Troosteloos beeld  in  B antu-thuisland.

Mr. Biesheuvel en de dialoog met Zuid-Afrika:

Problematiek Zuid-Afrika 
dwingt christenen tot duidelijk

kleur bekennen

N erg en s kan een stuk m aat
sch ap p elijk e  problem atiek  
bestaan  die de christenen zo  
overd u id elijk  tot een kleur  
b ek en n en  dw ingt, als in  
Z u id -A frik a .
Dit kan terecht emoties wek
ken. Men geeft zich bloot -  of 
wil dat juist voorkomen. Daarom 
die v o o r td u ren d e  discussies over 
Zuid-Afrika. Niet omdat het nog 
steeds zou gaan om nieuwe in fo r 
m a tie  -  ook dat natuurlijk, maar 
daarvoor hoef je er niet naar toe: de 
stroom van literatuur die langza
merhand in Nederland voorhanden 
is kan ons het meest genuanceerde 
beeld geven dat we kunnen wen
sen. Integendeel: een bezoek op 
uitnodiging van de regering van 
een politiestaat is juist bij uitstek 
ongeschikt om tot een „afgerond” 
oordeel te komen. Daarom dan toch 
maar -  hoe verdrietig ook -  dit „in
gezonden stuk”: terwille van de 
dialoog.

Verfoeit de ARP  
confrontatie?

Zoals met alle levende principiële 
kwesties van christelijke politiek 
het geval is, is ter bepaling van de 
houding die men wil innemen de 
informatie -  hoe belangrijk ook -  
trouwens niet de de schoen waar 
het wringt. Spreken over Zuid- 
Afrika ontaardt maar al te vaak in 
selectieve voorlichting, propaganda 
en misleiding. Om hierin te kunnen 
onderscheiden, gaat het, juist ter
wille van de informatie, om de 
houding. Daarop wil ik trachten het 
accent te leggen.
Daarom allereerst: verfoeit de ARP 
„Confrontatie- en polarisatiepoli- 
tiek” (als zodanig beschouwt de 
heer Biesheuvel bv. de desinveste- 
ringsoproep van de Wereldraad van 
Kerken)? En zo ja, doet zij dit „te
recht”, .zoals hij zegt?
Vroeger ging het wel anders. Abra
ham Kuyper voerde dan ook een 
g ee s te li jk e  s tr ijd . Gangbaar in dit 
verband is dat men zegt voorstan
der te zijn van het „harmonie” -  en 
niet van het „conflictmodel” -  uit
drukkingen ontleend aan de lib e
ra le  m a a tsch a p p ijo p v a ttin g  resp. 
de daaruit v o o rtg ek o m en  marxisti
sche visie, die beide fundamenteel 
vreemd zijn aan het anti-revolutio
naire denken voorzover het sinds 
Groen van Prinsterer zijn karakter 
niet verloor. Op het ogenblik 
waarop het anti-revolutionaire 
volksdeel zijn (gerechtvaardigde) 
b e la n g en  gehonoreerd zag (in de. 
school, in de politiek en in de e co 
n o m ie ) schijnt ook deze leuze van 
de maatschappelijke harmonie zijn 
intrede te hebben gedaan, alsof een 
geestelijke strijd zó gemakkelijk 
aan zijn einde zou kunnen komen. 
De ch r is te lijk e  b en a d erin g  van 
maatschappelijke problemen wordt 
echter gekenmerkt doordat zij zich 
baseert op een als absoluut aan
vaarde, door openbaring gegeven 
m a a ts ta f  van gerechtigheid en van 
oordeel, onophoudelijk tegelijk ge
zocht èn gebezigd vanuit de aan
vaarding van het gezag van de Hei
lige Schrift. Wanneer de heer Bies
heuvel zich tegenover een totalise
rende machtscultuur als die van 
blank Zuid-Afrika g en u a n ceerd  wil 
opstellen (waar hij spreekt over 
Zuid-Afrika blijkt men overwegend 
te moeten lezen het bla n k e  Zuid- 
Afrika), is het noodzakelijk om, w a t  
d e in hgud  v a n  d eze  term  ook  m a g  
zijn , eerst aam te geven waaruit de 
problematiek in wezen bestaat, zo
dat vervolgens duidelijk kan zijn, 
w a t  het is, waarover wij „genuan
ceerd” moeten denken.
Iedere verwijzing naar de welhaast 
totale ontrechting van met name 
het volk van Zuid-Afrika evenwel 
ontbreekt. Het samengaan van het 
sociale onrecht van feodalisme, ko
lonialisme, oorlog en naakt kapita
lisme, alles versterkt in naam van 
een puur racisme en tot uitdruk
king komend in d w a n g a rb eid  in  
econ om isch e  en  ju r id is ch e  z in . Vol
komen ontbering van burgerrech
ten en politieke rechten, reeds 
zichtbaar in de onzichtbaar ge
maakte duizenden politeke gevan
genen, verbannenen, gedetineer
den, eenzaam opgeslotenen, gemar- 
telden en vluchtelingen -  moet het 
werkelijk worden genoemd? Het 
gaat niet alleen om het unieke van 
het Zuidafrikaanse sociaal onrecht,

het .gaat ook om hét unieke van de 
ch riste lijk e  politiek en van de ch ris 
te lijk e  ondernemer, die, wil deze 
term een begin van geldigheid krij
gen, allereerst vraagt om de dialoog 
en de handreiking, niet jegens de 
brute machthebber, maar met de 
kleine die door hem tot zonde 
wordt verleid, de gevangene, de 
naakte.
Moeten wij tegen polarisatie zijn? 
Wie niet polariseert met de 
polarisator-onderdrukker bij uit
stek, kan zich logischerwijs alleen 
maar op harmonie beroepen wan
neer hij de ontrechting ontkent en 
zich erop b a seert. Van Zuid- 
Afrika’s wegwerpvolk (pater. Des- 
mond) maakt hij dan ook zelf een 
weggeworpen volk. Bij Biesheuvel 
komt het eenvoudig niet in beeld 
op de punten waar het ter zake 
doet. Democratie is geen „exportar
tikel”! Er moet worden gestreefd 
naar een volledig burgerschap 
van... de kleurlingen en Aziaten. 
Dit is geheel volgens de lijn van het 
Zuidafrikaanse regime, dat het 
.probleem wil „verwijderen” uit de 
blanke woongebieden door wat eu
femistisch het „thuislandenbeleid” 
wordt genoemd.

Toelatingsbeleid
Hoe komt het dat „een zeer kritisch 
ingesteld oud-politicus” wel toe
gang heeft tot Zuid-Afrika en „een 
vooraanstaand.theoloog als profes
sor Berkhof niet”? Het antwoord j s  
niet moeilijk. Berkhofs vertegen
woordiger in de laatste aandeel
houdersvergadering van Philips 
werd door de voorzitter, ir. Philips, 
betiteld als „christelijke oproer
kraaier”, omdat daar de apartheid -  
niet in th eor ie  (iedereen is uiteraard 
„tegen” apartheid, oorlog, inflatie, 
zonde, ziekte etc.) maar in de p r a k 
tijk  -  aan de ord£ was, tussen een 
de fa c to  voorstander en een de 
facto tegenstander. Zuid-Afrika 
maakt zelf van de uitgangspunten 
van haar visumbeleid toch geen 
geheim? Dit beleid is selectief. Nog 
selectiever zijn de regeringsuitno- 
digingen voor het brengen van een 
bezoek. Hiermee bedoel ik uit
drukkelijk niet te insinueren, maar 
te constateren.
De heer Biesheuvel heeft deze zaak 
bij Zuidafrikaanse ministers ter 
sprake gebracht. Maar hij heeft zijn 
komst niet a fh a n k elijk  gesteld van 
de toekenning van (INreis en UIT- 
reis!) visa aan de facto tegenstan- 
ders_van apartheid. Hoe kijkt de 
Zuidafrikaanse balling aan tegen 
het westerse toerisme naar zijn 
land? Is de verstrekking van visa 
en uitnodigingen aan blanken uit 
het westen, ja juist blanken van

Reacties
Oud minister-president mr. B. W. 
Biesheuvel bracht onlangs, verge
zeld van zijn echtgenote, op uitno
diging van de regering, een bezoek 
aan Zuid-Afrika. In N.G. van 10 en 
17 mei deed hij daarvan verslag. 
Op zijn artikelen kwamen enkele 
reacties binnen, waarvan wij op 
deze pagina een reactie van dr. L. 
Haan, wetenschappelijk medewer
ker aan de Vrije Universiteit, pu
bliceren. In een volgend nummer 
leest u een reactie van mr. Bies
heuvel.

„gezag en formaat”, niet orga n isch  
v erb o n d en  met de weigering van 
communicatie- en bewegingsvrij
heid jegens dé „Desmonds”, om 
van de „Mandela’s” maar te zwij
gen? De toerist of bezoeker komt 
terug met zijn reisverhaal over 
„Zuid-Afrika”. Z ij vragen: w ie  b e 
d oelt U en: w a t  bedoelt u?

Vorsters buitenlandse 
po litiek

De heer Biesheuvel ziet in Vorsters 
detente beleid jegens de omrin
gende landen in zuidelijk Afrika 
„een hoopvolle ontwikkeling”, 
waartoe „voortvarend de bakens 
zijn verzet”. Inderdaad zijn er ba
kens verzet, en dat niet als gevolg 
van irenische en dialogische ex
terne ontwikkelingen! Vorsters 
toenaderingspogingen bij de rege
ringen van de noordelijke landen 
gaan van een premisse uit: Zuid- 
Afrika's binnenlandse beleid, mag 
nooit en te nimmer op de agenda 
staan. Vorster bracht zijn imago, 
onder druk van de VS, Engeland en 
Frankrijk die deze voorwaarde ge
steld hebben voor voortgaande 
steun aan Zuid-Afrika in de Ver
enigde Naties, via dit buitenlands 
beleid te verbeteren èn in Afrika 
zelf, èn in het westen.
Westerse investeerders en westerse 
regeringen worden zo van een ex
cuus voorzien in het dilemma 
waarin zij zich ten overstaan van de 
wereldopinie bevinden: als Vorster 
voor de zwarte Afrikaanse staten 
als partner aanvaardbaar is, hoe 
zouden w ij dan nog bezwaar moe
ten maken? De westerse economi
sche expansie is zelfs zeer gebaat 
bij Vorsters economische plan voor 
de regio van zuidelijk Afrika. Het 
streeft naar een marktvergroting 
waarbij de grootschalige investeer
der en exporteur alleen maar ge
baat is, te meer omdat het econo
misch en politiek gewicht van

Zuid-Afrika de nodige garanties 
.biedt voor de „stabiliteit”. De -  
aarzelende -  successen van deze 
„uitwaartse politiek” van Vorster 
h o o p g ev en d  te noemen is precies 
wat Vorster beoogt. Het moet ver
geleken wórden met een ontspan
ning tussen de geallieerden en Hit- 
ler in 1939. Waar is in dit alles de 
rechtsvraag? Het is eens te meer de 
ontkenning van 17 miljoen zwarten 
om  w ie  h et g a a t. Want Vorster ge
bruikt zijn buitenlands beleid als 
afleiding van het apartheidspro- 
bleem
E con om isch  heeft deze buitenlandse 
politiek vooral twee binnenlandse 
effecten op het oog. Ten eerste ver
zekering van goedkoop arbeids
aanbod uit de omringende landen 
(3/4 van de mjjnarbeid komt uit 
deze landen), met o.m. het gevolg 
dat de binnenlandse mijnarbeiders 
nooit een onderhandelingspositie 
ten aanzien van hun arbeidsvoor
waarden kunnen opbouwen). Ten 
tweede openlegging van afzetmoge
lijkheden in het buitenland om te 
ontkomen aan de noodzaak om de 
17 miljoen zwarten binnen Zuid- 
Afrika ten behoeve van de écono
mische groei een forse inkomens- 
en dus koopkrachtverbetering toe 
te staan.
Biesheuvel citeert de „overigens 
zeer militante president van Zam
bia, Kaunda” die bü Vorster de 
„stem van de redelijkheid” heeft 
vernomen. Zuid-Afrika zal zich bij
voorbeeld niet mengen in de bin
nenlandse gebeurtenissen van Mo
zambique (Vergelijk dit met een 
uitspraak als deze: „Duitsland zal 
zich niet mengen in de binnen
landse aangelegenheden van Bel
gië”; wat moeten wij hier bijzonder 
vinden?) Blijkens de Guardian van 
22 april j.1. heeft Kaunda onlangs in 
Washington het westen, inclusief 
de VS, uitdrukkelijk opgeroepen 
Zuid-Afrika met alle middelen eco- 
.nomisch te isoleren. „We are not 
fighting whites. We are fighting an 
evil and brutal system”. Vorster 
heeft Kaunda reeds tot de orde ge
roepen en hem gewaarschuwd „not 
to overreach himself’.

Racisme?
Zuid-Afrika heeft te maken- met 
.„een complexe en multiraciale sa
menleving” met alle verschillen 
van „culturele indentiteit” van 
dien. Om deze te begrijpen is een 
grote feitenkennis nodig, waarzon
der te oordelen niet mogelijk is. 
Het laatste is in principe akkoord. 
Het kwam aan het begin van dit ar
tikel al aan de orde. Het eerste is 
op zijn minst een vereenvoudiging. 
Racisme heeft in Zuid-Afrika geen

absolute geldigheid. Dit blijkt 
reeds uit het feit dat de investeren
de, en aan de economische macht 
deelhebbende Japanners, in tegen
stelling bv. tot de Indische bevol
kingsgroep, een b la n k e  status heeft 
in Zuid-Afrika. Het is te gemakke
lijk de on gelijkh eid  en  het schrij
nende onrech t in Zuid-Afrika op de 
noemer van het racisme te brengen. 
Dit racisme -  daar weet op den 
duur, geholpen door een vijandige 
wereldopinie, de blanke Zuid- 
Afrikaan wel raad op. Hij is bereid 
demonstratief de „kleine apart
heid” op niet onbelangrijke punten 
uit te hollen. Hier fundamentele be
tekenis aan hechten, doet uiteraard 
Vorster zelf niet eens. In een inter
view met D ie  B u rg er  van 12 fe
bruari j.1. waarschuwde hij dat men 
hieraan' geen verdere verwachtin
gen moest verbinden. „Dit is een 
breukdeeltje van het gehele pro
bleem, en ik geloof niet dat men dit 
buiten verhouding moet vergro
ten”.
Vorsters tweede antwoord voor het 
oog van de buitenwereld is zijn 
juist genoemde verstandhouding 
met de buurstaten. Deze zijn im
mers zwart? Hier heeft men een 
bewijs dat hij geen racist is.
Maar zijn derde oplossing spant de 
kroon: het is het beleid van „ge
scheiden ontwikkeling”, zoals dat 
moet uitmonden in de oprichting 
van zelfstandige „thuislanden”. Zo 
kan de multiraeialiteit worden ge
transformeerd in multinationaliteit: 
en van een buitenlander kan men 
toch vragen om bv. een paspoort te 
dragen?
Hier komt duidelijk uit wat het ge
vaar is wanneer men, zoals Bies
heuvel, niet alleen Vorsters belang
rijkste op lossin gen  overneemt, maar 
zelfs zijn p rob leem stellin g en . Dit 
begint, zoals altijd, met het taalge
bruik: „gescheiden ontwikkeling” 
voor „apartheid” „Stam” (met zijn 
eigen cultuur, die de democratie of 
kennis van het Engelse overbodig 
zou maken!) in plaats van „volk” 
„Terrorisme!’ voor „vrijheids
strijd”. „Orde” of „stabiliteit” voor 
„dictatuur”.
Hier kom ik terug op mijn uit
gangspunt, Groen van Prinsterer. 
Hij nam scherp stelling tegen het 
gebruik van termen, om historische 
ontwikkelingen en feitelijke staat
kundige toestanden te beschrijven, 
die daarop niet aansloten en voort
kwamen uit de wens die de vader' 
van de gedachte is. Zo moet men 
steeds het kind bij zijn naam noe
men, laat staan dat ons taalgebruik 
opzettelijk in dienst van de propa
ganda en de leugen mag komen te 
staan. Zo zijn thuislanden geen n a 
ties. Het zijn -  over het geheel -  
allerarmoedigste reservaten, 13% 
van het landoppervlak in Zuid- 
Afrika voor het overgrote deel van 
de bevolking. Zelfs reservaten zijn 
het niet. Want .het grootste deel van 
de beroepsbevolking moet d w a n g 
a rbeid  (in economische zin dwang
arbeid) verrichten voor de blan
ken. Was er maar a p a rth e id ! Ook- 
Buthelezi wil -  geen  keu s hebbend  
overigen s  -  deze formule voorlopig 
wel aanvaarden. Maar hoe kan een 
„eigen” culturele ontwikkeling 
plaatsvinden, wanneer juist de be
roepsarbeid  bestem d is  om  a a n  d eze  
on tw ikkeling  te w ord en  on ttrok k en  
en dienstbaar moet blijven aan de 
ongebreidelde blanke en kapitalis
tische economie?
Racisme kan een misleidend tref
woord zijn. Eerder bestaat hier een 
totale ontmenselijking van de ar
beid. De klassieke ongelijkheid van 
het ontwikkelingsland, maar dan 
door christenen gesanctioneerd, en 
door 1000 rassenwetten geïnstitu
tionaliseerd, zodat ied ere  v erh og in g  
va n  het n a tion a a l in kom en , g eg e 
v en  deze in stitu tion ele  on gelijkh eid , 
de gapen d e k lo o f  in  w els ta n d , dus 
m acht, vrijheid  en  v e r a n tw o o r d e 
lijkheid, a lleen  m a a r v erg ro o t.
„De zwarten”, aldus Vorster in 1968 
in het parlement, „zullen generaties 
lang voor ons blijven werken, on
danks het ideaal dat wij hen totaal 
hebben af te scheiden. Wij hebben 
hen nodig omdat zij voor ons wer
ken. Maar het feit dat zij voor ons 
werken, kan hun nimmer het recht 
geven politieke rechten te verlan
gen. Nu niet, en in de toekomst 
niet; onder geen enkele omstandig
heid”.
Tenslotte: In welke zin meent de 
heer Biesheuvel, dat het beleid van 
de ARP, zoals hij zegt, zou moeten 
veranderen? R. l . HAAN
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In Nederlandse Gedachten van 17 
mei j.1. werd een beknopte 
samenvatting gegeven van de toen 
juist verschenen interim-nota 
Inkomensbeleid van de regering.
De bedoeling daarvan was de 
aandacht te vestigen op de 
belangrijkste punten van deze 
nota. In bijgaand artikel wordt 
een stapje verder gezet. Het is de 
opzet om een eerste kommentaar 
te leveren op de nota. Gezien de 
beschikbare tijd na verschijnen is 
het een voorlopig kommentaar: 
Gezien de beschikbare ruimte is 
het slechts een beknopt 
kommentaar, waarvan U het 
eerste deel in een serie van twee 
op deze pagina kunt lezen.

H oofddoel van de nota is 
door het schrijven van een  
beleidsvisie het bespreek
baar m aken van de proble
m en rond de in k om en s-en  
verm ogensverhoudingen in 
ons land, en daardoor het 
geven van een im p u ls aan 
het te voeren beleid .

Op zichzelf genomen is dit een ver
standige zaak. Het gevaar van het 
regeringsbeleid op dit terrein was 
immers dat men deed vóórdat men 
dacht. Naatmate men met zo’n be
leid langer onderweg is, stijgt het 
risico. En er is geen groter gevaar 
voor een inkomensbeleid dan het 
vroegtijdig mislukken 'ervan. Deze 
nota moet een gedachtenwisseling 
in brede kring losmaken. Het gaat 
niet alleen om een debat in het par
lement. Immers, een. inkomensbe
leid moet gedragen worden door de 
aanvaarding van de betrokkenen 
aan de basis. Het is daarom goed, 
dat de nota zoveel nadruk legt op 
de factor overleg en overlegstruktu- 
ren. Nu is een inkomensbeleid, of 
liever een inkomensverdelingsbe- 
leid, niet iets wat nog nimmér is 
gevoerd. Zo’n beleid wordt tot op 
zekere hoogte reeds lang gevoerd, 
zij het vaak met een ad hoe karak
ter. De Inkomensnota probeert een 
grondslag te geven voor het inko
mensbeleid op langere termijn, en 
het tot nu tot gevoerde beleid 
daarbij in te passen. Toch geeft dit 
spanningen. Enerzijds zal het in 
feite gevoerde beleid niet altijd op
timaal blijken te zijn. Moet men het 
dan achterwege laten? Anderzijds 
duurt het vorm geven aan zo’n fun
damenteel en samenhangend in
komensbeleid aanzienlijke tijd, en 
moet men gedurende die periode 
lijdelijk blijven? De inhoud van de 
nota verraadt op meerdere punten 
deze spanning. Ik geef drie voor- 

■ beelden.
■ Uit hoofdstuk 6 blijkt dat er op 
het terrein van de belastingpolitiek 
nauwelijks iets verwacht mag wor
den voor een verdere verkleining 
van de inkomensverschillen. Toch 
wordt een dergelijke analyse afge
sloten met de m.i. merkwaardige' 
konklusie, dat de regering in haar 
jaarlijkes fiscale beleid mkomens- 
politieke elementen een ’.ol zal la
ten spelen.
■ Een tweede voorbeeld is het vol
gende. Omstandig worden de peri
kelen rond het inkomensbegrip 
uiteengezet en vervolgens aange
vuld met de klacht van het ontbre
ken van aktuele inkomensstatistie- 
ken. Toch wordt dan gekonklu- 
deerd, dat de regering op grond vah 
haar huidige inzicht meent dat de 
verschillen verkleind moeten wor
den. Vanwaar komt zo’n inzicht ei
genlijk?
■ Als derde voorbeeld wijs ik op 
de eenzijdige beklemtoning in de 
beschouwingen op de arbeisinko- 
mens. Te veel ontbreekt de samen
hang met de andere inkomenskate- 
gorieën. Betekent het achterblijven 
van het rendement in het bedrijfs
leven -  zoals gesignaleerd in de 
laatste werkgelegenheidsnota 
niets voor het inkomensbeleid? 
Heeft de inflatiebestrijding niet in
grijpend te maken met het inko
mensbeleid? De verdere diskussies 
over het te voeren inkomensbeleid 
zullen dergelyke spanningen moe
ten kanaliseren en neutraliseren. 
Het vinden van overlegprocedures 
kan een eertste stap zijn hiertoe.

Verantwoordelijkheid  
van de Staat

Een intrigerende materie is steeds 
de vraag hoe ver zich de beleids

Vraag naar rechtsgrond 
inkomensverdelingsbeleid 

komt onvoldoende uit de verf
Belang dat inkomensnota hecht 

aan overlegpröcedüresmoet 
positief worden beoordeeld .

verantwoordelijkheid van de over
heid uitstrekt. Met andere woorden, 
is er steeds een rechtsgrond aanwe
zig voor het aangekondigde beleid? 
Deze vraag komt in de nota niet of 
onvoldoende uit de verf. Voor wat 
dit betreft is het zeker géén anti
revolutionaire nota. Zonder op dit 
moment deze vraag uitputtend te 
willen behandelen, zou ik toch in 
dit verband op een tweetal punten 
willen ingaan.

Door dr.
A . J. Vermaat
Tweede Kamerlid ARP

■ In de eerste plaats is er de voor
zichtige suggestie in de nota te le
zen, dat een maximum- inkomen in 
de een of andere vorm een wense

lijke beleidszaak zou kunnen zijn. 
Ik ga niet in op de eventuele grens 
in zo’n geval, noch op vragen over 
uitwerking of ontduiking. Nu is 
slechts aan de orde of het beperkt 
zijn van de stoffelijke welvaart een 
rechtsgrond oplevert voor het be
grenzen van bepaalde inkomens. 
Niet in alle gevallen zou ik deze 
vraag ontkennend willen beant
woorden. Terzake is in zo’n geval 
niet een verhouding tussen laagste 
en hoogste inkomens, maar de 
vraag of de laagste inkomens niet 
te laag zijn. Wat schiet men iri we
zen op met het aftappen van de al
lerhoogste inkomens per sé ter 
verdeling over onder- top inko
mens? Het is zeer de vraag of bij 
het ijveren voor maximum-
inkomens niet te veel de motor van 
het jalofezie-denken een rol
speelt.
■ In de tweede plaats wil ik de 
vraag stellen of het tot de ver
antwoordelijkheid van de overheid 
behoort om zorg te dragen voor de 
„rechtvaardige” verhouding tussen 
allerlei beloningen in het maat- 
schapplijk samenleven. Is het 
beantwoorden van deze vraag niet 
in de eerste plaats een verantwoor
delijkheid voor die maatschappij 
zelf? Ik zie de Staat niet als de 
hoeder van de maatschappij. Het 
zal duidelijk zijn dat op dit punt 
tevens aan de orde is de vraag naar 
de juiste economische orde. De 
moderne samenleving maakt op 
zichzelf genomen al zoveel over
heidsingrijpen van velerlei aard 
noodzakelijk, dat men zich extra 
bewust moet zijn van het feit dat 
Staat en maatschappij niet identiek 
zijn, niet samenvallen.

U itb re id ing  van het 
instrum entarium

Wanneer men het eens is met de 
grondgedachte van de Inkomens
nota, namelijk dat op tal van plaat
sen inkomensverschillen lijken te 
bestaan die niet funktioneel zijn en 
dat op bepaalde plaatsen direkt of 
indirekt via overheidshandelen bij
sturing mogelijk moet worden ge
maakt, rijst de vraag naar het be
schikbare en benodigde instrumen
tarium. Positief moet worden

geoordeeld over het belang dat de 
nota hecht aan een goed funktione- 
ren van het overleg, zowel met als 
binnen het maatschappelijk samen
leven. Naast nieuwe overlegstruk- 
turen zal gezocht moeten worden 
naar bevredigende overlegprocedu
res, met name ook voor de jaar
lijkse herijking van het beleid. Het 
is goed dat ook ruimte wordt ge
vraagd voor bijv. de kategorie or
ganisaties en het overleg met de 
vrije beroepen. In dit v jrband citeer 
ik met instemming óe wens om te 
blijven komen tot periodieke so
ciale kontrakten c.q. centrale ak
koorden, waarbij ik pleit voor een 
meerjarig kader, en voorts de wens 
om een adviescollege inzake vragen 
van inkomensbeleid in te stellen. 
Eveneens positief oordeel ik over 
elke poging om de cij ferm. ige ba
sis van de inkomensstruktuur te 
verbeteren. De statistieken lopen te 
ver achter. En er is te veel onduide
lijkheid over een juiste vergelij- 
kingsbasis. Het zou een duidelijke 
vooruitgang zijn om bijv. de waarde 
van de pensioenrechten in de ver
gelijking van ipkomens en vermo
gens te betrekken. In het verlengde 
daarvan koester ik weinig bezwa
ren tegen een grotere openbaarheid 
van inkomens, mits het gaat. om 
echt vergelijkbare grootheden. Ge
zien een NIPO-enquête lijkt de 
doorsnee Nederlander nogal wat 
bezwaren te hebben tegen volledige 
openbaarheid van inkomens. Het 
inkomensbeleid zal m.i. al vol
doende uit de voeten kunnen met 
de beschikbaarheid van gemid
delde inkomens van beroepsgroe
pen of van bepaalde funktietypen. 
Een vraag van andere orde is of de 
wetgeving nader moet worden uit
gebreid. De. nota noemt de moge
lijkheid van een raamwet voor de 
inkomensvorming. De diepste ach
tergrond hiervan is vermoedelijk de 
wens om een betere bundeling te 
krijgen tussen de bestaande wetten 
op het gebied van lonen en prijzen, 
naast de psychologische betekenis 
van een verbreding van de loonwet.

Op zich zelf b e h o e ft hier 
geen bezw aar teg en  te  b e
staan, m aar het opzetten  van  
een strukturele m ach ti
g in gsw et voor m e e r  dan 
nood situaties zo u  van  
w einig realiteitsbesef betui
gen.

STER ELITE FR E ESI A’S 

ELITE ANJERSTEKKEN 

VASA ALSTROEMERIA

n.v. HANDELS
KWEKERIJ

M. C. V A N  
STAAVEREN

AALSMEER, 
POSTBUS 265, 
TEL. 02977-2.11.51.

De positie van de vrouw 
in het economisch leven

V erv o lg  v a n  p a g . 1 .

verzorgend of een dienend karakter 
verpleging, onderwijs, serveuses. 
Vrouwen vindt men meer in de dien

stensector dan in de industrie en 
waar men hen in de industrie vindt, 
is dit typisch in de, ongeschoolde 
functies, in het kortcyclische werk
en natuurlijk in de functie van 
steno-typiste en secretaresse. In deze 
functies ziet men duidelijk het voor
oordeel van onze maatschappij be
treffende vrouwenwerk (een voor
oordeel dat niet alleen bij mannen, 
maar in zeer veel gevallen ook bij 
vrouwen wordt gevonden).

Het is duidelijk dat het niet zo een
voudig zal zijn de plaats van de 
vrouw in het arbeidsleven te veran
deren. Vooroordelen hebben een taai 
en hardnekkig bestaan en zijn niet 
gemakkelijk uit de weg te ruimen. 
Vrouwen zijn vaak net zo gevoelig 
voor het verwijt bezig te zijn met za
ken die onvrouwelijk zijn, als man
nen voor het tegenovergestelde. Een 
vrouw die een leidinggevende func
tie heeft, wordt verweten dat zij een 
„haaibaai” is, terwijl een huiselijke 
man uitgescholden wordt voor een 
.janhen”. Het is duidelijk dat dit

soort vooroordelen zal moeten wor
den overwonnen, om de vrouw op de 
arbeidsmarkt een betere plaats te 
kunneri geven.

Part-time werk
Maar het overwinnen van die voor
oordelen zal gemakkelijker gaan, 
wanneer men ook de wettelijke en 
technische barrières voor het deel
nemen van de vrouw in het arbeids
proces weg zou kunnen nemen. Er 
zijn nog steeds machines, die met 
name voor mannen ontworpen zijn. 
Er zijn vaak te weinig mogelijkhe
den voor part-time werk. Zowel voor 
mannen als voor vrouwen is dit een 
mogelijkheid om aan het produktie- 
proces deel te nemen zonder al te 
zeer te worden vastgeprikt op een 
mannelijke of vrouwelijke rol. Part
time functies geven meestal geen 
pensioen. Over pensioenen gespro
ken, echtparen waarbij de afspraak 
gemaakt wordt dat de vrouw werkt

en de man in het gezin blijft, zullen 
op dit punt problemen krijgen.

Zo zijn er ongetwijfeld meer 
voorheelden, van op zichzelf 
vaak minder ingrijpende 
wetsmaatregelen, die het toe
treden van de vrouw tot de 
arbeidsmarkt en haar entree 
tot interessantere functies 
gemakkelijker kunnen maken.

C H M i m

H O U T -E N

M E T A A L -
B E W E R K IN G S -
M A C H IN E S

VAN DER SPEK
ROTTERDAM -  TEL. 27.97.55. 
WOLPHAERTSBOCHT 214
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„H et vraagstuk van de e co 
nom ische orde vereist een  
open principiële benadering  
waardoor het m ogelijk  is re
kening te hou den m et  
nieuw e feiten en inzichten  
die van w ezenlijke betekenis  
geacht ku nn en w orden voor  
toekom stige ontw ikkelin 
gen. Naar m ijn  m en ing is het 
onjuist om  ervan uit te gaan  
dat particulier ondernem er
schap per defin itie  goed is 
o f voorkeur verdient. H isto-, 
risch betekent het m acht in  
handen van w ein igen ” .

Dit zei onlangs CNV-voorzitter J. 
Lanser op de algemene vergadering 
van het verbond in een uitvoerige 
rede die als titel droeg „naar een 
menswaardig bestaan”, waarvan wij 
de zinssneden over de visie van het 
Christelijk Nationaal Vakverbond 
op de economische orde bijgaand 
weergeven.
„dk vind het zeker niet minder on
juist ervan uit te gaan dat het bezit 
van en het beheer over de produk- 
tiemiddelen in handen van de ge
meenschap per definitie goed zou 
zijn of voorkeur verdient. Histo
risch betekent dit het ondernemer
schap 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 verant
woordelijkheid. De vraag die aller
eerst moet worden beantwoord is 
hoe de voortbrenging dient te wor
den georganiseerd om zo goed mo
gelijk te waarborgen dat de mens 
tot zijn recht kan komen en de sa
menleving werkelijk wordt ge
diend”, aldus de heer Lanser die 
vervolgens stelde:
„Uitgaande van de gelijkwaardig
heid en verantwoordelijkheid van 
alle mensen wordt de kern van het 
vraagstuk van de economische orde 
gevormd door de zeggenschap- 
struktuur.
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 pro
duktie zullen worden verdeeld. Het 
staat niet bij voorbaat vast welke 
struktuur de beste is. Dit hangt 
nauw samen met actuele en voor de 
verdere ontwikkeling van de maat
schappij van belang zijnde omstan
digheden en problemen. Daarom is 
het weinig vruchtbaar om uitvoe
rige theoretische beschouwingen te 
houden over vormen van economi
sche orde waarbij van allerlei voor
onderstellingen wordt uitgegaan.
Het lijkt mij praktischer het be
staande systeem als uitgangspunt 
te nemen en dat te toetsen aan ei
sen van humaniteit die daaraan 
moeten worden gesteld.

Economische orde 
als mengvorm

We kunnen onze economische orde 
omschrijven als een mengvorm van 
particulier initiatief en invloed van 
de overheid of de gemeenschap.

1. Lanser over economische orde

Raad van commissarissen en ondernemingsraad
verdienen beide versterking

Zonder daar nu diep op in te gaan 
wil ik opmerken dat deze verhou
ding in principe tegemoet komt aan 
het mensbeeld zoals dat mij voor 
ogen staat. In die constructie is 
ruimte voor wat ik zou willen noë- 
men groepsverantwoord'elijkheid 
en gemeenschapsverantwoordelijk- 
heid als uitdrukking van de ver
antwoordelijkheid die mensen, in
dividueel en groepsgewijze, voor 
zichzelf en voor anderen behoren te 
dragen. Dit neemt intussen niet 
weg dat er reden is om ons systeem 
van betrekkelijk vrije onderne
mingsgewijze 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 vra
gen 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 natio
nale en mondiale aard zoals: on
evenwichtige spreiding van werk
gelegenheid en inkomen, bevol
kingsgroei, technologische ontwik
keling, uitputting van grondstoffen 
en verontreiniging van het milieu. 
Het gaat er dan dus om of ons sys
teem yan beperkt vrije onderne
mingsgewijze produktie een toerei
kend instrument is of kan zijn om 
in bepaalde behoeften te voorzien 
met inachtneming van natuurlijke 
grenzen. Ik denk dat het zeker mo
gelijk is maar wel onder voor
waarde van een goed overleg en 
samenspel tussen onderneming en 
overheid.
Vooral vanwege de „groeiproble- 
men” zal het oordeel over de eco
nomische orde in belangrijke mate 
worden bepaald door de waarde die 
aan het prijsmechanisme wordt 
toegekend. Ook deze problematiek 
leent zich niet voor een zwart-wit- 
benadering. Het is heel goed denk
baar dat. het prijsmechanisme een 
functie behoudt zonder daaraan de 
belangrijkste plaats toe te kennen. 
Ook zonder de particuliere onder
nemingsgewijze produktie hele
maal in te snoeren kan de overheid 
een richtinggevende rol vervullen. 
Deze rol van de overheid behoeft 
niet te betekenen dat bij de pro
duktie vraag en aanbod worden 
uitgeschakeld en dat de produktie 
alleen bepaald wordt door gemeen- 
schapsbesliSsingen.
Een andere vraag is of de zeggen- 
schapstruktuur in overeenstem- 
mingovereenstemming is met de 
eisen die daaraan behoren te wor
den gesteld. Naar onze opvatting is 
dat niet het geval en zijn belang

rijke wijzigingen noodzakelijk.
Het CNV heeft overwogen een ge
meenschappelijk ondernemings- 
bestüur te bevorderen door de raad 
van commissarissen en de onder
nemingsraad samen te voegen. In 
een later stadium heeft het. CNV 
deze gedachte laten varen, omdat 
die niet geschikt bleek voor een 
goede afstemming van taken, be
voegdheden en verantwoordelijk
heden binnen de organisatie van de 
onderneming.
Naar de opvatting van het CNV 
dienen de raad van commissarissen 
en de ondernemingsraad beide te 
worden versterkt. 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 on
derneming en de hoofdlijnen van 
het beleid te bepalen, het nemen 
van vitale beslissingen, het benoe

men en ontslaan van de directie, 
het beslissen over de winstbe- 
stemming en het vaststellen van de 
jaarstukken.
Aangezien de vervulling van die 
taken naar het oordeel van het 
CNV een zaak is van gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid, 
dient tenminste de helft van de le
den van de raad van commissaris
sen door de werknemers te worden 
gekozen. Door deze relatie kunnen 
de werknemers mede invloed uitoe
fenen 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 on
dernemingsraad te worden uitge
breid en zal één van de belangrijk
ste taken dienen te worden het ad
viseren van de raad van commissa

rissen in aangelegenheden die be
trekking hebben op de doelstellin
gen van de onderneming en de 
hoofdlijnen van het beleid.
Dat de beslissing daarover bij de 
raad van commissarissen wordt ge
legd houdt verband met het feit dat 
directie en ondernemingsraad 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 bekwame leiding die 
ruime armslag heeft om initiatieven 
te ontwikkelen en een slagvaardig 
beleid te kunnen voeren. Het over
leg in de ondernemingsraad dient. 
daarbij een centrale plaats in te 
nemen. Ik spreek bewust van over
leg in en niet van overleg met de 
ondernemingsraad. De onderne
mingsraad dient instituut te zijn 
van de gehele onderneming, dus 
inclusief de leiding. Ieder lid van 
de ondernemingsraad heeft in zijn 
functie van directeur, afdeling
schef, tekenaar, schoonmaker, of 
wat het ook moge zijn, een eigen 
taak en verantwoordelijkheid. 
Struktureel hebben zij een gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid. 
Dit behoort blijvend wat de samen
stelling betreft en in toenemende 
mate wat het functioneren daarvan 
aangaat in de ondernemingsraad 
tot uitdrukking te komen. Daarom 
is versterking van de onderne
mingsraad geboden en wijzen we 
een afglijden daarvan tot perso- 
neelsraad, of tot een zogenaamde 
ondernemingsraad waarin de direc
tie niet is vertegenwoordigd, met 
beslistheid af.

Bedrijvenw erk
De vakbeweging zal de onderne
ming kritisch moeten blijven bege
leiden, maar zal ook zelf nimmer 
mogen vergeten dat het mensen en 
geen apparaten zijn die de onder
neming vormen.
De medezeggenschap, die zich aan 
het ontwikkelen is, kan niet wor
den losgemaakt van het emancipa
tiestreven van de vakbeweging. In
tegendeel zelfs, medezeggenschap 
is er een resultaat van. Daarvoor 
behoeft de vakbeweging zich ook 
niet te generen. Wel is er alle aan
leiding om de beoefening van me
dezeggenschap verder te stimule
ren en te verdiepen. Door middel 
van bedrijvenwerk kan daaraan 
worden bijgedragen. Dat bedrij
venwerk moet dan wel gericht zijn 
op de mens in het bedrijf en niet op 
de bond in het bedrijf.
Bij toenemende emancipatie zal de 
vakbeweging meer over moeten la
ten aan de mondige bedrijfsgenoot. 
De vakbeweging is geen doel maar 
middel. Historisch bezien heeft zij 
voor een groot deel een plaatsver
vangende functie. Toenemende 
sociale en rechtszekerheid zowel 
als toenemende beleving van mon
digheid en medezeggenschap doen 
die functie afnemen. Dat is geen 
verlies .maar winst. De gevolgen 
daarvan zal de vakbeweging in haar 
houding en beleid voor de toe
komst moeten verwerken.
Hier liggen mogelijkheden om 
meer energie en kosten in begelei
ding, scholing en vorming te inves
teren.

Is de ARP-fractie wel alert 
genoeg inzake belastingen?

t
Bij het lezen  v a n  en k ele  recen te  a r 
tikelen  o v er  s tim u leren d e  m a a treg e 
len v oor  de B o u w  (m r. J. N . Schol- 
ten) en ov er  d e b ela stin g en  ( p ro f .  
C hristiaanse) en  o v e r  d e za k k en d e  
m oraal t.o :v . b e la stin g  en p rem ie-  
ontduiking (d r . A .  J. V erm a a t)  
g a a rn e enkele  op m erk in gen .
Ten eerste. Waarom heeft onze 
partij destijds, toen de aftrekbaar
heid van woningonderhoud werd 
afgeschaft en door de bouwwereld 
scherp is gewaarschuwd voor de 
gevolgen, die nu duidelijk zichtbaar 
zijn in de vorm van „zwart werk” 
voor miljoenen guldens, waarover 
geen B.T.W., geen Inkomstenbelas
ting etc., wordt betaald, voor deze 
wijziging gestemd? In het voorstel 
van het kamerlid J. N. Scholten om 
voor het zgn. groot onderhoud nu 
een stimuleringspremie toe'te ken
nen, erkent men in feite dat des- 
t

tijds een verkeerd besluit is geno
men.
Waarom niet eerlijk gezegd, dat de 
aftrekbaarheid weer in ere wordt 
hersteld, ook voor gewoon onder
houd, dat nu „zwart” gebeurt en 
de schatkist miljoenen kost aan ge
derfde belastingen.
Wat betreft het artikel van dr. A. J. 
Vermaat over de belasting-moraal, 
is het zo vreemd, dat veel zelfstan
digen om hun zaak in stand te hou
den op een bepaalde manier moe
ten manipuleren, die niet met hun' 
principe strookt en is onze partij 
zich bij het akkoord gaan met het 
niet meer aftrekbaaar stellen, zich 
er wel van bewust geweest dat men 
een zware druk ging leggen op al
len, die door deze wijziging wel in 
de verdrukking moesten komen? 
Dergelijke maatregelen vragen 
a.h.w. om weerstand, waardoor uit

( g E S 1 Lezers 
schrijven ons.,.

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet opgenomen.

eindelijk de moraal ernstig wordt 
aangetast.
Ten opzichte van het „zwarte 
werk” is er nog niets gebeurd en 
zal er m.i. onder deze regering ook 
niet veel gebeuren omdat het gaat 
om loontrekkenden, die „bijverdie
nen” boven hun normale loon, en 
deze kiezers zal men niet graag 
voor het hoofd stoten.
Verder is het mij niet duidelijk

waarom onze partij over de hoge 
werkloosheid geen duidelijk geluid 
laat horen. Ik hoor minister 
Boersma alsmaar praten over „pas
sende arbeid”, wat m.i. niet de 
juiste instelling is om de werkloos
heid te lijf te gaan.
Het werk van de buitenlandse ar
beiders moet toch zeker ook door 
Nederlanders gedaan kunnen wor
den of verbeeldt men zich dat in de 
toekomst in ons land elke Neder
lander met „een boordje om” kan 
lopen. W. Drees sr. schreef enige 
tijd geleden in een artikel in Ac- 
jcent, dat hij altijd geweest is voor 
gelijke kansen voor iedereen, maar 
dat dat niet inhoudt dat er ook voor 
iedereen een stoel gereed staat om 
te gaan zitten. Ook over dit punt 
zou ik gaarne een duidelijk geluid 
horen.
Ik moet u eerlijk zeggen dat het 
heel moeilijk gaat worden om nog 
A.R. te blijven stemmen en ik hoop 
dat de beantwoording in N.G. mij 
meer hoop geeft voor de toekomst 
van onze partij.
Z w ijn d rech t,
W. S. v a n  W in g erd en .

N A SC H R IFT
De heer Van Wingerden roert een 
aantal politieke zaken aan, waarop 
ik zeer beknopt als volgt wil reage
ren:
ad 1. Indertijd is ter vereenvoudi
ging van het belastingstelsel de af
trekbaarheid van onderhoudskos
ten afgeschaft onder gelijktijdige 
verlaging van de huurwaarde. In 
herinnering moet worden gebracht 
het toentertijd gesignaleerde mis
bruik van deze aftrekmogelijkheid. 
Overigens heeft toen (in 1970 was 
dat) de AR-fraktie na verwerping 
van amendementen van CHU en 
ARP tegen het desbetreffende arti
kel in de wijzigingswet gestemd. 
Het wetsvoorstel is nadien aange
nomen nadat de Regering had toe
gezegd strenge controle uit te oefe
nen op de beunhazerij. Van dit 
laatste is inderdaad tot nu toe on
voldoende terechtgekomen. Re
gelmatig voert de Kamer dit punt 
aan bij het overleg met de Rege-

V ervo lg  op  p a g . 8
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Arjos moet discussie starten
Discussie over veiligheidsbeleid dient opnieuw op gang te komen

V a n a f 1945 hadden de V er
enigde Staten het m onopolie  
t.a.v. het gebruik van  het 
kernwapen. Een paar jaar la
ter raakte ook de Sovjet  
U nie in hét bezit ervan, 
m aar kon dit w apen n o g  niet 
gebruiken, aangezien het 
n og niet over de benodigd e  
overbrengingsm iddelen be
schikte en het een grote  
technische achterstand had.

In deze tijd kenden de VS de stra
tegie van de m assale v erg e ld in g : bij 
een aanval van de SU zou massaal 
met kernwapens teruggeslagen 
worden. In 1957 waren de Russen 
in staat een satelliet (Sputnik) in 
een baan om de aarde te brengen 
en hadden zo een middel verkregen 
om hun kernwapen te transporte
ren. De VS moesten nu de theorie 
van de massale vergelding de rug 
toekeren en gingen in de NAVO 
over op de taktiek van de f le x ïb le  
resp on se  („aangepaste antwoord”): 
bij agressie van de SU. Zou op 
aangepaste wijze geantwoord wor
den, eventueel zou een konflikt 
verhevigd worden (eskalatie) tot de 
agressor zich zou terugtrekken. 
Deze taktiek werd in ’62 ontwik
keld, pas in ’67 officieel aanvaard 
door de NAVO. De flexible res
ponse eist een veelzijdigheid van 
wapens, zodat de tegenstander op 
allerlei onverwachtse manieren kan 
worden teruggeslagen, zonodig met 
taktische kernwapens. Waarbij voor 
het gebruik van deze wapens niet 
tot het laatste ogenblik gewacht 
hoeft te worden. Het oostblok 
kwam ook met taktische kernwa
pens aanzetten, zodat op hef ogen
blik ruim 10.000 stuks hiervan op
geslagen liggen in Europa (afgezien 
van wat VS en SU in eigen land 
opgesteld hebben, gericht op ei
kaars grondgebied, de strategische 
kernwapens).
In de laatste jaren is duidelijk ge
worden, dat een konflikt in Europa, 
waarbij kernwapens worden inge
zet, de vernietiging van heel Eu
ropa tot gevolg heeft, waarbij ook 
andere delen van de wereld niet ge
spaard zullen blijven. In deze situa
tie is de theorie van de flexible res
ponse niet meer houdbaar.

Starfighter

Tot aanschaf van de Starfighter is 
besloten in 1960, toen de massale 
vergelding nog in zwang was. Dit 
vliegtuig is een lange-afstands- 
jachtbommenwerper, waarvan het 
de taak was kernlading op Russisch 
grondgebied te storten na een aan
val van de SU.

De eerste Starfighter werd echter 
geproduceerd in 1962, toen van de 
theorie van de massale vergelding 
werd overgegaan op die van de 
flexible response!
De Starfighter is dus indertijd aan
geschaft voor taken die een paar 
jaar later niet meer belangrijk wa
ren. Hij voldoet dan eigenlijk ook 
niet aan zijn huidige opdrachten, 
die zijn opvolger wel zou moeten 
kunnen vervullen nl: steun aan de 
grondtroepen, beheersing van het 
luchtruim, beperkte nukleaire taak. 
De Starfighter wordt niet alleen 
vervangen vanwege zijn ouderdom,, 
maar ook vanwege de veranderde 
taak voor de luchtmacht.
Tijdens het kabinet De Jong met 
Den Toom als defensieminister 
werd voor het eerst over vervan
ging gesproken (begin 70-er jaren). 
De volgende defensieminister, De 
Koster, werkte verder aan de ver
vanging, de huidige minister Vre- 
deling wil de zaak afronden.
Als we het bovenstaande in. ogen
schouw nemen, dan lijkt het erop, 
dat het met de opvolger van de 
Starfighter net zo zal gaan als de

Starfighter zelf: A ls hij in  geb ru ik  
g en om en  w ord t is  hij a l v erou d erd !  
Het feit, dat over 4 jaar de eerste 
vliegtuigen in gebruik genomen 
zullen worden die nodig zijn voor 
taken van 5 jaar geleden, maakt dit 
alleen maar waarschijnlijker.

Nieuw beleid
In het voorgaande is alleen gespro
ken over de taken van het oude en 
het nieuwe vliegtuig en over de 
veranderende militaire situatie. Een 
ander punt is echter of na herzie
ning van de flexible response, waar 
we nodig aan toe zijn,,een vliegtuig 
persé noodzakelijk is. In een her
ziene theorie is het wellicht moge
lijk, dat de taken die het nieuwe 
vliegtuig zou moeten krijgen an
ders zijn, en ook dat deze taken 
vervuld zouden kunnen worden 
door eenvoudiger wapensystemen 
zoals afweerraketten. Op deze ma
nier kan de NAVO dan ook defen
siever optreden (en de NAVO wil 
toch een verdedigingsorganisatie 
zijn), want een vliegtuig heeft -  ook 
al is het dan geen lange-

afstandsbommenwerper, maar wel 
een vliegtuig met nukleaire taken -  
een agressief gezicht. Waar we ech
ter vanaf moeten is het idee, dat 
onze veiligheid gewaarborgd is als 
we een agressief, nukleair gezicht 
tonen.
Het is' daarom van het grootste be
lang dat in alle politieke partijen èn 
hun jongerenorganisaties (!) een 
nieuwe diskussie op gang komt 
over ons veiligheidsbeleid, over de 
rol van kernwapens, over de af- 
schrikkingstheorie, over wapen- 
vermindering, enz., enz.. Vijf jaar 
geleden was deze materie zeer ak- 
tueel in de ARP, er verschenen ver
schillende rapporten over. Het is 
echter nu noodzakelijk, i.v.m. de 
veranderde politieke en militaire si
tuatie tot een nieuwe visie op het 
vraagstuk van vrede en veiligheid 
te komen, zowel in het toekomstige 
CDA als in de ARJOS. In deze tijd 
zijn het alleen de progressieve par
tijen die hierover praten. Afgezien 
dan van allerlei niet-parlementaire 
organisaties, instanties en institu
ten.
Verder moet op regeringsnivo een

nieuw beleid uitgestippeld worden, 
evenals in NAVO-verband. De Ne
derlandse regering is hier al mee 
bezig geweest: het ministerie van 
buitenlandse zaken belooft al 
maanden met een veiligheidsnota 
uit te komen.
Een andere kwestie bij de Starfigh- 
tervervanging, waaraan ook aan
dacht geschonken zou moeten 
worden in een veiligheidsbeleid, is 
de relatie tussen leger en industrie: 
in hoeverre is er of zal er een ver
menging ontstaan van industriële 
(en daarbij technologische en mili
taire belangen. Dit is een belang
rijke kwestie gezien de gigantische 
wapentransakties over de gehele 
wereld en bijv. het feit, dat men 
hierbij middelen als omkoping niet 
schuwt. Is het niet veel beter te 
wachten met een dergelijke grote 
aankoop als nu op stapel staat, in 
samenwerking met nog drie landen, 
tot we meer inzicht hebben in de 
rol van wapenindustrie en 
technologie, de rol en gevolgen van 
standaardisatie en taakverdeling, in 
hoeverre door bovengenoemde 
vermenging in Europa een Euro
pese defensie met een eigen kern
wapen in de hand wordt gewerkt, 
enz. t
Een diepgaandere ' diskussie over 
ons veiligheidsbeleid zal een gro
tere kennis van zaken met zich 
meebrengen. Hierdoor zullen ka
merleden ook met meer inzicht be
slissingen kunnen nemen en reage
ren op ontwikkelingen die gaande 
zijn. De Starfightervervanging 
heeft aangetoond, dat het vroeger, 
en nog steeds hieraan geschort 
heeft.
Nu is de indruk sterk, dat de ver
vanging van de Starfighter onver
mijdelijk is en dat alleen van be
lang is welke vervanger er komt. 
De Nederlandse regering heeft in
middels al haar keuze op de F-16 
bepaald. We moeten zien ruimte te 
scheppen voor het uitstippelen van 
een nieuwe veiligheidsbeleid. Aan 
de hand hiervan kan dan mede in 
het licht van eventuele resultaten 
op de troepenterugtrekkingskonfe- 
rentie van Wenen en de Europese 
veiligheidskonferentie te Genève, 
beslist worden over vervangingen 
bij de luchtmacht, maar ook bij de 
landmacht en bij dé marine, waar 
een aantal fregatten vervangen 
moeten worden (vreemd genoeg is 
dit een kwestie waarover weinig in 
de publiciteit komt).
Deze diskussie moet door iedereen 
gevoerd worden die hierbij betrok
ken is: ARJOS, ARP, andere par
tijen, niet-politieke organisaties op 
vredeswerkgebied, parlement en 
regering.
Laten we echter in de ARJOS maar 
eens beginnen. B a s  W een in k

STAATSSECRETARIS MEIJER EN GERRIT  
V A N  DONGEN OP ARJOS-CONGRESEr bestaat bij veel jongeren een soort
apathie om te leren

„E r bestaat bij veel jongeren  
een soort apathie om  te le 
ren” . D it zei G errit van  
D on gen  op de voorjaarsver
gadering van de A rjos- 
G elderland. D aarvoor waren  
staatssecretaris M eyer van  
C R M  en oud-Arjos voorzitter 
Gerrit van D on gen  naar 
A rn h em  gekom en. Zij spra
ken m et de aanw ezige Ar- 
jossers over het vorm in gs
w erk.

Om te beginnen schetste de staats- 
sekretaris van CRM, W. Meyer, een 
stukje geschiedenis van het vor
mingswerk, zoals dat in Nederland 
tot stand is gekomen.
Het begon aan het begin van de vo
rige eeuw met verenigingen zoals 
die tot het Nut van het Algemeen, 
en emancipatiebewegingen die 
duidelijk tot doel hadden om een 
tekort in kennis Op te vullen dat 
was ontstaan door het eenzijdige 
onderwijs in Nederland. Veel ar
beiders werkten de hele dag in de 
fabriek maar konden zich slecht 
aanpassen aan de situatie buiten 
hun werk. Ook Volkshogescholen 
probeerden dit tekort dat was ont
staan op te heffen. Vormingswerk 
is van oudsher in handen geweest 
van particuliere organisaties, voor 
wie dit geen neutrale zaak^vas. Ook 
nu wordt een stuk van deze in de 
geschiedenis ontstane situatie ge
handhaafd. De bewindsman onder
streept dit door te zeggen dat de 
regering ernaar streeft slechts stu
rend op te treden in het vormings
werk, maar dat zij de verantwoor

delijkheid voor de inhoud ervan 
zoveel rhogelijk bij de organisaties

SUBSIDIËRING
POLITIEK

JONGERENWERK
Sinds enige tijd is er sprake van 
een overheidsregeling, die subsi
diëring van het werk van politieke 
jongerenorganisaties mogelijk 
maakt. Tijdens de Gelderse Arjos- 
konferentie bevestigde staatsse- 
kretaris W. Meyer van C.R.M. zijn 
belofte, die inhoudt dat er nu echt 
geld beschikbaar komt. Daar zal 
uiteraard ook de Arjos van kun
nen profiteren. Hoe de regeling er 
precies uit gaat zien is nog niet 
bekend.
Zodra we het naadje van de kous 
weten, zal het Arjosbestuur er 
voor zorgen dat er spoedig nadere 
informatie komt.

zelf wil laten. Het sturen houdt dan 
volgens de staatssecretaris concreet 
in, dat de regering zoveel mogelijk 
rechtstreeks het vormingswerk op 
plaatselijk niveau wil stimuleren. 
„Dat kan inhouden dat we lande
lijke overkoepelingsorganisaties 
soms moeten passeren wat de sub
sidiëring betreft. Het particulier ini
tiatief in de welzijnssector moet 
kritisch gevolgd worden, want we 
stoppen er steeds meer overheids
geld in”. Ook samenwerking tussen 
de verschillende organisaties op 
het gebied van' het vormingswerk 
leek de PvdA-bewindsman geen 
overbodige luxe. Het is het kabinet 
Den Uyl ook ernst met het wegne
men van de belemmeringen, die de 
juiste scholing voor de juiste men
sen in de weg staan. Een voorbeeld 
daarvan is dat de regering momen
teel werkt aan de invoering van een 
systeem van educatief verlof. Deze 
regeling moet mensen die een baan 
hebben financieel in staat te stellen 
te studeren voor een bepaalde pe

riode en wel zonder dat hun baan 
een gevaar loopt.

Kansenarmoede
„In Nederland is geen sprake van 
een grote materiële achterstand 
maar wel van een kansenarmoede”, 
zo stelde Gerrit van Dongen het 
probleem waarmee wij in onze mo
derne samenleving worden gecon
fronteerd. Hij illustreerde dit met 
een voorbeeld uit een oude wijk in 
Amsterdam, waar voor hem duide
lijk waarneembaar was dat jonge
ren daar moeilijker aanspreekbaar 
waren voor scholing en vorming.
Er bestaat bij veel jongeren een 
soort vaft apathie om te leren en 
deze moet hoognodig doorbroken 
worden. De oud-Arjosvoorzitter die 
nu staffunctionaris is bij de Bestu- 
renraad Protestants-Christelijk On
derwijs te Voorburg kon duidelijk 
signaleren dat het kabinet serieus 
deze problemen behandelt. Een 
voorbeeld daarvan is de introductie

van de middenschool, die jongeren 
grotere mogelijkheden moet geven. 
Het moet niet zo zijn dat de mid
denschool iedereen probeert op 
HAVO-niveau te brengen, maar zij 
moet juist een nieuwe mentaliteit 
in het onderwijs brengen. Dit bete
kent dat het idee, dat de universi- 
teit de hoogste onderwijstrap is, 
doorbroken moet worden. Het moet 
een duidelijke keus zijn voor welk 
soort onderwijs men kiest, maar 
jammer genoeg staat in onze sa
menleving hét algemeen onderwijs 
nog steeds hoger aangeschreven 
dan een vakopleiding. Het kabi
netsbeleid kon bij de oud- 
Arjosvoorzitter veel waardering 
vinden, maar toch signaleerde hij 
de neiging om te komen tot een 
uniformering van het welzij nsbe- 
léid. Het zou zinvoller zijn wanneer 
de regering meer aandacht be
steedde aan het gericht plaats laten 
vinden van vormingswerk.

Nieuwe voorz itte r
De middagvergadering werd voor
namelijk in beslag genomen door 
de voorzitterswisseling. Als opvol
ger van Aalt van der Glind werd de 
door het bestuur voorgestelde kan
didaat Paul Doop uit Nijmegen met 
algemene stemmen door de leden 
gekozen.
De bijeenkomst kan ondanks de 
geringe opkomst erg geslaagd wor
den genoemd. Wel hoopt de Gel
derse Arjos dat een volgend keer 
meer leden van hun belangstelling 
voor de politiek blijk zullen geven, 
door op onze vergadering van de 
partij te zijn.
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Door drs.
B . Beumer
Tweede kamerlid ARP

D ez e  w eek  is in  de K a m e r  de D ol- 
la rd  a a n  d e  o rd e  g ew ees t. W aar het 
om  g in g  w a s  de v ra a g  o f  er  n a  d e  
K r o o n -u itsp r a a k  -  „d e  reg er in g  kon  
d e b in n en d ijk sk a n a a l-b es liss in g  
n em en ”  -  ten  a a n z ien  v a n  d e D ol
la r  d a lleen  n og  m a a r  sp ra k e  zou  
z i jn  v a n  een  b in n en d ij k sk a n a a l  
(h ie r to e  h ad  d e  r eg er in g  dus beslo
ten ) o f  d a t ook  n og  m et het P r o v in 
c ia a l  B estu u r  v a n  G ro n in g en  en de  
r e g io  o v er leg d  zou  k u n n en  w ord en  
o v e r  een  b u iten d ijk s  k a n a a l, d ich t 
teg e n  de b es ta a n d e  d ijk  a a n  (h et  
p la n  1c).
D a t la a ts te  w erd  in  een  m otie  va n  
d e  V V D ’e r  W a a lk en s a a n  m in ister  
W ester terp  g ev r a a g d .
Wat Staat er ten aanzien van de Dol- 
lard op het spel?
Laten we de argumenten van de 
voorstanders van een binnendijks 
kanaal en die van een buitendijks 
kanaal nog eens wat nader bekij
ken. Wellicht ook omdat daarop tij
dens het Kamerdebat nauwelijks is 
ingegaan. Gedeeltelijk kan daarbij 
als excuus de zeer beperkte spreek
tijd (10 minuten voor de interpel- 
lant, 5 minuten voor de leden van 
de andere fracties) gelden.
Hieraan voorafgaand allereerst een 
beknopte omschrijving van de ver
schillende belangen die hier een rol 
spelen. Die betreffen:
■ milieu
■ de veiligheid
■ landbouw/afwatering
■ sociaal-economische structuur van 

Oost-Groningen.

Het m ilieu
Algemeen (ook internationaal) 
wordt de grote natuurwetenschap
pelijke waarde van het gebied er
kend. Specifieke kenmerken: het 
gaat hier om een gebied dat door 
een combinatie van brakwater en 
het optreden van getijden een bij
zondere vegetatie en sliksamenstel- 
ling kent dat. voor bepaalde vogel
soorten b.v. kluten en ganzen grote 
betekenis heeft.

De ve ilighe id
Blijkens het Delta-wet rapport be
horen de dijken van de Dollard tot

V er v o lg  v a n  p a g . 3

Werkloosheid
ring. Mede vanwege dit punt heeft 
de AR-fraktie zich tot driemaal toe 
geschaard achter een ingediende 
motie om te komen tot een herstel 
van de aftrekbaarheid van derge- 
lijké onderhoudskosten, onder meer 
ter versterking van de werkgele
genheid in de bouw. Wanneer de 
heer Van Wingerden spreekt over 
de moeilijke positie van de zelf
standigen in dit verband, be
vreemdt mij dat enigszins, omdat 
juist het onderhoud van bedrijfsge
bouwen wel aftrekbaar is gebleven! 
Ik kan me niet geheel aan de in
druk onttrekken dat de schrijver 
niet optimaal geïnformeerd is. 
ad 2. Het verbaast mij verder dat de 
heer Van Wingerden van dè AR- 
fraktie géén duidelijk geluid heeft 
gehoord over de hoge werkloos
heid. Of bedoelt hij; dat wij nu er 
werkloosheid is ontstaan de buiten
landse gastarbeiders maar weer di- 
rekt terug moeten sturen? Alsof zij 
er de oorzaak van zijn geweest, dat 
onze economie hen op bepaalde 
momenten nodig bleek te hebben. 
Wel wil de AR-fraktie maatregelen 
steunen ter bevordering van de 
werkgelegenheid, waaronder verbe
tering van de bedrijfsrendementen 
en afzwakking van de stijging van 
de reële arbeidskosten, 
ad 3. Kommentaar op de slotzin 
van de heer Van Wingerden is mij 
niet goed mogelijk, omdat ik het 
verband met de door hem aange
roerde punten niet inzie. Ik wil 
eraan toevoegen, dat het soms in-, 
derdaad nogal moeilijk is het werk 
van de fraktie uit de kranten té 
volgen, en dat bovendien heel wat 
zaken minder simplistisch blijken 
te liggen dan soms het geval lijkt te 
zijn.

A. J. VERMAAT

worden genomen. Volledigheids
halve dient vermeld dat de regering 
bereid is bij uitvoering van een 
binnendij kskanaal noodmaatrege
len te treffen (dijkbekisting) om 
aan het onveiligheidsbezwaar te
gemoet te komen. De betekenis van 
deze maatregel wordt echter door 
diverse deskundigen (o.a. Prov. Wa
terstaat van Groningen) als nogal 
twijfelachtig beschouwd.

■ Ten tweede zij die voor het oor
spronkelijke plan (la) waren doch 
zich uit een oogpunt van haalbaar
heid na dé Kroon-uitspraak achter 
lc schaarden. De A.R.-fractie heeft 
merendeels steeds voorkeur uitge
sproken voor lc.
Onze fractie heeft zich bij haar 
standpuntbepaling voor lc door de 
volgende overwegingen laten lei
den:

m

-f/t,

f/MKÊm
s' * ' * * * 4» *

N atuurschoon in  de D ollard .

s * r  »« >*„ „ s  ̂'tA, ' *. o

Drs. Beumer: milieu blijft overwegend in tact
ARP-fractie bepleit in Dollard buitendij kskanaal dicht tegen bestaande dijk aan

de minst veilige in ons land en 
wordt ophoging en versterking 
onmiddellijk nood&akelijk geacht. 
Berekeningen van de gemiddelde 
overstromingskansen wijzen uit dat 
die veel groter zijn dan volgens de 
Delta-wet toelaatbaar is (sommige 
dijkgedeelten bieden een overstro- 
mingskans van g em id d eld  één  m aal 
in  de tien  ja a r ) . Er zal dus snel iets 
moeten gebeuren om de veiligheid 
te vergroten.

Landbouw! afw atering
Een belangrijk gebied van Oost-

Groningen heeft een vrij slechte 
afwatering waardoor de landbouw- 
bedrijfsuitoefening verre van opti
maal is. Omdat de landbouw nog 
steeds een belangrijke bestaans- 
bron is raakt de verbetering de 
sociaal-economische structuur van 
het gebied. Overigens is' verbete
ring van de afwatering al sedert 
1947 in het vooruitzicht gesteld.

Sociaal-economische
structuur

D e  zwakte ervan is bekend. Com
binatie van afwateringskanaal met

scheepvaartkanaal zou het gebied 
tenminste een relatief sterke vesti- 
gingsfactof verschaffen (relatie met 
Eemshaven). De voorstanders van 
een binnendijkskanaal vinden de 
natuurwetenschappelijke waarde zó 
belangrijk dat zij geen enkele con
cessie toelaatbaar achten en dat zou 
naar hun mening gebeuren door 
een buitendij kskanaal. O ok een 
buitendijkskanaal dat direct langs 
de bestaande dijk zou worden aan
gelegd. (In dat geval zal van het 
Dollard-gebied dat 6400 ha groot is 
circa 500 worden ingepolderd, dat 
is de helft van de oorspronkelijke 
1000 ha zoals -  p la n  la .  bepleit 
door provincie en regio).
De voorstanders van l c  kun je in 
tw ee  ca teg o r ie ën  onderscheiden:

■ Allereerst zij die van mening zijn 
dat bij lc het milieu de hogere 
prioriteit krijgt waarop het recht 
heeft. Immers het grootste deel van 
de hoogwater vluchtplaatsen blijft 
gespaard terwijl de fourageer- 
gebieden vrijwel geheel in tact blij
ven. Van het belangrijke kwelder- 
gebied blijft 300 ha buitendijks, 
terwijl 80 ha binnendijks komt te 
liggen (bij het oorspronkelijke plan 
la was de verhouding ongeveer 
omgekeerd). Belangrijk is dat bij 
uitvoering van plan lc de defini
tieve veiligheidsmaatregelen ten
minste vijf jaar eerder kunnen

• de veiligheid van het gebied is 
gebaat bij een zo spoedig mogelijke 
d e fin itie v e  (overeenkomstige Del
ta-wet normen) aanpak van de dijk. 
Plan lc betekent 5 jaar tijdwinst 
op een binnendijkse oplossing.

• Bij het plan lc blijft het milieu 
overwegend en voor wat betreft de 
belangrijkste elementen daarin in 
tact. Waar gesproken wordt over 
doorsnijding van het hart van de 
Dollard is er gewoon van een on
juiste voorstelling van zaken spra
ke. Onzerzijds is er tijdens de in
terpellatie op gewezen dat als geen 
hernieuwde aanslibbing op zou 
treden dat ons standpunt wellicht 
nog in andere richting zou kunnen 
beïnvloeden. Hernieuwde aanslib
bing blijkt echter wel degelijk 
plaats te vinden en dus is herstel 
niet speculatief, maar aantoonbaar. 
Onder meer bij de sluizen van 
Rheide (in 1973 gereed gekomen) is 
de aanslibbing zonder meer consta
teerbaar voor wie. dat althans wil 
constateren.

Een bijkomend te overwegen punt 
is dat het ingepolderde deel uit 
milieu-overwegingen vooral bete
kenis zou kunnen hebben voor de 
broedvogels. Elk jaar gaan heel wat 
broedsels verloren bij N.W.-storm 
(hierop heeft o.a. Fop I. Brouwer 
gewezen). Dit voordeel hebben wij 
nooit zien weerlegd noch duidelijk 
in de overwegingen betrokken ge
zien. De ontwikkeling van flora en 
fauna in het afgesloten Lauwers- 
zee-gebied toont echter de reële 
betekenis ervan aan.

S a m en va tten d  heeft de fractie met 
toekenning van hoge prioriteit aan 
milieu en veiligheid gemeend dat 
lc de meest te prefereren oplossing 
zou zijn waarbij uiteraard van se
rieuze afweging sprake is geweest. 
Dat Van Houwelingén tegen de 
motie-Waalkens stemde had minder 
te maken met het door hem afstand 
nemen van het plan lc als wel van 
zijn bezwaar tegen de veranderde 
voorkeur van hen die aanvankelijk 
lc als té zeer het milieu benadruk
kend bestreden. Hoewel ook hij 
dus van mening is dat lc een rede
lijk compromis is, meent hij zich 
niet tegen het regeringsvoorstel te 
moeten verzetten mede gelet op de 
toezeggingen dat er op korte ter
mijn maatregelen zullen worden 
genomen die de veiligheidssituatie 
zullen verbeteren. Het is te hopen 
dat de regering bereid zal zijn lc in 
het overleg met provincie en regio 
te betrekken. Er zal in Oost- 
Groningen met inachtneming van 
alle aspecten snel en beslist gehan
deld moeten worden.

D rs. B eu m er : „E r  za l in  O ost-G ron in g en  snel en  beslist g eh a n d eld  m oeten  
w o r d e n ” ,

Wordt lid van de A.R.P.
Door onderstaande bon in te vullen en op te sturen kunt u zich opgeven 
als lid van de ARP. De jaarlijkse contributie bepaalt u zelf; de Contributie- 
staffel kunt u als richtlijn hanteren.
Naam :.....................................................

Adres:..................................................................................................

Woonplaats: ......................................................................................

Bon opsturen naar:
ARP, Antwoordnummer 66, Den Haag (U behoeft geen post
zegel te plakken).

B. Beumer
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Veel vrouwen hebben 
onnodig nog enige

politieke drempelvrees

Een deta ilfoto  va n  de A R P -stand  op  de ,J£m ancipade”  in  U trecht. D eze  
tentoonstelling beoogt o.a. em ancipa tie-on tw ikkelingen  te verd u id elijke  en te 
stim uleren  (fo to  A n efo ).

Door m evrouw  
J. G. K raaijeveld- 
Wouters
Tweede Kamerlid ARP

D e  A .R . -  en daarm ee te g e 
lijkertijd het C .D .A . -  heeft 
vrou w en  n od ig . D rin gen d  
nodig! H e t is een  gegeven  
dat er v erh o u d in g sg ew ijs  

, nog m aar een  gering aantal 
vrou w en  m e e d o e t in  de par
tij. V ro u w e n  die m eed en k en , 
lid zijn, m e e  aanpakken.

-Daar zijn oorzaken genoeg voor aan 
te wijzen, een artikel zeker waard. 
Laten we nu echter van het gege
ven uitgaan en van de noodzaak om 
in de huidige situatie verandering 
aan te brengen. Twee dringende 
redenen voor deze verandering zijn 
aan te voeren.
Ten eerste wint de overtuiging 
steeds meer veld dat we als man
nen èn vrouwen samen verant
woordelijk zijn voor onze maat
schappij. Dat we de ontwikkelingen 
maar niet over ons zullen laten ko
men, maar dat we er als mannen en 
vrouwen aan willen meesturen en 
er richting aan willen geven. Dat 
betekent: aan politiek doen. Want 
via de politiek komen immers vele 
beslissingen tot stand die diep in
grijpen in ons leven en samenleven. 
.De meningen over het hoe van onze 
samenleving -  waar we naar toe 
willen, nationaal en internationaal -  
verschillen nogal. Welke beslissin
gen worden genomen hangt af van 
de grootte, de invloed, de „macht” 
van de partijen, die de verschil
lende opvattingen in politiek beleid 
omzetten. Welke visie heeft de 
overhand -  overtuigt de meeste 
mensen -  verwerft de meeste 
stemmen? Dat alles vraagt inspan
ning, 'moeite, inzet van velen voor 
hun politieke overtuiging. Steeds 
meer komen we tot het inzicht dat 
ook wij vrouwen ons aan dit alles 
niet kunnen onttrekken.
Dat betekent concreet ook onze in
zet in de partij waarin het zicht op 
mens en samenleving (en de verta
ling daarvan in politiek beleid) het 
meest onze eigen mens- en maat
schappijbeschouwing benadert. 
Onze mens- en maatschappijbe
schouwing, die alles te maken heeft 
met onze levensbeschouwing.
Veel vrouwen zien het voorgaande 
wel zitten maar hebben toch enige 
drempelvrees ten aanzien van de 
politiek. Tot voor kort was politiek 
immers een complete mannenzaak. 
Het politieke steekspel wordt door 
vrouwen dikwijls met gemengde 
gevoelens bekeken (ook door vele 
mannen!). Mede daardoor hebben 
vele vrouwen van zichzelf de in
druk dat ze toch geen verstand van 
politiek hebben. Terwijl zij juist 
voor allerlei onderwerpen die in de 
politiek aan de orde zijn grote be
langstelling blijken te bezitten, ge
tuige b.v. de onderwerpen waar
over binnen de vrouwenorganisa
ties druk wordt gediscussieerd. 
Elkaar over die drempel heenhel- 
pen, dat is de kunst. De praktijk 
leert dat juist vrouwen hun sexe- 
genoten het gemakkelijkst daarbij 
kunnen assisteren, ze mee op de 
politieke toer kunnen nemen.

Op alle fron ten
Dringend worden vrouwen ge
vraagd. Politiek meeleven, mee
denken en meedoen van vrouwén. 
In de A.R. en daarmee in het
C.D.A. Op alle fronten. Daarvan 
hier een overzicht.

Kiezer
Allereerst natuurlijk kiezers ge
vraagd. Hopelijk spreekt het poli
tieke beleid van de A.R. en het 
C.D.A. vele mannen èn vrouwen 
aan. Spreekt hun uitgangspunt aan: 
het Evangelie als richtsnoer voor 
het politiek handelen. En daarbij 
hun concrete opstelling van 'elke 
dag in gemeenteraad, provincie en 
in de landelijke situatie. Want wat 
is een partij zonder mensen die haar 
concreet steunen via hun stem in het 
stemhokje. Mannen en vrouwen die 
het zien zitten bij onze partij. •

Belangstellende

Belangstellenden gevraagd. Mannen, 
maar ook vrouwen die volgen wat

hun vertegenwoordigers doen met de 
„macht” die zij in hun handen heb
ben gelegd. Het wordt de dood in de 
pot met de democratie als er geen 
belangstelling is voor wat er in de 
politiek gebeurt. Als niet wordt na
gegaan wat de gekozenen met onze 
stem doen en of er van de gewekte 
verwachtingen ook wat terfechtkomt. 
Als we elkaar niet geregeld ter ver
antwoording roepen. Als u tegelijker
tijd ook niet krachtig uw steun en 
vertrouwen geeft aan degenen die u 
zelf geroepen hebt om de dagelijkse 
politieke kastanjes uit het vuur te ha
len. Want zo alleen immers kan er 
geïnspireerd gewerkt worden -  kun
nen volksvertegenwoordigers de 
moed erinhouden -  kan er een sa
menspel ontstaan tussen kiezer en 
gekozenen in steeds snel wisselende 
omstandigheden.

V ervolg  va n  pag . 3

voortreffelijke rede op de partijraad 
in Zwolle t.a.v. dit punt verklaarde, 
dat in de NAVO als instrument van 
een aktieve vredespolitiek voor 
Franco-Spanje geen plaats is! 
Wederom terugziende moet gecon
stateerd worden, dat gaandeweg in 
West-Europa de angst voor de 
Duitse agressie plaats gemaakt had 
voor vrees voor de Sowjet-Unie en 
dat nu mèt Duitsland een gezamen
lijk defensief pact werd gesloten, 
zowel via de WEU in 1954, als via 
de NATO, waartoe Duitsland op 
aanbeveling van de C o n feren tie  v a n  
L on d en  gehouden in 1954, eveneens 
werd toegelaten.
De WEU heeft sinds 1954 geen 
groots bestaan geleid. Daarvoor zijn 
ook duidelijke oorzaken aan te ge
ven. De econ om isch e  samenwerking 
immers vond na het verdrag van 

•Rome van 1957 plaats via de EEG, 
al was Engeland daarvan geen lid. 
De so c ia a l-cu ltu re le  aktiviteiten 
liepen in toenemende mate via de 
R a a d  v a n  E u rop a . De WEU werd 

■ zo gereduceerd tot een puur defen-

Deelnemer

Daaruit volgt dan: deelnemers ge
vraagd. Vrouwen en mannen. Deel- 
■ nemers aan de discussies in de partij. 
Op de kiesvereniging, op regionale of 
landelijke studiedagen en bezin- 
ningsconferenties, op partijraden. 
Steeds moet op nieuwe vragen wor
den gereageerd en een visie ontwik
keld op aktuele, ingewikkelde pro
blemen. Bij deze bezinning hebben 
.we elkaar hard nodig, mannen en 
vrouwen.

Lid

Wie echt wil meedoen in de partij zal 
er behoefte aan krijgen zich als lid te 
melden. Om twee redenen. De partij 
heeft dringend leden nodig. Hoe 
meer leden, hoe meer mogelijkheden

sief bondgenootschap, terwijl 
voorts die zaak zelve zich vooral 
voltrok via de NAVO. Dat laatste 
werd ook doelbewust door alle lid
staten nagestreefd, met uitzonde
ring van Frankrijk.
En hiermee kom ik tot een belang
rijk strijdpunt van de in Bonn ge
houden Assemblee n.1. de voortdu
rende poging van Frankrijk te ko
men tot een E u ropese d efen s ie  m et 
een  e ig en  id en tite it , in meerdere of 
mindere mate los van de NATO. 
Het rapport van de gaullist K rieg  
en vooral zijn toelichtende speech 
logen er niet om. De Franse staats
secretaris van buitenlandse zaken, 
D estrem a u , die de Assemblee toe
sprak zal op de zelfde lijn, toen hij 
verklaarde dat de tijd nog niet rijp 
is om on m id dellijk  een Europees 
Defensiesysteem op te richten. De 
Staatssecretaris wees er ook op, dat 
de defensie geen doel in zichzelf is,

én invloed. Meer financiële armslag 
betekent immers ook meer bezin- 
ningsmogelijkheden en kansen te 
presenteren wat je voorstaat en be
oogt als politieke stroming. Tegelij
kertijd loopt concreet meeleven en 
meedenken ook voor jezelf op den 
duur uit op bewust lid willen wor
den. Want de meningsvorming in de 
partij resulteert altijd weer in con
crete stellingname. Over partijpro
gramma’s en kandidaten en statuten 
en grondslagformulering en samen
werking met anderen moet uiteinde
lijk worden gestemd. Alleen als je lid 
bent kan daarbij jouw opvatting ge
wicht in de schaal leggen. Alleen als 
je lid bent heb je ook recht van spre
ken in de eigen kiesvereniging als de 
hele zaak is ingedommeld of als er 
weinig te bespeuren valt van „poli
tieke werkplaats zijn.”
Echtgenotes van A.R. leden kunnen 
lid worden voor een gereduceerde 
prijs. Dat moet niet gezien worden 
als discriminatie (vrouwen tellen 
maar half mee!) maar als een aanslui
ting zoeken bij de werkelijkheid 
waarin vele vrouwen geen eigen in
komen hebben, zodat de partijeon- 
tributie voor man en vrouw betaald 
moet worden uit het gezinsinkomen.

Kader
Op alle fronten heeft de partij „ka
der” nodig. Mensen op wie een be
roep gedaan kan wórden. Die poli
tiek een beetje van wanten weten. 
Een politieke partij staat of valt met 
de aanwezigheid van een aktief ka
der. Mensen die inzetbaar zijn. Die 
weten wat hun partij voorstaat en dat 
kunnen overbrengen. Die willen 
meehelpen de partij en de denkbeel
den van de partij aan de man èn aan 
de vrouw te brengen. Ook daarvoor, 
dringend vrouwen gevraagd! Vrou
wen die samen met de mannen kies- 
verenigingsaktiviteiten bpzetten -  
huiskamergesprekken met niet-le- 
den mee organiseren en eraan deel
nemen -  discussies met jongeren 
kunnen aangaan -  inzetbaar zijn in 
het plaatselijk politiek café -  mee 
stands „bemannen” op politieke 
marken -  afgevaardigde kunnen zijn 
■naar vergaderingen van andere poli
tieke partijen of aktiegroepen -  mee 
organiseren van en deelnemen aan 
„wij komen terug” (het bezoek van 
de Kamerfrakties aan de regio), enz., 
enz.! Daarnaast echter ook: vrouwen 
die kunnen deelnemen aan aktivitei
ten die speciaal voor vrouwen wor
den opgezet. Allemaal aktiviteiten

maar een der middelen om de vei
ligheid te bevorderen. Behalve vol
doende strijdkrachten en een ge- 
eigende strategie is voor de veilig
heid ook een vredespolitiek nodig, 
die zich o.m. moet kenmerken door 
de afwezigheid van elke p rovoca tie . 
Het is bekend, dat de Sowjet-Unie 
een zuivere Europese defensie op 
dit ogenblik als een provocatie be
schouwt die storend op de ont- 
spanningspolitiek zou werken en 
dat Frankrijk dit gegeven in haar 
recente opstelling heeft verwerkt. 
Frankrijk bepleitte verder, de Eu
ropese defensie-inspanning zoveel 
mogelijk te coördineren in het ka
der van de WEU. De andere landen 
zijn echter van mening 5at deze 
bundeling vooral moet plaatsvin
den in het kader van de z.g. Euro- 
g ro e p  van NAVO, ook al is Frank
rijk daar geen lid van. Ook Neder̂  
land heeft deze opvatting, terwijl
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die tot doel hebben vrouw over 
haar politieke drempelvrees te hel
pen. De politieke scholingscursus
sen voor vrouwen, opgezet door de 
vrouwenorganisaties, lopen reeds 
enkele jaren. En met succes. Daar
voor zijn echter vele A.R; vrouwen 
nodig. Steeds weer wordt op onze 
partij een beroep gedaan (plaat- 
sèlijk, regionaal of landelijk om 
A.R. vrouwen te leveren die deel 
willen uitmaken van het forum 
(er draaien tientallen cursussen 
met 4 avonden per cursus!).
In de discussie die losbrandt in ds  
zaal kunnen A.R. deelneemsters niet 
gemist worden. Erbij zijn, met ons 
eigen verhaal -  dat is de kunst. 
Daarnaast proberen we in de A.R. 
zelf elkaar als vrouwen een opstapje 
te bieden. Hier en daar worden kern- 
groepjes opgezet: een huiskamerge- 
sprek met een groepje vrouwen over 
enkele politieke onderwerp (voor 
drie of vier maal). Elkaar wat ver
trouwd maken met de politieke dis
cussie en assisteren bij het vinden 
van de weg tot aktieve deelname -
b.v. de weg naar een kiesvereni- 
gingsavond, een politieke scholings
cursus en dergélijke.
Deelneemsters gevraagd, maar ook 
vrouwen die zelf zo’n kerngroepje 
willen starten of leiden. „Kader” zijn 
-  inzetbaar zijn -  dat betekent wel je 
zelf voortdurend oriënteren. De partij 
biedt daarvoor allerlei mogelijkhe
den. Via Nederlandse Gedachten 
wordt week in week uit verantwoor
ding afgelegd van het het aktuele ge
voerde politieke beleid. Bezinning en 
oriëntatie bij de vleet via allerlei uit
gaven van de partij. Kadercursussen 
voor wie zich tot „kader” wil laten 
opleiden. Je neemt er wat van mee! 
Mogelijkheden te over.

Funkties

Tenslotte moeten er steeds weer al
lerlei funkties vervuld worden in de 
partij. Kiesverenigingen hebben be
stuurders nodig. Staten- en Kamer
centrales moeten worden „bemand”. 
Er moeten mensen naar partij- 
organen worden afgevaardigd. Er 
moeten kandidaten worden gesteld 
voor de gemeenteraad, voor de pro
vinciale staten, voor de eerste en 
twee kamer. Mannen en vrouwen. 
Het arsenaal vrouwen waaruit geput 
kan worden in onze partij is nog 
klein. Ook hier: dringend vrouwen 
gevraagd. Om samen als mannen en 
vrouwen aan de zaak te trekken, ver
antwoordelijkheid te dragen, zware 
taken te verdelen, er samen voor te 
staan!

Van groot belang
Ook voor onze politieke partij is het 
van groot belang dat vrouwen een 
bewuste bijdrage gaan leveren. Er 
gebeurt al heel wat. Er zijn heus wel 
vrouwen aanwezig (en dan ook he
lemaal!) maar nog in te geringe aan
tallen. We hebben elkaar hard nodig 
als mannen en vrouwen in de partij. 
Elkaar aanvullend, ondersteunend, 
bemoedigend, aktiverend. Hoe u 
deelneemt? Dat ligt aan uw eigen be
langstelling en levenssituatie. Er zijn 
mogelijkheden te over -  zie punt 1 
tot en met 6. Daar kunt u nog vele 
aanvullingen op geven. Vrouwen ge
vraagd. Hopelijk reageert u op deze 
hartekreet -  op uw manier. Het par
tijbureau kan u alle gewenste inlich
tingen verstrekken.

Staatssekretaris K oo ijm a n s  in zijn 
speech voor de Assemblee ook 
wees op het belang van de beraad
slagingen, die thans in het kader 
van de 9 van de EEG plaatsvinden, 
de z.g. Europese Politieke Samen
werking. Gaarne onderstreep ik in 
dit artikel het belang van de At
lantische verbondenheid, dus het 
bondgenootschap m.n. met de USA. 
West-Europa is geen continentale 
macht, die zich met succes zelf
standig zou kunnen verdedigen. De 
militaire geloofwaardigheid van 
onze defensie is m.n. gelegen in de 
nucleaire bescherming die de 
NATO geeft.
Een eventueel Europees kernwapen 
op basis van het Franse kernwapen 
draagt niet bij tot de ontspanning 
in de wereld.
Wel Europese solidariteit, maar in 
het kader van een Atlantisch ge
heel.
Aan de betekenis en de rol van 
West-Europese Unie in dit geheel 
zal ik gaarne in een volgende bij
drage nader aandacht besteden.

J. N. Scholten
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Becker Telecommunicatie industrie B.V.
EXPERTS OP HET GEBIED VAN ELEKTRONICA

Mobilofoons
Oproepsystemen
Echoloden

Automatische . 
telefoonkiezers 
Automatische piloten

Dijnselburgerlaan 1 -  Zeist -  Tel. 03404-1.35.11

A. BAARS Azn.

Exploitatie van 
baggermaterieel B.V.

VERKOOP EN VERHUUR

Telefoon (0 1840) -  5566 
Postbus 70, Sliedrecht.

Scheepswerf A. BAARS Azn. B.V.
SLIEDRECHT
Telefoon (0 1840) -  5566 
NIEUWBOUW EN REPARATIE

BA8LEY C O N S T R U C T 1E -
W E R E P L A A T S  EN  
M A C H IN E F A B R IE K  N .V .

NIEUW-LEKKERLAND -  * TELEFOON 01848-436

@ Staalconstructie 
voor gebouw en e .d .

9  Alle soorten kranen
Handel in BUIZEN (diverse maten)

• NIEUW IJZER, zoals platen, hoek- en balkijzer 
RIJPLATEN in diverse maten.

STOLK’S Handelsonderneming B.V.
Postbus 1, H. I. AMBACHT 

Afd.: Sloperij, Veersedijk 233, tel. 0 78-2.80.00 
Af'd.: Bruikbare materialen, Veersedijk 11, 

tel. (0 1858) 2024 en 5025.

FIRMA DE REK EN HORSMAN

Fabriek van ScheepsSieren
DORPSSTRAAT 102 -  TEL. 0 1894-218 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

W. VISSER & ZN. 
n.v.

Scheepswerf -  Motorenherstelplaats
Ankerpark 2 -  Telefoon 02230-2887

D E N  H E L D E R

G EM EEN TER A A D
een cursus gem eentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (ge
heel herziene) schriftelijke cursus voor (adspirant-) 
gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesver
enigingen en al diegenen die belangstelling hebben voor de 
gemeentepolitiek.
Tevens is i.s.m. Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lossen, alle 
voorzien van vragen, die kunnen worden ingezonden 
ter correctie.

Verschillende bij uitstek deskundige auteurs be
handelen onderwerpen als
-  Be gemeente -  ruimtelijke ordening
-  de rol van het gemeenteraadslid -  volkshuisvesting

ambtenaren
-  de gemeentebegroting
-  inkomsten van de gemeente
-  Inspraak
-  contact met de kiezers
-  bestuur door subsidie
-  milieuhygiëne
-  volksgezondheid, 

sociale zorg en bijstand

-  onderwijs
-  cultuur en recreatie
-  sport en jeugd
-  economisch beleid
-  openbare orde
-  functionele en wijkraden
-  intergemeentelijke samenwerking 

en gewestvorming
-  de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bearaagt slechts f 25,— 
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt van de 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, te voldoen door storting op giro 1501159 t.n.v. 
de Stichting Burgerschapskunde te Leiden onder 
vermelding van „De Gemeenteraad”.

De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Tele
ac, bestaat uit 11 lessen:
-  de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. -  

2 lessen.
-  de gemeente in ons bestuurssteisel -  1 les.
-  gemeentelijke financiën -  3 lessen.
-  ruimtelijke ordening -  3 lessen.
-  onderwijs -  1 les.
-  welzijnsbeleid -  1 les.

Dé eerste 3 lessen zijn-uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.
De totale cursus bevat:
-  11 T.V.-lessen
-  de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting 

Burgerschapskunde
-  een Syllabus
-  proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting 
op giro 544232 t.n.v. Teieac -  Utrecht, onder vermelding van 
„De Gemeenteraad".

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare 
schriftelijke cursussen zijn:
-  Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde -  40 les

sen voor f 25,-.
-  Politiek bekeken, een cursus voor jongeren -  12 lessen voor 

f 9,50.
-  Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssaménwer- 

king -  10 lessen voor f 10,-.
-  De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden — 34 lessen 

voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING
BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 01710-9.34.03. Giro 1501169.

FA

NIEUWBOUW EN REPARATIE

J. A. VISSCHER & ZOON
DE NIEUWESLUIS 5 -  ZWARTSLUIS 
buiten kantooruren: 0 5208 -  1259 -  1546 

Telefoon kantoor: 0 5208 -  2120 
werkplaatsen: 0 5208 -  1259**

Directieboten - Sleepvletten - 
Dekschuiten

FA. JAN DE MIK
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Aannemers van oeververdedigings- 
werken  —  Griendhouthandel 

Tel. 01846-2539-2484 Hardinxveld-Giessendam

H E E F T  
U  D E

C O N T R IB U T IE
A L

chr.Spaarbank„Eigen Haard”
LOPENDE DIÉP 7 (bij de Kijk in ’t Jatbrug) GRONINGEN TEL. 127902

G E S T O R T ?  
G E B R U I K  
A C C E P T -  

; G I R O K A A R T !

GETRON HANDELS- EN 
TRANSPORTONDERNEMING
V1ERAMBACHTENKADE 6 - SPIJKENISSE 
TELEFOON 0 1880-2988

Binnenlandse en internationale transporten. 
Partjjgoederen - zwaar transport, verhuizingen

Voor uw WASGOED 
èn uw STOOMGOED

WASSERIJ EN CHEMISCHE WASSERIJ
DE LELIE
BERGEN OP ZOOM TEL. 0 1640-3.74.50

Depots en filialen in geheel Zeeland en West-Brabant.

Alle textielgoederen, 

bedden, dekens, 

matrassen, complete 

woninginrichting
Gróotzand 14 - 38 - 42, SNEEK - Mldstr. 114, JOURE

Wij hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong

Studieboeken (schoo l en kerk). 

Ontspanningslektuur v a n  bekende
en o n b eke n d e  schrijve rs.

W ij s tu re n  U g aa rne  fo lde rs  van  de  u itg e ve rije n  
Pe Vuurbaak en T. Wever.

O o k  de  fo ld e rs  van  de boeken van  W . S ch ippers, 
H. K ingm ans, H. te  M erwe en an d e re  sch rijve rs .

V o o r al Uw  ,,B R O N N E N " naar de

„BROMMBMKOMmQ”
P os tb u s  8, U lrum . Tel. 05957 -422  
o f a n tw o o rd n u m m e r 1 in H ouw erz ijl.
(zo n d e r pos tzeg e l).

«»8ÉBIBIIIglSfeglgllSSBl^S8iiiiSëiigaBgË8gëffi^BSBiiBEBa m a r
b  m  ^  r a  s »  ̂  bbb r a  ®
H  U iT  O N ZE BO UW - EN «g
m  A A X  N E M E  SIS W E R E L D  SS3

FSRMA 0. VERMEER 
en ZONEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 0 1808-1230 -  Ouderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS - 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. E N Z..

DROOG HOUT
SPECIALITEIT: GEWATERD IEPEN, VERDER 

BEUKEN, ESSEN, LINDEN, KERSEN, EIKEN EN 
PEREN. Incomplete bollen en plaathout. Contant 1%

N .V : Hard- en Zachthout 
Import Mij.

LOENEN (VELUWE) -  TELEFOON 0 5765-212

AANNEMINGSBEDRIJF
„SCHOUWEN-DUIVELAND”

N.V.
Schuithavpn 10 - ZIERIKZEE 

Tel. 0 l i  10-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR •

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN.

Alle soorten tegels.Telefoon 01848-1202 

■
| 5INDS

jm  D E N  B O E R
Bmmmk n i e u w - l e k k e r l a n d

SYSTEEMBOUW VERMEULEN B.V. MILL 
Industrieterrein Postbus 3 tel. 08859-1024

Systeembouw (Permanent en Semi Permanent) 
Systeembungalows, Scholen, Kantoren, Houten ga
rages, Bedrijfsschuren en loodsen, etc.

M EILINK  B.V.
HOUTHANDEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN
Vestigingen in Borculo Ttel. 0 5457-1561* 

Zutphen: Tel. 0 5750-3748
Boxmeer: Tel. 0 8855-1744

In de Noordoostpolder en 
Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerde
rijen.

AANNEMERSBEDRIJF

GEBR. SALVERDA B.V.
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W ERK
BEZOEK

Een ARP-delegatie bestaande uit 
Kamer-, Staten-, Raads- en 
ARP-bestuursleden bracht vrijdag 
30 mei j.1. een werkbezoek aan het 
Land van Heusden en Altena in de 
provincie Brabant. Op deze pagina 
leest u een verslag van dit 
werkbezoek dat in het kader van 
de „wij komen terug” actie 
plaatsvond.

„ A ls  m ensen in deze sam en
lev in g  gaan wij uit van een  
ideaalbeeld . D aarbij zullen  
'wij vrede m oeten  h ebben  
m et w at er is en tegelijk  on 
vrede m et het bestaande. 
V o lg en s de christen- 
dem okraten betek en t dit dat 
m en  als m ens in de m aat
schappij staat m et het E van
gelie als richtsnoer. Vanuit 
en m et dat richtsnoer w er
ken wij echter keihard aan  
en in de hedendaagse w erke
lijk h eid .”

Dit zei mw. J. G. Kraayeveld- 
Wouters, A.R. Tweede Kamerlid, in 
haar toespraak tot een groot aantal 
leerlingen van de C h ristelijk e  S cho
len g em een sch a p  „De w eg w ijze r ”  te 
S leeu w ijk  tijdens het A.R. werkbe
zoek aan het land van Heusden en 
Altena, afgelopen vrijdag 30 mei.

Kernbewapening
Na een kort inleidend, praatje spra
ken de leerlingen in vier groepen 
met de aanwezige Kamerleden 
K r a a y e v e ld , D e B o er , B eu m er en  
V a n  D a m , over aktuele politieke 
zaken. De onderwerpen die aan de 
orde kwamen waren zeer uiteenlo
pend, van bromfietshelmen en 
rechterlijke uitspraken tot de aan
schaf van de F-16. Van Glastra van 
Loon tot de vorming van het C.D.A. 
In verband met de kernbewapening 
werd o.a. opgemerkt dat we met 
elkaar moeten proberen van dit af
schuwelijke kwaad af te komen, al
hoewel door het machtsevenwicht 
m.b.v. deze middelen wél al jaren
lang geen oorlog plaatsvindt. Met 
het uit de Navo stappen zal Neder
land geen enkele invloed meer 
hebben op de oplossing van het 
atoomvraagstuk. Je hebt de keuze, 
tussen eruit stappen en geen in
vloed meer, öf erin blijven en moei
zaam mede overleggen en voldoen 
aan de verplichtingen, zo zei mw. 
Kraayeveld.
Kamerlid Beumer sprak o.a. over 
de leerplichtverlenging die hij als 
een onderwijskundige maatregel 
wilde bezien en vroeg daarbij de 
aandacht voor de tegenstelling 
leerplicht of leerrecht! Ook hierbij 
is er een keuze te maken tussen 
voor- en nadelen. Men moet aller
eerst zorgdragen voor de mondig
heid der mensen, zo zei hij. Als een 
voordeel beschouwde de heer 
Beumer het dat zo’n 8000 jongeren 
met de uitbreiding van de leer
plicht niet op de arbeidsmarkt te
recht zijn gekomen. De werkloos
heid zou hierdoor nog eens extra 
bevorderd worden.
In een gesprek met het personeel 
van de scholengemeenschap werd 
aan de fraktieleden het gevoelen 
kenbaar gemaakt, dat in de ónder- 
wijssektor grote angst bestaat dat 
achter de experimenten op tal van 
gebieden, zoals die van de midden
school, een motief schuilgaat tot 
gehele verandering van het onder
wijsbestel.
De fraktieleden zegden toe de no
dige attentheid aan de dag te blij
ven leggen. Betreffende de mid
denschool werd opgemerkt dat de 
experimenten de mogelijkheid van 
afwijzing van het gehele plan in- 
houden.
De minister zal naar eigen zeggen 
niet beslissen voor 1985.
In de morgenuren waren bezoeken 
gebracht aan een reformatorisch 
vormingsinstituut in de gemeente 
Aalburg, waar bleek dat d.m.v. al
lerlei bewustwordingsprocessen 
betracht wordt vooral de maasten- 
liefde voorop te stellen, en de ge
meenteraad van Aalburg.
Hier werd van gedachten gewisseld

Het ARP-werkbezoek aan Brabant
Aantjes onderstreept 

noodzaak van dialoog met 
niet-blanke Zuidafrikanen

over de milieuhygiëne, de wegen
aanleg, de waterwinning, het on
derwijs, en de moeilijkheden voor 
bedrijven en middenstand binnen 
deze gemeente.

Dijkverbetering  
in  de Biesbosch

De heren A a n tje s , V a n  H ou w elin - 
g en , D e  H on in g , S ch a k el en  Schot
ten  maakten in de namiddag een 
korte vaartocht ter bezichtiging van 
een klein deel van de Biesbosch. 
Daarna hadden zij, op de boerderij 
van mevrouw G. Groeneveld- 
Damminga, een gesprek met verte
genwoordigers van landbouworga
nisaties, het waterschap, het hoog
heemraadschap en milieugroepen. 
Van de zijde der landbouworgani
saties werd betoogd dat het Land 
van Heusden en Altena onlangs is 
herverkaveld. De overheid, maar 
ook de landbouwers, hebben in het 
kader daarvan grote investeringen 
gedaan. Het creëren van een land
schapspark betekent een ontkrach
ting van de bestaande agrarische 
functie en is, aldus de landbouwor
ganisaties, in strijd met de bedoe
lingen van de ruilverkaveling. De 
landbouwers hebben begrip voor 
de belangen der natuurbescher
ming -  zelf zijn zij daarin zeer actief 
-  maar zij vinden de in de „Relatie
nota” voorgestelde claim van 10% 
een te grote aanslag op het be
schikbare landbouwareaal. In ver
band met de verontrusting in de 
kring van de landbouwers in de 
Biesbosch over de bestemming van 
het gebied ten Westen van de 
rijksweg Sleeuwijk-Keizersveer is 
een intensief overleg tussen de 
overheid en de georganiseerde 
landbouw dringend gewenst.
Het dijkbeheer in de Biesbosch en 
het Land van Heusden en Altena is 
sinds 1953 gecentraliseerd. Sinds 
de ruilverkaveling in 1961 begon is 
het aantal waterschappen vermin
derd van 40 tot drie. Het is de be
doeling in 1976 deze drie water
schappen tot één waterschap sa
men te voegen, welke dan zowel de 
kwalitatieve als de kwantitatieve 
waterbeheersing tot zijn taak heeft. 
Het beheerst dan een gebied van 
25 000 ha. Wat de Biesbosch betreft 
is het spoedig ter hand nemen van 
de dijkverbetering van groot be
lang. Overstromingen zullen leiden 
tot zware materiële schade. Veel 
moeilijker is de situatie in het Land 
van Heusden en Altena. Dit gebied

is dicht bebouwd en telt 40.000 in
woners. De kwaliteit van de dijken 
is na de overstromingen van 1926 
niet verbeterd. Door de Deltawer
ken is het rivierengebied over
gangsgebied geworden tussen het 
spuiprogram in het Haringvliet 
enerzijds en de aanvoer van Rijn
water anderzijds. Daarom geldt hier 
nóg sterker dan in de Biesbosch de 
noodzaak tot dijkverzwaring. Als 
eerste prioriteit geldt het dijkvak 
Woudrichem-Oudendijk.
Van de zijde van de milieugroepen 
werd daarentegen betoogd dat het 
karakter van de Biesbosch op alle 
mogelijke manieren wordt aange
tast. Volgens het rapport „Van Nat 
naar Plat?” worden op grote schaal 
rietgorzen gemaaid of door grote 
aantallen vee plat getrapt, waarna 
er weiland van wordt gemaakt. 
Mede hierdoor kalven de oevers af 
en gaat het landschap meer op 
Friesland lijken dan op de Bies
bosch. Bovendien ontstaan cam
pings en haventjes zonder de beno
digde aanlegvergunningen. Daar
tegen werd tijdens de hearing aan
gevoerd dat juist het maaien van 
rietgorzen de rietcultuur in stand 
houdt. Wel was men het eens over 
de stelling dat de bestaande be
stemmingsplannen bij een juiste 
uitvoering een voortreffelijke be
scherming van de Biesbosch bie
den, weshalve strikte naleving 
dringend geboden is.
Een toenemend gevaar voor de 
Biesbosch is het steeds groter wor
dende aantal muskusratten. Van de 
zijde van landbouworganisaties en 
het waterschap werd aangedrongen 
op het aanstellen van nog meer
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rijksrattenvangers, aangezien de 
uitbreiding van 21 naar 26 als on
voldoende wordt ervaren.

Bijeenkomst te Giessen
Des avonds was er een grote, druk 
bezochte, politieke bijeenkomst te 
Giessen, Mr. W. Aantjes hield een 
rede, waarin hij onder meer sprak 
over het „besmet” verklaren van 
het Christelijk Instituut van ds. 
Beyers Naudé. De heer Aantjes 
keurde die beslissing af. De Zuid- 
afrikaanse premier Vorster is welis
waar bezig met een wijziging van 
zijn beleid, verbetering van de ver
houdingen met regeringen van 
Zwart-Afrikaanse landen, ander
zijds wordt zijn politiek ook gedic
teerd door de angst. Dat laatste 
komt tot uiting in het de mond 
snoeren van ds. Beyers Naudé. De 
heer Aantjes onderstreepte nog
maals de noodzaak van een dialoog 
met Zuid-Afrika, niet alleen met de 
blanken, maar ook met de niet- 
blanke bevolking aldaar.
Sprekend over de NAVO onder
streepte de heer Aantjes dat, als de 
ministers Den Uyl en Vredeling 
verklaren dat voor Franco-Spanje 
geen plaats kan zijn in het Bondge
nootschap, zij niet alleen een 
PvdA-standpunt vertolken, doch 
ook handelen overeenkomstig ons 
Program van Aktie. De NAVO is 
niet alleen een bolwerk tegen het 
communisme, zij dient vooral te 
zijmde verdedigster van onze vrij
heidsrechten. Ten aanzien van de 
aanschaf van F-16 merkte de heer 
Aantjes op dat de progressieven 
niet moeten doen alsof minister 
Vredeling met zijn keuze een 
christen-democratische voorkeur 
volgt. Ofschoon de heer Aantjes 
met de keuze van de F-16 akkoord 
kan gaan, heeft hij op het aantal 
aan te schaffen vliegtuigen kritiek. 
De beslissing van de minister zal 
door onze fractie worden getoetst 
aan de tijdens de behandeling van 
de defensienota in september 1974 
gemaakte afspraken. De heer Aan
tjes vond het onvoorstelbaar dat de 
VVD, eens een goede, construc
tieve regeringspartij, thans heeft 
aangekondigd te stemmen vóór een 
PvdA-motie tegen de aanschaf van 
de F-16, omdat daarmede een be
langrijke zaak als de verdediging 
en de veiligheid van ons land in ty
pisch partijpolitieke manoeuvres 
betrekt.
Daarna was er een zeer geani-
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meerde forumdiscussie met me
vrouw Kraaijeveld-Wouters en de 
heren Aantjes, Scholten en Bei- 
nema.

In een bijzaai discussieerden de he
ren De Koning, Van Houwelingen 
en Beumer over de problematiek 
van het Midden- en Kleinbedrijf. 
Ter sprake kwamen m.n. de moei
lijkheden waarmee de kleine zelf
standigen te kampen hebben als 
gevolg van het optrekken van het 
minimumjeugdloon en de partiële 
leerplicht. Daarnaast spelen in het 
gebied van Heusden en Altena ook 
andere faktoren een grote rol, bijv. 
de bestemming als groene zone, 
waardoor nieuwbouwplannen of 
uitbreiding zeer moeizaam te ver- 
wëzenlijken is.
Het Kamerlid Beumer meende dat 
het geheel van lasten voor de zelf
standigen een nader onderzoek 
vereist om te bezien of alles ge
handhaafd moet blijven, zoals het 
thans is. Hij weer erop dat de be
woners zich overigens gelukkig 
mogen prijzen dat hun gebied als 
groene zone is aangewezen, maar 
verbond daaraan wel het belang 
van evenwicht tussen de karakte
ristiek en de levens- en ontplooi- 
ingskas voor de bewoners.
Van Houwelingen memoreerde het 
grote nadeel van de optrekking van 
de jeugdlonen. Hij stelde dat niet 
alleen gedacht moet worden aan 
een garantie-minimum-inkomen, 
maar vooral aan het rechtvaardig 
handelen t.o.v. ' bepaalde bevol
kingsgroepen. In dit verband vond 
hij het onjuist om de inflatiebe- 
strijding alleen op de hoofden van 
de groep zelfstandigen te laten 
neerkomen.
Over de afwijzing van bepaalde be
stemmingsplannen binnen het be
drijf ontbreekt naar zijn mening 
veelal de duidelijkheid. Openheid 
is uiterst belangrijk, zo stelde Van 
Houwelingen, om te weten waarom 
een bepaalde aanvraag wordt afge
wezen.
Partijvoorzitter De Koning ging 
nader in op de belastingdruk, die 
hij vooral als gevolg van de wel
vaart vrij hoog noemde, overigens 
geldend in geheel West-Europa. 
Omdat ondernemers naast het in
komen ook zullen moeten investe
ren en reserveren zei hij dat de 
A.R.P. zich sterk maakt voor een 
wetgeving die met deze twee zaken 
sterk rekening- houdt.
Tenslotte zei De Koning dat de po
litiek de lasten die op het Midden- 
en Kleinbedrijf drukken niet weg 
kan nemen, omdat de inflatie de 
grootste bijdrage hiertoe levert.. 
Ook de goed-lopende bedrijven 
hebben dat n iet te danken aan de 
politiek, zo onderstreepte hij.

W el, m oet vooral de Christe
lijke politiek -  die het ken
m erk  .heeft op te kom en  
v o o r de zw akke -  ruim te  
sch ep p en  voor groepen die  
in m oeilijkheden zitten. A l
dus drs. D e K oning.

Mr. A a n tje s  a a n  het w oord  op  de p o litiek e  a v on d b ijeen k om st in  de g em een te  G iessen .
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Instructief jaarverslag Drente
In besturen partijorganen zouden nog meer vrouwen 

zitting moeten nemen

T w ee zaken beh eersten  in  
1974 in belangrijke m ate de  
activiteiten van de A .R .P . in 
D rente: de Statenverkiezin 
gen (27 m aart 1974) en de  
C .D .A .-statu ten , aldus het 
kortgeleden  versch en en  
jaarverslag van de K a m e r
centrale A sse n .

De Statenverkiezingen verliepen 
ook in Drente nogal teleurstellend. 
Er werd één zetel verloren, waar
door men met zes zetels in de Sta
ten terugkeerde.

Landelijk gezien werden door de
K.V.P., A.R.P. en C.H.U. verdere 
stappen gezet op de weg, die zal lei
den tot de vorming van het Chris- 
ten-Democratisch Appèl (C.D.A.). 
Aan het eind van het verslagjaar 
leek het erop, dat de drie partijen 
organisatorisch op één lijn zullen 
komen.

Het jaarverslag 1974 van de A.R.P. 
in Drente bevat een uitvoerige op
somming van de gepleegde verga- 
deractiviteiten. De actieve provin
ciale organisatieraad kreeg een

nieuwe voorzitter, nl. ir. E. Talstra 
te Assen, die J. van Noord te 
Dwingëloo opvolgde. Laatstge
noemde werd gekozen tot voorzit
ter van de na de statenverkiezingen 
gevormde C.D.A.-fractie.

In Drente is het vrouwencomité erg 
actief. Het aantal vrouwelijke par
tijleden is in Drente 501 (11,4% van 
het totale ledenbestand in Drente), 
maar dat is te weinig. Nog teveel 
kiesverenigingen tellen te weinig 
(of geen!) dames-bestuursleden!
Met de Drentse Arjos bestaan 
goede contacten. Vanwege enkele

V a n  d e

p a r t i j

snel elkaar opvolgende mutaties in 
het bestuur konden echter niet die 
activiteiten worden ontplooid, die 
men. zich had voorgesteld. Toch 
werden nieuwe impulsen gegeven, 
die hoopvolle verwachtingen voor 
de komende jaren rechtvaardigen.

In Drente kunnen kiesverenigingen 
en Statencentrales gratis gebruik 
maken van de diensten van de 
Drentse sprekersorganisatie, zo le
zen wij in het jaarverslag.
Bij het organisatorisch jaarverslag 
is de financiële rekening over 1974 
gevoegd. De penningmeester kan 
tot zijn vreugde melden, dat dank 
zij zuinig beheer een voordelig 
saldo over 1974 van bijna f3000,- 
kon worden beboekt.

A ctiv ite iten
vrouwencomité

moeder’s hulpj

bij schaafw onden, lich të .brandW cnti 
je s , ruwe, schra le  en gesprongen 
hu id  he lp t heerlijk  verzachtend
nïpi. natijurhjketqrondstóffen bereid r .

T o c h  is er geen  reden tot 
grote  tevreden h eid , aange
zien  de con trib u tie -in k om - 
sten  ach terblijven . D it heeft 
g ev o lg en  v o o r het b e lan g 
rijke prop agan dafon ds.

D E A R P  
IN  D E  E T H E R

• Op donderdag 12 juni a.s. is 
de politieke uitzending van de 
ARP om 18.20 uur op de radio 
weer te beluisteren.

De fractie in aktie 
deel I I I  is uit Nieuwe A R P  publikaties

O n d er de t ite l „De f r a k t ie  in  a k tie ”  
w ord en  reg e lm a tig  d ok u m en ta ties  
g ep u b liceerd , d ie  een  b ek n op t o v er 
z ich t g ev en  v a n  s ta n d p u n ten , d ie  in  
een  b ep a a ld e  p er io d e  d oor  de  
A .R .-T w eed e  K a m er fra c t ie  z ijn  in 
g en om en .
In deze reeks is kortgeleden deel 3 
verschenen in een omvang van 40 
pagina’s. Het boekje bevat de 
standpuntbepaling van de A.R.-

■ ■ a B B B B B B H B H B a B lia il

■ Deel 3 is uit!

fraktie in de periode oktober 1974 
tot en met maart 1975. De prijs per 
exemplaar is f2,-. Bij bestelling’ 
van 5 of meer exemplaren is de 
prijs f 1,25.
Ook is nog verkrijgbaar deel 2 uit, 
deze reeks (17 pagina’s), waarin de 
standpunten uit de periode april 
1974 tot oktober 1974 zijn opgeno
men. De prijs daarvan is f0,95 per 
exemplaar, terwijl de prijs bij 5 of

4 ■ ■ ■ ■ » ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ §

meer exemplaren f 0,50 per stuk is.

De A.R.P. in  vogelvlucht
Zojuist is een herdruk verschenen 
.van de documentatie onder' de titel 
„De A.R.P. in vogelvlucht”. Het 
gaat hier om een 4 pagina’s tellende 
krant, waarin de geschiedenis van 
de A.R.P. wordt weergegeven. De 
krant bevat ook de namen en 
adressen van de A.R.P.-leden van 
Eerste en Tweede Kamer. Prijs 
f0,50 per exemplaar. Bij afname 
van grotere aantallen geldt de vol
gende kortingsregeling. 2 t/m 4 
exemplaren f0,40 per stuk, 4 t/m 9 
exemplaren f0,30 per stuk, 10 t/m 
24 exemplaren f 0,20 per stuk en 25 
of meer exemplaren f 0,15 per stuk.

A.R.P-affiches en 
stickers

Sinds enige tijd beschikt de partij 
ook over propaganda-materiaal in 
de vorm van affiches en stickers. 
De affiches bevatten de naam van 
de partij en de slogan „Wij komen 
terug”, terwijl een gedeelte van de 
affiches benut kan worden voor het 
aanbrengen van informatie over de 
eigen kiesvereniging. De prijs per 
exemplaar is f0,75. De paarse 
A.R.P.-stickers kosten f0,10 per 
stuk.

Bestellingen
A l d it m a ter ia a le is  te bestellen  v ia  
p ostg iro  89673 t.n .v . A .R . P a rtij- 
s tich tin g , D en  H a a g  m et verm eld ing  
v a n  het g ew en ste .

: DE FRAKTIE :
I IN AKTIE [
■ Zojuist is de derde editie in deze ■
■ reeks verschenen. Het geeft een S
■ overzicht van standpunten, die in ■
■ het parlement door de A.R. Tweede S
I  Kamerfractie zijn ingenomen in de ■
1/. periode oktober 1974 tot en met ■
p .  maart 1975. ■

 ̂ Deel 3 van De Fraktie in Aktie (40 pag.) is te S
bestellen door storting van f2,- per ex. op ■ 
postgiro 89673 t.n.v. A.R. Partijstichting, Den ■ 
Haag. a
Bij bestelling van 5 of meer exemplaren be- S 
draagt de prijs f 1,25 per ex. g

a
B B B a B B B B B B B B B f l B B B B B B f l B a B B I B B B I B f l B B B B B B B B B B B B

publikaties CDA-insfituten
SAMEN OP WEG
NAAR EEN
VERANTW O O RDELIJKE

M A A TS C H A P P IJ

Een bijdrage vanuit het C.D.A. tot de dis
cussie over emancipatie.

Deze brochure, geschreven op verzoek van 
het CDA-Vrouwehberaad spitst zich toe op 
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 f 4,50 per ex. inclusief verzendkosten

Bestellingen:
postgiro 89673 t.n.v. A. R. Par
tijstichting, Den Haag; met 
vermelding van titel(s) en aantal

D e deelnem ers v a n  de ka derkursus D rachten  tijdens hun 5e en laatste  dagbijeenkom st 
gefotogra feerd . In  een  volgend  num m er hopen w e  a a n  deze stu d ied ag, d ie  als them a s p r e e k -  en  
d iscussievaardigheid ”  had, terug te  kom en.

CDA-kamerfracties 
protesteren tegen 

maatregelen Beyers Naudé
De voorzitters van A.R.P., C.H.U. 
en K.V.P. hebben besloten een 
brief te richten aan het Zuid- 
Afrikaanse parlement, - waarin 
protest wordt aangetekend tegen 
de maatregelen die het Christelijk 
Instituut van Beijers Naudé heb
ben getroffen.
Zij zijn voorstander van een dia
loog met alle bevolkingsgroepen 
in Zuid-Afrika, maar 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 ver
schillende bevolkingsgroepen ook 
vanuit het buitenland geen be
lemmeringen in de weg mogen 
worden gelegd.
Zij vrezen dat de maatregelen

tegen het Christelijk Instituut dat 
opheffing van de rassendiscrimi
natie langs de weg van de geweld
loosheid voorstaat, een geweldda
dige oplossing in de hand zaj wer
ken.
De te verzenden brief zal aan de 
Zuid-Afrikaanse ambassadeur 
worden aangeboden en daarna 
worden gepubliceerd.
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31e jaargang -  r,r. 24 -  14 juni 1975 D ez e -w eek  a a n d ach t v o o r  de b ijd ra g e  v a n  m evrou w  V a n  L eeu w en , h ier
boven  g e fo to g ra feerd  in  de A R P -fra c tiek a m er , b ij het d eba t o v er  de F-16.

Inkomens
verdeling.

In  d it n um m m er leest u een  
tw eed e  en la a tste  besch ouw in g  
v a n  dr. A . J. V erm a a t, f in a n c i 
eel sp ec ia lis t  v a n  de A R P  
T w eede K a m er fra c t ie , o v e r  de 
recen te  in ter im n ota  in kom en s
beleid . V erm a a t stelt o v e r  d eze  
n o ta  o .a .: „v o o r  w a t b e tre ft  de  
prob lem en  v a n  de in fla tie  stelt 
de n o ta  teleu r. H et v a lt  m oeilijk  
in  te  zien  hoe een  rea lis tisch  in 
kom en sbeleid  g ev o erd  ka n  w o r 
den  zon d er  te le tten  op  de in fla - 
tieb es tr ijd in g .

\

PvdA en VVD schaffen filmkeuring volwassenen af
E en  m eerd erh eid  van  dè 
T w eed e K am er, bestaande  
uit de P v d A , D ’66, P P R , 
C P N , P S P  en de V V D , heeft 
zich een voorstan d er ver
klaard van de^ afsch affin g  
van dé film k eu rin g  voor  
volw a ssen en , on d a n k s prin
c ip ieel verzet v an  m et nam e  
K V P , A R P  en C H U .

De woordvoerder namens ARP en 
KVP, het AR-kamerlid de Boer 
wees er in het begin van zijn inter
ventie op dat men voorzichtig 
moest zijn met zwart-wit tekenin
gen. In zo’n gedachtengang zijn 
voorstanders van afschaffing dege
nen, die de mens in zijn waarde la
ten en zijn volwassen-zijn serieus 
nemen, niet bevoogdend optreden, 
en de tegenstanders een vergrijp 
aan de persoonlijke verantwoorde
lijkheid en een poging tot voortdu
rende aanpassing aan middelma
tigheid en groepsterrecr verwijten. 
De Boer verwierp deze valse tegen
stelling door te erkennen dat ook 
de initiatiefnemers, -  de afschaffing 
van de filmkeuring voor volwasse
nen is een initiatief van d é  PvdA- 
kamerleden Voogd en Haas-Berger 
-, de films waar het om gaat in vele 
gevallen weerzinwekkend vinden. 
Ook zit de principiële tegenstelling 
niet in het geven van alle vrijheid 
tegenover het terughouden ervan, 
omdat reeds het aanleggen van een 
leeftijdsgrens een beperking van de 
vrijheid inhoudt.

Taak overheid
De Boer wees er nog eens op dat 
ARP en KVP hechten aan het grote 
goed van de geestelijke vrijheid. 
Een overheidstaak in deze zal toch

_____________________*:_____
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altijd een beperkte zijn. Maar ook 
als men deze stelling aanhangt, al
dus De Boer, dan houdt dat nog 
niet in dat de geestelijke volksge
zondheid ook de overheid niet ter 
harte zou moeten gaan. Hij wees 
erop dat wij ons niet moeten ver
kijken op de mogelijkheden die de 
overheid heeft om in te grijpen: 
„De middelen die de overheid ter 
beschikking heeft, en anderzijds 
het volk waarmee het te maken 
heeft, begrenzen de overheidstaak 
zo zeer, dat naast de principiële ei
sen waaraan men wenst vast te 
houden, men niet om de concrete 
situatie heen kan, ook niet als 
christelijke partijen”.
Toch blijft dan de vraag of volwas
sen mensen zelf dienen te beslissen 
of zij een film willen zien waarin 
b.v. geestelijk geweld, grof ander 
geweld, sexueel misbruiken van 
kinderen, blasfemie en lessen in 
moorden de onderwerpen zijn. De 
PvdA-initiatiefnemers menen ■ van 
wel. Hun motieven zijn dat „een 
werkelijk gezonde 'samenleving 
eerst dan bereikt is, wanneer de 
mondige burgers ervan zelf ver
antwoordelijkheid weten te dragen, 
zelf kiezen en keuren, zelf afstoten 
datgene wat hen wreed en geweld
dadig voorkomt. Zulk een samen
leving heeft enige verwachting van 
zichzelf. In zulk een samenleving 
weet men zich verantwoordelijk 
voor zichzelf en voor anderen. Het 
is realistisch nu al van zo’n samen
leving uit te gaan”.
„Wij delen dat realisme niet”, aldus 
De Boer, „en dat hangt waarschijn
lijk samen met het feit dat wij niet 
zo’n optimistische kijk op mensen 
hebben. Wie erop let wat de mens 
uitvoert en klaarstoomt, wie ook 
bereid is eerlijk in eigen hart te 
zien, die heeft niet zo’n hoge pet op 
van die zelf kiezende, mondige

Christelijke
partijen
stemmen

tegen

burger, die zich voor anderen ver
antwoordelijk weet. Wij leven nog 
in een jnaatschappij waarin de één 
voor de ander een wolf is. Dat is 

ionze realistische kijk, waarmee wij 
in-onze stellingname wensen te re
kenen”. De indringendheid van het 
visuele, de droomwereld waarin 
een film binnenleidt, kan dat bij 
vrije vertoning van films die nu nog 
niet worden toegelaten, niet leiden 
tot verdere vergroving en ontmen
selijking van de samenleving, zo 
vroeg De Boer zich af.
De initiatiefnemers, die nog wel 
een leeftijdgrens van 14 jaar wilden 
handhaven, kregen van o.a. ARP en 
KVP de vraag of zij er nu echt van 
overtuigd zijn dat 15-jarigen vrij 
zijn van gewenning aan agressie. 
„Dat wil er bij ons niet in. Het gaat 
om produkten waarvan de indie
ners zelf zeggen dat die produkten 
ook door hen niet gewaardeerd 
worden.
Waarom toch zal men een kans ge
ven aan wat niet tot opbouw en 
verrijking van de samenleving 
dient? Waarom toch de commercie 
hier een zo’n duistere slag laten 
slaan? Moet altijd allés wat kan, en- 
blijkt eerst daaruit het volwassen
zijn van 'de samenleving? Wij me

nen van niet. Het volwassen-zijn 
van de samenleving kan evenzeer 
inhouden dat men juist vanuit die 
volwassenheid de moed heeft ui
tingen die men weerzinwekkend 
vindt terug te wijzen en uit te 
schakelen”, aldus De Boer.

Normstelling
Alles toesnijden op de mondige 
mens, brengt ons in een situatie 
waarin de mens de norm stelt, maar 
wij willen blijven volhouden dat 
dat een verkeerde orde is. „God 
stelt de norm”, aldus De Boer, en 
de mens is geroepen tot overgave 
aan die norm. Dan geldt ook voor 
de overheid het woord uit ons 
volsklied „Uw dienaar te allen 
stond”, aldus de woordvoerder na
mens ARP en KVP. „De neutrale 
staat wijzen wij af. Wat anderen be
tutteling en bevoogding noemen, 
willen wij, -  ondanks onze verle
genheid -  blijven zien als een in 
gehoorzaamheid pogen bij alle ar
beid relaties te leggen naar de 
normatiek van het Evangelie”, al
dus De Boer.
ARP, KVP en CHU, -  welke fraktie 
apart het woord voerde, maar het in 
grote lijnen met dit standpunt, eens 
was -  wezen het voorstel van de 
PvdA om de filmkeuring voor vol
wassenen af te schaffen, af.
ARP en KVP dienden twee amen
dementen in: zij wilden de leef
tijdsgrens van 14 jaar, die de initia
tiefnemers wilden, weer. terugbren
gen tot 18 jaar. VVD stelde 16 jaar 
voor.
Dat laatste werd' door de Kamer 
aanvaard, met uiteraard de CDA- 
partijen tegen. Het tweede amen
dement betrof het handhaven van 
een aantal bepalingen in de om
roepwet, die de intiatiefnemers 
wilden schrappen als de filmkeu- ,

D e w o ord v oerd er  bij het film k eu rin g sd eb a t H . A . de B o er  z ie t u g eh ee l rechts in  de A R P -ba n ken . 
L in ks n a a st hem m evr. K ra a yeve ld -W ou ters .

In verband met de omschake
ling van een aantal telefoon
aansluitingen is het telefoon
nummer van het partijbureau 
met ingang van 7 juni jl. gewij
zigd in 070-46.96.20.
De Stichting kader- en vor
mingswerk jUR.P. is vanaf die 
datum bereikbaar onder 070- 
45.10.15. De Arjos heeft ook 
een ander telefoonnummer: 
070-45.03.24.
De Stichting kader- en vor
mingswerk en de Arjos zullen 
ook bereikbaar zijn via het al
gemene A.R.P. telefoonnummer 
(070-46.96.20).
— aBM W a i — a— m a am

ring voor volwassenen wordt afge
schaft.
Ook dit amendement werd verwor
pen. ARP en KVP konden wel in
stemmen met het voorstel van het 
initiatief-ontwerp om burgemees
ters de mogelijkheid te ontnemen 
.naar hun inzicht vertoningen, die 
strijdig zijn met de openbare orde 
of zedelijkheid, te verbieden. ARP 
en KVP meenden dat wanneer de 
wetgever heeft beslist dat films 
kunnen worden toegelaten, -  al of 
niet na keuring -, dan dient niet de 
burgemeester alsnog vertoningen te 
kunnen verbieden op grond van 
bovengenoemde overwegingen.

Een burgem eester is geen  
film keurder o f  toneelkriti- 
cus, aldus D e Boer.

■ ■ ■ ■ ■ B a a i i H B B K B a a B i g a
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In  d eze  w ek en  z itten  v ee l  sch olieren  
in  sp a n n in g  d e resu lta ten  a f  te 
w a ch ten  v a n  de b eoord elin g  va n  
■hun presta-A es. Z a l ik  s la gen  o f  
za k k en ?  G a  ik  o v er  o f  b l i j f  ik  z it 
ten ?  N u  de v ero o rd e lin g  zich  v ee la l  
n ie t  a lle en  m a a r  u its trek t o v er  d e  
p ro b lem en  v a n  bek w a a m h eid  a fg e 
legd  in  een  k orte  p er iod e  v a n  e x a 
m ens, m a a r  o v e r  de p res ta ties  d ie  
ti jd en s  het geh ele  ja a r  v ersp re id  
w o rd en  g e le v er d , z i t  de sp a n n in g  er  
e ig e n li jk  het geh ele  ja a r  al in. 
E ig en lijk  is e r  een  tre ffen d e  ov er 
een k o m st tussen  een  sch oolk las en  
een  r eg er in g . Z oa ls  een  schoolklas, 
en  de in d iv id u e le  leer lin g en  d a a r
in , w o rd en  b eoord eeld  d oor e x a m i
n a to re n , zo  w ord t een  k a b in et, en  
d e in d u v id u e le  m in ister  d a a rin , 
v o o r td u r e n d  b eoord eeld  d oor  de  
S ta ten -G en era a l en  de p o litiek e  
p a r t i je n .

Vredelings . 
meerkeuze toets

Z o  w a s  het v o o r  m in ister  V red elin g  
voricje  w ee k  een  k w estie  va n  o v er 
g a a n  o f  z it te n  b lijv en  n a d a t hij had  
g ep r o b e er d  het g oed e  a n tw oord  te 
v in d en  in  de m eerk eu ze- toets  
( „m u ltip e l  ch o ic e ” ) d ie  b etrekk in g  
had  op  d e  v e r v a n g in g  v a n  de S tar-

Overgaan of zitten blijven?
f ig h te r . W as de F-16 het goed e a n t
w oord , o f  had  d it de M ira g e o f  de 
V igg en  m oeten  z i jn ? D e T w eed e  
K a m er  k eu rd e  z ijn  a n tw oord  goed , 
n a d a t o v er ig en s  -  n et a ls bij de 
e x a m e n -o p g a v e n  v a n  de m iddel
b a re  sch olen  -  e r  n og  w a t  kritiek  
w a s  g ew ees t  op  de a n tw oord en  
w a a r u it  g ek ozen  m oest w ord en .

Ook „gedrag”  en „ v l i j t ”
D e p a ra le llen  la ten  zich  nu d oor
trek k en . H oe is het m et g ed ra g , en  
v lijt?  Z oa ls  op  school w ord t ook  o p '  
het B in n en h o f h ierop  gelet. 
M in ister -p resid en t D en  Uyl m óet er  
som s a a n  te p a s kom en  om , zoa ls  
een  k la sse -v er teg en w o o rd ig er  dat  
som s ook  m oet d oen , p ra ten d  als 
B ru g m a n  z ijn  m ed eleer lin g en  v oor  
s t r a f t e  behoeden . N et als sch olieren  
z ijn  n ie t a lle m in isters ev e n  pro- 
d uktief.. Z o z ijn  er  w el een s tw ijfe ls  
g eu it o v e r  de v lijt  v a n  de e n ig e  leer
lin ge  in  de klas va n  D en  Uyl.

ogenschouw

Eindexamen ja a r
H et k a b in et D en  U yl z e t zich  al 
sch ra p  v o o r  het d erd e  ja a r  va n  zijn  
b ew in d . D at d erd e  ja a r  noem t m en  
w el e.en  „o o g s t ja a r ”  om d a t in  d a t

ja a r  een  k a b in e t  de kans k r ijg t  om  
bela n g rijk e  za k en  d ie een  w a t lan 
gere  a a n loop  v erg en , te v erw ez en 
lijken . .
H et v ierd e  ja a r  w ord t beheerst d oor  
de k om en d e v erk iez in g en . E ig en 
lijk  is  d a t d erd e  ja a r  het ex a m en 
ja a r ,  a lth a n s het ja a r  w a a r in  de 
b ela n g rijk ste  g eg even s  v o o r  de  
v ra a g : „o v e r g a a n  o f  z itten  b lij
v en ? ”  ku n n en  w ord en  v erw o rv en . 
V eel r eg er in g en  kr ijg en  m et dat  
d erde ja a r  in  het vooru izich t bij 
voorb a a t a l e xa m en k oorts  en w o r 
den  n iet e en s  to t dat derde ja a r  
toegela ten .

De exameneisen: 
vergis je  niet!

A a n  w elk e  ex a m en e isen  za l de klas  
v a n  D en U yl v o lg en d  ja a r  m oeten  
voldoen ? H et v a k  „V olksh u isves
t in g ”  za l z w a a r  z ijn .
D at is de red en  w a a rom  de klas nu

al gew eld ig veel h u isw erk  z it  te 
m aken om bijzon der m oe ilijk e  be- 
gro tin gsvraagstu kken  op  te lossen. 
H un zenuw en  w ord en  d a a rb ij  
zw a a r  op  de p r o e f  gesteld . M oeilijk e  
va kken  zijn  ook  „m a a tsch a p p ij - 
verb eter in g ”  en  „sp re id in g  v a n  de 
m acht” . H ier doet zich  het p rob leem  
voor  dat bij deze v a k k en  o n en ig 
heid  ov er  de leerboeken  on ts ta a t. 
Som m igen houden vo l dat j e  a lleen  
„K eerp u n t”  -gebond en , rood  linnen  
-  u it het hoofd m oet k en n en , a n d e
ren zeggen  dat ook een  a n d er , en  
m isschien nog w el b eter  h and boek  
m oet w orden  gevolgd . Een boek  dat  
even eens door drie sa m en w erk en d e  
auteurs is geschreven  en  d a t n iet in  
rood  m aar in w it is u itg eg ev en . V e
len houden nu hun hart v a s t  dat 
een groot aan tal leerlin g en , zo  n iet 
de gehele klas en zelfs  de k la ssever- 
tegen w oord iger  D en U yl, zich  in  
hun leerprogram m a zu llen  v erg is 
sen , en alsdan on h erroep elijk  zu l
len zakken  als een  ba ksteen . H et is 
d uid elijk  dat er  m a a r één  op lossin g  
is: b e id e . leerboeken  goed  in  het 
hoofd te pren ten . D at is g een  ge
ringe op g a ve, m a ar v o o r  een  toch  
w el begaafde klas als d ie  v a n  D en  
Uyl, n iet te zw aar.

C .v.d.W .

P m /. Christimme 
in Eerste Kamer

„ Wij voelen niet voor politiek vormingswerk in
kaderbreed welzijnsbeleid ”

„W ij v o e le n  niet voor poli- • 
tiek  v o rm in g sw erk  in het 
kader van  . een  breed w el
zijn sb eleid  en zou den ook  
su b sid ieregelin gen  daarvoor 
afw ijzen ” .
D it zei A R P -se n a to r  prof. 
C hristiaanse onlangs bij de 
b e grotin gsb eh an d elin g  van  
C R M  in  de Eerste K am er, 
w aarbij hij teven s sprak na
m en s de fracties van de 
K V P  en C H U . O ver de al
gem en e  benaderin g  van het 
w elzijn sw erk  en de politieke  
v o rm in g  van  jon geren  zei 
prof. Christiaanse onder  
m eer het volgen d e:

Welzijnsvraagstukken zijn alom 
tegenwoordig. De overheid moet 
erop letten op elk terrein van be
leid. Ik zou het dan ook niet geluk
kig vinden indien de zogenaamde 
knelpuntennota zou resulteren in 
een stuk wetgeving die zou worden 
genoemd algemene wet op wel
zijnsbevordering, zoals de memorie 
van antwoord aan deze Kamer her
haalt. Beter is, naar mijn mening, te 
spreken van een algemene wet 
sociaal-culturele sector, of iets der
gelijks. Men kan niet zeggen, dat 
bij het welzijnsbeleid de mens ob
ject van het beleid is. Dat dient de 
mens evenzeer te zijn bij het eco
nomische beleid, ik denk maar aan 
de werkloosheidsbestrijding.
Dat welzijnsoverwegingen het ge
hele beleid dienen te doortrekken, 
betekent tevens dat daarbij levens- 
èn maatschappijbeschouwingen 
een belanrijke rol spelen. Ik kom 
bij het bespreken van het politieke 
vormingswerk- en bij jeugdzaken 
daarop terug. Zowel de heer Voogd 
(PvdA) als de heer De Boer (AR) 
hebben aan de overzijde bij de be
grotingsbehandeling van dit depar

tement overduidelijk doen blijken 
dat het om principiële' zaken gaat 
bij dit Departement.

Uitgangspunt
Ons uitgangspunt betekent ook dat 
bij de vormgeving in de sociaal- 
culturele sector plaats moet zijn 
voor vrijheid en eigen verantwoor
delijkheid. De leidende rol kan niet 
alleen aan de staat toevallen, mede 
ter wille van een pluriforme samen
leving, al moet wel een, wat wel 
eens is genoemd anticiperende rol 
van de overheid worden erkend. 
Het aanvankelijk achterblijven van 
de overheid heeft ook op dit terrein 
plaatsgemaakt voor een toene
mende betrokkenheid van de over
heid. Het particulier initiatief in het 
algemeen moet echter ten gunste 
van de overheid op deze terreinen 
een stap terug doen. Ten gevolge 
van alle planning en de subsidiepo
litiek dreigen deze organisaties hun 
invloed op de ontwikkelingen te 
kiezen. Jammer is dat de Knelpun
tennota zo weinig blijk geeft; waar
dering te hebben voor het werk dat 
in het verleden door levensbe
schouwelijke organisaties is ver
richt op deze terreinen”, zo be
toogde prof. Christiaanse.
Voor deze Minister zou ik de woor
den van oud-minister Klompé zoals 
zij die zo dikwijls in allerlei over
legsituaties beklemtoonde, in her
innering willen roepen, namelijk 
dat noch de overheid alleen noch 
de particuliere organisaties alleen 
de oplossingen kunnen aandragen, 
maar dat zij dit slechts gezamenlijk 
kunnen doen.
In zijn beleid ten aanzien van de 
dagbladen wil deze Minister de 
pluriformiteit zoveel mogelijk 
handhaven. De doelstelling van dit 
dagbladenbeleid achten wij juist. 
Over de uitvoering zulen wij later 
discussiëren met name als ook in 
de Tweede Kamer de Nota media

beleid is behandeld en de hearings 
daarover zijn gehouden.
Het beleid in de sector waarover ik 
spreek wordt door velen, ook door 
de Minister en zijn Staatssecretaris, 
gezien als een instrument van ver
andering en daar is niets op tegen 
mits maar wordt ingespeeld op de 
mensen in de samenleving, die dan 
ook in staat moeten worden gesteld 
vanuit hun situatie en visie een 
antwoord te geven. Wij weten van
daag nooit precies wat wij morgen 
nodig hebben. Kaders, die een ze
kere inspiratie verzorgen naar be
neden mogen dan ook niet worden 
„weggesnoeid” zolang niet duide
lijk nieuwe vormen zijn ontstaan. 
Een werkelijk welzijnsbeleid mag 
zich ook niet alleen op bepaalde ca
tegorieën van de bevolking richten, 
al moeten extra’s worden gedaan 
en accenten worden gelegd. Als 
men dat eenzijdig doet ontstaan 
echter nieuwe achterstandsgroe
pen. In het beleid van deze Minis
ter en Staatssecretaris onderschrij
ven wij het geven van voorrang aan 
achterstandsgroepen, maar voor
rang betekent, dat ook anderen 
eens kunnen „rijden”.

P o litiek  Jongerenwerk
Toch begroeten wij stukken beleids
ombuiging die waarneembaar zijn, 
dat is echter niet het geval ten aan
zien van het politiek vormings
werk.
Zoals blijkt uit de stukken is er een 
interdepartementale werkgroep ge
vormd die zal bestuderen of en zo 
ja in welke vorm, door de rijks
overheid steun verleend dient te 
worden aan activiteiten voor poli
tieke vorming, zogenaamd politiek 
vormingswerk onder jongeren. 
Kernvraag is natuurlijk: Wie gaat 
deze politieke vorming verzorgen? 
Ik heb inmiddels kennis kunnen 
nemen van een advies van de Raad 
voor de Jeugdvorming hierover. 
Daarin vind ik punten terug die mij 
bepaaldelijk verontrusten. Ik zou 
met name de Minister willen vra
gen of hij instemt met mijn gedach
te, dat voorwaarde voor democrati
sering -  een doelstelling die wij van 
harte onderschrijven -  is, dat de 
democratische vermogens zijn ont
wikkeld van de participanten in het 
democratiseringsproces, zodat on
der politieke vorming primair ook 
zou moeten worden verstaan het 
ontwikkelen van democratische 
vermogens bij alle groepen van de 
bevolking. Dan spreekt het vanzelf 
dat het niveau van bijvoorbeeld de 
staatsinstellingen en het geloof 
daarin bij de bevolking van het al
lergrootste belang zijn. In feite 
dient deze vorming een onderdeel 
te zijn van-'elke educatie. Speciale 
subsidieregelingen blijken ons dan 
ook onnodig, zo niet ongewenst.
Wij v o e len  n iet v o o r  p o lit iek  vor 
m in g sw erk  in  het k a d er  v a n  een  
breed  w elz ijn sb ele id  en  zo u d en  ook  
su b sid iereg e lin g en  d a a rv o o r  a fw ij
zen . Is het thans zo  d a t o o k  de Mi
n is ter  op  d a t s ta n d p u n t s ta a t, en

D e jo n g eren o rg a n isa tie s  va n  de p o litiek e  p a rtijen  krijg en  dit ja a r  w a a r 
sch ijn lijk  su b sid ie , ie ts  w at het k a b in et hen toezegde in de reg er in g sv er 
k la rin g .

z ijn  S ta a tssecreta r is , zod a t zij het 
thans w eer  w illen  goo ien  o v er  de  
boeg  va n  de p o lit iek e  jo n g eren o r 
g a n isa ties?  Wij zouden dat gaarne 
vernemen, omdat wij dit een zeer 
belangrijk punt vinden”.
Helaas was het antwoord van 
Staatssecretaris Meijer over deze 
vraag teleurstellend. In tweede 
termijn merkte de heer Christi
aanse dan ook op:
„Wat betreft de politieke vorming 
ben- ik teleurgesteld in het ant
woord van de Staatssecretaris. Hij 
stelde, dat er binnenkort een rap
port verschijnt van een interdepar
tementale commissie die ter zake 
zal adviseren. Hij wil daarover nog 
niets zeggen. Ik ga daarom maar de 
andere weg op, mijnheer de Voor
zitter. Hoe denkt u over het rap
port, getiteld „Advies inzake poli
tiek vormingswerk” van de Raad 
voor de Jeugdvorming? Dat is wel 
openbaar; verwerpt hij het of on
derschrijft hij het?
Hij wil deze zaak niet alleen over 
de boeg van de politieke jongeren-i, 
organisaties gooien. Dit klopt ech
ter niet met de Regeringsverkla
ring. Daar is nadrukkelijk deze 
zaak gerelateerd aan politieke par
tijen. Laten wij toch wat aandacht 
besteden aan de naar mijn inzicht 
goede Nota Politiek Jongerenwerk 
van onze gezamenlijke politieke 
jongerenorganisaties. Zij stellen 
dat, wanneer dit werk wordt inge
bouwd in een subsidieregeling -  ik 
ben blij, dat de Staatssecretaris niet 
voelt voor een aparte regeling -  een 
en ander zal moeten verlopen via

de politieke jongerenorganisaties, 
die in relatie staan met erkende po
litieke partijen. Wij willen hieraan 
vasthouden, mijnheer de Voorzit
ter.
Meer tevreden was de heer Christi
aanse met de beantwoording van 
de Minister:
„De Minister heeft zijn grote waar
dering voor het werk van de levens
beschouwelijke organisaties uitge
sproken. Dit is het regeingsstand- 
punt. Ik heb alleen gezegd, dat ik 
deze uitspraak in de Knelpunten
nota zo node heb gemist. Dat was 
echter geen stuk van deze Rege
ring. Ik ben bijzonder blij met deze 
noodzakelijke aanvulling van rege
ringszijde op deze overigens goede 
nota.
Met genoegen heb ik vernomen, dat 
de Minister de attitude van oud- 
minister Klompé inderdaad wil 
volgen. Al lijkt het op korte termijn 
anders, deze attitude is vruchtbaar 
en niet alleen maar tijdrovend.
Ik dank de bewindslieden, mede 
namens de heer De Vries die de 
vergadering zoeven heeft moeten 
verlaten, voor de ruime aandacht, 
die zij aan onze betogen hebben 
besteed:. Ik sprak een ogenblik 
over „CDA-fracties”. Dat was vol
strekt correct, mijnheer de Staats
secretaris. Het CDA is thans een 
federatie.
D aartoe behoren drie par
tijen, die nog altijd drie frac
ties hebben in deze K am er  
en aan de overzijde. H elaas  
is het nog niet één fractie.
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ENGELAND
De uitsla? van het referendum is 
verblijdend. Wij kunnen er mee 
tevreden zijn. Engeland gaat nu 
realiter behoren tot de Europese 
Gemeenschap.
Het is naar onze mening een 
politiek gezonde zaak nu naast 
twee „groten” (Frankrijk en 
Duitsland) er een derde „grote” is 
gerealiseerd.
Een derde „grote” met een 
eeuwenlang democratisch bestel. 
Wij verwachten van Groot- 
Brittannië een harde aanpak in de 
EEG als het gaat om de strijd 
tegen de groeiende macht van de 
Europa-managers; tegen de 
groeiende ondoorzichtigheid die 
„Brussel” zo langzamerhand 
teistert.

Wij verwachten van hen ook een 
niet-aflatende worsteling om een 
sterk Europees parlement. Het 
moet er nu eindelijk eens van 
komen: een echt democratische 
Europese Gemeenschap.

★  ★
★

REFERENDUM
Van een referendum in het 
algemeen zijn wij geen 
voorstander. Het kiezen vóór of 
tegen een bepaald voorstel hoort 
in het parlement thuis. Als het, 
zoals in Engeland, gaat om een 
voorstel van zo groot belang, dat 
bovendien verweven is met 
Europese aangelegenheden, is het 
een onmogelijkheid heel bewust te 
kiezen.
De verkiezingscampagne rondom 
het referendum heeft dat in feite

ook aangetoond. Men heeft 
gekozen op gevoelsargumenten, 
zonder de aspecten te kunnen 
overzien.
Bovendien komt het ons voor, 
gelet op Engelse

televisie-uitzendingen, dat meer 
gelet is op de materiële voordelen 
dan op het ideaal waarmee het 
Verdrag van Rome tot stand 
kwam.
Dat is gevaarlijk omdat niemand 
kan voorspellen of de Britten een 
beter belegde boterham inderdaad 
zullen krijgen. Het zij zo.
In elk geval heeft een forse 
meerderheid haar ja gegeven.

★  ★
★

STAATS
SECRETARIS
ZEEVALKIN G

Wij hebben de nieuwe 
staatssecretaris van Justitie in 
diverse verbanden leren kennen. 
Telkenmale hebben wij mogen 
constateren dat deze nieuwe 
bewindsman een integere figuur is

die zich in korte tijd kan inwerker 
in een andere werkkring. Hij komt 
niet met vóóroordelen binnen. Wel 
ervaart men van welk principieel 
uitgangspunt hij uitgaat. Hij is 
heel nadrukkelijk „progressief’, 
maar beslist geen socialist. Zó is 
er met hem concreet te werken, te 
meer, gelet op zijn opgedane 
ervaring als bestuurder. Zowel in 
de sector van het particulier 
initiatief als in die Van 
overheidsbestuurder. Wij menen 
dat minister van Agt met hem een 
goede keus heeft gedaan. De keuze 
tekent beide bewindslieden. 
Waarbij wij er prijs op stellen te 
zeggen dat dit oordeel -  een goede 
keus -  ook verband houdt met het 
feit dat aan de 
portefeuille-verdeling niet is 
gesleuteld.

r

DE „O P E N ” 
PARTIJ

In de a fg elo p en  w ek en  i§ 
opnieuw  de zg. „o p e n  
partij "-k w e s tie  in de dis
cussies rond h et C .D .A . 
naar voreji g ek o m e n .

Met het oog daarop, lijkt het 
mij goed daarover ons stand
punt nog eens uiteen te zetten. 
Ik heb dat ook op onze partij
raad gedaan, maar dat gedeelte 
werd in Nederlandse Gedachten 
nog niet opgenomen.

Misleidende term
In  de eerste plaats merk ik op 
dat „open partij” een mislei
dende term is. Zij wekt de in
druk dat het in tegenstelling 
staat tot een „gesloten” partij. 
Daar gaat het niet om. Het gaat 
erom of kandidaten voor een 
vertegenwoordigende functie 
behalve met het politiek pro
gram ook met de uitgangspun

ten van de partij instemmen. 
Het is niet het afnemen van een 
soort geloofsexamen of het on
derwerpen aan een principieel 
röntgenonderzoek. Het gaat niet 
om het onderschrijven van een

formule, maar die instemming' 
is nodig voor het voeren van het 
beleid. Als volksvertegenwoor
diger word je niet alleen geko
zen op je program, je wordt ook 
gekozen op basis van vertrou
wen. Dat vertrouwen is nodig 
omdat je ook moet kunnen af
wijken van het program. Dan 
moet je ook het gedachtengoed 
van die partij, de wortels van 
die politieke groepering verte
genwoordigen.
Ik kan dit met een voorbeeld 
vanuit de praktijk toelichten.

Als fractievoorzitter moet ik 
tegen fractieleden kunnen zeg
gen (en zij omgekeerd tegen 
mij): dit of dat standpunt kun je 
toch niet volhouden op grond 
van het bijbelse uitgangspunt? 
Het is mijn laatste linie dat ik 
kan zeggen: vinden we nu echt 
dat dit evangelische politiek is? 
Dan moet niet een van de veer
tien kunnen zeggen: Voorzitter, 
dat zoekén jullie maar met z’n 
dertienen uit, ik heb daar geen 
boodschap aan, uw uitgangs
punt is het mijne niet. Dan zijn 
we politiek ontkracht.

Géén misverstanden
Het christen-democratische pro
fiel • wordt bepaald door uit
gangspunt, program en poli
tieke praktijk. Deze drie zijn on
losmakelijk aan elkaar verbon
den en vormen een drieëenheid. 
Deze eenheid moet in alle drie 
haar aspekten ook als zodanig 
door haar vertegenwoordigers 
niet slechts worden verdragen 
maar ook overtuigd kunnen 
worden gedragen. Ik geloof er 
ook niet in dat er grote werf

kracht uitgaat van een partij die 
niet haar beginsel als onmisbaar 
medebepalend voor haar poli
tieke doen en laten presenteert. 
Alleen een beginselpartij, die 
zichzelf is en durft te zijn ver
werft het respect en de steun 
ook van anderen.
Het spreekt vanzelf dat voor dé 
totstandkoming van één kandi
datenlijst en het vormen van 
één fractie over dit essentiële 
punt geen misverstanden mo
gen bestaan. Ik meen dat daar
voor op grond van de CDA- 
statuten ook geen aanleiding is 
of kan zijn.
N u  som m ige uitlatingen  
daaraan tw ijfel w ekken , 
is het zaak dat die tw ijfel 
d oor alle partners on d u b
belzinn ig w ordt w egge
n o m en  en uitgesloten .

A

CDA-fractievoorzitters 
protesteren tegen besluit 
tegen Christelijk Instituut

De drie fractievoorzitters  
van A R P , C H U  en K V P  
h ebben  in een  b rie f aan het 
P arlem ent van  Z u id -A frik a  
een dringend b eroep  ge
daan op h u n collega-par- 
lem entariërs . de recente  
m aatregel.tegen  h et C hriste
lijk  Instituut on gedaan  te 
m aken. D e  tek st daarvan  
luidt als volgt.

„Als voorzitters van de christen
democratische fracties in de 
Tweede K a m er  van het Neder
landse parlement hebben wij er be
hoefte aan uitdrukking te geven 
van onze verontrusting en teleur
stelling over het besluit van uw 
staatspresident, het Christelijk In
stituut van Zuid-Afrika tot „be
smette organisatie” te verklaren,

moeder’s hulp

bij schaafwonden, lichte brandwond- 
jes,ruwe,schrale en gesprongen, 
huid. helpt héérlijk verzachtend.

. nie! natuurlijke grondstoffen bereid:' ':\ . j  i

zulks op basis van het rapport van 
een onderzoekcommissie uit uw 
midden, waarin het Instituut wordt 
beschuldigd pogingen te onderne
men om in Zuid-Afrika een door 
niet-blanken beheerst „socialis
tisch” bewind tot stand te brengen. 
Wij tekenen protest aan tegen dit 
besluit, omdat wij hierin een be
lemmering 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 samenleving. Deze 
problemen beperken zich in hun 
gewicht niet tot uw land maar heb
ben een internationale strekking en 
betreffen fundamentele menselijke 
rechten. Mede op grond daarvan 
gevoelen wij ons betrokken bij 
deze problematiek.
Wij zijn voorstander van een dia
loog met alle bevolkingsgroepen in 
Zuid-Afrika, maar menen dat dan 
ook voor de dialoog tussen de ver
schillende bevolkingsgroepen en 
opvattingen binnen Zuid-Afrika 
zelf alle ruimte moet zijn en dat aan 
de dialoog die ook vanuit het bui
tenland met de verschillende be
volkingsgroepen 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 ande

ren als de enige weg om een ge
welddadige oplossing die Zuidelijk 
Afrika en de rest van de wereld 
sterk zou beroeren, te ontgaan.
Wij volgen met intense belangstel
ling de ontwikkelingen in het deel 
van het kontinent, waarin uw land 
een sleutelpositie inneemt. De door 
uw staatspresident tegenover het 
Christelijk Instituut getroffen in
terne maatregelen zijn strijdig met 
de door uw regering gezochte ver
betering van de betrekkingen met 
andere landen van Zuidelijk Afrika. 
De geloofwaardigheid van deze 
stappen wordt er ernstig door aan
getast.
Juist in het kader van de genoemde 
ontwikkelingen zou naar ons oordeel 
passen, dat aan de gedachtenwisse
ling geen belemmeringen 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 Christe
lijk Instituut dat opheffing van de 
rassendiscriminatie 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 verbonden gevoelen met het 
Christelijk Instituut en zijn aktivi- 
teiten. Met het besluit van uw 
staatspresident dreigt u velen in 
onze samenleving van u te ver
vreemden.
Wij doen dan ook een dringend be
roep op u als parlement om te be
vorderen dat de getroffen maatre
gel wordt ongedaan gemaakt.”
D en H a a g , 5 ju n i
Mr.-.F. H . J. J. A n d riessen , v o o rz it 
te r  T w eede K a m er fra c t ie  K .V .P .
M r. W. A a n tje s , v o o rz it te r  T w eede  
K a m er fra c t ie  A .R .P .
D r. R . H. J. K ru is in g a , v o o rz itte r  
T w eede K a m er fra c t ie  C .H .U .

D o m i n e e  B e i j e r s -N a u d é ,  d i r e c t e u r  v a n  h e t  C h r is t e l i jk  I n s t i t u u t  d a t  
in  z i j n  w e r k z a a m h e d e n  d r e ig t  t e - w o r d e n  b e le m m e r d  d o o r  r e g e r in g s 
m a a t r e g e l e n  v a n  Z u id -A f r ik a .
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O nlangs heeft de vakbon ds- 
com m issie  bij de Organisatie  
v o o r E con o m isch e  S am en 
w erkin g en O ntw ikkeling  
(O .E .S .O .) te Parijs een  con 
ferentie geh ou d en  .over de 
m ultin ationale ond ernem in
gen  en daarbij nagegaan wat 
in  dat verband van de
O .E .S .O . kan w orden ver
w acht.

Men kwam tot een viertal aktiepun- 
ten, die niet alleen voor de O.E.S.O. 
gelden maar voor alle intergouver
nementele (tusse.lstatelijke) instel
lingen:
■ r ich tlijn en  op  te  stellen  .en een  
a p p a r a a t  v o o r  e f fe c tie v e  sa m en w er
k in g  tussen  de reg er in g en  ten  a a n 
z ie n  v a n  hun b e trek k in g en  m et m ul
tin a tio n a le  on d ern em in g en ;
H het in i ta t ie f  te n em en  tot en  het 
b ev o rd eren  v a n  g eco ö rd in eerd e  n a 
tio n a le  w etg ev in g  op  a l d ie  g eb ie 
d en  w a a r  overh eid scon tro le  g eb o 
d en  is;
■ een  O .E .S .O .-verd rag  to t sta n d  te 
b ren g en  m et a fd w in g b a re  spelregels  
v o o r  m u ltin a tion a le  on d ern em in 
g en , en

Door
D. H . Grasman
Secretaris CNV

■ p erm a n en te  w a a rn em in g  v a n  de 
in v lo ed  va n  m u ltin a tion a ls  op  de  
in d u str ië le  s tru ctu ren  en  ten  a a n 
z ie n  v a n  de so cia le  en  econ om isch e  
o n tw ik k e lin g  in de gem een sch a p p en  
v a n  d e  lid sta ten .

De voornaamste doeleinden en ver
zoeken die met deze voorstellen 
samenhangen kunnen als volgt 
worden beschreven:
Er wordt bij de O.E.S.O. op aange
drongen dat zij hun zeer voorzich
tige benadering, die streeft naar 
een morele code, verlaten ten gun
ste van bindende regels met be
trekking tot diverse aspecten van 
multinationals. Door het sluiten 
van een speciaal verdrag waaraan 
de regeringen bindende kracht 
kunnen toekennen, zou de handi- 
cap.van de O.E.S.O. -  een organisa
tie waarbij de toepassing van be
sluiten exclusief op morele over
tuiging steunt -  kunnen worden 
overwonnen;
In het kader van dit verdrag dienen 
commissies van drie te worden in
gesteld met gelijke vertegenwoor
diging van regeringen, werkgevers
organisaties en vakverenigingen. 
Schendingen van het verdrag, spe
ciaal met. betrekking tot sociale 
standaards, moeten aan deze com
missies worden meegedeeld die 
zich dan met de klachten bezig zul
len houden met publicatie van de 
ontdekte feiten;
Het verdrag kan bindend worden 
.door ondertekening door regerin
gen. Het zou strikte verplichtingen 
moeten bevatten voor de werk
zaamheden van multinationals en 
de spelregels die zij behoren te vol
gen. Op basis van hetzelfde verdrag 
zouden de regeringen de verplich
ting op zich moeten nemen dat zij 
maatregelen zullen treffen op Het 
gebied van o.a.: werkgelegenheids- 
en sociale politiek, kapitaalbewe- 
gingen, fusiecontrole, bescherming 
van de concurrentie en belastingen; 
Teneinde effectieve samenwerking 
tussen de regeringen te verzekeren 
zal de O.E.S.O. nauwgezet de be
drijfssectoren moeten onderzoeken 
om de graad vast te stellen waarin 
de multinationals de markt domi
neren, e n  de industriecommissies 
en andere groepen voor bepaalde 
branches in te schakelen om de ba
sis te leggen voor overheidsbeleid 
in de diverse sectoren.
Onderzoek met betrekking tot de 
rol van de multinationals en bij
zondere studies op het terrein van 
de werkgelegenheid en andere so

En „d o ch te r -z a lm k w ek er ij”  va n ' d e m u ltin a tion a le  o n d ern em in g  U n ilev er  in  W est S chotlan d .

Vakbeweging stelt nieuwe aktiepunten

Vakbeweging richt zich bij 
benadering multinationals 

nu op industrielanden
ciale problemen moeten worden 
opgezet in samenwerking tussen 
overheden, werkgevers en vakver
enigingen, waarbij de effectieve 
deelneming door de vakbeweging 
in elk geval wordt verzekerd.

Wensen van de 
vakbeweging

In maart werd door de vakbonds- 
commissie bij de O.E.S.O. een uit
voerig document gereedgemaakt en 
aan de ministersconferentie van de 
O.E.S.O. aangeboden. Dit rapport 
omschrijft de diverse wensen van 
de vakbeweging, waarvan onder
staand de hoofdzaken zijn samen
gevat:
■ Systematische informatie over 
alle economische en sociale gege
vens die van belang zijn ten aan
zien van aktiviteiten en beleid van 
multinationals, de mate waarin zij 
de markt beheersen, de vertakkin
gen, enz.
■ Publicatieplicht van financiële 
gegevens op het niveau van de to
tale onderneming en de afzonder
lijke delen van multinationals, 
waarbij alle aspecten van pro- 
duktie-ontwikkeling nauwkeu
rig worden betrokken inclusief de 
verdeling over de wereld, de win
sten, de „cash flow”, de investerin
gen in geld en in projekten, de ka
pitaalstromen, de deelnamen, de 
belastingen, de werkgelegenheid, 
de lonen en de eigendom van de 
multinationals. De regeringen moe
ten „auditors” aanwijzen die de 
boeken van de grote ondernemin
gen' kunnen inzien met het doel om 
na te gaan of de gestelde verplich
tingen nauwkeurig worden vervuld 
en in het algemeen ter bescherming 
van de belangen van het publiek. 
De O.E.S.O. zou een conferentie 
moeten organiseren met deelname 
van de vakbeweging die zou moe
ten leiden tot de invoering van een 
publicatieschema op basis van door 
de vakbeweging gedane voorstel
len;
■ Een systeem van statistische in
formatie over financiële transacties 
van multinationals moet worden 
opgezet dat inzicht geeft in de kapi- 
taalbewegingen op kórte termijn; 
de O.E.S.O. zou verder een onder
zoek moeten doen naar de finan
ciële instituten, vertakkingen bij 
het bankwezen en multinationale 
structuur en de verbindingen in het 
kader van industriële aktiviteiten.

■ Een beleid op het gebied van de 
werkgelegenheid en de relaties tus
sen vakbeweging en ondernemers 
moet gestalte krijgen in bindende

regelingen met betrekking tot men
senrechten, vakbondserkenning, 
zekerheid van werkgelegenheid en 
inkomen, lonen, sociale uitkerin
gen, huisvesting, gezondheid, vei
ligheid en democratisering op alle 
niveaus van multinationals. Multi
nationals dienen ook verplicht te 
worden rekening te houden met de 
doelstellingen van nationale plan
ning in de landen waar zij werken. 
Daar waar de bestaande wetgeving 
of het overheidsbeleid solidariteits- 
akties en het stakingsrecht beper
ken, dienen deze beperkingen te 
worden opgetieven.
■ De O.E.S.O.-code die de vrijheid 
van kapitaalbewegingen regelt 
moet gewijzigd worden in die zin 
dat een sociale verantwoordelijk
heid in samenhang met internatio
nale investeringen dient te worden

WERKLOZEN Aantal werklozen in de EG (in 1000) -oktober 1974 •
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„Op E u rop ees  n iv o  w en sen  d e v a k b o n d en  o o k  de w erk lo o sh e id  a a n  te  
p a k k en .”  D e s ta tis tiek  h ierb o v en  to o n t d e o m v a n g  d a a rv a n  in  
d iverse  W esteu rop ese  la n d en .

ingevoerd die de verplichtingen 
van de investeerder vastlegt ten 
aanzien van de vakverenigingen, 
collectieve onderhandelingen, lo- 

i nen, werkgelegenheid, sociale ze
kerheid, en andere sociale voorzie
ningen. De gewijzigde code zou het 
voorschrift moeten inhouden van 
voorafgaande informatie aan de re
geringen van voorgenomen investe
ringen, ook van buiten het gebied 
van de O.E.S.O., teneinde contro
lemaatregelen mogelijk te maken. 
Een commissie van drie zou de na
leving van deze regels moeten con
troleren. Bijzondere aandacht dient 
de toepassing van deze richtlijnen 
te verkrijgen als investeringen uit 
O.E.S.O.-landen buiten dit gebied 
worden ingezet, in het bijzonder in 
ontwikkelingslanden.
■ Sociale en economische kriteria 
als voorwaarden voor fusies en 
overnamen moeten worden inge
voerd. Alle overnamen hetzij door 
de meerderheid van de aandelen 
hetzij door begunstigde aandelen 
van bedrijven door een multinatio
nal, behoren het voorwerp van 
voorafgaande goedkeuring door de 
nationale autoriteiten te worden. In 
het bijzonder zal moeten worden 
gelet op de strikte verplichting om 
alle informatie inzake de fusiepart- 
ners te verstrekken.
■ Een O.E.S.O.-verdrag of een spe
ciale afdeling van een meeromvat
tend verdrag inzake multinationals 
moet voorzien in de opzet van een 
commissie met onderzoekbevoegd- 
heid om op basis van uniforme re
gels op te treden tegen zakenprak
tijken en oligopolistische prijsvor
ming van multinationals die met 
nationale wetgeving niet kunnen 
worden aangepakt. Samenwerking 
tussen de O.E.S.O.-staten is gebo
den voorzover er anti-trust- 
autoriteiten bestaan.
■ Een herziening van de belasting
stelsels is nodig. Door samenwer
king tussen de landen op fiscaal 
gebied moeten gegevens worden 
verkregen over winsten kapitaal
bewegingen, praktijken van inter
nationale overdracht en fictieve 
maatschappijen in belastingpara
dijzen. Dit- vereist een uitbreiding 
van internationale belastingover- 
eenkomsten die het mogelijk ma
ken de van belang zijnde gegevens 
internationaal samen te brengen. 
Ook hier is een regeling nodig in 
het kader van een verdrag waarin 
wederzijdse administratieve hulp 
bij de belastingheffing wordt over
eengekomen.
■ Een beleid moet worden gevoerd 
ten aanzien van de transferover- 
dracht van technologie en ten aan
zien van de rol van multinationals 
in de ontwikkeling. Alle principes 
van deze regeling moeten worden 
neergelegd in speciale afdelingen 
van het O.E.S.O.-verdrag, met in
begrip van een herziening van het 
verdrag van Parijs van 1883 inzake 
industriële eigendom;
■ Een regeling inzake„toelating van 
buitenlandse investeringen is ge
wenst, op grond waarvan het regel 
zou worden dat goedkeuring vooraf 
nodig zou zijn; de betrokken Staat 
zou bevoegd moeten zijn speciale 
voorwaarden te stellen en het recht 
moeten hebben geheel of gedeelte
lijk de eigendom over te nemen. !

V.N.-organisatie
De internationale vakbeweging 
heeft zich tot nu toe vrijwel geheel 
gericht op de wereldomspannende 
V.N.-organisaties bij haar benade
ring van de multinationale onder
nemingen omdat dan niet alleen de 
ontwikkelde staten maar ook de 
ontwikkelingslanden in de aktivi
teiten worden betrokken. De 
nieuwe aktie richt zich op de 
O.E.S.O.-landen, dus de geïndus
trialiseerde landen, en is dus in 
principe beperkt. Niet ontkend kan 
echter worden dat de hoofdzetels 
van de multinationale onderneming 
praktisch allemaal in O.E.S.O.- 
landen gevestigd zijn, voorzover al
thans niet in communistische sta
ten, want ook daar komen ze voor. 
Het is nu maar de vraag wat ie  
O.E.S.O.-ministers met deze vak- 
bewegingsvoorstellen gaan doen.

-  Van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling zijn 
o.a.: lid: Alle Westeuropese landen, en de 
Verenigde Staten, Canada en Japan.
-  Vorige artikelen over de vakbeweging 
en de internationale ondernemingen las 
u in NG. van 25-1 en 8-2-1975 jl.
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Door dr.
A . J. Vermaat
Tweede Kamerlid ARP

In Nederlandse Gedachten van 17 
mei j.1. gaf dr. A. J. Vermaat een 
beknopte samenvatting van de 
recente interimnota 
inkomensbeleid. In NG van vorige 
week gaf de auteur een eerste 
commentaar, dat hij met deze 
tweede en laatste bijdrage afsluit. 
In deze bijdrage gaat de auteur 
nader in op de 
vermogensaanwasdeling en 
plaatst hij hierbij enkele kritische 
kanttekeningen.

In  het vorige artikel heb ik  
geprobeerd in korte trekken  
te schetsen  w at de regering  
op het pu nt van de V e rm o 
gens A anw as D eling voor
nem en s is voor te stellen. 
V oord at ik een aantal b e 
zwaren m o et opperen tegen  
bepaalde gédachtenlijnen, 
stel ik v o o ra f dat de ge
dachte van het m eedelen  
van de factor arbeid in de  
echte overw inst op zichzelf 
geen onjuiste gen oem d  kan  
w orden.

Arbeid en kapitaal werken als 
voornaamste faktoren samen, en 
het resultaat is in beginsel gemeen
schappelijk. Uit een oogpunt van 
risico-verdeling kan men verschil 
maken tussen en mate en de volg
orde van beloning, maar het 
standpunt da|t winstdeling niet past 
bij een kontraktueel loon berust 
nergens op. Toch passen aan de 
aanvang reeds twee kanttekeningen 
bij deze uitspraak.
In de eerste plaats moet het dan 
ook gaan om ech te  overwinst. Dit is 
tegelijkertijd een titel voor de aan
spraak van de faktor arbeid tot 
meedeling en een garantie voor de 
faktor kapitaal tegen onderbelo- 
ning. Het is overigens wel een 
vraag of het prijspeil van de be
trokken onderneming niet te hoog 
is, dan wel dat te weinig wordt be
taald aan de toeleverende bedrij
ven. In zulke gevallen is immers 
niet in te zien waarom alleen werk
nemers zouden moeten profiteren 
van een dergelijke vermogensaan
wasdeling.
In de tw eed e  plaats de kantteke
ning, dat de vraag onder ogen moet 
worden gezien of zo’n winstdeling 
niet gepaard moet gaan met de een 
of andere terugstortingsregeling in 
het geval van ondernemingsverlie- 
zen. Er is toch een reëel verschil 
tussen het ontvangen van loon en 
het meedelen in de winst! Vervol
gens wijs ik op een aantal bezwa
ren, die misschien bij de uitwer-, 
king nog weggewerkt kunnen wor
den.
In de eerste plaats lijkt het te zul
len gaan over de fiscale winst na 
aftrek van een redelijke beloning 
over het eigen vermogen. Niet dui
delijk is, wat een redelijke beloning 
wordt genoemd. Rekent men ook 
met specifieke verschillen in de 
mate waarin men risico’s loopt in 
de onderscheiden bedrijven of be
drijfstakken? Wel duidelijk is, dat 
het fiscale winstbegrip in een situa
tie van inflatie een te grote uitde- 
lingsbron betekent, zeker wanneer 
men de te hoge belastingdruk in de 
beschouwing opneemt. Wanneer de 
regering op deze weg toch voort wil 
gaan, lijkt mij een strukturele ver
laging van de vennootschapsbelas
ting onvermijdelijk.
Een ander bezwaar lijkt mij te zijn 
gelegen in de beperkte periode van 
blokkering van de middelen. Het 
verstrekken van aandelen of 'certi
ficaten met een beperkte looptijd 
zal de ondernemingen zeker in fi
nancieringsproblemen brengen. 
Slechts de opbrengsten op de mid
delen verkregen uit de Vermogens 
Aanwas Deling (v.a.d.) zijn aan te 
wenden voor uitkeringen aan be
trokkenen. Overigens betekent het 
langs deze weg vergroten van het 
aandelenkapitaal een grotere druk 
op de rentabiliteit van het eigen 
vermogen. Wellicht komt op deze 
manier het 'vraagstuk van de dub
bele belastingdruk op uitgekeerde 
dividenden in een nieuwe diskus- 
siefase te verkeren.

Wat betreft de inflatie stelt nota teleur:

Realistisch inkomensbeleid is niet mogelijk zonder te 
letten op inflatiebèstrijding

Effectief marginaal tarief IB 1974 
voor echtpaar zonder kinderen met 
uitsluitend arbeidsinkomen alleen 
door man verdiend.

ENGELAND

30 50 x  ƒ2000
b ela stb a a r  inkom en

trekkingen met andere landen on
derhoudt, maar evenzeer met de 
omstandigheid dat dé regering de 
inkomensverhoudingen niet per 
decreet kan en wil bepalen. Pas 
wanneer het beoogde beleid aan
vaardbaar is in brede kring, kan het 
ook gerealiseerd worden. Het gaat 
hierbij overigens niet om woordeh, 
maar om daden. Verder moet er 
nog gewezen worden op de gren
zen, die voortvloeien uit het be
staan van:
■ de huidige sociaal-economische 
orde, en
■ de overige doeleinden van het 
beleid.
Het moet gezegd worden, dat de 
nota op deze beide laatste gren
zen te weinig ingaat. De vraag in 
welke mate en op welke punten 
deze grenzen het gewenste inko
mensbeleid bepalen moet immers 
onder de ogen worden gezien. Het 
kan op zichzelf een eerste prioriteit 
zijn om de laagste inkomens te 
verhogen bijv. via een extra stijging 
van het wettelijke minimum-loon, 
maar dan mag een zodanige opera
tie niet gaan ten koste van de 
werkgelegenheid van deze mensen 
en ten koste van de bedrijven waar 
zij werkzaam zijn. Zo’n operatie is 
te kortzichtig van karakter, en zou 
dan aangevuld moeten worden met 
de een of andere loonsuppletie- 
regeling. Ook voor wat betreft de 
problemen van de inflatie stelt de 
nota teleur. Het valt moeilijk in te 
zien hoe een realistisch inkomens
beleid gevoerd kan worden zonder 
te letten op de inflatiebèstrijding.

H opelijk is de regering in 
staat deze aansluiting op de 
andere doeleinden van het 
beleid tijdig te vinden!

Tenslotte noem ik nog de talrijke 
uitvoeringsproblemen, waaronder 
die van de koerswaarderingen en 
die van de beheersproblematiek. In 
dit verband lijkt mij van groot be
lang een soort van gemeenschappe
lijke opvatting, binnen het bedrijfs
leven over de te stellen doeleinden 
aan het beheer van de v.a.d.- 
fondsen.

Overige maatregelen
Voor wat betreft de p r im a ire  in
komensvorming vermeldt de nota 
op talrijke plaatsen het belang van 
een voorzichtig en geleidelijk aan
koersen op meer verantwoorde 
verhoudingen. Met name wordt ge
dacht aan het instrument van de 
funktiewaardering, waardoor een 
zekere mate van objektivering van 
beloningsverhoudingen kan wor
den nagestreefd. Dit lijkt mij in- - 
derdaad de aangewezen weg, al zal 
de uitvoering nogal wat tijd kunnen 
vergen. In dit verband van de pri
maire inkomensvorming lijkt mij te 
weinig aandacht besteed in de nota 
aan het probleem van de loonvor
ming. Er zijn immers sterke -  
meestal kapitaalintensieve -  bedrij
ven met een snelle stijging van de 
arbeidsproduktiviteit, die in het al
gemeen hoge loonsverhogingen 
kunnen bieden en bedrijven die dit 
nfet kunnen. De gedifferentieerde 
loonpolitiek ( per bedrijfstak uit
eenlopende lonen) is in het verle
den mislukt en bovendien uit een 
oogpunt van normalisatie van be
loningsverhoudingen niet erg ge
wenst. De regering hoopt waar
schijnlijk juist via de invoering van 
de v.a.d. -  en met een eventuele re
latie tussen uitkeringspercentage 
en de ontwikkeling van de loonkos
ten -  de loonstijging in de sterke 
bedrijfstakken af te remmen. Het is 
echter zeer de vraag of de v.a.d. een 
succes zal worden. De werknemers 
in sterke bedrijfstakken hebben 
een direkt voordeel bij de hoogst 
mogelijke lonen. De v.a.d.- 
uitkeringen door hun bedrijf moe
ten immers met anderen worden 
gedeeld en zijn bovendien voor het 
bedrijf niet aftrekbaar voor de ven
nootschapsbelasting! Op de een of 
andere manier -  misschien via de 
premieheffing? -  zal voor dit pro
bleem een oplossing moeten wor
den gezocht in de zin van een over
heveling van lasten tussen zwakke 
en sterke bedrijven. Een dergelijke 
maatregel is noodzakelijk bij de 
hantering van het minimum-loon, 
wanneer men tenminste niet de 
werkgelegenheid tezeer op het spel

wil zetten. In de sfeer van de se
cu n d a ire  inkomensverdeling stelt 
de nota nogeens duidelijk vast -  
ondermeer door een vergelijking 
met de tarieven in andere westerse 
landen -  dat van het belastingin- 
strument weinig verwacht mag 
worden voor de verkleining van de 
nog bestaande inkomensverschil
len. Opmerkelijk is overigens dat 
de nota geen konklusies trekt op . 
het gebied van de belasting op 
vermogens ed... Dit is een zaak 
waarop men maar niet uitgestu
deerd raakt! Wel wordt overwogen 
om de maximum-premiegrens 
volksverzekeringen aanzienlijk op 
te trekken. Uiteraard gaat dit ten 
laste van de inkomens tussen de 
dertig en de vijftig duizend. Een 
dusdanige operatie acht ik niet 
mogelijk zonder het wijzigen van 
de progressielijn in de loon- en in
komstenbelasting. Een andere inte
ressante zaak is die van een 
minimum-inkomen voor zelfstandi
gen. Op zichzelf is dit een Vooral 
psychologisch betere oplossing dan 
verwijzing naar de bijstandswet. 
Immers de betrokkenen blijven ak- 
tief in een veelal maatschappelijk ■ 
zinvolle funktie. De uitwerking van 
deze gedachte is mogelijk bijv. 
langs de weg van negatieve belas
ting, al vergt dit wel het overwin
nen van diverse uitvoeringspro
blemen. Tenslotte is van groot be
lang dat de nota aandacht vraagt 
voor verbeteringen in de pen- 
sioensfeer. In dat verband moet 
ook de haalbaarheid van de be
staande eindloonstelsels aan een 
kritische beschouwing worden on
derworpen. Ook zal bezien moeten 
worden of er in feite geen de
nivellerende werking uitgaat van de 
gevolgde premieheffing voor derge
lijke pensioenen. Voor wat betreft 
de te r t ia ir e  verdeling vraagt de 
nota aandacht voor de invloed van 
de overheidsvoorzieningen op de 
inkomensverhoudingen. Nader on
derzoek wordt aangekondigd op 
het terrein van de inkomenseffek- 
ten van allerlei voorzieningen. Dit 
lijkt mij een goede zaak; bovendien 
een stimulans voor het onderzoek 
naar de doelmatigheid van de ver
schillende overheidsuitgaven. De 
resultaten kunnen een rol gaan spe
len bij de jaarlijkse prioriteitenaf
weging in het kader van de begro
tingsvoorbereiding en vaststelling. 
Ook kan het een nieuwe opening 
betekenen voor de profijtgedachte. 
Nuttige zaken behoeft immers niet 
voor iedereen in dezelfde mate te 
subsidiëren, nog afgezien van het 
psychologische en opvoedende as-

pekt dat verbonden is aan enige be
taling voor het verkrijgen van be
paalde diensten. Deze gedachte is 
niet alleen interessant -  ook poli
tiek gezien -  maar ook urgent ge
zien de budgettaire grenzen die de 
nota ziet opdoemen N o o r  het te 
voeren inkomensbeleid)1I

Grenzen van het beleid
De nota verzwijgt terecht niet, dat 
er grenzen zijn gesteld aan het te 
voeren inkomensbeleid. Het gaat 
hierbij niet alleen om het feit, dat 
Nederland nauwe economische be-
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ganisatie van de ARP, biedt jongeren tot 29 jaar talloze 
mogelijkheden om politiek aktief te zijn. Eigentijds, crea
tief en onafhankelijk, maar nooit vrijblijvend. Zo zijn er 
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„D e  A R P  is een  e van geli
sche vo lk sp artij, die in haar 
politiek  w il streven  naar de 
verw erk elijk in g  van de  
eva n gelisch e  gerechtigh eid , 
zoals die on s w ord t geleerd  
in G o d s W o ord . In  dit stre
ven  is, a lthans naar dé m e 
ning van  de heer B ie sh eu v el 
in zijn artikel om trent 
Z u id -A frik a  in  N ed erlan dse  
G ed ach ten  van  17 m ei jo n g s t 
led en , geen  plaats voor een  
con fron tatie - en polarisatie- 
politiek . Ik  w il hierbij enige  
aan tek en in gen  p la a tsen .”

CO M M EN TAAR
In NG van vorige week kon u le
zen dat mr. Biesheuvel in dit 
nummer zou reageren op het arti
kel yan df. Haan, een reactie op 
zijn reisverslag, welke in het vo
rige nummer stond afgedrukt. Bij 
nader inzien lijkt het zowel de 
heer Biesheuvel, als de redactie 
zinvolier dat de heer Biesheuvel 
in een afrondende slotbeschou
wing ingaat op dfe diverse reacties 
in zijn artikel over Zuid-Afrika in 
NG van 10 en 17 mei j.1. Dat zal 
dan waarschijnlijk eind deze 
maand of begin volgende maand 
zijn.

Op de a lle re er s te  plaats wil ik er op 
wijzen dat in het Oude Testament 
de profeten in niet mistte verstane 
taal veelvuldig misstanden op poli
tiek, sociaal en economisch gebied 
hebben veroordeeld. Zij stelden 
hierbij op radicale wijze tegenover 
de werkelijke situatie de eis van 
Gods Verbond. De Israëlieten wer
den door het optreden der profeten 
geconfronteerd met hun falen en 
van hen werd geëist dat zij zich be
keerden.
Als wij dit vertalen in onze poli
tieke werkelijkheid, dan is het dui
delijk dat ook de ARP zich op on
dubbelzinnige wijze moet richten 
tegen misstanden op wat voor ge
bied dan ook en slechts genoegen 
kan nemen met een volledig herstel 
van de rechtvaardigheid. Hierbij 
kan zij zich niet tevredenstellen 
met concessies in die zin, dat een 
onvolmaakt herstel zou moeten 
worden geaccepteerd zonder dat 
uitzicht wordt geboden op een 
voortschrijdende „bekering”.

P ro feten

Op de tw e e d e  p la a ts  moet worden 
gesteld het feit dat in het Oudé 
Testament geen genoegen wordt 
genomen met een volharden in de 
zonden. De profeten kondigen op 
tal van plaatsen de straf des Heren 
aan over de zonde. Deze straf is 
zeer radicaal. Als voorbeeld moge 
dienen J esa ja  5: 25, wat volgt nadat 
Jesaja economische en sociale mis
standen heeft veroordeeld:

,,D a a rom  is  d e  to o rn  des H eren  
tegen  z ijn  v o lk  o n tb ra n d  en  h eeft  
H ij z ijn  h a n d  d a a r te g e n  u itg e s trek t  
en s la a t hij h et, z o d a t de b ergen  be
v en  en d e lijk en  m id d en  op  de s tr a 
ten ligg en  als v u iln is . O n d a n ks d it 
alles k eert z ijn  to o rn  zich  n ie t  a f  en  
blijft z ijn  h a n d  ju itg e s tr ek t .”

De straf wordt in dit geval toege
bracht door de Schepper zelf. Maar

. -------------------------------------------------  ; s

Reactie op reisverslag mr. Biesheuvel

Confrontatiepolitiek 
tegenover Zuid-Afrika is 

dwingende eis van Evangelie
ook de mens wordt geroepen tot 
een zeer radicale afstraffing van 
hem die zich, hoewel hem de moge
lijkheid daartoe wordt geboden, 
niet bekeert. Dit komt in D eu tero- 
n om iu m  21: 18-21 zeer duidelijk 
naar voren.

„W a n n eer  een  m an  een  w ee rb a r s t i
g e , w eersp a n n ig e  zoon  h ee ft, die  
n a a r  zijn  v a d er  en m oed er  n ie t w il  
lu isteren , en  hun n ie t g eh oorza a m t, 
h oew el zij hem  tu ch tig en , d an  zu l
len  z ijn  v a d er  en  m oed er  hem  g rij
p en  en  n a a r  de ou dsten  v a n  zijn  
s ta d  bren g en , in  de p oor t v a n  zijn  
w oo n p la a ts  en  zij zu llen  to t d e oud 
s ten  v a n  de s ta d  zeg g en : D eze  zoon  
v a n  ons is  w eerb a rstig  en  w eer 
s p a n n ig , hij w il n a a r  ons n iet lu is
ter en , hij is een  d oorb ren g er  en  
een  d rin k er . D an  zu llen  a lle m a nnen  
v a n  zijn  s ta d  hem  sten igen , zo d a t  
hij s ter ft . Z o  zu lt g ij het k w a a d  u it 
u w  m id d en  w eg d o en ; geh eel Isra ël 
za l d it h oren  en  v rezen .”

In het Nieuwe Testament wordt 
niet gebroken mét deze radicale eis 
van bekering. Wanneer Christus 
zijn discipelen uitzendt om het 
Evangelie te brengen aan hun 
broeders, zegt hij:

„En indien iemand u niet ontvangt 
of uw woorden niet hoort, verlaat 
dat huis of die stad en schudt het 
stof Uwer voeten af. Voorwaar, ik 
zeg u, het zal voor. het land van So- 
dom en Gomorra draaglijker zijn in 
de dag des oordeels dan voor die 
stad.” (Mattheus 10: 14 en 15).

Ook bij hem is er geen plaats voor 
een eindeloze dialoog.
Uitgaande van deze gegevens moet 
de conclusie wel zijn dat er binnen 
de politiek van de ARP wel dege
lijk sprake kan zijn van een con
frontatiepolitiek en dat het niet 
voldoende is om de ander te con
fronteren met de eis van het Evan-' 
gelie, maar dat wij ook afstand 
moeten nemen - van degenen die 
zich niet bekeren. Verzoening en 
herstel van de relaties is pas moge
lijk na bekering.

- \
K on sek w en te  u itb u itin g

Op de d erd e  p la a ts  wil ik stellen 
het gegeven dat het staatsbestel 
van de Republiek Zuid-Afrika een 
bestel is dat is gebaseerd op de 
konsekwente uitbuiting en onder
drukking van de meerderheid van 
haar inwoners op grond van raciale 
kenmerken. Uitbuiting omdat het 
economisch systeem van deze re
publiek op allerlei wijzen profiteert 
van het niet uitbetalen van een 
rechtvaardig loon aan de niet- 
blanke arbeider. Onderdrukking 
omdat onderdanen de mogelijkheid 
tot inspraak wordt ontzegd en een

O v a m b o v ro u w en  m et h a n d elsw a ren .

afwijkende mening niet wordt geto
lereerd.
Op het systeem van onderdrukking 
wil ik nader ingaan. De heer Bies
heuvel zegt in zijn artikel het 
schokkend te vinden om te zien 
hoe in de loop der jaren de (blanke) 
wetgeving is uitgegroeid tot een 
massaal pakket van maatregelen en 
voorschriften op grond van verschil 
in huidskleur. Nog schokkender is 
evenwel om kennis te nemen van 
de inhoud van dit pakket. Terecht 
constateert de heer Biesheuvel dat 
de stedelijke Bantoe in politiek, 
maatschappelijk en sociaal opzicht 
een burger is van tweede rang. Wat 
die tweederangs positie van de 
niet-blanke in Zuid-Afrika inhoudt 
wordt wel zeer duidelijk uit dat
gene wat M. C. Botha, minister van 
Bantoe-zaken, verklaarde op 3 fe
bruari 1972:

„De Bantoes zijn hier slechts om te 
werken. Hun arbeidsinbreng wordt 
wettelijk geregeld. Zij mogen niet 
eenvoudig in overeenstemming met 
hun behoeften en wensen werk ac
cepteren. Zij zijn hier uitsluitend 
vanwege hun werk. Ze zijn hier 
niet om te bereiken wat u en ik 
kunnen bereiken.”
En premier Vorster op 24 april 
1968:
„Het is waar dat de zwarten voor

ons werken. Zé zullen dat genera
ties lang voor ons blijven doen, on
danks ons ideaal om ze volledig 
van ons gescheiden te houden. 
Waar het om gaat is dit, we hebben 
ze nodig, omdat ze arbeid voor ons 
verrichten. Maar het feit dat ze voor 
ons werken, kan nooit een aanlei
ding voor hén zijn om politieke 
rechten te eisen. N u  n iet, en in  de  
toek om st n iet. O n d er g een  om stan 
d ig h ed en .”

Verklaringen als deze zijn, voor zo
ver bekend, nooit in het openbaar 
herroepen. >
Ten vierde: de heer Biesheuvel geeft 
geen enkel argument waarom de 
desinvesteringen nadelig zouden 
zijn voor de Bantoes, maar zegt 
zonder meer met grote stelligheid: 
„Dat zou juist die mensen treffen 
om wier lot de kerken zich zo be
kommerd tonen.”
Niet alleen gaat hij hiermee voorbij 
aan datgene- wat de zwarte leiders 
zelf vragen, maar miskent hij ook 
het karakter van de economie van 
de Republiek Zuid-Afrika. Deze 
economie is gericht op de export. 
De prijzen van de exportartikelen 
kunnen laag worden gehouden 
dank zij het systeem van gedwon
gen tewerkstelling en lage lonen. 
(In 1972 was het gemiddeld loon 
van de Afrikanen, in vergelijking

met andere bedrijfstakken, het 
laagst in de mijnbouw, te weten 
f95'per maand; het gemiddelde 
loon van de blanken in de mijnn- 
bouw was het hoogst, te weten 
f 1800. Het hoogste gemiddeld loon 
van de Afrikanen was f265 per 
maand). De investeringen die mede 
mogelijk worden gemaakt met ons 
geld, komen genen dele de Ban
toes ten goede. Gedurende de laat-" 
ste vijf jaren zijn dé niet-blanken 
per hoofd per jaar 1,7% in inkomen 
achteruit gegaan. (Mede hierdoor 
stierven in 1972/1973 nog steeds 
50% van de niet-blanke kinderen 
voor hun vijfde levensjaar).
Een boycot van de Zuidafrikaanse 
produkten zou de producenten 
dwingen om een alternatieve markt 
te creëren. Een alternatieve markt 
zou kunnen worden gevonden bij 
de Bantoes, die nu nog geen deel 
hebben aan de welvaart, door hun 
koopkracht te vergroten. Op deze 
wijze komt een boycot ten goede 
aan de onderdrukten. De door de 
heer Biesheuvel geconstateerde 
gunstige ontwikkeling in het bui
tenlands beleid van de regering 
Vorster kan evenwel worden gezien 
als een poging een nieuwe markt te 
creëren, zonder dat het systeem in 
Zuid-Afrika zelf wordt aangetast, 
zonder dat rechtvaardige lonen aan 
de Bantoes behoeven te worden be
taald.
Zolang nog geen boycot van 
Zuid-Afrika plaatsvindt, zullen wij 
ons tenminste verre moeten hou
den van ondersteuning van het ra
cistisch bewind door middel van 
investeringen. Juist door de hui
dige investeringen wordt het sys- 
teëm van onderdrukking op grond 
van raciale kenmerken, bestendigd. 
Nieuwe fabrieken worden niet ge
bouwd in de Bantoestans, maar net 
er buiten. Bestaande fabrieken 
kunnen door herinvesteringen hun 
beleid continueren, een beleid 
waarin slechts plaats is voor de 
zw a r te  a rb eid sk ra ch t en niet voor 
de zw a rte  m en s. In dezen moeten 
wij ■ ons actief opstellen („verla a t  
dat huis of die stad”) en de gedane 
investeringen terugtrekken.

Eindconclusie

Als eindconclusie zou ik willen 
stellen dat de ARP, wil zij tonen 
dat zij een Evangelische volkspartij 
is, het systeem van onderdrukking 
op grond van raciale kenmerken in 
al haar verschijningsvormen op on
dubbelzinnige wijze dient af te 
keuren en elke deelname, in welke 
vorm dan öok, aan een dergelijk 
systeem moet afwijzen. De ARP 
dient daarom actief te streven naar 
een politieke, culturele, economi
sche en militaire boycot van de Re
publiek Zuid-Afrika. Dit is een con
frontatiepolitiek terwille van de 
onderdrukten, en, op grond van de 
dwingende eis van het Evangelie 
ter bevrijding van de mens. 
Tenslotte zou ik de heer Biesheuvel 
willen vragen: Hoe zou u het erva
ren als er door christelijke politici 
met betrekking tot de situatie in de 
Republiek Zuid-Afrika steeds maar 
weer werd gesproken van dialoog, 
als u als zw a r te  leider voor onbe
paalde tijd in hechtenis was geno
men en in eenzame opsluiting ge
vangen zat, in een situatie waarin 
geen w ezen lijk e  verandering op
treedt.

D om m elen , M. J. F. Stelling

H oe zit het met wederopbouw  
van de Zuidm olukken?

Naar aan leid in g  van het  
artikel van  G . L . K ru isin ga  
over d e R .M .S . in N G  van  17 
m ei jl . w aag ik  het als ie
m and van  de tech n isch e  sec
tor, te zeg g en , dat de zaak  
, ,R M S ” een  vo lk en rech ter
lijk  p rob leem  is.

Het is niet zó maar, dat prof. Ge- 
zina v. d. Molen zich gemengd heeft 
in de RMS-kwestie. Blijkens haar 
bijdrage in het boek The South Mo- 
luccas, rebellious province or oc- 
cupied state, staat ze op „the legal 
position of the R.M.S.”. Maar het 
kan ook anders worden. Haar op
volger, prof. Kooymans, de heden
daagse staatssecretaris van Buiten
landse zaken, staat daar -  op zijn 
zachtst uitgedrukt -  sceptisch 
tegenover. De reden voor zo’n ver
andering kan misschien het vol
gende duidelijk maken:
Gelijk de viering der Bevrijding 
voor de jongere generatie proble

matischer wordt, zo ook de recht
zaken van weleer met name: de 
Ronde-Tafel-Conferentie, tussen 
Nederlanders en Molukkers. 
Naarmate de tijd voortschrijdt, 
worden de gedachten dienaan
gaande vager en de discussies, in
dien die ontstaan, tussen de be
trokkenen stëeds heftiger.
Er dient zich een nieuw verschijn
sel in de tegenwoordige maat
schappij aan, dat genoemd wordt 
ontwikkelingssamenwerking. Dit 
fenomeen nu mag zeker gezien 
worden als middel tot het hervin
den van elkaar op het terrein van 
de opbouw. Wat zien we gebeuren 
op dit gebied tussen Nederland en 
Indonesië? Afgezien van het merk
waardige feit -  dat voor zich

boekdelen spreekt -  n.1., dat 23 jaar 
na de uitroeping der RMS, Indone
sië bij monde van haar Kerken te 
zamen met de Raad van kerken van 
Nederland tot de conclusie geko
men zijn om de wederopbouw der 
Molukken ter hand te nemen; de si
tuatie zoals die er vandaag de dag 
is, is zó, dat het programma van de 
Raad van kerken van Indonesië en 
Nederland nog steeds niet van de 
grond komt. Het programma, dat 
hier aan de orde is, is in rapport- 
vorm omstreeks Juli 1973 uitgege
ven.
Voor een RMS-er, maar één die 
doordrongen is van de redelijkheid, 
ja, de noodzaak van de opbouw der 
Molukken en zich daarvoor positief 
ingezet heeft, doet de constatering

van de uiterst stroeve verwerking 
van nota bene bovenvermeld Dro- 
gramma bijzonder onplezierig aan. 
En dan het volgende te bedenken. 
De TH te Eindhoven, waar schrij
ver dezes zijn werk heeft, is zoge
zegd, de contact- en aanloopplaats 
van de TH’s van Bandung en Sura- 
baya op Java. Kennelijk is het inter
universitaire verkeer Java- 
Nederland aardig geregeld. En 
waarom ook niet. Maar dan moet 
rhen ook oog hebben voor ander
mans nood. Want hiertegenover 
staat het feit, dat dewijl te bestem
der plaatse begrepen was en rede-1 
lijk werd bevonden, dat verwezen
lijking van het programma van de 
wederzijdse kerken, een soortgelijk 
op-elkaar inspelen met de universi- 
teit op Ambon -  deze heeft ook 
meegewerkt aan dat programma -  
vereist, dat de werkrelatie 
Molukken-Nederland in deze zin 
niet vlottend is te krijgen.
Zoals gezegd: Het trachten elkaar 
te ontmoeten op het vlak van de

wederopbouw, is een nieuwe moge
lijkheid tot wezenlijke toenadering; 
dat men zich dit goed realiseert. 
Want indien deze kans op deze 
wijze voorbijgaat d.w.z. de Moluk- 
ker -  zoals zo vaak gebeurt -  wordt 
niet serieus genomen, betekent dit, 
dat men dan willens en wetens gaat 
kwetsen door te smijten met ter
men als „droomwens, mythe” en 
dergelijke.
„W e doen  er b e ter  a a n  ons a f  te 
v ra g e n  hoe er  in  de toekom st een  
w erk e lijk  g esp rek  op  gang  gebracht 
ka n  w ord en ” . D it is het eerste ge
d eelte  v a n  de slo tz in  va n  het stukje  
D e Z u id -M olukkers en  W ij, va n  K . 
A . S chippers in  C E N T R A A L  WEEK
B L A D  (v o o r  d e g er e f . kerken  in 
N ed erla n d ) dd . 12 a p r il 1975.

J. Latuhinin, Jonathanstr. 28, 
Eindhoven.

Noot: De redactie acht de discus
sie over de RJVI.S. voorlopig geslo
ten.
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Eén o e fen in g  v a n  de N A V O -lu ch tm a ch tp a rtn ers  in  D en em a rken .

,, Oppassen voor elitaire standpuntbepaling

Discussie over vrede en veiligheid niet aan andere partijen overlaten

Het hoofdbestuur van de Arjos 
koestert de wens opnieuw te 
komen tot een diepgaande 
diskussie binnen de ARP en de 
Arjos over de hele problematiek 
van oorlog en vrede en het 
veiligheidsbeleid. Een eerste 
oproep in dit kader las u in het 
nummer van vorige week. Bi jgaand 
artikel van Jaap van der Spek 
geldt als vervolg.

„D aar waar een C h ristelijke  
Partij zich terech t druk  
m aakt over het „o n g e b o ren  
le v e n ” behoort zij d es te  
m eer zich bezig te  h o u d en  
m et de vraagstuk ken van  
„vred e en veilig h eid ” en  de  
disk ussie  m et b etrek k in g  tot  
de toelaatbaarheid van  
m assavern ietig in gs-w ap en s”  
w erd onlangs tijd en s een  
hoofd bestuu rsvergad ering  
van de A rjos op gem erk t.

Om het met Aantjes te zeggen: „Per 
definitie onvrede hebben met de 
bestaande situatie, omdat we altijd /  
moeten streven naar de verwerke
lijking van nog weer een stukje 
Bijbelse Gerechtigheid.” En dat is 
waar! Ook al zouden we unaniem 
van mening zijn, dat de NAVO de 
organisatie is, waartoe we in ons 
huidige veiligheidssysteem moéten 
behoren, dan nog dienen we voort
durend „onvrede” te hebben en 
heeft de ARP als opdracht de dis
kussie gaande te houden over een 
zo geweldig moeilijk probleem als 
oorlog en vrede.

Gevaren
Daarbij dient de partij te waken 
voor een te elitaire standpuntbepa
ling, waardoor het kontakt met de 
achterban verloren gaat en het doel 
voorbijgeschoten wordt. Als voor
beeld mag gelden de manier 
waarop het Interkerkelijk Vredes
beraad haar mening weergeeft en 
probeert de achterban te bereiken. 
De gedachtenweergave van het 
IKV, bedoeld als aanzet tot diskus
sie, staat zover bu iten  de ontwikke
ling in denken van de „gewone 
kerkmensen”, dat er eerder een 
anti-houding, jazelfs hier en daar 
een agressieve aversie ontstaat, dan 
dat het gesprek op gang komt. Een 
goede diskussie ontstaat slechts 
dan, als de organisatoren in staat 
zijn de verschillende meningen 
n a a st e lk a a r  te in tro d u ceren . Dat is 
niet zo gemakkelijk als het lijkt, 
maar wel noodzakelijk. Gelet op 
het doel, getuigt het van wijsheid 
niet te „schokken”, maar „v o o r  te  
b ere id en ”  en te b eg ele id en .

Het komt nogal eens voor, dat een 
beslissing genomen moet worden 
zonder dat de achterban geraad
pleegd is. In feite is dat enigszins 
in ons systeem van parlementaire 
vertegenwoordiging ingebakken.
Daarmee geven we de fraktie en 
leiding van de partij min of meer 
een vrijbrief; zij het een begrensde, 
omdat verantwoording altijd achter
af moet plaatsvinden. In de prak
tijk blijkt, dat er van deze „vrij
brief’ veelvuldig gebruik gemaakt 
wordt. Dat kan ook niet anders, 
willen we de zelfwerkzaamheid 
geen geweld aandoen. Een goed 
contact met de partij is met name 
mogelijk, als de diskussie wordt 
aangewakkerd. De leiding van de 
partij heeft bovendien de plicht 
„voorhoede” te zijn. Dat betekent 
het scheppen van een stuk .eigen 
beleid, maar ook een wakker hou
den van de partij-leden. Dat is bij 
de problematiek van de abortus, bij 
de initiatieven tot verruiming van 
de Wet op de Gewetensbezwaarden 
en de 1% investeringsaftrek, bij

voorbeeld, goed gelukt. De vraag
stukken van massavernietigings
wapens, wapenwedloop in het al
gemeen, strategie van de Flexible 
Response, en West-Europa Defen
sieorganisatie verdienen dit (con
stante „aanslingeren” evenzeer.

Anderen gaan voor
Niet helemaal ten onrechte heeft 
Aijosvoorzitter Fred Borgman on
langs in „Onder de Hamer” erop 
gewezen, dat je ik-weet-niet-wat 
van het PvdA-kongres kunt zeggen, 
maar dat in ieder geval gewaar
deerd moet worden dat men bereid 
is niet langs de problemen van oor
log en vrede heen te lopen. Overi- 
.gens heeft ook Mr. Aantjes zich 
nadien in deze zin uitgelaten (Van 
A tot U, NG van 25 april jl.). Ik 
moet erkennen, dat de initiatieven 
tot deze bijeenkomst getuigen van 
een wezenlijke betrokkenheid. Men 
acht het de moeite waard daarover 
een paar dagen te diskussiëren. Het 
zou de leden van een chr. dem.

partij sieren deze betrokkenheid 
óók te tonen, zoals ze dat heeft ge
daan op velerlei ander terrein.
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat 
de -manier, waarop het PvdA- 
kongres tot haar uitspraken is ge
komen, de PPR haar mening ver
kondigt en het IKV zich nogal eli
tair opstelt, ons bang hebben ge
maakt voor een kritische beschou
wing, omdat we-koste wat kost niet 
over één kam geschoren willen 
worden met „socialisten”.
Eerlijk gezegd, heb ik ook zelf de 
neiging me af te zetten tegen een 
diskussie rond het thema van vrede 
en veiligheid, omdat ik in bijna alle 
gevallen het oneens ben met de 
uiteindelijke standpunten van de 
groeperingen, die zich kritisch met 
het vraagstuk bezighouden (PPR, 
PSP, IKV, PAX Christie, PvdA- 
jongeren etc.).
Toch geloof ik dat het goed is dit 
verzet te laten varen. Door niets te 
doen ontstaat ongetwijfeld de situa
tie, waarin de boot falikant gemist 
gaat worden.

Het aankaarten van de problema
tiek is geen meehollen met de so
cialisten, maar is (en moet dit ook 
zijn) een eerlijke diskussie met 
open  v iz i e r .  . Omdat de onvrede 
daartoe aanleiding geeft. Het is een 
Bijbelse opdracht.
En met betrekking tot een zo be
langrijk vraagstuk als de vrede in 
de wereld, moeten we ons schamen 
dat we door ons begonnen initia
tieven hebben laten overnemen 
door andere partijen!

Kritische beschouwing
Veelal zijn we geneigd om een kri
tische beschouwing te vereenzelvi
gen met vernieuwing, verande
ring. Zo wordt ook de zinsnede 
„onvrede hebben met het bestaan” 
vaak over dezelfde kam geschoren. 
Het is evenwel essentieel zich 
voortdurend de vraag te stellen: 
„Waar zijn we met z’n allen mee 
bezig?”. Per definitie dus onvrede 
hebben met het bestaan. Door een 
kritische zelfbeschouwing daartoe 
uitgenodigd, uitgedaagd, ontdek
ken we, dat er verschillende, naast 
elkaar of zelfs tegenover elkaar lig
gende meningen aanwezig zijn. Er 
ontstaat eeh spanningsveld, de 
slagkracht voor de toekomst.
Het is zeer wel mogelijk dat de dis
kussie uitmondt in een handhaving 
van de bestaande situatie. In het ka
der van vrede en veiligheid zou dat 
bv. betekenen een voorlopig blijven 
deelnemen aan de NAVO, omdat 
andere verdedigingssystemen of 
methodes te grote risiko’s met zich 

. meebrengen. Juist de loyaliteit ten 
aanzien van het doel, het bewerk
stelligen van een vredessituatie, 
houdt evenwel in, dat je het middel 
kritisch blijft bekijken.
We moeten dan wel zo eerlijk zijn 
de hele wereldsituatie daarbij te be
trekken en zeker niet het Warschau 
Pakt vergeten. Alleen al de kom- 
plexiteit dwingt ons tot bezinning. 
In feite dienen we de toekomstige 
ontwikkelingen vóór te zijn. Nog 
sterker: „We worden tegen de ach
tergrond van ons uitgangspunt op
geroepen in vele gevallen v o o ro p  te 
lopen, als trekpaard te fungeren. 
Dat is totaal iets anders dan het 
achter de „linksen” aanlopen. Vele 
VVD-ers moeten daar eens aan 
denken! Wij moeten laten zien, wat 
het wél is. Misschien komen we 
nog 50 jaar tot de konklusie, dat 
NAVO en „evenwicht” noodzake
lijk zijn voor de veiligheid van Eu
ropa (en de wereld). Maar deze 
konklusie heeft slechts inhoud en 
is pas zinvol, als een voortdurende 
kritische beschouwing eraan ten 
grondslag ligt.

M et betrekk ing tot een  
zo fu n dam en tele  zaak als 
oorlog en  vrede is dat m eer  
dan noodzakelijk . Een m oei
lijke opdracht, dat w e l!!!

Een dagje uit naar de 
Emancipade: impressie 
van mannelijk bezoeker
Daar sta je  dan, ’s m orgens  
half tien voor de E m ancip a
de. N a enig zoeken is de  
A R P -stand gauw gevonden, 
waar je  hartelijk ontvangen  
w ordt m et de opm erking: 
„G elukkig vandaag w eer een  
m an, dan kan die fijn m et de 
gew ichten sjouw en” .

Hieruit blijkt dan maar weer dat 
vrouwen weinig zonder de mannen 
klaar kunnen maken. Nadat de hele 
werking van de stand uitgelegd is en 
de overige standwerkers ook zijn ge
arriveerd, krijgen we te horen dat we 
nu wel even de rest van de Emanci
pade kunnen gaan bekijken, want 
het is nu nog niet zo druk! (Later op 
de dag zal blijken dat het de hele dag 
niet zo druk zal worden). Dat doe je 
dan samen met één van.de vrouwe
lijke standwerkers. En dan zie je 
maar weer met hoeveel enthou
siasme je.-in sommige stands ontvan

gen wordt, als je zo’n ARP-sticker 
ophebt.

CNV-vrouwen
In de stand van de CNV-vrouwen 
werden we haast onder gejuich naar 
binnen gesleurd. Alleen was het 
jammer dat de (vrouwelijke) stand- 
werkster toen dadelijk een zeer wer
vend verhaal' hield tegen mijn met
gezellin. Je zou de indruk krijgen dat 
het CNV sinds het jaar is van de 
vrouw alleen maar voor vrouwen 
werkzaam is.
Overigens was dit niet alleen zo bij 
de stand van het CNV. Bij de VVD- 
stand bijvoorbeeld mocht je op een 
enquête-formulier invullen of je 
vrouw met gezin was, of je een wer
kende vrouw was of zelfs een jonge 
studerende vrouw, terwijl je ook nog 
in kon vullen of je kinderen had of 
niet. Toen ik aan een WD-dame 
vroeg hoe ik het nu in moest vullen, 
keek ze me eerst verbaasd, aan en zei

toen dat ze die emancipatie ook maar 
onzin vond.
Maar ik kon toch m’n W D  legpuzzle 
in ontvangst nemen omdat ik het 
formulier goed ingevuld had.
Maar na al dit vermaak wacht dan 
toch de plicht. Er was nl. voor het 
CDA een weegschaal gebouwd 
waarop gewichten geplaatst konden 
worden die overeenkomen met be
paalde politieke problemen. Met deze 
weegschaal kon bepaald worden of 

mensen al of niet geschikt waren om 
het beleid van het CDA te verdedi
gen. Nu gaf dit alles geen enkel pro
bleem voor diegenen, die van zich 
zelf vonden dat ze bij het CDA hoor
den, en die ook geschikt verklaard 
werden, terwijl ook de niet-CDA-ers 
die ongeschikt verklaard werden wel 
tevreden waren.
Anders was het voor hen die altijd 
op één van de christendemocratische 
partijen stemden en die nu onge
schikt werden verklaard om het 
CDA-beleid te verdedigen. Hier was 
wel de nodige takt nodig om de 
mensen duidelijk te maken hoe hun 
ideeën verschilden met die van het 
CDA.
Maar ook sommige niet CDA-ers, die 
wel geschikt werden verklaard, wa
ren soms zeer verbaasd en meestal 
ook niet bepaald gelukkig met de 
uitslag van de weging.
Maar uiteindelijk zagen de meest van 
hen ook de lol ervan in.
Een ander onderdeel van de CD A-

Vervolg op pagina 8 Belangstelling voor de stand van de ARP en het CDA was er zéker op de 
Emancipade.
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stand was het ballegooien. De bezoe
kers mochten 5 maal met een bal 
naar een aantal Nederlandse politici 
gooien. Dit waren: Den Uyl, Kruisin- 
ga, 'Van Agt, Andriessen, Aantjes, 
Van Thijn, Wiegel en Boersma. 
Daarna mochten de bezoekers raden 
welke uitspraak bij welke „omge
gooide” politicus hoorde. Het raden 
en ook het gooien leverde voor 
sommigen veel problemen op. Zo

ging het verhaal dat Van Thijn zich
zelf omgooide en toen niet meer wist 
welke uitspraak bij hem hoorde. Je 
vraagt je dan wel af, Of hij in andere 
gevallen wel weet wat hij zegt.
Voor de WD-ers die de CDA-stana 
bezochten was er een ander pro
bleem. Ze wilden nl. steeds Van 
Thijn en Boersma omgosién, maar 
hun geliefde fraktieleider Wiegel 
stond daar tussen in. En ja, dan ging 
meestal eerst Wiegel om!
Overigens hebben we ook een zeer 
principiële bezoekster gehad. Een 
PSP-dame beweerde nl. dat ze niet 
met een bal naar een politicus wilde 
gooien, zelfs niet naar de gezichten 
van CDA-politici.
Naast deze CDA-aktiviteiten konden

de bezoekers/bezoeksters dan nog 
namen raden van vrouwelijke politici 
in de A.R.P.-stand.
Hier moet opgemerkt worden dat de 
vrouwen die geregeld de bondsdagen 
van de Gereformeerde Vrouwenbond 
bezochten duidelijk een voorsprong 
hadden. Zij warenszowat de enigen 
die mevrouw Kraayeveld-Wouters 
herkenden.
M isschien voor de partij een 
reden om  laatstgenoem de wat 
m eer in het zonnetje te zet- 
iten. Je kunt dit niet alleen 
aan de Gereform eerde V rou
w enbon d overlaten!

. Jan va n  de Lagem aat

E en  co lla ge  v a n  beken de A n tir ev o lu tio n a ir en  op  de A R P -sta n d  v a n  de E m a n cip a d e.

DORDRECHT
en omstreken

Handelsmaatschappij A. van ROON N.V.
WESTHAVENKADE 61, VLAARDINGEN 

TEL. 34.34.92 en 34.30.46

V slaagt beslist bij ons voor uw kampeer- 
en water sportartikelen

In ons atelier worden alle voorkomende werkzaam
heden op het gebied van tenten, caravans, luifels, 

bootzeilen etc. gedaan.

v.h. GEBR. HARKEMA
SINDS 1948 JOHAN STAAT - DORDRECHT

ZOWEL VOOR 
WONING, 
GARAGE, 
FABRIEK OF 
SCHIP

Automateriaal 
Gereedschappen 
Hang- en Sluitwerk 
Ijzerwaren 
Bevestigingsartikelen

LEVERING ALS REGEL UIT VOORRAAD 
GROOTHANDEL EN FABRIEKSAGENT

tel. 3.94.29 
tel. 3.94.33 
tel. 3.32.21 
tel. 3.43.03 
tel. 3.43.03

Wij hebben op allerlei gebied voor oud en 
jong

S tud ieboeken  (school en kerk). 
O n tspann ing s le k tuu r van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
Pe Vuurbaak en T. Wever.

Ook de folders van de boeken van W. Schippers, 
H. Kingmans, H. te Merwe en andere schrijvers:

Voor al Uw „BRONNEN” naar de

„BRONNENKONING”
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl.
(zonder postzegel).

HYPOTHEEK
tot 140 % en meer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.prov. 
GELDLENING f 5000,- 36 m. f 171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemidd. ONROEREND GOED 
Drs, J. A. Uding & Partn. Fin. adv. en vast-
goedcons. v. Maerlantlaan 7, Amersfoort. Telefoon 
033-1.76.47 (4 lijnen)
Bijkantoren:
•  v.d. Helstlaan 39, H’sum, telef. 02150-1.32.87;
•  ' Tholenseweg 9, A ’veen, telef. 020-43.11.99. _

Drukkerij De Longtè B.V.
Postbus 171 - Dordrecht - Tel. 078-3.43.22

\
Snelle offsetdrukkers 

voor meerklettren 
reklamedrukwerk

IN PRIMA BOTER EN KAAS 
x STEEDS DE BAAS 

ALLE SOORTEN GROOT EN KLEIN 
KOMEN UIT DE IJSSEL- EN LEKSTREEK FIJN

A.vanHouwelingen-Moordrecht
TELEFOON 305 (Ö 1827) WETERINGSTRAAT 4

Uw adres voor

TAPIJTEN - GORDIJNSTOFFEN - DE
KENS - TAFELKLEDEN - STOELEN 
OVERTREKKEN ENZ.

Woninginrichting M. VAN SCHAIK
VOORSTRAAT 41 - VLAARDINGEN - TEL. 4530

„NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer....

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkultuur) 
Postbus 26, tel. (01745J-2113-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

LEDEN
VERGADERING

We schreven het al eerder: er zit 
schot in het werven van nieuwe Ar- 
josleden. Degenen die daar verant
woordelijk voor zijn, worden geno
teerd op een „toptien-lijst”. Hier
onder de stand van 9 juni 1975. 
Deze „toptien” ging van start op 1 
januari j.1.; achter de naam van de 
betreffende ledenwerver(fster), 
staat het aantal nieuw aangebrachte 
leden genoteerd.

1. R oel K rem ers , H oogeveen  15.
2. en  3. Jan va n  de L agem aat, H ar- 
lin gen  5,
W im  va n  d er  S pek , G ron ingen  5.
4. t/m 9. A a lt  va n  de G lind, Ede 3, 
J ann ie K ersten , N um ansdorp 3, 
A lb èr t  M artens, G ron ingen  3,
H an s M orssink, G ron ingen  3,
K la a s  de V ries, D elft 3,
Jan  W ouda, H oog eveen  3.
De laatste plaats van de „toptien” 
wordt gedeeld door 9 personen. Zij 
zorgden ieder voor twee nieuwe le
den. Hun namen: Henk van Drunen 
te Rossum (Gld.), Wim Duning te 
Hijken (Dr.), Sytse de Graaf te 
Goutum (Fr.), Jan Heikoop te 
Oud-Alblas (Z.H.), Gerrit Hietland 
te Haarlem, Harry de Jong te 
Hoogeveen, Bert Kappers te En
schede, Pa Schütz te Delft, Douwe 
de Witte te Bolsward. Een span
nende strijd die de komende weken 
ongetwijfeld voortgezet wordt.

Arjos Zuid-Holland 
, over 3e wereld
De Zuidhollandse Arjos organiseert 
een ledenvergadering op v r ijd a g  20 
ju n i  a .s., in  R es ta u ra n t „E ig en -  
z o r g ” , Stationsweg 29, Leiden. De 
bijeenkomst start om 20.00 uur.
Op deze avond zal A a lt  v a n  de  
G lin d  zijn visie geven op ontwikke
lingssamenwerking. Aalt van de 
Glind is stafmedewerker van de 
Christelijke Plattelands Jongeren 
(C.P.J.), speciaal belast met voor

lichting e.d. over zaken die met 
ontwikkelingssamenwerking te 
maken hebben.

Bestuursverkiezing
Tijdens deze ledenvergadering 
worden eveneens twee nieuwe le
den voor het bestuur van Arjos 
Zuid-Holland gekozen. Het bestuur 
stelt in dit verband de volgende 
dubbeltallen:
B Henk van Heuven uit Den Haag 
en Jaap Plooy uit Delft.
■ Siem de Klerk uit Ridderkerk en 
Leo Bons uit Ottoland.

Jaar van de Vrouw  
bekend bij 

ARP-Stem m ers

Honderd procent van de ARP- 
stemmers blijkt bekend met het 
feit dat 1975 het „Jaar van de 
Vrouw” is. Dit blijkt uit een re
cente enquete van het NIPO: het 
Nederlands Instituut voor de 
Publieke Opinie en het Markt
onderzoek B.V. Een opmerke
lijke uitslag waarmee de ARP- 
stemmers zich nestelden boven 
stemmers van PvdA, VVD, KVP, 
CHU en PPR.

Minder bekend waren „onze” 
stemmers mét het monumenten- 
jaar. Hier schaarden de PPR- 
stemmers met 30% zich aan de 
kop van de „ranglijst” van het 
NIPO, Van de ARP-stemmërs 
bleek 12% bekend met het mo
numenten jaar. Een aanzienlijk 
verschil dus!

N E D E R L A N D S E
G E D A C H T E N

WEEKBLAD VAN DE A.R.P. 
EVANGELISCHE 
VOLKS-PARTIJ 
Waarin opgenom en Ad Rem 
(officieel.orgaan Arjos) 
onder redaktie van 
G. A. Kieft (voorzitter), 
mevr. T, van Gelder-de Boer,
G. de Boer
H. W. van den Brink,
D. Corporaal .
dr. W. de Kwaadsteniet, . 
mr. C. van de Wetering, 
drs. C. Bremmer 
(redactie-secretaris)
Adres van redaktie, 
advertenties en administratie: 
Dr. Kuyperstraat 3, 
’s-Gravenhage, 
tel. (070) 18.39.60, 
giro 89673.

Abonnementsprijs: 
f  11,50 per half jaar.
Giro 89673 ten name 
van de A.R. partijstichting 
te ’s-Gravenhage.

Studenten/jongeren 
abonnement 
f  7,- per half jaar.
Losse verkoop f  0,75.

Op de BON bij de ABP!

Meldt U óók aan als lid van die aktieve partij.'De ARP biedt tal 
van mogelijkheden tot invloed op ’s lands en regionaal be
stuur, wie laat zo’n kans -  „voor open doel” -  liggen?
De kontributie bepaalt U zélf aan de hand van een kontributie- 
staffel. Dus geringe kontributie voor lage inkomens, en hogere 
kontributies voor de hogere inkomens. Stuur de bon naar ARP, 
antwoordnummer 66, Den Haag.
Géén postzegel.

□ Ja ik w o rd  lid  va n  de A R P .

□ van d ie  p a r tij w il  ik m éér  w eten , en  on tva n g  g ra a g  nadere  
in fo rm a tie .

□ Ja, s tu u r• m ij g ra tis  p roefn u m m ers  va n  d it w eek b la d , dat zo 
sp o tg o e d k o o p  is.

Naam 

Adres . . . .  

Woonplaats

S tu u r de bon  n a a r  A R P , an tw oord n itm m er 66, D en H aag . 
G één  p os tzeg e l.

A A P ; o n b e v r e e s d  
d e  t o e k o m s t  te g e m o e t f
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Mevr. van Leeuwen: 
,,F-16 Logische keuze”

Tweede
Kamerfractie ARP 

gaat acoord
met aanschaf F-16

„D e  slotcon clu sie  van de 
A R P -T w e ed e  K am erfraktie  
is dat wij p o sitie f staan 
tegen over de vliegtu igkeuze  
ter vervan ging van de Star- 
fighter, m aar dat wij m oeite  
h eb b en  m et enige m odalitei
ten, die in strijd zijn m et de 
gem aakte afspraken .”

Aldus de conclusie van mevrouw 
Van Leeuwen in het vorige week 
gehouden debat over de vervanging 
van de Starfighter. Zij was haar in

terventie begonnen met de uit
gangspunten te vermelden die de 
Tweede Kamer in meerderheid tij
dens de behandeling van de defen
sienota had aanvaard:
■ Nederland zou zich • in NAVO- 
verband inzetten voor specialisatie 
en standaardisatie. Dat betekende 
in de huidige omstandigheden dat 
Nederland zou optrekken met Bel
gië, Denemarken en Noorwegen in 
een consortium van vier landen;
■ ook bij positieve resultaten met 
betrekking tot deze specialisatie en 
Standaardisatie diende te worden 
aanvaard, dat een aantal NAVO- 
taken niet langer zou kunnen wor
den uitgevoerd en dat daarom 'aan 
een aantal door de NAVO aanbevo
len maatregelen niet of slechts ge

deeltelijk zou kunnen worden vol
daan;
■ de Starfighter zou worden' ver
vangen door een vliegtuigtype dat 
is aangepast aan de eisen van de 
huidige strategie en overeenkom
stig de binnen de NAVO overeen
gekomen taken. Het nalaten van de 
vervanging werd als een onverant
woorde aantasting van de gezamen
lijke defensie-inspanning be
schouwd;
■ in de nieuwe taakverdeling lag 
besloten dat twee taken van de 
huidige Starfighter worden afgesto
ten, nl. de luchtverdediging op 
grote hoogte en het ver binnen
dringen in vijandelijk gebied;
■ de vervanging van de Starfighter 
zal eerst in 1984 zijn voltooid en zal 
van 138 via 112 tot 102 toestellen 
worden beperkt.
Mevrouw van Leeuwen noemde de 
keuze voor de F-16 een logische, 
zowel in het licht van de hierboven 
genoemde uitgangspunten alswel 
de taken die Nederland heeft aan
vaard, te weten grondsteun en be
perkte luchtverdediging, d.w.z. het 
handhaven van beperkt overwicht 
in de lucht en tenslotte de onbe
twistbaar betere operationele kwa
liteiten van de F-16. Juist ook om
dat de AR-fraktie het van groot be
lang acht dat de overlevingskansen

van elke vlieger zo optimaal moge
lijk zijn, hadden wij geen andere 
keuze verwacht, aldus mevrouw 
Van Leeuwen.

Bewapeningswedloop
Uitvoerig besprak zij de vraag of de 
keuze van een dergelijk vliegtuig 
de bewapeningswedloop niet ver
der opvoert. Minister Vredeling had 
er in een eerder stadium al eens 
op gewezen dat de F-16 geen 
„alles-kunner” is, een stelling waar 
mevr. van Leeuwen het mee eens 
was. Verder wees zij erop dat de 
F-16 pas in de loop van de 80-jaren 
ter beschikking komt en dat wij 
ons dan moeten instellen op 
nieuwe vliegtuigtypen ook bij het 
Warschau-pact. Vanuit deze ge
dachtengang en vanuit de door ons 
aangehangen visie van de „flexibel 
response” kan zelfs de vraag rijzen 
of bij een eventueel conflict niet te 
snel naar andere middelen zoals de 
tactische kernwapens zal worden 
gegrepen.
Toch kon mevr. van Leeuwen zich 
voorstellen dat de benauwende 
vraag opdoemt of „wij vanuit de 
blokken niet achter elkaar blijven 
aan hollen”. Er zal een doorbraak 
tot stand moeten worden gebracht 
door het keiharde gevecht aan de

De N A V O  toon d e z ich  in gen om en  m et het N ed erla n d se b eslu it to t a a n sch a f va n  d e  F-16. 
Op d e f o t o  het N A V O -h oo fd k w a rtier  in  M ons, B elg ië .

I

diverse onderhandelingstafels. 
Naar de taxatie van de AR-fraktie 
zal de beslissing over de vervan
ging van de Starfighter de MBFR- 
besprekingen niet behoeven te be
moeilijken, aldus mevr. van Leeu
wen. Wel vroeg zij een nadere reak- 
tie terzake van" de beschouwingen 
van het IKV.

Nucleaire ro l
„Welk vliegtuig, ook een veel een
voudiger; kan voor een nucleaire 
taak worden geschikt gemaakt. Van 
meet af aan heeft vastgestaan dat 
de beslissing terzake van het aan
brengen van de noodzakelijke 
voorzieningen hiervoor in een later 
stadium wordt genomen”, aldus 
mevr. van Leeuwen. De minister 
voegt er nu aan toe: ik bevorder 
een positieve beslissing niet, een 
toevoeging die overbodig lijkt, om
dat reeds is bepaald dat de defini
tieve beslissing over het toekennen 
van deze, op grond van de NAVO- 
specialisatiestudie aanbevolen, be
perkte nucleaire taak pas zal wor
den genomen rond 1980. Mevr. van 
Leeuwen: „Ik neem aan dat de mi
nister hier bedoeld te zeggen, ik wil 
mijn opvolger niet binden, terwijl 
hiernaast ruimte wordt geschapen 
voor het overleg over wederzijdse 
wapenbeheersing- en vermindering, 
waarbij Nederland ook de tacti
sche kernwapens zal inbrengen. 
Tijdens de begrotingsbehandeling 
1975 ging de AR-fraktie met deze 
opstelling accoord. Waarbij wij er 
wel vanuit gingen ,dat ons stand
punt binnen de NAVO bekend is en 
daar geen bezwaar ontmoet”.

Ontbindende
voorwaarden

Nadat mevr. van Leeuwen had ge
steld dat de financieel-economische 
overwegingen de keuze van de F-16 
verantwoord maken, ging zij in op 
de zaak van de 84 + een optie voor 
18 toestellen. Niet de optie op zich 
-  daaraan kunnen duidelijke voor
delen verbonden zijn -  leverde 
moeilijkheden op, maar wel is een 
optie met enkele ontbindende 
voorwaarden een moeilijk te verte
ren zaak, evenals de regeling voor

de compensatie van vredesverlie- 
zen.
Mevr. van Leeuwen bekritiseerde 
het feit dat uit de stukken nauwe
lijks te achterhalen valt wat nu de 
werkelijke reden is voor deze voor
stellen, die afwijken van eerder 
gemaakte afspraken. Zij herhaalde 
nog eens dat wij accoord zijn ge
gaan met een defensienota, waarin 
op basis van het prijspeil 1974 
f2300 miljoen (voor 1975 f2448 mil
joen) voor vliegtuigvervanging op 
basis van 102 toestellen was opge
nomen. „Daar houden wij de minis
ter aan”, aldus de AR- 
woordvoerster, en „onvoorziene 
tegenvallers in de defensieplanning 
andere dan een onvoorziene stij
ging van de totale programmakos
ten voor 102 toestellen, horen niet 
uit deze post te worden gecompen
seerd”. En dat laatste klemt steeds 
meer nu er voor onvoorziene extra 
prijsstijgingen van de F-16 niet di
rect aanleiding is gezien de unieke 
contractuele zekerheden althans 
volgens mededelingen van de mi
nister. Mevr. van Leeuwen wilde 
daarom een duidelijke toezegging 
dat de ontbindende voorwaarde, 
die niet in de defensienota voor
kwam en die inhield dat de optie 
van 18 pas doorgaat als de 
defensie-financiering dat toelaat, 
komt te vervallen. Verder vroeg zij 
opheldering over de vervanging 
voor vredes-verliezen.
Mevr. van Leeuwen plaatste ten
slotte een aantal kritische kantte
keningen bij de ontwikkeling van 
een eigen Europese jager. Europa 
heeft met betrekking tot de burger
luchtvaart geen vuist kunnen ma
ken, en het kan toch niet de bedoe
ling zijn dat de Europese militaire 
luchtvaartindustrie een voorloper 
moet zijn van de burgerluchtvaart- 
industrie. Een militaire kuchtvaart- 
industrie geeft veel problemen, 
omdat elke relatie met een Euro
pese kernmacht moet worden af
gewezen.

T enslotte m oeten  de bespre
kin gen hierover nog  begin
nen, zodat de vrees gegrond  
is dat zo ’n  E uropees toestel 
er niet tijdig in de jaren 80 
zal zijn, aldüs m evr. van  
L eeuw en .

DE FRAKTIE
IN AKTBE (II)

De A.R.-Tweede Kamerfractie geeft 
van tijd tot tijd een schriftelijk 
overzicht van standpunten, die tij
dens belangrijke debatten in het 
parlement zijn ingenomen.
Zojuist is verschenen de tweede 
editie in deze reeks, die de periode 
april 1974 tot en met de algemene 
beschouwingen 1974 behandelt.

Deel II van De Fraktie in Aktie (17 pag.) is te 
bestellen door storting van f 0,95 per ex. op 
postgiro 89673 t.n.v. A.R.Partijstichting, Den 
Haag.
Bij bestelling van 5 of meer exemplaren be
draagt de prijs f 0,50 per ex.
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en Industrie
VISSER
ELEKTROTECHNIEK B.V.

Postbus 37 
BEVERWIJK
Telefoon (02510) 2.52.44 
(4 lijnen).

MEER DAN 50 JAAR ELEKTROTECHNIEK

In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland
bouwden wij reeds vele kerken, scholen en boerderijen.

B.V. GEBR. SALVERDA
AANNEMERSBEDRIJF

’t Harde, Bovenweg 7.

Tel. 0 5255-1666.

MEILINK B.V.
H O U TH AN DEL KISTENFABRIEK

INDUSTRIËLE
VERPAKKINGEN

Vestigingen in BORCULO: Tel. 0 5457-1561*
ZUTPHEN: Tel. 0 5750-13748  
BOXMEER: Tel. 0 8855-1744

r SCHUILING INDUSTRIE TECHNIEK BV

BINNENHAVENSTRAAT 20 
HENGELO-O.
POSTBUS 52 TEL. 0 5400-1.56.00

1

^  N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
verzorgt al uw TRANSPORTEN door het gehele 
land.

ROTTERDAM ' .
Telefoon 0 10-37.34.28 -  Postbus 64010 -  De Jonqhstraat 25

W. VISSER & ZN. N.V.
SCHEEPSWERF
MOTOREN-
HERSTELPLAATS
Ankerpark 2
TELEFOO N 0 2230-1.66.41  
DEN HELDER

NIEUWBOUW en REPARATIE

OOSTERBAAN
&

LE COINTRE N.V.
GOES -  Telefoon (0 11Ó0) 7555*

DRUKKERS

UITGEVERS

WIJ KOPEN EN VERKOPEN 
PALLETS

in vele afmetingen en uitvoëringen 

Onze handelsvoorraad:

30.000 STUKS
w.o. veel nieuwe

Bijzonder gesorteerd in de maat 100 x 120 

PALLET-BEDRIJF

J. STAAT - BARENDRECHT
Telefoon 0 1806-2096.

Opslagterrein; Noldijk 140.

• Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van Schuppen N.V., 

Nude 28,

Wageningen.
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Kaderkursussen 1974-75 
verheugden zich in 

goede belangstelling

O nlangs w erden de laatste  
tw ee b ijeen k om sten  g eh o u 
den van de kaderkursussen  
„N o o rd w est N ed erlan d ” -  te  
D rachten -  en „Z u id w e st  
N ed erlan d ” -  te S oesterberg

D it kaderw erk w ord t ge
organiseerd en grotend eels  
gefinancierd door de S tich 
ting K ader- en V o rm in g s 
w erk A R P . B eide k u rsu ssen  
m och ten  zich geduren de het 
seizoen 1974-75 in een go ed e  
belan gstellin g verheugen.

Spreekvaardigheid
De laatste bijeenkomst van de kur- 
sus „Drachten”, die op 22 mei 
plaatsvond, stond in het raam van 
het thema „spreek- en discussie
vaardigheid”. Onder de enthou

siaste leiding van de heer W. L. K. 
van Oosten, logopedist te Badhoe- 
vedorp bekwaamden meer dan 20 
kursisten zich in het spreken in het 
openbaar en in discussietechniek. 
Dit door onder meer het houden 
van korte toespraken, een podium
discussie en een zogenaamde 
„zoemsessie”. Hoewel het duidelijk 
is dat één dag voor dit onderwerp 
uitermate krap is, waren de deel
nemers toch zeer enthousiast over 
de leer- en oefenstof die hen deze 
dag geboden werd. Bij velen kon 
een zekere mate van drempelvrees 
op die terrein worden weggeno
men. Anderen spraken zelfs een 
een „toegenomen zelfvertrouwen”. 
Deze dag werd ’s avonds afgesloten 
met een gesprek met buiten
dienstmedewerker Faber over het 
„hoe nu verder in de praktijk”, 
waarbij tevens mevrouw van 
Velthooven-Olde, presidente van

Van de

partij

het AR Vrouwencomité aanwezig' 
was. Uitvoerig kwamen de diverse 
problemen aan bod waarmee je ge
confronteerd kunt worden als je in 
je omgeving politiek actief wilt 
zijn. De heer Faber en mevrouw 
van Velthooven gaven vele waarde- 
volle tips om deze problemen het 
hoofd te bieden.

Gemeenteraadsspel
De kursus „Zuidwest Nederland” 
kwam op 30 en 31 mei voor het 
laatst bijeen te Soesterberg, in het 
vormingscentrum Contact der Con
tinenten.
Vrijdagsavonds werd o.l.v. de heer 
M. H. L. W eststra te  een gemeente
raadsspel gespeeld. Dit om de kur

sisten een inzicht te geven in het 
functioneren van de Raad. Tevens- 
konden zij hierbij de verworven 
vaardigheden op het punt van de 
spreek- en discussievaardigheid in 
de praktijk brengen. Na een korte 
inleiding van de heer Weststrate en 
na een voorbereidend fractieberaad 
van „socialisten, liberalen en'
christen-democraten” vergaderde 
de „Raad van Goedeburen” tot 
diep in de nacht over enkele ac
tuele vraagstukken! 
Zaterdagochtend bespraken de
kursisten met het Tweede Kamerlid 
R oo lv in k  enkele aspecten van de 
sociaal-economische verhoudingen 
in Nederlapd. Het inkomensbeleid, 
de vermogensaanwasdeling en ons 
belastingstelsel stonden tijdens 
deze discussie centraal. Deze kur
sus werd ’s middags afgerond met 
een discussie met buitendienstme
dewerker T ja b r in g a  en mevrouw 
L od d ers -E lfferich , lid van het dage
lijks bestuur, over het politiek be
zig zijn in de praktijk. Ook hier 
was van 'een geslaagde kursus 
sprake, waarbij de deelnemers de 
inleiders het met hun vragen be
paald niet makkelijk maakten. Dit 
werd door de sprekers bijzonder op 
prijs gesteld. Verschillende van hen 
zeiden na afloop dan ook dat ze 
graag nog eens op een volgende 
kursus een spreekbeurt wilden 
vervullen."

Volgend seizoen
Over volgende kursussen gespro
ken: ook in het seizoen 1975/76

-
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L og op ed ist W .L .K . va n  O osten  
tijd en s een  in le id in g  ov er  spreek - en  
d iscu ss ieva a rd ig h eid

hoopt de Stichting Kader- en vor
mingswerk weer een tweetal ka
derkursussen te organiseren.

■ In N .G . h op en  wij daarover  
einde augustus o f begin sep 
tem ber m ed ed elin gen  te 
doen. V o o r  oud kaderkursis- 
ten, staan evenals het afge
lopen seizoen , weer een  
tw eetal b ijtan kbijeen kom - 
sten op h et program m a. 
O ok daarover begin sep tem 
ber m eer.

Partijbestuur stemt in met voorstel

Samenwerking van 
Ledenadministraties van 

ARP, CHU en KVP

Subsidiëring politiek 

vormingswerk nu 

definitief
H et A .R . Partijbestuur h eeft  
in zijn vergadering van, vrij
dag, 6 ju n i jl. goed k eu rin g  
verleend aan een plan tot 
nauw e sam enw erking tu ssen  
de 'led en adm inistraties van  
A R P , C H U  en K V P .

Het nu goedgekeurde plan houdt 
in het overbrengen van de drie 
ledenadministraties bij ' één 
computerservice-bureau. Daarvoor 
zal in de komende maanden een 
gezamenlijk computer-programma 
worden ontwikkeld, dat in de toe
komst door de drie partijen kan 
worden gebruikt. Ook het CDA kan 
zich aansluiten bij deze administra
tie.
Het opzetten van deze samenwer
kende leden-administratie vraagt 
veel tijd. Het partijbestuur heeft 
daarom de ingangsdatum bepaald 
op (uiterlijk) 1 januari 1977. 
Wellicht, dat_enkele onderdelen van 
de administratie reeds in de loop 
van 1976 in het nieuwe systeem 
kunnen worden ondergebracht.

CDA-zaken
Het partijbestuur heeft in de ver
gadering van 6 juni jl. nog meer 
CDA-zaken afgewikkeld. Bespro
ken werd o.m. een concept- 
huishoudelijk reglement, dat ter 
definitieve vaststelling wordt voor
gelégd aan het CDA-congres van 23 
augustus a.s. Het partijbestuur 
stemde in met de hoofdlijnen van

Enquête onder de 
raads- en 

statenleden
V o rig e  w eek  hebben  a lle led en  v a n  
het V erb a n d  een  en q u ê te fo rm u lier  
on tv a n g en , m et het v e r z o e k  de v r a 
g en  te b ea n tw oord en  en  a a n  on s op  
te s tu ren .
Al sinds enige \ljd wordt er uit
voerig van gedachten gewisseld 
over de vraag: worden de provin
ciale verenigingen zoals die nu 
functioneren -  of niet functioneren
-  nog als zinvol ervaren door de le
den? Moeten de -  vanouds bekende
-  inleidingen, lezingen of referaten 
blijvend worden aangeprezen of

het ontwerp.
De samenstelling van de A.R.- 
delegatie in het Algemeen bestuur 
van het CDA werd definitief gere
geld. In enkele vacatures werden 
benoemd de heren E. Wiersema te 
Ommen en G. van Sliedregt te Hel- 
levoetsluis. De ARP is in het Alge-, 
meen bestuur van het CDA nu als 
volgt vertegenwoordigd: dr. D. Th. 
Kuiper, drs. J. de Koning, D. Cor- 
poraal, F. Borgman, Sj. Jonker, 
mevr. A. J. Schut-Heidinga, mevr. 
E. van Velthoven-Olde, drs. R. Zijl- 
stra, E. Wiersema en G. van Slie
dregt. Mr. W. Aantjes is adviserend 
lid van het CDA-bestuur.
Naast een aantal andere personele 
zaken (o.a. de vacature voor het 
AR-voorzitterschap) sprak het par
tijbestuur over de partijraad van 24 
mei jl. te Zwolle. Geconcludeerd 
werd, dat de vergadertechniek bij 
het onderdeel „bespreking van het 
fractiebeleid” aanpassing behoeft. 
Afgesproken is, dat een werk
groepje zich -  in overleg met de 
Organisatie Commissie -  zal bera
den over een nieuwe opzet voor de 
bespreking van het fractiebeleid. 
Tenslotte werd uitvoerig gesproken 
over de politieke situatie en de on
langs door het kabinet ingediende 
interim-nota inkomensbeleid.
D eze nota w erd b e co m m en 
tarieerd door het Tw eede  
K am erlid  dr. A . J. Verm aat. 
Z ie  hiervoor de artikelen in 
N .G . van  7 ju n i jl. en heden  
van dr. V erm aat.

moet het accent meer op de kader- 
training vallen? Of moet er nog iets 
anders?
Om aan de weet te komen wat de 
leden veranderd willen zien, wat ze 
ongewijzigd willen houden, welke 
andere methoden ze gebruikt wil
len zien en vooral w a t ze  behandeld 
willen zien, hebben we de leden nu 
een aantal vragen gesteld over deze 
zaken.
Graag willen we u eraan helpen 
herinneren dat de formulieren vóór  
17 ju n i  a.s. bij ons binnen moeten 
zijn. A ls  u u w  fo r m u lie r  nog  niet 
h eeft in g ev u ld , doet u  d a t dan  dit 
w eek en d  n og?  Een antwoordenve- 
lop heeft u ook gekregen; er noeft 
geen postzegel opgeplakt te wor
den.

A an  een lange tijd van onze
kerheid om trent de su b si
diëring van "h et kader- en  
vorm ingsw erk  van politieke  
partijen is vorige w eek een  
eind gek om en.

De minister van Binnenlandse Za
ken zond toen een beschikking toe, 
waarin de subsidiëring definitief 
wordt geregeld. Uit de beschikking 
blijkt, dat de regeling met terug
werkende kracht in werking treedt 
per 1 januari 1975.
Blijkens de beschikking wordeij 
onder politieke vormings- en scho
lingsactiviteiten onder meer ver
staan de activiteiten verband hou
dende met:
B het houden van politieke vor
mingscursussen voor leden en 
adspirant-leden van de partij, van 
het partijkader, en voor gekozen 
vertegenwoordigers van de partij’ in 
openbare organen als gemeentera
den, provinciale staten e.d.;
B het voorbereidden en samenstel
len van documentatiemateriaal 
voor scholen, verenigingen en ver
gelijkbare groepsgewijze werkende 
instellingen, die omtrent de poli
tieke doeleinden van de partij voor
lichting vragen;
B het opleiden van personen, die 
met de leiding of de uitvoering van 
cursussen, dan wel met het geven 
van voorlichting, als bovenbedoeld, 
zijn of worden belast;
B het voorbereiden, vervaardigen 
en verspreiden van materiaal en 
documentatie, die voor de bedoelde 
cursussen en voorlichting nodig 
zijn.
De subsidiëring vindt plaats vol
gens de onderstaande regels.
Indien de subsidiabele exploitatie-: 
uitgaven f30 000 of meer be-’ 
dragen, wordt het subsidie 
bepaald op f27 000, vermeerderd 
met een bedrag, ten hoogste gelijk 
aan 7Ó% van de exploitatie-uitgaven 
na aftrek van f 30 000, met dien ver
stande dat de vermeerdering nim
mer een bedrag zal overtreffen, be
rekend naar de hieronder vermelde 
bedragen per zetel, in de Tweede 
Kamer ingenomen door de poli
tieke groepering, waarmede de 
rechtspersoon is gelieerd: 
v o o r  elk  v a n  de eerste  10 zetels
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G I R O K A A R T !

ƒ9 000; v oor  elk  v a n  de 11e tlm 20e 
z e te l f 7  500; v o o r  elk  va n  de 21e tlm  
30e ze te l f 6  000; v o o r  elk va n  de 31e 
tlm  40e zetel f  4 500; v o o r  elk v a n  de 
zetels  boven  40 f 3  000.
Voor de A.R.P- betekent deze 
subsidie-toekenning de mogelijk
heid tot een belangrijke uitbreiding 
wan het .kader en vormingswerk,

waarvan met name in de regio pro
fijt kan worden getrokken.
Het bestuur van de Stichting 
Kader- en Vormingswerk A.R.P. 
beraadt zich -  in overleg met 
C.H.U. en K.V.P. -  over plannen 
voor het nieuwe seizoen. Zodra die 
bekend zijn, komen wij daarop in 
N.G. zeker terug.

publicaties CDA-instituten
SAMEN OP WEG 
NAAR EEN
VERANTWOORDELIJKE
MAATSCHAPPIJ

Een bijdrage vanuit het C.D.A. to t de dis
cussie over emancipatie.

Deze brochure, geschreven op verzoek van 
het CDA-Vrouwenberaad sp itst zich toe op 
de volgende probleemgebieden:

-  Vrouw en ontwikkelingswerk
-  Gezin en samenleving
-  Werkgelegenheid
-  Onderwijs, vorming en opvoeding

Aan de samenstelling ervan is m eegewerkt door o.a. 
mevr. dr. M. A. M. Klompé, G. van Dongen en dr. C. 
Blankestijn.

Prijs f 4,50 per ex. inclusief verzendkosten

' 'Bestellingen:
postgiro 89673 t.n.v. A. R. Par- 
tijstichting, Den Haag; met 
vermelding van titel(s)en aantal

Dr. Kuypérstraat 3,. Den Haag. 
Tel. 070-46.96.20.
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DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen, en kiesverenigingen en al'diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 2 4  lessen, 
alle voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als

van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 1501169 t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden onder vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

- de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. - 2 lessen.
- de gemeente in ons bestuursstelsel -1 les.
-gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
-onderwijs -1 les.
-welzijnsbeleid -1 les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.

De totale cursus bevat:
-11 T.V.-lessen
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde 
-een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad” .

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking -10  lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

- de gemeente
- de rol van het gemeenteraadslid 
-ambtenaren
- de gemeentebegroting 
-inkomsten van de gemeente
- inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening 
-volkshuisvesting 
-onderwijs
- cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde 
-functionele en wijkraden
- intergemeentelijke samenwerking en 
gewestvorming

- de gemeentewet herzien

De prijs van de cursus bedraagt slechts f 2 5 ,- 
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169.
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In  d it  num m er o .a . a a n d a ch t v o o r  d e p rob lem en  d ie  de sp re id in g  va n  
r ijk sd ien sten  m et z ich  m eeb ren g t.

O pen b r ie f  
aan

drs. J. P ron k
D eze w eek  leest u in  N .G . o .a . d e  
tek st v a n  een  b r ie f, v a n  d e  
fe d a c t ie v o o r z it te r  v a n  d it b lad , 
g er ich t a a n  de m in ister  v a n  
o n tw ik k elin g ssa m en w erk in g  
d rs. J. P ron k . A a n le id in g  tot d it 
sch rijven  is een  recen te  s tu d ie  
v a n  een  g ro ep  econ om en  n a a r  
d e econ om isch e p o s itie  v a n ' de  
on tw ik k elin g sla n d en . P ro f. dr. 
H ou th a k k er , een  v a n  de leden  
v a n  d eze  s tu d ieg ro ep , stelde
n .a .v . het on d erzoek sresu lta a t  
o n d er  m eer  d a t e r  geen  enkele  
a a n w ijz in g  is v o o r  een  steeds  
vers lech teren d e  p o s itie  v a n  de  
on tw ik k elin g sla n d en . In dit 
n u m m er ook  a a n d a ch t v o o r  de 
r e c en te  r ed ev o er in g  v a n  p ro f. 
Albeda o v er  het beleid, v a n  m i
n is te r  P ron k  in d e  E erste  
K a m er .

jm M w aM B M gM gK aigU a K8KAWHSB

Beter ondernemersklimaat zaak van
geloofwaardigheid ondernemers in de samenleving

In de afgelopen  tijd waarin  
belangrijke sectoren van  het 
eco n o m isch  leven in de 
w esterse geïndustrialiseerde  
landen ernstige stagnatie- 
versch ijn selen  vertoond en  
heeft het niet on tbroken  aan 
besch ou w in gen  over . de 
oorzaken van deze ver
schijnselen..

In een tweetal artikelen gaat prof. 
dr. J. G. Knol, hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam, 
nader in op het begrip „onder
nemingsklimaat” en de positie 
van de ondernemer in de he
dendaagse samenleving. In zijn 
eerste artikel, dat u op deze 
pagina kunt lezen, concludeert hij
o.a. dat men er niet mee klaar is 
om een verbetering van het on
dernemersklimaat te verwachten 
van een achterblijven van de 
arbeidskosten.

Een veel verbreide opvatting stoe
lend o.m. op een interpretatie van 
de analyse van het Centraal 
Planbureau luidt, dat een
belangrijke oorzaak van het
ontstaan van de werkloosheid gele
gen is in het feit dat de arbeidskos
ten sneller zijn gestegen dan de ar
beidsproductiviteit. Hierdoor heeft 
een substitutie (= vervanging) van 
arbeiders door machines plaats ge-
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vonden en nam de vraag naar 
arbeid niet in voldoende mate toe. 
Bovendien constateerde men dat in 
ons land de loonkosten sneller 
zouden zijn gestegen dan in het 
buitenland, waardoor onze export 
positie in het gedrang kwam met 
alle nadelige gevolgen van dien. De 
cijfermatige ontwikkeling in het 
economisch leven uitte zich in een 
stijging van dat deel van het 
nationaal 'inkomen dat aan j(de 
werknemers en de zelfstandigen 
toevalt, welke stijging gaat ten 
koste van het inkomen uit bezit erf1 
de winsten van het bedrijfsleven. 
Nu kan men tegen deze opvatting 
wel enkele tegenopmerkingen ma
ken, waaruit kan blijken dat de 
problematiek niet zo eenvoudig 'is. 
Men kan erop wijzen, dat weliswaar 
de arbeidskosten sneller stijgen 
dan de arbeidsproductiviteit, maar 
indien men daarbij de prijsstijgin
gen in het oog houdt, deze ontwik
keling niet behoeft te leiden tot een 
daling van de winsten. De werke
lijkheid heeft te zien gegeven dat 
de prijsstijging meer was dan de 
stijging van de arbeidskosten per 
eenheid product. Vervolgens kan 
men erop wijzen, dat men meer re
kening moet houden met de ver
scheidenheid in de volkshuishou

ding. Er zijn nu eenmaal sterke en 
zwakke bedrijfstakken en de vraag 
is hoe een zelfde macro- 
economische ontwikkeling ver
schillende gevolgen kan hebben in 
de diverse bedrijfstakken.

Cijferm atige analyses
Het heeft geen zin om de waarde 
van de cijfermatige analyses van 
onze volkshuishouding te ontken
nen en er kan nimmer een geëi
gende economische politiek wor
den gevoerd die niet gegrond is op 
een kennis van de kwantitatieve 
verhoudingen in de volkshuishou
ding. Indien er' van sommige 
maatschappij-kritische kanten maar 
net wordt gedaan alsof er overal 
nog grote winsten worden gemaakt 
en dat de arbeidende bevolking op̂  
schrikbarende wijze wordt uitge
buit en dat wij hoognodig naar een 
anclere maatschappelijke structuur 
toe moeten, kan een goede cijfer
matige analyse heel doelmatig wer
ken.
Dit gesteld hebbende, kan men 
toch wel de vraag opwerpen of er 
juist door de cijfermatige analyse 
van de huidige economische 
situatie toch een deel van de wer
kelijke problematiek niet wordt 
verduisterd.
Deze vraag klemt te meer omdat 
met name van de kant van het 
bedrijfsleven zo vaak geschermd 
wordt met de begrippen „on
dernemersklimaat” en „verslechte-

Door prof. dr. 
J. G. Knol
Hoogleraar economie 
aan de V.U.

ring van het ondernemersklimaat”. 
Zou men een verbinding leggen 
tussen de in het bovenstaande 
vermelde opvattingen en het on

dernemersklimaat, dan zou men 
geneigd zijn te stellen, dat een 
vermindering van de stijging van 
de arbeidskosten zou leiden tot 
een verbetering van het onderne
mersklimaat en daardoor tot een 
opleving van het economisch leven. 
Negeert men, indien men deze ver
binding legt (en de cijfers maken 
deze verbinding op het eerste ge
zicht wel aannemelijk) niet het feit, 
dat het ondernemersklimaat niet 
louter een kwestie is van cijfers en 
dat een verslechtering van het on
dernemersklimaat alles te maken 
heeft met fundamentele verande
ring in de samenleving?
Nogmaals stel ik uitdrukkelijk, dat 
de geconstateerde sterke stijging 
van de arbeidskosten en de ver
slechtering van de internationale 

'concurrentiepositie belangrijke za
ken zijn die men niet straffeloos 
kan negeren, ook niet als men op 
zoek is naar andere structuren. 
Maar men moet zich de vraag 
stellen of er niet dieper liggende 
oorzaken zijn aan te wijzen voor de 
verslechtering van het onderne
mersklimaat.

B ela n g r ijk e  sec toren  in  h et econ om isch  lev en  v a n  ■ de W esterse  
in d u str ie la n d en  v er to n en  e rn s tig e  s ta g n a tiev ers ch ijn se len .

Naar het mij voorkomt zijn er be
langrijke maatschappelijke ontwik
kelingen gaande die van invloed 
zijn op de geloofwaardigheid van 
het systeem van ondernemingsge
wijze voortbrenging. Een verbete
ring van het ondernemersklimaat is 
niet allereerst een kwestie van cij
fers, maar is in eerste instantie ver
bonden met het antwoord dat de 
ondernemers zullen moeten geven 
op de vraag, of de ondernemers in 
de moderne samenleving hun ge
loofwaardigheid blijvend kunnen 
demonstreren.

Winst en
ondernemersklimaat

Het lijkt voor de handliggend om 
een direct verband tussen winst en 
ondernemersklimaat aan te nemen. 
Goede winsten en redelijke 
winstkansen zijn dan a.h.w. 
synoniem met een goed onderne
mersklimaat. De ondernemers zien 
perspectief en zij zijn bereid om 
hun ondernemerscapaciteiten in te 
zetten om een aanvaardbaar resul
taat te bereiken. Met dit econo
misch resultaat kan men dan weer 
plannen ontwerpen en uitvoeren 
om op de toekomstige ontwikke
lingen vooruit te lopen.
Hoe verleidelijk deze koppeling 
van winst en ondernemersklimaat 
ook moge zijn, een al te zware be-

V ervolg op  p a g . 2
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Tien jaar bijstandswet
O ok  de m in ister  v a n  CR M  h eeft een  
e ig en  (m a a n d ) tijd sch r ift : „T r e f 
p u n t" . H et is m eesta l e en  g e
n oeg en  d it (o v er ig en s  s lech ts f 2 1 ,— 
p e r  ja a r  kosten d e) t ijd sc h r ift  te  
lezen . A lle  terre in en  v a n  het 
m in ister ië le  b ele id  w o rd en  belich t, 
en  hoofdam btenT iren  v ersch a ffen  
n o g a l een s a ch terg ron d en  v a n  het 
g ev o erd e  bele id . K o r to m : het is 
v a a k  e en  bron  v a n  g oed e  
in fo rm a tie . In  het m ei-n u m m er va n  
d it ja a r  w ord t ' a a n d a ch t  
gesch.on.ken aan 10 ja a r  
b ijsta n d sw et.

Mr. P. J. Verdam
In  v erb a n d  h ierm ee z ijn  a a n  de 
v o o r z it te r  v a n  het b e tre ffen d e  
a d v ies co lleg e  -  M r. P . J. V erd a m  -  
en k ele  v r a g e n  v o o rg e leg d , d ie  hij 
h eeft b ea n tw o o rd . Wij m en en  d a t  
het v o o r  de lezers v a n  bela n g  kan  
zijn  -  m et n a m e hen d ie  in  g em een 
ten  en p r o v in c ies  een  bestu u rlijk e, 
co n tro leren d e  ta a k  h eb ben  -  zijn  
v is ie  op  een  a a n ta l b e la n g rijk e  
p u n ten .
D e d o o r  M evrouw  K lom p é  
g ecre ëe rd e  w et h eeft -  m et bep a a ld e  
'u itgangspun ten  v o o r  og en  -  nu 10 

. ja a r  g ew erk t. E r is dus e rv a r in g  
m ee o p g ed a a n , kn elp u n ten  z ijn  
n a a r  v oren  gekom en  en  ook  n a d ere  
ver la n g en s  hebben  g es ta lte  g ek re 
gen .
D e h eer V erd a m  stelt d a t, 
v erg e lek en  m et bij d e s itu a tie  d ie  
bestond v ó ó r  de b ijsta n d sw et, e r  een  
g ew eld ig e  v o o ru itg a n g  is g eb oek t. 
In  de b ijsta n d sw et is een  g ro o t  s tre 
v en  v a s tg e leg d  om  er  v o o r  te zo rg en  
dat de m ens g een  n um m er is , m a a r  
dat hij g ra a g  z ijn  e ig en  
om sta n d ig h ed en , v o o rz ien in g  ka n  
krijg en  in  w a t hij n od ig  h eeft. N a a r

z ijn  e ig en  in d iv id u e le  om sta n d ig 
heden .
D a t zijn , zeg t M r. V erd a m  terech t, 
nu  een m a a l de tw ee  za k en  d ie in  
ied er  m en sen h a rt sch ijn en  te sp elen : 
ik  w il g ra a g  p erso o n lijk , m en selijk  
v a n  m ens to t m en s sp rek en  en  ook  
p ersoon lijk , b en a d erd  w ord en . 
T eg elijk ertijd  h eb ben  w e  de rech ts
g elijk h eid : ik w il n ie t  a n d ers  be
h and eld  w orden , d a n  een  a n d er . 
D us w e m oeten  a llem a a l z o v e e l  m o
g elijk  n a a r  p r ec ies  h etzelfd e  
p a tro o n , m a a r  ik  m oet w el ik  b lij
v en . En d a t za l a ltijd  w el een  
con flic tv orm  b lijven .
M et d it con flic t zu llen  ook  onze  
bestu u rd ers  b lijven  w orstelen , 
d un kt ons. D a t b eh oeft g een  on- 
overk om en lijk  b ezw a a r  te z ijn . H et  
te  v o eren  beleid  za l ev en w ich tig  
m oeten  w o rd en  a fg ew o g en  m et het 
oog  op  de on tw ik k elin g  v a n  d a t  
m om en t. D e b ijsta n d sw et b ied t op  
d eze w ijze  w el de m ogelijkh eid  de 
on tw ik k elin g  te  v o lg en . V oor  een  
w et is d a t een  b e la n g rijk  v oord eel!

%
Massificatie

O p  de v ra a g  o f  v a n  de 
oorsp ron k elijk  s terk  in d iv id u a lis e - ’ 
ren d e  strekk in g  v a n  de w et w a t is 
o v erg eb lev en  zeg t de h eer  V erda m :

„Ik  had w el de in d ru k , d a t m en  d a t  
in  het b eg in  w el h eel s terk  g es te ld  
heeft en  d a t d a t in  d ie z in  n ié t  is 
bew a a rh eid  g ew o rd en  en  n ie t  
b ew a a rh eid  kon  w o rd en , d o o r  de  
s terke  m a ss ifica tie . N a a rm a te  m en  
d ie  m a ss ifica tie  om  zo  te  z e g g e n  
teg en g a a t, o f  o p v a n g t , k a n  e r  v o o r  
een  in d iv id u e le  b en a d er in g  w ee r  
m eer ruim te, z ijn  en  k r ijg t m en  d ie  
in druk  ook  eerd er . H et teg en g a a n  
v a n  d ie  m a ss ifica tie  h a n g t a f  v a n  
de fa c to r e n  d ie  b u iten  het p a tr o o n  
va n  d e B ijsta n d  ku n n en  w o rd en  
g eb ra ch t. A ls  u rek en t, d a t o p  het 
o g en b lik  de h elft v a n  het a a n ta l b ij- 
s ta n d sg en ie ten d en  b oven  de 65 ja a r

is, d a n  d u id t d a t op  z ic h z e l f  a l aa n , 
d a t d a a r  e en  p rob leem  lig t, 
w a a r v a n  j e  z e g t : is d a t n ie t  een  zó  
g en er a a l p ro b le em , dat het e ig en lijk  
n ie t  m eer  v o o r  d e B ijsta n d sw et is. 
D ie h oord e  toch  e ig en lijk  op  te v a n 
g en  w a t  e en  a n d ere  v erz ek er in g  o f  
zo , n ie t  o p v a n g t . Z ou  m en  d a t dus  
op  een  a n d ere  w ijze  ku n nen  reg elen , 
d a n  zo u  d e  B ijsta n d sw et misschien 
toch iets meer kans k rijg en  om  z ’n 
in d iv id u a lis e r e n d e  s trek k in g  w a a r  
te  m a k en ” .
Wij z ijn  h et h ie r  g ra a g  m ee eens. 
M issch ien  zo u  d eze  v ra a g  bij de  
k om en d e b eg ro tin g sb eh a n d elin g  
1976 in  d e  K a m e r  ku n n en  w o rd en  
m eeg en om en .
A ls  m en  w il  w a a rm a k en  h etg een  bij 
de b eh a n d elin g  v a n  het b ijstands- 
w ets o n tw er p  e en  b e la n g r ijk e  rol 
h eeft g es p ee ld  -  zu llen  
b e lem m eren d e  fa c to r e n  m oeten  
w o rd en  w eg g en o m en .

Vergeten groepen
V a n  b ijzo n d e r  b ela n g  is  de v ra a g  o f  
w ij m et d e  b ijsta n d sw et w el  
ied ere en  d ie  d a t n od ig  h eeft, 
b e r e ik e n .,Z ijn  e r  ten slo tte  toch  nog  
v e r g e te n  g r o e p e n  o f  g ro ep er in g en  
w a a r v o o r  d e  w e t  n ie t op tim a a l  
w erk t?

D e h eer V erda m , d ie als v o o rz itte r  
v a n  G ed ep u teerd e  Staten ook  o v er  
een  g ro o t  stuk  p ra k tijk erv a rin g  
besch ik t g ee ft  d a a rover  zijn  oord eel. 
„Als u over vergeten groepen 
sp reek t, d en k  ik  in  de eerste  p la a ts  
a a n  de so cia le  verzekeringen . In  het 
g ev a l v a n  de B ijstandsw et m oet 
m en p ra ten  o v er  vergeten  p erson en . 
En d an  m oet j e  eigen lijk  d en ken  
a a n  m ensen  d ie geen  beroep op  de  
B ijsta n d sw et doen  om  w elk e  
red en en  dan  ook. G roepen  voor  w ie  
de w et n iet op tim a a l w erkt? Ja, ik  
d en k  dan  a a n  vröuw elijke g ez in s
h oofden . B ij m annen is - dat v ee l  
m in d er, m a a r voora l bij v rou w en  
m et een  p a a r  kinderen , om dat v o o r  
hen de ba nd  m et het m a atschapp e
lijk leven  is a fgesneden . En red  j e  
d an  m a a r. De fin a n c ië le  u itk er in g  
is d a a r  n a tu u rlijk  m aar één  a sp ect  
v a n . E en  belan grijk  aspect, m a a r  
ju is t  d an  blijk t, dat er  zoveel m eer  
a sp ec ten  a a n  zitten . En dan krijg  j e  
o ok  v ra g e n  in  hoeverre j e  in som 
m ige g ev a llen  kunt u itk eren  v o o r  
een  op leid in gsm ogelijkh eid , w elk e  
u itk er in g  dan  m ede gebaseerd  is op  
een  g ez in  m et kinderen . M aar d a n  
kom  j e  in  con flic t m et het b eu rzen 
systeem  dat w eer  andere n orm en  
h eeft. D a a r  liggen  heel g rote  p ro 
blem en . Je kom t dus m et de B ij
s ta n d sw et telkens over  die f in a n 
c ië le  gren s h een ” .

Uit het in terv iew  blijkt n a a r  on ze  
m en in g  d a t de huid ige bijstandsw et 
z ek er  n ie t a a n  het „v erou d eren ”  is. 
G elu kk ig .
M aar er is w el reden  na te g a a n , n a  
10 ja a r  e rv a r in g , o f  op b ep a a ld e  
p u n ten  n iet een  nadér beraad  n od ig  
is.

G .A .K .

: „Eén verbetering van het
ondernemersklimaat is niet 

allereerst kwestie van cijfers

M et d e  to en a m e v a n  de w erk lo o sh e id  w o rd t het o o k  s teed s  d ru k k er  op  de G ew estelijk e  A rb eid sb u ro ’s. 
O p d e  fo t o  w a ch ten d en  in  het A m sterd a m se  G ew e s te l i jk e  A rb eid sb u ro .
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klemtoning van deze relatie kan 
gemakkelijkleiden tot zowel een 
verkeerde visie op het winst- 
verschijnsel als tot een soort mythe- 

. vorming ten aanzien van het onder
nemersklimaat.
■ In de eerste plaats kan worden 
opgemerkt, dat het economisch re
sultaat niet alleen wordt bepaald 
door activiteiten binnen de onder
neming. Het resultaat wordt mede 
bepaald door factoren die niet 
onder controle van de ondernemers 
staan en ook door hen in vele ge
vallen niet in de planning zijn op
genomen. Het is zeer wèl mogelijk 
dat een ondernemer een beslissing 
neemt waarvan in eerste instantie 
een gunstig resultaat wordt ver
wacht, maar die door belangrijke 
veranderingen in de concurrentie
verhoudingen tot een nadelig 
resultaat leidt. Het ondernemers
klimaat is een benaming van een 
stellingname door de ondernemers 
ten aanzien van mogelijkheden in 
het heden en de toekomst, maar is 
als zodanig niet bepalend voor het 
uiteindelijk' resultaat van econo
mische beslissingen.
■ In de tweede plaats moet worden 
opgemerkt, dat de term „onder-" 
liemersklimaat’ in feite veel te 
algemeen is en dat daardoor „ver
betering van het ondernemers
klimaat” ook weinig zeggend is en 
niet geschikt om zomaar een relatie 
tussen verbetering van dit klimaat 
en verbetering van de werkelijke 
economische situatie te leggen. 
Veel zinvoller zou het zijn om het 
klimaat per bedrijfstak te bezien en 
zich af te vragen waardoor het 
komt dat in diverse bedrijfstakken 
de ondernemers weinig perspectief 
meer zien. Het is duidelijk dat de 
oorzaken- van verslechtering van 
het ondernemersklimaat per be
drijfstak verschillen. Op basis van 
de bedrijfstaksgewijze analyse zou 
men dan een uitspraak kunnen 
doen over de gemeenschappelijke

factoren die ervoor verantwoorde
lijk zijn dat de ondernemers in ons 
land minder perspectief zien dan 
voorheen. Dit maakt het dan ook 
mogelijk om, indien gewenst een 
algemene stimuleringspolitiek te 
voeren gepaard gaande aan de 
behoeften per bedrijfstak.
■ In de derde plaats, en wellicht 
komen wij zo tot de kern van de 
problematiek, zou het mogelijk 
kunnen zijn, dat het behalen van 
winst het toekomstig onderne
mersklimaat nadelig beïnvloedt. 
Deze mogelijkheid houdt verband 
met het feit dat de investeringsbe
slissingen van de ondernemers niet 
alleen wordèn beïnvloed door de 
ondernemersvisie op de
toekomstige redabele mogelijkhe- 
den, maar door het beschikbaar zijn 
van investeringsmiddelen.
De ondernemers overwegen dat de 
factor arbeid relatief steeds duur
der wordt. Men gaat investeren in 
arbeidsbesparende machines. De 
winst die behaald wordt gebruikt 
men voor noodzakelijk geachte in
vesteringen waarbij men meestal 
wordt gedreven door het verlangen 
om de concurrentie voor te zijn. In 
wezen komt het erop neer dat men 
investeert omdat de middelen er op 
é£n of*andere wijze zijn of in vele 
gevallen schijnen te zijn. Er kan op 
deze» wijze een uit technische 
oorzaken voortvloeiende structu
rele werkloosheid ontstaan waar
door het ondernemersklimaat wei
nig gunstige toekomstige perspec
tieven biedt.

Winst en innovatie
Onder een „ in n o v a tie ”  verstaat 
men de toepassing van nieuwe 
combinaties van de productie
factoren arbeid en kapitaal. Het 
is een door de ondernemer geïn
troduceerde verbetering van de in 
de onderneming gebruikte technie
ken.

Er is een opvatting die luidt, dat de 
winst moet worden opgevat als de 
beloning verbonden aan het ver
schijnsel van de innovatie. Het zal 
duidelijk zijn dat deze opvatting 
nog wel een aanvulling behoeft. 
Immers indien een ondernemer in
noveert staat het toekomstig resul
taat nog niet vast. Het geslaagd zijn 
van een innovatie blijkt pas in de 
toekomst en er is geen enkele norm 
om op het moment van de innova
tie een waarde-oordeel uit te spre
ken over de economische 
wenselijkheid van de onderne- 
mersbeslissing. De ondernemer 
weet wanneer hij een investerings
beslissing neemt, niet wat het re
sultaat van zijn beslissing zal zijn. 
Hoewel er voor een toekomstig re
sultaat wel investeringen nodig zijn, 
wordt de hoogte van het resultaat 
door een complex van factoren 
bepaald waarvan een groot gedeel
te niet onder controle van de on
dernemer staan. Bij het nemen 
van beslissingen gaat de onderne
mer uit van schattingen en van 
verwachtingen, maar of het alle
maal goed uitkomt, zal de toekomst 
moeten leren. De onzekerheden ten 
aanzien van de toekomst zijn niet 
voor alle ondernemingen gelijk. Er 
zijn productieprocessen waarbij in 
grotere mate rekening moet worden 
gehouden met onzekerheden ten 
aanzien van toekomstige vraag en 
aanbod dan andere productiepro
cessen. Maar wezenlijk voor de on
dernemingsgewijze voortbrenging 
blijft, dat de uitkomst van onder- 
nemersbeslissingen onzeker is en 
nimmer kan dienen als maatstaf 
voor de vraag welke beslissingen in

het heden goed of fout zijn.
De loskoppeling van de kwaliteit 
van de ondernemersbeslissing en 
het resultaat van . deze beslissing 
brengt een ietwat andere evaluatie 
van de ondernëmersfunctie met 
zich mede.
Het kan niet genoeg beklemtoond 
worden datr het ondernemen een 
vak is dat geleefd moet worden en 
geleerd kan worden als de aanleg 
voor dit vak aanwezig is. Als vak
man heeft de ondernemer dan ook 
recht op een maatschappelijke 
waardering evenals dat het geval is 
[hij andere vaklieden.
[Hieraan wil ik twee opmerkingen 
toevoegen.
■ De eerste opmerking betreft de 
steeds luider wordende kritiek op 
de ondernemingsgewijze productie. 
De belangrijke vraag die in het 
kader van de maatschappijkritiek 
moet worden gesteld is, of de 
moderne samenleving wel de on- 
dernemerscapaciteit kan ontberen. 
Het gaat hierbij duidelijk niet om 
de rechtmatigheid van het inkomen 
uit bezit, maar om de vraag £>f wij 
in een zich ontwikkelende 
wereldhuishouding wel zonder 
specifieke ondernemerskwaliteiten 
kunnen. Deze kwaliteit bestaat o.m. 
in het vermogen om vooruitlopend 
op toekomstige ontwikkelingen de 
beschikbare middelen optimaal te 
gebruiken. t
Indien er van de kant van de on
dernemers zo vaak over de 
verslechtering van het onderne
mersklimaat wordt gesproken, gaat 
het m.i. niet in eerste instantie om 
allerlei cijfermatige ontwikkelin
gen, hoewel deze niet genegeerd

kunnen worden, maar om de ver
anderde waardering van het 
vakmanschap van de ondernemers- 
functie.
Of nog anders geformuleerd: voor 
vele ondernemers zijn de versterkte 
stijging van de loonkosten en de 
toename van de arbeidsinkomens
quote symptomen van een mentali
teit waarbij het vakmanschap van 
de ondernemer wordt ondergewaar
deerd.
■ Aan de andere kant moet wor
den opgemerkt dat er ook van een 
zekere schuld van de kant van de 
ondernemers kan worden gespro-
■ ken. Is er van deze kant wel in 
voldoende mate gerekend met de 
behoeften van de samenleving en 
hebben de ondernemers het elkaar 
in een moordende wedijver niet al 
te moeilijk gemaakt? Heeft men 
zich zelf wel in voldoende mate ge
loofwaardig gemaakt? Heeft men 
zich altijd wel in voldoende mate 
gerealiseerd dat het beschikken 
over de winsten " voor de 
financiering van investeringen van 
invloed is op de situatie van het 
maatschappelijk leven als geheel?

D aarom  is m en er niet klaar 
m ee om  een verbetering van  
het ondernem ersklim aat te 
verw achten van een achter
blijven van de arbeidskos
ten, om dat dan de vraag on
beantw oord blijft wat er m et 
de daaruit ontstane vergrote  
w insten m oet w ord en - ge
daan.
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AN TLSH O W
Vorige week heeft het PvdA 
Tweede Kamerlid Van der Hek 
opnieuw geprobeerd de 
mislukking van zijn „show” (de 
hoorzitting van de 
Kamercommissie met de 
olie-maatschappijen) op anderen 
af te schuiven.
Deze keer waren vooral de frakties 
van VVD en ARP de 
„boosdoeners”. Volgens Van der 
Hek zouden deze frakties zijn 
streven om de rol van de 
oliemaatschappijen in de oliecrisis 
van 1973 en 1974 te onderzoeken 
hebben gedwarsboomd. Ook na de 
duidelijke terechtwijzing van zijn 
partijgenoot Kamervoorzitter 
Vondeling, die het initiatief van

Van der Hek bestempelde als een 
anti-show voor het parlement, 
blijft Van der Hek doorzeuren.
Dat de ARP Tweede Kamerfraktie 
de hoorzittingen van de 
Kamercommissie met de 
oliemaatschappijen zouden hebben 
gedwarsboomd is echter grote 
onzin en wordt door de feiten niet 
aangetoond.
Als Van der Hek toch 
„schuldigen” wil aanwijzen is het 
misschien nuttig Van der Hek er 
aan te herinneren dat bijv. de 
frfStties van PPR en D’66 meestal 
zelfs niet aanwezig waren.
Maar beter is het nog om eindelijk 
maar ééns toe te geven aan de 
„eigen mislukking”.
De hoorzittingen waren overigens 
zeker nuttig tenminste als je niet 
alleen naar je zelf wilt luisteren, 
of alleen maar zelf gelijk wilt 
krijgen.

NG

commentaar

AM ENDEMENT
Irene Vorrink, de minister van 
Milieuhygiëne, heeft vorige week

in de Tweede Kamer fors 
uitgehaald. Bij de behandeling 
van een wetsontwerp dat de 
verwerking van de chemische 
afvalstoffen regelt toonde zij grote 
moeite met een amendement van 
ons Kamerlid Van Houwelingen. 
De laatste,-gesteund door een 
meerderheid in de Kamer, had de 
'minister zijn bereidheid getoond 
te zoeken naar een compromis. 
Maar voordat het gemeen overleg 
tussen regering en parlement kon 
worden voortgezet, meende 
Vorrink tot verbijstering van de 
Kamer te moeten mededelen dat 
als het amendement-Van 
Houwelingen zou worden 
aangenomen, zij het wetsontwerp 
zou intrekken.
Zo’n verstoring van het overleg 
tussen parlement en regering is te 
betreuren. Dat tenslotte Vorrink

zelf toch nog is tegemoet gekomen 
aan de wensen van de 
meerderheid van de Kamer is 
echter verheugend.
Het toch al niet grote gezag van 
deze minister heeft er echter wel 
opnieuw een deuk door gekregen

Zoekt u èen passend orgel 
voor uw gemeentezang

VIERDAG
ORGELBOUW

: ENSCHEDE
Nieuwbouw en restauratie 
van mechanische orgels

Roombeekstraat 24 
Privé: (053) 1.51.33 

V lasstraat 43b 
Atelier: (053) 1.91.53

S p rek en  m et tw ee  
m on d en

D eze  w eek  heeft de 
T w eed e K am er haar oor
deel gegeven  over de be
slissin g  van de regering  
in het kader van haar 
spreid in gsbeleid  rijks
d iensten , de Centrale D i
rectie der P .T .T . over te 
plaatsen naar het noorden  
des lands.

Regering
verantw oordelijk

Met opzet bedien ik mij van de 
gebezigde formulering. Niet de 
Kamer heeft immers die beslis
sing genomen, zoals velen 
blijkbaar veronderstelden en 
zoals onder de druk van de kri
tiek ook sommige bewindslie
den in een zwak moment wel 
suggereerden. Het gaat hierbij 
echter niet om wetgeving 
(waarbij regering en parlement 
samen beslissen) mahr om uit
voering van beleid, waarbij de 
regering alléén beslist.
Voor die beleidsbeslissing is de 
regering, evenals van al haar 
doen en laten, verantwoording 
schuldig- aan het parlement. In 
het kader van die kontrolerende 
functie heeft het parlementaire 
debat plaatsgehad.
Daarbij behoeft de Kamer de 
beslissing niet goed te keuren. 
Voor het uitvoeren van de be
slissing is het voldoende als de 
Kamer deze niet afkeurt. Zelfs 
dan nog kan de regering zulk 
een uitspraak ' naast zich 
neerleggen, maar dat zou bij 
zulk een ingrijpende zaak 
uiteraard niet zonder politieke 
gevolgen zijn gebleven. Wel kan 
de Kamer (bij voorkeur door de 
argumentatie over en weer tij
dens de discussie of desnoods 
door middel van een motie) 
de regering ertoe bewegen, 
haar beslissing op onderdelen 
anders uit te voeren dan zij 
aanvankelijk van plan was. 
Voorzover dit met behoud van 
de beslissing als zodanig moge
lijk is, zal de regering verstan

dig doen met dergelijke Kamer
uitspraken rekening te houden, 
om de verantwoordelijkheden 
duidelijk te stellen. In directe 
zin is hier sprake van een ver
antwoordelijkheid van het kabi
net. In indirecte zin is er natuur
lijk ook een grote verantwoor
delijkheid voor de Kamer, want 
de regering zal haar beslissing 
niet anders kunnen nemen dan 
binnen de grenzen van wat voor 
de Kamer aanvaardbaar is.
Dit wat de formele kant betreft. 
Op de inhoud van de beslissing 
en het debat ga ik hier niet in. 
Daarover is en wordt elders in 
den brede verslag gedaan. Wel 
wil ik graag nog iets zeggen 
over de wijze waarop de fracties 
in de Kamer hun standpunt be
paalden.
Daarbij is het namelijk opgeval
len dat sommige fracties ver
deeld hebben gestemd, al naar 
gelang hun leden bijzondere 
banden hadden met het door de 
spreiding getroffen gebieden 
dan wel juist omgekeerd met het 
door de spreiding begunstigde 
gebied.
Risiko leverde het voor de 
regering niet op, want het bleef 
wel binnen veilige grenzen. De 
meerderheid werd er geen 
ogenblik door bedreigd.
Op die manier kon een fractie 
enerzijds de regeringsbeslissing 
steunen en anderzijds proteste- 
renden tegemoet komen. 
Sommige Kamerleden brachten 
zelfs regelmatig verslag uit aan 
aktiegroepen van de stand van 
hun wervingsaktiviteiten bin
nen hun fractie en konden zo 
nu en dan triomfantelijk melden 
.weer een collega voor hun 
standpunt te hebben gewonnen. 
Het was bijna om medelijden 
mee te krijgen om te zien hoe 
bijvoorbeeld aktievoerende 
P.T.T.-vrouwen daaruit hoop 
putten zonder te doorzien welk 
een goedkoop spel hier met de 
belangen en gevoelens van hun' 
gezinnen werd gespeeld. Hans 
de Boer heeft dit in het Kamer
debat duidelijk aan de kaak ge
steld.

Nieuws onder de zon is er 
trouwens niet, sinds ik enige ja- 
ren geleden voor- een en de
zelfde partij de één (een Fries) 
in Leeuwarden hoorde ver
klaren dat de Limburgse pro
blemen zich vanzelf oplossen 
maar dat Friesland een echt pro
bleemgebied is, en de ander 
(een Limburger) in Heerlen het 
omgekeerde, een (een Gro
ninger) in Groningen hoorde 
pleiten.voor spreiding van rijks
diensten naar Groningen en de 
ander (een Twentenaar) in Over
ijssel voor spreiding naar Twen
te.

Met één mond
Als men deze mogelijkheden 
eenmaal aanvaardt wordt het 
natuurlijk moeilijker daaraan 
.weerstand te bieden naarmate 
de emoties hoger oplaaien. 
Onder die druk wordt de verlei
ding voor iedere fractie erg 
groot om (zonder de regerings
beslissing zelf te bedreigen) aan 
zulk een spel mee te doen. Want

het merkwaardige is, dat de 
zwaarste verwijten juist de 
fracties treffen die voor die ver
leiding niet bezweken. Bij de 
anderen waren ër immers al
thans een paar die aan hun kant 
stonden ...........
De Anti-revolutionaire fractie 
behoort zeker niet tot de 
fracties die het in dit opzicht 
het gemakkelijkst hadden. De 
fractie-woordvoerder is zelf in 
de randstad woonachtig. De 
fractie-secretaris is voor de frac
tie de kontaktman met' de Ka
mercentrale Den Haag, de 
vice-voorzitter van de fractie is 
bestuurder in de Haagse agglo
meratie.
Het is niet alleen voor hen, 
maar ook voor anderen waarlijk 
geen gemakkelijke beslissing 
geweest. Maar niemand zal tot 
een andere konklusie kunnen 
komen dan dat onze fractie, 
handelend vanuit haar 
verantwoordelijkheid, slechts 
heeft geoordeeld op grond van 
wat naar haar overtuiging 
diende te gebeuren. Die beslis
sing heeft dan ' ook de gehele 
fractie voor haar rekening 
genomen. Zonder met twee 
monden te spreken.

VER ACH TELIJK  
EN AVER ECH TS

Aan de vooravond van het 
landbouwdebat is er grote druk 
op de Kamerfracties uitgeoe
fend die (blijkens de onder
tekeningen en de poststempels) 
met name geïnspireerd en geor
ganiseerd is vanuit afdelingen 
van de Gelderse Maatschappij 
van • Landbouw.

Op zichzelf is daar niets tegen. 
Laf wordt het , wanneer de 
brieven en briefkaarten niet of 
slechts onleesbaar worden on- 
dertekend en niet'van een af- 

, zendersadres voorzien. Makaber 
ï|j wordt het, als deze protesten 
3  worden verzonden in rouwen- 

velloppen. Ook onder Kamerle
den bevinden er zich, die nog 
treuren over het verlies van een 
der hunnen of die met bange 
zorgen over een van hun dierba
ren zijn vervuld. Men moet zich 
eens voorstellen wat het dan

betekent als er rouwbrieven 
tussen de post worden aang'e- 
troffen.
Er zullen wel weer-mensen zijn, 
die zullen zeggen dat deze me
thode natuurlijk afkeurens
waardig is, maar dat je vooral 
moet letten op de nood die 
mensen tot zulke afkeurens
waardige methoden brengt.

Maar ook dit is praten met twee 
monden. Wie zo praat, keurt 
namelijk deze methode in feite 
goed, want met een onschuldig 
gezicht gebruikt hij ze om het 
effect te bereiken waarvoor zij 
bedoeld zijn. Op deze manier de 
methode veroordelen is ronduit 
schijnheilig.
Wie dergelijke methoden werke
lijk veracht en afkeurt, zal er 
niet bij zeggen dat het begrijpe
lijk is als zij worden gebruikt, 
maar hij zal er integendeel. bij 
zeggen dat het begrijpelijk is als 
zij precies een averechts effect 
hebben, namelijk minder begrip 
voor de nood en minder bereid
heid tot de leniging ervan bij te 
dragen.

DE „O PEN ” 
PARTIJ

In mijn artikeltje van vorige 
week over de zgn. openpartij- 
kwestie is helaas een gedeelte 
van een zin aan de korrektie 
ontsnapt. Na de zin, dat het 
christen-democratisch profiel 
wordt bepaald door uitgangs
punt programma en politie
ke praktijk, en dat deze drie 
onlosmakelijk aan elkaar ver
bonden zijn en een drieëenheid 
vormen, had de daarop vol
gende zin aldus moeten luiden: 
Deze eenheid moet in alle drie 
haar aspekten ook als zodanig 
door haar vertegenwoordigers 
niet slechts worden verdragen 
maar ook overtuigd kunnen 
worden gedragen en overtui
gend kunnen worden uit
gedragen.

Open brief aan minister Pronk

Worden de arme landen steeds armer?
A a n  d e h eer M in is ter  v o o r  
O n tw ik k elin g sh u lp

G ea ch te  heer P ron k ,

D e A R P , de A R -fra c ties  en  
N ed erla n d se  G ed a ch ten  d ra g en , 
zoa ls  u w eet -  ten  p r in c ip a le  -  de 
on tw ik k elin g sh u lp  een  b ijzon der  
w arm . hart toe . U zu lt zich  
o n g e tw ijfe ld  h er in n eren  dat de heer  
B iesh eu v e l, n a  co n cre te  ken n isn e
m in g  v a n  de e llen d e in  d ie landen , 
e r  v o o r  g ep le it h ee ft  zon od ig  een  
e x tr a  d oelh effin g  a a n  het N eder
la n d se  v o lk  op  te legg en .

Ik  m oet u z eg g en  dat ik d a a rom  de 
v o r ig e  w eek  b ijzon d er  gesch rokken  
ben .
M issch ien  is „o n td a a n ”  een  betere  
v erw o o rd in g  v a n  het g ev o e len  dat 
bij mij op k w a m . V a n d a a r  dat ik 
m ij tot u r ich t -  ook  in m ijn  k w a li
te it  v a n  v o o r z it te r  d er  r ed a ctie  va n  
dit A R -w eek b la d .
Wij s ta a n  a ch ter  u , als het g a a t om  
u w  b ele id sa a n p a k  va n  de p rob le 
m a tiek  m et b etrek k in g  tot d e, w a t  
m en  noem t de arm e la n d en . V erre 
w eg  de m eeste  con crete  m a a treg e 
len hebben  w i j  va n  h a rte  on d er
sch reven .

Een groep van vooraanstaanu 
internationale economen, waaron
der de van Nederlandse afkomst 
prof. Houthakker, die al meer dan 
20 jaar in de Verenigde Staten 
van Amerika economie doceert, 
publiceerde onlangs een studie 
over de economische situatie van 
ontwikkelingslanden. Hierin
kwam men o.a. tot de conclusie 
dat er geen enkele aanwijzing is 
voor een steeds verslechterde po
sitie van de ontwikkelingslanden. 
Deze studie heeft noal wat publi
citeit verwekt. Reden voor de 
redactievoorzitter van dit blad, de 
heer G. A. Kieft, om minister van 
ontwikkelingssamenwerking drs. 
J. Pronk publiekelijk nadere in
formatie te vragen over deze zaak. 
Bijgaand leest u de brief die onze 
redactievoorzitter aan drs. Pronk 
deed toekomen.

N u hebben  w ij to t a a n  de v o r ig e  
w eek  toe  b eg rep en  dat on ze  ta a k  ten  
op z ich te  v a n  d ie  lan den  te s terk er

n o o d za k e lijk , en  q u a  tijd  
d rin g en d er , w erd  o m d a t v a s t  zou  
s ta a n  d a t de a rm e la n d en  steeds  
a rm er  en  de r ijk e  la n d en  s teed s  r ij
k er  zou d en  w o rd en . T en m in ste  als 
w ij de a a n p a k  v a n  d it p ro b leem  
n iet v e e l  sn eller  te r  h a n d  zo u d en  
n em en .
D e a rm e la n d en , zo  is ons  
v erz ek erd , zo u d en  v o o r  hun  e x p o r t  
v a n  g ro n d s to ffen  n a a r  v erh o u d in g  
al m a a r  m in d er  k u n n en  o n tv a n g en ,  
terw ijl zij v o o r  hun im p o r t hoe  
la n g er  hoe m eer  zo u d en  m o eten  be
ta len .
N u  is  e r  een  n ie t  o n b ek en d  noch  
on d esk u n d ig  e co n o o m  g ew ee s t  -  
in teg en d ee l -  d ie  on s  v erz ek erd  
h eeft d a t e r  v a n  e en  v er s lech te r in g  
v a n  de ru ilv o e t  g een  sp ra k e  is. 
L e tte r li jk  s ch r ijft  P r o f . D r. H ou t
h a k k er  d a t de g ro n d s r o ffe n p r ij -  
zen  n ie t  m in d er  z ijn  g es teg en  d an  
d e p r i jz e n  d er  in d u str iep ro d u k ten .  
E r is g een  en k ele  a a n w ijz in g  v o o r  
een  s teed s  v e r s lech te ren d e  p os itie  
v a n  de o n tw ik k e lin g s la n d en . B o v en 
d ien  s ch r ijft  d eze  d esk u n d ig e  d a t d it 
f e i t ,  d eze  u itk om st, v o o r  hem  en  z ’n

c o lle g a ’s h elem a a l n ie t verrassend  
w a s.
N a tu u rlijk  z ijn  m et deze 
con sta ter in g  de p rob lem en  n iet de 
w ere ld  u it. De a rm oed e blijft in. 
g ro te  delen  v a n  on ze sam enleving . 
Wij zu llen  on ze  a a n d a ch t op  dit 
p rob leem  con cree t m oeten  blijven  
u ich ten .
M a a r w a t mij sch okte w as de 
con s ta ter in g  d a t de oorza a k  van  
een  n ood za k e lijk  b lijven d e  arm oede  
-  als er  v a n  de k a n t v a n  de rijke  
la n d en  n iets  g eb eu rd e  -  n iet ligt in  
de v ers lech terin g  v a n  de ru ilvoet. 
V a n d a a r  m en eer  de m in ister, onze  
v ra a g  a a n  u  o f  d e con clu sie  van  
P ro f. D r. H ou th a k k er  ju is t  is.
A ls  d it n iet zo  is  dan  w illen  w ij dit 
g ra a g  w eten . A ls  d it w el het geval 
is za l uw  beleid  q u a  m o tiv a tie  m oe
ten  w ord en  b ijg eb og en . Z ou dt u 
on ze a b on n ees  g ron d ig  w illen  in 
fo rm eren ?

M et v r ien d e lijk e  g roeten ,
h ooga ch ten d ,
(G . A . K ie ft)
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Zuid-Afrika verdient onze steun

Positie kiezen voor de 
ontrechten in Zuid-Afrika is meer dan ooit nodig

In het a lgem een  is onze par
tij niet erg kieskeurig  in  het  
positie -k iezen  ten  aanzien  
van de bin nenlandse aange
legen h ed en  van andere staten  
indien de G erechtigh eid  in  
het geding- is. O ok  n iet als 
het gaat o m  -  even tueel g e 
w apende -  verzetsb ew e
gingen.

Toen in Oost-Europa gewapend 
verzet werd gepleegd tegen de 
•communistische regimes was de 
sympathie van de ARP duidelijk 
aan de zijde van de onderliggende, 
verzettende bevolkingsgroepen. In 
Zuid-Afrika leeft het overgrote deel 
van de bevolking in een situatie 
van knechting op basis van kleur. 
Is dit niet nog ernstiger dan knech
ting op basis van geloofsovertuiging. 
De ARP moet een duidelijke keuze 
maken en duidelijk partij kiezen 
voor de ontrechten, dat betekent 
een duidelijke steun aan Zuid- 
Afrika dwz de meerderheid van de 
Zuid-Afrikaanse bevolking. Het 
schijnt voor Mr. Biesheuvel moei
lijk te zijn om zich als protestant 
(afgeleid van protesteren tegen) te 
gedragen. Hij zal zich als lid van de 
ARP lijnrecht moeten opstellen 
tegenover hen die met geweld on
derdrukken. Dat betekent confron
tatie met de overheerser.
■ Hoe zouden de Nederlandse 
verzetsbewegingen het in de 
Tweede Wereldoorlog gevonden 
hebben als een „zeer kritisch 
ingestelde oud politicus” zich zou 
laten rondleiden door de Duitsers. 
Wat zouden ze gezegd hebben over 
een discussie met mensen als de 
Rijkscommissaris en Mussert? 
Wellicht zouden zij hem uitvoerig 
hebben uitgelegd hoe die 
calvinistische en communistische 
terroristen huishielden. De illega
len en met hen een groot deel van 
de „zwijgende meerderheid” van de 
bevolking zou een dergelijk bezoek 
niet hebben aanvaard. Natuurlijk, 
de verzetsleiders zouden wellicht 
hebben geprotesteerd, maar ook zij 
die aarzelen de wapens op te

/
Bijgaand leest u een derde reactie ' 
op de artikelen van mr. Biesheuvel 
over Zuid-Afrika in NG van 10 én 
17 mei j.1. haar aanleiding van een 
reis van dé oud-premier en zijn 
echtgenote naar Zuid-Afrika op 
uitnodiging van de Zuid-Afrikaanse 
regering. Eerdere reacties las u in 
NG van 7 en 14 juni. De reactie 
op deze pagina is van de hand van 
dr. H. van Ruller. Zijn artikel is 
mede geïnspireerd vanuit zijn con
tacten met leden van Zuid-Afri
kaanse verzetsbewegingen die hij 
tijdens een verblijf van enige ja- 
ren in Afrika heeft leren kennen. 
Mr. Biesheuvel zal binnenkort op 
de diverse reacties in een afslui
tend artikel ingaan.

nemen zouden een dergelijke visite 
niet hebben gewaardeerd. Zo’n 
bezoek komt nu eenmaal niet over 
als een teken van solidariteit.

G ebruik van geweld
■ De aarzeling die velen hebben 
ten aanzien van het gebruik van 
geweld als politiek middel kan ik 
goed begrijpen. Maar heeft men 
eenmaal, hoewel niet van ganser 
harte, begrepen dat geweld helaas 
niet kan worden weggedacht uit de 
wereldpolitiek, dan is een aarzeling 
ten aanzien van het gebruik van 
geweld door de ontrechten in 
Zuid-Afrika hypocriet. Ik heb Mr. 
Biesheuvel meer dan eens de 
NATO horen verdedigen. Ik 
herinner mij zijn oprechte 
bezorgdheid over de slechte staat 
waarin onze defensie zou verkeren. 
Hoe kan hij zich zorgen maken over 
het gebruik van geweld op een veel 
kleinere schaal in een situatie van 
apert onrecht, die hij ziet zo blijkt 
uit het reisverslag. Mr. Biesheuvel 
zal het wel uit zijn hoofd laten, zo 
neem ik aan, achteraf te beweren, 
dat de LO-LKP het bij het ver
keerde eind had. Ik heb respect

voor pacifisten. Ik ben van mening 
dat zij een plaats in onze partij 
verdienen. Het past echter de niet- 
pacifisten niet om ontrechte men
sen het gebruik van wapens te ont
zeggen als middel om zich te 
verzetten, zij het dat dit op een 
georganiseerde wijze dient te 
gebeuren onder leiding (zo leert 
onze calvinistische verzetsleer). 
Mensen die, zo moet ik aannemen, 
zoals Mr. Biesheuvel de oorlog 
bewust hebben meegemaakt 
moeten toch kunnen navoelen wat 
het is om in eigen land ’ geen 
politiek recht te bezitten (om mij 
nu eens gematigd uit te drukken). 
Ik raad hem aan om „Het Woord als 
Wapen” weer eens uit de kast te 
nemen:
■ „Heel de bevolkingsadministra
tie ligt midden in de vuürlinie. In 
de slag is er maar één houding en 
die is v er n ie t ig e n . D a t is on s rech t.”  
(p. 257)
■ „Op dit punt gekomen komt de 
moraliteit in het geding. Slappe 
Vaderlanders slaan handenwringend 
deze gang van zaken gaande. Ze 
vrezen de aantasting van de voed
selvoorziening en lamenteeren over 
de demoralisatie die dit alles 
brengt.”
■ „Zij moeten niet vergeten, dat 
heel ons verzet rechtstreeks het ge
volg is van onze echt christelijke 
levenshouding” (p. 258).
Het gaat mij er nu niet. om om alle 
mogelijke vergelijkingen te maken, 
het gaat mij er om Mr. Biesheuvel 
iets te laten voelen van wat de ver

zetsstrijders in Zuid-Afrika 
beweegt. Hij behoort met hen 

. solidair te zijn vanuit de traditie 
van zijn partij. De enige manier om 
zich aan een solidariteit met de 
verzetsbewegingen in Zuid-Afrika 
te onttrekken (en dan nog ten dele) 
is een principieel pacifisme.

Pleidooi
steun van Nederland

■ Zij die zich verbazen over de 
realties van de verzetsbewegingen 
in Zuid-Afrika met de 
communisten vraag ik het volgende

verhaal op zich te laten inwerken. 
Ik vroeg mijn vriend Herbert 
Chitepo (vrijheidsstrijder uit 
Zimbabwe), die helaas enige 
maanden geleden is vermoord, eens 
naar de reden van deze relaties. Hij 
antwoordde mij met een 
wedervraag „Wie geven ons nu echt 
steun in de strijd tegen het onrecht 
zowel op politieke wijze in de VN 
als op materiële wijze door het 
verstrekken van wapens?” Het 
antwoord is duidelijk: de landen 
van het Oostblok. Dezelfde man 
heeft in de huiskamer van ons 
kamerlid Van Dam hartstochtelijk 
gepleit voor steun van Nederland 
aan de bevrijdingsbewegingen, al 
was het maar voor humanitaire 
doeleinden. Een van zijn redenen 
was om vrijer te kunnen staan ten 
opzichte van de communisten. 
Voor hen die in de oorlog bewust 
leefden moet de afzender van de 
gedropte wapens toch een 
aanduiding zijn geweest van hen 
die werkelijk bereid waren aan de 
bevrijding van het land mee te 
werken?

■ Zij die moeite hebben met het
gebruik van geweld van wapens 
zoeken naar alternatieve
strijdmiddelen. Enkele jaren gele-

- den is daarover binnen de ARP nog 
een rapport verschenen. Het is niet 
verwonderlijk dat men dergelijke 
mensen vaak in de kerken aantreft. 
De economische boycot is een van 
deze middelen. Mr. Biesheuvel 
schijnt daar ten aanzien van het 
blanke Zuid-Afrika zelfs bezwaar 
tegen te hebben. Zijn argument, dat 
de zwarten daardoor het meest 
worden getroffen. Dit is wellicht 
juist, maar dat is evenzo het geval 
bij de gewapende aanvaller. Door 
zich te verklaren tegen een 
economische boycot en tegen des
investeringen laat Mr. Biesheuvel 
duidelijk zien aan welke kant hij 
staat. Hij weet natuurlijk dat het 
(grote) bedrijfsleven, het 
overheidsapparaat en het militaire 
apparaat zowel in Zuid-Afrika als 
hier sterk verweven zijn. Een 
aantasting van het bedrijfsleven 
tast de gehele machtspositie van 
het blanke Zuid-Afrika aan.

D ip lom atie  Vorster
■ Men late zich niet in de war 
brengen door de diplomatie van 
Vorstör het laatste halfjaar. Vorster 
toont zich een echte blanke natio
nalist. Zijn eigen staat heeft zich 
veilig gevoeld achter een 
bufferzone, maar na het wegvallen 
van Angola en Mozambique kan hij 
onmogelijk Nambie en Rhodesie 
met hun zeer kleine blanke 
bevolkingsgroepen verdedigen 
tegen de oprukkende guerrilla’s. 
Om de situatie in zijn eigen land te 
stabiliseren moet hij zich 
strategisch terugtrekken. Een blik 
op de bijgevoegde kaart verklaart 
een en ander onmiddellijk. Met an
dere woorden men late zich niet 
verleiden om de detente als een 
soort van ochtendgloren voor de 
zwarte in Zuid-Afrika zelf af te

schilderen. Het verzachten van de 
kleine apartheid op enige 
ondergeschikte punten is nodig om 
openbaar diplomatiek kontact met 
Kaunda mogelijk te maken.
■ Het zou niet onverstandig zijn 
om een soort van gedragscode op te 
stellen voor bezoekers aan Zuid- 
Afrika. We zouden van hen moeten 
eisen zich consequent niet te storen 
aan heidense overheidsmaatregelen 
en minstens een nacht door te 
brengen in het huis van een zwart 
arbeidersgezin in Soweto. Ik vraag 
mij af of zelfs Mr. Biesheuvel na 
een dergelijk gedrag opnieuw een 
visum zou hebben gekregen.

Kans op succes
■ „Als anti-revolutionair veroor
loof ik mij nog een laatste op
merking. Het zou m.i. verstandig 
zijn, als de ARP haar Zuid-Afrika- 
beleid aan een heroriëntering en 
herbezinning zou onderwerpen, die 
waar nodig tot een herwaardering 
van dat beleid zou leiden. Nieuwe 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika en 
in geheel Zuidelijk Afrika geven 
daartoe alle aanleiding”.

E e n  positie .kiezen voör de 
ontrechte in Z u id -A frik a  ze lf  
is nu  m eer d an  nodig. D e  
k an s op su cces is groter dan  
ooit

A m sterd a m , H . va n  R uller
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In N.G. van 3 en 10 mei heeft Mr. 
Pauw van het NCW een schets ge
geven van de werkloosheid die wij 
tegenwoordig in ons land 
aantreffen en hij heeft daarbij een 
aantal beschouwingen gevoegd ter 
verduidelijking van de opvattingen 
in de werkgeverswereld. Met zijn’ 
situatieschets kan de schrijver van 
dit artikel de heer D. H. Grasman 
vrijwel geheel instemmen. Met 
zijn beschouwingen is hij het 
evenwel niet steeds eens en dat zal 
de lezer in deze serie van 3 
artikelen wel blijken, maar toch is 
dit verschil van inzicht beperkt- 
tot een gering aantal (hoofd)pun- 
ten.

Door
D. H. Grasman
Secretaris CNV

A ls  wij het terrein van  de 
arbeidsm arkt overzien , dan  
constateren wij in on s land  
een vijftal nogal fu n d a m en 
tele onevenw ichtigheden . 
Wij zullen proberen ze in  
een drietal artikelen globaal 
aan te duiden, vervolgen s  
weer te geven to t w elke  
problem en deze oneven
w ichtigheden leid en  en wat 
zou kunnen w ord en  onder
nom en om  ze te bestrijden  
o f althans de gevolgen  te 
verzachten. W e  zien dan:

■ een on even w ich tigh eid  tussen  de 
on tw ikkelin g  v a n  de b ero ep sb ev o l
king  en  d ie v a n  het a a n ta l  
arbeidsp laatsen  in  z ijn  geh eel;
■ een  on even w ich tigh eid  tussen  de  
on tw ikkelin g  v a n  d e  versch illen d e  
sec toren , b eroep sg roep en , b ed rijfs 
takken  en bed rijven ;
■ een  on even w ich tigh eid  in  de  
w erkg elegen h eid son tw ik kelin g  tu s
sen de versch illen de g eb ied en  va n  
ons land;
■ een  on even w ich tigh eid  in  de  
scholing v a n  onze b eroep sb ev o lk in g  
en de arbeid  (d e  fu n c t ie s )  d ie  w o r 
den  a a n gebod en ;
■ een on even w ich tigh eid  in  kansen
op  het b ezetten  v a n  een  
arbeidsp laats tu ssen  de
versch illende le e ftijd sca teg orieën .

Verhouding 
beroepsbevolking 

en arbeidsplaatsen
Men schat dat in 1980 de totale 
bevolking van Nederland ongeveer 
14 miljoen personen zal bedragen. 
Tussen de totale bevolking en de 
beroepsbevolking bestaat geen 
vaste verhouding doch een zeker 
verband is er wel. De 
beroepsbevolking hangt af van de. 
leeftijdsopbouw. Als we deze 
opbouw bekijken dan zien we dat 
het aantal jeugdigen (jonger dan 19 
jaar) verhoudingsgewijs vermindert 
en dat het aantal ouderen (ouder 
dan 65 jaar) verhoudingsgewijs 
toeneemt-. De jniddengroep (tussen 
19 en 65 jaar) stijgt echter het 
sterkst. Daar d£ beroepsbevolking 
vooral uit deze middengroep 
bestaat, kunnen wij verwachten dat 
de beroepsbevolking eveneens 
toeneemt. Dit wordt nog versterkt 
door het groeiend aantal gehuwde 
vrouwen dat arbeid in dienstbetrek
king aanvaart. Evenwel wordt dit 
verschijnsel tegengewerkt door de 
stijgende deelname aan allerlei vor
men van onderwijs en door een 
eventuele daling van de pensioen
gerechtigde leeftijd. Globaal zullen 
we per saldo op een toename van 
de beroepsbevolking moeten reke
nen. Sedert 1971 staat tegenover 
een toename van de beroepsbevol
king een daling van het aantal 
arbeidsplaatsen, zowel bij de 
zelfstandigen als bij het particuliere 
bedrijfsleven. Alleen bij dé over
heid neemt het aantal arbeids
plaatsen toe. Voor de daling van 
het aantal arbeidsplaatsen zijn 
meerdere oorzaken aan te wijzen. 
We denken aan het verplaatsen van 
produkties, die veel arbeid vragen, 
naar landen met lage lonen zowel 
in ontwikkelingslanden als in 
Oost-Europa. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de textielindus

Onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt
Verschil tussen sterke en 

zwakke sectoren in economie 
veroorzaakt sterke

Vakbeweging blijft voorlopig streven naar 
volledige werkgelegënheid voor
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ieder;die werken kan, en wil

trie, maar ook voor de elektronica. 
Een volgende oorzaak is de ver
minderde vraag naar produkten. Te 
denken is dan aan een welsprekend 
voorbeeld: de bouwnijverheid. In 
deze bedrijfstak zijn tienduizenden 
werklozen als gevolg van een 
zekere verzadiging van de woning
markt in bepaalde delen van het 
land en omdat de bouw zo’n cen
trale plaats inneemt in het bedrijfs
leven door allerlei toeleveringsbe
drijven zijn de gevolgen fataal.
Ëen derde oorzaak voor de daling 
van het aantal arbeidsplaatsen 
wordt genoemd door het Centraal 
Plan Bureau in een studie die reeds, 
werd aangeduid door Mr. Pauw van 
het NCW in „Nederlandse 
Gedachten” van 10 mei, nl. door 
een te snelle stijging van de ar
beidskosten. De opbrengstprijzen 
hebben deze kostenstijging niet bij 
kunnen houden met als gevolg dat 
de ondernemers steeds meer ma
chines gingen inschakelen om op 
menselijke arbeid te kunnen 
bezuinigen. Natuurlijk bracht dit 
extra kosten met zich maar deze 
waren lager dan de besparingen die 
op arbeid werden bereikt. Op zich 
is dit een normale ontwikkeling die 
tot meer materiële welvaart leidt. 
Het tempo waarin dit proces zich 
thans echter voltrekt vormt een 
probleem omdat we toch al zitten 
met een dalend aantal arbeids
plaatsen.

K r it ie k  op studie 
Centraal P lanbureau

Overigens kan men bij de studie 
van het Centraal Plan Bureau wel 
een paar opmerkingen plaatsen, 
daarbij niet herhalende wat er al als 
commentaar -  ook van vakbonds- 
zijde -  is gegeven. Men kan de 
vraag stellen of de ondernemers 
wel zo uitsluitend op grond van 
snel stijgende arbeidskosten over
gaan op arbeidsbesparende pro- 
duktiemethoden. Naast arbeids
kosten spelen immers ook de 
prijzen van deze produktiemid- 
delen een rol, maar ook prestige
overwegingen. We hoeven maar te 
herinneren aan de invoering van de 
bouwkranen een aantal jaren 
geleden. Elke aannemer met enig 
zelfrespect moest nodig een peper
dure bouwkraan aanschaffen om 
hem het grootste deel van de week 
renteloos en werkeloos te laten 
staan. Ook speelt een rol dat 
ondernemers zonder meer proberen 
met weinig personeel te werken. 
Machines staken niet, zijn niet las
tig, brengen geen onrust en vragen 
geen inspraak en medezeggen
schap. Ook is het jammer dat het 
CPB geen verder inzicht verschaft 
in de oorzaken van de te snel stij
gende arbiedskosten. Voor velen is 
dit een uitgemaakte zaak: men wijst 
de vakbeweging als schuldige aan

blijkt deze mening geen steun te 
vinden in het Centraal Econ. Plan 
van het CPB. Daaruit blijkt name
lijk dat Nederland in een zelfde si
tuatie verkeert als Spanje, België 
en Denemarken, terwijl de situatie 
in Frankrijk, Italië en Oostenrijk 
aanzienlijk gunstiger is. In Spanje 
bestaat geen vrije vakbeweging, 
terwijl die van Italië en Frankrijk 
juist zo militant zijn. Dat kan dus 
geen verklaring zijn.
Naar onze mening ligt de oorzaak 
voor de te snel stijgende 
arbeidskosten in de te grote 
verschillen tussen sterke en 
zwakke sectoren in de economie. 
De loonvorming wordt sterk 
bepaald door de mogelijkheden in 
de sterke sectoren die zonder veel 
bezwaar een loonstijging kunnen 
betalen. De zwakke sectoren 
worden dan gedwongen zich aan te 
passen omdat zij anders hun perso
neel verliezen, maar eigenlijk 
betalen zij boven vermogen, dus 
proberen zij zoveel mogelijk uit te 
wijken naar versterkte inschakeling 
van machines. We hebben in Ne
derland een tijd gekend waarin 
men voor dit euvel een oplossing 
had: de tijd van de geleide loonpo
litiek gedurende de eerste jaren na 
de oorlog. Toen werd van 
overheidswege een percentage 
bepaald waarmee de lonen 
mochten stijgen en daarbij zocht 
men aansluiting bij wat de zwakke 
bedrijven konden dragen. Het ge
volg was dat alle andere bedrijven 
een redelijke tot zeer hoge winst 
behaalden waardoor men tot ge
weldige interne investeringen kon 
komen. Het grote nadeel was echter 
dat de werknemers minder kregen 
dan nodig en mogelijk was en dat 
was dan ook de aanleiding om dit 
systeem te verlaten.

Vermogens Aanwas 
Deling

De oplossing van vandaag zal zijn 
een zekere matiging in de sterke 
sectoren na- te streven ten gunste 
van de zwakkere. Als in sterke sec
toren loonmatiging wordt . toege
past, zal dit leiden tofr extra win
sten. Daar is geen bezwaar tegen 
als er een redelijke verdeling van 
deze winsten tot stand komt tussen 
hen die deze resultaten tot stand 
hebben gebracht. Dan komen wij 
terecht bij de vermogensaanwasde- 
ling, die het CNV al vele jaren pro
pageert en waarover het kabinet 
onlangs een nota heeft uitgebracht. 
Deze vermogensaanwasdeling leidt 
dan niet tot hogere kosten voor de 
bedrijven, maar wel tot verandering 
van de vermogensverhoudingen in 
ons land. Immers blijft in principe 
de winst binnen de ondernemin
gen en kunnen investeringen 
plaatsvinden, alleen met dit 
verschil dat de werknemers er 
mede-eigenaar van zijn, en er 
bovendien belang bij hebben dat er 
zo goed mogelijk mee omgespron
gen wordt. Als op deze wijze de 
arbeidskostenstijging kan worden 
beperkt, zal de ondernemer langer 
wachten met verdergaande inscha
keling van machines en derhalve 
een sterker beroep doen op de 
arbeidsmarkt.
Toch zal het gebrek aan evenwicht 
tussen de vraag naar en het aanbod 
van arbeid op de Nederlandse 
arbeidsmarkt als geheel gezien 
ertoe moeten leiden dat de 
leerplichtige leeftijd verder wordt 
verhoogd en de pensioengerech
tigde leeftijd -  althans voor 
bepaalde groepen wordt verlaagd 
en voorts dat de werktijd verder 
wordt verkort door verlenging van 
vakanties, waarbij speciaal aan
dacht moet worden gevraagd voor 
kortere werkweken van oudere per
soneelsleden om hen voor te be
reiden op hun pensioen. Het tempo 
waarin dit gebeuren moet, wordt 
uiteraard bepaald door de econo
mische mogelijkheden.

E en u itgan gspu n t v an  de  
v a k b e w e g in g  blijft echter  
voorlop ig  h et streven naar 
volled ige  w erkgelegenh eid  
voor ieder die  w erken w il en  
kan.

Een nieuwe A.R.P.-publicatie:

Geen restauratie, 
maar reformatie

Een brochure naar aanleiding van de 

voorjaarspartijraad van 24 mei jl. te Zw ol

le.
/

In d it boekje is opgenomen de tekst van 

de toespraken van waarnemend- 

partijvoorzitter, dr. D. Th. Kuiper, en van 

fractievoorzitter, mr. W. Aantjes.

De prijs is f 2,50 per ex.

U kunt bestellen via postgiro 8.96.73 

t.nrv. A. R. Partijstiehttng, Den Haag m r4 

vermelding van de titel van dé brochure.
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Op 25 juni wordt Mozambique 
onafhankelijk. Ter gelegenheid 
hiervan publiceren wij een twee
tal artikelen van mr. L.-J. van der 
Burg, die in opdracht van de 
Interkerkelijke Coördinatie Com
missie Ontwikkelingsprojecten, 
een bemiddelingsorgaan tussen 
particuliere instanties in de 
ontwikkelingslanden en de Neder
landse overheid, onlangs deze 
Portugese kolonie bezocht. De 
auteur had in Mozambique niet 
alleen contacten met kerken, maar 
óok met vertegenwoordigers van 
Frelimo in de overgangsregering. 
In deze twee artikelen komen 
vooral de algemeen politieke 
situatie, de sociaal-economische 
verhoudingen en de positie van de 
kerken aan de orde.

Door mr. L. J. 
van der Burg

In de stormhoek van Zuide
lijk Afrika daagt voor 
Mozambique de vrijheid. Na 
eeuwenlang koloniaal
bestuur, ook woorden als 
overheersing, verwaarlozing, 
uitbuiting zijn hier stellig 
niet misplaatst -  en na 
jarenlange vrijheidsstrijd 
volgde vorig jaar een rege
ling tussen het nieuwe 
Portugese bewind en de 
bevrijdingsbeweging 
Frelimo.

Die regeling ging in 25 jun i vorig 
jaar, maakte ruim plaats voor Fre
lim o in de overgangsregering en 
stelde de overgangsperiode op  een 
jaar. H et is op  zich zelf al 
opm erkelijk  dat binnen Frelimo, 
dat toch  al jaren v o o r  de vrijheid 
voch t en ook  een deel van het land 
reeds beheerste, de du iven  w onnen 
en ingestem d w erd m et het 
verschu iven  van de onafhan
kelijkheid .
In dat overgangsjaar b le e f de top
le id ing van Frelim o -  het Centraal 
C om ité -  in de hoofdstad  van 
Tanzania, Dar es Salaam. In M o
zam bique zelf -  L ourenzo M arqué -  
zetelt de overgangsregering waar
van de m inisters en 
staatssecretarissen uit de rijen van 
F relim o afkom stig zijn o f  op  zijn 
m inst m et de strijd van de bew e
ging sym patiseren en haar leiding 
aanvaarden.
D eze overgangssituatie loop t thans 
ten einde. Land en volk  m ogen en 
m oeten  nu ze lf laten zien wat een 
o p  velerlei w ijze m ishandeld volk  
er van kan maken wanneer het -  
althans binnen eigen land -  in vrij
heid aan de slag kan gaan.

Algemeen
T ijdens het overgangsjaar werd 
M ozam bique (ruim 8 m iljoen 
inw oners, oppervlakte bijna 
800 000 km 2, d.i. ongeveer 22 maal 
N ederland, kustlijn 2795 km) door 
een overgangsregering bestuurd, 
niet geregeerd. Het politiek  cen 
trum van Frelim o, de m achtsfaktor 
van de nabije toekom st, ligt naar' 
verlu id van alle berichten tot 25 

'ju n i in Dar es Sal'aam d e  h oo fd 
stad van Tanzania. Naar d ie  datum 
kijkt m en uit, tot die datum  w or
den alle grote beslissingen, voor 
zover even  m ogelijk , verschoven. 
Pas dan zal men zich  vo lled ig  (?) 
baas in eigen huis voelen . Maar ook 
pas dan kan een geregelde en nor
male verhouding  ontstaan tussen 
de politieke leid ing en  de basis, 
kom t aan de afstandsbediening een 
eind, en kan een vern ieuw de relatie 
w orden  verwacht tussen de twee 
huidige polen  van m achthebbers 
uit de politieke leid ing van Freli
m o, het Centraal C om ité en de 
m ensen die onm iddellijk  
regeringsverantw oordelijkheid 
dragen.
Het is du idelijk  dat het belang van 
de snel naderende 25ste  juni 
nauwelijks kan w orden  overschat. 
M ozam bique heeft het geluk  de 
vrijheid tegem oet te gaan onder 
leid ing van één vrijheidsbew eging. 
B innen die bew eging ontbreken de 
strom ingen en de spanningen niet. 
Men beseft echter het onm etelijke 
belang van de eenheid. Dat brengt 
met zich  dat ten aanzien van alle 
beslissingen van betekenis voort
durend gestreefd w ordt naar 
consensus (eenstem m igheid). Dat 
kost tijd  en  tijd is, gezien de grote

Vertrek Portugezen oorzaak 
van grote werkloosheid 

en armoede ónder bevolking

noden, uiterst kostbaar. Het is ook  
uitermate belastend voor de relatief 
kleine groep  die dit land m oet gaan 
leiden. Elke overtollige com plicatie 
in de structuren van de leiding, 
elke overtollige afstand, ook  geo 
grafisch, m oet daarom zo snel 
m ogelijk  verdw ijnen. En de banden 
m et de basis m oeten zo hecht en zo 
soepel m ogelijk  zijn. Met de kom st 
van de volled ige onafhankelijkheid 
is daar kans op . Dan zal ook  de 
leid ing gem akkelijker dan thans de 
gevoelens van het volk  kunnen 
toetsen en de grenzen van zijn 
m acht kunnen bepalen.
Een en ander zal ook  van belang 
blijken voor het antwoord op de 
vraag waarheen M ozam bique zich 
zow el nationaal -  als internationaal 
-  politiek zal ontwikkelen. Deze 
vraag wordt door som m igen, maar 
dat zijn dan vrijw el steeds Portuge
zen o f  andere buitenlanders, met 
bezorgdheid gesteld. W ordt M o
zam bique niet com m unistisch? 
R icht het zich niet te veel op  China 
o f  op  Rusland en de O ost-Europese 
landen? Kun je  niet voortdurend 
vanuit de leiding anti
kapitalistische en anti-westerse ge
luiden vernem en die er niet om  
liegen?
Wordt M ozam bique van een clerica- 
listisch tot een anti-clericaal, 
wellicht anti-kerkelijk land?

Frelimo
Het lijkt interessant in d it verband 
een theorie te verm elden die ik 
vernam van die sym pathieke en in 
telligente pater m et zijn 
Erasmiaanse k op  in Beira, Joao de 
Brito. Naar zijn gevoelen  m o e t je  in «  
Frelim o 4 „lagen ”  onderscheiden: 
d e p o litiek e  le id in g ; de m ilita ir e  
com m a n d a n ten ; d e o v er ig e  
m ilita iren ; en  het v o lk . In de p oli
tieke leiding treft men allerlei 
strom ingen aan, stellig ook  zeer 
rode en anti-clericale. Als de uitslag 
van het gevecht alleen door en b in 
nen die politieke leiding zou w or
den bepaald dan zou er w ellicht 

-van alles kunnen gebeuren.
Maar zo ligt de zaak niet. De 
m achtsuitoefening van de politieke 
leid ing w ordt begrensd door de 
m acht der andere lagen. En die zul
len een al te extrem istische koers 
niet toestaan. Daarom m oeten voor 
de nabije toekom st weliswaar

spanningen w orden  verw acht tus
sen enerzijds de R egering en Fre
lim o, anderzijds de Kerk (en dan 
m et name de r.k. kerk) en zal in 
ieder geval de verhouding tussen 
Kerk en Staat fundam enteel op 
nieuwe leest w orden geschoeid . In 
d ie  n ieuw e verhouding zal iedere 
gedachte aan concordaat en 
staatskerk w orden uitgebannen en 
de kerk tal van m achtsposities 
m oeten opgeven. Maar vrijheid 
voor de kerk zal er zijn, vrijheid 
van eredienst, en, binnen het kader 
van de nationale politiek  van o p 
bouw  en ontwikkeling, ook  vrijheid 
van deelnem ing aan m aatschappe
lijke ontw ikkelingen en sociale ak- 
tiviteiten. In deze geest uitten zich 
ook  verschillende vertegenw oor
digers van Frelim o in en om  de 
overgangsregering en regionaal 
o f  lokaal bestuur.
Eén der vertegenw oordigers stelde: 
wij zijn voor een vrije kerk en een 
vrije staat, maar als wij v oor  een 
staatskerk zouden kiezen (quod  
non) zou het de protestantse zijn 
(dit naar aanleiding van mijn vraag 
o f  op  ontw ikkelingsaktiviteiten van 
deze kerken prijs werd gesteld). 
Overigens tekenen wij hierbij on 
m iddellijk aan dat met name reg io
nale en lokale autoriteiten er de 
nadruk op  legden dat zij niet meer 
konden geven dan hun persoonlijke 
m ening en dat de beslissingen el
ders zouden m oeten w orden gen o
men.
In het zoéven gestelde werd reeds 
ingegaan op  één der aspecten van 
aan de gang zijnde en te 
verwachten ontwikkelingen. Bij de 
aanduiding van de positie van de 
kerken kom en wij er nog op terug.

In dit gedeelte n o g  een enkel 
w oord  over de algem ene, on der
m eer o o k  sociaa l-econ om ische , si
tuatie d ie  ik  aantrof en over de te 
verw achten n ation aa l. en 
internationaal-politieke lijn  van 
M ozam bique. Eén en ander w ordt 
neergeschreven  o p  grond  van 
beperkte ervaringen en inform atie. 
Het zal du idelijk  zijn dat m et name 
verw achtingen  slechts on der groot 
voorbeh ou d  kunnen w orden  
gegeven.
De sociaa l-econ om isch e  situatie in 
het land is uiterst m oeilijk . In het 
verleden  h ebben  de P ortugezen 
niet alleen de algem ene leid ing 
voor  z ich zelf gereserveerd maar 
ook  vrijw el het gehele  m idden 
kader. B ovendien  richtte wat deze 
m ensen tot stand brachten  zich  zo 
niet uitsluitend dan toch  in h o o fd 
zaak op  de beh oeften  van Portugal 
en de P ortugese bew on ers van M o
zam bique. Om een u itdrukking van 
Ds. V onnez uit Beira d oor  te geven: 
„d e  A fr ik a n e n  in  de s te d en  w a re n  
g o ed  om  d e  v a a t  te  d o en  v a n  d e  
b la n k en . B u iten  d e  h u ish ou d elijk e  
fu n c ties  k w a m en  zij e r  h a a st n ie t  
a a n  te  p a s .”

Thans trekken grote aantallen P or
tugezen w eg. O ok  kapitaal trekt 
zich  terug, tijdelijk  o f  voorgoed . 
Daarm ee vallen  op  ve le  plaatsen 
enkele produktie-factoren  uit. 
Z ow e l in Beira als in  L ourenzo 
M arqués lag bijv. de grote m eer
derheid  der on v o ltoo id e  bou w w er
ken stil. O ok een aantal bedrijven  
sloot de poorten. G evolg : vergrote 
w erkloosheid  en  arm oede. Maar 
ook  tal van „so c ia le ”  aktiviteiten, 
toch  al veel te zw ak ontw ikkeld , 
hebben  ernstig te lijden  on der ver
trek van Protugezen; naar ik  ver
nam zou het overgrote deel der 
Portugeze artsen zijn vertrokken 
w aardoor de toch  al schrale ge
zondheidsdienst in gróte 
m oeilijkheden  verkeert (en bijv . de 
kerkelijke aktiviteiten op  dit ge
bied  onder nog grotere druk kw a
m en te verkeren dan al gebru ikelijk  
was), in een aantal gevallen  vertrok 
de gehele leid ing van socia le in
richtingen, bijv. k indertehuizen (de 
overgangsregering decreteerde 
inm iddels dat zulke inrichtingen  
dan autom atisch d oor  de staat w er
den overgenom en en  aanvaardde 
daarmee grote verantw oordelijk 

FRE LIM O  in  a c t ie  in  d e  s tr ijd  teg en  het a n a lfa b e tism e.

heid zonder overigens onm iddellijk 
en overal de geslagen gaten bevre
digend te kunnen dichten).
En deze ontw ikkelingen grijpen 
plaats in een sam enleving waarin 
zwarte en blanke bevolk ing nog al
tijd _bang voor elkaar zijn, waarin 
te vaak blijkt dat te veel Portugê- 
zen slechte verliezers zijn en bijv. 
aanslagen w orden beraamd - op 
Frelim o-autoriteiten en ook 
incidenten tussen Portugese en 
Frelim o-soldaten niet geheel 
ontbreken.
In het algem een werd de indruk 
verkregen dat Frelim o en de zwarte 
bevolk ing van M ozam bique met 
een bewonderenswaardig begrip 
v oor  eigen noden en bereidheid om 
maar al te begrijpelijke rancunes te 
overw innen zich inspannen om 
plaats te blijven bieden aan althans 
een deel van de Portugese bevol
k ing om  gezam enlijk -  zij het nu 
uiteraard onder Afrikaanse leiding
-  de w ederopbou w  ter hand te 
nem en. M et de m ogelijkheid van 
ernstige botsingen voor o f  op de 
25ste jun i w ordt gerekend. Maar 
onder meer door zeer gematigde 
berichtgeving over incidenten doet 
m en zijn best calamiteiten te 
voorkom en.
Na die 25ste jun i lijkt -  zowel 
intern als internationaal -  een pol- 
tiek te Verwachten die verwant is 
aan bijv. die van het buurland Tan
zania. Wel zal zij m et meer scherp
te, meer achterdocht ook , worden 
gepresenteerd en gevoerd. 
Daarvoor levert alleen al de meest 
recente en zo zeer verschillende 
geschiedenis der beide landen vol
doende verklaring en grond. M a p  
het zou wel eens kunnen zijn dat 
beoordelaars van uitingen en 
aktiviteiten van Frelim o zich 
schrom elijk  vergissen wanneer zij 
hun verw achtingen doen bepalen 
door geladen en bitse uitlatingen 
tegen de kapitalistische o f  veelvul
dige kontakten met de com m unis
tische wereld. Het kom t mij voor 
dat diegenen die uitsluitend o f 
vrijw el uitsluitend daarop letten 
aan deze uitlatingen en kontakten 
een gew icht toekennen dat daaraan 
niet wezenlijk toekom t.
Natuurlijk m ogen zij niet worden 
verwaarloosd. Het zijn op zijn 
minst ernstige waarschuwingen die 
er ieder en iedere instantie die zich 
m et de noden van Mozambique 
bezighoudt toe m oeten brengen dit 
te doen met een werkelijk respect 
voor  land en volk  en voor de 
m ensen die politiek  en bijv. ook 
kerkelijk geroepen zijn deze leiding 
te geven. Het zijn o'ök waarschu
wingen die mannen tot 
voorzichtigheid  en het vermijden 
van forcerende ingrepen. Binnen 
het raam der komende 
m ogeljkheden willen zij die het lot 
van hun land in handen nem en uit
eraard ze lf het patroon van de sa
m enleving bepalen.
Die m ogelijkheden zullen overigens 
voorshands beperkt zijn. A lleen al 
de econom ische banden met 
Zuid-A frika (Cabora Bassa, werkge
legenheid, in- en export) legden 
beperkingen op die verm oedelijk 
de jon g e  staat er van zullen wèer- 
houden in alle opzichten de w eg te 
gaan die het hart ingeeft.
Mede onder invloed der 
beperkte mogelijkheden -  
maar niet daardoor bepaald!
-  lijkt verwachtbaar dat in
tern een vorm van Afrikaans 
socialisme de samenleving 
zal bepalen terwijl extern 
een politiek van non- 
alignment, gepaard met felle 
strijd tegen rassendiscrimi
natie, zo niet de toon dan 
toch de richting zaf aange
ven.
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H.A. de Boer tijdens kamerdebat:

Spreidingsbeleid Rijksdiensten 
verdient positieve benadering

H et A R P  T w eed e K a m er lid  H . A . d e B o e r

„In de positie van het 
Noorden is de laatste jaren 
een verbetering te constate
ren. Dat neemt niet weg dat 
er nog grote verschillen zijn, 
vergeleken met landelijke 
cijfers, waarin niet kan wor
den berust” .

Aldus ARP-K am erlid H. A. de B oer 
bij een langdurig debat vorige w eek 
in de Tw eede Kam er over de 
spreiding der R ijksdiensten zoals 
de regering zich  dat in een eerste 
fase voorstelt. D eze positie brengt 
onze AR-fraktie bij een positieve 
houding tegenover het spreidings
beleid, aldus de Boer.

Haagse agglomeratie
Hij had in zijn bijdrage nog eens 
gewezen op  het AR-program  van 
aktie dat pleitte v o o r  gebieden, die 
n og  niet tot vo ld oen d e  welvaarts
ontw ikkeling waren gekom en o.a. 
d oor  struktuurverandering via 
daarvoor in aanm erking kom ende 
Rijksdiensten naar het N oorden over 
te plaatsen. „H et m oet niet m ogelijk  
zijn het gevoel te krijgen voorw erp 
van een politiek  heen- en weer-

schuifplan te zijn” , aldus de Boer, 
die daarmee kritiek u itoefende op 
de voortdurende „G etallendans” met 
betrekking tot de over te plaatsen 
arbeidsplaatsen, zoals voorgaande 
kabinetten en ook  dit kabinet' 
steeds uitvoert.
De AR-fraktie kon  op zich zelf onder
schrijven dat behoedzaam heid ten 
aanzien van de Haagse w erkgelegen
heidssituatie geboden  j s  bij het 
spreidingsbeleid, maar vergeten 
m oet dan niet w orden Hoe de situa
tie in het zuiden en het noorden  ligt 
„T egenover "een verlies van 
nauwelijks 5000 arbeidsplaatsen op 
500 000 inw oners staat een mijn- 
sluiting met een verlies van 45 000 
arbeidsplaatsen öp  300.000 inw o
ners” , aldus de Boer, en het 
noorden kent „a l tientallen jaren 
een bij het nationale nivo achter
blijvende situatie” . Wel vroeg  de 
AR-fraktie zich a f waarom alleen de 
Haagse agglom eratie als d on or op
treed, en waarom  ook  niet de 
Utrechtse, Rotterdam se en A m 
sterdamse agglom eratie bij de 
spreiding der R ijksdiensten w orden 
betrokken. De regering zegde toe 
dat laatstgenoem de agglom eraties 
zeker bij een tw eede fase van de

Spreiding der R ijksdiensten zullen 
w orden  betrokken. Ondanks de 
positieve houding tegenover de re- 
geringsplannen m eende AR-fraktie 
dat er bij een verder voortzetting 
van het spreidingsbeleid er meer 
onderzoek  m oet kom en, baarbij 
ook  duidelijk  de , funktie van de 
grote stad in relatie tot inw oners en 
arbeidsplaatsen .aan de orde kom t. 
Want, „tegenover de inkom ens
achterstand in het noorden  kan men 
éénzelfde achterstand in de grote 
steden zetten, die met een harde 
w erkloosheid  kam pen.”

Voorwaarden
M ag de fraktie in principe positief 
staan tegenover het spreidingsbé- 
leid , zoals de regering zich  dat in 
de eerste fase voorstelt, -  daarbij 
gaat het om  de overplaatsing van 
ruim 6000 arbeidsplaatsen vanuit 
de Haagse agglom eratie naar m et 
name het Noorden, en van die 6000 
plaatsen m oet de overplaatsing van 
de Centrale Directie van de PTT 
voor ongeveer 3400 arbeidsplaatsen 
zorgen -  in het verleden zijn aan de 
uitvoering van dat beleid voor
waarden gesteld. Te weten:
■  een zo groot m ogelijke mate van 
vrijw illigheid
■  bereidheid tot goed  en zorgvul
dig  overleg
■  en het voorkom en  van financiële 
achteruitgang voor betrokkenen.
D e Boer ging op  drie genoem de 
voorw aarden nader in. Ten aanzien 
van de vrijw illigheid m erkte de 
B oer op  dat dit op  zich zelf d oor het 
kabinet naar tevredenheid lijkt 
ingevuld, maar dat de inw illiging 
van de vrijw illigheid haar waarde 
verliet als het specialistische func
ties betreft. Vraagtekens zette de 
B oer bij de inspraak en het overleg: 
„M en kan zich m et recht afvragen 
o f  deze m oderne vorm en van in
spraak wel de laatste w ijsheid zijn. 
V eel m ensen leiden d oor d ie pe
riode van onzekerheid slechts scha
de, vooral in psych ische zin” . 
Tenslotte constateerde hij dat van 
een financiële achteruitgang van 
betrokkenen geen sprake zal zijn 
als zij vrijwillig m ee gaan verhui
zen.

PTT
Tw ijfels uitte de B oer over de 
haalbaarheid van het plan de Cen- 
.trale Directie van de PTT te 
spreiden. Tw ijfels om dat de vrijw il

ligheid  voor het personeel oph oudt 
indien  het overgrote deel van de 
Centrale Directie overgaat vanw ege 
de vele o f  gespecialiseerde functies 
De Boer vroeg zich  a f o f  een rui
mere fasering in de tijd niet moge-!, 
lijk  was, en waarom het m oeilijk  
m oet gebeuren als het gem akkelijk  
kan via nog nieuw d oor  d e  P TT op  
te richten diensten, die voor  
spreiding in aanm erking kom en. 
O ok tw ijfelde de AR-fraktie aan d e  
haalbaarheid van de spreiding van 
de topografische d ienst van D elft 
naar Emmen. Nam ens de A R - 
fraktie pleitte de B oer v oor  een niet 
star vasthouden van het jaar 1978, 
het jaar waarin de overplaatsing 
van de Centrale PTT-directie 
gerealiseerd m oet zijn. „In d ien  een 
meer spreiden in de tijd er toe  
bijdraagt dat de bestuurbaarheid 
van met name de PTT in belang
rijke mate m eer verzekerd zal zijn, 
dan is die tijdspreiding verant
w oord ” . De regering zegde dit later 
ook  toe, evenals zij de A R-fraktie 
garandeerde dat d e  extra kosten  
v oor  de overplaatsing van de PTT 
naar G roningen niet in  de tarieven 
zullen doorw erken.
De Boer vroeg  nog eens aandacht 
v oor  het sociale aspect van de 
spreidingsoperatie, om dat het zeker 
geen geringe ingreep is in het leven 
van mensen: „H et is . een zich  on
vrijw illig  losm aken uit het ver
trouwde, en dat geldt voor scholen , 
kerken, vriendjes, verenigingsleven 
etc.” . Hij achtte het zinnig dat de 
overheid zich niet beperkt tot b e 
gripvolle uitspraken, maar maatre
gelen  die een zo  groot m ogelijke

opvan g van de sociale problem a-’ 
tiek  beogen .
In de eerste fase van de spreiding 
v in dt m et nam e koncentratie plaats 
rond de steden Groningen,^ L eeu
w arden, Em m en en Zw olle, maar 
w ie d e  w erkloosheidscijfers voor 
O verijsel bestudeert vraagt zich  a f 
o f  Tw ente en de regio Hardenberg 
niet eerder voor spreiding in aan
m erking kom en, aldus de Boer. T e
ven s pleitte hij voor  de plaatsing 
van enkele overheidsdiensten naar 
K am pen en v oor  verbetering van 
d e  spoorlijn  Zwolle-Em m en.
De conclusie van het debat 
was dat de regering twijfels 
kon wegnemen door mee te 
delen dat de spreiding van 
Rijksdiensten in eerste fase 
niet ongenuanceerd zal 
plaats vinden, maar zorg
vuldig en daarmee een 
ruime steun in de Kamer 
ontving voor haar plannen, 
waarbij overigens de AR- 
fraktie één van de weinige 
frakties was die unaniem 
stemde. Geen der inge
diende moties behaalden 
een meerderheid.
Alleen een motie van de 
KVP-er Bremer die de rege
ring verzocht alsnog een 
aanvullende vergoeding te 
geven aan reeds „gespreide” 
ambtenaren, omdat deze een 
veel lagere vergoeding heb
ben ontvangen dan nu het 
'geval -is, werd aangenomen.P rotes teren d e  ech tg en o te s  v a n  P T T ’ers op  het H a a g se  B in n en h o f

Pleidooi CDA fracties:

Inkomenspositie in 
Land- en Tuinbouw 

vraagt verbetering
De rentabiliteit is voor alle 
bedrijfstypen in de land
bouw, met uitzondering van 
de veenkoloniale bedrijven, 
in 1974/’75 aanmerkelijk la
ger geweest dan in 1973/’74. 
Voor de tuinbouw was het 
een slecht jaar.

Aldus de w oorden van minister van 
der Stee in een nota over de inko
m enspositie van d e  land- en 
tüinbouw . Het A R -k a m erlid  de

B o er  citeerde deze uitspraak m aan
dag j.1. tijdens ben  openbare c o m 
m issievergadering over deze pro
blem atiek in de Tw eede Kamer, 
om dat „m inisters niet snel het 
w oord  slecht gebruiken en resulta
ten duiden zij niet graag aan als 
„aanm erkelijk lager” . Dat dit in de 
nota wel gebeurt, tekent de ernst 
van de situatie” .
De Boer bekritiseerde het feit dat 
de gesprekken over de inkom ens
positie tussen de minister en 
landbouworganisaties nogal naar 
achteren zijn geschoven: „d e  m inis

teriële agenda’s waren bezet m et 
afspraken die een dreigende krisis 
over overwinsten m oesten voor
kom en. De overwinsten gingen 
hier kennelijk voor de overm atige 
verliezen. Deze Minister kan nogal 
laconiek uit de hoek kom en. Dat is 
een goede eigenschap uit een oog 
punt van zelfbehoud. H et is som s 
een eigenschap die irritaties op 
roept. De m inister zou daarop 
m oeten letten” .

Geen opwekkend beeld
Dat de situatie slecht is w ordt nog 
versterkt door het feit dat de m et 
name ook  voor de grotere bedrijven 
berekende cijfers w einig reden tot 
optim ism e geven. Daarnaast m oet 
w orden vastgesteld dat ondanks 
de in EEG-verband doorgevoerde 
prijsaanpassingen de inkom enspo
sitie nauwelijks daardoor in gun
stige zin w ordt beïnvloed.D e 
kosten w orden voor hooguit 80% 
door opbrengsten gedekt. De op- 
brengstverwachtingen z ijn ;in  vele 
sektoren aan de scham ele kant. Het 

-toekom stperspectief is een op 
brengst die achterblijft bij de 
kostenontwikkeling, een tem po- 
verhoging van het kostenpakket 

V ervolg  op  p a g . l i j
G a a n  de boeren  b in n en k o r t w e e r  d e  s tr a a t  o p , zoa ls  v o r ig  ja a r  
zom er , om  a a n  hun o n g en o eg en  u itin g  te  g ev en ?
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Prof. Albeda in Senaat

Kritiek op beleid Pronk 
sluit waardering voor inzet 
en bekwaamheid niet uit

F a b r ie k  v o o r  th eeb la d v erw erk in g  in  S a ga sh a , R w a n d a .

„Het zal de minister bekend 
zijn, dat zijn beleid in onze 
fracties vaak kritisch beoor
deeld wordt. Dit sluit waar
dering voor de inzet en de 
bekwaamheid van de be
windsman evenwel niet uit” .

Dit zei prof. A lbeda  in d e  Eerste 
Kamer, m ede nam ens de fracties 
van CHU en K V P  bij de behande
ling van de begroting voor ontw ik
kelingssam enwerking. Enkele van 
de passages üit zijn rede geven wij 
hierbij weer.
„Lange tijd hebben  wij gewerkt 
met een m odel dat er van uitging, 
dat de ontwikkelingslanden van 
vandaag de ontw ikkeling van de 
huidige ontw ikkelende landen 
moeten doorm aken. D ie veronder
stelling leidt er toe, dat ontw ikke
lingssam enwerking m et name het 
tekort aan besparingen voor de 
arme landen m oet opvangen, dat 
hinderpalen v oor  de ontwikkeling 
m oeten w orden opgenom en, kennis 
over m oderne produktieprocessen  
m oet w orden overgedragen, 
kortom, dat onze ervaring als rele
vant voor de arme landen w ordt 
gezien.
De laatste jaren kom en wij daarop 
steeds duidelijker terug. Met name 
Tibor M ende heeft gewezen op  de 
fundam entele verschillen tussen de 
positie van de arme landen thans 
en die van de thans ontw ikkelde 
landen een eeuw geleden.
De achterstand der arme landen is 
te groot, met name het verschil in 
econom ische infrastructuur frus
treert elk functioneren van een 
klassiek econ om isch  ontw ikkelings
model, gebaseerd op het in lopen  
van achterstand door com paratieve 
kosten voor delen der armen lan
den, het verschil in levenspeil tus
sen armen en rijke landen vorm t 
een geheel nieuwe faktor. De le i
dende groeperingen der arme lan
den nem en het levenspeil der rijke 
landen over (de besm ettende w er
king van het westers levensm odel). 
Daardoor ontstaat in de arme lan
den een scherpe tw eedeling tussen 
de arm blijvende massa en een 
kleine m oderne sector, die als ont
wikkelende niet, zoals men zou 
verwachten de massa geleidelijk 
meeneemt, maar veeleer zich ten 
koste van de rest ontwikkelt” , zo 
betoogde prof. A lbeda die vervolg 
de:
„V an daar is het een kleine stap 
naar een neo M arxistisch m odel, 
waarin ieder functioneren van de 
ondernem ingsgew ijze -produktie 
gezien w ordt als het scheppen van 
een uitbuitende minderheid. Ont
wikkelingssam enwerking leidt dan 
slechts tot het versterken van de

banden tussen deze uitbuitende 
m inderheid  en de eliten der rijke 
landen.
O p grond  van de m ogelijkheid  van 
d e  besm etting der levensstijl van 
de le idende groepen  in de arme 
landen  kan m en k om en  tot het 
voorste l van een quarantaine. Op 
gron d  van de m ogelijk e uitbuiting 
d o o r  private ondernem ingen kan 
m en de gehele ontw ikkelingssa
m enw erk ing van de landen met 
ondernem ingsgew ijze aan de kaak 
stellen  als een vorm  van export

bevordering.
Daarm ede is de ontw ikkelingssa
m enwerking m eer d a »  ooit in dis- 
kussie. Z ie ik het goed, dan pro
beert Minister P ronk etm beleid te 
voeren, dat rekening houdt met de 
schaduw zijden van hulpverlening 
door rijke landen, maar waarbij hij 
niet de negatieve konklusie trekt 
dat de contacten tussen rijke 
landen van ons type en de arme 
landen zouden m oeten worden 
verm eden. Om dit m ogelijk  te 
m aken heeft hij een derde v oor

waarde v o o r  de aanwijzing van de 
concentratielanden opgevoerd:
„D e m a te  v a n  a a n w ez ig h e id  va n  
een  sociaa l p o lit iek e  s tru c tu u r , d ie  
bele id  m og e lijk  m a a k t, d a t e r  w er 
kelijk  op  g e r ich t  is  d e s i tu a t ie  in  
e ig en  la n d  te  v e r b e te r e n  en  w a a r 
b org t, d a t d e  hulp  ten  g o ed e  kom t 
a a n  de g eh ele  sa m en lev in g ” .

Kritiek op 
wetswijziging^

Ik heb het gevoel dat veel van de 
kritiek w elke m en in het land hoort 
op  de koersw ijziging van het 
ontw ikkelingsbeleid  sinds het o p 
treden van M inister P ronk  te 
maken heeft m et deze beleidslijn . 
T och  is deze bepaling 
onverm ijdelijk  wanneer m en enig 
g e lo o f hecht aan het 
ontw ikkelingsm odel, zoals dat door 
T ibor M ende en anderen naar voren 
gebracht is. H et is inm iddels wel 
duidelijk, dat er r is ico ’s verbonden  
zijn aan deze introductie van een 
sociaal-politieke voorw aarde. De 
lof, die in de M em orie van T oelich 
ting op pag. 77 w ordt toegezwaaid 
aan Tanzania is een illustratie van 
wat ik bed oe l „Tanzania geeft de 
hoogste prioriteit aan verm indering 
van de w elvaartsverschillen” . Maar 
de kritiek op het beleid  van Tanza
nia is binnen en buiten dit land dan 
ook  niet gering. De zeer ver gaande 
nivellering van inkom ens staat 
volgens vele (en niet alleen ultra 
rechtse) waarnemers de ontw ikke
ling in de w eg. H etzelfde geldt voor 
de experim enten op  het terrein van 
de landbouw , waarbij n och  de 
vrijheid n och  de e ffic ien cy  een be
langrijke rol schijnen te spelen. 
Zonder te zeggen, dat Tanzania 
daarmee niet het recht zou  hebben  
op  een positie  als concentratieland, 
zou ik toch  w el w illen w ijzen op 
een gevaar van dogm atism e.
Nu m oeten ontw ikkelingslanden 
natuurlijk in de eerste plaats zelf 
weten hoe zij hun beleid uitvoeren. 
Het kom t ons niet toe om  lo f  en 
blaam uit te delen.
Het criterium  zal daarom m oeten 
w orden toegepast bij w ijze van 
marginaal toetsingscriterium . Een 
land kan zo zeer de gevaren van

een binnenlandse polarisatie tussen 
arm en en rijken uit het o og  verlie
zen, dat hulp neer zou  kom en op 
het versterken-van  d e  sopiale b o 
venlaag. In dat geval valt zo ’n land 
a f als concentratieland. Maar voor 
de rest zou ik niet graag zien, dat 
wij de  ontw ikkelingslanden op 
grond van een criterium  als dit 
zouden verdelen in  „g o e d e ”  en 
„slech te”  landen. Ik  zal het op prijs 
stellen van de bew indsm an te ver
nem en hoe hij dit ziet.

Chili en Cuba
O ntw ikkelingssam enw erking is een 
beleid , dat diep ingrijpt in de 
interne ontw ikkeling zow el van de 
arme, als ook  van de rijke landen. 
Het is 'daarom een illusie te menen, 
dat d it beleid zich strikt tot de eco 
nom isch e aspecten zou  kunnen 
beperken. Er zijn politieke regimes, 
zow el in arme als in rijke landen, 
die de ontw ikkeling zelve vrijwel 
onm ogelijk  maken. Daarom  heeft 
de ontw ikkelingssam enw erking 
een politieke dim ensie. Dat de Mi
nister weinig voelt voor  een sa
m enw erking op dit terrein met het 
huidige Chileense regim e laat zich 
denken. Maar dat onze fraltties met 
wat zorg aankijken tegen  zo ’n sa
m enw erking met het nu ook  weer 
niet zo dem ocratisch bew ind in 
Cuba evenzeer.
T och  zullen er altijd tw ijfel
gevallen blijven. Er zijn niet zoveel 
ontw ikkelingslanden d ie  een smet
teloos beleid voeren.
Ontw ikkelingssam enw erking houdt 
dan ook  geen goedkeuring in van 
het gevoerde beleid .”  Nadat prof. 
A lbeda  uitvoerig was ingegaan op 
het punt van een nieuwe
econ om isch e  w ereldorde stond hij 
tenslotte ook nog stil " bij de 
problem atiek van de overheid.
„Ik  stel het op hoge prijs, dat in 
deze begroting o o k  expliciet 
gesproken  w ordt over de 
problem atiek van wat wij „gast
arbeid”  plegen te noem en. In 
de M vT w ordt gesteld, dat „ar
beidsm igratie voor deze landen, 
zeker op  lange termijn, meer nega
tieve dan positieve consequenties 
heeft, aangezien de structurele on 
gelijkheid tussen de arm e en rijke 
landen erdoor w ordt bevestigd” .

Waardering voor inzet
„W ij hebben  altijd bepleit, dat 
migratie en ontw ikkeling met el
kaar in verbinding m oeten  worden 
gezien. Men mag de een niet buiten 
de ander om  behandelen. De kon
klusie, die de MvT hieruit trekt is 
dat terugkeer van de gastarbeiders 
m oet w orden  bevorderd door steun 
bij hervestiging in het land van 
herkom st en het sch eppen  van op 
de situatie na terugkeer gerichte 
opleidingen. De R egering wil op dit 
laatste punt ook ten aanzien van 
onze R ijksgenoten een beleid 
ontw ikkelen. V oorzover ik het 
begrijp  denkt ook  de Surinaamse 
R égering in de richting van de ge- 
w enstheid van de terugkeer.
Maar ju is t het Surinaam se-geval il
lustreert de om vang van de pro
blem atiek. Het w erk loosheidspro
b leem  in  het land van herkomst 
w ordt ongem een vergroot door te
rugkeer van grotere aantallen 
gastarbeiders. Ik h eb  er twijfels 
over o f  terugkeer v o o r  het land van 
herkom st door die landen als een 
voordeel wordt gezien. Is de Minis
ter niet met mij van m ening dat 
massale terugkeer van gastarbei
ders uit W est-Europa alleen maar 
de problem atiek der mediterrane 
landen zou vergroten en dat dus 
geleidelijkheid van de terugkeer, 
liefst voorbereid  door
internationaal overleg, gew enst is.? 
Het zal de Minister bekend zijn, dat 
zijn beleid  in onze frakties vaak 
kritisch beoordeeld w ordt. Deze 
kritische beoordeling  sluit 
waardering voor de inzet en de b e 
kwaam heid van de bewindsm an 
niet uit.

Hij beheert een der 
moeilijkste maar ook een 
der mooiste portefeuilles in 
het Kabinet. Wij wensen 
hem daarbij van harte sterk
te” , aldus tenslotte prof. Al
beda.

O V E R IJ S S E L

50 JAAR DE MEEST GEVRAAGDE
WONINGINRICHTING

J. Voerman & Zonen
Assendorperstraat 73-81 -  Tel. 1.65.07. -  Zwolle

Landbouwmechanisatiebedrijf

FA. K. ELLENS
LANDBOUWMACHINES
SMEDERIJ
TRACTOREN

E ggestraat 3, telefoon 05276-2400, NAGELE (N.O.P.)

HL S T R U IK  & Z O O N  N .V.
F a b riek  va n  d ek k led en  
en  ten ten

IMP. GROOTHANDEL SCHEEPS- 
EN AANNEMERSBENODIGDHEDEN 
ELEKTRISCHE EN AUTOGENE 
LAS- EN SNIJBENODIGDHEDEN.

DEVENTER 
Telefoon 05700-1.39.70
Diepenveenseweg 8

Wij hebben voor u
voor jong en oud: *

alle uitgaven van alle nederlandse uitgevers. 
Studieboeken, romans, verhalen en dichtbun
dels, technische en  educatieve uitgaven, bijbels 
en liedboeken, boekenbonnen van twee tot 
tweehoriderdvijftig gulden.

Gegarandeerde levering binnen 1 week.
Folders en fondsbrochures bij ons verkrijgbaar.
Wij hebben o.a. nog voor u in voorraad:

„De Zwarte Mus” van S. van Aangium, drie de
len, f9,50 per deel.
„De Smokkelaars van de Schans” , van S. van 
Aangium, drie delen, f 9,50 per deel.
„Hotse Hiddes” van S. van Aangium, drie delen, 
f 9,50 per deel.
„Zwarte Tinus" van J. W. Ooms, drie delen, 
f 9,50 per deel.
Boekhandel Koning-Bron 
„De Bronnenkoning”
Hollem astraat 12, Houwerzijl
Antwoordnr. 1, Postbus 8, Ulrum.

FIRMA C. VERMEER 
en ZONEN B.V.

Fabrieken voor GEBOGEN HOUT
Telefoon 0 1808-1230 -  Ouderkerk aan de IJssel 

RONDE en OVALE TAFELRANDEN - GEBOGEN 
REGELS voor stoelen en fauteuils - ARMLEGGERS - 
KAPPEN - REGELS - STIJLEN, ENZ. ENZ.
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Dr. KRUIS1NGA
Op zaterdag 14 juni j.1., orga
niseerde de Arjos een lande
lijke bijeenkomst, met het oog 
op een efficiëntere regeling van 
het werk van de landelijke 
fraktiebegeleidingsgroepen.
In de toekomst zullen deze groe
pen, per beleidssektor, regio
naal funktioneren. De bijeenkomst 
te Utrecht had te meer een 
bijzonder karakter, omdat ’s mor
gens CH-fraktieleider, dr. R. 
Kruisinga, het woord voerde over 
„profiel voor een christen-de- 
mokratie”. Op deze pagina en
kele . indrukken van beide pro
grammaonderdelen.

Sprekend over „profiel voor 
een christen-democratie” 
start dr. Kruisinga zijn rede 
met de constatering, dat wë 
t.a.v. de christen-democratie 
in een belangrijke fase 
staan. De akkoorden van 
Woudschoten (waar de 
C.D.A.-statuten nader wer
den vastgesteld), zullen de 
komende maanden gerea
liseerd moeten worden. 
De komende tijd zal krach
tig en met spoed gewerkt 
moeten worden aan een pro
gram, waaruit de eigen iden
titeit van de christen
democraten eens te meer 
blijkt.

De voorzitter van de C.H.U. 
Tweede Kamerfractie stelt dat de 
christen-democraten ervoor m oeten 
zorgen, dat zij een duidelijk  her
kenbaar gezicht hebben. Zij m oeten 
ervoor zorgen, zowel princip ieel als 
pragmatisch nauwkeurig duidelijk  
te maken hoe zij zich onderscheidt 
van de overige partijen.
Het is bepaald geen m onopolie  van 
P.P.R. en P.v.d.A. dat m en kritisch 
staat tegenover bew apening en 
NAVO. Ook de christendem ocraten 
zijn tegenstanders van kernoorlo
gen, o f  van uitbreiding van de 
bewapening. De christen
democraten zijn integendeel vóór 
beperking van kernwapens. 
Kruisinga vertelt, dat minister 
Vredeling uitdrukkelijk „ ja ”  heeft 
geantwoord op zijn vraag o f  ook  de 
drie P.P.R.-bewindslieden de p o 
litieke verantwoordelijkheid voor 
kernwapens op Nederlands grond
gebied dragen.
Het huidige defensiebeleid ge
steund door de fracties van A .R .P ., 
C.H.U. en K.V.P., wordt gepresen
teerd door een kabinet waarin 
P.v.d.A. en P.P.R. een kwantita
tieve meerderheid hebben. Het gaat 
dan ook  niet aan om  net te doen 
o f  dit defensiebeleid een soort 
christen-democratisch beleid  is, 
Daar mag geen m isverstand over 
bestaan.

Van rech ts  n a a r  lin ks z ie t  CH  -fr a c t ie le id e r  d r . R . K ru is in g a , A r jo s -v o o rz it te r  F red  B orgm a n  en  John, T oxop eu s .

Kruisinga voor Arjos:
Christen-democraten

moeten duidelijk herkenbaar 
gezicht hebben

V ervolgens stelt Kruisinga de 
toekom stige ontw ikkelingen  van de 
christen-dem ocratie aan de orde. r 
We m oeten daarbij niet om zien 
naar het verleden , maar vooru it 
kijken. H et heeft geen enkele zin 
om  specifiek  één  partij verant
w oordelijk  te stellen voor  het feit, 
dat we n og  niet verder zijn op  dit 
m om ent. K ruisinga vindt, dat w e 
daarbij o o k  w el eens m oeten en 
m ogen kijken  naar de rest van het 
politiek  veld . A ls w e zien, dat van 
de P rogressieve Volkspartij niets 
terechtkom t en  een brede m id
denpartij (wat d it o o k  zijn m oge), 
niet van de grond  kom t, kun
nen w e constateren, dat de chris
ten-dem ocratie vrijw el als enige 
politieke strom ing sinds dedis- 
cussies over politieke vernieu
w ing na 1967 daadw erkelijk  resul
taten heeft geboek t. Dat w ordt 
zelden gepu bliceerd . Maar het is 
w el waar.

Tien kernpunten
Dr. Kruisinga n oem t tien kernpun
ten die aangeven dat de christen-

dem okraten een eigen koers dienen 
te varen, die niets met links o f  
rechts te maken heeft.
■  Het beklem tonen van de geeste
lijke waarden en eerbied voor het 
leven.
■  P rincipiële vredesgezindheid, 
hetgeen met zich brengt dat 
voortdurend gezocht w ordt naar 
m ogelijkheden  om  tegenstellingen 
te overbruggen.
■  Het onderstrepen van de waar
den van kleine sam enlevingsver
banden (het gezin, de kerk, kleine 
dorpen). Schaalvergroting, ook  b.v. 
het sam envoegen van gem eenten, 
dient kritisch benaderd te worden. 
■V rijh eid  van richting en inrich
ting van onderwijs. 
■R entm eesterschap ten dienste 
van welvaart en welzijn.
■H et bevorderen van veiligheid  e n ' 
het tegengaan van m isdadigheid en 
de taak van de overheid in deze. 
Het overheidsgezag dient bescher
m ing en geborgenheid  te bieden.

■D erhalve dient de overheid zich  
te realiseren, dat de m ens t.o.v. 
G od  in  iedere fase van zijn leven

even belangrijk is. O uderen moeten 
niet alleen in m ateriële zin, maar 
vooral ook  in funktionele zin, zeker 
zijn van hun plaats in de 
maatschappij.
■  Het zoeken naar echte zwakkeren
in de sam enleving: gebroken
gezinnen, werklozen.
■  R espekt hebben  voor  het ge- 
w ordene dat w aardevol is. Wat 
traditioneel is, niet om  die reden 
afwijzen.
■  Het beklem tonen van onze 
eigensoortige visie op  m ens en 
maatschappij. Daarin zit de eigen 
identiteit van de christen-dem o- 
kraten. Iets wat v o o r  anderen 
overigens som s m oeilijk  te begrij
pen is.

Diskussie
Tijdens de diskussie met de 
aanwezige Arjosleden, kw am  een 
veelheid van vraagpunten aan de 
orde. We noteren d e  volgende 
fragmenten. T.a.v. de vervanging 
van de Starfighter,. sch aard e . de 
C.H.U. zich  niet achter een m otie 
van A .R .P . en K.V.P. om  102 in

plaats van de 84 F-16 aan te schaf
fen. De C.H.U. stond in dit o p 
zicht dichter b ij het kabinets
voorstel.
D it is een van d e  punten waaruit, 
volgens Kruisinga, mag blijken dat 
de opstelling van de C.H.U. t.o.v. 
de regering in relatie tot die van  
A .R .P . en K.V .P ., niet voorspelbaar 
is. Is de houding van de C.H., na de 
gem eenteraads- en  staten verk ie
zingen, niet opm erkelijk  gew ijzigd? 
Kruisinga ontkent dat niet, maar 
verw ijst dan w el naar de C.H.- 
opstelling in de periode na de 
.kabinetsformatie, toen de C.H.U. 
zich  ook  gem atigd kritisch gedra
gen heeft.
En dan de vraag hoe de C.H.- 
fraktieleider denkt over het 
voorstel van ■ Aantjes, om  m et 
A .R .P ., C.H.U. en K.V.P. gezam en
lijk  fraktie vergaderingen te 
beleggen  en de C.H. te betrekken 
bij het overleg dat A .R .P. en K .V .P . 
regelm atig m et de christen- 
dem okratische bew indslieden h eb 
ben? Volgens K ruisinga is het een 
k oppeling van eerder geopperde 
ideeën, die niet n ieuw  zijn. Echter: 
„W e moeten er n og  w el even over 
praten” , aldus Kruisinga. Gevraagd 
naar beoordeling van het kabinets
beleid , kw alificeert hij het defen 
siebeleid  als zeer goed; het 
buitenlands als o p  het ogenblik  
goed. Zwak tot 'zeer zwak vindt 
Kruisinga het m ilieubeleid, volks
huisvesting en  landbouw - en 
m iddenstandsbeleid..
H et beleid t.a.v. het onderwijs 
noem t Kruisinga centralistisch en 
dirigistisch.
Een slimme A rjosser wist daaruit 
een  rapportcijfer te berekenen: iets 
m eer dan een 5,5.
E nig verschil van m ening beston d  
er over de betekenis van de schets 
van beleid van A .R .P ., C.H.U. en
K .V .P . in het kabinetsbeleid. V o l
gens Kruisinga speelt „K eerpunt”  
een belangrijke rol en wordt de ,- 
.Schets van bele id ”  alleen gebruikt 
wanneer die van toepassing is. 
V olgens een A rjosser geen juiste 
taxatie, getuige o.a. de  mening van 
prem ier Den U yl hierover.

Geen schijneenheid
A rjosvoorzitter Fred Borgman be
toog t ter afsluiting, dat hij zich kan 
v in den  in het verhaal van Kruisin
ga, gericht op  het dichterbij bren
gen  van één  christen- 
dem okratische partij. Z o ’n éénheid 
m ag echter geen schijneenheid zijn. 
Overeenstem m ing over
uitgangspunt, program  en 
uitvoering, blijft voorw aarde om  de 
defin itieve stap naar één partij te 
zetten.
Dr. Kruisinga zette zijn politieke 
aktiviteiten die dag voort in „D e  
R od e  Haan” , vergezeld van een bos 
rode  rozen en een  fles geestrijk 
voch t. Z o  is de A rjos nou ook w el 
weer.

JO H N  TO XO PE U S

D e fra ctieb eg e le id in g sg ro ep en  (fb g )  
spelen  een  belangrijke r o l  binnen, 
het A rjos-geb eu ren ; een  ro l d ie  a a n  
belangrijkheid  toen eem t. Im m ers, 
leden  va n  onze o rg a n isa tie , en  
leeftijd genoten  in  het a lg em een , 
zoeken  het vee l m eer  in  k on k rete  
p olitieke studie en  a k tie  d an  
vroeg er  w él het g eva l w a s.
De fraktiebegeleidingsgroepen zijn 
uitstekende instellingen om  in deze 
toenemende behoefte te voorzien. 
Genoem de groepen zijn landelijk 
georganiseerd en er zijn v o o r  velen  
(te) veel tijd en kosten aan 
verbonden om bevredigend te kun
nen werken.
jsén en ander heeft tot gevolg  dat er 
vele A ijosleden (m.n. die m et een 
niet te grote beurs), er niet aan toe 
kom en om zich bij één van de 
landelijke fb g ’s aan te sluiten.
De bijeenkom st van zaterdag 14 
juni was bedoeld om  inzicht te 
geven in de plannen die er zijn om  
dit alles naar behoren  te 

-verbeteren.
Het bestuur van de A rjos heeft 
daarom besloten, om  over té gaan 
tot het regionaliseren van de 
landelijke groepen. D e opzet 
daarbij is, dat de kaart van 
Nederland in 3 o f 4 delen  w ordt 
geknipt en dat in principe in  elk  
van de landsdelen fraktiebegelei
dingsgroepen worden opgericht, 
die zich met landelijke politiek  b e 
zig houden. De nu bestaande frak-

Het werk van de fractie
begeleidingsgroepen 
m oet dichter naar 

de mensen toe
tiebegeleid ingsgroepen  w orden  dus 
vanzelf opgesplitst, om dat de leden 
van die groepen  lid  w orden  van één 
van de regionale groepen.

Doelstellingen
Als h oo fddoelste llin g  van de frak
tiebegeleid ingsgroepen  geldt -  de 
benam ing geeft het al aan -  
werkzaam heden d ie  verband 
houden m et het po litiek  beleid  van 
de A R -T w eede Kam erfraktie 
(provinciaal de Statenfraktie; 
plaatselijk de gem eenteraadsfrak- 
tie), zoals:

■  het vo lgen  en  bestuderen  van 
het beleid  van de fraktie;

■  het bestuderen van het partij
program;
■  het ontw ikkelen van een eigen 
visie en standpunten t.a.v. de sek- 
tor waar de fb g  zich  m ee bezig 
houdt.

Natuurlijk staat het begeleiden  van 
de fraktie niet helemaal los van het 
bijdragen aan de m eningsvorm ing 
binnen de Arjos. Er zijn tal van 
raakvlakken en overlappingen m o
gelijk. H et bestuur kan in het kader 
van het bovenstaande bij de  fb g ’s 
aankloppen m et verzoeken die le i
den  tot b.v. bijdragen voor de bu l
letins die de A rjos uitgeeft, 
konsept-stellingnam en v oor  het 
bestuur o f  de Arjosraad (denk o.a. 
aan de inbreng van A ijosstandpun-

Uit de

ten bij bespreking van het partij
program), het sam enstellen van 
studiem ateriaal voor A rjoskon fe- 
renties, bijdragen voor Nederlandse 
Gedachten.
Het w erk  van de fraktiebegelei
d ingsgroepen  en de doeleinden  die 
we nastreven zijn zaken waaraan 
zoveel m ogelijk  A rjos (en A R P - 
leden) m ee m oeten doen. Van ons 
allen jn a g  dan ook  verw acht w or
den dat w e voortdurend attent zijn 
op  het w erven van leden voor de 
fb g ’s.

Voorwaarden
V oorw aarden waaraan de 
begeleidingsgroepen m oeten v o l
doen:

■  De fb g ’s m oeten dusdanig over

ons land zijn verspreid, dat ieder 
A rjoslid  zoveel m ogelijk  een gelijke 
kans heeft om  lid  van een fbg naar 
zijn keuze te w orden.
■  Standpunten van de fbg ’s o f  hun 
leden, zijn pas A ij osstandpunten, 
wanneer ze d oor daartoe bevoegde 
organen (bestuur, Arjosraad) w or
den  overgenom en.
■  Ieder lid van een fbg  m oet 
kunnen funktioneren in die mate, 
d ie  hij/zij zelf wenst. De hoeveel
heid en de inhoud van het te 
verrichten werk dient daarom afge
stem d te zijn o p  hetgeen men ze lf 
w enst en aankan.
■  Het lidm aatschap van een fb g  
m ag geen al te  grote financiële 
offers met zich  m ee brengen

Nieuwe opzet
H et is een kwestie van afspraken 
en koördinatie hoe de a fdelin gen . 
(regio) van één landelijke fraktie- 
begeleidingsgroep ten  opzichte van 
elkaar gaan werken. Verm eden 
m oet b.v. w orden dat iedere regio 
m et hetzelfde onderw erp bezig is. 
D aarom  zal het er o p  uit draaien, 
dat er binnen de fraktiebegelei- 
d ingsgroep een  taakverdeling
w ordt geregeld, zodat iedere
afdeling zich weer m et een ander 
facet van de gehele beleidssektor 
gaat bezighouden.

V ervo lg  op pag. 11
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Vincent van Gogh Museum
P. Potterstraat 7, Amsterdam, telefoon 
020-76.48.81. Open alle werkdagen van 10.00 
'tot 17.00 uur. Zon- en feestdagen van 13.00 
tot 17.00 uur.

D E  E X P O S IT IE S  Z IJ N :
200 schilderijen van Vincent van Gogh, zijn 
collectie tekeningen, zijn collectie Japanse 
houtgravures.
De Theo van Gogh Collectie. 60 schilderijen 
van Paul Gauguin, Henri de Toulouse- 
Lautrec e.a.

De toegangsprijs voor alle tentoonstellingen: 
f 2 , -  p.p. Kinderen onder geleide vrij tot 16 
jaar.

Vrije toegang hebben houders van het 
Cultureel Jongeren Paspoort; Het Cultureel 
Bejaarden Paspoort; Houders van 
Jaarkaarten.

S c h a f  z o ’ n v o o r d e lig e  ja a r k a a r t  nu a a n .

S to r t  f  1 0 ,-  t .n .v .  D e  C o m p ta b e le  v a n  H e t  
R ijk sm u se u m  V in cen t v a n  G o g h .

P  o stg iro n u m m er  1 7 2 6 9 8 9 .

G E L D E R L A N D

radio K. B. Weimar Televisie
L a n d elijk  erk en d  installateur  

E lek trisch e  a p p a ra ten  — V erlichting
MA ANDERE IND 19 -  EDE -  TELEFOON 8S73

C O N V E C T O R E N
FIRMA 
T. VI ETS

Bergstraat 38 -  Telefoon 0 8370-2765 -  WAGENINGEN

VOOR KOLEN, OLIE EN GAS 
ZOWEL VOOR WOONKAMERS 
ALS VOOR KANTOREN, ZALEN

ETC.

MAGAZIJN „HET ANKER1’
HO9 FDSTRAAT 94 - 96 -  VEENENDAAL

Z e e r  voord elig e  aa n bied in g  in 
terlen k a  vallen  en  g ord ijn en

SPECIALITEIT IN NYLONKOUSEN

G R O N IN G E N ]
Makelaarskantoor J. Fokkens Siddeburen 

in roeren d e

en  o n ro eren d e  g o ed eren  
v erzek er in g en  en  h yp o th ek en

TELEFOON 05983-360 '

Schat&amér
SnMLMMIMtUA m
3 » .  .GRONINGEN

Zwitserse horloges
Verlovingsringen
Tafelzilver
Goud en zilver
Avondmaalsserviezen

RIVEL
Fabriek van RIJW IELEN  
en AUTOPEDS

S U R H U i S T E R V E E N
Telefoon 0 5124-1545

Alle textielgoederen, 

bedden, dekens, 

matrassen, complete

woninginrichting
Gróotzand 14 - 38 - 42, SNEEK - Midstr. 114, JOUKE

Postjesweg 91 -  Javastraat 199 -  Krugerplein 29 -  Dapperstraat 16 -  Jan van 
Galenstraat 6 0 -  Jan Evertsenstraat 130 -  Hugo de Grootplein 20 -  Spaarndammer- 
straat 97 -  Bentinckstraat 28 -  Oranjestraat 2 B -  v.d Helstplein 9 -  Westerstraat 138 
-  Spreeuwenpark 3 -  Ribesstraat 39 -  Tuinstad Osdorp, Tussenmeer 62

W. J. SPOORMAKER B.V.
AUTOMOBIELBEDRIJF ROTTERDAM-ZUID

Wolphaertsbocht 246 -  Telefoon 010-85.28.33 

Official Peugeot-dealer voor Rotterdam-Zuid 

en het eiland IJ sselmonde.

C. de Mooy & Zoon
lm - en  ex p o rt bloem enhandel

ROTTERDAM

LOMBARDKADE 21, TELEFOON 11.33.50

N.V. Verhuis- en Transportbedrijf

A. SLUYTER & ZONEN
VERZORGT AL UW TRANSPORTEN 

DOOR HET GEHELE LAND

ROTTERDAM, telef. 0 10-24.25.65 -  Postbus 64010 
De Jonghstraat 25

U T R E C H T

UW INTERIEUR
SMAAKVOL EN GEZELLIG
INGERICHT
EN TOCH NIET DUUR

Fa. W. van Tellingen
SLOTLAAN 135-137 - ZEIST 
TELEFOON 1.24.86

Z E E L A N D

Bouwmaterialen keukens
TEGELS TIELSA
BEKLEDINGSPLATEN VOOR ROSÉ
BINNEN- EN BUITENWERK PRISMA

A. DE JAGER-TOLHOEK N.V.
SHOWROOM GOES EN MIDDELBURG

AANNEMINGSBEDRIJF
„SCHOUWEN-DUIVELAND”

N.V.
Schuithaven 10-ZJERIKZEE 

Tel. 0 1110-3951 (3 lijnen)
HET ADRES VOOR 

UITVOERING VAN BETON-, WATER-, 
WEGENBOUW- en CULTUURTECHNISCHE 

WERKEN

HEEFT 
U DE

CONTRIBUTIE
AL

GESTORT?
GEBRUIK
ACCEPT

GIROKAART!
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Belangrijke taak voor de 
provinciale besturen

V ervolg  v a n  p a g . 9 
De buitenlandse kom m issie en do- 
kum entatiecom m issie hebben 
m ede tot taak om  het doen  en laten 
van d e  landelijke fraktiebegelei- 
d ingsgroepen  in het algem een in de 
gaten te houden. Zij zijn dus ver
antw oordelijk  voor de koördinatie 
en stim ulering van alle afdelingen 
van de landelijke fraktiebegelei- 
dingsgroepen.
De aktiviteiten die de-" plaatselijke 
en provinciale fraktiebegeleidings- 
groepen w ensen te ontp looien  en 
de m anier waarop, zijn natuurlijk 
erg afhankelijk van de situaties en 

:■ m ogelijkheden  die m en provin- 
ciaal/plaatselijk aantreft.

I Wel is het belangrijk dat er overal 
j in het land van dit soort groepen 
J van de grond kom en. Wij m oeten 

het daarbij als taak van de 
provinciale besturen zien om  aan 
het w erk  van provinciale en 
plaatselijke fraktiebegeleidings- 
groepen vorm  te geven.
In dit verband verdient het 
aanbeveling om  in ieder provinciaal 
bestuur iem and in het bijzonder 
met deze taak te belasten.

D e provinciaal koördinator zal t 
toe bij m oeten dragen dat, waar en 
wanneer nodig, kontakt w ordt ge
legd m et de landelijke organisatie 
en haar begeleidingsgroepen.
D e in U trecht aanwezige 
A rjosleden hebben  afgesproken, 
dat men zich sterk zal maken voor 
de u itbouw  van dit werk. Er ligt 
vooral een belangrijke taak voor de 
provinciale besturen. Imm ers, zij 
staan het dichtste bij het plaatselijk 
w erk en de leden  die daar aan 
m eewerken. D e drie noordelijke 
provincies (Groningen, Friesland 
en Drenthe) hebben  tijdens de 
bijeenkom st _ al afgesproken teza
m en aan het w erk te zullen gaan. 
H opelijk  doet dit goede voorbeeld  
goed  volgen.

M och ten  lezers v a n  het 
b oven sta a n d e  bela n gstellin g  hebben  
v o o r  het b oe ien d e  w erk  v a n  de 
b eg ele id in g sg ro ep en , d an  horen  w e  
d a t g ra a g .
H et a d res v a n  d e  A r jo s  is : D r. 
K u ijp ers tra a t 3, D en  H a a g ; h et te le 
fo on n u m m er : 070-469620 o f  450324.

Abonnements
geld
2e halfjaar 
1975
D eze  w eek  is de in n in g  v a n  de 
a b on n em en tsg eld en  v o o r  het 
tw eed e  h a lfja a r  1975 g es ta rt. De  
a b on n ees , d ie  het a b on n em en ts 
geld  p e r  a c cep tg iro k a a rt  
vo ld o en , v erzo ek en  w ij om  
m ed ew erk in g  a a n  een  v lo tte  
a fw ik k elin g . B ij d e a b on n ees , 
d ie  on s m a ch tig d en  tot 
a u tom a tisch e  in ca sso  v a n  het 
a b on n em en tsg eld , za l het be
d ra g  v a n  f  11,50 d ezer  d agen  
v a n  de p o s tg iro rek en in g  w ord en  
a fg esch rev en .

DÊ ARP 
IN DE ETHER

>- *4 *: t ,

Radio

Op donderdag, 26 juni a.s. is om
18.20 u. de A.R.P. weer via de ra
dio te beluisteren (Hilversum 2).

Van de

partij
Burgemeesters

benoem ing
Bij K oninklijk  beslu it is m et in 
gang van 1 ju li 1975 ben oem d  tot 
burgem eester der gem eente 
W erkendam , de heer C. D, van O os
ten, m et toekenning van gelijk tijd ig  
eervol ontslag als burgem eester der 
gem eente Klundert.
De heer Van Oosten, die 57 jaar is, 
is sinds 1 ju li 1956 burgem eester 
van Klundert. Hij is G ereform eerd

Telefoon
nummers 
ARP en Arjos 
gewijzigd

In verband met de omschake
ling van een aantal telefoon
aansluitingen is het telefoort- 
nummer van het partijbureau 
met ingang van 7 juni jl. gewij
zigd in 070-46.96.20.
De Stichting kader- en vor
mingswerk A.R.P. is vanaf die 
datum bereikbaar onder 070- 
45.10.15. De Arjos heeft ook 
een ander telefoonnummer: 
070-45.03.24.
De Stichting kader- en vor
mingswerk en de Arjos zullen 
ook bereikbaar zijn via het al
gemene A.R.P. telefoonnummer 
(070-46.96.20).

en lid van de A .R .P . De nieuwe 
burgem eester van W erkendam was 
in het verleden ö.m . lid van het d.b. 
van ae A R P  en voorzitter van de 
kamercentrale Tilburg.

V ervolg  v a n  p a g . 7
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dat w ordt opgestuw d door de infla
tie en het leven vanuit de 
wetenschap dat de m ogelijkheden 
om via het markt- en prijsbeleid 
deze ontw ikkelingen te doorbrek en ' 
beperkt zijn. Een w ein ig opw ek
kend beeld , dat niet verandert dooi 
een inkom enstoeslag hier en wat 
financiële voordelen  daar, waar elk 
jaar weer opn ieuw  over gediscus
sieerd m oet worden. De minister 
van L andbou w  is bezig een visie op 
de landbouw  te ontw ikkelen op 
'langere term ijn, die zo m ogelijk
nieuwe instrum enten geeft om  te 
zorgen dat de landbouw ers en de 
tuinders een redelijk aandeel in de 
welvaartsontw ikkeling kunnen 
ontvangen. De Boer vroeg in zijn 
bijdrage o f  de minister al iets meer 
over deze n ieuw e instrum enten zou 
kunnen zeggen.

Op korte en langere 
termijn

De Boer v roeg  tesam en m et KVP 
en CHU om  verhoging van de
zelfstandigenaftrek bij de 
inkom stenbelasting voor 1976, 
bovenop de verhoging die de
CDA-partijen in hun initiatief- 
ontwerp over verlaging van de
vennootschapsbelasting voor  1975 
al vragen. Daarnaast vroeg hij om 
de vrijstelling voor
bedrijfsverm ogen bij de <
verm ogensbelasting verder op  te

trekken. Deze gedachten 
verw oordde hij in een m otie, d ie hij 
namens ARP, CHU en K VP in- 
diènde. Namens dezelfde partijen 
diende Ter W oorst (K VP) een m otie 
in waarin de regering werd 
gevraagd mee te denken over een 
verhoging van het m axim um  reser- 
veringspercentage v oor  de fiskale 
oudedagsreserve. Tolm an diende 
namens de drie christelijke partijen 
een m otie in waarin bij 
voorkom ende m oeilijkheden in be
paalde sektoren om  passende 
beleidsm aatregelen wordt ge
vraagd.

Tijdens de openbare com
missievergadering in de 
Tweede Kamer vroeg De 
Boer tenslotte nog om een 
verhoging van de niet- 
invorderingsgrens voor de 
volksverzekeringspremies, 
die sinds 1965 bij f2400,- 
met een uitloop tot f4200,- 
bleef gehandhaafd.
Deze gedachte werd in een 
motie-Hutschemaekers, na
mens de CDA-j5artijen ver
woord. Verder vroeg hij om 
een verruiming van de voor- 

. waarden voor rentesubsidies 
en om meer voorlichters die 
eventuele omschakelingen 
kunnen begeleiden.

Arjos-Drenthe
Op zaterdagm iddag 28 ju n i ,  aan
vang 14,00 u u r , houdt de Arjos- 
Drenthe in de gebouw en  achter de 
G erefom eerde K erk te Beilen, weer 
een ledenvergadering waarbij ge
heel jeu gd ig  Drenthe (en om stre
ken) wordt u itgenodigd. Een 
them a-bespreking door de heer L. 
de B e i j , A R -w ethouder van M eppel, 
zal gaan over de taak en de verant
w oordelijkheid  van de
gem eentebestuurders en hoe men 
als A R -w ethouder zijn
doelstellingen kan verwezenlijken. 
Hieraan voora f gaat nog een 
b estu u rsv erk iez in g , waarbij v ijf 
nieuwe provinciale bestuursleden 
m oeten w orden gekozen. Ook deze 
keer w orden weer vele  bekenden, 
maar zeer zeker ook  -  net als an
ders -  vele nieuw elingen verwacht.

Arjos-Amsterdam
De Am sterdam se A rjosgroep 
„V ondelpark” , vergadert m a a n d a g  
23 ju n i  a.s. bij T on  Volgenant, 
Frans van Mierisstraat 132 hs., A m 
sterdam. Onderwerp: so c ia le  v e r z e 
k er in g en . Spreker is de heer 
H og en es , adjunkt-chef van het 
C.N.V. Aanvang: 20.00 uur. Belang
stellenden als altijd hartelijk 
w elkom .

Zeilkamp
Als start v oor  het nieuwe seizoen 
organiseert A rjos-V ondelpark te 
Am sterdam  een zeilkam p in 
Friesland met su ikerbrood en Bee- 
renburg op  30 en  31 a u gu stu s. Een 
goede gelegenheid voor de ou de en 
nieuwe Arjossers in A m stelveen en 
Am sterdam  om  elkaar te leren 
kennen.
V oordat je  met vakantie gaat 
opgeven  bij Frans P oelw ijk , G overt 
Flinckstraat 94, Am sterdam . Tele
foon  tussen 26 juni en 10 juli: 020- 
76.03.27. Spoedige aanm elding is 
noodzakelijk, i.v.m. het bestellen 
van de boten.
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Titel

Leden werfkrant
Jongerenpamflet „95 jaar, maar bij de tijd” 

A.R.P.-stickers
A.R.P.-raambiljetten „Wij komen terug” (m et  
ru im te  v o o r  het a a n b ren g en  va ti e ig en  m ed e
d elin gen  o f  a a n k o n d ig in g en )

De gemeente in beeld:
een  d ocu m en ta tie  o v er  het fu n c tio n e re n  va n  de  
g em ee n te li jk e  o v erh eid
(m eerdere exem p la ren  tegen dezelfde kortings- ■ 
r eg elin g  als g e ld t v o o r  bestelno. 289)

Prijs;

f  0,10 
f 0,05

f 0,10 

f 0,75

f 0,50

Een uitvoerige brochure- en 
documentatielijst is op aanvraag 
verkrijgbaar.
De hiernaast genoemde publikaties 
zijn verkrijgbaar door storting 
van het verschuldigde bedrag 
op postgiro 89673 t.n.v. 
A.R.Partij-stichting met vermelding 
van brochurenummer, titel en 
aantal. -

Doe mee, bestel nu!

289, De fraktie in aktie! In deze serie verschenen 
reeds 3 delen. E en  d ocu m en ta tie  m et in fo rm a 
tie  o v e r  h etg een  d e  A .R .P .-p a r lem en ta riërs  v a n 
a f  m ei 1973 a a n  p o lit iek e  sta n d p u n ten  b ep a a l
d en .
D e  p r i js  v a n  d ee l  2 is  f  0,95 
B ij 5 e x .  en  m e e r  f  0,50

D e  p r ijs  v a n  d ee l 3 is f 2 , -  
B ij 5 e x .  en  m eer  f  1J25

De A.R.P. in vogelvlucht:
een  d o cu m en ta tie  o v e r  de gesch ied en is  va n  de 
A .R .P .

2 tlm  4 e x e m p la r e n  •ƒ 0,40 
5 tlm  9 e x e m p la r e n  f  0,30 

10 t/m 24 e x e m p la r e n  f  0,20 
2 5  en  m eer  e x e m p la r e n  0,15

f 0,50

t i r  '

voor



DE GEMEENTERAAD
een cursus gemeentepolitiek

De Stichting Burgerschapskunde verzorgt wederom een (geheel herziene) schriftelijke cursus 
voor (adspirant-) gemeenteraadsleden, bestuurders van afdelingen en kiesverenigingen en al diegenen 
die belangstelling hebben voor de gemeentepolitiek.
Tevens wordt in samenwerking met Teleac een T.V.-cursus georganiseerd.

De schriftelijke cursus bestaat uit 24 lessen, 
alle- voorzien van vragen, die kunnen worden 
ingezonden ter correctie.
Verschillende bij uitstek deskundige auteurs behandelen onderwerpen als
- de gemeente
-de rol van het gemeenteraadslid 
-ambtenaren
- dë gemeentebegroting
- inkomsten van de gemeente 
-inspraak
- contact met de kiezers
- bestuur door subsidie
- milieuhygiëne
- volksgezondheid, sociale zorg en bijstand

- ruimtelijke ordening 
-volkshuisvesting
- onderwijs
- cultuur en recreatie
- sport en jeugd
- economisch beleid
- openbare orde 
-functionele en wijkraden 
-intergemeentelijke samenwerking en
gewestvorming

- de gemeentewet herzien

D e  prijs van de cursus bedraagt slechts f25,- 
dankzij de subsidie die de Stichting ontvangt 
van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, te voldoen door storting 
op giro 7 5 0 7  7 6 9  t.n.v. de Stichting Burgerschapskunde 
te Leiden onder vermelding van „De Gemeenteraad".
De T.V.-cursus, tot stand gekomen i.s.m. Teleac, bestaat uit 11 lessen:

* de praktijk van het raadslidmaatschap /  samenspel met B. en W. - 2 lessen.
- de gemeente in ons bestuursstelsel -1  les.
- gemeentelijke financiën - 3 lessen.
- ruimtelijke ordening - 3 lessen.
-onderwijs -1  les.
-welzijnsbeleid -1  les.

De eerste 3 lessen zijn uitgezonden vanaf 6 mei 1974.
De cursus is voortgezet vanaf 19 augustus.

De totale cursus bevat:
-11 T.V.; lessen
- de schriftelijke cursus De Gemeenteraad van de Stichting Burgerschapskunde
- een Syllabus
- proefnummers van vaktijdschriften

De cursusprijs hiervan bedraagt f 38,50 te voldoen door storting op giro 544232 t.n.v. Teleac - Utrecht, 
onder vermelding van „De Gemeenteraad” .

De overige bij de Stichting Burgerschapskunde verkrijgbare schriftelijke cursussen zijn:
- Regeren-reageren, een cursus burgerschapskunde - 40 lessen voor f 25,-.
- Politiek bekeken, een cursus voor jongeren - 12 lessen voor f 9,50.
-Wereld op handen, een cursus over ontwikkelingssamenwerking - 10 lessen voor f 10,-.
- De ondernemingsraad, een cursus voor OR-leden - 34 lessen voor f 45,-.

Voor verdere inlichtingen:

STICHTING BURGERSCHAPSKUNDE
Postbus 349, Leiden. Tel. 071-93403. Giro 1501169?
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M oza m b iq u e  w erd  d eze  w eek  on a fh a n k elijk . In  d it n u m m er o .a . u itv o er ig  
a a n d a ch t v o o r  de s itu a tie  v a n  de K erk en  in  d eze n ieu w e  sta a t.

Europees 
landbouw
beleid

D eze w eek  m a a k t drs. J. d e K o-  
n in g , la n d b ou w sp ecia list v a n  de  
A R P -T w eed e -K a m erfra c tie , in  
een  a r tik e l d e b a la n s op  v a n  10 
ja a r  E E G -la n d bou w b eleid . In  
zijn  b ijd ra g e  ste lt hij o .a . d a t de 
p rijzen  v o o r  de con su m en t i n  d ie  
p erio d e  birtnen de EEG v ee l  s ta 
b ie ler  z ijn  g eb lev en  d a n  d a a r 
bu iten . T ijdens d e  vo ed se l
sch a a rste  in  de la a tste  tw ee  ja a r - 
kon  de vo ed se lv o o rz ien in g  w o r 
d en  v e ilig  gesteld , terw ijl  h et 
p r ijsp eil a a n zien lijk  m in d er  
steeg  d an  elders. A ld u s  drs. D e  
K o n in g , d ie  v erd er  n og  ste lt d a t  
d e p r ijzen  v a n  la n d b ou w p ro 
d u cten  v e r  a ch terb lev en  bij het 
a lg em en e  p r i js in d e x c i jfe r .

„De wereld moet zich van de steeds grotere
risico’s van de wapenontwikkeling bewust worden „
,,In de nota „Ontwapening 
en veiligheid” wordt de 
noodzaak beklemtoond van 
het aan banden leggen van 
de kwalitatieve wapenont
wikkeling en van het zo mo
gelijk terugschroeven hier
van.”
D it zei ons de anti-revolutionaire 
staatssecretaris van Buitenlandse 
Z aken  mr. P. H. K ooijm ans in een 
vraaggesprek n.a.v. de recentelijk 
verschenen  nota „O ntw apening en 
veiligh eid ” . De redactie legde hem 
de navolgende vragen voor.
In  w elk  k a d er  m oeten  w ij d e  n o ta  
„ O n tw a p en in g  en  ' v e ilig h e id ”  
p la a ts en ?
D e nota is eerst een samenvat
ting en een rdende uiteenzetting
van het h ige ontwapeningsbe- 
leid , zoals dat sinds tw ee jaar ge
voerd  wordt. In die periode hebben 
w e het ontwapenings- en veilig
heidsbeleid  op  allerlei punten ver
der gestalte gegeven.
V o o r  een belangrijk gedeelte is de 
nota dus een samenvatting van 
hetgeen  wij de afgelopen jaren ge
daan hebben. T och  bevat de nota 
o o k  een  aantal nieuwe elem enten, 
om dat w e op diverse punten ook  
over de onm iddellijke toekom st 
w illen  heenkijken.
Ik  denk in dit verband bijvoorbeeld  
aan de no-first-use, dus aan het niet 
als eerste inzetten van het atoom 
wapen. In de Nederlandse politieke 
d iscussies heeft dit probleem  van 
de „no-first-use”  enigszins in de 
ja-nee-sfeer gespeeld. Wij hebben 
geprobeerd  verder dan het huidige 
m om ent hierover heen te kijken. 
Ons standpunt is dat de „no-first- 
u se”  op  dit m om ent geen geschikt
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m iddel is óm het ontwapeningsge
sprek tussen Oost en West op  gang 
te brengen en om e ontspannning 
in Europa een im te geven. En 
we hebben de argum enten daar
voor aangegeven Daarnaast héb
ben we evenwel de voorwaarden 
aangegeven om z ^ ^ ^ n o  first-use” 
binnen de horizo fi||§krijgen. Ove
rigens is het natuurlijk zo, dat ook 
wij een „no use” , een niet inzetten 
van het atoomwapen, als een doel
stelling zien, waartoe w e moeten 
komen.
Een tweede element wat ik  zou wil
len noemen is de M BFR. We heb
ben in de nota getracht ook  over 
het onmiddellijk doel van deze be
sprekingen, het krijgen van een 
conventionele pariteit, heen  te kij
ken. U vindt in de nota n.1. dat we 
in een later stadium, wanneer die 
doelstelling bereikt is, zullen m oe
ten komen tot b ijvoorbeeld  afspra
ken tussen Oost en W est om de 
ontwikkeling van m et nam e offen
sieve wapensystemen aan banden 
te leggen.
Een ander element, dat ik  tijdens 
het aanbieden van d e  nota trou
wens ook sterk beklem toonde, is 
dat met de sterk tbreiding van
de toepassing van edzam e kern
energie, de techn sche en techno
logische barrières voor het ontwik
kelen van ke wapens zeer snel 
verminderen. ele jaren geleden 
had je  nog de situatie van de be
staande kernm ogendheden met 
daarnaast enkele staten, die poten
tieel in staat waren een kernwapen 
te ontwikkelen. Zw eden  én Zuid- 
Afrika bijvoorbeeld. D e grote 
meerderheid van staten was daar
toe destijds evenwel n og  niet in 
staat. Deze barrière w ordt echter 
steeds geringer en over een paar 
jaar is die drempel bij het meren
deel der landen verdw enen. Dat be
tekent dus dat, als een gevolg  van 
een vermeerderde toepassing van 
vreedzame kernenergie, ook  de ri
s ico ’s van de wapenontw ikkeling 
steeds toenemen.
Ik vind, dat de wereld zich  daarvan 
bewust moet worden. Ik  ben blij, 
dat de Amerikanen, blijkens re
cente uitlatingen, een grotere te
rughoudendheid aan de dag leggen 
met de verkoop verrijkings- en 
opwerkingsfabrie e . D it gevaar 
m oet men wereld d gaan inzien. 
Vandaar, dat allerlei zaken die tot 
nu toe niet zo erg tot de verbeel
ding spraken, zoals d iverse techni
sche regelingen en waarborgen, 
steeds belangrijker w orden . Ik ben 
erg blij) dat op de recente Toet
singsconferentie van het Non Proli
feratie Verdrag hieraan veel aan
dacht is geschonken. Van Neder
landse zijde zijn trouw ens op dit 
terrein ook enkele initiatieven ge
nomen.
Z o  is er bijvoorbeeld een sterke 
aandrang om te kom en tot regio
nale o f  multinationale opwerkings-

We moeten 
komen 

tot echte 
' wapen»

fabrieken, zodat deze niet vall 
on der de expliciete souvereinite 
van één bepaald la n d ,- -  die daar
m ee ook  bepaalde w egen  op kan 
gaan -  maar zo dat deze zaken ge
zam enlijk  w orden aangépakt. De 
internationalisering van het ge
bru ik  van kernenergie is daarmee 
iets m eer binnen de horizon geko
m en. Ik  vind het erg belangrijk, dat 
deze gevaren goed  onderkend wor-,- 
den, om dat we anders achteraf blij
ken w eer achter die ontwikkelin
gen aan te lopen.

Een heel duidelijk  nieuw elem ent is 
ook  het geplande onderzoek naar 
de processen die zich  voordoen  bij 
de wapenhandel. P rocessen , die op 
zichzelf ook  weer kunnen inwerken 
op  de bewapeningsspiraal als zoda
nig. Wij realiseren ons daarbij zeer 
goed, dat we dit probleem  in Ne
derland niet ten volle  in onze greep 
kunnen krijgen. Het gaat hier om 
een internationaal proces en ons 
land kent slechts een beperkte wa
penindustrie. T och  acht ik  het juist, 
dat althans voorzover wij hierbij 
betrokken zijn, geprobeerd wordt 
in deze materie een dieper inzicht 
te ontwikkelen.

en ander punt wat ik  hier wil
oem en is het besluit om  een stu

die te laten m aken van het begrip 
sociale verdediging. D it begrip 
speelde in de politieke discussies 
van de afgelopen jaren nogal eens 
een rol van betekenis. Tot hu toe is 
die sociale verdediging nog  weinig 
operationaal en hanteerbaar ge
maakt. Omdat wij m enen dat alles 
onderzocht m oet w orden  wat een 
alternatief kan zijn v oor  dé huidige 
militaire m achtsverhoudingen, vind 
ik het erg belangrijk dat naar deze 
zaak een onderzoek  w ordt inge
steld. En m et name dus naar de

S ta a ts se cr e ta r is  K oo ijm a n s: ,jf/e m oeten  kom en  to t w a p en v erm in d er in g ” .

Verschijning N.G.
Ook de redactie  van  Neder- 
1 G edachten , denkt in  de
kom ende m aanden aan vakan
tie Vandaar dat de versch ij
n ingsfrequentie in  de kom ende 
tw ee m aanden w ord t gehal
veerd. In de zom erm aanden zal, 
NG tw eew ekelijks versch ijnen . 
De data van versch ijn ing  zijn  
dan: 5 en 19 ju li, 2, 16 en 30 
augustus. V anaf 13 septem ber 
versch ijnt NG w eer w ekelijks.

vraag van de operationalisering. 
Maar nogmaals: de nota is ook  een 
voortborduren  op  een aantal the
m a’s d ie reeds aan de orde zijn en 
een nog eens verduidelijken van 
onze opvattingen. Hierbij w ordt de 
noodzaak om  de kwalitatieve wa
penontw ikkeling aan banden te 
leggen  en zo m ogelijk  terug te 
schroeven, op zow el nucleair als op 
conventioneel terrein, sterk be
klem toond. Dit om dat, ondanks 
alle regelingen die er tot nu toe 
zijn, de  w apenontw ikkeling nog 
steeds doorgaat.
Overigens hebben  wij voor wat be
treft ons ontw apeningsbeleid in de 
wereld een goede naam. Graag 
noem  ik in dit verband een enkel 
Nederlands initiatief.
V orig jaar hebben  wij vóorgesteld  
de zaak van de vreedzam e kernex
plosies, na, de Indiase kernexplosie 
toen een uiterst actuele zaak, in de 
internationale gem eenschap te 
doen  bespreken. In die nogal m oei
lijke operatie zijn we toen  geslaagd. 
Ook w ordt op  ons land in interna
tionaal verband nogal eens een be
roep gedaan om  bem iddelend  op  te 
treden als de opvattingen teveel en 
te sterk uiteenlopen. D it was bij- 
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H et is een  v ee l  g eh o o rd e  k re e t , d a t  
de p o lit iek  in  „D e n  H a a g ”  w o rd t  
g em a a k t. En in  h et v e r le n g d e  d a a r 
v a n  lig t d a n  d e  b e w e r in g , d a t het 
o p tred en  v a n  d e  K a m e r fr a k t ie s  en  
v a n  de b ew in d slied en  b ep a len d  is 
v o o r  het g ez ich t v a n  d e  p a r tij. O n
teg en zeg g e lijk  w o rd en  e r  in  het 
H a a g se  p o lit iek e  w e r e ld je  v a n  het 
B innenhof, b e la n g r ijk e  za k e n  b ek ok 
s too fd . N iet a lle en  t .a .v . z u iv e r e  
la n d sp o litiek e  za k e n , m a a r  ook  ten )  
a a n zien  v a n  za k e n , d ie  v o o r  p r o 
v in c ie s  en  g em een ten  v a n  w ezen lijk  
bela n g  zijn . H et k a d e r  w a a rb in n en  
d ie  bestu u rseen h ed en  o p ere ren  
w ord t in  f e i t e  g e s ch a p e n  d o o r  de  
ru im te  d ie  r eg er in g s -  en  p a r le -  
m en tsbeslissin gen  k u n n en  b ied en . 
D it is ech ter n ie t m e e r  d a n  één  k a n t  
v a n  de m ed a ille .

Provincies en 
gemeenten

P ro v in c ies  en  g em ee n te n  h eb ben  in  
de p ra k tijk  een  g ro o t  s tu k  sp ee l
ru im te . D e led en  v a n  p r o v in c ia le  
s ta ten  en  g em ee n te ra d e n  beslissen  
ja a r li jk s  o v er  d e  b e s ted in g  v a n  
h on d erd en  m iljo en en  g u ld en s . Z ij 
ku n n en  m ed e in v lo e d  u ito e fen e n  op  
d e r ich tin g , d ie  h et b e le id  g a a t. 
N iettem in  kom t a l d it  w e r k  in  be
trek k elijk  g e r in g e  m a te  v o o r  het 
voetlich t. M et n a m e  h et w er k  v a n  
p r o v in c ia le  s ta ten  g a a t  in  b e la n g 
r ijk e  m a te  a a n  d e  b u rg ers  v o o rb ij.  
En kan  w erk e li jk  g e s te ld  w ord en 
d a t het t .a .v . d e g em ee n te ra d e n  v ee l  
b eter  is? R uim  een  j a a r  g e led en  be
le e fd e  de v o o r lic h tin g  o v e r  p r o v in 
c ies  en  g em een ten  e en  p e r io d iek  
h oog tep u n t. E r m oes t g es tem d  w o r 
d en  en ... dus m o es ten  d e  k iezers  
d oord ron g en  w o rd en  v a n  h et g ro te  
b e la n g , d a t g e leg en  is  in  h et g oed  
fu n k tio n e re n  v a n  p r o v in c ie s  en  g e 
m een ten . V a n u it d e  A R P  is  d a a rin , 
a l o f  n ie t sam en  m et a n d e r en , een  
k ra ch tig  p a r tijt je  m eeg eb la z en . Te
rech t n a tu u rlijk , m a a r  Hoe s ta a t het 
e r  nu m ee? Wij k u n n en  b ep a a ld  n ie t  
co n clu d eren , d a t e r  o v e r  een  breed  
te r r e in  a a n  n a d ere  v o o r lic h tin g  en  
in fo rm a tie  v ee l  is  g ed a a n . T och is

Wordt het talent in de 
partij voldoende benut?

d a t b rood n od ig . H et is  im m ers  
s lech ts  ten  d ele  ju is t ,  d a t de p o litiek  
in  D en  H a a g  w o rd t g em a a k t. 
P o lit ie k  w ord t v o o r  d e  bu rgers  ook  
g em a a k t  in  de e ig en  p ro v in c ie 'en  in  
d e  e ig en  g em een te . V o lk sverteg en 
w o o rd ig e r s  in  d ie  o rg a n en  kunnen  
h et g ez ich t v a n  d e A R P  als p a rtij 
o ok  in  de p r o v in c i e 'o f  g em een te  in  
b e la n g r ijk e  m a te  m ee b ep a len . 
D a a ro m  is het za a k , d a t n ie t a lleen  
de b e trok k en  v o lk sv er teg en w o o rd i
g er , m a a r  ook  d e  reg io n a le  en  
p la a ts e li jk e  p a r tifio rg a n en  er  
v o o r td u r e n d  blijk  v a n  g ev en , d a t zij 
m et de p rob lem en  b ezig  z ijn . D a t  
la a ts te  a lleen  is n ie t  g en oeg . Er  
m o e t  o ok  een  co n cre te  s ta n d p u n t be
p a lin g  u itk om en , een  beoord elin g  
v a n  h et b ele id  en  een  k ijk  op  de g e 
w en s te  to ek om stig e  on tw ik k elin g . 
In  een  vo lg en d  n u m m er w ord t in 
fo r m a t ie  g eg ev en  o v e r  de a k tiv ite i-  
ten  v a n  de C D A -S ta ten fra k tie  in  
G ro n in g en , als g oed  voorb ee ld . 
N a a st een  g o ed e  p res en ta tie  va n  
h etg een  m en  w ild e  z eg g en  h eeft d eze  
f r a k t i e  er  ook  op  g e le t, d a t zij in 
h ou d elijk  ie ts  p o n eerd e . H et gaat', 
e r  n ie t  in  d e eerste  p la a ts  om  d a t j e  
een  kr itisch  g elu id  la a t h oren , m a a r  
v o o r a l  d a t j e  d u id elijk  m a a k t hoe j e  
e ig e n  b en a d er in g  v a n  de za k en  is. 
W elnu  d a t is in  G ron in g en  g eb eu rd , 
terw ijl- b ov en d ien  is  a a n g eg ev en  
w elk e  za k en  de f r a k t ie  v o o ra l za l 
g a a n  a a n p a k k en . W ellich t zijn  m eer  
S ta ten fr a k tie s  m et d it soort za ken  
b ez ig . Z o  n iet, d an  is h et a lleszins  
d e m o e ite  w a a rd  m eer  óog  te  krij-

ogenschouw

g en  v o o r  d e n o o d za a k  v a n  a k tiv i-  
te iten  op  d it p u n t.

Contacten met kiezers
D e T w eed e  K a m e r fr a k t ie  g e e ft  a l 
een  a a n ta l ja r e n  g es ta lte  a a n  d e  
a k tie  „w ij kom en  ter u g ” . A a n  d ie  
b ezo ek en  w erk en  a ls  r eg e l  o o k  E er
s te  K a m erled en  en  S ta ten led en  m ee. 
D a t is  ech ter  n ie t  v o ld o en d e . O ok  in  
r eg io n a a l v e r b a n d  d ien t e r  m et  
g ro te  r eg e lm a a t co n ta c t  te  z ijn  m et 
de k iezers . R ed ev o er in g en  in  S ta ten ' 
en  R a d en  zijn  n o d ig , m a a r  als h et 
d a a rb ij b lijft s ch ie ten  de v o lk sv er 
teg en w o o rd ig er s  tek o r t . H et zo u  on 
ju is t  z ijn  de v era n tw o o rd e lijk h e id  
a lleen  bij d e v o lk s v er teg en w o o rd i
g ers  te  legg en . D e  p a r tij-o rg a n en  
h eb ben  een  ev en  b e la n g r ijk e  ta a k . 
Z ij zu llen  op  d it  te r r e in  v a a k  als  
m otor  m oeten  fu n g e r e n . S ta ten - en  
ra a d sled en  h eb ben  h eel snel d e  n e i

g in g  in  hun  stu kken  en  v er g a d e r in 
g en  op  te  g a a n  en d a a r  d a n  bijna  
in  te  v e r zu ip e n  ook. D a t la a ts te  kan  
n ie t  d e  bed oelin g  z ijn  v a n  A R - 
p o lit iek . W a t h ier is o p g em erk t over  
a k tiv ite ite n  ron d  de p r o v in c ia le  
p ro b lem a tiek  is  op  k le in ere  schaal 
ook  v o o r  de g em een tera d en  Van 
.to ep a ssin g . T eveel w ord t n og  g ere 
d en eerd  v a n u it  de o p v a tt in g , dat 
de k ie ze r s  ku n nen  w eten  w elk  

-s ta n d p u n t is in gen om en . E n  boven 
d ien  z ijn  e r  toch  o p e n b a re  v er g a 
d er in g en  v a n  k ie sv er en ig in g en  en 
p r o v in c ia le  a fd elin g  en? W ie zo  re
d en eer t d o e t  e r  b eter  a a n  v a n  het 
g ro en e  ku ssen  a f  te s ta p p en , w a n t  
zo  ku n n en  a n n o  1975 v o lk sv er te 
g en w o o rd ig ers  n ie t  m eer  fu n k tio n e 
ren . H et zo u  v er led en  tijd  m oeten  
zijn  d a t v o lk sv er teg en w o o rd ig er s  in 
p r o v in c ie -  en  g em een te  in  gro te  
een za a m h eid  m et d e p rob lem en  be
z ig  z ijn . H e la a s  is d a t m a a r  al te- 
v a a k  n ie t  h et g ev a l. V oor  een  le
v en d e  p a r tij beh oort h et g een  m oei
lijk h ed en  te  g ev en  te  w er k e n  m et 
fr a k tieb eg e le id in g sg r o ep e n . Ten  
a a n z ien  v a n  d e T w eed e K a m er fra k 
tie' d oet de A r jo s  v ia  h a a r  g roep en  
erg  g oed  w erk . En d eze g ro e p en  z ijn ■ 
n ie t  a lleen  v o o r  jo n g e r en  bestem d . 
H et is  d e b ed ojf^ng , d a t o o k  p a r tij
leden  daaraaÊÈÈ kelnem en.
O ok  v o o r  Sletten-- en  G em een te 
ra a d s led en  z ijn  fr a k t ie b e g e le i 
d in g sg ro ep en  u iters t b e la n g r ijk . G e
lu kkig  b es ta a n  d eze  g ro ep en  in  een  
a a n ta l p la a ts en  en  in  en k ele  p ro 
v in c ies . V a n  een  in sch a k elin g  va n  
p a rtijled en  op  g ro te  sch a a l is  ech ter

n og  g een  sp ra k e. V oor  de betrok
k en h eid  bij h et p o li t iek e  g ebeu ren  
z ijn  d ez e  w erk g roep en  v a n  vee l be
tek en is , m a a r v o o ra l o ok  v o o r  de 
k w a lite it  va n  het S ta ten - en  
R a a d sw erk . O ver  het a lgem een  
m oet in  v r i j 'k le in e  f r a k t ie s  g eop e
r e e rd  w ord en . W ie zou  d u rven  be
w er en , d a t hij o f  zij z e l f  zo  all
r o u n d  is d a t a lle  p rob lem en  ov er 
z ie n  en  d oorzien  k u n n en  w orden?  
E r z a l  s teeds beh oefte  z ijn  aan - een  
m eer  d esku n d ig e  in b ren g .

Veel talent
In  d e  p a rtij z it v ee l ta len t. D e kunst 
is d a t  ta len t tevoorsch ijn  te  halen' 
en  h et te  benutten . O n la n gs hoorden  
w ij e en  v erh a a l o v er  een  raa dsfra k -  
t ie ,  d ie  er  tegen  w a s  d a t e r  fr a k tie 
b eg ele id in g sg ro ep en  zo u d en  kom en, 
w a n t h et ra a d sw erk  m oest gesch ie
d en  d o o r  de ra a d sled en . W erkgroe
p en  zo u d en  de v era n tw o o rd e lijk 
h eid  v a n  de ra a d sled en  aa n ta sten , 
D eze  ra a d sled en  h eb b en  er  nog  
w ein ig  v a n  b eg rep en . U iteraard  
b lijv en  d e  ra a d sled en  z e l f  v era n t
w o o rd e lijk  v o o r  hun beslissingen . 
Z ij zu llen  u ite in d elijk  o o k  z e l f  m oe
ten  b ep a len  w elk  s ta n d p u n t zij in
n em en  en  hoe zij hun s tem  u itb ren 
gen .
Een v o lk sv er teg en w o o rd ig er  berok
k en t d e  g em eensch ap  en  z ich ze lf  
e ch ter  a lleen  m a a r sch a d e  w a n n eer  
hij n ie t  b ereid  is a n d eren  te  laten  
m eed en k en  en  zijn  o o r  te  lu isteren  
te  leg g en , bij an d eren . T en  aa n zien  
v a n  h et fu n k tio n eren  v a n  sta ten - en 
ra a d s led en  en  ten  a a n z ie n  va n  de 
w erk za a m h ed en  v a n  d e  p la a tselijk e  
en  r eg io n a le  p a r tij-o rg a n en  liggen  
e r  ta l  v a n  m ogelijkh ed en . H et gaat. 
n ie t  om  kostbare p r o je k ten , d ie  veel 
geld  v ra g e n . H et g a a t  w el om  een  
s tu k je  m en ta lite it , ten e in d e  n iet 
v o lg en s  een  g eijk t p a tr o o n  te  w er
ken , m a a r  op  een  e ig en tijd se  m a
n ier  p la a tselijk  en r eg io n a a l een  
s tu k je  p o lit iek  te  m a ken . O verw eeg  
het d e  kom en d e m a a n d en  een s en 
p a k  h et in  augustus zo  m ogelijk  
een s a n d ers  aan .

D.C.

Op donderdag 19 juni j.1. za
ten drie christen
democratische Tweede-
Kamerleden achter de Rege
ringstafel met terzijde van 
hen Minister Duisenberg en 
Staatssecretaris van Royen.

A an de orde was het „V oorste l van 
w et van de leden Van A m elsvoort, 
Vermaat en W. S ch olten  om  voor 
1975 de vennootschapsbelasting te

-Door drs.
H. Notenboom
Tweede-Kamerlid KVP

verlagen en de tijdelijke zelfstandig 
genaftrek voor k leinere zelfstandi
gen te verhogen” . D it chr.-dem . ini
tiatief ontwerp was 13 m aart j.1. 
ingediend. D oor de linkse partijen 
zijn een groot aantal zeer concrete 
vragen gesteld over de doorw er
king van de verlaging m et één be- 
lastingpunt, zelfs tot individueel 
aangeduide ondernem ingen. - Nu 
w ee ' 'edereen, dat d e  fiscus ge
heid mding kent en dat er over 
belastingbedragen, d ie  een natuur
lijk  o f  rechtspersoon m oet betalen, 
niet gesproken w ordt. Norm aliter 
kent ook  de m et fisca le  aangele
genheden belaste bew indsm an  deze 
gegevens niet. Een overtrokken 
„rechtvaardigheidsdenken”  ken
m erkte de inbreng van  deze par
tijen. Onze bedoeling  w as -  m iddels 
een wat beter ondernem ingsk li
maat en wat m eer financiële  adem 
tot meer investeren te kom en. Het 
is duidelijk, dat een grotere onder
nem ing in norm ale om standighe
den meer w erkgelegenheid  kan be
houden  o f  sch eppen  dan een 
kleine. Dit doelm atigheidsdenken  
ontbrak in grote m ate aan de an
dere zijde en zo heeft én de schrif
telijke voorbereid ing én h et-debat 
b lijk  gegeven van vrij grote en vrij 
fundam entele versch illen  terzake.

D e in itia tie fn em ers  h a d d en  een  
w erkverd elin g , g em a a k t , w a a rb ij  
V an- A m elsvoort d e  p o li t ie k e  za k en  
beh a n d eld e, V erm a a t d e  m eer  e co 

n om isch e en  S cholten  de m eer  f is c a 
le.

O ndergetekende was v oor  de drie 
fracties tezamen w oordvoerder. Hij 
stelde dat de R egering in haar 
w erkgelegenheidspolitiek , die in 
veel opzichten goed  is, te w ein ig- 
rekening houdt met de slechte ren- 
dem entspositie in het bedrijfsleven 
en te w einig globaal stimulerende 
m aatregelen in haar pakket had 
opgenom en . Dat was al neergelegd 
in een aanvaarde CDA-m otie van 28: 
novem ber. De Regering zegde toen 
toe, dat zij de elem enten van de 
m otie in haar overw egingen bij 
eventueel nadere werkgelegen- 
heidsm aatregelen zou betrekken. 
Maar toen daarna de Nota inzake 
de W erkgelegenheid kwam zaten 
die elem enten er weer niet in en 
o o k  niet de m otivering van het 
ontbreken. Toen  stonden de frac
ties v oor  de keuze: o f  'o n s  wéér 
neerleggen o f  een initiatiefontwerp 
indienen. Dat laatste is het gew or
den. Ons w etsontw erp is tijdelijk 
én bescheiden: slechts één punt 
verlaging. H et w il een aanvulling 
zijn op  de regeringsmaatregelen, 
maar we hopen  dat de regering, ze 
in het instrumentarium zal m eene
m en, hetzij door verlenging, hetzij 
d oor  verhoging, hetzij door beide, 
hetzij zelfs door iéts anders. Dat al
les m oet overw ogen worden rond 
het belastingplan 1976 en niet zon
der contact m et de sociale partners.

Z o  w erd het ook  verdedigd, tegen
over diegenen, die méér w ilden, 
m.n. de VVD , die ook  am endem en
ten heeft ingediend om  het tw ee 
jaar. te doen gelden  en met tw ee
i.p .v. m et één punt te verlagen. 
Onze fracties hebben  duidelijk  ge
maakt, dat ze niet graag op de stoel 
van de regering w illen  zitten en als 
het dan m oet, dan slechts om  de 
regering én het bedrijfsleven  te to 
nen dat het ons m enens is met ohze 
intentie het ondernem ingsklim aat 
te verbeteren. Ondergetekende 
sprak over een signaalfunctie, die 
dit wetsontwerp heeft. V ooral de 
psych olog isch e  betekenis is van be
lang waarbij nooit precies concreet 
kan w orden  aangegeven welke be
drijven er het m eest van profiteren 
en w elke precies de effecten  op in 
vesteringen en w erkgelegenheid 
zullen Zijn. Letterlijk zeggen de 
bew indslieden  hetzelfde over de 
zogenaam de gerichte maatregelen, 
zoals verruim ing van de vervroegde 
afschrijving, de investeringsaftrek 
etc. Vermaat ging daarnaast ook  in 
op  het feit, dat onze maatregel al 
con junctureel is gepresenteerd (tij
delijkheid) terwijl de daling van de 
rendem enten toch  helaas .wat m eer - 
structureel is. „H et samengaan van 
een structurele en een con junctu 
rele daling bevestigt ons eens te 
m eer in de noodzaak, dat m en 
vroegtijd ig  met m aatregelen m oet 
kom en. Dat is ook  een psych olog i
sche factor,”  aldus Vermaat. B e
paald w einig m oeite had Vermaat

m et de aantijging van de P vdA ’er 
R ienks, dat in de huidige situatie 
het bedrijfsleven  vertroebeld wordt 
en dat er niets gedaan w ordt voor 
andere groepen  als consum enten, 
ambtenaren, gepensioneerden enz. • 
S cholten  ging in op een onderdeel 
van het voorstel, dat n.1. d ie onder
nem ingen, die niet in de vorm  van 
een vennootschap  w orden  gedre
ven, maar als persoonlijke onder
nem ing, ook  wat tegem oet w il k o 
men. Dat gebeurt door de zelfstan
digenaftrek voor  1975 met 400 gul
den te verhogen. Van f  1200 w ordt 
die dus v o o r  het jaar w aarover het 
w etsontw erp handelt tot f  1600 ver
hoogd . H et toevallige bestaan van 
die zelfstandigenaftrek -  een initia
tie f van de drie christen-

D r. A . J. V erm ae.t, d e a n ti-r ev o -  
lu tio n a ire  m ed ein d ien er  v a n  het 
in itia t ie fw e t je

dem ocratische fracties bij de laat
ste algem ene politieke en financiële 
beschouw ingen , dat na indiening 
van een m otie-N otenboom  es door 
de R egering w erd overgenom en -  
maakt het ju ist nu m ogelijk  om  een 
maatregel v o o r  het grotere bedrijfs
leven  globaal door te trekken naar 
het kleine bedrijfsleven. Scholten  
benadrukte dat dit na am pele 
overw eging was voorgesteld. Zeker 
ook  w egens de actuele m oeilijke si
tuatie in m iddenstand en land
bouw . 'Hij erkende dat de zelfstan
digenaftrek niet een opvangm oge

lijkheid kan zijn voor alle zorgen en 
m oeilijkheden, die in de betref
fende bedrijfssectoren helaas zo 
ruim aaanwezig zijn. Onbegrijpelijk 
was de uitlating van R ienks PvdA 
dat d oor  de zelfstandigenaftrek een 
w ig w ord t geslagen tussem (kleine- 
re) zelfstandigen en loontrekken- 
den. H et is integendeel ju ist de be
doeling de feitelijke w ig  wat 
kleiner te maken. Het is maar hoe 
je  tegenover het zelfstandig onder
nem erschap aankijkt. Opnieuw 
bleek  dat er fundam entele verschil
len zijn tussen de P vdA  en ons met 
betrekking tot de visie, op  het zelf
standig ondernem en. M arcus Bak
ker d ie  tegen ons initiatief is zoü 
ju ist graag het onderdeel zelfstan
digenaftrek willen aanvaarden. Het 
is echter terecht één geheel,

D e a m en d em en ten  w erd en  v erw o r 
pen . H e t w etson tw erp  in  d e T w eede  
K a m er  a a n v a a rd . M in ister  D u isen 
berg za l d e  Eerste-
K a m erb eh a n d elin g  en  het ad vies  
v a n  d e  R a a d  va n  S ta te  a fw a ch ten  
a lv oren s  te  beslissen  to t con tra 
seign . D a t is S ta a tsrech telijk  zeer  
ju is t . H o p e lijk  w as d it h et laatste  
f i s c a le  in itia tie fw e tso n tw erp  va n  
de C h risten -D em ocra ten .

\

móeder’s hul
HSmëtJïïE

hit hamamelis preparaat

bij' schaafwonden, lichte brandwond 
jcs. ruwe. schrale en gesprongen 
huid., helpt héérlijk verzachtend.. '
'•■o' n'.dt;iür!:jg.é‘’’qr()nd^tóf(ot;t1bor^io ; /•-
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PARTIJRAAD
K.V.P.

Vorige week vrijdag en zaterdag 
hield de K.V.P. een 
partijraadsvergadering, teneinde 
beslissingen te nemen over de 
bestuurscrisis, die was ontstaan. 
Wij schreven op 29 maart 1975 in 
een commentaar, dat het conflict 
in de K.V.P. een interne zaak was, 
waarvoor de K.V.P. zelf een 
oplossing moest zoeken.
Niettemin hebben wij met meer 
dan gewone belangstelling de 
verdere gang van zaken gevolgd. 
Immers, niet alleen de verdere 
ontwikkeling van de K.V.P. zelf 
was van belang, maar evenzeer de 
houding van de K.V.P. t.a.v. het 
C.D.A. Het conflict deed de K.V.P. 
geen goed en was ook voor het 
C.D.A. niet nuttig.
Wij constateren, dat de K.V.P. 
gekozen heeft voor de afspraken, 
die in Woudschoten tussen de drie 
partijen zijn gemaakt. Daaraan

acht de K.V.P. zich gebonden.
De partijraad van de K.V.P. 
besloot tot een reactivering van 
de eigen partij. Naar onze mening 
een juiste beslissing. Van 
A.R.-zijde is steeds gesteld, dat het 
C.D.A. als federatie gebaat is bij 
een inbreng van drie krachtige 
partners.

,  ★  ★
★

VERGEER
De K.V.P. heeft een nieuwe 
voorzitter gekozen, de heer 
Vergeer uit Utrecht.
Terecht wees hij erop, dat 
wanneer men vreest, dat een partij 
bij de kiezers niet meer aanslaat, 
dit niet wordt opgevangen door 
die partij een andere naam te 
geven en voor iedereen open te 
stellen.
Vergeer stelt, dat zoiets op de 
langere termijn ernstige gevolgen 
moet hebben, omdat de grond, 
waarin die partij veranderd is, 
wordt weggevreten.

Hij is van mening, dat de
K.V.P.-leiding moet trachten de 
katholieke kiezers weer grond 
onder de voeten te geven. 
Letterlijk zei hij vervolgens: 
„Welnu, dat kan slechts door de 
kiezers voor te houden, dat onze 
gehele levenshouding, dus ook in 
de politiek, getoetst dient te 
worden aan het woord van God. 
Vanuit dit uitgangspunt zal onze 
partij moeten participeren binnen

het C.D.A., teneinde de 
Christen-DCmocratie in ons land 
veilig de haven binnen te 
loodsen.”
Wij onderschrijven ,deze woorden 
van harte. Het C.D.A. wil niet 
louter een programpartij zijn, 
maar ook een beginselpartij. Wij 
zijn het met deze uitspraken meer 
eens, dan met sommige van zijn 
uitspraken in enkele interviews.

★  ★
★

GEEN
DOOPBEWIJS

In een vraaggesprek met „De Tijd” 
heeft Vergeer in navolging van 
Andriessen o.a. gezegd, dat ook 
niet-christenen op 
kandidatenlijsten van het C.D.A. 
geplaatst móeten kunnen worden. 
Hij maakt dan op een bepaald 
moment de opmerking: „Je kan 
moeilijk iemand om een 
doopbewijs vragen”. Nu dat 
laatste is niemands bedoeling ooit 
geweest. Aan niemand zal

gevraagd worden of hij/zij gedoopt 
is of belijdenis heeft afgelegd. Wel 
mag worden verwacht, dat 
kandidaten ook instemmen met de 
uitgangspunten van de partij, 
anders heeft het geen zin de 
kiezers voor te houden, dat onze 
gehele levenshouding getoetst 
dient te Worden aan het woord 
van God. Er wordt geen 
geloofsbelijdenis gevraagd, maar 
wel een aanvaarden van een 
algemeen geformuleerde 
grondslag en naar onze mening is 
dat een duidelijke zaak.

VERPLAATSBARE 
HOUTEN GEBOUWEN
directie- en schaftketen 
scholen  en 
kerken 
directie- en'.

H A Q D I N X  V E L D
tel. Giessendam-Hardinxveld 3888

1976 EN
Deze week is de Tweede 
Kamer hijgend van ver
moeidheid . het zomerreces 
ingegaan. Tevens breken 
daarmee de laatste weken 
aan, waarin . het kabinet 
moet trachten tot interne 
overeenstemming te komen 
over de begroting 1976.

19 7 6 .....
Men beh oeft geen kabinetslid te 
zijn om  te beseffen  dat die opgave, 
elk jaar al m oeilijk, dit jaar m oeilij- 
ker is dan ooit. De om slag in de 
conjunctuur roept problem en op, 
die zich tot nu toe niet voordeden  
o f onopgem erkt bleven.
Al te gem akkelijk en eenzijdig 
wordt door som m igen geroepen dat 
de m oeilijkheden w orden  veroor
zaakt door de uitbreiding van over-

VERDER
heidstaken en dat alleen maar dras
tisch  het snoeim es in deze over
heidsuitgaven beh oeft te worden 
gezet om  tot gezondm aking te k o 
m en.
Dat de zaken dreigen vast te lopen; 
ligt evenw el v oor  een zeer belang
rijk deel in de autonom e werking

van norm en, die oo it onder geheel 
andere om standigheden- werden 
vastgesteld, maar die bij de huidige 
conjunctuur gem akkelijk  tot uit de 
hand lopende consequenties leiden. 
Het is dan ook  niet goed  in te zien 
hoe a a n 'd e  aktuele m oeilijkheden 
het h oofd  kan w orden  geboden  
zonder dat ook  deze onder geheel 
andere om standigheden vastge
stelde norm en opnieuw  w orden  be
zien.

........en verder
Het" nevenstaande w il allerminst 
zeggen dat de om vang van de over
heidsuitgaven niet aan een zekere 
kritische beschouw ing zou moeten 
w orden onderw orpen. Integendeel, 
dat is stellig onverm ijdelijk .
Zonder de m edew erking van alle 
bew indslieden is het uitgesloten 
dat die operatie w ordt volbracht. 
Het kabinet draagt er de verant
w oordelijkheid  voor dat aan de 
m oeilijkheden op effectieve  wijze 
het h oofd  w ordt geboden .
Dit zal alleen m ogelijk  zijn als zo
w el bij het kabinet als bij de frac
ties, waarop het kabinet in beginsel 
steunt, de bereidheid aanwezig is 
ook  een aantal beleidsonderdelen  
daarin te betrekken, d ie  tot de 
„troetelkinderen”  van het kabinet 
behoren.
Om de pijn, die daarvoor op zeer 
gevoelige punten geleden  m oet 
w orden, draaglijk te m aken, zal het 
m.i. w enselijk  zijn de gehele opera
tie te ondernem en in het politieke 
kader van het perspectie f voor de 
jaren na 1976. D oet m en dit niet,' 
dan w ordt de gehele problem atiek

vee l m oeilijker op te lossen en is 
het resultaat in het beste geval dat 
„h e t weer voor een jaar gered”  is. 
A lleen een vefder dan 1976 reikend 
perspectief kan het politieke kader 
b ieden  waarbinnen forse ingrepen 
o o k  op zeer gevoelige  punten kun
nen w orden verlangd en verdragen. 
D it betekent echter w el dat alle 
partijen, die bereid zijn de niet ge
ringe problem en van nu samen op 
te lossen, zich bew ust dienen te 
zijn dat dit niet onverplichtend 
v o o r  cle volgende periode kan ge
beuren.
Ik kan ook om gekeerd zeggen, en 
dat lijkt mij eigenlijk n og  meer ter
zake: de w enselijkheid van en de 
bereidheid  tot een politieke sa
m enwerking op  langere termijn zul
len m oeten blijken uit de bijdragen 
die op  de huidige korte termijn 
w orden  geleverd om  de operatie- 
1976 te volbrengen.

V ervolg  v a n  p a g . 1

Ontwapeningsbeleid Nederland

heeft in de wereld 
een goede naam

voorbeeld  n og  onlangs het geval op  
de recente Toetsingsconferentie. 
Eerlijk gezegd stelt me het w el eens 
teleur, dat de initiatieven die je  
neemt in ons land niet voldoen de 
bekend worden.

Uitblijven van nota
Er is n oga l w a t  k r itiek  g ew eest op  
het u itb lijv en  v a n  d eze  n o ta . W as  
d ie v er tra g in g  nu  w el n od ig ?  '
In de eerste plaats wil ik stellen, 
dat eën am btelijke staf maar een
maal kan w orden  ingezet, terwijl er 
de laatste jaren op  het terrein van 
de ontwapening nogal wat aan de 
hand is. De om vang van de pro
blematiek was groter dan ik ver
m oedde toen ik enige tijd geleden 
in eerste instantië stelde dat ik 
binnen een jaar met deze nota 
hoopte v oor  de dag te kunnen k o 
men. Ik denk in dit verband b ij
voorbeeld  aan de MBFH- 
besprekingen, aan de Indiase kern
explosie en aan de T oetsingscon
ferentie. Zu lke zaken vergen veel 
voorbereiding. Daarnaast w ilde ik  
de resultaten van de recente T oet
singsconferentie nog  graag in deze 
nota verwerken. Naast deze direkte 
oorzaken noem  ik  dan nog de vele 
internationale conferenties en be
sprekingen, d ie in de afgelopen tijd 
plaats vonden. En wij waren van 
oordeel, dat je  het beleid van dag

tot dag niet ten koste kon laten 
gaan van het schrijven van deze n o
ta.
Is d e tite l „ O n tw a p en in g  en  v e ilig 
h e id ’ ’ in zo v er r e  n ie t  m is le id en d , d a t  
o n tw a p e n in g  e r  v o o r lo p ig  n iet in 
z it?  - -
T en eerste dit. O ntw apening is zo ’n 
beetje  een alom vattende term  ge
w orden  voor begrippen  als ontwa
pening, w apenverm indering en wa
penbeheersing. In  de praktijk gaat 
het m eestal om  wapenbeheersing. 
E chte ontwapeningsm aatregelen 
h ebben  w e de laatste 25 jaar eigen
lijk  n iet anders gezien dan op  het 
geb ied  van de b io log isch e  wapens 
(waar een volstrekt verb od  is). 
W anneer de M BFR -besprekingen 
zou den  slagen zou  dat een voor
b eeld  van w apenverm indering zijn, 
die je  o o k  onder het begrip  „gra
duele ontw apening”  zou  kunnen 
vatten.
O verigens vind ik  w el dat we m oe
ten k om en  tot echte w apenreduc- 
tie. Dat w ordt ook  in d e  nota ge
steld. D eze eis is trouw ens ook  heel 
du idelijk  naar voren gekom en op 
de recente ,. Toetsingsconferentie. 
D e resultaten die d e  SALT- 
besprekingen  tot nu toe  oplever

den , zijn daar als volstrekt on vol
doen de  gekenschetst.
Een ander voorbeeld . Wanneer de 
nucleaire wapens zouden  worden 
ingebracht in de M BFR-

Een ba llon  m et d a a ro n d er  een  kern b om . V oorb ee ld  va n  een  F ra n se  k e rn p ro e f b ov en  het A T O L  M o ero ero a  in  
d e S tille O cea a n  n u  tw ee  ja a r  geled en .

besprekingen en een uiteindelijke 
overeenkom st zou  leiden  tot een 
verm indering van het aantal tacti
sche kernwapens, dan is dat een 
vorm  van wapenverm indering, die 
tendeert in de richting van ontwa
pening.
Een van de lessen van de afgelopen 
decennia is overigens geweest, dat 
ontwapeningsm aatregelen erg 
m oeilijk  zijn te verwezenlijken 
zonder dat je  eerst gekom en bent 
tot maatregelen van w apenbeheer
sing. Dit om dat w apenbeheersing 
als zodanig vrees kan wegnem en. 
En vrees is doorgaans de grote bar
rière voor ontwapening.

Tenslotte zou ik  nog w illen  stellen, 
dat o fsch oon  ontwapeningsm aatre
gelen op zich  ze lf een hele goede 
zaak zijn, w e ons goed  m oeten rea
liseren, dat ontwapening alleen de 
oorzaken van spanning en onrust 
niet kan wegnem en. Naast het stre
ven naar ontwapening m oeten we 
ernstig streven naar het vestigen 
van een rechtvaardiger w ereldge
m eenschap. We m oeten dus ook 
aan de kwaliteit van die internatio
nale sam enleving grote aandacht 
besteden.

Ontw apeningsbeleid kan niet an
ders zijn dan een onderdeel van een

op  een rechtvaardige en veilige sa
m enleving gerichte politiek .
Z o  staat het ook in  de inleiding van 
de nota.

C. B rem m er

Noot:
-  M.B.F.R.: Oost-West besprekingen in 
Wenen over wederzijdse troepenvermin
deringen in Centraal Europa.
-  S.A.L.T.: Besprekingen tussen Ame- 

j rika en Rusland over beperking van de
strategische wapenen.
-  Non Proliferatie Verdrag: Dit verdrag 
beoogt de verspreiding van kernwapens 
tegen te gaan.
-  Toetsingsconferentie: Een recente te 
(fcénève gehouden conferentie waar het 
Non Proliferatie Verdrag getoetst werd 
aan de situatie op dit ogenblik.
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De protestanten vertegen
woordigen ongeveer 4% van 
de bevolking, verdeeld over 
ongeveer twintig denomina
ties en groepen. Drie-kwart 
van de Protestanten woont 
kV het zuiden. Onder Portu
gees bewind was verder op
rukken veelal verboden of 
werd het in ieder geval 
krachtig tegengewerkt. Het 
episcopaat hielp daarbij een 
handje, bijv. door het over
nemen van scholen of door 
er voor te zorgen dat verga
derplaatsen er in ieder geval 
niet als kerkgebouw zouden 
uitzien.

Goed in de markt
A ls m ede-verdrukte m inderheid 
onder het ,vorig  regim e liggen  de 
protestantse kerken thans goed  in 
de markt. Daarbij profiteren b lijk 
baar som m ige  groepen  w ier h ou 
ding nu ook  niet was om  over naar 
huis te schrijven van door andere, 
zich meer expon erende groepen  
verworven reputatie. De zeven 
maanden durende gevangenschap 
van enkele tientallen, v o o r  het 
grootste deel presbyteriaanse pre
dikanten on der erbarm élijke om 
standigheden, de m oord op  de 
synode-voorzitter dezer kerk (Ds. 
Manganhela) en enkele anderen het 
feit dat althans som m ige protes
tantse kerken reeds enige tijd  on 
der Afrikaanse le id ing  staan, h eb 
ben voor alle protestantse kerken 
niet alleen ruim te geschapen maar 
ook  een zekere goodw ill gekw eekt. 
Een groot deel van de leid ing van 
Frelimo (naar mij w erd verzekerd 
meer dan de helft der leden van het 
centraal com ité) is protestant en dit 
niet alleen van huis uit. Som m ige 
protestantse kerken  bleken o o k  al 
geruime tijd allerlei vorm en van 
ontw ikkelingsw erk voor hun reke
ning te nem en. Wij hebben  daarvan 
ook  één en ander gezien v o o r  wat 
betreft de Presbyteriaanse kerk 
(I.P.M.) en de Z even de Dags A d 
ventisten (S .D .A .). Een opvallend 
aspect is ook  hier de grote ver
deeldheid on der de protestantse 
christen: m eer dan 20 denom ina
ties. Maar als er onderling dan ook  
nog een enorm  wantrouw en heerst, 
zelfs tussen het zestal kerken dat 
tot enige sam enw erking kwam  in 
de „Christelijke Raad van M ozam 
b iqu e”  (C.C.M.) krijgt het beeld  van 
het protestantism e als geheel don 
kere tinten. Een lichtpunt is dan 
weer dat dit (althans binnen de 
C.C.M.) wordt ingezien. Dit lich t
punt zou tot lichtglans kunnen uit
groeien wanneer de nationale ze lf
standigheid ook  voeren  zou tot een 
frank en vrij gesprek  tussen de 
kerken en een hechter samengaan, 
onder meer maajc niet uitsluitend in 
het ontwikkelingsw erk.

De Christelijke Raad 
van Mozambique 

CC.CM.)
In de C.C.M . kom en zes protes
tantse kerken saam: twee grotere, 
de Presbyterianen en de V erenigde 
M ethodisten en vier kleinere, de 
Congregationalisten, de Zuidafri- 
kaanse M ethodisten (W esleyan Me- 
thodists), de vrije  M ethodisten en 
de Anglicanen. Sam enkom en en 
sam enwerken is echter nog niet 
hetzelfde. H et sam enkom en b e 
perkte zich blijkbaar tot voor kort 
tot één vergadering per jaar, het 
samenwerken tot beperkte onder
nem ingen van alle zes o f  van en
kele  uit die zes. V an  het eerste is 
een  voorbeeld  het oecum enisch  
centrum  R ica tla  van  het tw eede 
een eenvoudige op leid in g  in de 
m edische sektor in C h icu m ba n e  
waarin Presbyterianen en V er
en igde M ethodisten samengaan. 
Daarnaast dient dan te  w orden ge
n oem d dat zich in  het m idden en 
n oorden  van het land (Beira, Ham- 
pula) een groep je van zes gem een
ten heeft gevorm d tot „K erk  van 
Christus van M ozam bique”  waarin 
verschillende denom inaties sam en
gaan, d ie hun eigen -  h oogst sum 
m iere -  organisatie hebben  maar 
o o k  min o f  m eer gestructureerde 
verbindingen m et d é  kerkverbon- 
den  die -  door de n ood  gedreven -  
to t  gem eentevorm end samengaan 
zijn  gekom en. V oorzitter van dit 
belangrijk oecum enisch  experi
m ent is Ds. C h en en e  v a n  B e ira  (Me
thodist) en D s. V o n n ez  (Presbite- 
riaan, Zwitser) assisteert.

De grootste gem eente in d it nieuwe 
„verban d”  is d ie van B e ira . In  deze 
stacl is d it dan w eer de grootste 

• protestantse gem eente. Het geheel 
vertegenw oordigt een experim ent 
dat niet vallen en opstaan wordt 
uitgevoerd. Het kwam  voor dat een 
groep aangesloten b lee f tot aan het 
m om ent dat m en talrijk genoeg was 
om  weer „v o o r  z ich zelf te begin
nen” . H et experim ent lijkt vooral 
van belang doordat in  één ge
m eente niet alleen verschillende 
denom inaties maar ook  m ensen 
van verschillende stam men uit ver
schillende streken en m et versch il
lende talen w orden sam engebracht. 
Deelnem ing aan een kerkdienst van 
de gemeente' in Beira w ordt daar
door tot een heel bijzondere erva
ring.

De Presbyteriaanse 
kerk (I.P.M.)

Deze kerk (20 a 30 000 leden) is ont
staan uit zendingsw erk van het 
„D epartem ent m issionnaire de la 
Suisse R om ande” , in L ourenzo 
Marqués beter bekend als de S w iss  
M ission , la m ission suisse (Missao 
Suica). De kerk staat geheel onder 
M ozam bikaanse leid ing maar ont
vangt nog belangrijke Zw itserse as
sistentie. De leid ing is energiek en 
overbelast. De w erken zijn vele.
In een bijeenkom st van de syno- 
diale raad w erd nadrukkelijk ge
steld dat evangelie-verkondiging 
(evangelisatie) de eerste zorg  van 
de kerk uitmaakt en dat zo ook  de 
werken eert dubbel doel dienen: 
evangelieverkondiging en hulp aan 
de m edem ens. M et de naam Pres
byteriaanse Kerk is m en gelukkig. 
De verantw oordelijkheid ligt reeds 
lang bij Afrikanen. In de g em een ten  
was (en is) de situatie veelal deze 
dat de predikant de zorg heeft voor 
20 a 30 verspreid w onende groepen. 
De direkte verantw oordelijkheid 
voor die groepen  berust dan bij ou 
derlingen, onder toezicht van de 
predikant. In cut eenvoudige kader 
zijn vele gelovigen  gevorm d maar 
velen verlaten ook  de kerk bij ge
brek aan voedsel: een vernieuw de 
werkwijze is nodig  m et onder meer 
uitgebreider ’ên grondiger op leid ing 
van hen die leiding m oeten geven. 
De kerk doet allerlei ontw ikke
lingswerk óp m edisch-, landbouw 
kundig-, en educatief-gebied. Met 
name de 23 scholen  vorm en een 
grote last. D e kerk startte m et ont
w ikkelingsw erk voordat het gou
vernem ent zo ver was (bijv. land
bouw onderw ijs).
H et w erk  v a n  de k erk  o m v a t tha ns:
■  22 lagere scholen  en posten ; 80 
onderwijzers, 4000 leerlingen
■ 1 technische sch ool (beginsta- - 
dium)
■  4 internaten
O p m ed isch  ter r e in  o m v a t het w erk  
v a n  de kerk :
■ 2 ziekenhuizen (L ourenzo Mar
qués en Chicum bane)
■  2 klinieken (Antioca en Mausse)
■  1 kliniek nieuw e stijl (X ixongw e) 
Op het g eb ied  va n  d e  la n d b ou w :
■  2 centra (opleidingen en proef
tuin (M acumbane en Chicum bane).
Daarnaast m oeten aktiviteiten w or
den genoem d voor de em ancipatie 
van de vrouw: alfabetisatie, allerlei 
handwerk, gezondheidszorg, v oe 
ding.
De kerk w il, zo m ogelijk  niet an
dere kerken van de C.C.M. een 
evangelisatie-kam pagne voeren  in 
het centrum  en noorden  van  het 
land (waar m en vroeger niet m ocht 
werken). D aarvoor zouden  één o f  
m eer  predikanten 'm oeten w orden 
vrijgemaakt.
Graag zou m en gebruik m aken van 
de door het massaal vertrek van 
Portugezen sterk gedaalde prijzen 
van huizen en geboüw en om  op 
enkele plaatsen een werkcentrum  
te stichten.
D e kerk h oudt uiteraard korttakt 
m et Frelim o en overgangsregering.

Mozambique
Op 25 juni j.1. vierde Mozambique, 
voormalig kolonie van Portugal, 
haar onafhankelijkheid. Ter gele
genheid daarvan publiceerden wij 
verleden week een eerste artikel 
van mr. L. J. van der Burg die on
langs, in opdracht van de Inter
kerkelijke Coördinatie Commissie 
Ontwikkelingsprojecten, dit land 
bezocht. Ging het in het eerste ar
tikel vooral om de algemeen poli
tieke situatie en de sociaal- 
economische verhoudingen, in zijn 
tweede bijdrage leest u vooral 
over de positie van de Kerken.

Door mr. L. J. 
van der Burg

Vrij veel leden van centraal com ité 
en regering zijn lid  van deze kerk. 
De kerk tracht haar ontw ikke
lingsw erk in te passen in het rege
ringsbeleid. Tenslotte nog iets over 
de R oom s Katholieke Kerk. Deze 
kerk levert het beeld  op  van een 
diep-verscheurde kerk. V óór 25 

.april 1974, de datum van de om 
w enteling in Portugal, stond het 
episcopaat (m .u.v. de b isschop  van 
Nam pula en w ijlen de b isschop  van 
Beira) aan de verkeerde kant. De 
heren waagden zich niet o f  nauw e
lijks aan veroordeling van P ortu
gese gruwelen, werkten er veelal 
aan m ee deze te bedekken, stelden 
d e  „solidariteit”  m et hun vaderland 
(D oor het concordaat tevens hun 
broodheer) hoger dan echte solida
riteit m et het aan hun zorgen toe

vertrouw de kerkvolk. En deze h e
ren zitten er nog, zij het dat er wat 
m êt stoelen w ordt gesch oven  en 
uoi net co llege  w erd  aangevuld m et 
tw ee Afrikaanse collega ’s van -  
naar ik  begreep  -  nogal on d u id e 
lijke signatuur. H et Vaticaan 
schijnt zich  ook  overigens n iet b ij
zonder in te spannen tot het tonen  
van begrip  -  o f  daartoe niet in  staat 
te zijn. V ele  anderen h ebben  er 
m oeite m ee van de kerk n og  w at te 
verw achten. H et beeld  w ordt n og  
verder bedorven  doordat een aantal 
nonnen en paters, belast m et so 
ciaal werk als de verzorg in g  van 
een weeshuis, er de voork eu r aan 
geeft naar Portugal terug te keren, 
hun zorgen aan een  overbelast 
volk -in -opkom st achterlatend en o'p 
zijn m inst de indruk versterkend 
dat zij er niet w erkelijk  waren ter 
w ille van de m ede-m ens die hun 
was toevertrouw d. T enslotte is er 
dan onder de Portugese geestelijk 
heid d ie , w el b lijft een groep  d ie  
veeleer „b lijft  hangen”  dan dat hun 
voortgezette aanwezigheid, pasto
raal o f  anderszins, w erkelijk  iets 
voorstelt. O nder deze groep  sch ij- 
’nen- zich  ook  velen  te bevinden  die 
een voud ig  niet kunnen aanvaarden 
dat hun kerkprovincie d o o r  A fri
kaanse b isschoppen  zou  w orden  g e 
leid . D e om w enteling is te groot.

Hogere geestelijkheid
T egenover dit alles -  en vandaar de 
verscheurdheid -  staat in wat m en 
de lagere geestelijkheid p leegt te  
noem en een groep  die zich  m et hart 
en ziel verbonden  wist en w eet m et 
h e t  vo lk  van M ozam bique, d ie zich  
in de politieke ontw ikkelingen  ver
heugd en bereid  is daaraan van 
harte m ee te werken. O nder deze 
groep bevinden  zich  gelukkig  o o k  
P ortugezen -  al sch ijnt hun aantal 
niet groot -  en voorts een flink deel 
der andere buitenlanders (o.a. 
Spanjaarden, Italianen, N ederlan
ders). Van de A frikaanse geeste
lijkheid -  gering in aantal, naar ik  
m een werd mij het getal dertig  ge
noem d -  zal w ellicht een deel tot 
deze groep m ogen  w orden  gere
kend.
H et zal du idelijk  zijn dat deze 
groep het bijzonder m oeilijk  heeft. 
M et verlangen ziet zij u it naar te
kenen van begrip  van d e  zijde van 
het episcopaat en van R om e, naar 
een om m ekeer in  de leid ing. Daar

AKTIE
MOZAMBIQUE

D e v o r ig  ja a r  g es ta r te  a k tie  v o o r  
s teu n  a a n  M oza m biqu e za l op  25 
ju n i  e en  n ieu w e  im p u ls  w ord en  g e
g ev e n . O n d er  a u sp ic iën  v a n  de  
N O V IB , d e  M on d la n e stich tin g  en  
h et A n g o la  C om ité  zu llen  op  v e r 
s ch illen d e  p la a ts en  in  on s land  m a 
n ifes ta ties  p la a tsv in d en  d ie  in  het 
tek en  s ta a n  v a n  de s o lid a r ite it  m et 
h et v o lk  v a n  M oza m b iq u e . V erd er  
z a l  een  f in a n c ië le  a k tie  g ev o erd  
w o rd en  om  het F relim o  n ie t  a lleen  
m o ree l  m a a r  ook  g e ld e li jk  te  steu 
n en . (g ir o  555 D en  H a a g  - A k tie  
M oza m b iq u e) H et g e ld  d a t b innen  
k o m t g a a t  als e en  o n v o o rw a a rd e 
l i jk e  g i f t  n a a r  d e  n ieu w e  reg er in g  
v a n  M oza m biqu e.

w ordt overigens n ie t  op gewacht. 
Een aantal zet zich in op allerlei 
posten , een aantal ook  staat open 
v o o r  oecum enische kontakten en 
sam enw erking, bijv. r.k. leden  van 
het „com ité  van Vrienden van het 
v o lk  van M ozam bique”  in Beira en 
Nederlandse paters m ontfoortanen 
en  sacristijnen in L ourenzo Mar
qués. In  deze groep leeft de over
tu iging dat de r.k. kerk in  M ozam 
b iqu e elk m achtsstreven achter 
zich  m oet laten en zich  m oet toe
leggen  op verkondiging en dienst. 
D e tijdens m ijn verb lijf blijkbaar 
overw ogen  gedachte om  alle r.k. 
sch olen  aan Frelim o o f  aan het 
gouvernem ent aan te b ieden  ligt -  
als het geen valstrik w il zijn -  in de 
lijn  van de gedachten van deze 
groep.
D it bezoek  heeft mij opnieuw  ge
leerd hoezeer ook  sociaal- en ont
w ikkelingsw erk een geestelijke zaak 
is waarin de geest d ie de mensen 
drijft voortw erkt en, al dan niet 
stim ulerend, leid ing geeft. De geest 
van het evangelie, dat de Kerken 
verkondigen, kón  hen niet met rust 
laten in de grote n ood  waarin het 
vo lk  van M ozam bique w erd achter
gelaten. Zij gingen dan ook  aan de 
slag, naar de mate van hun kracht, 
en  hebben  recht op  ons daadwerke
lijk  m eeleven.
B oven d ien  bleek  dat het vrijma
kende werk der K erken in het ver
leden  -  h oe gebrekkig  ook  -  onder 
d e  gelov igen  krachten verw ekte 
w aarop het land thans is. aangewe
zen. Wij verm eldden al het grote 
aantal protestanten in de leiding 
van Frelim o. (De huidige leiding 
kent ook  een aantal R oom s- 
K atholieken  die overigens, als ik 
w el ben  ingelicht, veelal wat meer 
m oeite  m et hun Kerk hebben); De 
verm oorde  Frelim o-leider Dr.
M ondlane, was oudleerling van de 
vergrijsde maar n og  steeds aktieve 
presbyteriaanse predikant (en
voorzitter van d e  Raad van Kerken) 
Ds. Casim ir Matié.
In het algem een kan gezegd dat de 
drang naar bevrijd ing groeide „o n 
der de beadem ing van het evange
lie .”
K ortgeleden  werd in dit blad ge
steld dat de A .R .P. een nieuw  
Zuid-A frika beleid  zou  m oeten 
ontw ikkelen. Dat is juist. En in een 
w erelddeel in zo snelle en revolu
tionaire ontw ikkeling zal dit altijd 
w eer ju ist zijn. Op de inhoud van 
zulk  een beleid  gaan wij thans niet 
in. A lleen  dit: zulk een beleid  kan 
slechts dan énige positieve beteke
nis hebben  als het geïntegreerd 
w ord t in, onderdeel uitmaakt van, 
een  totaal A frika-beleid. En dit 
laatste zal ten vo lle  m oeten verdis
con teren  dat het een beleid is ten 
opzich te  van een Kontinent en van 
v o lk en  d ie  zich  vrij vochten -  en  al
thans staatkundig goeddeels vrij 
w erden  -  van blanke overheersing. 
D e  A frikanen w illen  de dienst uit
m aken in eigen huis. V oor blanken 
is daarin plaats. W elke plaats en 
h oeveel zal de toekom st leren. Het 
zal o o k  „plaatselijk”  verschillend 
zijn. Een rechtm atige eigen plaats 
zal d e  blanke echter slechts kunnen 
behouden  o f  verw erven als hij be
reid  is  d e  eigen plaats van de 
zwarte m eerderheid te aanvaarden.

Het ziet er naar uit dat Mo
zambique wel eens een 
voorbeeld zou kunnen wor
den van de ruimte die 
zwarte volken bereid zijn te 
bieden. De A.R.P. zou een 
beleid moeten ontwikkelen' 
dat deze bereidheid steunt 
en honoreert.
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Balans 10 jaar Europees landbouwbeleid:

Landbouwbeleid van groot
belang voor bestaanszekerheid boeren en tuinders
Vrijwel tegelijkertijd met het 
debat in de Landbouwcom- 
missie van de Tweede Ka
mer over de aktuele moei
lijkheden in de Landbouw, 
vond in het Europees Par
lement een landbouwdebat 
plaats met een veel wijdere 
strekking. Daar werd de ba
lans opgemaakt van tien jaar 
E.E.G.-landbouwpolitiek.
Een balans die over het ge
heel genomen tot positieve 
conclusies leidt.

D o o r drs.
J. de Korting
Tweede Kamerlid ARP

Al enkele jaren na de start van het 
Europees landbouw beleid stapel
den de m oeilijkheden zich op:
■ de boter-, tarwe- en suikerbergen 
aan het eind van de zestiger jaren
■ het achterblijven van het land
bouw inkom en in heel Europa
■ de gew eldige afvloeiing van 
mensen uit de landbouw, w aardoor 
gehele gebieden  ontvolkt dreigden 
te raken, m et alle sociale en e co 
nom ische gevolgen vandien
■ het achterblijven van de m oder
nisering van de landbouw: te oude 
gebouw en, versnipperde kavels 
met te k leine oppervlakte, een te 
kleine om vang van de produktie 
per bedrijf.
Het eerste euvel, de kostbare 
„overschotten”  veroorzaakte vooral 
wrevel bij de consum enten. De 
producenten klaagden over te lage 
prijzen v oor  hun produkten, waar
door hun inkom en in de knel kwam 
en on voldoende kon w orden  geïn
vesteerd.
Bij de laatste prijsonderhandelin- 
gen -  nog  gecom pliceerd d oor  de 
gevolgen van re- en devaluaties -

vroeg  de Duitse regering om  een 
fundam enteel debat over de gehele 
landbouw politiek, aan de hand van 
een balans van doelstellingen en 
resultaten.

Balans positief
O ver het geheel genom en leidt hét 
overzicht van tien jaar E.E.G.-

1'andbouwpolitiek tot positieve 
conclusies:
■ de produktiviteit is in de land
bou w  sterker gestegen dan in de 
industrie (100-188 resp. 100-166). 
Dat is vooral gevolg  van de af
v loeiing van 1),5 m iljoen  arbeids
krachten. D e gem iddelde opper
vlakte van de bedrijven nam 
slechts toe van 10 tot 13 ha!

■ de landbouw inkom ens zijn sterk 
gestegen, maar in som m ige landen 
iets m inder dan in andere sektorèn 
van de econom ie. De verschillen  
tussen de landbouw gebieden  zijn, 
echter nog zeer groot (1:5), evenals 
tussen de kleine en grotere bedrij
ven (1:3). A ls gevolg  daarvan ver
dw een bijna 1/3 deel (1,5 m iljoen) 
van de kleinere bedrijven.
■ de prijzen voor de consum ent
waren binnen de,E.E.G . veel stabie
ler dan daarbuiten. Tijdens de 
voedselschaarste in de laatste twee 
jaar kon de voedselvoorzien ing 
w orden veilig  gesteld, terwijl het 
prijspeil aanzienlijk m inder steeg 
dan elders (1974: E.E.G. + 10%;
V.S. + 15%; Japan + 29%). O ok zijn 
de prijzen van landbouw produkten  
ver achter gebleven bij de prijzen 
van voedingsm iddelen  en het al
gem ene prijsindexcijfer.
■ de E.E.G. is geen autarkisch 
b lok  gew orden. Dat is van belang 
om dat de G em eenschap 33% van 
het wereldhandelsverkeer in agra
rische produkten voor zijn reke
ning néémt. De invoer is met 50% 
gestegen, de uitvoer m et 100%. Dat 
is meer dan de stijging van het g e 
hele wereldhandelsverkeer in land
bouw produkten (100-159). O ok is de
E.E.G. netto-im portéur gebleven.
■ de kosten van het lan dbou w be
leid zijn weliswaar aanzienlijk 
(bijna f  15 miljard), maar zij vorm en 
slechts een klein deel van de totale 
uitgaven voor  voed in g  (±  2,5%) en 
van het bruto-nationaal produkt (±  
0,4%).

Beoordeling door 
parlement

Het Europees Parlem ent onder
sch reef na een lange dag discussie 
in grote lijnen dit positieve oordeel. 
Slechts de Gaullisten en de C om 
munisten w ilden hun goedkeuring 
niet geven. Dit resultaat is te opval
lender, om dat in het verleden van 
de zijde van de Socialisten  en van 
de Engelse Conservatieven vaak 
scherpe kritiek op het E.E.G.- 
landbouw beleid  is u itgeoefend.
De positieve opstelling van de 
overgrote m eerderheid van het Par
lem ent betekent overigens niet dat 
geen kritiek w erd geuit op belang
rijke onderdelen, zoals:
■ het in k om en sb ele id ; aangedron- 
gen werd op een versterking van 
het m oderniseringsbeleid en op in
kom enstoeslagen in noodsituaties.
■ het teg en g a a n  va n  ov ersch o tten ; 
daartoe is het gew enst voortschrij

dende 5-jaren program m a’s te ont
w erpen  die inzicht geven  in de te 
verw achten  vraag (inclu sief v oed 
selhu lpen  en voorraadvorm ing) en 
de te verw achten  produktie. Uiter
aard zullen  dergelijke ramingen 
n ooit exact k loppen , maar zij geven 
w el een betere basis v oor  het be
leid. -
■ f in a n c i ë l e  .m e d e v er a n tw o o r d e 
lijk h eid  v a n " 'd e  p ro d u cen ten  v o o r  
s tx u k tu re le  ov er s ch o tten ; erkend 
w ordt w el dat ook  de producenten 
zich  verantw oordelijk  m oeten voe 
len  v o o r  het voork om en  van over
schotten , maar het voorstel om  
daartoe eventueel de prijs van de 
w interm elk  te verm inderen o f  prijs
aanpassing van de m elk uit te stel
len , w erd  als on deugdelijk  ver
w orpen .
■ een  b e te r  m a rk tb e le id ; de hui
d ige prob lem en  bij de opslag en af
zet van het rundvlees-, m elkpoeder- 
en w ijn oversch ot kunnen worden 
verm inderd  als m en deze voorraden 
tegen  lagere prijzen aan de consu
m enten  ter besch ikk in g  stelt. De 
belastingbetaler krijgt dan in ieder 
geval waar v oor  zijn geld.
■ v ersn e llin g  v a n  het s tru k tu u rbe- 
;le id  d o o r  m eer  a a n d a ch t v o o r  m o
d er n is e r in g , om sch o lin g  en w erk g e 
leg en h e id  in  la n d b o u w g eb ied en .
■ g e lijk tr e k k en  v a n ' c o n cu rren tie 
v o o r w a a r d e n  d o o r  h a rm on isa tie  
v a n  s teu n m a a treg e len . Mr. W. 
S ch olten  zag een am endem ent aan
genom en , waarin die harmonisatie 
ook  w erd gevraagd v oor  belastin
gen en socia le  prem ies.
■ h et a c h te rw e g e  b lijven  va n  een  
eco n o m isch -m o n eta ir e  u n ie ; re- en 
devaluaties verstoren telkens weer 
d e '  gem een sch appelijke markt en 
de gevolgen  daarvan kunnen 
slechts d o o r  ingew ikkelde lapm id
delen  w orden  opgevangen.

Conclusie
A ls de Raad van M inisters het ad
vies van het Parlem ent volgt, bete
kent dat een aanzienlijke verster
k in g  van het E uropees landbouw 
beleid . Nadat jarenlang daarop 
grote kritiek is geuit, wordt thans 
vrij algem een de ju istheid  van de 
h oofd lijn en  van dat beleid erkent. 
Dat is vaji groot belang voor 
de bestaanszekerheid van de 
Europese boeren en tuin
ders. Het is niet minder van 
belang voor de voortgang 
van de Europese integratie 
waarvan het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid een 
hoeksteen vormt.

De fundamentele voor
waarde voor een goed on- 

-dernemersklimaat is gelegen 
in de maatschappelijke aan
vaarding van het zinvol zijn 
van de ondernemerscapaci- 
teit. Maar wiL deze aanvaar
ding betekenis hebben, dan 
zullen ook de voorwaarden 
voor de uitoefening van deze 
ondernemerscapaciteiten in 
de samenleving gerealiseerd 
dienen te zijn.

Er zijn ten aanzien van het on der
nemersklimaat twee belangrijke 
aspecten te onderscheiden t.w. het 
m a a tsch a p p elijk  aspect en het 
in d iv id u eel-econ om isch  aspect. De 
ondernem er, fungeert in een maat
schappelijk bestel en hij geeft voor 
zijn deel gestalte aan de sam enle
ving. Er is in een sam enleving een 
zeker vertrouw en in de toekom st 
nodig om aan de leden van de sa
menleving een zinvol functioneren 
te garanderen. Ook de ondernem er 
kan niet zinvol functioneren als er 
geen vertrouwen is in de toekom st. 
Ik ben van m ening dat men zich  er 
te gem akkelijk vanaf maakt door 
de oorzaak van de vertrouw enscri
sis voorn am elijk ,te zoeken bij de

Ondernemers
klimaat
Dit is het tweede en laatste artikel 
van prof. dr. J. G. Knol, hoogle
raar aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam, over het begrip on
dernemersklimaat en de positie 
van de ondernemer in onze samen
leving. Zijn eerste artikel las u in
N.G. van vorige week.

Door prof. dr. 
J. G. Knol
Hoogleraar economie 
aan de V.U.

idealistisch ingestelde maatschap- 
pij-kritische groeperingen. Bij vele 
jongeren  vindt m en weliswaar 
kritiek op  wat zij noem en de kapi
talistische' econom ie, maar deze 
kritiek betreft de sam enleving in 
zijn geheel. Deze kritiek kom t voort 
uit een bew ogenheid m et het lot 
van de sam enleving als een ieder 
z ijn ,e igen  belang slechts als norm 
voor het handelen hanteert.

In  de sam enleving waarin de 
m aatschappij-kritici geloven is wel 
plaats voor  ondernem ers als vak
bekw am e functionarissen in het 
produktieproces.

Oorzaak
vertrouwenscrisis

D e oorzaak van de vertrouw enscri
sis ligt m.i. ergens anders. Laat ik 
enkele punten opnoem en.
■  H óe kan m en ooit iets van de
toekom st verwachten als men er 
gezam enlijk niet in slaagt om  de 
voortdurende inflatie een halt toe 
te roepen? H oe kan een onderne
m er ooit een goede prognose ma
ken als hij in de verste verte niet 
w eet in w elke mate de inflatie zal 
toenem en? . >,
■  Wat m oet de ondernem er ver
wachten van de toekom st als hij 
steeds meer w ordt geconfronteerd 
m et het feit, dat hij als kapitalist 
w ordt betiteld en daarmede het 
od ium  van uitbuiter op  zijn hoofd  
krijgt?
■  W elke ruimte heeft hij nog oVér, 

\ als hij steeds te m aken krijgt met
looneisen  die boven  de arbeidspro
ductiviteit uitgaan, terwijl zijn p o
gingen om zijn bedrijf w instgevend 
te doen zijn door velen als a-sociaal

w orden beschouw d. Uiteraard niet 
door de fiscus.
Het zou verleidelijk  zijn om  hierop 
dieper in te gaan. Laat ik  volstaan 
m et op te m erken dat het onder
nem ersklim aat naar ~ zijn maat
schappelijk  aspect vooral verslech
terd is door, wat ik  zou willen 
noem en de roes van de welvaarts
staat. In deze roes is er een onge
m otiveerd en daarom gevaarlijk 
streven naar steeds meer welvaart. 
O ngem otiveerd, om dat m en m eent

dat m en maar eisen v oor  w el
vaartsverhoging beh oeft te stellen 
om  die gehonoreerd  te krijgen. 
Maar iedere verh ogin g  van de wel
vaart zal uit de verhoging van de 
produ ctie  m oeten  k om en  en daar
v oor  is inspanning van een ieder 
nodig . G evaarlijk om dat er een p o 
larisatie dreigt w aardoor een sta- 
b ie je  ontw ikkeling van de produc- 
tieverhoudingen  w ordt gerem d.

V ervolg  op  p a g . 6

De ondernemingswinsten in discussie:
Roes welvaartsstaat mede oorzaak van 

slechter ondernemersklimaat

„Wat m oet d e  on d ern em er  v a n  d e  toek om st v e r w a ch ten  a ls  h ij steeds  
w eer  a ls k a p ita lis t  w ord t b e tite ld ? ”
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„Het evangelie pakt de ge
hele mens, het is richtsnoer 
van het CDA. Dat betekent 
dat een beroep daarop een 
rechtmatige zaak is.” Dit zei 
onlangs prof. Steenkamp, 
voorzitter van het CDA, in 
een boeiende rede op de 
KVP-partijraad van 10 en 20 
juni jl. Enkele passages uit 
die rede geven wij hierbij 
weer.

i

Prof. Steenkam p begon  zijn toe 
spraak m et de vo lgen de opm er
kingen.
Het is v o o r  ons een hele opgave:
B om  katholieke en reform atori
sche christenen te verenigen, die 
400 jaar tegenover ' elkaar hebben  
gestaan;
B om  gereform eerden  en hervorm 
den te bundelen, d ie 100 jaar naast 
elkaar leefden ;
O om  christelijke politiek  een kans 
te geven  in een tijd d ie de ech o van* 
de „G o d  is d ood  th eorie”  ervaart;
B om  een partij te bouw en , die uit
gaat van het evangelie en toch  open  
is;
B om  h onderddu izenden  die ons 
verlieten nu terug te halen en hen 
duidelijk  te m aken dat wij geen 
ouderw etse con fession ele  organisa
tie zijn;
B om  een eigen w eg te w ijzen in 
een sch ijabare politieke tw eede
ling;
B om  drie partijen te verenigen, 
waarvan er tw ee verbon den  zijn 
met het kabinet en er één in de o p 
positie zit;
fl om  drie partij-organisaties aan
een te sm eden, die sam en bijna 250 
jaar oud zijn;
B om  een C.D .A. u it te bouw en, 
dat kiest v o o r  overleg  in een tijd 
van polarisatie,
dat aan de ontw ikkelingslanden  de 
allerhoogste prioriteit m oet geven 
in een tijd, d ie  bezeten is van egoïs
tisch materialism e, 
dat een stuk vrijheid  w il behouden  
in een tijd van collectiv isering, 
dat de N A VO  n oodzakelijk  v indt nu 
zovelen  pacifistisch  denken, 
dat de vrije  abortus afw ijst in het 
jaar van de vrouw ,' 
dat ook  opk om t V oor zelfstandigen, 
als vakbonden  troe f zijn, 
dat m atiging en versoberin g  vraagt 
in een consum ptiem aatschappij, 
en dat de landelijke publiciteits- 
steun mist, d ie  anderen w el krijgen. 
Maar toch , ondanks dat alles, b e 
staan er in 380 gem eenten  C .D.A.- 
fracties en  in  10 provin cies één sta
tenfractie. O ndanks dat alles 
stem de 92% van de A .R . voor  onze 
statuten en  w il b lijkens het laatste 
verk iezingsonderzoek  53% van ons 
vo lk  een  C .D.A. 'Dat is het ant
w oord  van de cijfers dat ik  w il aan
vullen m et een citaat.
Op 23 m ei sch reef de voorzitter van 
de C.H.U., d e  heer Van Verschuer 

in „d e  C. H. N ederlander”  een 
hoofdartikel on der de kop:
„D e  velden  van het C .D.A. zijn wit 
om  te oogsten  als wij maar durven 
en w illen  zaaien” . Dat is het ant
w oord ! K ennelijk  geldt ook  v oor  
het C .D.A.: „D e  h onden  blaffen, de 
karavaan gaat d o o r ” .

in g e l ie  e n  a p p è l

Ovfc, ^e grondslag van het C.D.A. 
zei prof. Steenkam p o.a.:
„D e artikelen 2 en  3, evangelie en 
appèl beh oren  bij elkaar zoals, en 
ik gebruik  opzettelijk  d ie  vergelij
king, zoals Petrus en 'P a u lu s  onaf
scheidelijk  zijn. Het evangelie pakt 
de geh ele -m en s, het is richtsnoer 
van het C .D .A . Dat betekent dat 
een beroep  daarop een rechtm atige 
zaak is. Daarvan zeg ik niet: „M ag 
dat n ou ?” , neen daarvan zeg ik: 
„D at m oet kunnen” . A nders zou ar- 

- tikel 2 een holle  fraze zijn. In m ijn 
laatste u itvoerige in leid ing v o o r  de 
K .V .P . Partijraad, dat was 8 jun i 
1967 in T ilburg, toen ik sprak over 
de evangelische volkspartij, heb ik 
gesteld dat naar m ijn  m ening het 
evangelie als zodan ig  geen p o li
tieke b ood sch ap  bevat. Ik  zette mij 
toen ook  a f tegen  de con fessionele  
opvattingen van B ogaers, en zei dat 
ik persoon lijk  een dunne lijn trek 
van het evangelie naar het politieke 
beleid, een dunne lijn  want het 
evangelie is im m ers gèen  recepten-.

boek , geen program en geen kap
stok. Iemand die de sam enleving 
w il veranderen behoeft niet in het 
evangelie te geloven maar iemand 
die in het evangelie gelooft, m oet 
w el de sam enleving veranderen. 
Dat is een dw ingende eis. Het is de 
absolute uitdaging en opdracht, 
niet meer maar ook  niet m inder en 
dat m oet ieder christen-dem ocraat 
goed  weten. Ik herhaal, het is een 
dunne lijn, maar ook  een navel
streng o f  een reddingslijn  zijn es
sentieel en som s vitaal. Het evange
lie geeft ergens een point o f  no re
turn, ook  in de politieke discussie. 
Dat w ilden wij w aarborgen m et alle 
aarzelingen over de concrete toe
passing en in grote bescheidenheid. 
Daarnaast doen wij een beroep op 
het gehele Nederlandse volk , zon
der onderscheid naar geloofsover
tuiging o f  m aatschappelijke groe
pering. Dat doen wij uitdrukkelijk 
en dat w oord  uitdrukkelijk is er 
m et opzet in artikel 3 bij geplaatst. 
Dat is het beroep op  die tallozen, 
waaronder er zovelen zijn die onze 
kerken al lang verlaten hebben, 
maar die toch  een stuk christelijke 
ethiek hebben bewaard. Dat is de 
paulinische w eg van de open ramen 
en open  deuren. Ik w il voor alle 
duidelijkheid naast mijn eigen op
vatting w eergeven wat de voorzitter 
van de C.H.U. en de fungerend 
voorzitter van de A .R. over dit punt 
onlangs hebben gezegd. Van V er
schuer zei in zijn rede voor de 
Unieraad op 12 april j.1.: „Wij hou
den vast aan datgene wat laatstelijk 
in de conference is doorgesproken 
en statutair vastgelegd dat het 
C.D.A. een open partij is d ie zich  
richt tot het hele Nederlandse volk. 
Wij wensen geen besloten clu b je  te 
vorm en, geen ballotage” en even 
verder stelde Van Verschuer dat 
onze roep ook „uitdrukkelijk  m oet 
uitgaan tot degenen die m isschien 
w el heel in de verte de klok  van het 
christendom  hebben  horen luiden 
o f  zelfs helemaal niet gehoord heb

ben ” . Op 29 maart sch reef Kuiper 
in Nederlandse G edachten over de 
artikelen 2 en 3. Hjj stelde daar dat 
natuurlijk de negatieve ervaringen 
van katholieken m et de kerk als 
gezaghebbende instantie in  het p o
litieke en sociale leven  en de 
christelijk-historische voork eu r om 
zich  tot het hele N ederlandse volk 
te richten hun legitiem e invloed 
hebben  gehad op  deze artikelen en 
dat die invloed  daarin ook  door
klinkt. K uiper voegde  daaraan toe

dat tenslotte ook  de hedendaagse 
anti-revolutionairen voorzichtiger 
en  bescheidener zijn geworden m et 
het trekken van scheidslijnen. Er is 
du idelijk  sprake ook  in ons land 
van een herleving van christelijke 
waarden. Velen uw er zullen dat er
varen hebben en enquêtes bewijzen 
dat. Wij moeten o o k  daarop inha
ken  m et ons appèl om  m ee te 
d oen .”
O ver de parlem entaire samenwer
k ing stelde prof. Steenkamp: „A ls

voorzitter van het C.D.A. constateer 
ik met heel velen  dat ondanks de 
verschillende opstelling ten op 
zichte van het kabinet het zwaluw
staarten van het fractiebeleid 
steeds beter gaat. Enkele cijfers 
zijn w ellicht hier het vermelden 
waard.

O p stellin g  fra c ties

Van 1 januari tot 1 jun i werd in de 
Tw eede Kam er 136 maal gestemd 
over wetsontwerpen en begrotin
gen. 135 maal stem de het C.D.A. ge
lijk; 1 maal stem de de C.H.U. an
ders. In dezelfde periode vonden 
123 stem m ingen over moties plaats. 
104 maal stem de het C.D.A. gelijk; 
9 maal stem de de C.H.U. anders 
dan de, partners, 5 maal stemde 
K.V.P. anders, en 5 maal stemde de 
A .R. anders dan de partners. Bij de 
stem mingen in de Eerste Kamer 
was tussen de partners als zodanig 
geen enkele keer sprake van ver
deeldheid.
Vorige week maandag constateerde 
minister Boersm a hier op deze 
zelfde plaats in een indrukwekkend 
p leidooi voor het C.D.A. dat er dui
delijk eert 'toenem ende samenhang 
tussen de 3 fracties te constateren 
valt. Minister Boersm a verbond 
daaraan de waarschuwing dat wij 
nü door m oeten zetten omdat an
ders de christen-dem ocratische 
eenheid in Nederland voor altijd 
foetsie zou zijn. Ik vind dat wij in 
de Kamer bij het samen optrekken 
over eigen ambities, gevoeligheden 
en korte, term ijnsuccesjes heen 
m oeten stappen, maar ook niet op 
alle slakken zout m oet leggen. Een 
stuk ruimte m oet er zijn en zal er 
blijven, ook  als er één fractie tot 
stand gekom en is.

U n iek e  kans

De C.D.A.-voorzitter beëindigde 
zijn toespraak m et de woorden: 
„D en  Uyl, Beernink en Boersma, zij 
hebben het gezegd: Het C.D.A. be
staat en het is niet meer weg te 
denken uit de Nederlandse politiek. 
Welnu, het C.D.A. heeft een unieke 
kansi Uniek betekent bijzonder 
maar betekent ook  enig, dat wil 
zeggen het is een karts die zich 
eenmaal voordoet zoals dat meer in 
het leven voorkom t, een kans die je  
nooit meer terug kunt roepen. Dan 
m oet je  hem grijpen en deze kans 
ligt nu in onze handeh. In het laat
ste jaar is het zelfvertrouwen bij de 
christen-dem ocraten heel sterk ge
groeid maar wij m oeten dat zelfver
trouwen nu om sm elten tot ver
trouwen bij ons gehele volk. Dat is 
ons appèl” .

m  i n n u M M B g —
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„De samenleving vraagt 
om winstmakers”

M en zou als ondernem ers een ern
stige fout maken als m en dit maat
schappelijk  ■ geïsoleerd zou be
schouw en. Want het is niet zonder 
reden dat er m aatschappelijk ge
zien wantrouwen bestaat tegen de 
ondernem ers en dat m en daarom 
maar eisen blijft stellen.
Z ou  ik me sterk vergissen indien 
vele m ensen in onze sam enleving 
de ondernem ers ervan verdenken 
het pleidooi voor  een verbetering 
van de ondernem ersklim aat te v oe 
ren ten bate van de eigen indivi
duele positie? Op zichzelf m oge dit 
respectabel zijn, maar het kan niet 
ontkend worden dat het zinvol is 
zich  a f te vragen o f  de sam enleving 
dit maar kritiekloos m oet accepte
ren.

Is het ook  overdreven om  te ste llen . 
dat in de kringen van de vakver
enigingen meer fundam enteel ge
dacht w ordt over de m aatschappe
lijke problem atiek en dat d e  werk
geversorganisaties niet meer doen 
dan te reageren op  uitlatingen van 
de leiders van de vakbew eging?
Is het ook  niet zo dat er van de 
kant van de ondernem ers veel 
w ordt gepraat over hun dynam i
sche functie in de samenleving, 
maar dat zij op diverse punten blijk  
geven  van een hoge mate van con 
servatisme?

H oe bekwaam  de ondernem ers dik
wijls zijn om  tech n olog ische ver
anderingen in het productieproces 
te introduceren, als het gaat om  het 
inbouw en van veranderende inzich
ten in  m aatschappelijke verhou
dingen dan valt die bekw aam heid 
niet mee. En daarbij denk ik  niet in 
de eerste plaats aan h et m aken van 
winst als w el aan de m aatschappe
lijke norm en voor het gebruiken 
van winst om  doelstellingen te rea
liseren.

M a a tsc h a p p e lijk e
d im e n sie

Indien de ondernem ers niet 
bereid zijn om  bij het nem en van 
beslissingen te letten op  het belang 
van de m edem ens en het belang 
van de sam enleving, des te onge
loofw aardiger zal m en v o o r  de sa
m enleving w orden en des te meer 
zal m en erop m oeten rekenen dat 
het leven van de ondernem er zuur 
wordt gemaakt. O f n og  anders ge
zegd: indien  de ondernem ers er 
niet in slagen aan hun activiteit een 
aanvaarde m aatschappelijke d i
m ensie te geven, des te m eer zullen 
de ondernem ers elkaar het leven 
onm ogelijk  maken.
Want is de steeds meer optredende 
concurrentiêvervalsing, een  steeds 
verder doorvretende verloedering 
in de concurrentieverhoudingen,

niet een sym ptoom  van de onge
loofw aardigheid van d è  effectiviteit 
van de ondernem erscapaciteit? Z ou  
een beter inzicht in d e  maatschap
pelijke verantwoordelijkheid van 
de ondernem ers niet leiden tot af
spraken omtrent d e  om vang van de 
totale investeringen in  de bedrijfs
tak en het maken van reguleringen 
waarbij de vakbekw am e onderne
m er kan blijven voortbestaan?
D e sam enleving vraagt om winst
m akers. Want w inst is nog steeds 
de uitdrukking van het feit dat er 
in  een productieproces een surplus 
w ordt geproduceerd. Er wordt een

waarde geproduceerd. Maar deze 
waarde m oet ook  maatschappelijk 
aanvaardbaar zijn.

Juist als wij denken over 
een andere en betere samen
leving, juist dan hebb.en wij 
mensen nodig die leiding 
kunnen geven aan het pro- 
duktieproces en die van
wege hun aanleg en oplei
ding hun typische vermo
gens beschikbaar stellen om 
onze wereld bewoonbaar te 
maken en te houden.
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Stond in mijn artikel van 
vorige week de onevenwich
tige verhouding tussen be
roepsbevolking en de ar
beidsplaatsen centraal, een 
tweede onevenwichtigheid 
op de arbeidsmarkt heeft be
trekking op het verschil tus
sen de verschillende secto
ren, bedrijfstakken en indi
viduele bedrijven en daar
mee tussen de verschillende 
beroepsgroepen en beroe
pen.

H ierboven werd al even  aangeduid 
dat hierin grote gevaren schuilen  
v o o r  de w erkgelegenheidsontw ik
keling. H oe is de situatie en wat 
zijn d e  gevolgen v oor  bepaalde b e 
roepen? In de zestiger jaren zagen 
we al een afvloei uit de landbouw , 
de textiel-, de schoeisel- en de kle
dingindustrie. Terzelfder tijd zagen 
w e grote vraag naar w erknem ers in 
de bouw , de handel, d e  d ienstensec
tor en een aantal andere industriën. 
Er was sprake van een zeker even 
wicht. Sedert 1970 en voora l vanaf 
1971 is daarin een grote, v o o r  de 
bou w  zelfs dram atische, verande
ring gekom en. De terugval van het 
aantal arbeidsplaatsen w erkt echter 
zeer verschillend uit. H et k ind van 
de rekening zijn nu de b ou w , de 
textiel,'de . kleding- en  de schoen in 
dustrie. Het .is du idelijk  dat er 
vooral voor deze bedrijfstakken  ge
richte maatregelen m oéten  kom en. 
O ok hier is de bouty van bijzondere 
betekenis, gezien het zeer grote 
aantal bedrijven (ook  bu iten  de 
bou w ) dat bij deze bedrijfstak be
trokken is. Het is om  d ie  reden  dat 
een groot bedrag v oor  aanvullende 
w erkeh is gevraagd, dat echter 
maar voor een beperkt deel door de 
regering werd besch ikbaar gesteld 
tijdens het laatste w erk loosheids- 
debat. Hier heeft de regering een 
hanteerbaar m iddel om  de gang 
van zaken te beïnvloeden . B oven 
dien mag niet w orden  vergeten dat 
de regering een zekere p lich t heeft 
aan het bouw bedrijf dat toch  een 
belangrijke bijdrage heeft gegeven  
aan de bestrijding van d e  w on ing
n ood  en daarmee een duidelijk  
antw oord heeft gegeven  op  de o p 
roep  van vorige regeringen, o.a. van 
minister Bogaers. H et lijkt boven 
dien wenselijk om  in  deze bedrijfs
tak een kortere w erktijd  per w eek 
in te voeren om  een geleidelijke 
aanpassing naar een lagere jaar
lijkse bouw produktie m ogelijk  te 
m aken met gebruikm aking van de 
wettelijke voorzien ingen  voor  
werktijdverkorting.

.Sectorstructuurbeleid
Van groot belang is een g oed  sec
torstructuurbeleid. Z oa ls bekend 
vindt in ons land d e  produktie 
plaats binnen in d iv iduele  onder- 

' nem ingen, die door m iddel van 
m arkten met elkaar verbon den  zijn, 
waar de prijsvorm ing plaatsvindt. 
Ondernem ingen die een zelfde pro- 
dukt voortbrengen b eïn v loeden  el
kaar via de prijsvorm ing. D it sys
teem  kan als een e fficiën t systeem  
werken. De toenem ende techn ische 
ontw ikkeling en het beh ou d  van 
werkgelegenheid m aken echter ook  
andere vorm en van coörd inatie 
noodzakelijk. Correctie op  de 
„n orm ale”  prijsvorm ing kan dan 
gew enst zijn. In veel gevallen  zien 
w e namelijk dat n ieuw e produk- 
tiem ethoden een uitbreiding van de 
capaciteit met zich brengen. A ls 
één ondernem ing h ierm ee begint 
dan zullen andere ondernem ers dit 
ter w ille van zelfbehoud o o k  m oe
ten doen. Het is w el du idelijk  dat 
het gevaar van overcapaciteit dan 
levensgroot wordt m et een ^ grote  
kans op prijzenoorlogen die een 
gehele bedrijfstak aan de bedelsta f 
kunnen brengen. H et kan o o k  zo 
gaan dat één ondernem ing w int en 
alle andere verdw ijnen. B ij overi
gens gezonde bedrijven  is een ze
kere coördinatie al nodig , laat staan 
als een bedrijfstak in zijn geheel in 
de problem en zit. Dan is b egele i
ding een gebiedende eis. Een paar 
jaren geleden heeft oud-m inister 
Langm an de N ederlandse H erstruc- 
turerings Maatschappij (NEHEM) 
opgericht voor deze begeleiding. 
Deze maatschappij streeft er naar, 
dat op  grond van onderzoek  gedane 
aanbevelingen ook  m etterdaad 
w orden  uitgevoerd. V oorh een  ge
beurde het nogal eens dat goede

Onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt

Vakbeweging bepleit vanwege 
arbeidsmarkt gerichte 

economische maatregelen
. Uitgangspunt regionaal beleid moet zijn: 
het brengen van arbeid naar de mensen1 toe

aanbevelingen tot sanering van be
drijfstakken werden gegeven zon
der ooit te w orden uitgevoerd tot 
schade van de betrokken onderne
m ingen.
Tot nu toe heeft de NEHEM nog 
niet veel pressiem iddelen tot zijn 
besch ikking, maar minister Lub- 
bers werkt aan een zekere verster
king, hoew el de vrijw illigheid een 
h oo fd ro l blijft spelen. Een aantal 
recente gebeurtenissen (Gero -  So- 
la) geeft echter aanleiding tot de 
vraag' o f  de overheidsinvloed be
perkt kan blijven tot subsidiem oge
lijkheden en o f  er daarnaast niet 
m oet w orden gedacht aan wette
lijke bevoegdheden  als het belang 
van de w erkgelegenheid dit nodig 
maakt. Een ondernem ing heeft 
im m ers naast econ om isch e ook  een 
socia le functie. Te denken valt aan 
een situatie waarin concentratie 
van bedrijven noodzakelijk  is om 
zoveel m ogelijk  w erkgelegenheid te 
behouden , maar waar de verschil
lende ondernem ingsleidingen zich 
om  allerlei redenen daartegen ver
zetten. Vaak is dit het geval als in 
een overigens zwakke bedrijfstak 
een der ondernem ingen zich sterk 
gen oeg  acht om  de zwakkere broe
ders uit te schakelen, waarbij deze 
op lossin g  echter bepaald niet opti
maal is voor het beh oud  van de 
w erkgelegenheid. H et kan onder 
die om standigheden noodzakelijk 
zijn te besch ikken  over wettelijke 
instrum enten die hier m edew er
king kunnen afdw ingen in het al
gem een  belang. Dan zal dit echter 
niet buiten het georganiseerde be
drijfsleven om  m oeten gebeuren. In 
de praktijk zien we tegenw oordig al 
een zekere begeleid ing van zwakke 
bedrijfstakken door stichtingen die 
m oeilijkheden  opvangen, zoals bijv. 
in de confectie-industrie.

Algemene versus 
gerichte maatregelen

Het is hier de plaats even in te gaan 
op  het m eningsverschil dat er be
staat tussen de voorstanders van 
algem ene maatregelen om  de eco 
nom ie op  te peppen en hen die ge
richte maatregelen veel geschikter 
vinden. De heer Pauw  van het 
NCW noem de dit probleem  in zijn 
beschouw ing. Natuurlijk is het 
du idelijk  dat als er sprake is van

Arbeidsmarkt
Op deze pagina leest u het tweede 
artikel in een serie van drie van 
de hand van de secretaris van het 
CNV, de heer D. H. Grasman. In 
zijn artikelenreeks reageert hij 
impliciet ook op een tweetal bij
dragen in ons blad van mr. Pauw, 
adj.-secretaris van het N.C.W. Deze 
laatste twee artikelen verschenen 
in N.G. van 3 en 10 mei. Het eer
ste artikel in de serie van de heer 
Grasman, dat als algemeen thema 
de onevenwichtigheden op de ar
beidsmarkt heeft, las u in N.G. van 
vorige week.

Door
D. H. Grasman
Secretaris CNV

een algem ene vertraging in het be
drijfsleven dat dan algem een wer
kende maatregelen, zoals verlaging 
van loon - en inkom stenbelasting, 
geboden  zijn o f  andere maatregelen 
die een soortgelijke uitwerking 
hebben. Dit type maatregelen heeft 
het kabinet dan ook  in ruime mate 
getroffen , vooral aan het eind van 
het vorige jaar. Maar dit soort 
maatregelen is niet o f  althans veel 
m inder geschikt als de m oeilijkhe
den niet algem een zijn maar zich 
vooral voordoen  in bepaalde bran
ches en bedrijven en dat is vandaag 
het geval. Er zijn gelukkig nog heel 
wat bedrijven die een goede winst 
m aken en het is zeer de vraag o f 
deze bedrijven ook  steun m oeten 
ontvangen die dan aan de zwakkere 
bedrijven in m indering m oeten 
kom en. Dat is nam elijk de uitwer
king van een wetsontwerp om  de 
vennootschapsbelasting te verla
gen.

Im m ers w ordt deze belasting be
taald over winsten; hoe meer winst 
hoe m eer belasting. Van een verla
ging van deze belasting hebben de 
bedrijven het m eeste voordeel die 
de h oogste winsten maken. A nder
zijds m oeten deze lasten dan door 
anderen w orden betaald o f  m oet de 
steun aan zwakkere bedrijven w or

den beperkt. D e bedoeling van de 
m aatregelen is evenwel om  de 
w erk loosheid  tegen te gaan en de 
econ om ie te versterken. M en be
hoeft er n iet aan te tw ijfelen  dat 
een aantal bedrijven inderdaad tot 
investeringen zullen overgaan -als 
zij hun verm ogenspositie versterkt 
zien, maar niem and kan en ige ga
rantie geven  dat er één arbeids
plaats m ee w ordt geschapen. Dat 
kan w el het geval zijn als m en de 
m aatregelen daarop concreet richt, 
door b ijvoorbeeld  overheidssubsi
dies te geven  per geschapen ar
beidsplaats. O ok dié maatregelen 
kennen w e in Nederland. Om dat de 
vakbew eging vooral naar de situa
tie op de arbeidsm arkt kijkt, is zij 
er voorstander van dat gerichte 
maatregelen worden genom en. 
Overigens heeft het CNV zich  nooit 
werkelijk verzet tegen een beperkte 
verlaging van de vennootschapsbe
lasting om dat de psychologische 
uitwerking m isschien gunstig kan 
zijn voor het klimaat van werken, 
maar veel m eer zal het niet beteke
nen.

Regionale
onevenwichtigheden

Hierboven' w erd opgem erkt dat de 
ontw ikkeling van het aantal b e 
schikbare arbeidsplaatsen geheel 
versch illend uitwerkt per bedrijfs
tak. D it geld t eveneens v o o r  de 
versch illende regio ’s in ons land en 
binnen de reg io ’s zelfs w eer per 
bedrijfstak. H et betreft hier dus een 
derde onevenw ichtigheid op  de ar
beidsmarkt.
In de zestiger jaren nam het aantal 
arbeidsplaatsen in het gehele land 
toe met het Westen als grootste 
groeier. Na 1970 zien we een sterke 
daling in het Zuiden, een gelijkblij- 
ven in het W esten en een toenam e 
van het aantal arbeidsplaatsen in 
het N oorden, hoew el veel geringer 
dan in de zestiger jaren.
In het begin  van de zeventiger ja 
ren is de w erkloosheid  beter ge
spreid- over het gehele land dan 
daarvoor, waaruit men afleidde dat 
het regionale beleid vruchten ging 
afwerpen, maar in 1974 en in het 
begin  van 1975 wordt weer een om 
gekeerde tendens waarneembaar en 
keren we blijkbaar weer terug naar 
de situatie van voorheen. Van

„Een econ om isch e  teru g g a n g  kom t in d e  p ro v in c ies  bui-ten  d e ra n d sta d  n og  s teed s h a rd er  a a n  dan  in  h et W es
ten ” . D a t geld t z ek er  v o o r  de streek  v a n  O ost-G ron in gen .

G elderland m oeten we zelfs zeggen 
dat de situatie verslechtert gedu
rende d e  laatste paar jaar. Het is 
du idelijk  dat de w erkloosheidsont
w ikkeling niet los kan w orden  ge
zien van  de bevolkingsontw ikke
ling in  de regio ’s. V o o r  het 
N oorden  geldt dan dat de vroegere 
situatie van vèrtrekoverschotten 
gepaard gaande met hoge werk
loosheidscijfers zich  gewijzigd 
heeft in vestigingsoverschotten met 
eveneens hoge w erkloosheidscij
fers, zodat we m isschien van een 
lichte verbetering kunnen spreken. 
Het O osten is vanouds het gebied 
met vestigingsoverschotten. Dit 
verh oogt de kans op  hogere werk
loosheidscijfers als het aantal ar
beidsplaatsen onvoldoende m ee
groeit. D it blijkt inderdaad het ge
val te zijn.
Het W esten kent een steeds sterker 
toenem end vertrekoversehot. Sa
men m et een tam elijk stabiel ni
veau van w erkgelegenheid resul
teert d it in  vrij lage w erkloosheids
percentages. In het Z u iden  zien 
we een  vestigingsoverschot. Mede 
door de snelle afname van het aan
tal arbeidsplaatsen (m ijnsluitingen) 
leidt d it tot een scherpe stijging 
van de w erkloosheid, voora l in 1973 
en 1974. Bekijken we de provincies 
dan is de w erkloosheid het grootst 
in D renthe, gevolgd door Lim burg, 
Frièsland, Groningen, N oord- 
Brabant, Overijssel, Zeeland, G el
derland, N oord-H olland, Zuid- 
H olland en tenslotte Utrecht. De 
verschillen  in de provincies blijven 
bestaan d och  de indruk bestaat dat 
deze geringer worden. T och  is de 
situatie van de provincies buiten  de 
randstad nog  steeds zodanig dat 
daar een algehele econ om isch e  te
ruggang harder aankom t dan in het 
Westen. Dit, gevoegd bij het feit dat 
het W esten nog steeds overbevolk t" 
is m et m ensen en arbeidsplaatsen 
leert ons dat een voortzetting o f 
zelfs een versterking van het hui
dige regionale beleid noodzakelijk  
blijft m et een meer geaccentueerde 
rol van de overheid. Dit kan door:
■ het stellen van voorw aarden bij 
het sectorstructuurbeleid (bedrij
ven en bedrijfstakken),
■  de u itbou w  van regionale ont
w ikkelingsm aatschappijen (met 
voldoen de middelen),
■ door het verschaffen van ruime 
investeringsfaciliteiten om  de on
dernem ingen over te halen zich  in 
zwakke reg io ’s te vestigen
■en tenslotte de spreiding van 
rijksdiensten, op basis van vrijw il
ligheid en zo m ogelijk d oor vesti
gingen van  nieuwe rijksdiensten, 
om dat verhuizingen op grote schaal 
ook grote  bezwaren ontm oeten;

Het uitgangspunt van het 
regionaal beleid, niet alleen 
in Nederland maar evenzeer 
in Europa, moet zijn dat de 
arbeid naar dé mensen moet 
wórden gebracht en niet het 
omgekeerde, hoewel ook het 
laatste niet geheel kan" wor
den voorkomen.

NED ERLAND SE
GEDACHTEN

WEEKBLAD VAN DE A.R.P. 
EVANGELISCHE 
VOLKS-PARTIJ 
Waarin opgenomen Ad Rem 
(officieel orgaan Arjos) 
onder redaktie van 
G. A. Kieft (voorzitter), 
mevr. T. van Gelder-de Boer,
G. de Boer
H. W. van den Brink,
D. Corporaal
dr. W. de Kwaadsteniet, 
mr. C. van de Wetering, 
drs. C. Bremmer 
(redactie-secretaris)
Adres van redaktie; 
advertenties en administratie: 
Dr. Kuyperstraat 3, 
’s-Gravenhage, 
tel. (070) 18.39.60, 
giro 89673.

Abonnementsprijs: 
f 11,50 per halfjaar.
Giro 89673 ten name 
van de A.R. partijstichting 
te ’s-Gravenhage.

Studenten Ij ongeren
abonnement
f7,- per half jaar.
Losse verkoop f  0,75.
Advertentie-exploitatie:
020-24.91.12.
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Vorige week werden in de 
Tweede Kamer de verslagen 
besproken van de vaste 
commissie voor de 
inlichtingen- en veiligheids
diensten over de jaren 
1970-1973 en 1973-1975.

Dat gebeurt één keer in de vier 
jaar. De vaste com m issie w ordt ge
vorm d door zeven fractievoorzitters 
te weten: Aarvtjes, A n d riessen , Ter- 
lou w , V an  Thijn (v o o rz it te r ),  W ie
g e l, D e G a a y  F ortm a n , D rees  en  
K ru is in g a .
De verslagen hebben  geheel be
trekking op de B innenlandse V ei
ligheidsdienst, de B .V.D. fcén van 
de vragen in onze bijdrage aan het 
debat, die m ede namens de K VP 
w erd geleverd, was, waarom niet 
ook  de militaire en de buitenlandse 
inlichtingendiensten in -d e  verslag
geving van 'de com m issie waren be
trokken.
Uitgangspunt van de beide fracties 
was, dat veiligheids- en inlichtin
gendiensten, evenals leger en p oli
tie, een noodzakelijk  kwaad zijn. 
M et evenveel nadruk op noodzake
lijk als op  kwaad. De noodzaak 
aanvaard, is het zaak, dat dergelijke 
diensten, w ier aktiviteiten zich 
krachtens haar aard grotendeels 
aan de waarneming van de samen
leving onttrekken, niet uitgroeien 
tot staatjes in de staat.
Van dat gevaar zijn zow el de R ege
ring als de Kam er zich  bewust. Zij 
streven dan ook  naar een zo groot 
m ogelijke mate van openheid als 
m et het werk van de B .V .D . in 
overeenstem m ing is. Een rol speelt 
uiteraard ook  de mate van vertrou
w en die men heeft in de Regering, 
in de met het d irecte toezicht be
laste minister en in de vaste com 
m issie van de Kamer.
Uit de verslagen van de Kam er
com m issie en uit de gedachtenwis-

De B.V.D. in de Tweede kamer

Van CIA-achtige 
toestanden in ons 
land geen sprake

seling in de Kam er kan m en opma
ken, dat van CIA-achtige toestan
den in ons land geen sprake is: Wel, 
w erden enige punten naar voren 
gebracht, die volgens onze fracties 
de aandacht verdienen, zoals het 
aandeel van Rijks- en G em eentepo
litie in de activiteiten van de 
B .V .D. D it aandeel is onverm ijde-

*

■
m
vï

(

G. C. v a n  D am : ,(BVD tr e ft  o ok  v e e l  
o n g erech tv a a rd ig d e  k r it iek ”

lijk maar het m oet w el binnen ze
kere zodanige grenzen blijven, dat 
het gezicht van de politie  naar de 
kant van de sam enleving er niet 
door gaat w orden  bepaald.
Een ander dergelijk  punt was het 
veiligheidsonderzoek  dat w ordt in 
gesteld voor  het bezetten van be
paalde als vertrouw ensfunctie aan
gem erkte betrekkingen bij de over
heid. Dat zijn er 65 000. De Kam er 
drong er met de vaste com m issie 
bij de R egering op aan dit aantal te 
beperken en aan de resultaten van 
een veiligheidsonderzoek  geen te 
absolute betekenis toe  te kennen. 
De B .V .D . is een overheidsdienst, 
die aan veel ongerechtvaardigde 
kritiek en zelfs aan verdachtm akin
gen blootstaat. Vanuit dat oogpunt 
bezien is een B V D -functie een 
w ein ig  begerensw aardige baan. 
T och  is het werk, dat m oet gebeu 
ren.

Daarom is een woord van 
waardering op zijn plaats 
voor de mensen die op een 
weinig benijdenswaardige 
post in en ten dienste van 
onze samenleving hun werk 
verrichten.

Lezers 
schrijven ons...

De redaktie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven 
samengevat weer te geven. 
Anoniem ingezonden - brieven 
worden niet opgenomeii.

Zuid-Afrika
Z e er  d a n k b a a r  ben  ik  v o o r  d e stu k 
k en  o v e r  Z u id -A fr ik a  v a n  de ka n t  
v a n  M r. B iesh eu vel in  NG v a n  10 
en  17 m ei j.L , d a a r  heb ik  va n  
g esm u ld  en  w a a rsch ijn lijk  d u izen 
d en  A R P ’ers 'in N ed erla n d  m et m ij.

D at was een eerlijk positief geluid. 
Mr. B iesheuvel blijkt het goed  aan 
te voelen , jam m er dat hij geen half 
jaar heeft kunnen blijven  dan had 
hij n og  p o s itie v er  geschreven. Wa
ren allé A .R . leden  van onze 2e 
Kam erfractie eens zover. Ik hoop 
dat onze 14 leden tellende Kamer
fractie deze w aardevolle gegevens 
van de heer B iesheuvel goed zullen 
lezen  en h erlezen  en bestu d eren  en 
toetsen  aan hun zeer foute opstel
ling ten opzichte van de enorm e 
problefnen  die Zuid-A frika heeft 
(hier valt de heer Schakel buiten). 
D oor  hem  blijven  ik en duizenden 
m et m ij A .R . N og steeds zit het mij 
dwars dat 5 leden van onze Kamer
fractie er tegen waren dat Neder

landse oorlogsbodem s na beëindi
gen van vloot m anoeuvres niet naar 
Kaapstad m ochten. DeEngelse 
v loot trouwens wel. Dat was een 
enorme klap in ’t gezicht van 
Zuid-Afrika dat M iljarden ten koste 
legt ter beveiliging van de zeeën 
rond Zuid-Afrika.

A lm elo , H . G . P rinsen

Noot: In het nummer van 5 ju li a.s. 
hoopt de heer B iesheuvel in te gaan 
op de diverse reacties op  zijn arti
kel over Zuid-Afrika die in de afge
lopen 4 nummers verschenen.

Gelijke monniken, 
gelijke kappen

Eén ding kom t in ons lan d  zeer  on
rech tvaard ig  en ook  n ie t  d em ocra
tisch voor.
V oor een ambtenaar, leraar, onder
wijzer, politiefunctionaris enz. is 
een verklaring van gedrag nodig, 
waaruit blijkt dat hij o f  zij niet met 
de justitie in aanraking is geweest. 
Dit moet een waarborg zijn -  en is 
het in de praktijk gebleken  -  dat 
publiek, leerlingen etc. de  grootste 
m ogelijke zekerheid ontvangen in 
contact te komen met mensen, van 
wie verwacht mag w orden , dat zij 
hun taak niet nadelig beïnvloeden 
door ergerlijk gedrag o f  iets derge
lijks. Maar moet dit w ettelijk ver
eiste ook niet gelden voor  de leden 
der Staten Generaal en de minis
ters der kroon? Hun am bt is wel zo 
belangrijk, dat dit m et waarborgen 
om geven dient te worden.

G. J. G riffioen , V oorth u izen .

Wij hebben op allerle i gebied voor oud en 
jong

Studieboeken (school en kerk). 
Ontspanningslektuur van bekende
en onbekende schrijvers.

Wij sturen U gaarne folders van de uitgeverijen 
De Vuurbaak en T. W ever.

Ook de folders van de boeken van W. Schippers, 
H. KingmanS, H. te Merwe en andere schrijvers.

Voor al Uw „BRONNEN” naar de

„BRONNENKONING
Postbus 8, Ulrum. Tel. 05957-422 
of antwoordnummer 1 in Houwerzijl.
(zonder postzegel).

JJ

„NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE”

Vraagt
jaar-rond chrysanten 
die staan langer....

FIDES Handelskwekerij
(stekken voor chrysantenkuituur) 
Postbus 26, tel. (01745)-2113-3700 
Telex 3.27.23 
DE LIER

Drukkerij De Longte B.V.
Postbus 171 - Dordrecht - Tel. 078-3.43.22

Snelle offsetdrukkers 
voor meerkletfren 
reklamedrukwerk

HYPOTHEEK
tot 140 % en meer. Kostel. vrijbl. off. Geen afsl.j)rov. 
GELDLENING f 5000,- 36 m. f 171,04 enz.
HUIZEN te koop gevr. en aangeboden.
Adv. en bemidd. ONROEREND GOED 
Drs. J. A. Uding & Partn. Fin. adv. en vast-
goedcons. v. Maerlantlaan 7. Amersfoort. Telefoon 
033-1.76.47 (4 lijnen)
Bijkantoren:
® v.d. Helstlaan 39, H’sum, telef. 02150-1.32.87;
© ' Tholenseweg 9, A’veen, telef. 020-43.11.99.

Serviceflat,,Dreqhtstreek”
In onze buitengewoon,fraaie serviceflat kunnen wij, na in de afgelopen jaren velen te hebben moeten 
teleurstellen, op zeer korte termijn enkele van onze

COMFORTABELE WONINGEN
opnieuw verhuren.

Voor hen die reeds plannen koesteren zich in een

sfeervolle moderne van alle gemakken voorziene serviceflat
te laten verzorgen een unieke gelegenheid. Huurprijzen variërend van f 1040,25 tot f 1094,- per maand 
voor 2 personen, bij het bewonen van 1 persoon wordt een reductie toegepast.
In onze huurprijzen zijn begrepen; de huur, de warme maaltijd met keuze, verlichting verwarming, 
huishoudelijke hulp, centrale antenne voor T.V. en radio, gediplomeerde bejaardenverzorgsters, e.d. 
vrije vestiging!
Een uitvoerige prospectus zal U op aanvraag gaarne worden toegezonden.

SERVICEFLAT „DRECHTSTREEK”
Lijsterweg 31, Sliedrecht (01840) 4358

als het op 
sm aak

Irtcrwfl**'-' ,U,WL -

uw  beste keus!

'In de riant aangelegde nieuwe wijk de 
Ruwaard te OSS zal op 1 juli a.s. een

SERVICEFLAT
VOOR OUDEREN

worden geopend.

Het flatgebouw is in de onmiddellijke 
omgeving van een wijkgebouw (in aanbouw) 
en een modern winkelcentrum gelegen.
De flats zijn bestemd voor valide oudere 
personen (vanaf 60 jaar).

. De flats zijn royaal van opzet en bevatten 2 
kamers, keuken, douche en toilet.
In het flatgebouw bevindt zich een 
afzonderlijke service-recreatie-ruimte.

De appartementen zijn voorzien van c.v., 
warm en koud stromend water, elektriciteit 
en gas.

De huurprijs bedraagt f360,- per maand, 
inclusief c.v. en watervoorziening, doch 
exclusief elektriciteit- en eventueel 
gasgebruik.

De appartementen zijn aangesloten op een 
dag en nacht bewaakt alarmsysteem.

Nadere informatie en dokumentatle worden u 
gaarne verstrekt door Stichting Zorg voor 
Bejaarden, Arendsvlucht 13 te Oss, telefoon 
04120-3.39.69.

/
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Politiek jongerenwerk krijgt subsidie
Versterking en uitbouw 

begeleidingsgroepen 
nü mogelijk

Staatssekretaris W. Meijer 
van C.R.M. heeft zich uitge
sproken voor subsidiëring 
van het werk van de jonge
renorganisaties van politieke 
partijen. Sinds 1965 hebben 
de jongerenorganisaties 
hiervoor geijverd.

Hij vindt dat zij een belangrijke rol 
spelen bij het wegw ijs m aken van 
de jeu gd  in de politiek. D e regering 
w il de jongerengroeperingen  een 
bredere werkbasis geven. W aardoor 
zij m eer aan politieke vorm ing en 
scholing  kunnen doen, aldus 
staatssekretaris Meijer.

Nota politiek jongeren
werk

De principe-uitspraken van de 
staatssekretaris zijn verheugend 
nieuws. D e staatssekretaris zal zijn 
voornem ens evenw el n og  m oeten 
vullen m et vastom lijnde regelingen. 
A .K.-senator Christiaanse heeft tij
dens de behandeling van d e  CRM- 
begroting in de Eerste Kamer, aan
dacht gevraagd v oor  de, volgens 
hem, goed e  Nota P olitiek  Jonge
renwerk van de gezam enlijke poli
tieke jongerenorganisaties.
Deze, in overleg  m et CRM  samen
gestelde nota, stelt dat door iedere 
groepering een gelijkwaardige start 
m ogelijk  m oet zijn. D us geen 
subsidie-verlening op basis van b.v. 
het aantal Kamerzetels. D e geza
m enlijke politieke jongerenorgani
saties v inden  verder dat subsidie- 
ontvangende organisaties een ge
zonde basis m oeten hebben  om  p o 
litiek jongerenw erk te ontplooien. 
D e eerder genoem de nota stelt, dat 
de organisatie voor politiek  jon ge 
renw erk als zodanig erkent dient te 
zijn d oor  de politieke partij, waarop 
haar werk, wat uitgangspunt be-

Uit de
Arj os

treft, gericht is. D eze partij dient 
m iddels een fraktie in de Staten 
Generaal vertegenw oordigd te zijn. 
D e aktiviteiten van de organisatie 
d ienen  daarnaast een landelijk ka
rakter te hebben.
Uiteraard zal aan de subsidie- 
ontvangende organisaties een aan
tal voorwaarden gesteld m oeten 
w orden  waar het gaat om  de beste
d in g  van het geld. D e politieke jo n 
geren noem en in dit verband dri'e 
kriteria:

■  het aantal scholings- en intro- 
duktiebijeenkom sten, dat georgani
seerd wordt, tezamen met de deel
nemersaantallen;

■  de regionale spreiding van deze 
bijeenkom sten;

■  de om vang en intensiviteit van 
de deelnam e van jon geren  aan al
lerlei aktiviteiten binnen de poli
tieke organisatie.

V oor  wat betreft de A rjos zal dit 
voora l betekenen een versterking 
en uitbouw  van het w erk van de 
fraktiebegeleidingsgroepen en het 
bevorderen van studieconferenties 
van de provinciale organisaties. Het 
hoofdbestuur van de A rjos zal ter
zake een konkreet beleidsplan

m oeten vaststellen.
H et A rjosbestuur heeft daar tot nu 
toe  van a f m oeten zien om dat er 
feitelijk  nog  niets vast staat. 
Slechts een bevestiging m et hand
tekening van de Staatssekretaris 
verschaft ons zekerheid.

Proefperiode 3 jaar
D e staatssekretaris organiseerde in 
m ei jl. een gesprek m et vertegen
w oordigers van de politieke par
tijen, bedoeld  als eerste oriëntatie 
teneinde elkaar te inform eren over 
de m ogelijkheden en plannen t.a.v. 
subsidiëring van politiek  jon g e 
renwerk.

Na de start van de subsidieverle
ning is er een proefperiode van 3 
jaar. Daarna m oet w orden  nagegaan 
o f  er sprake m oet zijn van een b ij
stelling, en zo ja, op  w elke wijze.

H et is het voornem en om  de p oli
tieke partijen als subsidiekanaal te 
doen  fungeren. Zij spelen  het geld 
d oor naar de organisatie o f  instel
ling die zich m et d e  ontw ikkeling 
van het jongerenw erk belast weet. 
Een standpunt dat d oor A .R .P . en 
A rjos gedeeld wordt.

D e gezam enlijke politieke jon geren 
organisaties hebben  zich  afgevraagd 
o f  bovengenoem d oriënterend 
overleg m et de partijen v oor  de 
staatssekretaris vo ldoen de basis 
is, om  tot een uiteindelijke stand
puntbepaling te kom en. Over een 
aantal uitdrukkelijke w ensen van 
de jongerenorganisaties zoals ver
w oord  in de ..Nota van het P olitiek 
Jongeren Kontakt, heeft de staats
sekretaris geen  oordeel gegeven. 
R eden  v oor  de politieke jon geren 
organisaties om  er zow el bij CRM

als bij de  besturen  van de politieke 
partijen o p  aan te dringen en er op 
toe  te zien, dat het uitgangspunt^ 
gerespekteerd w ordt, dat de jon g e 
ren in  d e  politiek e partijen vo l
led ig  betrok k en  w orden  en b lij
ven  bij het overleg  en  de vaststel
ling van een  defin itieve subsidie
regeling.

Uitzonderingspositie

D e A rjos neem t binnen  het geheel 
van politiek e jongerenorganisaties 
een u itzonderingspositie  in.
Im m ers, de A .R .P . is de enige partij 
d ie zorgt v o o r  een  vold oen d e  buro- 
bezetting en b ijbehoren de subsidie, 
d ie haar jongerenorganisatie in 
staat stelt om  een goed  stuk p oli
tiek jon geren w erk  in de praktijk te 
brengen.

Overigens, daarbij is het nuttig ef- 
fekt v oor  de A.R.P. aanwijsbaar. 
H et is duidelijk dat de partij d e  
vruchten heeft geplukt en b lijft 
p lukken  van een goed funktione- 
rende jongerenorganisatie. Bij be
sluiten over besteding van door 
CRM  beschikbaar te stellen gelden 
dient dit in gedachten te w orden 
gehouden.

Voorop dient te staan de 
wens om subsidie-regelin- 
gen (zowel t.b.v. het kader
en vormingswerk van de 
A.R.P., als t.b.v. politiek 
jongerenwerk van de Arjos), 
aan te wenden voor verster
king en uitbouw van de 
kwaliteit van de Antirevolu
tionaire politiek.

John Toxopeus

Arjos-Amsterdam
(

A ls start v o o r  het nieuw e seizoen 
organiseert A rjos-V ondelpark  te 
Am sterdam  een  zeilkam p in 
Friesland m et su ikerbrood  en Bee- 
renburg op  30 en  31 a u gu stu s. Een 
goede gelegen h eid  voor  de oude en 
nieuwe A rjossers in A m stelveen en 
Am sterdam  om  elkaar te leren 
kennen.
V oordat je  m et vakantie gaat 
opgeven  bij Frans Poelw ijk , G overt 
F linckstraat 94, Am sterdam . Tele
foon  tussen 26 ju n i en 10 juli: 020- 
76.03.‘27. S p oed ige  aanm elding is 
noodzakelijk , i.v.m . het bestellen 
van de boten .

Werkgroep C.R.M.
De fraktiebegeleidingsgroep C.R.M. 
zoekt enthousiaste (al dan niet des
kundige) mensen, ter versterking 
van de groep. Er wordt éénmaal per 
zes w eken vergaderd en daarnaast 
w ordt er regelmatig kontakt onder
houden met de AR-Tweede Kamer
leden. Elk lid van de groep bepaalt 
ze lf hoeveel hooi hij/zij op de vork 
neemt. In de brievenbus van on
derstaand adres is ruim  plaats voor 
v ee l  reaktiës.
J a a p  v a n  D ijk , V a lkh of 137, A m 
sterd a m  (te l.: 020-427682), fk o n -
taktrhan  f .b .g . C.R.M .).

' Nieuwe vice- voorzitter Arjos
Het dagelijks bestuur van de Arjos 
heeft, met instemming van het 
hoofdbestuur, een nieuwe vice- 
voorzitter gekozen: Piet Swart te 
Tietjerk. Hij volgt in deze funktie 
Ad van der Waals op, die in mei 
j.i. afscheid nam van het Arjosbe
stuur. Piet Swart is 26 jaar oud 
en werkzaam als CNV-vakbonds- 
bestuurder in de voedingsmidde- 
lënsektor, distrikt Friesland. Hij 
is voorzitter van de Friese pro
vinciale organisatie van de Ar
jos. Piet Swart zal deel uit gaan 
maken van het AR-Partijbestuur 
waarin, naast de Arjosvoorzitter, 
de Arjos een tweede (adviserend) 
lid kan benoemen. Wij wensen. 
Piet wijsheid en sukses toe op de
ze Arjospost.

Nogmaals het uitgangspunt 
van het CDA

De vorige week gehouden 
partijraad van de KVP heeft 
over een aantal zaken duide
lijkheid verschaft.
In de eerste plaats is du idelijk  ge
worden, dat de K V P in de persoon 
van de heer Vergeer, een voorzitter 
heeft d ie het vertrouwen van de 
overgrote m eerderheid van zijn 
partij geniet. Daarmee is ook  du ide
lijkheid geschapen over de vraag 
hoe de K V P zich  t.a.v. het CD A  zal 
opstellen. De K V P  zal zich getrouw  
houden aan de overeenkom sten 
van W oudschoten. Z ij zal zich  niet 
-  zoals de heer De Zeeuw  wenste -  
binnen het CD A  om vorm en tot een 
zogenaam de „op en  christen
dem ocratische partij” , en daarmee 
in wezen de huidige K V P en de zo
genaam de „4e p oot”  in een nieuwe 
partij verenigen. In de gedachte 
van de heer D e Zeeuw  en een aan
tal medestanders zou deze „n ieuw e 
K V P ”  een partij m oeten zijn met 
weliswaar het Evangelie als inspi
ratiebron maar met het program  als 
b indm iddel. D eze partij zou dan in 
het politiek  krachtenveld links van 
h et'm idden  m oeten gaan opereren. 
D e plannen van de heer De Zeeuw  
zijn  echter m et een enorm e grote 
m eerderheid verw orpen (98 van de 
112 stem m en tegen). We zouden nu 
allen verlicht adem  kunnen halen 
en  b lijm oedig  voort kunnen gaan, 
ware het niet dat de KVP-partijraad 
over tenm inste één zeer w ezenlijke 
kwestie geen duidelijkheid heèft ge

boden . Ik  doel op de grondslag van 
het CD A  en het funktioneren van 
de grondslag in de praktische p oli
tiek.
D e laatste w eken  hebben  m eer
dere vooraanstaande K V P -politici 

• hun m ening ten beste gegeven 
over de w ijze 'w aarop  het uitgangs
punt van het CD A  geïnterpre
teerd zou  dienen te worden. De 
heer A ndriessen heeft zelfs ver
klaard dat er voor wat betreft het 
open  karakter van het CDA tussen 
hem  en de heer D e Zeeuw  geen 
versch il van m ening zou bestaan. 
Er bestaan nog al wat interpretaties 
van het begrip „op en  partij” , zodat 
h ierover veel verwarring bestaat. 
Z o  heeft de heer Van Verschuer, de 
voorzitter van de CHU, een paar 
m aanden geleden nog verklaard dat 
de CHU eigenlijk een open partij is. 
U it vele  andere uitlatingen van de 
heer Van Verschuer is heel duide
lijk  gebleken  dat hij m et de open
heid  van de CHU iets geheel anders 
bedoelt dan de soort openheid die 
vele K VP-ers t.a.v. het CDA voor
staan. D eze oprisping van de h eef 
Van V erschuer heeft de verwar
ring n og  vergroot, en ik  kan me 
helaas niet geheél aan de in
druk onttrekken dat er nogal wat 
lieden te vinden zijn d ie van deze 
verwarring een dankbaar gebruik 
m aken om  met versch illende inter
pretaties verschillende groepen 
rustig te  houden. V oor deze han
delw ijze in de politiek  (die overi
gens vee l vaker voorkom t), kan ik

sow ieso weinig begrip  opbrengen. 
A ls 'het echter, zoals nu, gaat over 
zo ’n fundam entele zaak als het 
principe, het uitgangspunt van het 
CDA, acht ik dat zonder meer on 
toelaatbaar.

Geïnspireerde partij
Het w ordt nji toèh de hoogste tijd

dat er du idelijkheid  over deze zaak 
geschapen  w ordt. V rijdagavond 20 
ju n i heeft de heer A ndriessen ver
klaard dat het C D A  een door het 
Evangelie geïnspireerde partij dient 
te zijn. Dat iedereen  die aan het 
C D A  m eew erkt d it o o k  zal m oeten 
erkennen, maar dat m en niet voor 
z ich zelf het E vangelie als uitgangs
punt beh oeft te h ebben . M.a.w. een 
beroep  op  het E vangelie is als zoda
n ig legitiem , m en b eh oeft er echter 
niet op aanspreekbaar te zijn. De 
heer Aantjes h eeft o p  de laatstge
houden  AR-Partijraadsvergadering 
gezegd, dat e lk  van zijn fraktiele- 
den  op  het E vangelie aanspreek-' 
baar m oet zijn. „H et is m ijn  laatste 
lin ie dat ik  kan zeggen: vinden we 
nu echt dat d it E vangelische poli
tiek  is? Dan m oet niet één van de 
veertien  kunnen  zeggen: Voorzitter, 
dat zoeken  ju llie  m aar m et z’n der
tienen  uit, ik  h eb  daar geen b o o d 
schap aan. U w  uitgangspunt is het 
m ijne niet. D at zijn  w e politiek 
ontkracht” . H iervan zegt de heer 
V ergeer in een  interview  in „D e 
T ijd ” : „D at -is de interpretatie van 
Aantjes. H et is een duidelijk  ver
sch il in interpretatie van de statu
ten tussen de heer Aantjes en A n 
driessen. I k  k a n  h et s ta n d p u n t v a n  
A a n tje s  n ie t  o n d e rs c h r ijv en  en  ik  
k a n  h et n ie t  b e g r i jp e n ” . De heer 
V ergeer zegt dan n og  dat hij er 
ééns m et Aantjes over w il praten. 
Nu, dat lijkt m e een goed e  zaak. Ik 
w il de heer V ergeer dan echter nog 
w el m eegeven, dat hiet hier niet om 
een privé-m ening van de heer Aan
tjes gaat, maar dat het o o k  de m e
n ing van de A rjos en  d e  m ening 
van de overgrote m eerderheid van 
de A R P  is. N ogm aals, er m oet nu 
du idelijkheid  over deze kw estie ko
m en.

V eel eerder en veel vaker heb ik al 
gezegd dat het niet gaat om fraaie 
form uleringen in statuten en pro
grams, maar dat het gaat om de 
vraag o f  w e „eensgeestes” zijn. Het 
gaat er niet om  dat die Anti- 
Revolutionairen weer zo nodig hun 
zin m oeten krijgen (zoals mij on
langs d oor een KVP-er op een 
spreekbeurt werd töegevoegd). Het 
gaat hier niet om  „ je  zin krijgen” . 
Het gaat er om  dat van de Arjos 
niet mag w orden verwacht dat een 
CDA, dat zich  ook  op dit punt 
tw eeslachtig manifesteert, met en- 
toesiasm e w ordt ondersteund. Bij 
ons staat nog steeds van harte de 
w il voorop  om  elkaar in het CDA te 
vinden. Maar dan m ogen we een 
open en eerlijk gesprek over deze 
zaak niet Uit de w eg gaan.

Wezenlijke kwestie
Het gaat hier niet om  een zakelijke 
hobbel die even genomen moet 
worden, maar om  een zeer wezen
lijke kwestie waarover we eenheid 
van denken m oeten bereiken willen 
we in staat zijn gezamenlijk met 
bezieling van het CDA een partij 
m et nieuw élan te maken.

Zo’n partij heeft een duide
lijke basis nodig waarmee 
het de toekomst in kan. Met 
minder kunnen we niet toe. 
Lat,en we ons dit vooral rea
liseren bij iedere stap die we 
doen op weg naar één chris- 
ten-democratische partij.

Fred Borgman
„Onder de Hamer” is de rubriek van de 
Arjos-voorzitter
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Drie weken 'EmancipadeHet was een goede zaak 
dat de ARP op de Emancipade haar gezicht toonde
Zaterdagavond, 7 juni, trok 
de laatste groep medewer
kers van de A.R.P. huis
waarts. Zoals bekend was de 
A.R.P. op zondagen niet op 
de Emancipade, die op 8 
juni afgesloten werd, aanwe
zig.

V oor de laatste maal verlieten wij 
de Julianahal van het Jaarbeurs
com plex te Utrecht. Moe, voldaan 
en met een tikje w eem oed. Drie 
weken lang hard gewerkt, politiek  
bezig geweest, en ineens is het af
gelopen. V eel kritiek is er geleverd 
op deze m anifestatie in Utrecht. 
Ook wij zetten hier en daar kriti
sche kanttekeningen. Gezien echter 
vanuit het w erk op  het politieke 
plein kijken we positief terug. 
Naast de P.v.d.A . en de V .V .D. wa
ren daar de drie christen
dem ocratische partijen aanwezig. 
Ieder had een eigen stand m et 
daarin verw even gezam enlijke 
C.D.A.-aktiviteiten.Het is een goede 
zaak geweest dat de A .R .P. (m et 
C.H.U. en K .V.P.) m eegedaan heeft 
aan dit gebeuren. H eel wat indrin
gende politieke gesprekken zijn er

Van de

partij
gevoerd  in en nabij onze stand. De 
A .R .P . had een spel waarbij bezoe
kers nam en kon den  raden van 
vrouw elijke politici.

B eleidsprioriteiten
H et C .D .A .-Vrouw enberaad had ge
zam enlijk nog tw ee spelelem enten 
ingevoegd . De bezoekers konden

politieke prioriteiten stellen en be
leidsvoorstellen  daaraan verbinden. 
Daarna werd m en gew ogen  om 
enigszins te bepalen o f  de politieke 
lijn van de bezoeker overeenkwam  
m et de Christendem okratische be
leidslijn. Ook kon  de bezoeker m et 
ballen gooien  naar bekende p oli
tieke figuren, (leden van het kabi
net, fractievoorzitters uit de 2e ka
mer). Daarna m oest m en uitspraken 
van deze politici uitzoeken. Er is bij 
dit spel langdurig nagedacht, ge
zucht en gesteund, want het was 
niet makkelijk. Er is bü deze krea- 
tiviteiten door onze vrijw illige m e
dewerkers heel wat gesjouw d, gela
chen, achter ballen aangerend enz. 
(Een korte opsom m ing hiervan 
vindt u elders op  deze pagina). 
„W aarom  spelletjes?” , zult u zich 
afvragen. Was er niet iets beters te 
verzinnen? Om tot iets beters te 
kom en zijn deze spelelem enten in
gevoegd. H et spel was een eerste 
aanknopingspunt m et de bezoekers 
om  tot een gesprek te kom en. T ij
dens o f  na afronding van het ge
speelde spel kwam  meestal een ge
sprek op  gang over politiek in het 
algem een, de A .R .P ,, het C.D.A. 
enz. Aan het eind van een gesprek 
vroeg  m en vaak gerichte inform atie 
o f  k ocht m en brochures.

E. va n  V elth ooven  - O lde, p r es id en te iA .R .-V ro u w en k o m ité .

H. Algra 40 jaar hoofdredacteur
Op w oen sd a g  25 ju n i j . l .  w a s  H . A . 
A lg ra  40 ja a r  w erkza a m  als h oo fd 
r ed a cteu r  v a n  het F riesch  D a g b la d . 
O ok n a m en s  de red a ctie  v a n  N ed er 
landse G ed a ch ten  w illen  w ij hem  
h ierv oor  n og  onze g elu k w en sen  
a a n b ied en . D e heer A lg ra  w erd  op

Adreswijzigingen
Kamerleden
Drie leden van de Anti- 
Revolutionaire Tweede Kamer
fractie hebben sinds kort (of 
krijgen binnenkort) een ander 
adres. Voor de goede orde ge
ven wij hieronder de adreswij
zigingen door.
Drs. B. Beumer woont nu in 
Hoogezand, Hoofdstraat 157. 
(Telefoonnummer nog niet be
kend)
Mr. G.C. van Dam woont nu in 
Den Haag, De Mildestraat 32. 
Tel. 070-242554.
B. Roolvink woont met ingang 
van 11 juni in Baarn, 
Uytenbosch 26. Tel. 02154-5483..

d e jo n g s te  p a r ti jra a d  ben oem d  tot 
e r e l id  v a n  d e  A R P . V a n  d e v e le  
v er d ien s te n  d ie  toen  z ijn  g em em o
r e e rd  n oem en  w ij h ier  n ogm a a ls  
z ijn  la n g d u rig e  voorz ittersch a p  v a n  
d e red a ctie co m m iss ie  v a n  N .G . O n
d a n k s  z ijn  h o o fd red a cteu rsch a p  bij 
h et F riesch  D a g b la d  h eeft d e  h eer  
A lg r a  toch  tijd  w illen  en  ku n n en  
v r ijm a k en  v o o r  z ijn  m ed ew erk in g  
a a n  d it b la d . B ij z ijn  40 ja r ig e  ju b i 
leu m  d en k en  w ij o ok  d a a ra a n  m et  
v re ü g d e  teru g !

Jongeren
Tijdens het w erken op de Emanci
pade heb ik  vaak m oeten denken 
aan de opm èrking die je  in onze 
kring nogal eens hoort. „D e partij 
vergrijst” . Maar is dat w el zo, want 
dagelijks waren in onze stand 
A .R .-jongeren aanwezig die hard 
m eew erkten en hun politieke ach
tergrond duidelijk  konden  maken 
aan de vele jongeren  die met 
schoolklassen tegelijk op de mani
festatie aanwezig waren. Juist door 
de aanwezigheid van d e  A .R .P .- 
jongeren  in de stand zijn veel ge 
sprekken gevoerd m et diverse jo n 
gelui uit vele groeperingen. Veel is 
gesproken  over de A .R.- 
standpunten, c.q. C.D.A.-mening, 
betreffende defensie, abortus- 
provocatus, onderwijs en vorm ing 
enz. Velen waren ook  hevig geïnte
resseerd in de plaats van een chris
ten in de politiek  en in de tot
standkom ing vari het C.D.A.

HEEFT 
U DE

CONTRIBUTIE
AL

GESTORT?
GEBRUIK
ACCEPT

GIROKAART!

Abonnementsgeld 
2e halfjaar 1975

D e in n in g  v a n  de a b on n em en ts 
g eld en  v o o r  het tw eed e  h a lfja a r  
1975is g es ta rt. D e a b on n ees , d ie  
het a b on n em en tsg eld  p e r  a c 
c ep tg iro k a a rt  v o ld oen , v er zo e 
ken  w ij om  m ed ew erk in g  a a n  
een  v lo tte  a fw ik k elin g . B ij d e  
a b on n ees , d ie  ons m a ch tigd en  
to t a u tom a tisch e  in casso  v a n  het 
a b on n em en tsg eld , za l h et be
d ra g  v a n  f  11,50 d ezer  d agen  
v a n  de p o s tg iro rek e in g  w ord en  
a f  g esch reven .

U begrijpt dat er ook  v o o r  de Arjos 
stevig reklam e werd gemaakt.

Vrouwen
Uiteraard waren er o o k  veel vrou
welijke bezoekers. In verenigings
verband o f  privé.
Met deze vrouw en is . gesproken 
over het feit dat binnen een 
christen-dem ocratische partij, dus 
ook  binnen de A .R .P ., d e  vrouw  als 
gelijkw aardig partner kan mee
draaien. A ls de vrou w  maar lid 
w ordt en m ee wil doen . V eel vrou
w en vroegen  nadere informatie 
over het C.D.A. en er is nogal eens 
een afspraak gemaakt om  een poli
tiek praatje te kom en houden van
uit de A .R .P . op een avond van een 
vrouwenorganisatie. O ok  mannen 
waren er onder de bezoekers, zij 
het in m indere mate. M et deze he
ren zijn ook  pittige gesprekken ge
voerd  over de toekom st van de 
A .R .P ., c.q . het C .D.A., over de sta
tuten van het C.D.A. en over prak
tische politieke zaken.
D e gesprekken waren van een goed 
gehalte, vaak m oeilijk  want er werd 
nogal wat kennis van je  gevraagd. 
Natuurlijk was m en het niet' altijd 
eens m et onze stellingnam e maar 
m en was zeer positie f over de ma
nier waarop m en in onze stand ont
vangen w erd en de gesprekken ge
voerd  werden.
D rie w eken  lang h ebben  leden van 
onze partij en m ensen van het par
tijbureau, en enkele mannen, hard 
gw ërkt en zich  ingezet om  de men
sen duidelijk  te m aken wat christe
lijke politiek  inhoudt, wat de 
A .R .P ., c.q . het C .D.A. w il en waar 
zij m ee bezig is.

Onbehagen
Een. stuk onbehagen m oet ik toch 
nog even  kwijt. Het is voor  ons een 
onbegrijpelijke zaak dat, op een 
enkeling na, de leden  van het par
tijbestuur, bestuursleden van ka
m ercentrales, statencentrales, enz., 
totaal geen belangstelling, laat 
staan m edew erking hebben  ver
leend aan deze presentatie van onze 
partij!

- Waarom heeft het „k ader”  van onze 
partij het werk door anderen laten 
opknappen? Heeft u  voor derge
lijke werkzaam heden ook  niet een 
stukje m ede-verantw oordelijkheid? 
T ot slot onze zeer hartelijke dank 
e n  waardering voor: Onze partijlei
d ing die positief reageerde op de 
deelnam e aan de Emancipade. Het 
personeel van het partijbureau en 
het secretariaat van het C.D.A. voor 
hun ingespannen bezig  zijn t.b.v. 
de  Em ancipade. D e A .R.-vrouwen 
die, kom ende uit alle provincies, 
één o f  m eerdere dagen hard ge
w erkt hebben in onze stand. Wat 
was het warm, wat hadden we een 
dorst en som s honger! De jongelui 
die enthousiast en m et grote inzet

de A .R .P . vertegenw oordigden  in 
de stand. Onze kam erleden en be
w indslieden  die n iet alleen belang
stelling toonden maar tevens in de 
speakerscorner een politiek  verhaal 
h ielden  en met de bezoekers in dis
cussie  gingen. Het fe it dat de heer 
A antjes een zaterdagm iddag op o f
ferde om  te kom en spreken en een 
stevige discussie aan te gaan. De 
sam enwerking in het C.D.A. vrou- 
w enberaad om op  de Emancipade 
op  geëigende w ijze aanwezig te 
kunnen zijn.

Discussie en 
medewerking

Zetten  we nu een punt achter deze 
werkzaam heden? N een, nu is pgs 
een begin gemaakt. H et is de be
doeling  dat de kamercentrales, sta
tencentrales, kiesverenigingen enz., 
een  avond o f dag organiseren om. 
de brochure van het C.D.ft.- 
vrouwenberaad „S am en  (man en 
vrou w ) op w eg naar een- verant
w oordelijke m aatschappij”  te be
studeren en con clu sies en aanbeve
lingen  te  form uleren met betrek
k ing tot het em ancipatiebeleid uit
gaande van de b ijbe lse  opdracht, 
d ie  verplichtingen op legt aan de 
leden  van de sam enleving, om het 
even  o f dit m annen o f  vrouwen 
zijn. Het C.D.A. d ient m ee te wer
ken aan een em ancipatiebeleid dat 
v o o r  iedereen kansen tot m ens
w aardige ontp looiing schept.
In de brochure staan artikelen over 
Opvoeding en onderw ijs, het onvol
led ige  gezin, arbeidsm otivatie en 
dienstbaarheid etc.

Woord en daad
Wij hopen dat er b innen  onze partij 
het kom ende seizoen  hieraan met 
elan gewerkt w ordt.
Laten de leden van de partij, nu 
eens daadwerkelijk m eedoen aan 
het samenstellen van praktische 
politieke beleidspunten. Wij zijn 
van harte bereid u m eer informatie 
te verstrekken over de brochure, 
sprekers, de organisatie enz.

Door een groep mensen is 
drie weken hard gewerkt om 
het christen zijn in de poli
tiek duidelijk te maken aan 
velen. Aan twijfelaars, aan 
jong en oud, kortom aan 
'vele Nederlanders. Nu wil
len wij intern verder bou
wen. Het woord en de daad 
is nu verder aan u die dit 
leest!

Attracties Emancipade
Op het politieke plein van 
de Emancipade zorgden 
A.R.P. en C.D.A. voor enkele 
attracties ten gerieve van.de 
bezoekers. Zo kon iedereen 
in de A.R.-stand meedoen 
aan een raadselspel. De be
doeling was namen té note
ren van min of meer be
kende vrouwen, die in de 
politiek hun aktiviteiten al 
ontplooien of dat in het 
verleden deden.

A chtereenvolgens „g o k te ” men op
■  m evrouw  J. G. Kraaijeveld- 
W outers (A.R.’ T w eede Kamerlid),
■  m evrouw  Indira Ghandi 
(prem ier India),
■  'm evrou w  J,_van Leeuw en (A.R. 
T w eede Kamerlid),
■  m evrouw  Gold'a Meir (oud- 
prem ier Israël),
■  m evrouw  dr. M. A. M. K lom pé 
(oud-m inister van C.R.M.),
■  m evrouw  I. V orrink  ^(minister 
van V olksgezondheid  en M ilieuhy
giëne), en
■  m evrouw  M argareth Thatcher 
(voorzitter Conservative Party in 
Engeland).

H et C.D.A. had o.a. een ballenwerp- 
attractie, waarbij beken de N eder
landse politici als doelw it gekozen 
werden. De bedoeling  was bij de

om vergekegelde persoon een juiste 
uitspraak te plaatsen.
H ieronder vo lgen  de uitspraken, 
m et daarachter de persoon uit 
w iens mond de w oordenstroom  
voortvloeide.
■  Stilstand is achteruitgang en 
vooruitgang ontm oét weerstand 
(Andriessen).
■  Abortus i.s niet een normale m e
dische verrichting, maar een greep 
aan de noodrem  (Van Agt).
■  D e marges in de democratie zijn
sm al (Den Uyl). '
■  De rode haan kraait niet tot 1977 
koning (Wiegel).
■  Het sleutelw oord voor evangeli
sche politiek is „d ien st”  (Aantjes).
■  1975 -  V oor kabinet het „Jaar 
van  de waarheid”  (Boersma).
■  Ik  constateer, dat het kabinet 
w ortel heeft geschoten  (Van Thijn).
■  De relatie tot de christen
dem ocratische bew indslieden is 
bepaald anders dan de relatie tot de 
andere bew indslieden  (Kruisinga)._ 
Enige verwarring was aanwezig 
over de uitspraak van Boersma. V e
len  meenden, dat Van Thijn deze 
w oorden  sprak, hetgeen ( 
gedeeltelijk op  waarheid berust. 
Echter de w erkelijkheid is dat 
Boersm a de uitspraak het eerst be
zigde en Van T hijn  hem daarna min 
o f  meer citeerde. '
De toegezegde prijzen zijn 
inmiddels verzonden.

È0

♦



V.

Stichting COMFORTABEL WONEN VOOR JONG EN OUD, IN HET HARTJE 
VAN FRIESLAND, DICHT BIJ MEREN EN BOSSEN, LIGT ONZE 
PRACHTIGE SERVICE-FLAT

„Serviceflat „ Heerenhage

Heerenhage”
Heerenveen

EEN COMFORTABELE FLATWONING, die zowel aan OUDERE  
BEWONERS een HEERLIJKE WOONPLAATS biedt als aan JONGE 
MENSEN.
Voor JONG en OUD is het een VERADEMING om in de RUIME 
FLATS, MET EEN RIANT UITZICHT over het WEIDSE FRIESE 
LANDSCHAP, te WONEN.

ER IS NOG EEN BEPERKT AANTAL 1-KAMER-FLATS 
BESCHIKBAAR!

DE HUUR-PRIJZEN ZIJN:
1 -kamerflat per maand f 663,-, bewoond door 1 persoon,
1-kamerflat per maand f788,-, bewoond door 2 personen.

INDELING:
WOONKAMER VAN 25 m2, ruime keuken en douche-kamer.
Het volgende is bij de huurprijs van de ruime flats inbegrepen:
★ Iedere dag een maaltijd volgens het moderne régéthermic s steem,
★ ééns per week huishoudelijk hulp,
★ centrale verwarming,
★ waterverbruik, boilerhuur, milieu-heffing en onroerend goed-belasting.

INLICHTINGEN EN BROCHURES:
Mevr. A. ZUIDEMA, Directrice „Heerenhage”, Herenveen, maandag t/m vrijdag  ̂
van 14.00-16.00 uur. Telefoon 05130-2.37.81. Bezichtiging UITSLUITEND na 
'telefonische afspraak.
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