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HOOFDSTUK I
HET CENTRAAL COMITE
Erelid:
Dr. J. Donner (1961).
1. De samenstelling van het Centraal Comité per heden.
Stemhebbende leden van het modleramen:
dr. W. P. Berghuis, voorzitter
De la Sablonièrekade 8
mr. A. B. Roosjen, ondervoorzitter
Zach. Jansestraat 21
dr. A. Veerman, ondervoorzitter
Regentess,elaan 5
S. Silvis, voorzitter Organisatie
Commissie
Binnenlandse Baan 24
prof. mr. P. J. Verdam, voorzitter
College van Advies
Willem Rooijaardstraat 18
J. Tjalma penningmeester
Van Limburg Stirumstraat 53
prof. dr. ir. H. van Riessen
Distellaan 21
ir. A. Smid,
Hubertuslaan 9

Kampen

05292-

Amsterdam

020

- 50360

Rijswijk Z.H.

070

-986712

Barendrecht

01806-

Amsterdam

020

Hoogeveen

05280-

Aerdenhout

02500- 42795

Breda

01600- 33684

2773

3851

-721250
2733

Adviserende leden van het moderamen:
mr. B. W. Biesheuvel
(voor de Tweede Kamerfractie)
Overste den Oudenlaan 8

Aerdenhout

023

- 40695

prof. mr. W. F. de Gaay Fortman
(voor de Eerste Kamerfractie)
Zuidwerfplein 7

's-Gravenhage

070

-850750
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mr. J. H. Prins, directeur
Dr. A. Kuyperstichting
Ruychrocklaan 46

's-Gravenhage

070

-243796

mr. W. de Kwaadsteniet,
secretaris Centraal Comité
Dalenoord 73

Rotterdam

010

-320482

H.A. de Boer
(voor de ARJOS)
Van Nieuwkoopstraat 30

IJmuiden

02550- 10714

Leden gekozen door de Deputatenvergadering en Partij Convent:
W. C. Bakker
Middenweg 96B

Haarlem

023

- 52809

drs. P. C. Bos
Niobepad 9

Eindhoven

040

- 35457

dr. P. J. Boukema
Fideliolaan 107

Amstelveen

02964- 11248

ds. D. Biesma jr.
Oosteinderweg 12

Aalsmeer

02977-

6000

mr. G. C. van Dam
Minister Gerbrandijstraat 24

Nootdorp

01731-

311

-

mevr. dr. F. T. Diemer-Lindeboom
J uliana van Stolberglaan 17
Rotterdam

010

-180937

prof. mr. W. F. de Gaay Fortman
Zuidwerfplein 7

's-Gravenhage

070

-850750

ds. P. M. van Galen
Voorstraat 48

Klundert

01682-

610

D. H. Grasman
prof. dr. Onsteinlaan 20

Jutphaas

03471-

295

prof. dr. H. Jonker
Fred. Hendrikstraat 8

Utrecht

030

drs. J. de Koning
Pr. Mauritslaan 52

Voorschoten

01717-

4881

mej. J. van Leeuwen
Geuzenpad 7

Zoetermeer

01790-

4696

J. Nieuwenhuis
Weth. D. M. Plompstraat 35

Utrecht

030

- 40935

mevr. C. M. Tonkens-Kaajan
Reinier Vinkeleskade 37 lil

Amsterdam

020

-720960

6

- 19135

Ledien, gekozen door de Kamercentrales:
E. van Ruller
Floresplein 8

Groningen
K.C. Groningen 05900- 21865

W. de Boer
Keppelstraat D 113

Dokkum
K.C. L'warden

05190-

2089

Th. Brouwer
Parkstraat 21

Assen
K.C. Assen

05920-

2505

P. A. Nawijn
Zuiderkade 21

Blokzijl
K.C. Zwolle

5272-

229

J. H. Dulfer
Eekmolenweg 8

Wageningen
K.C. Arnhem

08370-

3101

H. A. van Willigen
Bernhardstraat 7

Haaften
K.C. Nijmegen

04189-

201

mr. J. A. Oosterhoff
Akker 225

De Bilt
K.C. Utrecht

030

D. Barten
Oasterstraat 55

N. Scharwoude
K.C. Den Helder 02260-

drs. J. Tamminga
Buziaustraat 6

Amsterdam
K.C. Amsterdam 020

C. van Stam
Hoofdweg 1219

Nieuw Vennep
K.C. Haarlem

ds. A. J. Kret,
Van der Brandelerkade 23
mr. W. L. van Leeuwen
Spotvogellaan 33

Leiden
K.C. Leiden
01710- 31529
's-Gravenhage
K.C. 's-Gravenhage 070-360955

H. A. Brokking
Meeuwenlaan 11

Rotterdam
K.C. Rotterdam 010

-186420

mr. W. Verheul
Joz. Israëlslaan 96

Rijswijk Z.H.
K.C. Dordrecht

-181640

A. Meulbroek
Bleek 5

Middelburg
K.C. Middelburg 01180-

ir. A. Smid
Hubertuslaan 9

Breda
K.C. Tilburg

mr. J. N. Scholten
Julianastraat 4

Andel N.B.
01832K.C. 's-Hertogenbosch

N. van Rooijen
Burg. Waszinkstraat 112

Heerlen
K.C. Maastricht 04440-

- 17346

-196080

02526-

070

2390

2452

3570

01600- 33684
205

3572
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Adviserende leden, gekozen door het bestuur van de jongerenorganisatie (A.R.J.O.S.):
H.A. de Boer
Van Nieuwkoopstraat 30
J. van Houwelingen
Ringweg Randenbroek 22E

IJmuiden
Amersfoort

02550- 10714
03490- 11043

Adjunct-secretarissen Centraal Comité:
D. Corporaal
Leliestraat 55

Moordrecht

drs. K. Dobben
Heemskerkstraat 4

Gouda

2.

01827-

3063

De mutaties in het Centraal Comité.

In het jaar 1967 onderging de samenstelling van het Centraal Comité een aantal wijzigingen: 14 personen, die in 1966 nog deel uitmaakten van het Centraal Comité, traden in 1967 om verschillende redenen uit dit college. Op de Deputatenvergadering van 14
januari 1967 werden de volgende nieuwe leden gekozen: de heer
S. Silvius, voorzitter van de Organisatie Commissie.
Als zodanig volgde hij de heer dr. A. Veerman op, die tot ondervoorzitter werd gekozen. De heer prof. mr. P.J. Verdam, volgde
de heer dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot op als voorzitter van het
College van Advies. Voorts werden gekozen de heer dr. P.J. Boukema en de heer mr. G. C. van Dam. Laatstgenoemde in de plaats
van de heer A. C. van Beek, die zich terugtrok.
De heer drs. R. Zijlstra bedankte op de vergadering van 25
februari als lid in verband met zijn benoeming tot Kamerlid. Op
het voorjaars-Partij Convent werd in zijn plaats de heer drs. J. de
Koning gekozen.
De heer J. van Eibergen zag zich in verband met drukke werkzaamheden genoodzaakt voor zijn lidmaatschap te bedanken. In
zijn plaats werd de heer D. H. Grasman gekozen, ,eveneens op het
voorjaars-Partij Convent. Daar vond ook de verkiezing van de
heer drs. P. C. Bos plaats. Tijdens de vergadering van het Centraal
Comité d.d. 25 februari 1967 werd afscheid genomen van de heren
A. C. van Beek en P. Kapinga. De afgevaardigde van de Kamercentrale Arnhem, de heer H. M. Oldenhof, werd op 25 februari
1967 opgevolgd door de heer J. H. Dulfer.
De heer mr. B. W. Biesheuvel werd op 8 april welkom geheten
als adviserend lid vanwege zijn functie van voorzitter van de
A.R. Tweede Kamerfractie. Hij nam de plaats in van de heer B.
Roolvink, die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
was geworden in het Kabinet-De Jong.
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In dezelfde vergadering was drs. J. Tamrninga aanwezig als vertegenwoordiger van de Kamercentrale Amsterdam. Als zodanig
volgde hij dr. J. H. Jonker op. In de vergadering van 23 september kon mr. J. A. Oosterhoff welkom worden geheten als vertegenwoordiger van de Kamercentrale Utrecht. Hij nam de plaats
in van de heer H. C. Smit.
De heer ir. A. Smid werd aan het begin van het jaar vertegenwoordiger van de Kamercentrale Tilburg, als opvolger van de
heer K. de Geus.
Voor de Kamercentrale Leeuwarden nam de heer W. de Boer de
plaats van de heer A. de Geus in, die tijdelijk de Kamercentrale
had vertegenwoordigd.

3. Werkzaamheden van het Centraal Comité.
Het Centraal Comité kwam in 1967 zevenmaal bijeen.
De eerste vergadering vond 's avonds plaats en wel op 13 januari,
aan de vooravond van de Deputatenvergadering.
De vergadering van 25 februari was voor een deel gewijd aan een
nabeschouwing van de verkiezingsuitslag, terwijl tevens de kabinetsformatie ter sprake kwam. De heer J. Tjalma werd herkozen
tot penningmeester en de heer prof. dr. ir. H. van Riessen tot' lid
van het moderamen.
Eveneens werd besloten de voorzitter van de jongerenorganisatie
te benoemen tot adviserend lid van het moderamen.
Uitvoering kon worden gegeven aan de beslissing, die het Centraal
Comité op 2 juli 1966 had genomen om een tweede adjunct-secretaris te benoemen. Het Centraal Comité benoemde de heer drs. K.
Dabben te Stadskanaal.
Het Centraal Comité besloot een persbericht uit te geven.
De tekst daarvan luidt als volgt:
"Het Centraal Comité van de A.R. Partij heeft in zijn vergadering van zaterdag 25 februari 1967 zeer uitvoerig gesproken
over de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
Het Centraal Comité verheugde zich vanzelfsprekend over de
gunstige uitslag voor de eigen partij, tot uiting gekomen in
de winst van twee zetels. Verschillende redenen acht zij voor
die winst aanwezig, namelijk het vertrouwen, dat het optreden van premier Zijlstra met zijn kabinet binnen korte tijd
wist te wekken, de wijze, waarop de Tweede Kamerfractie
zich in het bijzonder in het laatste halfjaar conseqUent heeft
opgesteld; de duidelijke stellingname van de partij in haar
nieuwe Program van Actie, en de duidelijke presentatie van
9

de partij in haar verkiezingscampagne. Eén en ander heeft
kennelijk ook indruk gemaakt op jonge kiezers.
Dat de A.R. Partij thans op deze wijze uit de stembus te voorschijn is gekomen bewijst, dat politiek vanuit een bewust
evangelisch uitgangspunt ook nu weerklank vindt.
Het Centraal Comité meent, dat de stembusuitslag voor de
A.R. Partij een sterke stimulans moet zijn om met grote verantwoordelijkheid haar politiek beleid waar te maken en
geloofwaardig te houden.
Het Centraal Comité besprak tevens de politieke situatie in
het licht van de informatie waarmede prof. Zijlstra bezig is.
Zij acht het totstandkomen van een nieuw kabinet op korte
termijn gewenst. Voor het Centraal Comité is speciaal van
belang of belangrijke punten uit zijn eigen program in voldoende mate in het kabinetsprogram zullen worden opgenomen.
Tevens is van grote betekenis hoe de personele samenstelling
van het nieuwe kabinet, onder welke constellatie dat tenslotte ook zal optreden, er uit zal zien.".
In de vergadering van 8 april 1967 kwam een brief d.d. 4 april
1967 van mr. P. J. M. Aalberse, voorzitter van de K.V.P., aan de
orde, waarin hij voorstelde, dat A.R.P., C.H.U. en K.V.P. op korte
termijn een gesprek zullen gaan voeren, teneinde na te gaan of
het mogelijk en wenselijk is te komen tot het formuleren van de
grondslagen van onze politiek. De brief is een antwoord op het
betreffende deel van de Deputatenrede d.d. 14 januari 1967 van
dr. W. P. Berghuis, waarin werd aangedrongen op een fundamenteel gesprek over de vraag "Wat verstaan wij onder christelijke
politiek?".
De volgende delegatie werd samengesteld: dr. W. P. Berghuis,
mr. B. W. Biesheuvel, prof. mr. P.J. Verdam, prof. dr. ir. H. van
Riessen, mr. W. Aantjes, H. A de Boer. Als waarnemers bij de
besprekingen werden aangewezen: de heren mr. W. de Kwaadsteniet en mr. J. H. Prins.
Ter voorziening 'in de vacature-H. Gringhuis op het partijbureau
(publiciteits-medewerker) besloot het Centraal Comité te benoemen de heer H. Weststrate te Vlaardingen.
Het Centraal Comité hechtte zijn goedkeuring aan de voorstellen
van het Algemeen Organisatie Comité met betrekking tot de activiteiten in het seizoen 1967/1968.
Uitvoerig werd gesproken over de gang van zaken rondom de kabinetsformatie, en over het televisie-interview van drs. J. van Putten met de heer dr. W. P. Berghuis, terwijl voorts een groot aantal brieven werd behandeld, waaronder de brief van de zogenaamde "spijtstemmers".
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Aan het slot van de vergadering werd het volgende communiqué
uitgegeven:
"Het Centraal Comité van de A.R. Partij heeft in zijn vergadering van 8 april 1967 te Utrecht onder meer het televisieinterview van de partijvoorzitter, dr. W. P. Berghuis·, op
woensdag 22 maart j .l. besproken en de daarop gevolgde
reacties.
Het Centraal Comité sluit zich aan bij de verklaring van het
moderamen van de A.R. Partij op 28 maart j.l., waarin dit
zijn vertrouwen uitspreekt in het beleid van de A.R. Tweede
Kamerfractie en haar voorzitter en in welke verklaring het
moderamen uitspreekt, dat het vertrouwen in de partijvoorzitter, die gemeend heeft uit hoofde van zijn eigen verantwoordelijkheid in bedoeld interview enkele opmerkingen
omtrent het gebeuren van de laatste tijd te moeten maken,
niet is aangetast.
In de vergadering van het Centraal Comité is gebleken, dat
er omtrent het te voeren beleid overeenstemming bestaat tussen Centraal Comité en fractie en hun voorzitters.".
De vergadering van 25 mei werd gepresideerd door mr. A. B.
Roosjen, in verband met ziekte van dr. W. P. Berghuis.
Op deze en op de volgende vergaderingen werd onder andere
steeds gehandeld over het gesprek tussen A.R.P., C.H.U. en K.V.P.,
zodat het Centraal Comité op de hoogte kon blijven van de stand
van zaken van de besprekingen.
De voorbereiding voor het Partij Convent d.d. 17 juni vond eveneens plaats, terwijl werd kennisgenomen van het rapport over
het gespreksgroepenonderwerp "Groeiend volk, beperkte ruimte".
In de vergadering van 23 september werd de heer ir. A. Smid gekozen tot lid van het moderamen in de vacature-H. M. Oldenhof.
Naar aanleiding van een brief van de heer mr. J. H. Krans te
Haarlem kwam de vraag aan de orde wie adviserende leden van
het moderamen konden zijn. Op het Partij Convent d.d. 17 juni
had de briefschrijver reeds gesteld, dat zijns inziens de opsomming
in de statuten betreffende de adviserende leden limitatief was.
Het Centraal Comité onderschreef die opvatting. Het Centraal
Comité sprak als zijn mening uit, dat wel gesproken kan worden
over "toegelaten adviseurs". Naast de behandeling van een aantal
financiële zaken werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de
taak en functionering van de partij. Dit gebeurde aan de hand
van een door het secretariaat opgestelde nota.
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Op 4 november werd.gesproken over het weekblad "Nederlandse
Gedachten". Voorts werd uitvoerig behandeld het onderwerp
"De rechtsvorm van de onderneming".
Prof. mr. P. J. Verdam leidde dit onderwerp in.
.Het volgende communiqué werd door het Centraal Comité uitgegeven:
"Het Centraal Comité van de A.R. Partij heeft vandaag tijdens zijn vergadering onder meer uitvoerig gediscussieerd
over de herziening van de rechtsvorm van de onderneming.
De discussie heeft plaatsgevonden mede naar aanleiding van
hetgeen de A.R. Partij in haar Program van Actie 1967-1971
heeft neergelegd.
Het Centraal Comité heeft uitgesproken, dat de behandeling
van deze zaak zeer bepaald urgent is.
Het Centraal Comité ziet met belangstelling tegemoet hetgeen
door het kabinet-De Jong, gelet op de hoofdlijnen van het
regeringsprogram naar voren zal worden gebracht.
In de Kamercentrales komt dit actuele punt eveneens tijdens
kaderbijeenkomsten in bespreking..
In maart 1968 zal door het Centraal Comité een partijconferentie over dit vraagstuk worden belegd".
De laatste vergadering van het Centraal Comité in 1967 had op
16 december plaats. Een reglement voor de commissie van redactie van Nederlandse Gedachten werd vastgesteld, terwijl eveneens een aantal besluiten met betrekking tot een tweetal te organiseren conferenties werd genomen over het kiesstelsel en over
de rechtsvorm van de onderneming. Ook deze vergadering werd
-wegens ziekte van dr. W. P. Berghuis-gepresideerd door mr.
A. B. Roosj en.
Het moderamen van het Centraal Comité kwam in 1967 vijftien
maal bijeen, en wel op 6 en 13 januari, 17 en 21 februari, 17 en 28
maart, 7 april, 19 mei, 16 juni, 3 juli, 1, 11 en 29 september, 20
oktober en 10 november.
Aan de meeste vergaderingen van het moderamen ging een bijeenkomst van het presidium vooraf.
Op 16 juni had er een onderhoud plaats met het dagelijks bestuur
van de Doctor Abraham Kuyperstichting over de financiële positie van de stichting. De vergadering van 3 juli bestond grotendeels uit een gesprek met de A.R. bewindslieden.
Op 11 september vond een bespreking plaats met A.R. bewindslieden, de leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer, de voor12

zitter van de Dr. A. Kuyperstichting en de voorzitter van de commissie van redactie van Nederlandse Gedachten.
Het dagelijks bestuur van de Arjos werd op 29 september ontvangen.
Het moderamen besloot op zijn vergadering van 13 januari tot
publicatie van een resolutie van de Werkgroep voor het Middenen Kleinbedrijf.
De tekst hiervan luidt:
"Het moderamen van het Centraal Comité van de Anti-Revolutionaire Partij acht het van belang de volgende resolutie,
welke werd ontvangen van de Werkgroep Midden- en Kleinbedrijf van de A.R. Partij, in de publiciteit te brengen.
Het wetsontwerp Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's, kortheidshalve A.W.Z. genoemd, is op de laatste vergaderingen van de Werkgroep Midden- en Kleinbedrijf van
de Anti-Revolutionaire Partij, uitvoerig aan de orde geweest.
Het spreekt vanzelf dat met name is nagegaan wat de financiële gevolgen van de A.W.Z. zullen zijn voor het Middenen Kleinbedrijf.
Daarbij juicht de werkgroep het principe van het eigen risico toe. Niet alleen prikkelt dit het verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen, maar ook bestaat hier een mogelijkheid
de premielast te verlichten.
De werkgroep is echter van mening, dat de inhoud, die het
wetsontwerp aan het eigen risico geeft, weinig bevredigend
is. Ook ziekenhuisverpleging, gedurende minder dan één jaar,
kan grote financiële gevolgen hebben. Daarom pleit de werkgroep voor nadere studie over grenzen en inhoud van het
eigen risico.
Hierbij zal dan een keuze gedaan moeten worden uit twee
mogelijkheden. Of een eigen risico uitgedrukt in de verpleegtijd of een eigen risico uitgedrukt in een eigen geldelijk aandeel in de kosten. Bij deze laatste vorm zal het draagkrachtbeginsel moeten worden toegepast.
Een ander punt dat de speciale aandacht van de werkgroep
heeft, is het "voorzieningen-pakket" van de A.W.Z. Volgens
de werkgroep is bij de bepaling van dit pakket teveel uitgegaan van wat reeds door de ziekenfondsen wordt verzekerd.
Dit uitgangspunt heeft belangrijke nadelen voor middenstanders met een inkomen boven de welstandsgrens. Met name
voor deze groep pleit de A.R. werkgroep voor een verbreding
van het karakter van de A.W.Z. Deze wet moet als bodem in
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algemene zin gaan fungeren voor de redelijkheid niet meer
individueel te dragen geneeskundige risico's. Hiertoe moeten
in ieder geval klinische-specialistische hulp en verzorging in
ziekenhuizen en verpleeginstellingen worden gerekend".
Na afloop van de moderamenvergadering van 22 maart werd de
volgende verklaring uitgegeven:
"Het moderamen van het Centraal Comité van de A.R. Partij is
dinsdagavond 28 maart 1967 bijeengeweest ter bespreking van het
televisie-interview van de partijvoorzitter, dr. W. P. Berghuis,
O!P woensdag 22 maart j.l. en de daarop gevolgde reacties.
De bespreking van deze zaak zal eveneens aan de orde komen
in de vergadering van het Centraal Comité van 8 april a.s.
Het moderamen erkent uiteraard volkomen de eigen verantwoordelijkheid van de A.R. Tweede Kamerfractie.
Het spreekt zijn vertrouwen uit in het beleid van de fractie en
haar voorzitter.
De partijvoorzitter heeft uit hoofde van zijn eigen verantwoordelijkheid in het televisie-interview enkele opmerkingen gemaakt
omtrent het gebeuren van de laatste tijd. Bij het moderamen is
het vertrouwen in de partijvoorzitter daardoor niet aangetast".
Op 1 september besloot het moderamen het volgende persbericht
uit te geven:
"Dr. W. P. Berghuis heeft zijn werkzaamheden als partijvoorzitter en als voorzitter van de A.R. Eerste Kamerfractie met ingang
van heden hervat. Vandaag presideerde hij de eerste vergadering
van het dagelijks bestuur van de A.R. Partij in het nieuwe seizoen".
Het Centraal Comité zal op 23 september a.s. bijeenkomen. Tij.
dens deze bijeenkomst zal van gedachten worden gewisseld over
de voortgang van het gesprek tussen K.V.P., C.H.U. en A.R.P.
Op 21 oktober zal het Partij Convent te Utrecht worden gehouden.
De middagbijeenkomst staat ook in het teken van de ontwikkelingen over het partijwezen in Nederland. Het voornemen bestaat
een open discussie tussen de Conventsleden te laten plaatsvinden
over de doeleinden waarnaar de A.R.P. dient te streven en naar
de inhoud van een evangelische politiek in deze tijd.
Het is niet de bedoeling tot afgeronde conclusies te komen. Dit
zou ook onjuist zijn ten opzichte van de kiesverenigingen, aangezien aan deze is gevraagd over deze materie gespreksgroepen
in te stellen.
De discussie op het Partij Convent heeft ten doel bouwstenen
voor deze discussie aan te dragen".
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V.l.n.r. de heren drs. J. A. Dirksen, dr. J. Zijlstra, prof. dr. W. Albeda en drs .
J. Boersma en enkele medewer:ksters van het partijbureau (Partij Convent
17 juni 1967).

HOOFDSTUK 11
DE PARTIJ CONVENTEN
1.

Het voorjaars-Partij Convent op 17 juni te Utrecht.

De onder-voorzitter mr. A. B. Roosjen, leidt dit Convent dat gehouden werd in "Esplanada", te Utrecht, aangezien de voorzitter,
dr. W. P. Berghuis, wegens ziekte niet aanwezig kan zijn.
De fractievoorzitter van de A.R.P. in de Tweede Kamer, mr. B.
W. Biesheuvel, is eveneens door ziekte verhinderd.
Mr. W. Aantjes, vervangt hem in zijn hoedanigheid van waarnemend fractievoorzitter.
Op deze vergadering zijn o.m. aanwezig de A.R. bewindslieden
drs. J. A. Bakker, B. Roolvink, ir. W. F. Schut, A. van Es en mr.
J. H. Grosheide. Voorts dr J. Donner, erelid, en de heren M. Ruppert en dr. J. R. Stellinga, beiden lid van de Raad van State en
prof. dr. J. Zijlstra, oud-minister-president.
De voorzitter houdt een rede, gepubliceerd in de brochure "Geen
gezapige rust".
Herdacht wordt de heer A. Bakker, lid van het Partij Convent
als afgevaardigde van de Statencentrale Amersfoort, die op 15 mei
1967 is overleden.
Hierna worden de jaarverslagen 1966 van het Centraal Comité, de
Arjos, het College van Advies, de Dr. A. Kuyperstichting en de
beide Kamerfracties behandeld.
De discussie over deze stukken neemt enige tijd in beslag en
wordt na de lunchpauze voortgezet waarna goedkeuring volgt.
Vervolgens wordt de uitslag van de stemmingen bekend gemaakt
betreffende vacatures in het Centraal Comité en de Organisatie
Commissie.
Wat betreft de voorziening in de vacatures in het Centraal Comité van de heren J. van Eibergen te Utrecht en drs. R. Zijlstra
te Voorschoten worden uitgebracht op de heer D. H. Grasman te
Jutphaas, 51 stemmen en op de heer W. Wieringa te Rijswijk
(Z.H.), 36 stemmen zodat in de vacature-J. van Eibergen is gekozen de heer D. H. Grasman; op de heer drs. J. de Koning te
Voorschoten zijn uitgebracht 66 stemmen en op de heer R. Renkema te Valthermond 21 stemmen, zodat in de vacature-drs. R.
Zijlstra is gekozen de heer drs. J. de Koning.
Ten aanzien van een vacature in de Organisatie Commissie, ontstaan door het periodiek aftreden van mevr. G. van TuinenScheepsma te Amsterdam worden uitgebracht op mevr. G. van
Tuinen-Scheepsma 70 stemmen en op mej. R. Brinkman te Zaandam 17 stemmen, zodat mevr. G. van Tuinen-Scheepsma is herkozen.
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Dr. W. P. Berghuis spree.kt het Partij Convent V'an 21 oktober 1967
toe. Naast hem mr. A.B. Roosjen, één van de ondervoorzitters.

17

Inzake de aanvulling van de Organisatie Commissie met één
vrouwelijk lid worden uitgebracht op mevr. P. C. Lodders-Elfferich te Oeffeit (N.B.) 50 stemmen en op mej. H. M. Visser te
Bosward 37 stemmen; gekozen is derhalve mevr. P. C. LoddersElfferich.
Het grootste deel van de middagvergadering wordt in beslag genomen door de rede van de waarnemend fractievoorzitter mr. W.
Aantjes over de werkzaamheden van de A.R. Tweede Kamerfractie en de erop volgende interessante discussie o.a. over christelijke partijformatie, de kwestie-Vietnam, de werkgelegenheid.
De rede van mr. Aantjes is eveneens opgenomen in de brochure
"Geen gezapige rust".
De voorzitter constateert aan het eind van de vergadering dat er
sprake was van een prettige geest, maar ook van een prettige
aanblik omdat deze vergadering door zoveel dames was bezocht.
2.

Het najaars-Partij Convent op 21 oktober te Utrecht.

Dit Convent werd gehouden in het Jaarbeursrestaurant.
De voorzitter, dr. W. P. Berghuis, sprak een openingsrede uit,
welke in brochurevorm is gepubliceerd onder de titel "Vanuit de
radicaliteit van het Evangelie".
Vervolgens verwelkomt de voorzitter de A.R. ministers B. Rooivink en ir. W. F. Schut en de staatssecretarissen A. van Es, en
mr. J. H. Grosheide. Voorts het erelid dr. J. Donner en de heer
J. Smallenbroek. De voorzitter zegt dat hij verheugd is over de
benoeming van de heer Smallenbroek tot lid van de Raad van
State en over het feit dat hij zo op honorabele wijze eerherstel
heeft gekregen.
Inzake de uitslag van de stemming ove.r het dubbeltal drs. P. C.
Bos te Eindhoven-mr. P. J. A. Idenburg te 's-Gravenhage, gesteld ter vervulling van een nog niet bezette plaats in het Centraal Comité, deelt de stemcommissie mede dat op de heer drs.
P. C. Bos te Eindhoven zijn uitgebracht 64 stemmen en op de
heer mr. P. J. A. Idenburg te 's-Gravenhage 34 stemmen. Bijgevolg is de heer drs. P. C. Bos verkozen.
Hierna komt aan de orde de behandeling van de balans en jaarrekening 1966 alsmede de begroting 1968 van het Centraal Comité, de Arjos en de dr. A. Kuyperstichting.
Met name wordt gesproken over de financiële positie van de Dr.
A. Kuyperstichting. Vervolgens worden de stukken goedgekeurd.
Bij de aanvang van de middagvergadering verwelkomt de voorzitter, minister drs. J. A. Bakker.
Daarna vindt een open discussie plaats over het partijstelseL
18
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Ruim 20 personen maken van de gelegenheid gebruik hun opvattingen over de (partij) politieke situatie en hun wensen over de
toekomstige ontwikkeling naar voren te brengen.
3.

De samenstelling van het Partij Convent eind 1967.
Stemhebbende leden:

Stemhebbende leden Centraal Comité
Gekozen door de Kamercentrales
Gekozen door de Statencentrales
Leden Organisatie Commissie
De door het Centraal Comité benoemde leden
van het A.R. Vrouwencomité
Dagelijks Bestuur Dr. A. Kuyperstichting
Dagelijks bestuur Verband van Ver. van A.R.
Gemeente- en Provinciebestuurders
Dagelijks bestuur A.R.J.O.S.

38
59
118
7
8
10
5
6
totaal

251

Adviserende leden:
Adviserende leden Centraal Comité
A.R. leden der Staten-Generaal
Secretaris Centraal Comité en
directeur Dr. A. Kuyperstichting
Financiële Commissie
Commissie van Beroep
Redactie "Nederlandse Gedachten" en "A.R. Staatkunde"
Leden Algemeen Organisatie Comité
Leden A.R. Vrouwencomité aangewezen door
de Kamercentrales
Hoofdbestuur A.R.J.O.S.

6
22
2
3
6
14
19
30
14

totaal

116

totaal-generaal

367

Opgemerkt moet worden, dat in deze cijfers een aantal dubbeltellingen voorkomt. Zo zijn bijvoorbeeld enkele Kamerleden tevens lid van het Centraal Comité. Wanneer de dubbeltellingen
geëlimineerd zijn blijven er 232 stemhebbende leden van het
Partij Convent en 93 adviserende leden over, waardoor het totaalgeneraal komt op 325.
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HOOFDSTUK 11 A.
DE DEPUTATENVERGADERING OP 14 JANUARI 1967.

De Deputatenvergadering, gehouden op 14 januari 1967, stond in
het teken van de Tweede Kamerverkiezingen en was het startschot voor de verkiezingscampagne.
De voorzitter, dr. W. P. Berghuis, hield een deputatenrede met
als thema "Een andere weg".
Ook de andere redevoeringen, welke werden gehouden, markeerden de positie van de A.R. Partij als' Evangelische Volkspartij.
Deze redevoeringen zijn in druk verschenen in de brochure "Een
andere weg".
In de morgenvergadering sprak Zijne Excellentie prof. dr. J. Zijlstra, minister-president en minister van financiën over "Om onze
welvaart".
Vastgesteld werden het Program van Actie 1967-1971 en de stemmingen, welke in de kiesverenigingen waren gehouden met betrekking tot de leden van het Centraal Comité; de leden en
plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep en de
voorzitter en penningmeester van de Doctor Abraham Kuyperstichting. De uitslag van deze stemming is als bijlage bij dit hoofdstuk opgenomen.
Op voorstel van het Partij Convent van 15 oktober 1966 ging de
Deputatenvergadering accoord met het per ingang van 1967 heffen van een bijdrage voor het werk van de Kuyperstichting van
f 0,50 per (mannelijk en ongehuwd vrouwelijk) lid. Dit bedrag
zal worden opgenomen in het contributieafdrachtbedrag, waardoor de bijdrage van de kiesverenigingen voor het jaar 1967 als
volgt werd samengesteld: f 5,25 + f 0,50 = f 5,75 voor mannelijke
en ongehuwde vrouwelijke leden en f 2,25 voor gehuwde vrouwelijke leden waarvan ook de echtgenoot lid van de kiesvereniging is.
In de middagvergadering spraken achtereenvolgens Zijne Excellentie mr. B. W. Biesheuvel over: "Voor een harmonische samenleving", de heer B. Roolvink, voorzitter van de A.R. Tweede Kamerfractie over: "In het offensief", terwijl de slottoespraak werd
gehouden door ds. D. Biesma Jr.: "Bezinning en opdracht".
Zeer afwisselend en stijlvol was de muzikale medewerking van
het bekende trio "The Stepherds".
De organist W. F. Jansen begeleidde de samenzang en gaf een
orgelsolo.
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Dr. W. P. Berghuis biedt het zang-trio "The ShepherM' bloemen aan.
(Deputatenvergadering 14 januari 1967)

BIJLAGE
Uitslag van de stemmingen door de kiesverenigingen en stemhebbende leden van het Partij Convent voor de Deputatenvergadering dd. 14 januari 1967.
Binnengekomen 1.302 stembiljetten (36.456 stemmen).
Aantal geldige stemmen :36.117; ongeldige of blanco 339.
I. CENTRAAL COMITE
voorzitter:
dr. W. P. Berghuis
prof. dr. H. N. Ridderbos

aantal stemmen
1.092
209

ondervoorzitter:
mr. A. B. Roosjen
dr. N. G. Geelkerken

1.084
215

ondervoorzitter:
dr. A. Veerman
dr. J. H. Jonker

1.128
161

voorzitter College van Advies:
prof. mr. P. J. Verdam
prof. mr. P. H. Kooijmans

1.202
88

voorzitter Organisatie Commissie:
S. Silvis
C. Balkenende

1.075
214

leden:
J. Tjalma
P. C. Elfferich

1.049
248

prof. dr. ir. H. van Riessen
prof. dr. F. de Roos

1.168
126

ds. D. Bîesma Jr.
ds. M. Drayer

1.158
136

mevr. dr. F. T. Dieroer-Lindeboom
mej. drs. C. L. Overweel

1.154
142

ds. P. M. van Galen
J. van Vliet

1.095
194
23

J. Nieuwenhuis
A. Hordijk

1.125
161

mevr. C. M. Tonkens-Kaajan
mevr. G. van Tuinen-Scheepma

1.123
162

prof. dr. H. Jonker
ds. A. J. Jorissen

1.252
41

W. C. Bakker
H. W. van den Brink

1.094
190

prof. mr. W. F. de Gaay Fortman
prof. dr. ir. H. J. van der Maas

1.164
134

drs. R. Zijlstra
J. Gosterhuis

1.229
70

H. de Mooy Azn.
J. Koster

1.219
75

mej. J. van Leeuwen
mevr. P. C. Lodders-Elfferich

1.109
179

mr. G. C. van Dam
drs. T. Spaan

1.004
279

dr. P.J. Boukema
drs. D. Th. Kuiper

1.009
258

11. COMMISSIE VAN BEROEP

leden:
mr. T. A. van Dijken
mr:JK. Groen

998
290

mr. R. M. van Reenen
mr. J. in 't Veld

1.112
174

mr. T. Bout
dr. G. E. Mulder

1.162
122

plaatsvervangers:
mr. P. S. Bakker
mr. J. van der Schaaf
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1.100
184

mr. D. Schut
mr. D. W. 0. A. Grosheide

1.072

mr. P. F. Costerhof
mr. J. C. Hummelen

1.143
138

219

111. DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICBTING

voorzitter:
J. Smallenbroek
drs. F. W. Dirker

1.148
146

penningmeester:
J. A. Fock
drs. F. H. von Meijenfeldt

948
346

blanco of ongeldige stemmen

339
Totaal

36.456
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HOOFDSTUK UI
DE ORGANISATIE COMMISSIE EN HET
ALGEMEEN ORGANISATIE COMITE.

1.

De Organisatie Commissie.

a.

De samenstelling (eind 1967)

S. Silvis, voorzitter,
J. van Leeuwen,

mevr. P. C. Lodders-Elfferich,
mevr. G. v. Tuinen-Scheepsma
J. van Vliet,

drs. B. VVitteveen,
mr. VV. de Kwaadsteniet, secr.
D. Corporaal, adj. secretaris,

drs. K. Dobben, adj. secretaris,

b.

Binnenlandse Baan 24
Barendrecht
01806- 3851
Meidoornlaan 32
VVierden
05496- 1984
Langstraat 107
Milsbeek (L.)
08851- 6251
Michelangelostraat 11
Amsterdam
020-798291
Magnoliastraat 7
Dordrecht
01850- 40412
Mozartstraat 9
Groningen
Dalenoord 73
Rotterdam-26
010-320482
Leliestraat 55
Moordrecht
01827- 3063
Heemskerkstraat 4
Gouda

De werkzaamheden.

De Organisatie Commissie kwam in 1967 vier maal bijeen, op 10
januari, 1 maart, 22 juni en 20 september (op laatstgenoemde datum voorafgaande aan de vergadering van het Algemeen Organisatie Comité).
Vergadering d.d. 10 januari
26

taak en positie van de Organisatie Commissie worden nog eens
doorgesproken
voorts komen allerlei punten samenhangend met de verkiezingscampagne aan de orde:
verkort Program van Actie (de folder)
jeugdfolder
puzzel, ballonnen, grammofoonplaat
advertentiecampagne
besloten wordt tot de verkiezingen wekelijks een stafvergadering te houden
prof. Zijlstra zal enkele spreekbeurten vervullen.

Vergadering d.d. 1 maart
-

op deze vergadering draagt dr. A. Veerman de leiding van de
Organisatie Commissie over aan de heer S. Silvis;
er wordt een nabeschouwing gehouden over de verkiezingen,
met name gelet op de gebruikte middelen: financiën, folders,
persoonlijke brief e.d.;
tevens wordt aandacht geschonken aan het blijvend contact
met de kiezers, zorg voor een goede "follow-up";
overige zaken besproken zijn het gespreksgroepenonderwerp
voor het seizoen 1967/1968 en het kaderwerk;
tenslotte wordt een abonneewerfaktie aangekondigd.

Vergadering d.d. 22 juni
-

-

er wordt besloten dat de secretaris van de Arjos steéds zal
worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de Organisatie
Commissie;
op verzoek van het Algemeen Organisatie Comité is contact
opgenomen met een instelling, die mensen coacht, die voor de
televisie moeten optreden. De Organisatie Commissie is van
oordeel dat alle personen, die namens de partij voor de televisie optreden, voor een coaching in aanmerking dienen te
komen;
aan de hand van enkele stukken wordt gesproken over de
functionering van het Partij Convent. Besloten wordt dat het
secretariaat een uitgewogen en beargumenteerde notitie over
dit onderwerp zal opstellen;
in verband met de abonneewerfactie wordt de inhoud van een
"draaiboek" doorgesproken, waarin o.a. aan de orde komen:
de naam van de actie, duur van de periode, <samenstelling
folder e.d.; behandeling van concept-ledenwerffolder "een
goede zaak";
inzake het kaderwerk wordt de leden een "globale opzet" ter
hand gesteld;
de documentatie voor het gespreksgroepenonderwerp "De functionering van de democratie", dient begin september bij de kiesverenigingen te zijn. De vragen moeten dusdanig geformuleerd worden, dat de antwoorden goede informatie verschaffen
over wat er terzake leeft in de kiesverenigingen.

Vergadering d.d. 20 september

-

bespreking abonneewerfactie en gespreksgroepenonderwerp;
tevens komen aan de orde de landelijke kadercursus en de
regionale kaderbijeenkomsten. Beide zijn dit jaar als proef bedoeld;
voorts wordt besproken de reservering voor de kosten van
Tweede Kamerverkiezingen in 1971. Het is gewenst, dat de
Kamercentrales meer gaan reserveren;
tenslotte wordt de notitie "Functionering van het Partij Convent" behandeld.
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2. Het Algemeen

O~_;ganisatie

Comité

a. De samenstelling.
In dit comité hebben zitting, naast de leden van de Organisatie
Commissie, de volgende afgevaardigden van de Kamercentrales:

Groningen

Leeuwarden

Assen

J. H. Renkema

Jozef Israëlstraat 101,
Groningen
05900- 23163

A. Drost

Rensumapark 7,
Uithuizermeeden, 05954-

2282

R. Westrastraat 8,
Sexbierum
05179-

402

drs. G. v. Veenen Statenweg 48,
St. A. Parochie 05180-

252

drs.
W. K. de Roos

J. van Noord
J. Bakker

Zwolle

P.A. Nawijn
A. Sein

Arnhem

J. G. Köhler
J. H. Dulfer

Nijmegen

Amsterdam

7268

Oosterhoutstraat 36, A
Assen
05920-

2991

Zuiderweg 21,
Blokzijl

05272-

229

Getfertsingel 127,
Enschede
05420-

4987

Verkeersweg 4,
Harderwijk

03410-

2255

Eekmolenweg 8,
Wageningen
08370-

3101

Haaften

04189-

201

Corleseweg 2,
Winterswijk

05430-

2191

L. W. H. de Geus Raadhuisstraat 18,
Linschoten
03480-

2602

A. van der Stelt Kerkstraat 3,
IJsselstein

1775

03478-

Lord Kelvinstraat 11 II
A. Niemantsverdriet Amsterdam
020- 52408
drs.
J. P. Feddema
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05219-

H. A. v. Willigen Bernhardlaan 7,

A. Wildeman
Utrecht

Lhee 7
Dwingelo

Van Wouwstraat 18 I,
Amsterdam
020-799060

Haarlem

Den Helder

Leiden

's-Gravenhage

P. Brune

Westerparkstraat 27,
Zandvoort
02507-

M. Kamper

Hoofdweg 295.
Hoofdorp

Dordrecht

Middelburg

Den Bosch

A. Brandsma

Molenweg 11,
Heiloo

M. Paats

Robijnstraat 4,
Alphen a.d. Rijn 01720-

4182

G. C. Karssen

Burg. v. Dobben de
Bruijnstraat 3,
Bodegraven
01726-

3610

02200- 30129

W. van de Kamp Govert Bidlostraat 107,
's-Gravenhage
Norenburg 97,
's-Gravenhage

070-856338

J. In 't Veld

Graaf Florisstraat 104b,
Rotterdam
010-250923

L. L. Blok

Meijenhage 402,
Rotterdam

G. van Galen

Lindelaan 114,
Zwijndrecht,

010-176413
01850- 26574

P. B. Bakker

Beneden Molendijk 31,
Oud Beijerland 01860-

2526

A. Meulbroek

Bleek 5,
Middelburg

01180-

3570

J. Scheele

Emmalaan 8,
Terneuzen

01150-

2762

drs. J. Koning
G. Crielaard

Tilburg

290

mevr.
Provincialeweg 362,
C. C. Kakes-Veen Zaandam
02980- 62946

W. Verburg
Rotterdam

02501-

2546

A. Kroon
Ir. E. Talstra

Van Hogendorplaan 17,
Eindhoven
040 - 22082
Hoofdgraaf 16,
Andel (N.Br.)
01832-

382

Allerheiligenweg 40,
Breda
01600- 33684
Maaseikstraat 6a,
Breda
01600- 47765
29

Maastricht

ARJOS

P.C.
Noord-Holland

b.

mevr.
A. van Rooijenvan der Veer

Burg. Waszinkstr. 112,
Heerlen
04400-

3572

K. A. Santing

Panhuisstraat 15,
Hoensbroek
04490- 9111
toest. 6698

mevr.
P. C. LoddersElfferich

Langstraat 107,
Milsbeek (L.)

P. v. Tellingen

p/a Dr. Kuyperstraat 3,
Den Haag
070-183960

D. A. J. Spek

Delftlaan 35,
Haarlem

08051-

6251

023- 50720

De werkzaamheden

Het Algemeen Organisatie Comité kwam in 1967 twee maal bijeen, op 15 maart en 20 september.
Tijdens deze vergaderingen werden in hoofdzaak punten besproken die ook reeds onder de werkzaamheden van de Organisatie
Commissie zijn vermeld.
Opgemerkt dient te worden, dat op de vergadering van 15 maart
de agendapunten betreffende blijvend contact met de kiezers, het
gespreksgroepenonderwerp 1967-1968, het kaderwerk en de abonneewerfactie "Een op vier" voor het weekblad "Nederlandse Gedachten" werden besproken aan de hand van een viertal daartoe
opgestelde notities.
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HOOFDSTUK IV
HET A.R. VROUWENCOMITE

1. De samenstelling

a. Door het Centraal Comité benoemde leden:
mevr. dr. F. T. DiemerLindeboom (pres.)

Jul. van Stolberglaan 17
Rotterdam

010-180937

mevr. G. van TuinenScheepsma (vice-pr.)

Michelangelostraat 11
Amsterdam

020-798291

mevr. A. M. EangmaVan Es

Schrans D 93
Leeuwarden

05100- 26406

mevr. C. A. DrayerVelema

Sirnon Stevinweg 144
Hilversum

02150- 47655

mevr. W. M. RidderbosDe Rooy

Van Ereestraat 14
Amsterdam

mej. J. van Leeuwen

Geuzenpad 7
Zoetermeer

mevr. T. StellingwerffMarissen

Nwe Looierstr. 116 I
Amsterdam

mevr. C. M. Tonkens_
Kaajan

R. Vinkeleslaan 37 III
Amsterdam

020-724275
01790-

4696

020-720960

b. Door de Kamercentrales aangewezen vertegenwoordigsters:
P.C. Groningen
mevr. I. A. de Vries_
Dijksterhuis

Zijlsterweg 16
Ezinge

05941-

mevr. M. J. v. d. VeenDuvekot

Van Houtenlaan 158a
Groningen

05900- 29038

P.C. Friesland
mevr. A. M. EangmaVan Es

Schrans D 93
Leeuwarden

05100- 26406

mevr. J. QuarréeReitsma

Molenstraat 15
Eerlikurn

05186-

347

P.C. Drenthe
mevr. J. M. FousertEijloo

Fesserstraat 16
Hoogeveen

05280-

2446

Marconistraat 20
Assen

05920-

5265

mej. A. R. van Dellen

217
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P.C. Overijssel
mevr. A. M. VisserVisser
mej. drs. M. B. Volten
K.C. Arnhem
mevr. A. TimmerHonderna
mevr. E. H. Achterstraat-de Ruiter
K.C. Nijmegen
mevr. H. NorgMijnheer
mevr. M. v. d. SchansWijsmuller
P.C. Utrecht
mevr. A. J. van Houwelingen-v. d. Ploeg
K.C. Amsterdam
mej. G. J. van der Pol

J. H. Trompmeesterstraat 25
Steenwijk
05210Parkweg 25
Almelo
05490-

Kwikkeistraat 24
Dinxperlo
Slijkwellsestraat 20
Well-Ammerzoden

08355-

251

04199-

283

Ringweg Randenbroek 22 E
Amersfoort

mevr. J. C. Korenhof_
Van Heun

K.C. Haarlem
mevr. Chr. Aschoff_
Van der Gaast

Spaarndamseweg 14
Haarlem

K.C. Leiden
mevr. T. H. AttemaRoosjen
mej. G. Beimers

3427

Jul. van Stolberglaan 47
Ede
08380- 4530
Lisztstraat 20
Arnhem
08300- 26626

Joh. Jongkindstraat 45
Amsterdam
Linnaeushof 13
Amsterdam

K.C. Den Helder
mevr. C. C. Kakes_
Veen
mej. T. T. Smith

2781

Provincialeweg 362
Zaandam
Bankastraat 21
Den Helder
Nw. Duinweg 54
Katwijk
B. G. Cortslaan 4
Leiderdorp

020-154663
020-346505

023

- 62791

02980- 62946
02230-

3986

01718-

3079

K.C. Den Haag
mevr. mr. W. J. R.
Derksen-Koppe

Van Tedingerbrouckstraat 21
's-Gravenhage
070-244811

K.C. Rotterdam
mevr. M. v. d. LaanBarreveld
mevr. J. BuesinkOskam

Essenburgsingel 68
Rotterdam
's-Lands Werf 11
Rotterdam

32

010-230110
010-124258

K.C. Dordrecht
mevr. G. C. van Vlietde Groot
F.C. Zeeland
mevr. A. FraanjeVoorbij
mevr. N. van HoeveDe Hamer
K.C. 's-Hertogenbosch
vacature
K.C. Tilburg
mevr. J". J"onkersTiemensma
mevr. C. M. Stappers_
Van Kampen
P.C. Limburg
mevr. A. van Rooijen_
Van der Veer

Magnoliastraat 7
Dordrecht
Middelburgsestraat 36
Goes
Spoorstraat 51
Sluiskil

Tilburgseweg 162
Breda
Oosterhoutseweg 81
Raamsdonksveer

01850- 40412
01100-

5103

01157-

475

01600- 38788

Burg. Waszinkstraat 112
Heerlen
04440-

3572

Het secretariaat werd waargenomen door het partijsecretariaat.
2.

D'e werkzaamheden.

In 1967 werden door het A.R. Vrouwencomité twee vergaderingen
gehouden, op 5 april en 12 september.
De ochtendvergadering op 5 april was gewijd aan de behandeling
van het onderwerp "Arbeid van de vrouw buiten het eigen gezin". Aan de hand van toegezonden discussiepunten, ter vergadering toegelicht door de dames: mevr. dr. F. T. Diemer-Lindeboom,
G. van Tuinen-Scheepsma, mej. G. Beiroers en mevr. mr. W. J. R.
Derksen-Koppe, werd het desbetreffende onderwerp doorgesproken.
De hierna volgende discussie spitst zich toe op de kwesties
of alle arbeid buitenshuis betaald moet worden en hoe de bemiddeling inzake het verkrijgen van een gedeeltelijke baan kan worden verbeterd.
De hoofdmoot van de middagvergadering werd gevormd door een
causerie van mej. J. van Leeuwen, lid van de Tweede Kamer,
over het onderwerp "Contact met de kiezer". gevolgd door een
uitvoerige discussie.
Tevens beantwoordde mej. Van Leeuwen enkele vragen o.a. inzake de mogelijkheid van vervroegde pensionering van de ongehuwde werkende vrouw en inzake de kabinetsformatie.
Op de vergadering van 12 september werd, afgezien van de behandeling van een aantal huishoudelijke zaken, het grootste deel
van de tijd besteed aan een gedachtenwisseling over het wets33

ontwerp op de medische hulpmiddelen annex voorgestelde wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht.
Voorafgaande aan de discussie werden korte inleidingen gehouden door: de presidente, mevr. dr. F. T. Diemer-Lindeboom, die
een verslag gaf van de hearing, n.a.v. dit wetsontwerp georganiseerd door de fractiecommissies van de C.H.U en A.R.P.; mevr.
drs. D. A. Bauer-Hoogendijk, vanwege de bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland, die een toelichting gaf
op een rapport terzake van de zijde van genoemde bond; mevr.
M. H. J. Brink-Bijleveld, die als vervangster van mevr. A. M.
Bangma-Van Es, een verslag gaf van een enquête, gehouden in
Friesland, betreffende verschillende aspecten van deze materie.
De discussie mondde uit in een aantal conclusies welke o.a. ter
kennis werden gebracht van de A.R. Tweede K:.amerfractie.
Voorts dient vermeld te worden, t.a.v. de contactdames, dat in
1967 aan alle kiesverenigingen, Staten- en Kamercentrales een
brief is gezonden, met het verzoek aan het partijbureau door te
geven welke dames zitting hebben in de besturen van deze partijorganen. Met de verwerking van deze gegevens in een kaartsysteem kon een begin worden gemaakt.
Tenslotte is inzake het lektuurplan voorlopig schriftelijke rapportering aangehouden, aangezien het tot nu toe moeilijk bleek een
datum vast te stellen waarop een voldoende aantal dames bijeen
kan komen, ter uitwisseling van gedachten.
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HOOFDSTUK V
HET COMITE VOOR V ARENDEN
Het Comité voor Varenden adviseert het Centraal Comité op welke wijze de belangen van schippers, zeevarenden en vissers het
best behartigd kunnen worden en het contact met de A.R. Partij
zo goed mogelijk kan worden onderhouden.
De leden van het comité en de adviserende leden zijn dagelijks
door hun contacten met varenden bij deze zaken betrokken terwijl ook voor wederzijdse informatie de A.R. Eerste en Tweede
Kamerleden die speciaal de belangen van binnenvaart, zeevaart,
visserij en vervoer behartigen steeds op de vergaderingen van
het comité aanwezig zijn.
In het kader van de verkiezingsactie voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 februari 1967 werden gehouden werd een
speciale folder samengesteld waarin de in het Program van Actie
opgenomen punten nader werden toegelicht ter informatie voor
de varenden.
Deze folder is dus gericht verspreid. Om de varenden in de gelegenheid te stellen door middel van het stemmen bij volmacht aan
de verkiezingen deel te nemen werden volmachtformulieren en
een speciale brief voor zeevarenden ter beschikking van de kiesverenigingen gesteld. De kiesverenigingen hebben aan deze actie
hun volledige medewerking gegeven, waardoor ook vele varenden
hun stem op onze partij konden uitbrengen.
Op 25 oktober vergaderde het Comité voor Varenden om speciaal
de leerplicht voor schipperskinderen te behandelen. Het Tweede
Kamerlid, de heer J. A. van Bennekom lichtte deze materie toe.
Van de zijde van het comité werden bepaalde wensen geuit welke
bij de behandeling in de Tweede Kamer de aandacht verdienden.
De heer mr. C. W. Kroes behandelde in zijn inleiding nationale en
internationale vervoersvraagstukken, waarbij ook de toepassing
van de Algemene Bijstandswet voor schippers in discussie kwam.
Bij dit overleg waren ook aanwezig de Kamerleden dr. C. Boertien, A. A. van Eeten en Tj. Walburg.
Op voorstel van het comité werd door het Centraal Comité, in
verband met enkele bestaande vacatures, tot lid van het Comité
voor Varenden benoemd de heer B. Steenbergen te Zwartsluis.
De heer J. Broeze te Huizen (N.H.) werd als adviserend lid benoemd. In één vacature dient nog te worden voorzien.
Eind 1967 was de samenstelling van het Comité voor Varenden
als volgt:
Ds. G. J. van Kamp, voorzitter, Fred. Hendrikplantsoen 102 II,
Amsterdam-Oud West, 020-87281.
mr. W. de Kwaadsteniet (secr. Centraal Comité), Dalenoord 73,
Rotterdam, 010-320482.
E. Termorshuizen (secretaris), Ambachtsherenlaan 1280, Zoetermeer, 01790-5005.
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J. Boeyenga
J. H. van Dijk

Troelstrakade 5a
a/b "IJsselmeer"
p/a Burgwal 55 I
Dennenlaan 175

Sneek

Kampen
Zwanenburg post
Halfweg
02907-5424
B. Rageman
Mercuriusstraat 24
Delfzijl
05961-2505
R. Hassefras
Berenicestraat 11
Lobith-Tuindorp
08365- 508
C. de Jager
Boslaan 161
Katwijk aan Zee
01718-5398
mr. G. Janssen
Stuivingastraat 21
Rotterdam
010-204916
G. Runhaar
Ten Oeverstraat 10
Zwolle
05200-7547
L. Schelhaas Jzn Hoofdstraat 98
Hoogeveen 05280-2552
de Montignylaan 5
L. Schuman
Lopik
01823- 397
B. Steenbergen Kiekendiefstraat 1
Zwartsluis
05208-1970
J. Tjalma
Van Limburg Stirum- Hoogeveen
straat 53
05280-2733
L. Vermij
Nessestraat 66
Dordrecht
01850-5716
E. Zielstra
Nw. Willeroshaven 9a Harlingen
Ds. K. S.G.
Statenweg 159c
Rotterdam
010-281371
Zijlstra
H. Fernhout

Adviserende leden:
J. Broeze

Kon. Julianastraat 38c Huizen-N.H. 02952-1520
kant. 020-65400
G. van Hoeven Rijksweg Zuid 143
Sittard
04490-5066
mr. C. W. Kroes Stevinstraat .174
Scheveningen070-541061
kant. 010-118660
B. W. Touw
Abeelweg 302
Rotterdam
010-185198
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HOOFDSTUK V A
DE CONTACTCOMMISSIE
HERVORMD-GEREFORMEERDE A.R.

Deze op 27 oktober 1959 geïnstalleerde commissie, werkzaam onder auspiciën van het Centraal Comité, voor contact met en ter
activering van de Hervormd-Gereformeerde groep, bestaat uit de
volgende personen:
J. Tjalma, voorzitter

Van Limburg Stirumstraat 53
Hoogeveen
05280- 2733

mr. W. Aantjes

Koningslaan 78
Utrecht

030-17336

Majellapark 29
Utrecht

030-30308

J. van Eibergen
P. C. Elfferich

Rotterdamseweg 160
Delft

prof. dr. H. Jonker

Fred. Hendrikstraat 8
Utrecht

ds. A. J. Kret
E. J. Mathies

01730-24446
030-19135

Van der Brandelerkade 23
Leiden

01710-31529

Sandrinapad 1
Zoetermeer

01790- 4152

Als secretaris der commissie treedt op mr. W. de Kwaadsteniet,
secretaris van het Centraal Comité.
In 1967 kwam de commissie een keer bijeen en wel op 4 januari.
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HOOFDSTUK V B
DE WERKGROEP MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
De werkgroep midden- en kleinbedrijf werd begin 1966 door de
voorzitter van het Centraal Comité geïnstalleerd en is als volgt
samengesteld:
mr. J. C. Berghuis,
T. de Boer,
H. Borst,
C. Brouwer,
Jac. van Domselaar,
K. J. de Jong,
mr. M. G. van de Kaa,
drs. J. de Koning,
D. Linzel,
A. Niemantsverdriet,
mr. J. Roos,
drs. A. Schouten,

Rijksstraatweg 98 f, Haren (Gr.)
Tomatenstraat 134, Den Haag
Waterweg 192, De Bilt
Van Aerssenstr. 22, Vlaardingen
Traay 29, Driebergen
Alma Tademastr. 12, Leeuwarden
Bilderdijklaan 73, Rijswijk Z.H.
Pr. Mauritslaan 52, Voorschoten
Zijpendaalseweg 43a, Arnhem
Lord Kelvinstr. 11 II, Amsterdam
Breitnerlaan 70, Den Haag
Huiskampweg 37, Boekend,
gem. Venlo
dr. N. Tiemstra, voorzitter,
Rooseveltlaan 13, Voorhout
H. J. Vermeulen, vice-voorzitter, Postjeskade 233 I, Amsterdam
F. de Vries,
Kon. Wilhelminalaan 513,
Voorburg
drs. G. B. Wielenga,
Victorieplein 32 I, Amsterdam
Veurselaan 66, Voorschoten
dr. J. P. I. van der Wilde,
Bijzitters voor de A.R. Tweede Kamerfractie:
Mej. J. van Leeuwen,
H. de Mooy Azn.,

Geuzenpad 7, Zoetermeer
Vliet Z.Z. 3, Rijnsburg

Het secretariaat wordt verzorgd door P. F. v. Herwijnen, p/a Dr.
Kuyperstraat 5, Den Haag.
Haar taak luidt het nauwgezet volgen van de problematiek van
het midden- en kleinbedrijf in al zijn aspecten en het Centraal
Comité daarover voortdurend te informeren en te adviseren.
Van de onderwerpen, die in het verslagjaar aan de orde kwamen,
noemen we: het functioneren van de P.B.O., het rapport Ordelijk
Economisch Verkeer en het wetsontwerp Algemene Verzekering
Ziektekosten.
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HOOFDSTUK VI
COMMISSIES, PARTIJSECRETARIAAT EN PUBLICITEIT
1.

De Financiële Commissie.

Deze commissie bleef in 1967 ongewijzigd. Zij bestaat uit de volgende leden:
dr. J. de Nooij, voorzitter
W. A. van der Velden

J. H. G. van Wijhe

F. C. Donderstraat 19a
Utrecht
030-715190
Oude Amersfoortseweg 55
Huis ter Heide
03404- 15999
nr. G. 85
Metslawier
05192-415

De commissie ging schriftelijk accoord met de balans en jaarrekening 1966, van welke accoordbevinding op het Partij Convent
van 21 oktober 1967 mededeling is gedaan.
·

2.

De Commissie van Beroep.

Deze commissie kreeg in 1967 geen enkele zaak te behandelen.
Haar samenstelling bleef in 1967 - ook na de statutaire verkiezingen op de Deputatenvergadering van 14 januari 1967 - ongewijzigd als volgt:

Leden:
mr. T. A. van Dijken
voorzitter
mr. T. Bout
mr. R. M. van Reenen

Plaatsvervangers:
mr. P. S. Bakker
mr. P. F. Oasterhof
mr. D. Schut

3.

Plein 18 a
's-Gravenhage
Borgesiuslaan 31
Groningen
Van Beverninghlaan 38
Gouda '

070 -113438
kant. 180050
05900- 28761
01820-

7313

Bentinckstraat 150
's-Gravenhage
070 -540393
Wilhelminastraat 23
Assen
05920- 2500
Frans van Mierisstraat 35
Amsterdam
020 -795453

Het partijsecretariaat (bureau).

Er waren dit jaar op ons bureau een groot aantal mutaties als gevolg van uitbreiding en reorganisatie van werkzaamheden, huwelijk van medewerksters alsmede overgang naar andere dienstbetrekking.
Op 1 maart trad in dienst drs. K. Dobben als adjunct-secretaris
van het Centraal Comité.
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Op diezelfde datum ving mej. A. Kuijpers haar werkzaamheden
aan als telefoniste-typiste.
Op 1 april beëindigde de heer H. Gringhuis zijn taak als publiciteitsmedewerker, met name als redactie-secretaris van het weekblad ,.Nederlandse Gedachten", in verband met zijn benoeming
tot redactie-secretaris van het Centraal Weekblad.
Op 1 mei trad in dienst de heer H. Weststrate in de vacatureGringhuis. Op 30 juni werd eervol ontslag verleend, wegens huwelijk, aan mej. H. J. van Pruissen, die daarna als mevr. Van Asperen-Van Pruissen nog enkele dagen per week assisteert.
Op 1 juli verliet onze dienst mevr. C.A. J. Mann-vander Burgh, die
sedert 15 augustus 1936 aan het partijbureau als medewerkster was
verbonden, waarvan sedert 1 januari 1957 als cheffin van de afdeling ledenadministratie en de abonnementenadministratie van het
weekblad "Nederlandse Gedachten". Dit ontslag werd eervol verleend in verband met reorganisatie van de werkzaamheden op het
partijbureau.
Op 1 juli werd eveneens ontslag verleend aan mej. L. I. Jonker,
medewerkster van de afdeling ledenadministratie, wegens overgang naar een andere functie.
Op 14 augustus trad in dienst als jongste medewerkster mej. C. J.
Keus, terwijl op 1 december de dames A. Bannink en K. Broekhuis de personeelsbezetting kwam versterken.

5. De "Documentatiedienst".
Het door het Centraal Comité betaalde aantal abonnementen van
de om de veertien dagen verschijnende publicatie "Documentatiedienst" bedroeg in 1967: 275 (in 1966: 271).
De abonnementsprijs werd per 1 januari 1967 verhoogd van f 12.tot f 15,- per jaar.
Op de gewone abonnementsprijs van f 15,- suppleerde de partij
156 x f 5,-, respectievelijk f 2,50 voor studenten-abonnementen
(96 in 1966).
Teneinde de stijging van de abonnementenprijs te kunnen opvangen werd met ingang van 1 januari j.l. f 3,- per abonnement
aan de Kamercentrales in rekening gebracht voor de abonnementen ten name van de leden van de sprekersorganisaties.
Het totaal aantal abonnees bedroeg: 1240 (900 in 1966), zodat dus
809 abonnees het volledige abonnementsbedrag rechtstreeks naar
de drukkerij-uitgeverij J. B. van den Brink & Co te Zutphen
overmaakten.

4. De publiciteitsdienst.
Deze dienst verzorgde in 1967 de volgende uitgaven van:
192. "Een andere weg", redevoeringen door dr. W. P. Berghuis,
prof. dr. J. Zijlstra, mr. B. W. BiesheuveL B. Rooivink en
ds. D. Biesma jr.
(Deputatenvergadering d.d. 14 januari 1967).
193. Program van Actie 1967-1971 van de A.R. Partij.
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194.

"Uitvoering Algemene Bijstandswet" (nota van een commissie van het College van Advies).
195. "Geen gezapige rust", redevoeringen door mr. A. B. Roosjen
en mr. W. Aantjes (Partij Convent d.d. 21 oktober 1967).
197. "Vanuit de radicaliteit van het Evangelie", redevoering
.door dr. W. P. Berghuis. (Partij Convent d.d. 21 oktober
1967).
Verzorgd werd door de ARJOS:
196.

"De samenleving vernieuwen", geschreven door mr. W. C.
D. Hoogendijk, adjunct-directeur van de Dr. A. Kuyperstichting en bestemd voor de op 6 en 7 oktober 1967 gehouden
jaarlijkse ARJOS-studieconferentie.

Deze publicaties werden aan de kies,verenigingen toegezonden.
De lectuurabonnees ontvingen eveneens deze publicaties.
De leden van het Partij Convent ontvingen uit hoofde van hun
lidmaatschap de publicaties, met uitzondering van nr. 194.
Aan 2000 predikanten werden de publicaties 196 en 197 toegezonden.
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HOOFDSTUK VII
DE GESPREKSGROEPEN-ACTIVITEIT
In verband met de vervroegde Kamerverkiezingen en de daaraan
verbonden werkzaamheden is het niet mogelijk gebleken voor het
seizoen 1967 een documentatie voor gespreksgroepen samen te
stellen.
Derhalve kon het samenstellen van gespreksgroepen binnen de
kiesverenigingen van de zijde van het Centraal Comité niet worden gestimuleerd.
Uiteraard zijn er altijd kiesverenigingen, die op eigen initiatief
en met een eigen onderwerp gespreksgroepen samenstellen.
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t;

Wekelijks beraadt de redactie zich over de inhoud van ons weeroblad. Op deze
vergadering nam de heer H. Gringhuis (geheel links) Afscheid. Verder v.l.n.r. de heer
G. A. Kieft, mevr. C. M. Tonkens-Kaajan, de heren J. W. Ooms, G. J. H. Griffioen,
H. Algra en mr. W. de Kwaadsteniet.

HOOFDSTUK VIII
"NEDERLANDSE GEDACHTEN" EN ,,A.R. POST".
De commissie van redactie bestond in 1967 uit de heren: H. Algra
(voorzitter), G. J. H. Griffioen, H. Gringhuis (secretaris tot 31
maart 1967), G. A. Kieft, mr. W. de Kwaadsteniet, J. W. Ooms,
mevr. C. M. Tonkens-Kaajan.
In verband met het beëindigen van het dienstverband per 31
maart van de heer Gringhuis, treedt vanaf 1 april 1967 als waarnemend-secretaris op de heer D. Corporaal, adjunct-secretaris
Centraal Comité. Een woord van dank aan het adres van de heer
Gringhuis is hier op zijn plaats.
De heer H. Weststrate, die per 1 mei 1967 de heer Gringhuis opvolgde, woont eveneens de redactievergaderingen bij.
Het aantal abonnees op het weekblad bedroeg per 31 december
1967 15688. Op 1 september 1967 werd begonnen met een abonneewerfactie onder het motto "Eén op vier". Voor het voeren van
deze actie werd een folder vervaardigd .,Bijblijven". De mogelijkheid is voor de kiesverenigingen opengesteld om gedurende drie
weken het blad vanwege het partijbureau als proef te doen zenden aan te verstrekken adressen. De actie wordt wekelijks begeleid in "Nederlandse Gedachten".
Op 15 augustus 1967 werden de kiesverenigingen voorzien van
een aantal folders en aanmeldingskaarten.
Een beroep werd gedaan op de leden van het Centraal Comité, de
bewindslieden, de leden van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van het Algemeen Organisatie Comité en het A.R. Vrouwencomité, om ieder twee abonnees te winnen teneinde op deze wijze
de kiesverenigingen te stimuleren.
De nieuwe abonnees ontvangen als "welkomstgeschenk" de brochure "De samenleving vernieuwen".
Als aanbrengpremie zijn beschikbaar, lepeltjes, cocktailprikkers
sierdozen en sleutelhangers.
Op 31 december waren 972 nieuwe abonnees aangemeld.
Het ledencontactorgaan "A.R. Post" verscheen 11 maal.
Wisselpagina's werden verzorgd door de Provinciale Comité's c.q..
Kamercentrales Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, 's-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht en Zeeland.
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In 1967 werd gestart met
de actie "Een op vier"
om het aantal abonnees
op ons weekblad "Nederlandse Gedachten"
op te voeren.
De folder "bij blijven"
werd ter ondersteuning
van deze actie aan de
kiesverenigingen
beschikbaar gesteld.

De heer H. W eststrate is
onze publiciteitsmedewerker en o.a. belast
met de verzorging van
"Nederlandse
Gedachten".
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HOOFDSTUK IX
SPREKERSORGANISATIES, RADIO- EN
TELEVISIE ZENDTIJD.

1.

De sprekersorganisaties

Ook in 1967 ontvingen de leden van de sprekersorganisaties in de
verschillende provincies de "Documentatiedienst", welke om de
veertien dagen verschijnt. Zij konden dus gedocumenteerd op stap
om spreekbeurten te kunnen vervullen voor de kiesverenigingen.
De "Documentatiedienst" wordt uitgegeven bij Drukkerij J. B. van
den Brink & Co., te Zutphen. Ook voor belangstellenden bestaat
de mogelijkheid op deze uitgave, die door het Centraal Comité in
samenwerking met de Dr. A. Kuyperstichting wordt verzorgd, een
abonnement te nemen.
De abonnementsprijs bedraagt f 15.- per jaar, voor studenten
f 10.- per jaar.
2.

De radiozendtijd

Met uitzondering van de maanden juli en augustus werd in 1967
weer van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in het kader van
de door de regering ten behoeve van de politieke partijen gevorderde zendtijd radiouitzendingen te verzorgen. Tot en met juni
was de A.R. Partij te beluisteren om de andere week op dinsdagen
en vanaf september op woensdagen van 18.20 tot 18.30 uur.
De volgende personen verzorgden deze uitzendingen met vermelding van het onderwerp:
3 januari 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet. Titel: Waar gaan
we heen? Onderwerp: verkiezingsactie.
17 januari 1967: spreekster mej. J. van Leeuwen. Titel: evangelische politiek. Onderwerp: onderwijs, onderdak, ontwikke_
lingshulp, onderweg.
·
31 januari 1967: spreker B. Roolvink. Titel: Zo doorgaan. Onderwerp: rechtvaardig beleid op sociaal terrein.
10 februari 1967: spreker mr. W. Aantjes. Titel: dienst aan heel
het volk. Onderwerp: beginsel of belang, beleid-Zijlstra.
21 februari 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet. Titel: In de
politiek gaat het om mensen. Onderwerp: partijvernieuwing
politiek beleid, meningsvorming.
7 maart 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet. Titel: het politieke beleid. Onderwerp: beleid-Zijlstra voortzetten.
21 maart 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet. Onderwerp: enkele achtergronden. Onderwerp: kabinetsformatie.
46

4 april 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet Titel: rond het
nieuwe kabinet. Onderwerp: politiek beleid, politiek stelsel.
2 mei 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet Titel: Snel voortgaande ontwikkeling. Onderwerp: politieke vormgeving, gesprek christelijke partijen.
16 mei 1967: spreker G. A. Kieft. Titel: Maatschappij critisch toetsen aan Evangelie. Onderwerp: vredesvraagstuk, ruimtelijke
ordening, evangelisch-radicaal.
30 mei 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet. Titel: de kunst van
het samenleven. Onderwerp: welvaarts- en welzijnsbeleid.
13 juni 1967: spreker dr. A. Veerman. Titel: solide en dynamisch.
Onderwerp: Israël-Arabieren; ontwikkelingshulp, werkgelegenheid. A.R. radicalen.
27 juni 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet Titel: in dienst van
de samenleving. Onderwerp: de overheid en ons dagelijks
leven.
13 september 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet. Titel: Partijvernieuwing. Onderwerp: radicaliteit van het Evangelie
waarmaken.
27 september 1967: gesprek tussen H. A. de Boer en drs. J. van
Putten (ARJOS-uitzending). Titel: De visie van de ARJOS op
de partijvernieuwing. Onderwerp: progressieve concentratie
organisatie ARJOS.
11 oktober 1967: sprekers mr. B. W. Biesheuvel en drs. J. van
Putten (vraaggesprek). Onderwerp: algemene politieke beschouwingen.
25 oktober 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet Onderwerp: gesprek A.R.P.- C.H.U.- K.V.P.
8 november 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet. Onderwerp:
Oorlog en vrede, de toestand in het Midden-Oosten.
22 november 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet. Onderwerp:
de werkloosheid.
6 december 1967: spreker mr. W. de Kwaadsteniet. Onderwerp:
de sociale voorzieningen.
20 december 1967: flitsen van de ARJOS-jaarvergadering, o.a. forum over partij-structuur.
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De heren mr. B. W. BiesheuveL en prof. mr. I. A. Diepenhorst pauzeren even tijdens
een opname van één van de teLevisieuitzendingen in de verkiezingscampagne.

3.

de televisiezendtijd

Op de "beeldbuis" was de A.R. Partij present op dinsdag 24
januari 1967, vrijdag 3 februari 1967, woensdag 22 maart 1967,
donderdag 1 juni, woensdag 4 oktober 1967 en woensdag 6 december 1967. (In de maanden juli en augustus vinden er geen televisieuitzendingen plaats).
Deze uitzendingen werden door de volgende personen verzorgd,
waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan de orde kwamen:

datum

onderwerp

24 januari 1967

Knelpunten in de
samenleving
De Tweede Kamerverkiezingen op
15 februari

spreker(s)

mr. B. W. Biesheuvel
prof. dr. J. Zijlstra,
drs. J. A. Bakker,
mr. B.W. Biesheuvel,
prof. mr. I. A.
Diepenhorst
gesprek tussen
22 maart 1967
de kabinetsformatie
dr. W. P. Berghuis en
drs. J. van Putten
1 juni 1967
de taak van een
H. A. de Boer
christelijke partij
(ARJ OS-uitzending)
de politiek, partij4 oktober 1967
gesprek tussen
vernieuwing, troonrede mr. W. de Kwaadsteniet
en miljoenennota
en H. Gringhuis.
inleiding:
mej. A. Kuijpers
6 december 1967 de sociale
gesprek tussen mej.
verzekeringen
J. van Leeuwen en
H. Gringhuis
3 februari 1967
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HOOFDSTUK X
BUITENLANDS CONTACT
1.

De Nederlandse groep van de E.U.C.D.

In de Nederlandse groep van de Europese Unie van ChristenDemocraten werken samen de K.V.P., de C.H.U., en de A.R.P.
Gedurende het jaar 1967 trad mr. P. J. M. Aalberse (K.V.P.) als
voorzitter op. Secretaris is de heer C. F. Kleisterlee (K.V.P.).
De overige leden van de groep waren eind 1967: drs. Th. E. Westerterp (K.V.P.), mr. C. A. Bos (C.H.U.) prof. dr. G. C. van
Niftrik (C.H.U.) drs. A. D. W. Tilanus (C.H.U.) dr. W. P. Berghuis (A.R.P.) mr. W. de Kwaadsteniet (A.R.P.).
2.

Studieconferentie van de Nederlandse groep.

De jaarlijkse studieconferentie is in 1967, mede in verband met de
vervroegde Kamerverkiezingen niet gehouden.
3.

Ontvangst van vertegenwoordigers van de Parlei Katolik Indonesia en de Parkindo Indonesia.

De Nederlandse groep heeft op 25-30 mei van bovengenoemde
christelijke partijen uit Indonesie vertegenwoordigers ontvangen.
Bij de verschillende bezoeken in ons land (o.a. aan het Binnenhof) waren, ondermeer aanwezig; de heren Aalberse en Kleisterlee, Tilanus, Geelkerken en De Kwaadsteniet.
4.

Vergadering Bureau E.U.C.D. te Brussel.

Op 17 juni vergaderde het bureau (dagelijks bestuur) van de
E.U.C.D. te Brussel. De heer Aalberse vertegenwoordigde de Nederlandse groep.
5.

Bijeenkomst partijvoorzitters, secretarissen en fractievoorzitters te Bonn.

Deze bijeenkomst werd gehouden op 5 november waar speciaal
over de ontwikkelingen in de NAVO werd gesproken. Deze vergadering werd bijgewoond door drs. Th. E. Westerterp, C. F.
Kleisterlee, dr. W. P. Berghuis en mr. W. de Kwaadsteniet Aansluitend werd op 6 november een vergadering gehouden van het
Bureau en het Comité Directeur.
6.

Vergadering van het Comité Mondiale van de Wereldunie van
Christen-Democraten.
·

Deze bijeenkomst werd gehouden te Venetië op 4 en 5 december.
De Partei Katalik Indonesia trad toe tot de Wereldunie van
Christen-Democraten.
De Nederlandse groep werd vertegenwoordigd door dr. W. P.
Berghuis.
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Bij Kamerverkiezingen wordt er aan de weg getimmerd
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HOOFDSTUK XI
DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 1967

1.

Inleiding

De periodieke Tweede Kamerverkiezingen rouden oorspronkelijk
gehouden worden op woensdag 24 mei 1967.
Door de val van het Kabinet-Cals op 14 oktober 1966 werden vervroegde verkiezingen noodzakelijk.
2.

Procedure kandidaatstelling

Met betrekking tot de procedure van de kandidaatstelling werd
uitgegaan van het Reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing der leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, zoals dit opnieuw was vastgesteld op de
Deputatenvergadering van 12 februari 1966.
Het Centraal Comité stelde op 2 september 1966 het schema van
termijnen en handelingen vast, voorgeschreven in artikel 12 van
genoemd reglement. Op 28 november moest echter tot een nieuw
schema van termijnen en handelingen worden overgegaan (verkorte procedure).

3.

Groslijst

Tussen 14 sptember en 24 oktober 1966 waren de kiesverenigingen in de gelegenheid om voor de groslijst schriftelijk de namen
van ten hoogste tien personen in te zenden aan het bureau van
het Centraal Comité. Van deze bevoegdheid hebben 379 kiesverenigingen gebruik gemaakt.
Volgens artikel 3, lid 2 en 3 (reglement) werden de volgende personen alphabetisch op de groslijst geplaatst:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Aantjes, mr. W.
Achterstraat, ir. J.
Albeda, prof. dr. W.
Attema, mr. S. H.
Bakker, drs. J. A.
Bakker, 0.
Balkenende, C.
Bennekom, J. A. van
Biesheuvel, mr. B. W.
Boer, H. A. de
Boersma, drs. J.
Boertien, dr. C.
Bolhuis, G.
Bos, drs. P. C.
Boukema, dr. P. J.
Brink, H. W. van den
Bulthuis, H.
Dam, mr. G. C. van

+
+

+

+

Utrecht
Arnhem
Utrecht
Katwijk
Wassenaar
Westernieland
Kapelle-Biezelinge
Middelburg
Aerdenhout
IJmuiden
Zeist
Geldrop
Randwijk
Eindhoven
Amsterdam
Harderwijk
Appingedam
's-Gravenhage

19.

Diemer-Lindeboom, mevr.
dr. F. T.
20. Diepenhorst, dr. I. A.
21. Drost, A.
22. Es, A. van
23. Faber, drs. S.
24. Feddema, drs. J. P.
25. Fibbe, W. A.
26. Galen, ds. P. M. van
27. Geelkerken, dr. N. G.
28. Geus, A. de
29. Gilhuis, drs. T. M.
30. Goudzwaard, drs. B.
31. Grosheide, mr. J. H.
32. Gunsteren, dr. W. F. van
33. Hoek, G. H.
34. Hollenbeek Brouwer, J.
35. Hopman, T.
36. Jong, K. J. de
37. Kerkhof, drs. G. M.
38. Kieft, G. A.
39. Knibbe, drs. J. J.
40. Kret, ds. A. J.
41. Kwaadsteniet, mr. W. de
42. Leeuwen, mej. J. van
43. Mark, P. van der
44. Meeuwsen, M.
45. Meijenfeldt, drs. F. H. von
46. Miedema, mr. J. P.
47. Mooy Azn, H. de
48. Noorda, J. W.
49. Oosterhoff, mr. J. A.
50. Oosterhuis, J.
51. Platteel, dr. P. J.
52. Ploeg, J. van d:er
53. Prins, mr. J. H.
54. Putten, drs. J. van
55. Reehoorn, J. P.
56. Ren~ema, P.
57. Renkema, R.
58. Renkema, R.
59. Roolvink, B.
60. Roos, drs. W. K. de
61. Rooijen. N. van
62. Ruiter, dr. J. de
63. Ruller, E. van
64. Schakel, M. W.
65. Scholten, mr. J. N.
66. Scholten, prof. mr. L. W. G.
67. Schut, ir. W. F. +
68. Silvis, S.
69. Sluis, mr. W. R. van der

+

+

+

+

+

+

+

+

Rotterdam
Zeist
Uithuizermeed en
's-Gravenhage
Leeuwarden
Amsterdam
Rotterdam
Hilversum
Leiden
Harlingen
Amsterdam
Schoonhoven
's-Gravenhage
Wassenaar
Hilversum
Assen
Pijnacker
Leeuwarden
Middelburg
Utrecht
Zwolle
Leiden
Rotterdam
Rijswijk Z.H.
Sneek
Emmeloord
Groningen
Winsum Gr.
Rijnsburg
Drachten
De Bilt
Diever
Ede
Groningen
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Leeuwarden
Bilthoven
Buitenpost
Valthermond
Hilversum
Sexbierum
Heerlen
Heemstede
Groningen
Hoornaar
A,ndel N.-Br.
Utrecht
Rotterdam
Barendrecht
Bilthoven
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70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

+

Smallenbroek, J.
Smid, ir. A.
Spaan, drs. T.
Tonkens-Kaajan, mevr. K. M.
Tuinen, drs. S. van
Veenen, drs. G. van
Veenkamp, A. P.
Veerman, dr. A.
Veld, W. in 't
Verplanke, dr. C. Jansen
Vliet, J. van
Walburg, Tj.
Weststrate, M. H.L.
Wilde, dr. J. P. I. van der
Wijbenga, P.
Zijlstra, drs. R.

+
+

+

's-Gravenhage
Breda
Voorburg
Amsterdam
Dokkum
St. Anna Parochie
Delfzijl
Rijswijk Z.-H.
Apeldoorn
's-Gravendeel
Dordrecht
St. Anna Parochie
Vlaardingen
Voorschoten
Leeuwarden
Voorschoten

De personen achter wier vetgedrukte namen een plusteken is
geplaatst, hebben het Centraal Comité bericht, dat zij niet voor
een candidatuur in aanmerking wensen te komen.

Op 4 november 1966 stelde het Centraal Comité een voorlopige
advieslijst vast voor de bijeenkomst van het versterkt Centraal
Comité (artikel 4 lid 3 en 4 reglement).
Het versterkt Centraal Comité beraadslaagde op 19 november
1966 over deze voorlopige advieslijst.
4.

Advies-candidatenlijst Centraal Comité

Op 28 november 1966 werd de advieslijst (37 namen) vergezeld
van de alfabetische groslijst (85 namen) en een stembiljet aan de
kiesverenigingen toegezonden.
De advieslijst bevatte de volgende namen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink
mr. W. Aantjes
dr. I. A Diepenhorst
G. A. Kieft
drs. J. Boersma
Tj. Walburg
dr. N. G. Geelkerken
J. A. van Bennekom
M. W. Schakel
mej. J. van Leeuwen
dr. C. Boertien
mr. W. R. van der Sluis
drs. R. Zijlstra
dr. A. Veerman

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

drs. B. Goudzwaard
A. van Es
drs. J. A. Bakker
mr. J. H. Grosheide
H. de Mooy Azn.
mr. J. N. Scholten
N. van Rooijen
H. A. de Boer
J. Nieuwenhuis
ir. A. Smid
dr. C. Jansen Verplanke
J. van Vliet
mevr. K. M. Tonkens-Kaajan
drs. F. H. von Meyenfeldt
W. in 't Veld

31.
32.
33.

A. de Geus
J. Hollenbeek Brouwer
mevr. P. C. LoddersElfferich

34.
35.
36.
37.

drs. S. Faber
dr. J. H. Jonker
mr. J. H. Prins
mr. P. J. A. Idenburg

De kiesverenigingen konden tot uiterlijk 13 december 1966 het
stembiljet, bevattende de namen van 24 kandidaten, in zenden
aan het bureau van het_ Centraal Comité.
Elke kiesvereniging kon daarbij één stem uitbrengen en voorts
voor elke vijftig leden één stem meer.
5.

Uitslag stemming in kiesverenigingen

Op 14 december 1966 was de uitslag van de stemming in 807 kiesverenigingen bekend. De uitslag werd eveneens op 14 december
gecontroleerd door een daartoe benoemde controlecommissie, bestaande uit de heren G. Dompeling en A. J. Stolp. Hiervan werd
procesverbaal opgemaakt.
De uitslag van de stemming was als volgt:
Volgorde

Naam

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink
mr. W. Aantjes
dr. I. A. Diepenhorst
5. G. A. Kieft
6. drs. J. Boersma
7. Tj. Walburg
8. dr. N. G. Geelkerken
9. J. A. van Bennekom
10. M. W. Schakel
11. dr. C. Boertien
12. mej. J. van Leeuwen
13. mr. W. R. van der Sluis
14. drs. R. Zijlstra
15. drs. B. Goudzwaard
16. drs. J. A. Bakker
17. dr. A. Veerman
18. J. Smallenbroek
19. A. van Es
20. mr. J. H. Grosheide
21. H. de Mooy Azn.
22. mr. J. N. Scholten
23. N. van Rooijen
24. A. de Geus
25. drs. F. H. van Meyenfeldt
26. H. A. de Boer
27. dr. C. Jansen Verplanke
28. J. Nieuwenhuis
29. mr. P. J. A. Idenburg
1.
2.
3.
4.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

mevrouw K. M. TonkensKaajan
J. Hollenbeek Brouwer
mr. J. H. Prins
drs. S. Faber
J. van Vliet
drs. J. J. Knibbe
ir. A. Smid
K. J. de Jong
A. P. Veenkamp
mevrouw P. C LoddersElfferich
M. Meeuwsen
dr. P. J. Platteel
W. in 't Veld
S. Silvis
ds. A. J. Kret
J. P. Reehoorn
H. Bulthuis
dr. W. F. van Gunsteren
dr. J. H. Jonker
ds. P.M. van Galen
A. Drost
P. Wijbenga
drs. T. Spaan
0. Bakker
mr. J. P. Miedema
drs. W. K. de Roos
P. van der Mark
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

6.

H. W. van den Brink
mr. J. A. Oösterhoff
J. W. Noorda
R. Renkema, Buitenpost
C. Balkenende
mr. W. de Kwaadsteniet
R. Renkema, Valthermond
drs. G. M. Kerkhof
dr. J. P. I. van der Wilde
mr. S. H. Attema
dr. J. de Ruiter
drs. J. van Putten
mevrouw dr. F. T. DiemerLindeboom

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

drs. S. van Tuinen
G. Bolhuis
W. A. Fibbe
ir. W. F. Schut
T. Hopman
mr. G. C. van Dam
G. H. Hoek
drs. J. P. Feddema
drs. P. C. Bos
prof. dr. W. Albeda
J. Gosterhuis
J. van der Ploeg
prof. mr. L. W. G. Scholten

Definitieve kandidatenlijst (eerste 24 kandidaten)

De heer J. Smallenbroek meende, gelet op de uitslag van de
stemmingen geen plaats op de kandidatenlijst te moeten aanvaarden. De volgorde van de eerste 24 kandidaten werd daardoor als
volgt:
1. mr. B. W. Biesheuvel
2. B. Rooivink
3. mr. W. Aantjes
4. dr. I. A. Diepenhorst
5. G. A. Kieft
6. drs. J. Boersma
7. Tj. Walburg
8. dr. N. G. Geelkerken
9. J. A. van Bennekom
10. M. W. Schakel
11. dr. C. Boertien
12. mej. J. van Leeuwen

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

mr. W. R. van der Sluis
drs. R. Zijlstra
drs. B. Goudzwaard
drs. J. A. Bakker
dr. A. Veerman
A. van Es
mr. J. H. Grosheide
H. de Mooy Azn.
mr. J. N. Scholten
N. van Rooijen
A. de Geus
drs. F. H. von Meyenfeldt

Ingevolge de besluiten van het Partij Convent dd. 15 oktober 1966
en van het versterkt Centraal Comité dd. 19 november 1966 zijn
de twee eerste kandidaten, de heren mr. B. W. Biesheuvel en B.
Rooivink voor het gehele land respectievelijk op de eerste en
tweede plaats van de kandidatenlijst geplaatst.
Door de Kamercentrales konden de nummers 3 t/m 10 onderling
worden verwisseld.
Het besluit van het Partij Convent was, als volgt geformuleerd:
1. Aan de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, welke in 1967 zullen worden gehouden,
neemt de Anti-Revolutionaire Partij deel door indiening in elk
der achttien Kamercentrales van een kandidatenlijst, bevattende dertig namen, welke lijsten worden verbonden.

2. Al deze lijsten dragen op de plaatsen 1 tot en met 10 dezelfde
namen, waarbij de volgorde van deze namen op de lijsten verschillend kan zijn, onverminderd echter de nader te nemen
beslissingen omtrent de lijstaanvoering.
3. Al deze lijsten dragen op de plaatsen 11 tot en met 24 dezelfde
namen in dezelfde volgorde.
4. De aanvulling der lijsten voorzover het de nummers 25 tot en

met 30 betreft, geschiedt door elke Kamercentrale met inachtneming van artikel 8 van het reglement op de kandidaatstelling. Deze aanvulling dient ingevolge het door het Centraal
Comité vastgestelde schema van termijnen en handelingen
uiterlijk op 12 januari 1967 te geschieden.
7.

Definitieve kandidatenlijsten per kamerkieskring

Op het Partij Convent van 23 december 1966 zijn de kandidatenlijsten definitief vastgesteld.
De lijsten in de diverse Kamerkieskringen zien er wat betreft de
nummers 1 t/m 10, overal, behalve in de Kamerkieskringen
Dordrecht en 's-Hertogenbosch als volgt uit:
De nummers 1 t/m 10 in 16 Kamerkieskringen:
1.

2.
3.
4.
5.

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink
mr. W. Aantjes
dr. I. A. Diepenhorst
G. A. Kieft

6.

7.
8.
9.

10.

drs. J. Boersma
Tj. Walburg
dr. N. G. Geelkerken
J. A. van Bennekom
M. W. Schakel

De numm,ers 1 t/m 10 in de Kamerkieskring Dordrecht:
1.
2.
3.
4.
5.

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink
mr. W. Aantjes
dr. I. A. Diepenhorst
M. W. Schakel

6. G. A. Kieft
7. drs. J. Boersma
8. Tj. Walburg
9. dr. N. G. Geelkerken
10. J. A. van Bennekom

De nummers 1 t/m 10 in de Kamerkieskring 's-Hertogenbosch:
1.

2.
3.
4.
5.

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink
mr. W. Aantjes
J. A. van Bennekom
dr. I. A. Diepenhorst

6. G. A. Kieft
7. drs. J. Boersma
8. Tj. Walburg
9. dr. N. G. Geelkerken
10. M. W. Schakel

De nummers 11 t/m 24 in alle 18 Kamerkieskringen:
11.
12.
13.

dr. C. Boertien
mej. J. van Leeuwen
mr. W. R. van der Sluis

14. drs. R. Zijlstra
15. drs. B. Goudzwaard
16. drs. J. A. Bakker
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17. dr. A. Veerman
18. A. van Es
19. mr. J. H. Grosheide
20. H. de Mooy Azn.

21. mr. J. N. Scholten
22. N. van Rooijen
23. A. de Geus
24. drs. F. H. von Meyenfeldt

STAARTLIJSTEN DER KAMERCENTRALES
De Kamercentrales hebben de nrs. 25 t/m 30 op de kandidatenlijst in hun Kamerkieskring als volgt aangevuld:
K.C. Groningen
25. T. Huizinga, Stadskanaal
~6. 0. Bakker, Westernieland
(gem. Eenrum)
27. A. Drost, Uithuizermeeden
~8.
A. P. Veenkamp, Delfzijl
29. Th. A. Lycklama à
Nijeholt, Leek
30. H. Bulthuis, Appingedam

28.

W. P. J. van der Schans,
Well-Ammerzoden
29. P. van den Berg, Arnhem
30. A C. van der Wolf, Ermelo

K.C. Utrecht
25. J. Nieuwenhuis, Utrecht
26. A. Bakker, Veenendaal
27. dr. J. van der Haar,
Mijdrecht
28. H. C. Smit, Utrecht
29. L. W. H. de Geus.
Linschoten
30. J. Berentschot, Breukelen

K.C. Leeuwarden
25. K. de Jong. Leeuwarden
26. J. W. Noorda, Drachten
27. mej. H.M. Visser, Bolsward
28. R. Renkema, Buitenpost
K.C. Amsterdam
29. K. Douma, Oosterwolde
25. dr. J. H. Jonker,
30. drs. S. Faber, Leeuwarden
Amsterdam
26. drs. J. P. Feddema,
K.C. Assen
Amsterdam
25. J. Oosterhuis, Diever
27. drs. H. van Ruller,
26. J. Hollenbeek Brouwer,
Amsterdam
Assen
28. mevr. K. M. Tonkens27. R. Renkema, Valthermond
Kaajan, Amsterdam
28. E. J. Blokzijl, Hoogeveen
29. drs. J. Tamminga,
29. W. van der Hammen, Assen
Amsterdam
30. H. Scholtens, Emmen
30. mr. J. Bootsma, Amsterdam
K.C. Zwolle
25. J. Slot, Hardenberg
26. P. A. Nawijn, Blokzijl
27. W. Wieringa, Zwolle
28. H. N. Hollander, Rijssen
29. M. Meeuwsen, Emmeloord
30. J. van Leeuwen, Wierden

K.C. Haarlem
25. A. Admiraal, Bussum
26. C. van Stam,
Nieuw Vennep
27. P. Brune, Zandvoort
28. D. Koger, Beverwijk
29. W. H.L. J. van der Maas,
Hilversum
30. dr. J. F. Rang, Amstelveen
(gem. Nieuwer Amstel)

K.C. Arnhem en Nijmegen
25. mr. M. W. Dirksen, Arnhem
26. H. W. van den Brink,
K.C. Den Helder
Harderwijk
25. D. Barten, Noord-Schar27. H. A. J. Luiten, Aalten
woude (gem. Langedijk)
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mej. T. T. Smith,
27. mr. W. Verheul,
Rijswijk Z.-H.
Den Helder
27. drs. R. Wielenga,
28 M. K. van Eek,
Purmerend
Middelharnis
28. IJ. H. de Zeeuw, Enkhuizen 29. G. van Hofwegen, De Lier
29. K. Zwolsman. Wormerveer 30. J. van Vliet, Dordrecllt
30. ds. G ran Loenen, Alkmaar
K.C. Middelburg
K.C. Leidtn
25. J. van den Bos, Tholen
25. ds. A. J. Kret, Leiden
26. C. Balkenende, Biezelinge
(gem. Kapelle)
26. dr. W. F. van Gunsteren,
27. S. Francke, Kerkwerve
Wassenaar
27. drs. T. Spaan, Voorburg
28. drs. G. M. Kerkhof,
Middelburg
28. dr. J. P. I. van der Wilde,
29. M. K. van Dijke, Axel
V oorsèhoten
30. D. Geuze, Oostburg
29. H. Vink, Gouda
30. T. Hopman, Pijnacker
K.C. 's-Hertogenbosch
K.C. 's-Gravenhage
25. J. Biesheuvel, Nieuwendijk
(gem. Almkerk)
25. H. A. de Boer, IJmuiden
26. drs. B. Combeé, Eindhoven
26. mr. J. H. Prins,
27. S. P. Hoekstra, Sleeuwijk
's-Gravenhage
(gem. Werkendam)
27. J. Nieuwenhuis. Utrecht
28. mr. P. J. A. Idenburg,
28. T. F. Praasterink, Helmond
29. J. de Vroome, Heusden
's-Gravenhage
30. Jac. van de Wal,
29. mevr. K. M. Tonkens's-Hertogenbosch
Kaaj an, Amsterdam
30. J. Hollenbeek Brouwer,
K.C. Tilburg
Assen
25. ir. A. Smid, Breda
K.C. Rotterdam
26. K. de Geus, 's-Gravenmoer
25. W. A. Fibbe, Rotterdam
27. A. Kroon, Breda
26. H. J. van der Meiden,
28. mevr. J. JonkersRotterdam
Tiemensma, Breda
27. mevr. dr. F. T. Diemer29. ds. P. Visser, Tilburg
Lindeboom, Rotterdam
30. D. Westerhof,
28. J. Worst, Rotterdam
Bergen op Zoom
29. J. in 't Veld, Rotterdam
30. mr. W. de Kwaadsteniet,
K.C. Maastricht
Rotterdam
25. K. van Kalsbeek, Treebeek
26. Chr. C. van Ree, ing.,
K.C. Dordrecht
Sittard
25. N. van der Brugge,
27. ir. J. Strikwerda, Geleen
Giessenbur.g
28. G. Wolzak, Roermond
26. P. B. Bakker,
29. drs. N. Scheps, Heerlen
Oud-Beijer.land
30. G. Jansen, Maasbracht
26.

De dag van de kandidaatstelling was dinsdag 3 januari 1967.
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Voor vijftien zetels mochten vlag en wimpel beslist uit
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8.

Gekozenen

Op woensdag 15 februari 1967 werden als lid van de Tweede Kamer gekozen verklaard:
1. mr. B. W. Biesheuvel
2. B. Rooivink
3. mr. W. Aantjes
4. dr. I. A. Diepenhorst
5. G. A. Kieft
6. drs. J. Boersrna
7. Tj. Walburg
8. dr. N. G. Geelkerken
9.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

J. A. van Bennekorn
M. W. Schakel
dr. C. Boertien
mej. J. van Leeuwen
mr. W. R. van der Sluis
drs. R. Zijlstra
drs. B. Goudzwaard

De verkiezingscampagne

De verkiezingsactie is door onze partij met veel enthousiasme gevoerd.
a. Een persoonlijke brief van lijstaanvoerder Biesheuvel werd
gericht verspreid onder door de kiesverenigingen opgegeven
adressen (10.700 exemplaren).
b. Van het volledige Program van Actie 1967-1971 gingen 25.000
exemplaren het land in.
c. het verkorte Program van Actie (in :floldervorrn, "mensen zoals u en wij") bereikte een verspreidingsoplage van 2.733.000
e!Xernplaren.
d. Van een puzzelfolder gingen 100.000 exemplaren de deur uit.
Een attractie hierbij was, dat degenen die deze puzzlefolder
goed oplosten en goed dichtvouwden een dag konden doorbrengen in "de parlementaire sfeer". De tien prijswinnaars
brachten een bezoek aan minister Biesheuvel, de Karnergebouwen, het Kuyperhuis en het perscentrum Nieuwspoort.
e. Stikkers met als opschrift "A.R. Lijst 4" vonden als reclamemiddel op auto's, fietsen en borden grote aftrek (25000 stuks).
f. De Arjos gooide binnen het kader van de verkiezing'Sactie een
ballonnetje voor lijst vier uit; liefst 159.315 exemplaren.
g. Op 45 toeren draaiden 10.000 grammofoonplaten van de Arjos
met het liedje "politiek allemaal vuiligheid"? (muziek en tekst
Wim Vegt) en een korte toespraak van minister Biesheuvel
"uw stern, een stap verder in de goede richting".
h. Ook stelde de Arjos 150.000 jeugdfolders en 10.000 exemplaren
van "Op Wiek" voor verspreiding ter beschikking.

i. Ook het A.R. raambiljet (paarse kleur) bleek het goed te doen
(120.000 exemplaren).

j. Een speciale folder over de problemen van de binnenvaart met
een toelichting hierop uit het Program van Actie werd gericht
onder schippers verspreid (2500 exemplaren).
k. Aan geestverwante zeevarenden werd een speciale brief gezonden met betrekking tot het stemmen bij volmacht (2000
exemplaren).
l. In de landelijke en regionale pers werd een intensieve advertentiecampagne gevoerd.

m. Partijleden konden via een bijgesloten bestelkaart in "A.R.
Post" en een volmachtformulier aanvragen.
Ook voor het stemmen bij volmacht door schippers werden
volmachtformulieren beschikbaar gesteld.
n. Voor radio- en televisie-uitzendingen kan worden verwezen
naar hoofdstuk IX van dit jaarverslag.

10.

De centrale verkiezingsbijeenkomsten

In elke Kamercentrale werden één of twee landelijk geplande
verkiezingsbijeenkomsten gehouden, welke in samenwerking met
de Arjos werden georganiseerd:
Sprekers:
Kamercentrale Groningen:
mr. B. W. Biesheuvel
6 februari Groningen:
dr. I. A. Diepenhorst
13 februari Groningen:

Kamercentrale Leeuwarden:
23 januari Leeuwarden:
9 februari Heerenveen:

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink

Kamrcentrale Assen:
19 januari Hoogeveen:
4 februari Assen:

B. Rooivink
mr. B. W. Biesheuvel

Kamercentrale Zwolle:
1 februari Enschede:
11 februari Zwolle:

dr. I. A. Diepenhorst
mr. B. W. Biesheuvel

Kamercentrale Arnhem:
28 januari Ede:
10 februari Harderwijk:

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink

Kamercentrale Nijmegen:
17 januari Aalten:
28 januari Geldermalsen:

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink

I
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Kamercentrale Utrecht:
18 januari Utrecht:
7 februari Amersfoort:

mr. ·B. W. Biesheuvel
B. Rooivink

Kamercentrale Amsterdam:
26 januari Amsterdam:
14 februari Amsterdam:

dr. J. Zijlstra
mr. B. W. Biesheuvel

Kamercentrale Haarlem:
16 januari Haarlem:
8 februari Hilversum:

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink

Kamercentrale Den Helder:
25 januari Middenmeer:
11 februari Alkmaar:

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink

Kamercentrale Leiden:
26 januari Boskoop:
30 januari Leiden:

B. Rooivink
mr. B. W. Biesheuvel

Kamercentrale 's-Gravenhage:
24 januari 's-Gravenhage:
10 februari 's-Gravenhage:

drs. J. A. Bakker
(in de plaats van dr. J. Zijlstra)
mr. B. W. Biesheuvel

Kamercentrale Rotterdam:
27 januari Rotterdam:
3 februari Rotterdam:

mr. B. W. Biesheuvel
B. Rooivink

Kamercentrale Dordrecht:
19 januari Dordrecht:
2 februari Naaldwijk:

dr. I. A. Diepenhorst
mr. B. W. Biesheuvel

Kamercentral•e Middelburg:
1 februari Middelburg:
11 februari Goes:

mr. B. W. Biesheuvel
dr. I. A. Diepenhorst

Kamercentrale 's-Hertogenbosch:
20 januari Nieuwendijk:
9 februari 's-Hertogenbosch:

mr. B. W. Biesheuvel
dr. J. Zijlstra

Kamercentrale Tilburg:
20 januari Breda:

B. Rooivink

Kamercentrale Maastricht:
21 januari Heerlen:

mr. B. W. Biesheuvel
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De minister-president dr. J. Zijlstra voldeed nim.iet alleen aan de
opkomstplicht; hij stemde ook ;
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11. UITSLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
OP 15 FEBRUARI 1967.
De landelijke cijfers en de l'esu,Itate.n per Kamercentrale
Partij

Tw. K. 1959

%

Tw. K. 1963

%

Tw. K. 1967

%

1959
A. R.P.
C.H.U
S.G.P.
G.P.V.
Totaal
K.V.P.
P.v.d.A.
C.P.N.
Bruggroep
P.S.P.
Totaal
V. V.D.
Democraten '66
Boerenpartij
Overige partijen

"'""'

563.091
486.429
129.678
39.972
1.219.170
1.895.914
1.821.285
144.542
34.723
110.499
2.111.243
732.658

9.4
8.1
2.2
0.7
20.4
31.6
30.3
2.4
0.6
1.8
35.1
12.2

-

--

189.373
2.115.782
643.839

197.206
2.065.636
738.202
307.810
327.953
177.207*

2,9
30.0
10.7
4.5
4.7
2.7

505.100

7.4
100.0

--

39.423
1.317

0.7
0,0

133.231
97.538

40.740
Totaal
Totaal generaal 5.999.531

0.7
100.0

230.769
6.258.521

3.6
100.0

--

9.9
8.1
2.0
0.9
20.9
26.5
23.5
3.6

8.7
8.6
2.3
0.8
20.4
31.9
28,0
2.8
3,0
33,8
10.3
-·
2.1
1.5

--

681.060
560.033
138.069
59.156
1.438.318
1.822.904
1.620.112
248.318

545.836
536.801
143.818
46.324
1.272.779
1.995.352
1.753.084
173.325

--

6.878.030

-

Zetels
1963

29
49
48
3

13
13
3
1
30
50
43
4

-

-

2
53
19

4
51
16

-

-

14
12
3

-

1967
15
12
3
1
31
42
37
5

-

-

3

4
46
17
7
7

-

3
150

7
150

150

* Dit totaal bestond uit de volgende partijen: Chr. Nat. Volkspartij 976, C.D.U. 45.335, Landsbelangen
17.594, Liberale Volkspartij 11.279, Lijst v. Breukelen-Grein 3.560, Lijst Germeaux 1.218, Lijst Machiela 916,
Lijst Voogd 4.808, de Noodraad 45.421, Partij van het Recht 1.070. Partij voor Ongehuwden 43.361.

I. 's-HERTOGENBOSCH
Partij

Tw. K. 1959

12.126
A.R.P.
8.485
C.H.U.
3.001
S.G.P.
568
G.P.V.
24.180
Totaal
295.536
K.V.P.
58.690
P.v.d.A.
1.804
C.P.N.
Bruggroep
1.577
P.S.P.
62.071
Totaal
16.397
V.V.D.
Democr. '66
Boerenpartij 1.649
Overige
partijen
1.649
Totaal
Totaal
generaal
399.833

%

Tw.K. 1963

%

3.0
2.1
0.8
0.1
6.0
73.9
14.7
0.5

11.966
10.110
3.355
652
26.083
313.551
57.553
2.201

2.7
2.3
0.8
0.1
5.9
71.9
13.2
0.5

21.957
11.921
3.477
1.151
38.506
287.915
53.346
6.420

4.4
2.4
0.7
0.2
7.7
57.5
10.7
1.3

0.4
15.6
4.1

3.733
63.487
17.793

0.9
14.6
4.1

0.4

8.550

2.0

7.402
67.168
36.219
25.074
30.164

1.5
13.5
7.2
5.0
6.0

0.4

6.446
14.996

1.5
3.5

3.1
15.941
46.105-9~

100.0

435.910

100.0

11.
Partij

Tw. K. 1959

6.702
A.R.P.
7.704
C.H.U.
1.244
S.G.P.
370
G.P.V.
16.020
Totaal
236.588
K.V.P.
50.203
P.v.d.A.
1.427
C.P.N.
Bruggroep
856
P.S.P.
52.486
Totaal
13.744
V.V.D.
Democr. '66 - Boerenpartij - Overige
partijen
Totaal
Totaal
318.838
generaal
66

T\TW. K. 1967

500.987

%

100.0

TILBURG

%

Tw.K. 1963

%

2.1
2.4
0.4
0.1
5.0
74.3
15.7
0.4

6.263
8.401
1.429
337
16.430
241.539
46.827
1.734

1.9
2.5
0.4
0.1
4.9
71.8
13.9
0.5

13.891
9.693
1.368
794
25.746
210.653
39.035
5.207

3.7
2.6
0.4
0.2
6.9
55.5
10.2
1.4

0.3
16.4
4.3

2.032
50.593
14.068

0.6
15.0
4.2

7.561

2.3

5.040
49.282
29.866
17.380
28.979

1.3
12.9
7.9
4.6
7.6

6.260
13.821

1.8
4.1

17.467
46.446

4.6
12.2

336.451

100.0

379.373

100.0

100.0

T\Tw. K. 1967

%

Partij

Tw. K. 1959

41.189
A.R.P.
C.H.U.
56.887
S.G.P.
16.953
G.P.V.
1.919
116.948
Totaal
K.V.P.
51.546
P.v.d.A.
111.997
C.P.N.
2.988
Bruggroep
837
P.S.P.
3.435
119.257
Totaal
V. V.D.
47.780
Democr. '66 - Boerenpartij 5.261
Overige
partijen
Totaal
5.261
Totaal
generaal
326.378

Partij

Tw. K. 1959

A. R.P.
18.348
22.868
C.H.U.
S.G.P.
6.973
370
G.P.V.
48.559
Totaal
K.V.P.
157.590
P.v.d.A.
78.805
C.P.N.
1.139
Bruggroep
529
P.S.P.
1.095
Totaal
81.568
V.V.D.
24.379
Democr. '66 - Boerenpartij 2.831
Overige
partijen
Totaal
2.831
Totaal
generaal
314.927

111.

ARNHEM

%

Tw.K. 1963

%

Tw. K. 1967

%

12.1
16.7
5.0
0.6
34.4
15.1
32.9
0.9
0.2
1.0
35.0
14.0

38.809
63.337
18.924
2.591
123.661
56.410
113.153
3.795

10.7
17.3
5.2
0.7
33.9
15.5
31.0
1.0

50.069
65.710
18.434
33.901
138.114
55.095
107.575
5.477

12.1
15.9
4.5
0.9
33.4
13.4
26.1
1.3

6.752
123.700
43.623

1.9
33.9
12.0

1.5

11.874

3.3

7.311
120.363
49.026
13.874
28.007

1.8
29.2
11.9
3.4
6.8

1.5

5.128
17.002

1.4
4.7

8.051
36.058

1.9
8.7

100.0

364.396

100.0

412.530

100.0

IV.

NIJMEGEN

%

Tw.K. 1963

%

Tw. K. 1967

%

5.8
7.3
2.2
0.1
15.4
50.1
25.0
0.4
0.2
0.3
25.9
7.7

16.501
24.890
7.031
559
48.981
166.093
77.723
1.729

4.9
7.7
2.1
0.2
14.9
49.8
23.3
0.5

24.702
26.362
6.874
907
58.845
158.065
71.606
3.839

6.7
7.1
1.9
0.2
15.9
42.6
19.3
1.0

2.661
82.113
21.277

0.8
24.6
6.4

0.9

10.231

3.1

4.331
79.776
26.935
12.660
27.047

1.2
21.5
7.3
3.4
7.3

0.9

3.732
13.963

1.2
4.3

7.577
34.624

2.0
9.3

100.0

333.427

100.0

370.905

100.0
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V.

ROTTERDAM

%

Tw. K. 1963

%

8.6
6.1
2.1
0.5

34.211
26.710
8.590
2.021

8.4
6.5
2.1
0.5

38.286
25.414
7.592
2.486

~T'ot~a-a~l----~71~.4~9~1--~1~7.~3----"7~1~.5~3~2--~17~.~5----~7~3.7'78

9.2
6.1
1.8
0.6
17~7

K.V.P.
57.826
14.0
61.197
P.v.d.A.
194.288
46.8
186.423
C.P.N.
14.634
3.5
16.556
Bruggroep
2.939
0. 7
P.S.P.
11.446
2.8
20.637
=Tc-ot_a_a-=--1-----=-22c:-:3:-.3=-c0=7,-----"'"5-=--3.-=-8----2=-=23.616
V.V.D.
59.112
14.3
45.534
Democr. '66 - Boerenpartij 2.377
0.6
3.734
Overige
4.758
partijen
0.6
8.492
Totaal
2.377
'l'otaal
generaal
414.113
100.0
410.371

14.9
45.4
4.0

49.852
167.189
23.975

11.9
40.0
5.7

5.0
54.4
11.1
0.9

19.149
210.313
42.381
20.303
9.830

4.6
50.3
10.2
4.9
2.4

1.2
2.1

11.026
20.856

2.6
5.0

100.0

417.483

100.0

Partij
A.R.P.
C.H.U.
S.G.P.
G.P.V.

Tw. K. 1959
35.796
25.171
8.615
1.909

Vl.
Partij

Tw. K. 1959

'1 Tw. K. 1967

%

's-GRA VENRAGE

%

Tw. K. 1963

%

TTw. K. 1967

%

A.R.P.
29.866
8.6
26.326
7.7
31.585
9.1
C.H.U.
22.733
6.6
25.101
7.4
25.491
7.4
S.G.P.
4.215
1.2
4.588
1.3
3.729
1.1
G.P.V.
893
0.3
1.033
0.3
1.387
0.4
Totaal
5 7. 707
16. 7:-------5=7 .-=-o4~8o-----:o1-=6-.~7o------=62 .192-----r8~o
K.V.P.
67.623
19.6
70.991
20.8
55.988
16.2
P.v.d.A.
121.958
35.2
112.343
32.9
93.301
27.0
C.P.N.
7.893
2.3
9.175
2.7
11.774
3.4
Bruggroep
1.918
0.6
P.S.P.
8.805
2.5
14.387
4.2
14.701
4.3
T'-otc-a-a-=--1-----=-14~0.5~74-:---4~0:--o.6 -c1~3c;o5-=.9=05;:--~39.8
119~776-34. 7
V.V.D.
76.970
22.3
64.430
18.9
62.124
18.6
22.812
6.6
Democr. '66 - 3.781
1.1
0.8
Boerenpartij 2.909
11.706
3.4
Overige
partijen
2. 7
10.346
3.1
9.165
---:-12~.-=--94~6;---------o;3.8o----2'2~052---6:5·
Totaal
2.909
0.3
Totaal
341.320
100.0
344.944 100.0
generaal
345.783
100.0
68

VII.
Partij
A.R.P.
C.H.U.
S.G.P.
G.P.V.

Tw. K. 1959
38.023
39.945
14.830
1.529

LEIDEN

%

Tw. K. 1963

%

Tw. K. 1967

%

12.3
12.9
4.8
0.5

38.064
43.914
17.129
1.956

47.215
45.890
17.184
2.834
113.123
90.227
73.131
6.312

12.4
12.1
4.5
0.7
29.7
23.7
19.2
1.7
2.2
23.1
13.3
5.0
3.2
2.0
5.2

28.4
24.7
1.0
0.2
1.3
27.2
13.2

94.770
77.033
3.851

11.3
13.1
5.1
0.6
30.1
28.2
23.0
1.1

7.505
88.389
42.255

2.2
26.3
12.6

0.7

4.886

1.5

8.385
87.828
50.413
19.004
12.076

0.7

4.061
8.947

1.3
2.8

7.546
19.622

100.0

335.424

VIII.

DORDRECHT

=T~o~ta-a~l----~9~4.=32=7~~3=0~.5~--~1~01.063

K.V.P.
87.966
P.v.d.A.
76.567
C.P.N.
3.218
Bruggroep
680
P.S.P.
4.033
Totaal
84.498
40.842
V.V.D.
Democr. '66 - Boerenpartij 2.088
Overige
partijen
Totaal
2.088
1'otaal
generaal
309.721

1:;..;0;.. ;.0;.0;;._ ____;3;..;.8.;:.;0·;.;;.2;;.;17____;1;;..;0..;.0;.;..0

Partij

Tw. K. 1959

%

Tw. K. 1963

%

A.R.P.
C.H.U.
S.G.P.
G.P.V.
Totaal

61.531
44.347
27.475
2.308
135.661

15.6
11.2
7.0
0.6
34.4

60.859
50.937
29.931
2.904

14.3
12.0
7.0
0.7

Tw. K. 1967
73.190
53.823
29.343
3.899

144.63'--c1--------=3-c4-.0c-----,-16=o~.2.55

%
15.1
11.1
6.0
0.8
33.0

K.V.P~.----~5~6.~7~62~~1~4~.4----~6~3~.5~74~~1~4~.9~--~6~1~.1~4~8--~12~.6

P.v.d.A.
140.189
C.P.N.
4.446
Bruggroep
1.161
P.S.P.
5.645
Totaal
151.441
V.V.D.
48.914
Democr. '66 - Boerenpartij 1.742
Overige
partijen
Totaal
1.742
Totaal
generaal
394.520

35.6
1.1
0.3
1.4
38.4
12.4
0.4

143.994
6.128

33.8
1.4

144.363
10.641

29.7
2.2

11.251
2.6
13.530
2.8
161.373--3i8--168.534-3Ü
46.914
11.0
55.549
11.4
20.057
4.1
5.531
1.3
12.122
2.5

0.4

4.459
9.990

100.0

426.482

1.0

8.652

2~.3~---2~0.774

100.0

486.317

1.7
4.2
100.0
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IX. AMSTERDAM
Partij

Tw. K. 1959

29.959
A. R.P.
18.799
C.H.U.
S.G.P.
1.396
1.073
G.P.V.
51.227
Totaal
K.V.P.
85.741
183.544
P.v.d.A.
51.122
C.P.N.
Bruggroep
14.915
28.532
P.S.P.
278.113
Totaal
88.021
V.V.D.
Demo er. ' 6 6 - Boerenpartij 6.022
Overige
partijen
1.113
Totaal
7.135
Totaal
generaal
510.237

%

Tw.K. 1963

%

5.9
3.7
0.3
0.2
10.1
16.8
35.9
10.0
2.9
5.6
54.4
17.3

27.125
20.533
1.770
1.065
50.493
87.355
167.734
61.028

5.4
4.1
0.4
0.2
10.1
17.5
33.6
12.2

34.860
19.755
1.257
1.702
57.574
66.633
142.481
76.268

6.7
3.8
0.2
0.3
11.0
12.8
27.3
14.7

40.897
269.659
64.294

8.2
54.0
12.8

1.2

9.310

1.9

33.136
251.885
59.481
43.316
23.808

6.4
48.4
11.4
8.3
4.6

0.2
1.4

17.856
27.166

3.7
5.6

17.708
41.516

3.5
8.1

100.0

498.967

100.0

520.405

100.0

x.
Partij

Tw. K. 1959

19.609
A.R.P.
10.478
C.H.U.
1.410
S.G.P.
935
G.P.V.
32.432
Totaal
82.576
K.V.P.
84.899
P.v.d.A.
10.434
C.P.N.
Bruggroep
1.447
10.156
P.S.P.
106.936
Totaal
34.341
V. V.D.
Democr. ' 6 6 - Boerenpartij - Overige
partijen
Totaal
otaal
256.285
generaal
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%

DEN HELDER

%

Tw.K. 1963

%

7.7
4.1
0.6
0.4
12.8
32.1
33.0
4.1
0.6
4.0
41.7
13.4

19.423
12.323
1.509
1.042
34.297
88.835
79.709
12.627

7.2
4.5
0.6
0.4
12.7
32.7
29.4 .
4.7

100.0

TTw. K. 1967

TTw. K. 1967

%

25.560
13.351
1.316
1.373
41.600
87.968
75.082
17.810

8.4
4.4
0.4
0.5
13.7
29.0
24.7
5.9
4.4
35.0
12.0
4.5
3.6

14.988
107.324
31.645

5.5
39.6
11.7

5.954

2.2

13.246
106.138
36.457
13.516
10.924

2.968
8.922

1.1
3.3

6.787
17.711

2.2
5.8

271.023

100.0

303.390

100.0

Partij

Tw. K. 1959

A. R.P.
35.120
C.H.U.
26.915
S.G.P.
3.656
1.251
G.P.V.
Totaal
66.942
K.V.P.
98.184
P.v.d.A.
108.124
C.P.N.
7.933
Bruggroep
2.446
P.S.P.
14.257
Totaal
132.760
V. V.D.
68.025
Democr. ' 6 6 - Boerenpartij 4.194
Overige
partijen
Totaal
4.194
1'otaal
generaal
370.105

XI.

HAARLEM

%

Tw.K. 1963

%

9.5
7.3
1.0
0.3
18.1
26.5
29.2
2.1
0.7
3.9
35.9
18.4

36.773
31.289
4.441
1.498
74.001
106.116
105.795
10.637

9.3
7.9
0.4
18.7
26.7
26.6
2.7

18.967
135.399
64.212

4.8
34.1
16.2

1.1

8.088

1.1
100.0

xn.
Partij

Tw.K. 1959

19.491
A. R.P.
23.274
C.H.U.
13.779
S.G.P.
1.299
G.P.V.
57.843
Totaal
K.V.P.
32.807
P.v.d.A.
45.661
576
C.P.N.
Bruggroep
647
P.S.P.
46.884
Totaal
17.225
V.V.D.
Democr. ' 6 6 - Boerenpartij 1.003
Overige
partijen
Totaal
1.003
otaal
generaal
155.762

Tw. K. 1967

%

44.949
31.793
3.798
2.044
82.584
94.349
92.759
15.321

10.4
7.4
0.9
0.5
19.2
21.7
21.5
3.5

2.0

17.006
125.086
68.647
30.279
18.266

3.9
28.9
15.9
7.0
4.2

9.151
17.239

2.3
4.3

13.231
31.497

3.1
7.3

396.967

100.0

432.442

100.0

1.1

MIDDELBURG

%

Tw.K. 1963

%

12.5
14.9
8.8
0.8
37.0
21.1
29.4
0.4

18.373
24.654
14.363
1.454
58.844
32.436
42.973
869

11.8
15.8
9.2
0.9
37.7
20.7
27.5
0.6

21.188
25.218
14.413
1.878
62.697
29.501
40.795
1.396

12.6
15.0
8.6
1.1
37.3
17.6
24.3
0.8

0.4
30.2
11.1

1.607
45.449
14.601

1.0
29.4
9.3

0.6

3.214

2.1

2.322
44.513
17.475
3.627
6.771

1.4
26.5
10.4
2.2
4.0

0.6

1.745
4.959

1.1
3.2

3.276
10.047

2.0
6.0

100.0

156.289

100.0

167.860

100.0

Tw. K. 1967

%
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XIII. UTRECHT
Partij
A.R.P.
C.H.U.
S.G.P.
G.P.V.

Tw. K. 1959

';{

43.464
37.471
11.793
3.496

%

Tw. K. 1963

TTw. K. 1967

%

12.3
10.6
3.3
1.0

41.287
11.0
50.676
12.2
43.712
11.7
45.893
11.0
13.317
3.6
12.651
3.0
4.251
1.1
5.545
1.3
;o;T:-ot,---a-a~l-----=96;o-;.22-4--272--i 02.567--27.---:.4:------:;-cllo-:;4. 765-27~
K.V.P.
90.089
25.5
96.450
25.7
89.169
21.5
P.v.d.A.
105.147
29.6
102.862
27.4
94.562
22.7
3.034
0.9
4.402
1.2
7.374
1.8
C.P.N.
Bruggroep
1.607
0.5
P.S.P.
5.469
1.5
9. 789
2.6
10.425
2.5
Totaal_ _ _Ü5.257
32.5----=1=17.053--31.2--~112.361
27~0
V.V.D.
48.872
13.8
46.200
12.3
54.459
13.1
Democr. '66 - 18.640
4.5
Boerenpartij 3.135
0.9
6.190
1.7
16.284
3.9
Overige
partijen
204
0.1
5.954
1.7
9.989
2.5
Totaal
3.339_--"--1.-;o-O----:o1~2.144
3.4=--------cc26.273--6.4
Totaal
generaal
353.781
100.0
415.667 100.0
374.414
100.0
XIV.
Partij

Tw. K. 1959

%

LEEUWARDEN
Tw. K. 1963

A.R.P.
56.289
21.9
56.716
42.370
C.H.U.
41.533
16.2
0.7
2.170
S.G.P.
1.689
G.P.V.
2.795
1.1
3.094
7
;:;T:-o-,-ta--a l---:-1-;::-:02co-.3;;-:0,--;c6:--------;;:3-;;-9.-;o-9--1::-;00"74.350
17.697
6.9
18.858
K.V.P.
P.v.d.A.
99.391
38.7
91.093
2.0
5.562
C.P.N.
5.162
Bruggroep
961
0.4
P.S.P.
4.421
1.7
10.153

%
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10.4

100.0

%

21.8
64.697
22.8
16.3
43.255
15.3
0.8
1.888
0.7
1.2
3.936
1.4
40.1---1~13. 776-40-:-2
7.3
18.475
6.5
35.0
89.798
31.6
2.1
7.920
2.8
3.9

T'-ot,.---a-a~l---:-10;;-;9.935~8---106.808--41.0

V.V.D.
26.656
Democr. '66 - Boerenpartij - Overige
partijen
Totaal
Totaal
generaal
256.594

TTw. K. 1967

20.944

8.1

10.262

3.6

107~780-38.0

7.299

2.8

22.935
6.806
9.326

8.1
2.4
3.3

1.716
9.015

0.7
4.215
3.5::--------=c13 .541

1.5
4.8

823.313

100.0

259.975

100.0

XV.
Partij

Tw. K. 1959

%

ZWOLLE
%

Tw. K. 1963

Tw. K. 1967

%

A.R.P.
43.334
10.4
41.625
9.5
51.793
10.6
C.H.U.
54.430
13.0
57.215
13.0
61.655
12.7
S.G.P.
11.408
2.7
12.914
2.9
12.992
2.7
G.P.V.
7.897
1.9
9.206
2.1
10.741
2.2
;;:T;-o-:-ta-aco-l----::1-o-1;:;-7.-oc06oo;9~-----,2;-;;8-,.0;--------:;-1~20.96o--27~5---137~l81---r8-:-2K.V.P.
117.151
28.0
28.0
124.287
25.5
123.215
P.v.d.A.
124.932
29.9
27.8
112.306
23.1
121.951
C.P.N.
9.972
2.4
13.912
2.9
2.5
10.850
Bruggroep
1.719
0.4
P.S.P.
3.842
0.9
8.999
11.138
2.3
2.1
32.4
Totaal
140.465
33.6
141.800
137.356
28.3
40.121
9.6
V.V.D.
39.589
8.1
34.991
8.0
Democr. '66 - 13.319
2.7
Boerenpartij 3.288
0.8
14.141
3.2
27.797
5.7
Overige
partijen
3.862
0.9
7.381
1.5
Totaal--3-:-2-8-oc8------;0o-:.8~----:o-::18-.00:o-3---c4c--:.1o-----,3:o:5:-:.1o-"7=8--=7.-;;;2

Totaal
generaal

Partij
A.R.P.
C.H.U.
S.G.P.
G.P.V.

418.094

Tw. K. 1959
43.863
24.356
584
9.099

100.0

438.969

100.0

XVI.

GRONINGEN

%

Tw. K. 1963

16.8
9.3
0.2
3.5

43.149
27.049
1.176
9.905

Totaal~-~77:902--29:8--81.279

%

486.910

Tw. K. 1967

100.0

%

16.2
48.799
16.7
10.2
28.288
9.7
0.4
677
0.2
3.7
11.029
3.8
30.5--88.793-30.4
6.5
16.108
5.5
33.2
38.1
97.441
5.0
18.655
6.4

K.V.P.
15.280
5.8
17.268
P.v.d.A.
106.358
40.7
101.443
C.P.N.
12.626
4.8
13.452
Bruggroep
1.890
0.7
3.6
P.S.P.
4.401
1.7
9.709
10.330
Tota-acc-l----c-12~5~.27=5-------oc47=-.9-cc------,1c-=2~4.604
46.=7-~126.426
V.V.D.
41.804
16.0
34.977
13.1
35.236
Democr. '66 - 7.942
Boerenpartij 1.315
0.5
5.847
2.2
13.383
Overige
partijen
2.726
1.0
5.199
Totaal.-----;1--::.3=1=5--o=-."""5--~8.573~---:;3--:;.2c;-------;-c;18.582
Totaal
generaal
261.576
100.0
266.601
100.0
293.087

3.5
43.1
12.0
2.7
4.6
1.7
6.3
100.0
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XVII.
Partij

Tw. K. 1959

24.216
A. R.P.
18.284
C.H.U.
S.G.P.
389
G.P.V.
1.836
Totaal
44.725
K.V.P.
10.880
P.v.d.A.
67.418
C.P.N.
3.010
Bruggroep
748
P.S.P.
1.003
Totaal
72.179
V.V.D.
29.108
Democr. '66 - Boerenpartij 1.609
Overige
partijen
Totaal
1.609
Totaal
generaal
158.501

(JI

/0

Tw.K. 1959

4.165
2.750
268
425
7.608
334,072
'K.v.P.
63.114
P.v.d.A.
3.124
C.P.N.
926
Bruggroep
879
P.S.P.
68,043
Totaal
10.347
V.V.D.
Democr. ' 6 6 - Boerenpartij - Overige
partijen
Totaal
Totaal
420.070
generaal

A.R.P.
C.H.U.
S.G.P.
G.P.V.
Totaal

74

Tw.K. 1963

%

15.3
11.5
0.2
1.2
28.2
6.9
42.5
1.9
0.5
0.6
45.5
18.4

2.4.5'1'1
19.520
771
2.197
47.065
12.781
67.177
3.418

14..'1
11.6
0.5
1.3
28.1
7.6
40.1
2.0

2.986
73.581
26.013

1.8
43.9
15.5

1.0

7.005

1.0
100.0
XVIII.

Partij

ASSEN
Tw. K. 1967
28.412

%

21.458
672
2.936
53.478
13.224
67.055
5.395

15.1
11.4
0.4
1.6
28.5
7.0
35.5
2.9

4.2

3.193
75.643
26.475
3.982
12.356

1.7
40.1
14.0
2.1
6.5

1.115
8.120

0.7
4.9

3.499
15.855

1.8
8.3

167.560

100.0

188.657

100.0

MAASTRICHT

%

Tw.K. 1963

%

Tw. K. 1967

%

1.0
0.7
0.1
0.1
1.9
79.5
15.0
0.7
0.2
0.2
16.1
2.5

3.789
3.736
410
559
8.494
343.913
57.298
5.311

0.9
0.9
0.1
0.1
2.0
77.4
12.9
1.2

9.232
5.063
404
613
15.312
314.237
58.287
10.622

1.9
1.0
0.1
0.1
3.1
63.7
11.8
2.2

2.320
64.929
10.168

0.5
14.6
2.3

10.035

2.2

6.509
75.418
24.935
15.219
29.107

1.3
15.3
5.1
3.1
5.9

6.436
16.471

1.5
3.7

19.315
48.422

3.8
9.7

443.975

100.0

493.543

100.0

100.0

drs. J. A. Bakker

A. van Es

B. Rootvink

mr. J. H. Grosheide
De A.R. bewindslieden in
het kabinet-De Jong
ir. W. F. Schut
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WOUDA's ZADEN
ORANJEWOUD - SINDS 187!19
Erkend selectiebedrijf
Tuin- en Bloemzaden
Selecties Bietenzaden
Wetenschappelijk samengesteldde mengsels
Gras- en Klaverzaden
Pootaardappelen
Bestrijdingsmiddelen

*

Wouda's Zaden
Kiemkrachtige Zaden

RIEMERSMA'S
STALEN MEUBELEN
voor kerken
verenigingsgebouwen ·t
kantines
werkplaatsen
Katalogus
wordt
op aanvraag
gaarne
toegezonden
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aula's
SURHUISTERVEEN
Tel. 05124-1441 *

BIJLAGE I
VERTEGENWOORDIGING IN 1967.
De A.R. Partij heeft zich in 1967 onder andere doen vertegenwoordigen bij de volgende aangelegenheden:
13 januari

Verkiezingsbijeenkomst K.V.P.-A.R.P.-C.H.U. te
Heerlen.
H. A. van Willigen.
Bijeenkomst uitgaande van de Voorlichtings5 april
dienst van de Europese Gemeenschappen.
Dr. A. Veerman.
7 april
Jaarvergadering Algemeen Bestuur Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
(NOVIB) te Scheveningen.
prof. mr. P. J. Verdam.
12/14 april
Internationale conferentie over "vrede en
rechtvaardigheid", Nijmegen.
dr. P. J. Boukema.
28/29 april
Conferentie over het partijwezen uitgaande van
het Nederlands Gesprekscentrum te Oosterbeek.
dr. P. J. Boukema, mr. J. N. Scholten, drs. R.
Zijlstra, ds. D. Biesma, H. C. Smit, mevr. dr. F.
T. Diemer-Lindeboom.
18 mei
Algemene Vergadering Chr. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem.
mr. W. de Kwaadsteniet.
26 juni
Luchtmachtstafschool te 's-Gravenhage.
prof. mr. P. J. Verdam.
6/7 oktober
ARJOS-studieconferentie te Driebergen.
J. Tjalma, dr. A. Veerman, ds. A. J. Kret, W. de
Boer, mr. W. de Kwaadsteniet.
10/11 november Congres van Christen-radicalen te Scheveningen.
dr. A. Veerman, mr. W. de Kwaadsteniet.
23/25 november Tweedaags congres Partij van de Arbeid, te
Amsterdam.
mr. A.B. Roosjen.
Partijraad K.V.P.
9 december
dr. A. Veerman, prof. mr. P. J. Verdam.
16 december
Buitengewone Algemene Vergadering C.H.U.,
te Utrecht.
mr. A.B. Roosjen.
16 december
Jaarlijkse Algemene Vergadering van de
ARJOS te Utrecht.
dr. A. Veerman.
Vele leden van het Centraal Comité woonden
de middagbijeenkomst bij.
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BIJLAGE 11
OVERZICHT LEDENTAL
VAN DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ
Statencentrales:

1 ..

1.
2.
3.
4.
5.

Aantal
leden
1964

Aantal
leden
1965

Aantal Aantal
leden
leden
1966
1967

Aantal
leden
P.C.

Kamercentrale Groningen
Appingedam .
Bedum
Groningen
Oude Pekela
Winschoten

2.082
3.548
1.168
944
698

2.003
3.444
1.122
914
705

1.968
3.581
1.155
991
703

1.901
3.474
1.172
1.009
673

2
4
2
2
1

8.440

8.188

8.398

8.229

11

4.989
2.654
2.420
1.366
2.168

4.890
2.556
2.484
1.213
2.165

4.826
2.514
2.549
1.250
2.131

4.805
2.512
2.633
909
2.074

5
3
3
1
3

13.597

13.308

13.270

12.933

15

1.464
1.005
2.224
1.097

1.504
1.050
2.092
1.084

1.630
1.076
2.074
1.061

1.609
1.022
2.059
1.012

2
2
3
2

5.790

5.730

5.841

5.702

9

778
441
479
1.514
711

721
451
469
1.506
816
2.939
1.235

718
425
426
1.539
722
111
2.889
1.240

1
1
1
2
1

2.950
1.265

686
446
451
1.538
726
97
2.977
1.242

3
2

8.138

8.137

8.163

8.070

11

Totaal
2.

Kamercentrale Leeuwarden

1.
2.
3.
4.
5.

Dokkum
Franeker
Heerenveen
Leeuwarden
Sneek
Totaal

3.

Kamercentrale Assen

1.
2.
3.
4.

Assen
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Totaal

4. Kamercentrale Zwolle
1. Almelo/Hengelo
2. Deventer
3. Enschede
4. Kampen
5. N.O. Polder
6. Oostelijk Flevoland
7. Ommen
8. Zwolle

Totaal
78

Statencentrales:

Aantal Aantal
leden
leden
1964
1965

Aantal Aantal Aantal
leden
leden
leden
1966
1967
P.C.

5. Kamercentrale Arnhem
1. Apeldoorn
2. Arnhem
3. Ede
4. Harderwijk
5. Zutphen
Totaal

868
570
1.947
2.212
1.088
6.685

834
560
1.992
2.250
1.124
6.760

833
543
1.969
2.179
1.227
6.751

804
570
1.930
2.188
1.116
6.608

1
1
2
3
2
9

429
129
465
1.814
151

451
129
450
1.847
152

473
108
445
1.846
166

476
114
434
1.795
163

1
1
1
2
1

2.988

3.029

3.038

2.982

6

4.499
1.357
5.856

4.483
1.314
5.797

4.412
1.283
5.695

5
2
7

2.778
2.778

2.829
2.829

2.606
2.606

5+3
8

1.291
1.426
1.946
738
5.401

1.328
1.370
1.978
721
5.397

1.300
1.351
1.835
705
5.191

2
2
2
1
7

476
1.169
1.063
767
3.475

469
1.190
1.043
733
3.435

510
1.091
1.028
601
3.230

1
2
2
1
6

6.

Kamercentrale Nijmegen

1.
2.
3.
4.
5.

Doetinchem
Nijmegen
Tiel
Winterswijk
Wychen
Totaal

7. Kamercentrale Utrecht
4.820
1.479
6.299

1.
2.

Amersfoort
Utrecht
Totaal

8.

Kamercentrale Amsterdam

1.

Amsterdam
Totaal

9.

Kamercentrale Haarlem

1.
2.
3.
4.

Haarlem
Hilversum
Nieuwer Amstel
Velsen
Totaal

10.
1.
2.
3.
4.

2.875
2.875

1.332
1.503
1.946
710
5.491

Kamercentrale Den Helder
Alkmaar
Den Helder
Hoorn
Zaandam
Totaal

477
1.162
1.059
773
3.471
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Statencentrales:

11.

Aantal
leden
1964

Aantal
leden
1965

Aantal Aantal
leden
leden
1966
1967

Aantal
leden
P.C.

Kamercentrale Leiden

3.195
3.059
3.122
1. Leiden
2.896
3
3.814
3.898
3.856
2. Gouda
3.730
4
1.529
1.552
1.516
a. *Alphen a/d Rijn
1.472
1.646
1.726
1.712
1.692
b. *Gouda
639
620
628
566
c. *Zoetermeer
Totaal
7.009
7.020
6.915
6.626
7
* = hulpcentrales ressorterende onder de S.C. Gouda.
12. Kamercentrales 's-Gravenhage
1. 's-Gravenhage
2.926
2.710
2.582
2.481
5+3
Totaal
""'2""".""'92""'6.-----.2'"'.7""'1'""0,..-----"2,...,.5"'8""2--.",2....,.4"""'8""1--8"--13. Kamercentrale Rotterdam
1. Rotterdam
4.681
4.440
4.182
3.982
5+4
Totaal
-4~.~68~1~---,4~.4~4~0-~4~.1'""8=2-~3~.9~8~2--~9---

Kamercentrale Dordrecht
4.85Bl
5.010
4.962
4.717
5
1. Delft
2.872!
2.829
3
2.829
2.871
2. Dordrecht
2.9001
2.960
2.769
3
3.008
3. Ridderkerk
ü.. 393
1.362
1.373
1.404
a. *IJ sselmonde
611
575
549
621
b. *Hoeksewaard
G07
574
532
582
c. *Voorne Putten
401
369
358
326
d. *Goeree-Overflakkee
10.63():
10.315
11
10.793
10.847
Totaal
* = hulpcentrales ressorterende onder de S.C. Ridderkerk.
14.

15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
16.
1.
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Kamercentrale Middelburg
Goes
Hulst
Middelburg
Sluis
Tholen
Vlissingen
Zierikzee
Totaal

1.151
346
1.131
184
103
678
405
3.998

1.138
361
1.134
183
108
652
455
4.031

1.124
376
1.165
162
109
616
431
3.983

1.080
375
1.131
160
99
612
416
3.873

2
1
2
1
1
1
1
9

Kamercentrale Tilburg
Bergen op Zoom
Totaal

--':-847 6::---":-83-':-4-:----::8..;:.3::.2--..,:7..;:.9.;:-8--":-5-'+-'1:...
846
834
832
798
6

17.
I.

2.

Kamercentrale 's-Hertogenbosch

Eindhoven
Heusden
Totaal

18.
I.

504
827
1.33"1

506
784
1.290

462
816
1.278

403
836
1.239

384
384

391
391

344
344

1

1
2

Kamercentrale Maastricht

Maastricht
Totaal

384
384

5+1
6

TOTAAL AANTAL LEDEN PER KAMERCENTRALE

Aantal leden
Partij Convent
(per 31-12-1963)
Groningen
Leeuwarden
Assen
Zwolle
Arnhem
Nijmegen
Utrecht
Amsterdam
Haarlem
Den Helder
Leiden
's-Gravenhage
Rotterdam
Dordrecht
Middelburg
Tilburg
's-Hertogenbosch
Maastricht

1963
8716
13857
5902
8188
6807
3064
6507
2984
5790
3424
7207
3023
4835
11008
4144
828
1338
394

1964
8440
13597
5790
8138
6685
2988
6299
2875
5491
3471
7009
2926
4681
10847
3998
846
1331
384

1965
8188
13308
5730
8137
6760
3029
5856
2778
5401
3475
7020
2710
4440
10793
4031
834
1290
384

1966
8398
13270
5841
8163
6751
3038
5797
2829
5397
3435
6915
2582
4182
10630
3983
832
1278
391

1967
8229
12933
5702
8070
6608
2982
5695
2606
5191
3230
6626
2481
3982
10315
3873
798
1239
344

Totaal

98016

95796

94164

93712

90904

mannelijke
leden
31-12-1960
31-12-1961
31-12-1962
31-12-1963
31-12-1964
31-12-1965
31-12-1966
31-12-1967

89682
89262
90677
88112
86035
84462
83383
81015

ongehuwde
vrouwelijke
leden
5841
5875
6276
6100
6003
5911
6037
5759

gehuwde
vrouwelijke
leden
2457
3407
3894
3804
3758
3791
4292
4130

S.C.

K.C.

11
15
9
11
9
6
7

2
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
8
9
2
2
6
2
6

7
6
7
11
9
2
110
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Totaalgeneraal
97980
98544
100847
98016
95796
94164
93712
90904
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N.V. BETONFABRIEK
v/h J. en A. DEN BOER
*

massa fabricage van betonartikelen.

NIEUW-LEKKERLAND (Z.H.)
* telef. 01048 - 202
OPGERICHT 1883
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BIJLAGElil

FINANCI~LE

VERSLAGEN

(behorende bij het jaarverslag 1967)

BALANS

en
JAARREKENING 1966
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BALANS PER 31 DECEMBER 1966
DEBET
Geldmiddelen:
f
90,06
Kas
Giro
" 14.918,76
Algemene Bank Nederland N.V.
30,94
,.
Ned. Middenstandsbank N.V.,
rekening-courant
220,83
"
Ned. Middenstandsbank N.V.,
depositieboekje
" 73.011,80
Ned. Middenstandsbank N.V.,
beleggingsrekening
" 35.000,-

Beleggingen:
effecten
lening schoolvereniging
De bi tenl'en
debiteuren kiesverenigingen over 1965
debiteuren kiesverenigingen over 1966
idem, wegens brochures, jaarverslag e.d.
kantoormeubilair e.d.
Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten:
lectuurabonnementen en bijzondere bijdragen
interest, nog te ontvangen
nog te ontvangen verkiezingskasten
Provinciale Staten en Gemeenteraad
vooruitbetaalde verkiezingskasten
Tweede Kamerverkiezingen 1967
bijdrage in de kosten van
televisie-uitzendingen
vooruitbetaalde pensioenpremie
kantoorbenodigdheden, voorraad
voorschotten voor reiskosten
overige posten
Overige activa:
jeugdorganisatie, nog te ontvangen
contributie
Stichting Arjos, in rekening-courant

f 123.272,39
f 73.820," 36.000,-

f 109.820,f

2.140,77
" 121.923,24
" 13.054,25

f 137.118,26
f 15.472,42
f

1.362,50
1.956,19
8.749,45

" 20.928,3.268,54
4.673,79
3.000,753,50
2.968,25

f 47.660,22
f

1.064,90
4.119,93

f

7.750,350,-

f
brochures, voorraad
vorderingen, wegens verkochte brochures

5.184,83

f 8.100,-{446.6f8,f2
84

CREDIT
Kapitaal
Kapitaal, per 31 december 1965
af: nadelig koersverschil op effecten f 3.960.nadelig saldo 1966
"5.495,74

f 162.677,97

f

9.455,74

f 153.222,23
f 57.329,78

Exploitatie weekblad "Nederlandse Gedachten"
Vooruit ontvangen en nog te betalen posten:
contributies, vooruit ontvangen
lectuurabonnementen en bijzondere
bijdragen, vooruit ontvangen
sociale lasten, te betalen
loonbelasting en premie A.O.W. en A.W.W ..
telefoonkosten
reis- en vergaderkosten
huur
buitenlands contact
bijdrage aan de Dr. Kuyperstichting
kosten jeugdorganisatie
Documentatiedienst, nog te betalen
brochures, nog te betalen
overige posten

f

525,50
1.351,1.204,85
4.803,56
2.461,26
2.880,11
1.846,55
4.251,11
5.500,1.404,77
2.243,07
1.481,50
4.286,80

f 34.240,08

Reservefondsen:
Propagandafonds
Propagandafonds per 31 december 1965
bij: toevoeging over 1966

f 115.000," 50.000,-

f 165.000,Jubileumfonds
Jubileumfonds per 31 december 1965
af: diverse uitgaven

f 38.495,86
1.659,83
f 36.836,03
f 446.628,12

Nagezien en accoord bevonden

w.g. T. van der Kooij, accountant.
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REKENING VAN LASTEN EN BATEN VAN BET
CENTRAAL COMITE OVER 1966
LASTEN

rekening
1965
Secretariaat en financiële
administratie
1. salarissen
2. sociale voorzieningen
3. diverse kosten
4. aandeel algemene kosten

f
"
"
"
f

begroting
1966

124.284,13 f 125.000,21.081,02 " 21.600,539,02 " 1.000,29.961,77 " 33.300,175.865, 9-=-4----'-'!~1~8-c-O.-=-9-=-oo,c. -,_

rekening
1966

f 138.222,41
" 22.060,57
" 3.898,10
" 36.416,70

_.f~2o~o~.5~9_.7,__,7~8

Kosten van de organisatie
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

reiskosten
vergaderkosten
aandeel e.c. reiskosten verg.
m.b.t. C.C., O.C., A.O.C.,
A.R. Vrouwencomité, P.C.
en landel. verg. spr. org.
verg. Partij Convent
commissies
subsidies
buitenlands contact
conferenties
deputatenvergadering
radio- en t.v.-uitzendingen
gespreksgroepen
overige kosten

f

9.348,65
6.541,45

f

10.000,- f 11.411,55
6.000,- " 9.575,47

2.392, 70
2.500,- " 3.283,81
4. 727,32
4.500,- " 6.228,65
731,20
1.000,- "
794,47
1.440,- "
1.800,- " 1.590,7.027,29
7.400,- " 6.590,01
2.355,18
3.000,- " 1.407,20
-,5.000,5.842,14
" 6.732,55 " 11.000,- " 4.010,04
3.000,- "
-,1.070,30
1.004,55 " 1.500,- " 1.286,08
t4:f37T,T9-f -56.700,- f~ 52.019,42

Jeugdorganisatie
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

f 19.652,55 f 20.300,- f 21.440,44
salarissen
2.574,40
2.800,2.706,84
sociale voorzieningen
8.426,72 " 9.400,- " 10.242,20
aandeel algemene kosten
"
vergader-, reis- en alg. kosten hoofdbestuur en
5.695,45
4.150,5.510,48
moderamen
900,- " 1.034,57
1.190.79
jaarvergadering
"
849,14 " 1.000,- " 1.388,44
studieconferentie
"
"
methodiek- en
267,48
250,246,08
schetsencommissie
801,65
800,- "
857,05 "
propaganda-actie
792,70
500,- "
815,70
werkgroepen (binnenland) "
350,- "
594,59
373,51 "
N.P.J.C.R.
100,- "
191,50
-,contact (Protest. contact)

"
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

studentencomm. en -conf.
buitenlands werk
protestantenconferentie
schetsenmateriaal
voorlichting jongeren
verkiezingen
overige kosten

Propagandakosten
35. lectuurverspreiding
36. Comité voor Varenden
37. toev. prop.-fonds
Kamerverk.
Overige lasten
38. Dr. Kuyperstichting,
bijdrage in kosten
39. Dr. Kuyperstichting,
bijdr. Coll. van Advies
40. kosten "A.R. Post"
41. nadelig saldo weekblad
"Ned. Gedachten"
42. kosten Documentatiedienst

.,
"

900,1.900,1.000,"
100," 1.500,"
1.000,-,50,4,"
f 46.15-0,33 f 47.0oo;=.....

"

707,56
1.425,23
1.667,52
113,27
1.412,39

f 12.282,91
1.803,23

f 16.000," 2.000,-

"

"
"
"
"

"f

772,39
2.196,49
866,43
35,50
1.494,10
1.005,92
76,95
-51.279,70

f 11.249,41
" 1.977,93

" 50.000,- " 50.000,- " 50.000,f -64.086,14
68.ooo,- t 63.227,34

r

f 10.000,- " 10.000,- " 10.000," 25.000," 88.765,35

" 25.000," 90.050,-

" 25.000," 95.267.32

P.M.
-,9.536,32 "
4.137,- " 4.100,- " 4.150,57
t137:438,67- n29~~~ 134.417,89
f 466~912,27- !481. 750,- f 501.542,13

BATEN
rekening
1965
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

contributie
interest
lectuurabonnementen en
bijzondere bijdragen
contrib. jeugdorganisatie
rijksbijdrage voor
televisie-uitzendingen
overschrijding
begroting 1966 ARJOS
voordelig saldo weekblad
"Ned. Gedachten"
nadelig saldo

begroting
1966

rekening
1966

f 397.180,90
8.026,93

f 422.000,- f 442.481,93
" 9.500,- " 8.661,18

" 21.981,71
3.500,-

" 18.000,- " 32.554,65
" 5.000,- " 5.000,-

5.527,05

"

5.000,- "

3.268,54

4.064,22

"

-,-

2.522,66

" 26.631',46 ',', 22.25o'.=
!466~912~7-f 481.750,-

"

~:~~~:~~

f 501.542,13
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BALANS VAN HET WEEKBLAD "NEDERLANDSE
GEDACHTEN" PER 31 DECEMBER 1966
DEBET

abonnementsgelden, nog te onvtangen ..
wisselpagina's, nog te ontvangen . .
Centraal Comité, in rekening-courant

f
365,55
" 2.212,50
"57.329,78
f 59.907,83

REKENING VAN LASTEN EN BATEN VAN HET
WEEKBLAD "NEDERLANDSE GEDACHTEN" OVER 1966

rekening
1965

begroting
1966

rekening
1966

f

f 85.078,36
24.757,24
" 5.236,96
" 5.121,10
" 14.656,06
" 7.870," 2.369,94
" 1.951,72
"
641,70

LASTEN
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

drukkosten, frankering e.d. f 91.327,50
21.845,03
salarissen
" 4.795,81
sociale voorzieningen
" 4.213,36
aandeel algemene kosten
11.597,34
redactie-honoraria
" 10.361,79
honoraria medewerkers
" 2.075,30
reis- en verblijfkosten
2.443,08
foto's en illustraties e.d.
2.615,29
diverse kosten
kosten voorbereiding
verhoging abonnementsprijs
batig saldo
f ~1~274,50

" =:=

33

"
"
"
"
"
"

"

83.250,20.800,5.300,4.650,11.100,10.800,2.150,2.400,400,400

"

:= "

1.
1,557:43
f 142~~0,- !__1~2~5!

CREDIT
crediteuren, te betalen nota's
wisselpagina's nog te betalen
vooruitontvangen abonnementsgelden
nog te betalen kosten van foto's, medewerkers e.d.

f
"
"
"

45.186,70
3.297,10.029,43
1.394, 70

f 59.907,83
-~---

BATEN
rekening
1965
1.
2.
3.

opbrengst abonnementen
opbrengst advertenties
nadelig saldo

begroting
1966

rekening
1966

f 126.675,13 f 122.700,- f 135.441,32
" 15.063,05 " 15.000,- " 13.799,19
4.550,- "
-,9.536,32

f 151.274,50

f 142.250,- f 149.240,51
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REKENING VAN LASTEN EN BATEN VAN HET
LEDENCONTACTORGAAN "A.R. POST" OVER 1966
LASTEN

rekening
1965

1.
2.
3.
4.
5.
. 6.
7.
8.
9.

drukkosten, frankering e.d.
salarissen
sociale voorzieningen
aandeel algemene kosten
redactie-honoraria
honoraria medewerkers
reis- en verblijfkosten
foto's en illustraties e.d.
diversen
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f

75.692,76
10.922,51
" 2.397,90
4.213,36
3.865,77
1.151,31
830,16
350,77
28,64
f 99.453,18

begroting
1966
f

"
"
"
"

"
"
"
"f

76.500,10.400,2.600,4.650,3.700,1.200,850,600,200,100.700,-

rekening
1966
f

"
"
"
"
"
"
"
"
f

77.479,76
12.378,63
2.620,25
5.121,10
4.885,35
874,947,98'
487,93
401,81
105.196,81

BATEN
rekening
1965
1.
2.
3.

opbrengst advertenties
gratis verstrekte bladen aan
schippers (ten laste van het
Centraal Comité
nadelig saldo ten laste van
het Centraal Comité

f

begroting
1966

rekening
1966

f

9.000,- f

8.279,49

1.650,- "

1.650,- "

1.650,-

9.037,83

" 88.765,35

" 90.050,- " 95.267,32
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"Miedema"
landbouwwagens - stalmeststrooierszelflossers, opraapwagens, enz.
"Mietra"
transporteurs, boxenvullers, enz .

•
•

Vraagt vrijblijvende inlichtingen

L. S. MI EDEMA
LANDBOUWWERKTUIGEN N.V.

Winsum - Friesland - Tel. 05173-541

Voor het
uitvoeren
van

ELEKTRO· TECHNISCHE
INSTALLATIES

VISSER
ELEKTROTECHNIEK N.V.
BREESTRAAT 128 BEVERWUK
Tel. 02510-25244

Sinds 1919
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BEGROTING
VAN
LASTEN EN BATEN 1968
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BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN VAN HET
CENTRAAL COMITé OVER 1968
LASTEN

Secretariaat en financiële
administratie
1. salarissen
........... .
2. sociale voorzieningen en
reiskostenvergoeding
3. diverse personeels_
kosten ............... .
4. aandeel algemene kosten
· Kosten van de o~ganisatie
5. reiskosten
6. vergaderkosten
7. aandeel e.c. reisk. verg.
m.b.t. C.C., O.C., A.O.C.,
A.R. Vrouwencomité,
P.C. en landel. verg. spr.
org.
8. verg. Partij Convent
9a. commissies
9b. kaderwerk
10. subsidies
11. buitenlands contact
12. conferenties
13. deputatenvergadering
14. radio- en t.v.-uitz.
15. gespreksgroepen
16. overige kosten
Jeugdorganisatie
17. salarissen
18. sociale voorzieningen en
reiskostenvergoeding
19. aandeel algemene kosten
20. vergader-, reis- en algemene kosten hoofdbestuur en moderamen
21. jaarvergadering
22. studieconferentie
23. methodiek_ en schetsencommissie
24. propaganda-actie
25. werkgroepen (binnenland en studiemateriaal)
26. Nederl. Pol. Jongeren
Contact Raad
..
27. Contact (Protest. contact)
94

rekening
1966
f 138.222,41

"

22.060,57

begroting
begroting
1967
1968
f 146.000,- f 152.000,-

"

24.000,-

"

32.800,-

3.898,10
1.000,- " 1.000," 36.416,70 " 35.500,- " 38.400,ho0.597,78- f 206.5oo,:_- f 224~2oo,..:__
f 11.411,55
9.575,47

f

3.283,81
6.228,65
794,47

10.000,- f 11.000,6.500,- " 10.000,-

2.500,7.500,- "
1.000,- "

-,- "

-,-

1.590,6.590,01
1.407,20
5.842,14
4.010,04

3.300,6.000,1.000,5.000,1.700,9.000,3.500,-

1.800," 9.600,- "
3.000,- "
6.000,- "
-,11.000,11.000,- , - " 2.500,- " 1.500,1.286,08 " 1.500,1.500,f 52.oT9,427ti2~9oo,=- "f ·64~5oo~=
f

"

21.440,44
2.574,40
10.242,20
5.695,45
1.034,57
1.388,44

f

"

"

19.300,- f

3.400,2.700,10.000,- " 10.800,-

"

4.650,1.500,- "
900,- "

"

267,48
801,65

250,800,-

792,70

500,-

594,59

-,-

"

22.200,-

500,100,-

5.150,1.000,-·
900,-

-,"
"
"

800,750,500,100,-

28. stud. comm. en conf.
29. buitenlands werk
30. protestantenconferentie
31. schetsenmateriaal
32. voorlichting jongeren
33. verkiezingen
34. overige kosten

800,1.550,800,100,1.000,P.M.
"
50,r5(279~70-f 45.5-oo;772,39
2.196,49
866,43
35,50
1.494,10
1.005,92
76,95

Propagandakosten
35. lectuurverspreiding
f
36. Comité voor Varenden
,.
37. toev. prop.-fonds Kamerverk. "
f
Overige lasten
38. Dr. Kuyperstichting,
bijdr. in kosten
f
39. Dr. Kuyperstichting,
bijdr. Coll. van Advies.
"
40. afdracht ontvangen
bijdr. Kuyperstichting
41. kosten "A.R. Post"
"
42. kosten Document.dienst
"
f
43. batig saldo

11.249,41
1.977,93
50.000,63.227,34

"
"
"
"
"

-,95.267,32
4.150,57
134.417,89
-,-

,.-=5-o-01.,--.5=-c4~2.'-c-13

500,1.850,800,-,1.200,-,"
50,!50.000,-

" 12.000,- " 12.800," 2.000,- " 2.000," 60.000,- " 70.000,f 74.000,- f 84.800,-

10.000,- f
25.000,-

"
'
"
"
"

-.-!

" 25.000,-

-,-

" 25.000,-

45.000,- " 48.700," 95.550,- "111.550," 4.100,- " 5.600,f 169.650,- f 190.850," 18.150,- "
-,!576.700,--f 614.350,-

·------

rekening
1966
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

begroting
1967

BATEN
begroting
1968

contributie en ontvangen
bijdragen voor de
Dr. Kuyperstichting
f 442.481,93 f 530.500,- f 545.450,interest
8.661,18 " 6.200,- " 6.500,lectuurabonnementen en
bijzondere bijdragen
" 32.554,65 " 30.000,- " 30.000,contributie jeugdorg.
5.000,- " 5.000,- " 5.000,Rijksbijdrage voor t.v.uitzendingen
3.268,54 " 5.000,- " 5.000,"
overschrijding begroting
1966 ARJOS
2.522,66 "
-,- ,,
-,doorbelasting Documentatiedienst aan
Kamercentrales ....... .
-,600,-,voordelig saldo weekblad
"Nederlandse Gedachten"
" 1.557,43 "
-,- "
-,nadelig saldo Centr. Comité " 5.495,74 "
-,21.800,f 501.542,13 f 576.700,- f 614.350,95

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN VAN HET WEEKBLAD
"NEDERLANDSE GEDACHTEN" OVER 1968.
LASTEN

1. drukkosten, frankering e.d.
2. salarissen
3. sociale voorzieningen en
reiskostenvergoeding
4. aandeel algem. kosten
5. redactie-honoraria en
vergaderkosten
6. honoraria medewerkers
7. reis- en verblijfkosten
8. foto's en illustraties e.d.
9. diverse kosten
10. propagandakosten
11. batig saldo 1966
12. terugbetaling lening
Jubileumfonds 1967
13. kostenreserve

begroting
1968

rekening
1966

begroting
1967

f 85.078,36
" 24.757,24

f 85.500," 24.600,-

f 106.000," 28.600,-

"
"

"
"

5.236,96
5.121,10

5.600,5.000,-

" 14.656,06 " 3.750,7.870,- " 10.800,2.369,94 " 2.150,1.951,72 " 2.400,641,70 "
400,-,-,1.557,43 "
-,-,-,f 149.240,51

5.000,5.400,-

" 6.000," 10.800," 3.000," 2.400,"
600,5.000,-,-

6.700,-,11.400,14.000,f 158.300,- - f 186.800,--

--

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN VAN HET
LEDENCONTACTORGAAN "A.R. POST" OVER 1968
LASTEN

1. drukkosten, frankering e.d.
2. salarissen
3. sociale voorzieningen en
reiskostenvergoeding
4. aandeel algem. kosten
5. redactie-honoraria en
vergaderkosten
6. honoraria medewerkers
7. reis- en verblijfkosten
8. foto's en illustraties e.d.
9. diversen
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f 77.479,76
" 12.378,63
2.620,25
5.121,10

begroting
1968

begroting
1967

rekening
1966

f 80.500,- f 94.600," 12.300,- " 14.300,"
"

2.800,5.000,-

"
"

2.500,5.400,-

4.885,35 " 1.250,- " 2.000,874,- " 1.200,- " 1.200,947,98 "
850,- " 1.200,487,93 "
600,- "
600,401,81 "
200,- "
400,JT05-:196,Sl--f 104.ioo,....:._ - !122:-200,-

BATEN
rekening
1966
1.
2.

opbrengst abonnementen
opbrengst advertenties

f 135.441,32
., 13.799,19

begroting
1968

begroting
1967

f 145.800,- f 171.800," 12.500,- " 15.000,-

n49.24o,5l-t 158.3oo,- -n86~80o,=-=

BATEN
rekening
1966
1.
2.

opbrengst advertenties .
gratis verstrekte bladen
aan schippers (ten laste
van het Centraal Comité)
3. nadelig saldo ten laste
van het Centraal Comité

f

begroting
1967

begroting
1968

8.279,49

f

7.500,-

f

9.000,-

1.650,-

"

1.650,-

"

1.650,-

" 95.267,32

" 95.550,-

" 111.550,-

f 105.196,81

f 104.700,- f 122.200,-

-----~=-
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BULAGE A

VERSLAGEN
VAN DE KAMERCENTRALES OVER 1967
Verkiezingen
Kamercentrale Groningen (tevens Provinciaal Comité Groningen)
Aan het begin van het jaar is ijverig gewerkt aan een goed georganiseerde propaganda voor de Tweede Kamerverkiezingen op
15 febr. 1967. De Prov. Propaganda Commissie verzorgde in opdracht van het Provinciaal Comité met de Arjos samen een tweetal meetingen n.l. op 6 februari in de "Harmonie", waar Zijne Excellentie mr. B. W. Biesheuvel als spreker optrad en op 13 februari in het "Concerthuis" waar Zijne mx:cellentie prof. dr. I. A.
Diepenhorst de aanwezigen toesprak.
In de provincie werden door de statencentrales bijeenkomsten georganiseerd in Appingedam, Baflo, Grootegast, Stadskanaal en
Winschoten.
Ook werd een groepsreis georganiseerd naar de Deputatenvergadering te Utrecht op 14 januari 1967.
Abonneewerfactie "Een op vier''
De stad Groningen komt goed voor de dag ten aanzien van de
landelijke actie, waarbij dient te worden opgemerkt dat de (centrale) kiesvereniging maar liefst ruim duizend leden telt. Wij zijn
echter niet tevreden voor ieder lid dit blad leest en zich dan ook
abonneert, zowel in de ommelanden als in de stad.
Kiesverenigingen
In verschillende kiesverenigingen hebben zich grote activiteiten
ontplooid voor de Tweede Kamerverkiezingen in februari, terwijl
de kiesverenigingen gretig gebruik maakten van de aan hen beschikbaar gestelde sprekers(sters). In Groningen werd een nieuwe wijkkiesvereniging opgericht. De bestaande kiesverenigingen
zijn ook tot wijkkiesverenigingen getransformeerd zodat hier nu
vier wijkkiesverenigingen samen de centrale kiesvereniging vormen.
Kaderbijeenkomsten
In het winterhalfjaar werden twee informatiebijeenkomsten gepland waarvan de eerste op 17 november waar drs. B. Goudzwaard een inleiding heeft gehouden over het onderwerp "onderneming en medezeggenschap". Deze bijeenkomst werd bezocht
door 32 personen. De volgende bijeenkomst is gepland op 20
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maart 1968 waar mr. W. C. D. Hoogendijk het onnderwerp "Confrontatie met het Communisme" zal inleiden.

Provinciale vergaderingen
Naast de verkiezingsbijeenkomsten werd op 18 maart de jaarvergadering gehouden. In de middagvergadering sprak drs. R. Zijlstra, voorzitter van de C.B.T.B. en lid van de Tweede Kamer. Op
11 november werd een Provinciale vergadering gehouden waar
dr. C. Boertien als spreker optrad. In deze vergadering werd afscheid genomen van de heer P. B. Tillema die zijn functie van
adjunct-secretaris moest neerleggen wegens zijn vertrek naar
Leeuwarden. De voorzitter sprak grote waardering uit voor het
wele werk waarmee de heer Tillema de zaak van de Anti-Revolutionaire Partij heeft gediend. Zijn opvolger werd de heer J. H.
Renkema te Groningen.

A.R. Vrouwencomité
Op 8 maart werd een werkvergadering gehouden om tot een
doeltreffende ledenwerfactie te komen.

Arjos
Alhoewel er clubs werden opgeheven en daardoor het ledental
terugliep zijn de activiteiten vele geweest. Er zijn regelmatig contacten met de CHJO en KVPJG. In dit kader werd een bijeenkomst belegd waar drs. B. J. F. Ter Veer (KVPJG) een inleiding
heeft gehouden over "Het vraagstuk Duitsland". In november werd
de jaarvergadering gehouden waar op de middagbijeenkomst prof.
dr. J. Verkuijl heeft gesproken over "Vietnam en de problematiek van Z.O.-Azië".
J. H. Renkema, adjunct-secretaris.

Kamercentrale Leeuwarden(teveus Provinciaal Comité Friesland)
Na de drukte van de Kamerverkiezingen in het begin van het jaar,
trad. er een periode van rust in.
De economische ontwikkeling in onze provincie, met name het
toenemen van de werkloosheid en de hiermede gepaard gaande
toename van de "export" van mensen naar andere delen van het
land, baarde grote zorgen.
Het moderamen benoemde een commissie, die een en ander zou
nagaan en vastleggen in een nota. Deze nota zal begin 1968 verschijnen.
Op de jaarvergadering op 18 november werd afscheid genomen
van de heer U. Wind. De heer Wind was jaren sekretaris van het
Provinciaal Comité. Vanaf deze plaats past zeker een woord van
dank voor hetgeen hij voor onze partij heeft willen doen.
In de plaats van de heer Wind werd verkozen als moderamenlid
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de heer 0. Haakma te Drogeham. De heer drs. J. Mulder te Sonde! werd benoemd als sekretaris.
De heer mr. W. C. D. Hoogendijk sprak op de jaarvergadering
over "De samenleving vernieuwen". De heer Tj. Walburg achtte
de tijd gekomen om af te treden als voorzitter van de A.R. Propaganda Commissie Friesland. De nieuw benoemde voorzitter, drs.
W. K. de Roos te Sexbierum dankte de heer Walburg voor zijn
toewijding en trouw in dit werk.
De ARVA-Friesland was ook dit jaar weer aktief. In maart werd
een vergadering met de C.H.U.-dames gehouden, waar mevr. dr.
F. T. Dieroer-Lindeboom optrad als spreekster over het onderwerp: "Antwoord aan deze tijd". Deze bijeenkomst werd gekenmerkt door een geanimeerde bespreking en een grote opkomst.
De ARV A organiseerde in samenwerking met de C.H.U.-dames,
de ARJOS en C.H.J.O., een grote enquête, waarin de mening gevraagd werd over het wetsontwerp op de anti-conceptionele middelen. De uitslag van deze enquête werd ter kennis gebracht van
de A.R.- en C.H.U.-Tweede Kamerfracties.
L. Dijkma, adjunct-secretaris.
Kamercentrale Assen (tevens Provinciaal Comité Drenthe)
Het Provinciaal Comité Drenthe telt 22 leden. Ook het A.R. Vrouwencomité en het Provinciaal Verband van de ARJOS zijn er in
vertegenwoordigd.
De heer J. Oasterhuis te Diever werd benoemd tot tweede voorzitter in de vacature A. R. Zandbergen te Hoogeveen.
De heer J. van Noord te Dwingeloo werd secretaris van het Provinciaal Organisatie Comité en verkreeg als zodanig zitting in het
Provinciaal Comité.
De heer J. Smallenbroek, die we bij gelegenheid van zijn benoeming tot lid van de Raad van State, telegrafisch feliciteerden, is
ere-voorzitter.
De heer J. Tjalma te Hoogeveen, oud-lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, werd benoemd tot adviserend lid.
Drenthe telt 62 AR. Kiesverenigingen. Te Rolde werd een correspondentschap gevestigd.
In het ledenbestand kwam weinig verandering: 5700.
Zowel het Provinciaal Comité als het dagelijks bestuur kwamen
geregeld in vergadering bijeen. Ook werden er vier provinciale
deputaten-vergaderingen gehouden.
Was er in het begin van dit verslagjaar met de Tweede Kamerverkiezingen veel arbeid te verrichten, dit najaar werd er onder
leiding van het Provinciaal Comité een goed geslaagde samenkomst met A.R. predikanten uit de provincie gehouden. De heer
dr. W. P. Berghuis trad in deze bijeenkomst als referent op.
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Op 27 november en 2 december 1967 werden kaderbijeenkomsten
belegd. In de eerste bijeenkomst, ter voorbereiding van de eigenlijke kaderdag, sprak de heer dr. G. J. Stapelkamp te Hoogeveen,
terwijl op 2 december prof. dr. H. J. van Zuthem te Rozendaal
refereerde. Het onderwerp luidde: "Onderneming en medezeggenschap". Over de opvatting van prof. dr. Van Zuthem betreffende het gezag werd door de vergadering niet eensluidend geoordeeld.
Een wijziging van de huidige statuten van de Provinciale Organisatie is in voorbereiding.
Het Tweede Kamerlid drs. J. Boersma, is aangewezen als contactman van onze A.R. Tweede Kamer-fractie voor Drenthe. Het Provinciaal Comité zowel als het moderamen had reeds enkele zeer
geslaagde contacten met hem.
De Drentse sprekerslijst bevat 17 namen.
Drenthe is druk bezig het abonnementental op "Nederlandse Gedachten" op te voeren.
Het A.R. Vrouwencomité, onder leiding van Mej. A. R. van Dellen, ontwikkelde als steeds diverse activiteiten.
Het bestuur van de A.R. Jongeren Organisatie1 voorzitter de
heer J. Knijff te Assen, bleef zijn arbeid voortzetten. In de verkiezingsstrijd draaide de ARJOS volop mee. Wij constateren
dit met erkentelijkheid.
Wij besluiten met de woorden van één onzer voormannen: "Wij
willen onze tijd verstaan. Geleerd door het verleden kijken wij
naar de toekomst.
Hoe woeliger de tijd, hoe dringender de noodzaak van hechte
normen en vaste lijnen.
Alleen de Bijbel kan die vastheid geven.
Wij menen U te mogen vragen aldus te bouwen aan een waarachtige Christelijke politiek."
L. Schelhaas Jzn., secretaris.

Kamercentrale Zwolle (tevens Provinciaal Coonité Overijssel)
De aanvang van 1967 kenmerkte zich door de activiteiten in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. Op 11 februari werd
een grote partijvergadering gehouden te Zwolle, waar als spreker
optrad mr. B. W. BiesheuveL De vergadering werd door bijna
1000 personen bijgewoond. Op 8 februari moest een speciale vergadering worden belegd te Zwolle die via de televisie werd uitgezonden. Deze televisie-uitzending verzorgde een direct debat
tussen de lijstaanvoerders van de K.V.P. en de A.R. te Zwolle en
die van de P.v.d.A. en de V.V.D. te Haarlem. Ongeveer 150 personen konden deze vergadering bijwonen .
In het najaar van 1967 werd een algemene partijvergadering belegd met als spreker mr. W. C. Hoogendijk, adjunct-directeur van
de Dr. Kuyperstichting waar het onderwerp "de samenleving vernieuwen" werd behandeld.
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Het in het najaar van 1966 tot nieuw leven geroepen propagandacomité, omgedoopt tot Provinciaal Organisatie Comité begon in
1967 zijn werkzaamheden. Steun en activiteit werd ontplooid bij
de propaganda voor de verkiezingen, terwijl in het najaar begonnen werd met het bezoeken van alle kiesverenigingen in de provincie. Aan de hand van vragenlijsten werd alzo een inventarisatie opgemaakt, waarop met de verdere werkzaamheden kan
worden voortgebouwd. Een commissie werd ingesteld voor het
ontwerpen van een nieuw reglement voor de provinciale organisatie. De commissie diende haar voorstellen in bij het Prov.
Comité.
Gestopt werd met het uitgeven van een eigen driemaandelijks
orgaan. In de plaats daarvan werd besloten regelmatig een wis. selpagina in Ned. Gedachten te benutten voor het onderling contact in Overijssel.
Met het voor de provincie Overijssel aangewezen lid van de AR.
Tweede Kamerfractie mej. J. van Leeuwen werd een nauw contact onderhouden. Zij woonde diverse vergaderingen in Overijssel
bij, sprak voor vele kiesverenigingen en stelt zich voor in de provincie spreekuren te gaan houden.
Het AR. Vrouwencomité bleef zich actief bewegen onder de dames, terwijl de provinciale AR.J.O.S. onder de jeugd bezig bleef
en verschillende vergaderingen belegde.
Met de A.R. Staten-fractie bleef een goed contact behouden.
Tezamen met de K.V.P., de C.H.U. en de jeugdorganisaties, de
FCHJG, de KVPJG en de AR.J.O.S. onderhoudt de partij in Overijssel en Gelderland in het "Europa-contact" betrekkingen met
de Duitse C.D.U.-Rheinland-Westfalen. De heer R. Gosker heeft
namens het Prov. Comité zitting in het "Europa-contact". Van
activiteiten op dit gebied is in 1967 niets gebleken. De kiesverenigingen vergaderden over het algemeen regelmatig, terwijl door
meerderen werd deelgenomen aan de gespreksgroepen.
P. A. Nawijn,secretaris.
Kamercentrales Arnhem en Nijmegen
(tezamen vormende het Provinciaal Comité Gelderland)
Tweede Kamerverkiezingen 1967
Het verslagjaar stond in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen 1967. Een viertal vergaderingen werd gehouden, namelijk
te:
Aalten op 17 januari 1967, spreker Zijne Excellentie mr. B. W.
Biesheuvel, 1200 à 1300 bezoekers.
Geldermalsen op 28 januari 1967, spreker de heer B. Roolvink,
voorzitter van de AR. Tweede Kamerfractie, 80 bezoekers;
Ede op 28 januari 1967, spreker Zijne Excellentie mr. B. W. Biesheuvel, voor de provinciale ARJOS, 500 bezoekers;
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Harderwijk op 10 februari 1967, spreker de heer B. Roolvink, 400
bezoekers.
De schriftelijke propaganda bestond uit de verspreiding van een
aantal folders door het Centraal Comité beschikbaar gesteld. In
de Kamercentrale Arnhem werden per statencentrale verspreid:
Arnhem: 20.000; Ede: 40.290; Harderwijk: 32.750; Apeldoorn:
31.420; Zutphen: 35.950; in de Kamercentrale Nijmegen: Winterswijk: 16.725; Doetinchem: 17.640; Nijmegen: 10.000; Tiel: 16.975 en
Wychen: 4.625.
De uitslag van de verkiezingen was voor onze partij zeer goed.
Per statencentrale werden de volgende aantallen stemmen uitgebracht: Kamercentrale Arnhem: Arnhem: 5803, Ede: 12.861, Harderwijk: 14.419, Apeldoorn: 7.899, Zutphen: 8.073. Kamercentrale
Nijmegen: Winterswijk: 7.775, Doetinchem: 3.001, Nijmegen: 3.064.
Tiel: 6.005 en Wychen: 2.217.
Op 20 februari 1967 heeft het Provinciaal Comité een woord van
dank gericht tot de voorzitter van onze partij in verband met de
gunstige afloop van deze verkiezingen welk schrijven door de
voorzitter op 14 maart 1967 werd beantwoord. De verkiezingskasten hebben in Gelderland bedragen f 23.645,-, welk bedrag
door de kiesverenigingen moet worden verrekend met een omslag
van f 2,50 per lid.

Subsidie 1967 provinciale ARJOS.
Over het verslagjaar werd aan de provinciale ARJOS een subsidie
toegekend van f 500,-, terwijl aan de provinciale ARJOS van
Utrecht een subsidie werd toegekend van f 75,- ten behoeve van
de clubs in de West-Betuwe.
A.R. Vrouwencomité.
Het A.R. Vrouwencomité heeft een vergadering gehouden te Arnhem op 7 februari 1967, waar als spreekster optrad mej. J. van
Leeuwen te Rijswijk. In deze vergadering waren 68 vrouwen aanwezig. Voorts heeft het A. R. Vrouwencomité, t.w. mevrouw E. H.
Achterstraat-de Ruyter te Arnhem en mevrouw H. Norg-Mijnheer
te Dinxperlo in november 1967 een schrijven doen uitgaan aan
een 250-tal vrouwen in Gelderland, waarin een aantal vragen werden gesteld over de functionering van de democratie en het partijstelsel en waarin werd verozcht suggesties te doen voor een in het
voorjaar van 1968 te houden vergadering en over de hierboven
genoemde onderwerpen.
Actie "Eén op vier".
Voor de actie "Eén op vier" is door het dagelijks bestuur van het
Provinciaal Comité voortdurende aandacht gevraagd bij de statencentrales en de kiesverenigingen. Momenteel hebben zich in de ka-
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mercentrale Arnhem 99 nieuwe abonné's en in dàe kamercentrale
Nijmegen 15 nieuwe abonné's opgegeven.

Kaderbijeenkomsten.
Het bestuur van het Provinciaal Comité heeft op suggestie van het
Centraal Comité in de provincie Gelderland de volgende kaderbijeenkomsten belegd, waarvan het programma als volgt luidt:
1. Maandag 4 december 1967 van 7.30 - 10.30 uur.
Spreker: prof. dr. H. J. van Zuthem, te Rozendaal (Gld.).
Onderwerp: "Onderneming en medezeggenschap."
2. Vrijdag 19 januari 1968 van 7.30 - 10.30 uur.
Spreker: prof. mr. I. A. Diepenhorst, te Zeist.
Onderwerp: "Het oorlogsvraagstuk."
3. Vrijdag 16 februari 1968 van 7.30 - 10.30 uur.
Spreker: prof. dr. W. Albeda, te Rotterdam.
Onderwerp: "Christelijke partijformatie".

Contact met de statencentrales.
Teneinde het contact van het dagelijks bestuur met de statencentrales en de kiesverenigingen te activeren worden de jaarvergaderingen van de 10 statencentrales door het dagelijks bestuur bijgewoond. Gedurende het verslagjaar werden bezoeken gebracht
aan de jaarvergaderingen van de statencentrales Ede en Winterswijk en wel op 14 november 1967 en 25 november 1967. Te Ede
sprak de voorzitter van de statencentrale, de heer G. J. v. d.
Brink, over: "de partijvernieuwing Hoe? Nu?" en te Winterswijk
sprak de heer H. de Mooy te Rijnsburg, over: "Zijn we door de
bocht?" Te Ede waren 27 bezoekers aanwezig en te Winterswijk
41. In beide vergaderingen was een geanimeerde gedachtenwisseling. Tot april 1968 zullen nog bezoeken worden gebracht te Apeldoorn op 18 januari 1968, te Arnhem op 25 januari 1968 en te Geldermalsen op 12 februari 1968.

Wisselpagina.
De wisselpagina werd gedurende het verslagjaar verzorgd door
de heer J. J. Soukeus te Harderwijk.

Bestuur.
In het bestuur kwamen gedurende het verslagjaar de volgende
wijzigingen voor. Wegens het bedanken van het bestuurslid ds.
J. H. Velema te Apeldoorn, vrij gekozen lid in de kamercentrale
Arnhem, is een vacature ontstaan. waarin nog niet is voorzien.
In plaats van de heer W. J. Verduyn te Elst, aangewezen lid van
de statencentrale Tiel, is aangewezen de heer H. van Daatselaar
te Geldermalsen.

Provinciaal Comité.
Het Provinciaal Comité kwam gedurende het verslagjaar twee106

maal bijeen en wel op 18 februari 1967 en 18 november 1967. Sprekers waren respectievelijk de heren mr. W. Aantjes en drs. R.
Zijlstra.
Bestuursver'gaderingen.
Er werden drie bestuursvergaderingen gehouden en wel op 18 februari 1967, 20 mei 1967 en 7 oktober 1967.
H .A. van Willigen, secretaris.
Kamercentrale Utrecht (tevens Provinciaal Comité Utrecht)
Op 15 mei 1967 overleed op 69-jarige leeftijd de heer A. Bakker
lid van het College van Gedeputeerde Staten en oud-burgemeester
van Veenendaal.
In zijn ambten, als voorzitter van de Statencentrale Amersfoort
en als lid van het Provinciaal Comité heeft hij de Anti-Revolutionaire zaak in de provincie Utrecht trouw gediend. Zijn eenvoud en
hartelijkheid bezorgden hem vele vrienden. Allerwege zal zijn
nagedachtenis in hoge ere worden gehouden.
Zijn opvolger in de Staten was de heer W. Helms te Amersfoort,
die echter aan het einde van het jaar ontslag nam, wegens gezondheidsredenen.
Zijn plaats werd ingenomen door de heer B. Hartog Wzn. te Bunschoten, die reeds van 15 juli 1963 - 1 juni 1966 statenlid was.
Bij de vervulling van de vacature van Gedeputeerde stelde de
V.V.D. opnieuw, dat zij méér recht had op een zetel in het College van Gedeputeerde Staten dan de A.R.P. De Staten kozen echter Mr. W. R. van der Sluis te Bilthoven. Dit bracht mee, dat deze
aftrad als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Enkele hoofdmomenten van het provinciaal beleid in 1967 zijn het
verschijnen van de nota "Oog op Utrechts toekomst, ruimtelijke
ontwikkeling van de provincie Utrecht tot het jaar 2000", de
"Landbouwnota", het "Streekplan Vecht_ en Plassengebied", verder de voortgaande concentratie van waterschappen, waaraan
onze provincie zo rijk is, en nadere uitwerkingen van de plannen
rondom "Nieuwe Gein".
Dr. J. de Nooij, die bij het aanvaarden van het voorzitterschap
van het Provinciaal Comité op 5 oktober 1963 uitdrukkelijk uitsprak dat hij dit presidium op zich nam totdat een "jongere
kracht" beschikbaar kwam, achtte dit tijdstip op 4 maart 1967
aangebroken en droeg het presidium over aan mr. J. A. Oosterhoff te De Bilt.
Eveneens gaf Dr. De Nooij op 26 mei 1967 de voorzittershamer
van de Statencentrale Utrecht over aan de heer E. C. Muns te
Utrecht. Op beide vergaderingen werd hij op hartelijke wijze gehuldigd.
Dr. de Nooij, die vrijwel van de bevrijding in 1945 af het AntiRevolutionaire leven, met name in de statencentrale Utrecht leid-
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de, had binnen en buiten onze partij een groot gezag. Velen rekenden het zich daarom een voorrecht onder hem te mogen dienen. Wij sluiten ons in dit verslag gaarne aan bij de vele woorden van dank die hem gebracht zijn.
De heer H. C. Smit, die de kamercentrale vele jaren in het Centraal Comité had vertegenwoordigd, meende, nu de nieuwe voorzitter de gelegenheid had deze afvaardiging op zich te nemen, zijn
plaats aan hem te moeten afstaan.
De andere vertegenwoordigingen van de kamercentrale ondergingen geen veranderingen.
Op de vergaderingen van het Provinciaal Comité kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: "Politieke vooruitzichten" (B.
Roolvink), "Hervormd-Synodale overwegingen inzake de politieke verantwoordelijkheid der kerk" (mr. W. Aantjes), "Oog op
Utrechts toekomst" (drs. J. S. C. Eweg). "Christelijkv partijformatie in deze tijd, de vraag naar partijvernieuwing" (mr. J. H.
Prins).
Op 24 november 1967 vond voor het eerst een zg. "voorzittersbijeenkomst" plaats van de voorzitters van de kiesverenigingen,
statencentrales, hulpcentrales en van het Provinciaal Verband
van de Arjos met de voorzitter van het Provinciaal Comité.
Een officiële status in onze partijorganisatie heeft een dergelijke
bijeenkomst niet. Het grote voordeel hiervan is, dat iedereen alle
problemen vrij en frank ter tafel kan brengen.
Besloten werd deze vergaderingen meer te houden.
De herziening van het reglement vorderde gestadig. Aangenomen mag worden, dat deze zaak in het begin van 1968 rond zal
komen.
In verband hiermede werden de bestuursverkiezingen uitgesteld
totdat het nieuwe reglement van kracht wordt, aangezien daarin een gewijzigde samenstelling van het Provinciaal Comité wordt
geregeld.
De hulpcentrale Zuid-Oost Utrecht leed op 19 november 1967 een
groot verlies door het overlijden op 62-jarige leeftijd van de heer
P. P. Kranenburg te Doorn, haar zeer actieve voorzitter.
Ook de nagedachtenis van de heer Kranenburg blijve bij ons
in ere.
De ledenwerfactie en het op peil houden van het ledental blijft
een zorgelijke zaak.
H. C. Smit, secretaris.
Kamercentrale Amsterdam
Verkiezingen
De eerste maanden van 1967 stonden uiteraard in het teken van
de Tweede Kamerverkiezingen.
Bij de provinciale en gemeenteraadsverkiezingscampagnes in 1966
heeft de A.R. Kamercentrale te Amsterdam een nieuwe politieke
koers gepropageerd, die als voorloper van de christen-radicale
beweging kan getypeerd worden. In de verkiezingsfolder "Van109

uit het evangèlie een program voor de wereld maken", werden
onder andere een open oog, een vooruitziende blik en gemeenschappelijke offers bepleit voor de knelpunten in onze samenleving: Christelijke politiek heeft naar onze mening eerst met recht
zin, indien hierin iets te herkennen valt van de christelijke toekomstverwachting.
Ook kwam deze koers tot uiting op de brugborden met de woorden, "Evangelische volkspartij", "Uw christendom van de daad
voor de arme landen", "Het belang van de ander dienen", "Leefbaarheid ook in de toekomst". Bij de verkiezingen van de Provinciale Staten heeft dit duidelijk succes gehad. Voor het eerst werd
aan de dalende trend in de Amsterdamse verkiezingsuitslagen
van na de tweede wereldoorlog een halt toegeroepen.
In tegenstelling tot Rotterdam (een verlies van 0,4%) boekte Amsterdam een kleine winst (0,2%).
In de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen
1967 werd deze nieuwe koers gecontinueerd en waar mogelijk uitgedragen buiten Amsterdam. Het bleek goed aan te sluiten, zij
het uiteraard in beperkte mate, bij de uitstekende verkiezingscampagne vanuit het partijbureau in Den Haag, waarin de bewogen uitspraken van Dr. Berghuis en de bezielende houding van
Mr. Biesheuvel niet zonder invloed bleven. Onze verkiezingsstrijd
vond zijn hoogtepunt op 14 februari, de dag voor de verkiezingen,
toen mr. Biesheuvel zijn verkiezingstournee afsloot in de hoofdstad. Zijn optreden in de speakerscorner in het Vondelpark werd
een overweldigend succes en de foto's en verslagen daarvan vonden hun weg naar de voorpagina's van vele dagbladen. Zijn
's avonds in Krasnapolski uitgesproken rede over het buitenlands
beleid maakte diepe indruk en sprak ook de vele aanwezige provo's aan.
Op de uitslagbijeenkomst van 15 februari heerste een uitbundige
stemming.
Ook Amsterdam deelde in de algemene winst voor de A.R.P., zoals blijkt uit de volgende cijfers:

Tweede Kamer 1963:
aantal stemmen 27.500: 5,5%

Tweede Kamer 1967:
aantal stemmen: 35.000: 6,7%

Aan de grote vreugde kwam voor velen echter spoedig een einde
door het verloop van de kabinetsformatie. Enerzijds was er teleurstelling over het mislukken van de kabinetsformatie van mr.
Biesheuvel, anderzijds ontmoette de weg, welke hij ging mogelijk
door hetzij de werkwijze van informateur Zijlstra, hetzij de houding van de PvdA, weinig bijval.

Vertegenwoordiging in de Tweede Kamer en kontakt met de
AR-fraktie.
Door het niet terugkeren van mej. mr. J. C. Rutgers en prof. mr.
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Th. A. Versteeg raakte de A.R. te Amsterdam voor het eerst in
de 20ste eeuw zonder representant in de volksvertegenwoordiging. Het officiële kontakt dat Amsterdam nu met de A.R. Tweede Kamerfraktie heeft, loopt via de gebruikelijke kontaktpersoon, drs. R. Zijlstra (zoals U bekend afkomstig uit het noorden,
lange tijd woonachtig in het westen, trok hem toch het zuiden en
derhalve vestigde hij zich in Oosterland).

Varia.
De vo0rzitter van de centrale de heer drs. B. Witteveen vertrok
naar Groningen en werd vervangen door een andere houder van
een regeringsmiddenstandsdiploma, de heer J. Tamminga (fervent lezer van het Friesch Dagblad); als tweede voorzitter werd
een andere provinciaal gekozen en wel de heer drs. J. P. Feddema, die de plaats inneemt van de heer W. Ronner; de penningen
worden verzameld door de heer Chr. H. van Homeyer.
Een door velen gewaardeerd oud lid van het Centraal Bestuur,
Dr. P. J. Boukema, inspireerde de leden van het Centraal Bestuur
met een boeiende en bezadigde voordracht over "Partijvernieuwing". Géén der aanwezigen had spijt van deze geanimeerde
avond. Rest ons het triviale punt te vermelden, dat veel Amsterdammers weinig honkvast zijn, hetgeen telkenmale moeilijkheden
geeft t.a.v. de centinuïteit in de besturen van de kiesverenigingen.
Voor de voorzitter was dat aanleiding om i.v.m. de vele korrespondentie voor de kamercentrale, postbus 3345 op te kopen.

Perpectief.
Uit vele gebeurtenissen uit de stad, waar Kuyper eens de V.U.
stichtte, is, met name de laatste jaren. duidelijk geworden, dat,
nu het politieke toneel op oogafstand van ons gewone kiezers is
gekomen, goochelaars en andere behendigheidsspelers daar niet
thuishoren. Het politieke leven speelt zich voor een niet belangrijk gedeelte als het ware af in de huiskamer.

H. P. Valkema, secretaris.
Kamercentrale Haarlem
Mutaties in het bestuur
In de vacature, ontstaan in het vorig verslagjaar door het bedanken van de heer W. Prinzen, werd intussen voorzien door de aanwijzing in het bestuur van de heer Ir. W. Milort te Hilversum. De
vacature-mevrouw G. Trietsch-Wiedijk te Naarden, bleef tot heden nog onvervuld.

Vergaderingen
Het bestuur kwam driemaal in vergadering bijeen.
Inmiddels werd overeengekomen, dat het bestuur volgens· een
lll
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vaster rooster zal vergaderen om daardoor meer geregeld een
overzicht te verkrijgen van de stand van zaken in de kamercentrale en ook om hierdoor bepaalde aktiviteiten des te beter te
kunnen stimuleren.
Zeer geslaagde verkiezingsbijeenkomsten werden gehouden op 16
januari te Haarlem en op 8 februari 1967 te Hilversum, waarin
resp. als sprekers optraden de heren mr. B. W. Biesheuvel en B.
Roolvink.
Geslaagd mocht ook worden genoemd de 50ste Partijdag in de
Haarlemmermeer te Hoofddorp, welke eveneens op 8 februari
1967 plaatsvond. Afgaande o.a. op de ontvangen convocaties kenmerkte het verslagjaar zich overigens in het algemeen door een
matige vergaderaktiviteit.

Acties
Hoewel de kamercentrale ten aanzien van het werven van nieuwe
abonné's op "Nederlandse Gedachten" nog niet de slechtste figuur
slaat, kan haar plaats op de ranglijst zeker nog aanzienlijk worden verbeterd. Het bestuur wil hieraan nog sterker aandacht geven. De indruk is, dat bepaalde kiesverenigingen aan deze belangrijke actie nog niet zijn begonnen.
Financiën
De heer M. Kamper te Hoofddorp, die door het bedanken van de
heer E. Tijselink, het penningmeesterschap tijdelijk waarnam,
heeft deze functie thans definitief aanvaard. Hij heeft zich in het
verslagjaar veel moeite gegeven voor de inning van de door de
kiesverenigingen verschuldigde verkiezingsbijdragen en de afdracht daarvan aan het Centraal Comité. Gezien het verloop mag
worden vertrouwd, dat deze zaak binnenkort haar beslag zal verkrijgen.
Rapport studiecommissie
De conclusies van het rapport van de door het bestuur uit zijn
midden ingestelde studiecommissie, waarvan in het verslag over
1966 melding werd gemaakt, werden door het bestuur in zijn vergadering van 9 maart 1967 in grote lijn aanvaard. Bij die gelegenheid werd tevens besloten om voor een verdere bestudering van
het rapport, dat o.a. middelen tracht aan te geven voor een verhoging van de politieke belangstelling bij de kiesverenigingen,
enkele personen- o.m. uit elke statencentrale één- om de tafel
te brengen. In het verslagjaar is dit niet mogelijk gebleken, doch
het staat vast, dat een eerste bespreking zal plaats hebben in het
begin van het komende jaar en wel onder leiding van de heer
W. H. L. J. van der Maas te Hilversum.

"Ons Contact"
Er is nog geen antwoord gevonden op de vraag op welke wijze
aan het maandblad "Ons Contact" een bredere opzet kan worden
-113

gegeven. Een onderzoek, met name naar de financiële consekwenties. is nog gaande. Verder zal ook deze aangelegenheid bij bovenbedoelde bespreking nader aan de orde komen.
P. Brune, secretaris.

Kamercentrale Den Helder
Algemeen
Veel activiteiten werden in onze Kamercentrale en de daarbij
aangesloten kiesverenigingen gevraagd in 1967 in verband met de
vervroegde Tweede Kamerverkiezingen.
Meer als gevolg hiervan mogen wij terugzien ook op een voor
onze partij gunstige uitslag in ons gewest. Wij danken dan ook
allen die hieraan hebben bijgedragen en niet in het minst het
partij-secretariaat voor de bekwame leiding ons gegeven.
De sfeer, veranderingen en het aanpassen aan de gewijzigde tijdsomstandigheden vroeg veel aandacht van bestuur en leden. Ook
ervoeren wij, dat er vooral ook bij de jeugd met nieuw elan en
interesse wordt gewerkt. Een goed en hoopvol verschijnsel vooral wanneer Arjos inhaakt bij A.R. en deze stimuleert. Gezamenlijke verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd door Arjos en partij
droegen bij aan het verkiezingssucces.
Met vertrouwen hopen wij samen verder te gaan om zo vanuit
het evangelie de politiek te beleven.

HeJ; bestuur
Ook in 1967 weer veel bestuursmutaties. In het dagélijks bestuur
deed voor het eerst een vrouw haar intrede. Mevrouw C. C. Kakes-Veen nam het penningmeesterschap van de heer K. Holwerda
over. Deze vakman had de penningen sinds 1964 voortreffelijk beheerd. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Vergaderingen
Vijf bestuursvergaderingen werden gehouden en daarbij de voorjaars- en najaarsledenvergadering.
Daarnaast is nog een vergadering van bestuursafgevaardigden
gehouden van de C.H.U. Kamerkieskring Den Helder en de A.R.
Kamercentrale Den Helder. Voor de praktische uitvoering in ons
gewest meenden beide besturen, reeds in afwachting van het gesprek der "achttien", de krachten van de reformatorische partijen
in dit gewest te bundelen om zo gezamenlijk toekomstige samenwerking met de K.V.P. te kunnen voorbereiden.
Onze najaarsledenvergadering keurde dit goed.
Voorgesteld werd de vergaderingen van de C.H.U.-Kamerkieskring en de A.R. Kamercentrale te combineren en gezamenlijke
verkiezingsacties te houden. Geadviseerd wordt aan Statencentrales en kiesverenigingen hetzelfde te doen.
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De C.H.U. en AR. kiesverenigingen te Alkmaar deden dit reeds,
met als sprekers de heren drs. B. Goudszwaard en R. Vermaas. De
vergadering werd door velen ook van buiten Alkmaar bezocht en
mag door het grote aantal geïnteresseerden en de gevoerde discussies een succes heten en is zeker ter navolging aan te bevelen.

Acties
Vanuit de centrale werden de kiesverenigingen geactiveerd voor
de actie "Eén op vier", de werving van leden en het deelnemen
aan het gespreksgroepenwerk. Ook met Arjos is er een goede samenwerking. Wederzijds worden de activiteiten gesteund, ditzelfde geldt voor het A.R. Vrouwencomité, dat ook goed in ons bestuur is vertegenwoordigd.
Mogelijkheden tot verbetering en verdieping van de acties is echter nog zeer gewenst. Hiervoor is een brede samenwerking noodzakelijk en dit laatste ontbreekt nogal eens.

Financiën
Verheugend was het dat het Centraal Comité via het Algemeen
Organisatie Comité onze voorstellen overnam om door een regelmatiger bijdrage tot een verkiezingsfonds te komen, waardoor
minder schoksgewijs extra bijdragen hiervoor moeten worden ge_
vraagd. Dit laatste was een zware belasting voor alle betrokken
penningmeesters. Uiteindelijk resulteerde dit tot een verhoging
van de jaarlijkse bijdrage aan de Kamercentrale. Door grote activiteiten van onze penningmeester is er een gezond financieel beleid gevoerd.
Wij hopen dat ook in ons ressort de partijvernieuwing en de
samenwerking met de andere christelijke partijen zich verder
gunstig zal ontwikkelen.
Nieuw politiek elan ontstaat ook hier evenals een grotere politieke geïnteresseerdheid.
Voor contact tussen de A.R. Tweede Kamerfractie en de Kamercentrale Den Helder werd de heer mr. W. R. van der Sluis opgevolgd door de heer H. de Mooy Azn., in wie wij ook weer een
actlef adviseur mochten begroeten.
Wij wensen onze leiding in het Centraal Comité en onze Kamerleden veel wijsheid toe in de nieuwe ontwikkelingen en hopen
met hen op een evangelische uitwerking en beleving in het politieke leven.
A. Brandsma, secretaris.
Kamercentrale Leiden.
Samenstelling bestuur:

Grote mutaties vonden in het verslagjaar niet plaats. De heer C.
J. van den Heuvel te Moerkapelle, voorheen secretaris, trok zich
ook uit de laatste bestuursfuncties terug na jaren trouwe en vol115

ijverige dienst. De heer A.C. van Beek te Woerden legde- eveneens in verband met zijn leeftijd- het penningmeesterschap neer.
Voor hem in de plaats kwam de heer A. J. Stolp te Leiderdorp.
Een gevoelig verlies leed de Kamercentrale door het overlijden
van de heer P. v. d. Nagel te Sassenheim, voorzitter van de kiesvereniging aldaar en bestuurslid van de Kamercentrale. De laatste tijd maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur.
De secretaris, de heer T. Hopman te Pijnacker, moest per 31 december 1967 zijn secretariaat wegens drukke werkzaamheden
neerleggen. De Kamercentrale gaat het nieuwe jaar in zonder
secretaris en beraadt zich over een betaald administrateurschap,
aangezien opvolging uiterst moeilijk te vinden is. Samenspreking
hierover zal gevoerd worden met de kamercentrales Rotterdam,
Den Haag en Dordrecht, alsmede met het Provinciaal Comité.

Werkzaamheden
Van de zijde van het bestuur werden diverse werkbezoeken gebracht aan kiesverenigingen. Heel vaak werd dit gecombineerd
met het vervullen van een spreekbeurt. In een ander geval geschiedde dit in breder verband. Zo heeft het moderamen zich intensief bezig gehouden met moeilijkheden, ontstaan rondom de
vorming van een recreatieschap voor het Reeuwijkse plassengebied, waardoor vele kiezers en kiesverenigingsleden zeer verontrust werden en de hulp inriepen van de kamercentrale.
Gezien de grote uitgestrektheid van het gebied en de vele kiesverenigingen die onder de kamercentrale ressorteren, is het werk
zoveel mogelijk verdeeld.

Vergaderingen
Een viertal bestuursvergaderingen werd gehouden, waarvan drie
in het voorjaar, en een in het najaar. Een grote openbare vergadering werd in het kader van de verkiezingen gehouden in Boskoop (spreker B. Roolvink) en in Leiden (spreker mr. B. W. Biesheuvel). Na de verkiezingen werd op 24 april een grote vergadering gehouden, wederom te Boskoop, in verband met de beroeringen in de ARP rondom het optreden der spijtstemmers en de reacties daarop vanuit de partijleiding. Een vergadering, vastgesteld in de maand december - wederom te Boskoop - moest op
het laatste moment worden afgezegd wegens ziekte van dr. W. P.
Berghuis, die zou komen spreken.
De gemiddelde bezetting van de avonden bedroeg ruim 450, met
een maximum van bijna 700 voor de avond te Leiden. In allerijl
moest toen de grote zaal in plaats van de foyer van de Stadsgehoorzaal in gebruik genomen worden.

Oriëntaüe
Het bestuur van de kamercentrale heeft zich reeds bij de voorbereiding van de verkiezingen voor 1967 ten doel gesteld, de politieke ontwikkeling in en om de partij nauwlettend te bestuderen en
te volgen. Daartoe is een studieprogramma uitgezet, terwijl de
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bestuursvergaderingen mede dienen voor het zich rekenschap geven van het standpunt, wat binnen de kamercentrale door de
kiesverenigingen wordt ingenomen t.a.v. de politieke vernieuwing, de partijvernieuwing en de ontmoetingen die tussen de
(met name confessionele) partijen worden gearrangeerd.
Ds. A. J. Kret, voorzitter.

Kamercentrale 's-Gravenhage.
Het eerste halfjaar 1967 stond nog grotendeels in het teken der
vervroegde kamerverkiezingen. Deze noopten tot verschillende
activiteiten; voor het bestuur der centrale soms zelfs, omdat kiesverenigingen het er bij lieten zitten. tot extra werk.
In het kader der verkiezingspq:lpaganda was voor Den Haag een
tweetal centrale vergaderingen gepland, één te verzorgen door de
ARJOS en één door de centrale. Deze laatste vergadering, gehouden op 10 februari in de tuinzaal van de Dierentuin met als spreker mr. B. W. Biesheuvel, trok een goed gevulde zaal en was zeer
geanimeerd, o.m. doordat ook niet-geestverwante jongeren aan de
discussie deelnamen.
In overleg met het centralebestuur heeft de ARJOS ter ondersteuning van kiesverenigingen in "zwakke" wijken een werkzaam en
nuttig aandeel in de verkiezingsactiviteiten gehad.
De uitslag der verkiezingen was ook voor Den Haag een blijde
verrassing. Kon vorig jaar worden gemeld dat de gestage achteruitgang in stemmenpercentage bij de Statenverkiezingen 1966 tot
stilstand was gekomen op 7,7 (gelijk aan 1963), nu steeg het weer
tot 9,2, ook ten opzichte van de landelijke gegevens een meer dan
middelmatige stijging. Uit de verdeling over de Haagse wijken
blijkt (volgens de gegevens in het kwartaalschrift van het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek, juli 1967), dat de winst in de
wijken van hoger sociaal niveau tweemaal zo hoog was als die in
de wijken van lager sociaal niveau. De wijken van middelbaar
sociaal niveau lagen hier ongeveer midden tussen. Deze uitkomsten geven wel enige indicatie over de achtergronden der winstpercentages en daardoor stof tot nadenken.
In de tweede helft vaan het jaar werd op 19 oktober nog een
openbare vergadering gehouden, waar dr. A. Veerman sprak over
Troonrede en Miljoenennota. Deze vergadering in "Op Gouden
Wieken" trok slechts matige belangstelling (± 50 bezoekers). Degenen, die verstek lieten gaan, misten een goede inleiding en
bespreking.
Op 28 september en 14 december vonden twee vergaderingen
voor bestuursleden van kiesverenigingen (kadervergaderingen)
plaats. De eerste had tot onderwerp: "De functionering der democratie". en was alle inleidende vergadering op het gespreksgroepenonderwerp bedoeld. Sprekers waren: dr. P. J. Boukema
en mr. P. J. A. Idenburg. Op de tweede sprok prof. dr. H. J. van
Zuthem over: "Onderneming en medezeggenschap". De belangstelling voor beide vergaderingen was vrij goed, al hadden zeker
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veel meer bestuursleden blijk van hun belangstelling kunnen
geven. Het bestuur der centrale vergaderde nog op 13 januari ter
behandeling van verkiezingsactiviteiten en op 19 mei ter voorbereiding van het nieuwe seizoen en ter bespreking van organisatorische problemen.
Problemen zijn er ook in Den Haag steeds. Het ledenaantal vertoont nog altijd een dalende lijn, het aantal kiesverenigingen is
dit jaar met één verminderd door opheffing van de kiesverenigingen I Oost in het oude stadscentrum. Over het voortbestaan
der kiesvereniging Statenkwartier werden besprekingen gevoerd,
tot dusver zonder veel resultaat. De kiesvereniging Transvaal vegeteert nog. Formeel zijn er thans 17 kiesverenigingen, waarvan
de twee bovengenoemde in elk geval een niet al te florissant
beeld vertonen. De activiteiten van de overige zijn overigens ook
lang niet alle even groot.
In de samenstelling van het moderamen der centrale kwam
slechts in zoverre wijziging, dat een adjunct-secretaris werd toegevoegd in de persoon van de heer J. H. J. Rose.
Van de mutaties in de kiesverenigingsbesturen vermelden we het
overlijden van de heer G. M. van den Berg, vele jaren bestuurslid en secretaris van de kiesvereniging Benoordenhout/Stadhuiskwartier. Na een langdurige en ernstige ziekte overleed hij op
bijna vijftigjarige leeftijd.
De centrale maakte ook in 1967 regelmatig gebruik van de mogelijkheid een wisselpagina in "Nederlandse Gedachten" te vullen;
op de gebruikelijke goede wijze werd dit door drs. J. van Putten
verzorgd.
H. C. Schipper, secretaris.

Kamercentrale Rotterdam.
Algemeen
De ontwikkeling van Rotterdam is voor onze partij gedurende het
afgelopen jaar niet in alle opzichten gunstig geweest. Het verschijnsel van de trek naar de randgemeenten deed zich ook hier
voor, wat de ledenstand helaas niet ten goede is gekomen. Het
bestuur van de centrale kiesvereniging is thans doende, om door
middel van een speciale reorganisatie-commissie, tot een herziening te komen van de bestaande organisatorische opzet. Gelukkig
kan reeds worden vermeld dat nieuwe aktiviteiten tot ontplooiing
komen in de buitenwijken, zoals Alexanderstad en in RotterdamZuid.
De landelijke politieke ontwikkelingen hebben ook in Rotterdam
de volle aandacht en hoewel er geen sprake is van een christelijk-radicale stroming binnen A.R. Rotterdam, is er wel sprake
van een nader tot elkaar komen van A.R.P., C.H.U. en K.V.P.
Mochten wij in 1965 reeds melding maken van een samenwerking
met C.H.U. in verband met de Rijnmond-verkiezingen, thans zijn
er reeds kontakten op bestuursniveau met C.H.U. en K.V.P. Wij
zijn dankbaar dat er een veel grotere openheid is ontstaan en er
sprake is van een werkelijke onderlinge ontmoeting.
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V'ergaderingen
Door de centrale zijn in het afgelopen jaar twee algemene vergaderingen georganiseerd waarbij het onderwerp "Christelijke partijformatie in deze tijd" behandeld werd en wel door mr. J. H.
Prins op 30 oktober en dr. W. P. Berghuis op 17 november. Voor
een beperkt aantal genodigden werd een vergadering belegd met
de heer mr. W. C. D. Hoogendijk ter bespreking van de door hem
geschreven brochure "De samenleving vernieuwen". Tijdens deze
vergaderingen is wel gebleken dat A.R. Rotterdam zeker geen
conservatief beleid wenst. Politieke vernieuwingen moeten echter wel verbeteringen zijn, veranderingen terwille van de veranderingen vinden hier geen weerklank.
Op vergadergebied is in Rotterdam een nieuwe vorm tot ontwikkeling gekomen en wel het zogenaamd ,.Politiek Café". Dit is een
regelmatige ontmoeting van politiek geïnteresseerden van alle
partijen en wel op iedere vierde donderdagavond in de maand.
Hier ontmoeten de politieke tegenstanders elkaar en worden de
degens gekruist.

Mutaties
De heer dr. J. J. Neuteboom heeft bedankt als lid van de Provinciale Staten en thans is Rotterdam in de Staten vertegenwoordigd door de heren H. A. Brokking en mr. A. Wendels. De heer
W. A. Fibbe heeft de Protestants-christelijke fractie in de Rijnmondraad verlaten en de heer mr. W. de Kwaadsteniet heeft zijn
stoel ingenomen.
J. In 't Veld, secretaris
Kamercentrale Dordrecht.
Toen dit jaar begon, was al veel voorbereidende arbeid gedaan
voor de te houden verkiezing voor leden van de Tweede Kamer.
Candidaatstelling en behandeling Program van Actie waren achter de rug. Het kwam nu aan op de propaganda.
Centrale vergaderingen werden gehouden te:
Dordrecht, spreker prof. mr. I. A. Diepenhorst
Maassluis, spreker prof. mr. I. A. Diepenhorst.
Gorinchem. spreker de heer B. Roolvink.
Naaldwijk, spreker mr. B. W. Biesheuvel en mej. J. van Leeuwen.
Vlaardingen, spreker prof. mr. I. A. Diepenhorst.
Regionale vergaderingen werden nog gehouden te Spijkenisse,
Barendrecht en Dirksland.
In het algemeen goede tot zeer goede opkomst. Veel enthousiasme.
Via de besturen van de statencentrale werd toegezien op de verspreiding en het gebruik van beschikbaar gestelde folders en
raambiljetten.
In het gunstige resultaat van de verkiezingen hebben we ons aandeel geleverd, en in de dankbare vreugde hebben we gedeeld. Mej.
J. van Leeuwen en dr. A. Veerman werden tot lid van de Tweede Kamer gekozen.
Het moderamen vergaderde twee keer afzonderlijk en twee keer
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met het algemeen bestuur. Het z.g.n. klein moderamen onderhield regelmatig contact.
De jaarvergadering werd gehouden 1 december 1967. Na afdoening van de huishoudelijke zaken sprak drs. B. Goudzwaard over:
"De financiële polsstok van het regeringsbeleid." Een goede discussie volgde.
Mej. J. van Leeuwen en àe heer P. B. Bakker werden opnieuw
tot lid van het moderamen herkozen. Drs. B. Goudzwaard werd
onze nieuwe contactman met de A.R. Tweede Kamerfractie. De
eerste kennismakingen waren zeer goed. Het houden van drie
kaderbijeenkomsten werd door mej. Van Leeuwen voorbereid.
Maar ze worden gehouden begin 1968. Vele kiesverenigingen
hebben blijk gegeven van activiteit en trouw. Hulde aan de besturen die daaraan leiding gaven. Op meerdere plaatsen ontbrak
en ontbreekt het daaraan. De politieke belangstelling zoekt in
vele gevallen andere uitwegen dan die van lidmaatschap van en
het deelnemen aan het werk aan een politieke organisatie. Dit
maakt het innen van contributies en aanslagen tot een moeilijke
zaak. Er is ergernis om de vele politieke partijen die er (nog)
zijn en de deconfessionalisering zet zich door.
We voeren geen stellingenoorlog.
We staan aan het front.
En de frontlijn is bewegelijk.
Geve God ieder van ons trouw op de juiste plaats.
G. van Galen, secretaris.

Kamercentrale Middelburg (tevens Provinciaal Comité Zeeland).
Verkiezingen
Een verslag over het jaar 1967 te schrijven zonder daarin, al is het
dan maar met enkele woorden, melding te maken van de enthousiaste verkiezingsstrijd, is haast een onmogelijk iets. We denken
nog steeds met vreugde en dankbaarheid terug aan de vergadering
van 1 februari 1967, toen onze lijstaanvoerder, mr. B. W. Biesheuvel, in de stampvolle aula van de Chr. H.B.S. te Middelburg,
voor een gehoor van ongeveer 700 personen, zijn verkiezingsrede
hield. Iets minder spectaculair, maar niet minder geslaagd, was
de vergadering van 24 januari 1967 daaraan voorafgaande. In de
constistorie van de Westerkerk te Goes sprak het jongste Tweede
Kamerlid, mej. J. van Leeuwen voor ongeveer 100 dames en enkele heren over de taak van de vrouw in de politiek. Deze vergadering werd gehouden onder auspiciën van het A.R. Vrouwencomité. Op 11 februari tenslotte hield het Provinciaal Verband
van de Arjos te Goes een goed geslaagde vergadering. waar als
sprekers prof. mr. I. A. Diepenhorst en drs'. D. Th. Kuiper optraden. Piet Geelhoed uit Kamperland zong enkele liedjes.
Aldus voorgelicht en toegerust togen we op 15 februari naar de
stembus, waarbij ook in Zeeland de landelijke tendens van stemmenwinst gevolgd werd.
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Vergaderingen Provinciaal Comité
Op 11 maart 1967 kwam het Provinciaal Comité voor het eerst na
de verkiezingen bijeen ter samenstelling van het moderamen en
de benoeming van de afgevaardigden naar de verschillende partij-organisaties. Het moderamen werd als volgt samengesteld:

J. A. van Bennekom
A. Meulbroek
I. Tange
A. de Feijter
J. C. Fessen
J. van den Bos

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
adviseur.

Op 22 april kwam het Provinciaal Comité opnieuw bijeen om te
spreken over de politieke gebeurtenissen rondom de kabinetsformatie.
Op 27 mei hielden wij onze jaarvergadering met de afgevaardigden van de kiesverenigingen. In de middagvergadering sprak
prof. mr. P. J. Verdam, oud-minister van Binnenlandse Zaken
over het onderwerp: Politiek en partijen. Ondanks het mooie zomerweer was de vergadering goed bezocht.
De najaarsvergadering van het Provinciaal Comité op 7 oktober
stond weer in het teken van de algemene politieke situatie.
Op zaterdag, 9 december, hielden we onze eerste kadercursus over
het onderwerp: "Onderneming en medezeggenschap." Inleider
was drs. B. Goudzwaard. Het aantal deelnemers was ongeveer 70.
We kunnen op een goed geslaagde bijeenkomst terugzien.

Statencentrales
De voorzitter van de statencentrale Middelburg, de heer J. A. van
Bennekom, zag zich wegens drukke andere werkzaamheden genoodzaakt af te treden als voorzitter. In deze vacature was aan
het eind van het verslagjaar nog niet voorzien. De heer D. Geuze
uit Oostburg zag zich eveneens genoodzaakt af te treden als voorzitter van de statencentrale Sluis. Zijn plaats is ingenomen door
de heer P. Zegers uit Breskens. In de statencentrale Hulst trad
de heer C. A. de Kraker uit Zaamslag, wegens leeftijd, af als
secretaris, terwijl de penningmeester van de centrale Vlissingen,
de heer M. de Klerk, om dezelfde reden, terugtrad. Wij zijn deze
ouder wordende broeders veel dank verschuldigd voor wat zij
in hun centrale en daarbuiten voor onze partij hebben gedaan.
In de overige centrales hebben zich. voorzover op dit ogenblik
bekend, geen mutaties voorgedaan.

Arjos
Wegens vertrek naar elders bedankte de heer H. Ramaker als
secretaris van het Provinciaal Verband. In de korte tijd, die hij
in Zeeland geweest is, heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Arjos. Dat hij geen betere resultaten heeft kunnen
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bereiken ligt zeker niet aan hem. De heer M. Lorier uit Souburg
heeft het secretariaat overgenomen. Moge hij meer kunnen oogsten.

A.R. Vrouwencomité
Twee vertegenwoordigsters nemen regelmatig deel aan de vergaderingen van het Provinciaal Comité.

Besluit
Het drukke, roerige en veelbewogen jaar 1967 is weer geschiedenis geworden. Of wij het goed of niet goed gedaan hebben, daarover zal de geschiedschrijver later oordelen of niet oordelen.
Laat ons evenwel rustig voortgaan, doen wat onze hand vindt
om te doen en bij het werken het bidden en bij het bidden het
werken niet vergeten.
A. Meulbroek, secretaris.

Kamercentrale 's-Hertogenbosch
Het belangrijkste werk van een kamercentrale, de voorbereiding
van de Tweede Kamerverkiezingen, was voor wat de verkiezingen
1967 betreft, voor het grootste deel al in 1966 verricht. Wel vonden de laatste grote vergaderingen plaats. In Eindhoven sprak
drs. R. Zijlstra en in het Land van Heusden en Altena mr. B. W.
Biesheuvel, drs. J. Boersma en de heer M. W. Schakel. Vlak voor
de verkiezingen sprak dr. J. Zijlstra in 's-Hertogenbosch op een
openbare vergadering, georganiseerd door de ARJOS.
De resultaten van de verkiezingen waren gunstig zowel in het
land als geheel als speciaal in Noord-Brabant. De verkregen stemmenpercentages waren resp. voor de Kamercentrales 's-Hertogenbosch en Tilburg 4,4 en 3,7 (Kamerverkiezingen 1963 resp. 2,7 en
1,9). Moest in het verslag van het vorige jaar bij de verkiezingen
van de Provinciale Staten melding gemaakt worden van een
stilstand na kleine stijgingen in de voorgaande jaren, nu kan bij
deze Tweede Kamerverkiezingen gesproken worden van een forse
stijging. In hoeverre in deze karnavalsprovincie het bekende lied
daaraan heeft bijgedragen, valt moeilijk na te gaan. In onze kamercentrale steeg het stemmenpercentage met 1,63% van het
totale stemmenaantal in de centrale.
Na de verkiezingen vergaderde het bestuur op 2 mei en '29 juni.
De kandidatenlijst voor het nieuwe bestuur werd opgesteld. Enkele oudere bestuursleden stelden zich niet meer herkiesbaar
mede om nieuwe jonge krachten in het bestuur te krijgen. Een
woord van dank aan deze leden, de heren J. C. Visser, L. J. Vogelaar en C. W. Wachtels v. d. Berg, voor hun stimulerende activiteiten in het bestuur, is hier zeker op z'n plaats. Voorts werd de
gang van zaken bij de opstelling van de candidatenlijst voor de
Tweede Kamerleden en het tot stand komen van het Program
van Actie besproken.
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Op de jaarvergadering, gehouden op 16 september, werden de
voorzitter, bestuursleden en afgevaardigden gekozen. Door een
plotselinge verhindering van de uitgenodigde spreker sprak de
tweede voorzitter, mr. J. N. Scholten, over de verkiezingsuitslagen
in Noord-Brabant en het belangrijkste werk in de Provinciale
Staten.
Verder vergaderde het bestuur op 11 oktober en 23 november.
De belangrijkste onderwerpen waren de nieuwe stromingen in de
partijvorming en het Program van Actie.
De activiteiten van de statencentrales leidden in het najaar weer
tot enkele vergaderingen. In de statencentrale Heusden spraken ds.
P.M. van Galen en dr. A. Veerman en in Eindhoven drs. J. Boersma samen met mr. Cammelbeeck en op een tweede vergadering
drs. B. Goudzwaard.
Het aantal vergaderingen dat de kiesverenigingen in de kamercentrale hielden bedroeg gemiddeld twee, waarbij opgemerkt
dient te worden dat enkele kiesverenigingen in dit seizoen in het
geheel niet en andere 4 of 5 maal vergaderden.
Het aantal bezoekers van die vergaderingen bewoog zich in de
statencentrale Eindhoven rond de 20% en in de statencentrale
Heusden tussen de 30-40% van het ledenaantal van de vergaderende kiesvereniging. Het totale ledenaantal in de laatstgenoemde
centrale steeg met een honderd. In de andere centrale bleef het
ledenaantal gelijk, mede als gevolg van de uitgevoerde ledensanering, die met het winnen van nieuwe, jongere leden de samenstelling van het ledenbestand aanmerkelijk heeft verjongd. De
ARJOS in Eindhoven mag zich met 40 leden wel een bloeiende
vereniging noemen, die zeker nieuwe, jonge krachten naar voren
zal brengen.
R. Dijkstra, secretaris.

Kamercentrale Tilburg
Ook het afgelopen jaar 1967 was weer een jaar met velerlei aktiviteiten in politiek opzicht.
Het begon al vroeg met de Kamerverkiezingen in februari, een
verkiezing waar we in de eerste ledenvergadering op 17 maart
met tevredenheid op kunnen terugzien.
Op deze vergadering was ook mr. W. R. van der Sluis aanwezig,
die onder de titel: "Koers: Bona Fide" een referaat hield, met
daarin zijn visie over de afgelopen verkiezingen.
Voorts werden in deze vergadering nogal wat huishoudelijke pun_
ten verwerkt, met daarin een voorzitterswisseling.
De heer K. de Geus, die vele jaren de voorzittershamer heeft gehanteerd, moest deze taak om zijn gezondheid neerleggen.
In zijn plaats werd gekozen ir. A. Smid.
Dit alles sloot dus weer een verkiezingsperiade af, waarmee niet
gezegd kan worden dat de rust in de politieke kampen weerkeerde, integendeel, iedere partij kreeg z'n radikalen en verontrusten,
en de toestand werd er nu niet direkt overzichtelijker door.
Het bestuur van de Kamercentrale wilde daarom ook in de ko-
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mende vergaderperiode alle aandacht hieraan besteden; zij beleg_
de dus een bestuursvergadering op 26 september waar al de zaken in het belang van de partij voor de komende winterperiode
werden doorgenomen.
Dit betrof de landelijke aktie voor "Nederlandse Gedachten", het
gespreksgroepenwerk en "last but not least" het werk van de
vrouw in de politiek, waarbij aangetekend moet worden dat deze
gedachte het in enkele plaatsen wel doet, maar verder in hele
streken niet wordt geaccepteerd.
Jammer, want het zou zo'n bindend element kunnen zijn in diverse werkzaamheden.
Het is ook duidelijk te merken dat onze Kamercentrale hier en
daar aan "bloedarmoede" lijdt, wat zich kenmerkt in slecht bezoek aan vergaderingen, het niet willen opzetten van gespreksgroepen, kortom de onverschilligheid om deze zaken te aktiveren.
Een tweede ledenvergadering werd belegd in oktober; een vergadering waar Dr. A. Veerman aanwezig was en daar met het
thema: "Onze Politiek Vandaag" een kijkje gaf in de politieke
gaarkeuken.
De Arjos-afgevaardigde, de heer J. de Geus, werd om studieredenen opgevolgd door de heer A. de Jong uit Breda, die zich
hiermede in het Arjos-werk, wat in de Kamercentrale Tilburg in
enkele plaatsen goed loopt, stort. Een moeiijke zaak blijft het echter om met een politieke jongerenorganisatie in het Zuiden aktief te kunnen zijn.
Het Provinciaal Comité kwam in oktober ook bijeen, met agendapunten als reglementswijziging en een vooruitblik naar de volgende verkiezingen.
Al met al is 1967 toch een aktief jaar geweest. De Kamercentrale-vergaderingen werden redelijk bezocht en ook de Kamerverkiezingen gaven reden tot dankbaarheid. Toch zal onze blik op
de toekomst gericht moeten zijn, die op alle punten niet even helder is, maar die wij toch met vertrouwen tegemoet zien.
A. Koster, secretaris.
Kamercentrale Maastricht (tevens Provinciaal Comité Limburg)
Het begin van het jaar 1967 was een voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de Kamerverkiezingen. De verkiezingen zelve zijn ook in Limburg een succes geworden voor de
A.R.P. Was het aantal stemmen bij de verkiezingen van 1963 op
de A.R. rond 3700, thans werd een stemmentotaal bereikt van
omstreeks 9900. In plaatsen waar nooit tevoren stemmen op de
A.R.P. werden uitgebracht, gaven nu positieve resultaten te zien.
Voor deze winst zullen dezelfde factoren een rol hebben gespeeld
als dat elders in het land het geval is geweest.
Hoewel het aantal vergaderingen van het Provinciaal Comité beperkt is gebleven, zijn er zeer belangrijke problemen aan de orde
geweest.
De moeilijke situatie waarin de provincie Limburg, en met name
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het zuiden, verkeert zijn steeds onderwerp van gesprek en grote
zorg geweest. In verband hiermee vond op 1 september een gesprek plaats door het moderamen met het A.R. Tweede Kamerlid
drs. B. Goudzwaard, te Sittard, waarbij de verschillende facetten
van de problematiek doorgesproken werden. Dit gesprek werd
noodzakelijk geacht om de Kamerfractie over een en ander in te
lichten.
Enige punten die ernstige verontrusting wekten; de steeds toenemende structurele werkloosheid welke wordt veroorzaakt door
de sluiting van de mijnbedrijven, waardoor niet alleen mijnwerkers maar ook personeel van toeleveringsbedrijven in de verdrukking komen; in nauw verband hiermee het wegvallen van
arbeidsplaatsen in de mijnindustrie zonder dat voldoende vervangende werkgelegenheid aanwezig is; de sociale aspecten (gevolgen) van de mijnsluitingen voor de streek, waarbij met name
te denken valt aan de forse loonderving bij plaatsing in eventueel ander werk van in vele gevallen 20 tot 25%; in het sociaalmaatschappelijke en culturele vlak vallen subsidies, door de
mijnbedrijven vele jaren verstrekt, weg met alle gevolgen van
dien.
Het Provinciaal Comité is zich er van bewust dat de moeilijkheden zo mogelijk nog groter zullen worden, hetgeen eveneens
haar weerslag zal vinden in het werk voor de partij, maar ook
voor de kerk, de christelijke scholen, de verenigingen, enz.
De aandacht van het Provinciaal Comité zal derhalve ook in het
komende jaar in hoofdzaak hierbij bepaald blijven.
De moeilijke financiële positie van de kiesverenigingen en het
Provinciaal Comité zelve zijn verschillende malen in bespreking
geweest. Bij de kiesverenigingen werd er op aangedrongen de
contributies aan te passen aan hetgeen nodig is, zodat ook aan de
afdrachtverplichtingen kan worden voldaan. Dit neemt niet weg
dat de situatie van een aantal verenigingen niet r.ooskleurig is,
omdat eventuele bestuursvacatures moeilijk vervult kunnen
worden, waardoor het plaatselijk werk stagneert en activiteiten
uitblijven. Met het vertrek van vele leidende figuren uit het
Limburgse als gevolg van de moeilijkheden waarmee Limburg
kampt, dalen eveneens de kansen op een spoedige opleving van
de activiteiten. ·
Zoals blijkt is het afgelopen jaar vol moeilijkheden geweest en
daar zijn we nog lang niet door heen. Met gebed, hoop en werken zullen we dit tot een goed einde moeten zien te brengen.
K. A. Santing, secretaris.
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ZIJN DE DAGEN VAN DE
CHRISTELIJKE PARTIJEN
GETELD?
Ze moeten zich opheffen !
Kiesstelsel herzien !
Gekozen minister-president !
De kreten zijn niet van de lucht in deze tijd
van politieke verwarring. Breed is het onbehahagen. Juist nu is het goed om een krant te
lezen, die rustig en weloverwogen meedenkt
over de toekomst van ons politieke bestel en
van de christelijke politiek.
Trouw is zo'n krant. In heldere commentaren
en artikelen geeft het zijn visie op de drang tot
verandering en vernieuwing, die op velerlei
gebied leeft. Progressief waar nodig is, behoudend waar redelijkheid en algemeen belang dit
eisen.
Maar ook dit is Trouw: snelle en betrouwbare
berichtgeving uit binnen- en buitenland. Pakkende reportages. Veel aandacht voor muziek,
toneel, literatuur, film. Uitgebreid sportnieuws.
"Eigen" rubrieken voor tieners.
Ja, zó is

'n opmerkelijk goed ochtendblad.
Bestel nu direct een proefabonnement van
(f 14.43) of vraag proefnummers aan

3 maanden

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ TROUW N.V.,
Postbus 859, AMSTERDAM
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NAMEN EN ADRESSEN

BIJLAGE B

VAN FUNCTIONARISSEN VAN DE PROVINCIALE COMITE'S,
KAMERCENTRALEf: EN STATENCENTRALES
1.
E.
A.
0.

KAMERCENTRALE GRONINGEN (tevens Provinciaal Comité Groningen)
van Ruller, voorzitter.
Floresplein 8
Groningen
Rensumapark 7
Uithuizermeeden
Drost, secretaris,
Westernieland
D. Wieringastraat 46
Bakker, penningmeester,

Bureau Provinciaal Comité
J. H. Renkema

Jos. Israëlstraat 101

Groningen

Statencentrale Appingedam:
mr. J. C. Berghuis, voorzitter,
A. Drost, secretaris,
R. Huizinga, penningmeester,

Rijksstraatweg 98 f
Rensumapark 7
H. Eerrelkampstraat 9

Haren (Gr.)
U ith uizermeeden
Woldendorp

05900- 44963
05954- 2282
05962- 258

Eenrumerweg 4
Eenrumerweg 4
Stationsstraat 1

Baflo
Baflo
Sau werd

05950- 2724
05950- 2724
05909- 200

Leek
Zuidhorn
Hoogkerk

05945- 2104
05940- 2022
05900- 65580

Statencentrale Bedum-Noord:
J. Vries, voorzitter,
J. Vries, secretaris,
mevr. H. G. Sybesma-Beukema,
penningmeesteresse,

>-""
~

CD

050 - 05900
05954- 2282
02952- 260

Statencentrale Bedum-Zuid:
Th. A. Lycklama à Nijeholt, voorz., Watermuldersweg 8
J. J. Bosma, secretaris,
Burg. Geldermanlaan 2
Kerkstraat 184
K. v. d. Heide, penningmeester,

050- 23163

......

(.:1

0

Statencentrale Groningen:
K. van Smeden, voorzitter,
J. F. Th. Roosjen, secretaris,
H. Moorlag, penningmeester,

Van Schendeistraat 76
Taco Mesdagplein 10
Pasteurlaan 21

Groningen
Groningen
Groningen

05900- 53465
05900- 50702
05900- 50017

Statencentrale Oude Pekela:
Th. Huizenga, voorzitter,
D. Ruiter, secretaris,
F. Wever, penningmeester,

Handelskade 62
Lyceumlaan 2
Zandtangerweg 25

Stadskanaal
Stadskanaal
Mussel

05990- 2004
05990- 3706
05994- 4277

Statencentrale Winschoten:
J. G. Krajenbrink, voorzitter,
J. Vos, secretaris,
A. Blaak, penningmeester,

HoÖfdstraat 15
Luth. Kerkstraat 9
Beukemastraat 40

Oostwold-Oldambt
Sappemeer
Hoogezand

05975- 228
05980- 2946
05980- 2594

2. KAMERCENTRALE LEEUWARDEN (tevens Provinciaal ComitéFriesland)
W. de Boer, voorzitter,
Keppelstraat D 113
Dokkum
drs. J. Mulder, secretaris,
Beuckenswijkstr. 22
Sonde!
J. M. Houwenstraat 13
J. W. Noorda, penningmeester,
Drachten

05190- 2089
05140- 2300
05120- 3268

Bureau Provinciaal Comité
L. Dijkma,

Aalsumerpoort A 199

Dokkum

05190- 3010

Statencentrale Dokkum:
G. Bergsma, voorzitter,
S. T. Hogendorp, secretaris,
K. J. Postma, penningmeester,

Ale-tun 1
Bernhardlaan 5
Stationsweg 54a

Holwerd
KoUurn
Hantum

051970511405198-

315
218
374

Statencentrale Franeker:
B. Miedema, voorzitter,
A. F. Born, secretaris,
J. v. d. Ploeg, penningmeester,

Kleasterdyk 41
Mulsel 26
Oosteinde 37

Winsum (Fr.)
Eerlikurn
St. Jacobiparochie

051730518605189-

. 206
452
408

Statencentrale Heerenveen:
J. Noordegraaf, voorzitter,
K. Dijkstra, secretaris,
T. de Boer, penningmeester,

,;:;...

w

.....

Veluwelaan 9
Heerenveen
Schrijnwerkersweg 27
Drachten
Slotemaker de Bruïneweg 50 Haulerwijk

05161-

Statencentrale Leeuwarden:
G. Oostijen, voorzitter,
G. Oostijen, wnd. secretaris,
Mr. B. D. van Raay,
penningmeester,

Helmersstraat 3
Helmersstraat 3

Leeuwarden
Leeuwarden

05100- 21004
05100- 21004

Spanjaardslaan 25 I

Leeuwarden

05100- 26530

Statencentrale Sneek:
Ds. A. J. van Dijk, voorzitter,
D. J. van Es, secretaris,
G. Schriemer, penningmeester,

Voorstreek 108
Blauwhoflaan 108
Nr. 132

Sloten
Joure
Oppenhuizen

05143- 210
05138- 2607
05153- 225

05130- 2162
578

3. KAMERCENTRALE ASSEN (tevens Provinciaal Comité Drenthe)
Parkstraat 21
Th. Brouwer, voorzitter,
Assen
Hoogeveen
L. Schelhaas Jzn., secretaris,
Hoofdstraat 98
J. Bakker, penningmeester,
Oosterhoutstraat 36a
Assen

05920- 2505
05280- 2552
05920- 2991

Secretaris Prov. Org. Comité
J. van Noord

Lhee 7

Dwingeloo

05219- 1266

Statencentrale Assen:
H. B. D. Kuipers Munneke,
voorzitter,
G. C. Kuntz, secretaris,
P. Numan, penningmeester,

Bovendiepen 3
Homeruslaan 22
Rijksweg 17

Zuidlaren
Assen
Vries

05905- 1217
05920- 4679

Statencentrale Emmen:
B. de Hoop, voorzitter,
H. Hilgenga, wnd. secretaris,
R. Renkema, penningmeester,

Burg. Tymesstraat 37
Zuid 46
Zuiderdiep 329

Emmen
Drouwenermond
Valthermond

05910-

1219

05996-

216

......
0:.0

""

Statencentrale Hoog·eveen:
A. R. Zandbergen, voorzitter,
H. Bruna, secretaris,
A. Wolting, penningmeester,

Raadhuisplein 8
Europaweg 52
Verl. Hoogev.vaart 79

Hoogeveen
05280Schoonebeek
05243Zwinderen, post Nieuwlande

Statencentrale Meppel:
J. van Noord, voorzitter,
W. A. van Tellingen, secretaris,
W. van Arragon, penningmeester,

Lhee 7
Eromastraat 73
Nolderweg 5

Dwingeloo
Meppel
Zuidwolde (Dr.)

4. KAMERCENTRALE ZWOLLE (tevens Provinciaal Comité Overijssel).
J. van Leeuwen, voorzitter,
Meidoornlaan 32
Wierden
P. A. Nawijn, secretaris,

Zuiderkade 21

Blokzijl

A. Sein, penningmeester,

Getfertsingel 127

Enschede

Statencentrale Almelo:
drs. H. J. Groenhuijzen, voorzitter, Joh. v. Burenlaan 24
Almelo
Deken v. d. Waardenlaan 29 Almelo
C. Tennekes, secretaris,
Mej. M.G. J. Manhave, penn.esse, Th. à Kernpislaan 7
Almelo
Statencentrale Deventer:
J. Zomer, wnd. voorzitter,
Vacature, secretaris,
Mej. W. Boerrigter, penn.esse,
Statencentrale Enschede:
Dr. J. Meulink, voorzitter,
A. Sein, secretaris,
J. D. Mos, penningmeester,

2512
316

05219- 1266
05220- 1830
0523!J.- 6233

05496- 1984
kantoor 1241
05272229
kantoor
333
05420- 24987
05490-

7855

05490-

3401

Pres. Steinstraat 26

Deventer

05700- 10841

Diepenveenseweg 5

Deventer

05700- 17195

Getfertsingel 206
Getfertsingel 127
Maaierstraat 29

Enschede
Enschede
Enschede

05420- 15990
05420- 24987
05420- 24817

Statencentrale Hengelo:
H. N. Hollander, voorzitter,
L. G. Gazenbeek, secretaris,
J. G. Schuitemaker, penningm.,

Dr. Schokkerstr. 27
Goorseweg 30
Bergweg 33

Rijssen
Markelo
Hengelo (0)

05480- 2687
05476- 449
05400- 16827

Statencentrale Kampen:
P. A. Nawijn, voorzitter,
D. R. Onderweegs, secretaris,
Jac. Admiraal, penningmeester,

Zuiderkade 21
Magnoliaplein 18
Prinsengracht B 92

Blokzijl
IJ sselmuiden
Hasselt

052720529205209-

Statencentrale Noordoostpolder:
D. Meindertsma, voorzitter,
Ir. R. Noback, secretaris,
H. Snijder, penningmeester,

Pilotenweg 22
Prof. ter Veenstr. 97
Vossenburcht 6

Emmeloord
Emmeloord
Tollebeek

05270- 2317

Statencentrale Ommen:
K. Edens, voorzitter,
J. Tamminga, secretaris,
H. J. Waanders, penningmeester,

Lindelaan 13
De Ruyterstraat 1
Nieuwstraat 23

Heemse
Ommen
Nijverdal

05232- 515
05291- 1789
05486- 4510

Zwolle
Zwolle

05200- 13527
05200- 12086

Statencentrale Zwolle:
Vacature, voorzitter,
A. Strating, wnd. secretaris,
W. Barentszstraat 15
F. G. van Zwieten, penningmeester, De Genestetstraat 31
5.

....w
w

KAMERCENTRALES

05276-

229
3918
206

1468

ARNHEM EN NIJMEGEN (tezamen vormende het
Provinciaal Comité Gelderland)

J. G. Köhler Sr., voorzitter,
H. A. van Willigen, secretaris,

Verkeersweg 4
Bernhardstraat 7

Harderwijk
Haaften

J. H. Dulfer, penningmeester,

Eekmolenweg 8

Wageningen

03410- 2255
04189201
kantoor
235
08370- 3101

......
CA>
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Statencentrale Apeldoom:
W. Polak, voorzitter,
T. Slagter, secretaris,
M. A. Griffioen, penningmeester,
Statencentrale Arnhem:
P. v. d. Berg, voorzitter,
Vacature, secretaris,
E. Groeneveld, penningmeester,
Statencentrale Ede:
G. J. van den Brink, voorzitter,
mej. G. Vierbergen, secretaresse,
H. Wynia, penningmeester,

J. Haydnlaan 19
Wolframstraat 29
Burglaan 45

Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

05760- 18403

Laan van Presikhaaf 314

Schavenmolenstraat 47

Arnhem

Arnhem

08300- 34585

Mendellaan 4
Thorbeckestraat 246
Platanenstraat 5

Bennekom
Wageningen
Zwartebroek

08379- 3467

Statencentrale Harderwijk:
Enkweg 9
D. J. Velsink, voorzitter,
Hierdenseweg 55
J. J. Soukens, secretaris,
H. van den Brink, penningmeester, Eperweg 2

Nunspeet
Harderwijk
't Harde

Statencentrale Zutphen:
S. N. van Binsbergen, voorzitter,
H. J. Schut, secretaris,
G. Addink, penningmeester,

Kerkstraat 38
Velp
Van Limburg Stirumstraat 6 Vorden
Schoolstraat 12
Warnsveld

Statencentrale Doetinchem:
drs. J. Bouma, voorzitter,
B. M. Vrogten, secretaris,
G. Hiddink, penningmeester,

Meesterstraat 8
Zelhemseweg 33
D. 36

Statencentrale Nijmegen:
W. van Dalen, voorzitter,
Ruysdaelstraat 45
S. Talsma, secretaris,
Watertorstraat 24
C. W. van Tricht, penningmeester, Gelderselaan 68

05760- 11459

-

-

08300- 31510

-

03426-

239

03412- 2216

08302- 3034

-

06750- 3887

Doetinchem
Hummelo
Hengelo (G.)

06753-

Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen

08800- 24944
08800- 54292
08800- 30074

08340- 5178

-

435

Statencentrale Tiel:
H. A. van Willigen, voorzitter,
H. van Daatselaar, secretaris,
A. C. Comelisse, penningmeester,

Bernhardstraat 7
Stationsweg 15
Korte Steeg 7 d

Haaften
Geldermalsen
Eek en Wiel

Statencentrale Winterswijk:
A. Wildeman, voorzitter,
J. Scholte, secretaris,
G, J. Meinen, penningmeester,

Corleseweg 2
Chopinstraat 16
Lintelo 96

05430- 2191
Winterswijk
05443- 1880
Lichtenvoorde
Lintelo gem. Aalten 05431- 235

Statencentrale Wychen:
Peperstraat E 175
M. de Bijl, voorzitter,
Dijkstraat 1
J. W. van Hemmen, secretaris,
J. D. Fuykschot, penningmeester, Waaldijk 72

Bruchem
Well-Ammerzoden
Zuilichem

04189- 201
03455- 1991
03449- 461

0418404199-

203
310

6. KAMERCENTRALE UTRECHT (tevens Provinciaal Comité Utrecht)

....
Co)

en

mr. J. A. Oosterhoff, voorzitter, Akker 225
H. C. Smit, secretaris,
Joh. Brahmsstraat 33
L. W. H. de Geus, penningmeester. Raadhuisstraat 18

De Bilt
Utrecht
Linschoten

030 -761355
030 - 30375
03480- 4041

Bureau Provinciaal Comité:
G. J. van de Poll,

Utrecht

030 - 34173

Statencentrale Amersfoort:
drs. D. Wind, voorzitter,
Aristoteleslaan 4
drs. J. de Jonge, secretaris,
Aasdomstraat 10
dr. ir. P. L. Walraven, penn.meester Plasweg 16

Zeist
Abcoude
Soest

03409- 18536
02946- 1899
02155- 4137

Hulpcentrale Zuid-West Utrecht:
T. van Vliet Jzn., voorzitter,
A. van der Stelt,
secretaris,
A. van der Stelt, penningmeester.

Benschop
IJsselstein
IJsselstein

03477- 243
03478- 1775
03478- 1775

Da Costakade 86

No. 386
Kerkstraat 3
Kerkstraat 3

......
w

0>

Hulpcentrale Zuid-Oost Utrecht:
Vacature, voorzitter.
A. Hooimeijer, secretaris,

Holleweg 2 b

Amerongen

03434-

2190

Plasweg 16

Soest

02155-

4137

Hulpcentrale Noord-West Utrecht:
Aasdomstraat 10
Drs. J. de Jonge, voorzitter,
Rembrandtsingel 18
D. Niesing, secretaris,
J. van der Vliet, penningmeester. Oud Loohuizerweg

Abcoude
Maarssen
Wilnis

029460340802972-

1899
2555
393

Statencentrale Utl'echt:
E.C. Muns, voorzitter,
H. Stolk, secretaris,
M. van Gent, penningmeester,

Utrecht
Utrecht
Utrecht

030
030
030

Haarlem
Zaandam
Weesp

023 - 50720
02980- 66037
02940- 2428

020

-196080

020
020

-265449
-151640

020

-133041

Hulpcentrale Noord-Oost Utrecht:
Dr. Ir. P. L. Walraven, voorzitter,
Vacature, secretaris,

Loderlaan 10
Majellapark 16 I
Goethelaan 88

- 35253
- 33568
- 30565

PROVINCIAAL COMITé NOORD-HOLLAND
D. A. J. Spek, voorzitter,
L. C. van Galen, secretaris,
P. K. van Baaien, penn.meester,

7.

Delftlaan 35
Clusiuslaan 10
Spoorstraat 3

KAMERCENTRALE AMSTERDAM

Drs. J. Tamminga, voorzitter.
H. P. Valkema, secretaris,

Buziaustraat 6
H. Cleyndertweg 504

Chr. H. van Homeijer, penn.m.,

Corn. Lelylaan 83 I

Amsterdam
AmsterdamNieuwendam
Amsterdam

Bureau: P. C. Hildering,

Tob. M. C. Asserstraat 7 bv.

Amsterdam-16

8.
C.
P.
M.

KAMERCENTRALE HAARLEM
Hoofdweg 1219
van Stam, voorzitter,
Brune, secretaris,
Westerparkstraat 27
Hoofdweg 295
Kamper, penningmeester,

023
023

Statencentrale Hilversum:
W. H. L. J. van der Maas, voorz.,
Joh. Gerholt, secretaris,
ir. W. Milort, penningmeester,

Oude Loosdrechtseweg 142 Hilversum
H. van Eijkenstraat 16
Naarden
Kamerlingh Onnesweg 243 Hilversum

Statencentrale Nieuwer-Amstel:
ir. A. H. J. van Tol, voorzitter,

Seevank 100

9.

-'1

Haarlem
Aerdenhout
Heemstede

Muiderslotweg 140
Karel Doormanlaan 21
Herman Heyermanslaan 23

Statencentrale Velsen:
H. J. Lips Sr., voorzitter,
Vacature, secretaris.
C. C. Verhoog, penningmeester.

......

025260250702501-

Statencentrale Haarlem:
J. v. d. Schaaf, voorzitter,
W. J. Scheltens, secretaris,
D. J. Coumou, penningmeester,

S. 0. de Raadt, secretaris,
Ophelialaan 26
ir. W. Dijkshoorn, penningmeester, Emmakade 1 b

""'

Nieuw Vennep
Zandvoort
Hoofddorp

Zwanenburg
(post Halfweg)
Aalsmeer
Amstelveen

452
2546
290

- 40097
- 36270

02950- 10998
02959- 11985
02950- 43808
kantoor
020 -220216

-

02964- 32672

Duinvlietstraat 13

Velsen-Noord

02510-

4606

Pijperstraat 18

Heemskerk

02512-

2587

Oasterstraat 55
Molenweg 11

Noord-Scharwoude
Heiloo

02260- 2390
02200- 30129

Provincialeweg 362

Zaandam

02980- 62946

KAMERCENTRALE DEN HELDER

D. Barten, voorzitter,
A. Brandsma, secretaris,
mevr. C. C. Kakes-Veen,
penningm.esse,

...

(j)

Co

Statencentrale Alkmaar:
Drs. A. v. d. Mark, voorzitter,
J. Pieters, secretaris,
Vacature, penningmeester.

Iepenlaan 11
Ereedelaan 8

Alkmaar
Heiloo

02200- 17189
02200- 30252

Statencentrale Den Helder:
D. Barten, voorzitter,
W. de Boer, secretaris,
0. Koedijk, penningmeester,

Dosterstraat 55
Ooievaarstraat 48
c. 88

Noord-Scharwoude
Den Helder
St. Maarten

02260- 2390
02230- 3370
02245- 257

Statencentrale Room:
Vacature, voorzitter.
K. Horjus, S'ecretaris,
P. Struik, penningmeester,

Tuinstraat 5
Noorderweg 17

Monnikendam
Enkhuizen

02995- 1488
02280- 2050

Statencentrale Zaandam:
Vacature, voorzitter.
L. C. van Galen, secretaris,
A. de Bree, penningmeester,

Clusiuslaan 10
Zuideinde 6

Zaandam
Westzaan

02980- 66037

Meijerskade 16
Meeuwenlaan 11

Leiden
Rotterdam

01710- 26878
010 -186420

Meeuwenlaan 11
Graaf Florisstraat 104 b
Kievitslaan 23

Rotterdam
Rotterdam
Vlaardingen

010 -186420
010 -250923
010 - 34340

PROVINCIAAL COMITé ZUID-HOLLAND
mr. C. J. Woudstra, voorzitter,
H. A. Brokking, secr.-penn.m.,
CENTRALE RUNMOND
H. A. Brokking, voorzitter,
J. In 't Veld, secretaris,
D. Doorduin, penningmeester,

10. KAMERCENTRALE LEIDEN
Ds. A. J. Kret, voorzitter.
E. L. Boellaard, secretaris,
A. J. Stolp. penningmeester,

Van den Brandelerkade 23 Leiden
Meloenstraat 23
Leiden
Fred. Hendriklaan 116
Leiderdorp

01710- 31529
01710- 23998
01710- 30554

Statencentrale Leiden:
mr. C. J. Woudstra, voorzitter,
A. J. Stolp, secretaris,
drs. T. Spaan, penningmeester,

Meijerskade 16
Fred. Hendriklaan 116
Veurselaan 98

Leiden
Leiderdorp
Voorburg

01710- 26878
01710- 30554
070 -863700

Statencentrale Gouda:
H. Vink, voorzitter,
P. Oskam, secretaris,
C. van Veen, penningmeester,

Jouhertstraat 107
Meidoornlaan 1
IJsselstraat 14

Gouda
Nieuwkoop
Alphen a/d Rijn

01820- 4757
01725- 455
01720- 2737

Hulpcentrale Gouda:
Vacutare, voorzitter.
A. Griffioen, secretaris,
F. Vink, Jr., penningmeester,

Hoogstraat 63
Kerklaan 9

Haastrecht
Moordrecht

0182101827-

Hulpcentrale Zoetermeer:
P. J. Verhoef, voorzitter,
J. van Lien, secretaris,
C. J. Biemond, penningmeester.

Raadhuislaan 40
W. van Windenstraat 15
Hoefweg 45

Berkel en Rodenrijs
Pijnacker
Bleiswijk

01736- 2279
01892- 476

Hulpcentrale Alphen a.d. Rijn:
Vacutare, voorzitter.
Vacature, secretaris.
Vacature penningmeester.

......

,,.,
""
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261
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11. KAMERCENTRALE 's-GRAVENHAGE

0

mr. W. L. van Leeuwen, voorzitter, Spotvogellaan 33
J. H. J. Rose, secretaris,
Isabellaland 1418
W. Verburg, penningmeester,
Norenburg 97

's-Gravenhage
's-Gravenhage
'c;-Gravenhage

070 -360955
kant. 070 -614941
070 -856338

12. KAMERCENTRALE ROTTERDAM
H. A. Brokking, voorzitter,
J. In 't Veld, secretaris,
L. L. Blok, penningmeester,

Meeuwenlaan 11
Graaf Florisstraat 104 b
Meyenhage 402

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

070 -186420
010 -250923
010 -176413

13. KAMERCENTRALE DORDRECHT
mr. W. Verheul, voorzitter,
G. van Galen, secretaris,
P. B. Bakker, penningmeester,

Joz. Israëlslaan 96
Lindelaan 114
Beneden Molendijk 31

Rijswijk (Z.-H.)
Zwijndrecht
Oud-Beijerland

070 -181640
01850- 26574
01860- 2526

Statencentrale Delft:
dr. A. Veerman, voorzitter,
D. Doorduin, secretaris,
G. van Vliet, penningmeester,

Regentesselaan 5
Kievitslaan 23
Maasdijk 35

Rijswijk (Z.-H.)
Vlaardingen
Maasdijk

070 -986712
010 - 34340
01745- 3056

Statencentrale Dordrecht:
L. van Bohemen, voorzitter,
H. H. Baars, secretaris.
J. de Jong, penningmeester,

Reeweg Oost 144
Oasterstraat 8
Kerkweg 1

Dordrecht
Sliedrecht
Schoonrewoerd

01850- 34819
01840- 3151
03454291

Statencentrale Ridderkerk:
G. van Galen, voorzitter,
N. J. de Regt, secretaris,
C. Dubel, penningmeester,

Lindelaan 114
Bernisseweg 11
Kerkachterweg 3

Zwijndrecht
Geervliet
Poortugaal

01850- 26574
01887467

Hulpcentrale Goeree-Overflakkee:
J. J. C. la Fleur, voorzitter,
Hoflaan 46
C. Edewaard, secretaris,
Korte Wegje 9
Vacature, penningmeester.

Middelharnis
Sommelsdijk

0187001870-

2791
2482

2526
670
412

Hulpcentrale Hoekschewaard:
P. B. Bakker, voorzitter,
A. J. Stehouwer, secretaris,
J. H. F. Quartel, penningmeester,

Beneden Molendijk 31
Berkenlaan 24
Munnikenweg 10

Oud-Beijerland
Numansdorp
Westmaas

018600186501864-

Hulpcentrale IJsselmonde:
G. van Galen, voorzitter,
J. P. Hofwegen, secretaris,
C. Spoelman, penningmeester,

Lindelaan 114
Prins Bernhardstraat 29
Irisstraat 18

Zwijndrecht
Barendrecht
Ridderkerk

01850- 26574
01806- 2539
01896- 4755

Hulpcentrale Voorne en Putten:
C. van Sliedregt, voorzitter.
P. Buis, secretaris,
A. Bergwerff, penningmeester,

Westkade 11
Dam 2
Kleidijk 11

Hellevoetsluis
Zuidland
Oostvoorne

018830188101885-

2543
300
235

14. KAMERCENTRALE MIDDELBURG (tevens Provinciaal Comité Zeeland)

......
~

......

J. A. van Bennekom, voorzitter,
A. Meulbroek, secretaris,

Molenwater 71
Bleek 5

Middelburg
Middelburg

I. Tange, penningmeester,

Veerweg 79

Kamperland

Statencentrale Goes:
J. Balkenende, voorzitter,
H. Griffioen, secretaris.
H. Schuring, penningmeester,

Nw. Kerkstraat 59
Kloetingseweg 66
Rijksweg 67

Biezelinge
Goes
Kruiningen

01180- 2197
01180- 3570
kant. 01180- 7351
352
0110701102209
01100- 5456
01130270

,_.
~

""

Statencentrale Hulst:
W. Huson, voorzitter,
J. Scheele, secretaris,
J. van Hoeve Lzn., penn.meester,

Jac. v. Lennepstr. 18
Emmalaan 8
Nieuwendijk 90

Terneuzen
Terneuzen
Axel

01150- 4423
01150- 2762
01155- 516

Statencentrale Middelburg:
ir. H. Steur, wnd. voorzitter,
L. de Visser, secretaris,
H. H. Uyl, penningmeester.

Koudekerkseweg 131
Koninginnelaan 28
Poppenroedestraat 2

Middelburg
Middelburg
Middelburg

01180- 3107
01180- 3128
01180- 5062

Státencentra.le Sluis:
P. Zegers, voorzitter,
J. Haak, secretaris,
A. J. Leenhouts, penningmeester,

Boulevard 124
St. Pietersdijk 13
Zuidzandestraat 53,

Breskens
Aardenburg
Oostburg

01172- 1609
01175- 227
01170- 2813

Statencentrale Tholen:
J. van den Bos, voorzitter,
H. Jansen, secretaris.
D. Uyl, penningmeester,

1500 Gem. Polder no. 56
Julianastraat 22
Smidsstraat 24

Tholen
Tholen
Poortvliet

016600166001662-

498
436
491

Statencentrale Vlissingen:
Joh. Kodde, voorzitter,
B. Koole. secretaris,
K. Wouters, penningmeester,

Molenweg 6
Steenwijkstraat 5
Bosweg 1

Biggekerke
0.- en W.-Souburg

011850118301186-

565
345
231

Statencentrale Zierikzee:
A. A. van Eeten, voorzitter,

Ooststraat 55

L. bij de Vaate, secretaris,
J. C. Padmos, penningmeester,

Langeweg 3
Hoogehoornseweg 3

0111401113-

651
387

01117-

213

Zoutelande
Nieuwerkerk
(Duiveland)
Bruinisse
Brijdorpe
post Scharendijke

PROVINCIAAL COMITé NOORD-BRABANT
Van Hogendorplaan 17
Drs. J. Koning, voorzitter,
Maaseikstraat 6
ir. E. Talstra, secretaris,
Allerheiligenweg 40
A. Kroon, penningmeester,

Eindhoven
Breda
Breda

040 - 22082
01600- 47765
01600- 30283

15. KAMERCENTRALE 's-BERTOGENBOSCH
Van Hogendorplaan 17
drs. J. Koning, voorzitter,
Hertog Hendriksingel 94
R. Dijkstra, secretaris,
Kruisstraat 20
M. Roubos, penningmeester,

Eindhoven
's-Hertogenbosch
Almkerk

040 - 22082
04100- 32863
01834- 509

Statencentrale ReU/Men:
mr. J. N. Scholten, voorzitter,
S. P. Hoekstra, secretaris,
J. C. Lievaart, penningmeester,

Julianastraat 4
Vijfmorgen 66
Veldweg 26

Andel (N.-Br.
Sleeuwijk
Rijswijk (N.-Br.)

0183201833-

Statencentrale Eindhoven:
drs. J. Koning, voorzitter,
Vacature, secretaris,
R. Dijkstra, penningmeester,

Van Hogendorplaan 17

Eindhoven

040 - 22082

Hertog Hendriksingel 94

's-Hertogenbosch

04100- 32863

Breda
Breda
Breda

01600- 33684
01600- 47765
01600- 30283

16. KAMERCENTRALE TILBURG
Hubertuslaan 9
ir. A. Smid, voorzitter,
Maaseikstraat 6
ir. A. Talstra, secretaris,
Allerheiligenweg 40
A. Kroon, penningmeester,
17. KAMERCENTRALE MAASTRICHT

ing. Chr. C. v. Ree, voorzitter,
K. A. Santing, secretaris,

~

J. Lanser,- penningmeester,

205
693

(tevens Provinciaal Comité Limburg)

Morgenstraat 73
Panhuisstraat 15
Helbeek 51

Sittard
Hoensbroek
Venlo

04490kantoor
04494toestel
04700-

5534
9111
6698
12878

......
H>-

""'

De heer J. van der Ploeg overhandigt de voorzittershamer aan de heer H. A. de Boer,
de nieuwe Arjos-voorzitter. (Jaarvergadering 17 december 1966).

BIJLAGE C-1
TWINTIGSTE JAARVERSLAG VAN DE
NATIONALE ORGANISATIE VAN ANTI-REVOLUTIONAIRE
JONGEREN STUDIECLUBS

(ENKELE FRAGMENTEN)
OVER DE PERIODE VAN 1 OKT. 1966 t/m 30 SEPT. 1967
De nieuwe concept-statuten.
a. Voorgeschiedenis.

De commissie EVA (Eigentijdse Vormgeving Arjoswerk) is
indertijd ingesteld als vervolg op de commissie 'Positie Arjas'. De commissie EVA had tot taak de in het rapport van de
commissie 'Positie Arjos' gedane aanbevelingen in afgeronde
voorstellen - waaronder statutenwijzigingen _ uit te werken
en haar rapport voor 1 mei 1967 bij het hoofdbestuur in te
dienen. De commissie, bestaande uit mejuffrouw R. Brinkman
te Zaandam, de heren H. A. de Boer te IJmuiden (voorzitter),
H. W. Eppink te Voorburg, drs. M. de Kool te Waddinxveen.
drs. W. Hörchner te Hilversum enK. W. Bijl te Driehuis, verdient alle lof voor het feit dat zij hierin geslaagd is. Dit rapport werd in een speciaal daarvoor belegde hoofdbestuursvergadering van 27 mei besproken. De op deze vergadering
geuite kritiek is verwerkt in herziene voorstellen, waarna het
hoofdbestuur op 26 augustus haar fiat gaf aan de concept-statuten, welke thans met een nota van toelichting naar de clubs
zijn verzonden. Wij zijn de commissie EVA veel dank verschuldigd voor het baanbrekende werk dat voor de organisatie
is verricht.
b. Enkele belangrijke punten in de voorgestelde wijzigingen.
1. Het doel van de Arjos is op meer moderne wijze verwoord.
De tweeledige taak: meningsvorming èn meningsuiting is
aangegeven, de naam van de organisatie is als gevolg hiervan gewijzigd.
2. Niet langer de club is aangesloten, maar de persoon, het
lid is aangesloten. Het lid heeft rechtstreeks invloed, elk
lid heeft 1 stem. Er is een leeftijdsgrens ingesteld. Ingevoerd worden lidmaatschapskaarten, die na betaling van
de contributie worden verstrekt.
3. Het groepswerk blijft van groot belang. Aan het binnen
een groep vormen van een mening wordt hoge waarde toegekend. Het lidmaatschap wordt echter ook mogelijk voor
degene die zich niet via een groep wenst te binden, deze

* Het volledige jaarverslag is bij het secretariaat van de Arjos
te verkrijgen.
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4.

5.

6.
7.

8.

ontvangt dezelfde rechten ten opzichte van de organisatie
als het via een groep aangesloten lid.
De leden ontvangen rechtstreekse informatie over cle mogelijkheden binnen de Arjos. Zonder omwegen, en zonder
het via-via, wil de Nationale Organisatie haar leden benaderen. Eén en ander staat of valt voor een groot deel met
het automatisch aan het lidmaatschap koppelen van het
maandblad 'Op Wiek'.
Het aantal hoofdbestuursleden is gekoppeld aan het ledental in de provincie. Het dubbelfunctie wordt onmogelijk,
doordat het in het dagelijks bestuur gekozen hoofdbestuurslid, door zijn plaatsvervanger wordt opgevolgd.
De taak van het hoofdbestuur en van het dagelijks bestuur
op politiek zowel als op organisatorisch gebied is duidelijk
aangegeven.
De meningsvorming_ en uiting over politieke zaken binnen
de organisatie zal meer in het bijzonder een plaats krijgen
binnen de te creëren Arjosraad. Deze raad, door de leden
in de provincies te kiezen (aantallen per ledental), zal als
het ware het Arjosparlement moeten worden.
Dagelijks bestuur en hoofdbestuur zullen zo beter geïnformeerd kunnen zijn over de binnen de Arjos levende standpunten. De raad oordeelt over het politieke beleid van de
organisatie, kan uitspraken doen en het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen. De vergaderingen zullen openbaar zijn.
In de statuten is beklemtoond geworden dat de inbreng
van de jonge generatie binnen de ARP wordt gezien als
een wezenlijk onderdeel van de Arjos. Eén en ander zonder dat dit de zelfstandigheid van de organisatie ook maar
op enige wijze zou aantasten.

Club bezoek.

Jaarlijks wordt het clubbezoek georganiseerd. Het clubbezoek
moet worden gebracht door de leden van het provinciaal bestuur.
Helaas is net als vorige jaren slechts 50% van het aantal clubs
bezocht. De bedoeling van het clubbezoek is een inzicht te krijgen
in het ledenbestand van de Arjos, hoe de clubs functioneren, en
welke wensen men heeft.
Enkele gegevens vermelden wij:
-

de gemiddelde leeftijd van de Arjosleden is gelijk gebleven
vergeleken bij het vorige seizoen, nl. 21,5 jaar;
de leeftijd van de voorzitters c.q. presidentes is gedaald van
26,8 tot 25,6 jaar;
het aantal vrouwelijke leden bedraagt 30%;
87% van de leden is lid van de gereformeerde kerk; de andere
13% behoort tot een andere kerkgenootschap;
30% van de clubs'heeft naar aanleiding van het AR-rapport en
de petitie Bouman over de kwestie Vietnam gesproken;
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-

63% van de onderwerpen die door de clubs worden behandeld
worden door de clubleden zelf ingeleid;
62% van de clubs heeft geen contacten met andere politieke
organisaties, meestal omdat er in die plaatsen geen ande·re
politieke jonglerenorganisaties zijn;
77% van de clubs vindt studie en actie het doel van de Arjosclub, 13% vindt alleen studie van belang en de rest gaf zijn
mening niet.
Vermeld moet hierbij worden dat deze cijfers betrekking hebben
op 105, van de ruim 200 aangesloten clubs.

Uitspraken dagelijks- en hoofdbestuur.
Het dagelijks bestuur gaf naar aanleiding van de val van het kabinet Cals op 20 oktober de volgende verklaring uit:
,.Het dagelijks bestuur van de Nationale ·organisatie van de
Arjos is van mening dat voor het oplossen van een kabinetscrisis in eerste instantie een beroep gedaan moet worden op
partijen c.q. fracties die voor de crisis verantwoordelijk zijn.
Wat betreft de huidige crisis berust die verantwoordelijkheid
bij de meerderheid van de KVP-fractie, die zich door het steunen van de motie-Schmelzer gedistantieerd heeft van de andere regeringspartijen.
Tenzij de KVP-fractie haar standpunt ten aanzien van het
uitgavenbeleid van de regering Oals zou willen wijzigen,
vindt het dagelijks bestuur van de Arjos het dan ook ongewenst reeds nu voor een oplossing van de huidige crisis te
denken aan een eventuele samenwerking tussen KVP en ARP.
Een dergelijke manoeuvre is alleen te !verdedigen als het
landsbelang het eist. Daarvan kan echter eerst sprake zijn als
duidelijk gebleken is dat de voor de crisis verantwoordelijke
partijen niet voor een oplossing kunnen of willen zorgen."
Naar aanleiding van de kabinetsformatie na de verkiezingen van
februari 1967 stuurde het dagelijks bestuur op 24 februari 1967
de volgende brief in telegramstijl naar de fractie:
"Het program van informateur Zijlstra biedt voor een keuze
van partners voor een te vormen regering onvoldoende duidelijkheid. De hervorming van de maatschappij, als tot uiting
komend in het program van actie, vraagt om een radikale
aanpak. Deze eigen gerichtheid behoeft, na kennisname van
het program Zijlstra, nadere aanvulling.
Een keuze voor de VVD komt ons op dit moment dan ook
voorbarig voor."
Het hoofdbestuur van de Arjos gaf na haar vergadering van 26
, augustus 1967 een perscommuniqué uit, waarin zij de actie De
Zevensprong en de belangrijkste punten uit de toen net aangenomen concept-statuten aan de pers doorgaf. De verdere tekst
luidde als volgt:
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"Met betrekking tot het adres van de christen-radicalen in de
KVP, spreekt het hoofdbestuur als haar oordeel uit, dat zij
het adres begroet als een welkome bijdrage in de discussie
rond de gewenste partijvorming- en vernieuwing.
Zij meent dat het gesprek, dat plaats vindt tussen delegaties
van drie christen-democratische partijen, door dit adres niet
wordt doorkruist. Zij verwacht dat de initiatiefnemers tot het
adres hun inbreng binnen de kring van de 18 met élan zullen
blijven leveren.
Het hoofdbestuur blijft er van uitgaan dat de inbreng van
Anti-RevQlutionaire zijde in het gesprek over de vernieuwing
van het partijstelsel, als uitgangspunt moet hebben de eigen
radicaliteit van het evangelie.
Dit moet met zich meebrengen een overtuigend, aanspreekbaar en geloofwaardig politiek programma, gericht op de vernieuwing van de samenleving.
Met betrekking tot het kamerdebat over Vietnam heeft het
bestuur met grote instemming kennis genomen van de stemmotivering welke de heer dr. C. Boertien namens de ARfractie gaf, inzake de motie Schuyt.
Zij stelt zich achter zijn interpretatie dat de bombardementen zonder voorafgaande voorwaarden dienen te worden gestaakt.
Het bestuur vindt het spijtig dat het niet mogelijk bleek tot
een meer eensgezinde uitspraak van de volksvertegenwoordiging te komen.
Afkeuring spreekt het bestuur uit over de geringe bereidheid
van de regering het in de motie Schuyt neergelegde standpunt zonder reserve tot het hare te maken."
Enige malen betuigde het hoofdbestuur of dagelijks bestuur adhesie met verklaringen van de ASVA, de Nederlandse Zionistische
Studenten Organisatie. het comité Piet Nak en Sjaloom over
resp. Griekenland, het Midden-Oosten, Vietnam en ontwikkelingshulp.
Contact met de fractie.
Een week na het sturen van de brief d.d. 24-2-1967 naar de
fractie had het dagelijks bestuur van de Arjos een gesprek met
de fraktie-voorzitter mr. B. W. BiesheuveL
Een dag voor het Vietnam-debat op 24 augustus, had een delegatie van het hoofdbestuur met de fractie een gesprek over de
kwestie Vietnam.
De fractie heeft ons meegedeeld meerdere gesprekken in de toekomst op prijs te stellen.
De landelijke verkiezingsactiviteiten.
De Arjos heeft veel 'activiteiten ontplooid tijdens de laatste verkiezingen. Het door de partij gefinancierde bedrag overschreed
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de f 30.000,-. Met de Organisatie Commissie van de partij werd
nauw contact onderhouden om een en ander zoveel mogelijk te
coöordineren.
De volgende activiteiten werden ontplooid:
1. 10.000 grammofoonplaatjes, met op de ene kant een cabaret-

2.

3.

4.
5.

liedje van Wim Vegt en de andere kant een toespraak van
lijstaanvoerder Biesheuvel; de hoes werd ontworpen door de
heer Vegter uit Rijswijk. Dit plaatje vond gretig aftrek en
is via de provinciale verbanden verspreid. Ook de publiciteitsmedia schonken er ruime aandacht aan;
ruim 150.000 jeugdfolders werden voor de propaganda ter beschikking gesteld. De folder werd in enkele jeugdbladen bijgesloten. Ook deze folder, ontworpen door de heer Vegter
te Rijswijk, was ruimschootS' voor de verkiezingen uitverkocht;
160.000 ballonnetjes met opdruk werden als randversiering
gebruikt voor de diverse activiteiten. Ook deze ballonnetjes
waren binnen de kortst mogelijke tijd uitverkocht. Enkele malen moest tot nabestelling worden overgegaan;
een verkiezingsnummer van 'OpWiek' werd in 10.000 exemplaren door het gehele land verspreid. Ook hier moest tot
nabestelling worden overgegaan;
12 verkiezingsmeetings werden door de Arjos georganiseerd.
Deze meetings waren ingepast in het schema van de partij.

Provinciale en plaatselijke activiteiten.
De publiciteitscommissie had voor deze actviteiten een draaiboek
samengesteld waarin allerlei suggesties stonden wat provinciale
verbandèn en clubs konden doen. In veel provincies is hard gewerkt. De provinciale besturen verdienen hiervoor alle lof. Ook
de clubs hebben zich niet onbetuigd gelaten. Vaak ontplooide
men bij gebrek aan enig initiatief van de plaatselijke kiesvereniging zelf activiteiten.
Arjos-afgevaardigden hebben vele malen hun medewerking aan
teaeh-ins en fora verleend.

Verhouding ARP-Arjos.
De verhouding tussen de beide organisaties is uitstekend te noemen. Op vrijdag 29 september vond er een bespreking plaats tussen het moderamen van het Centraal Comité ARP en het dagelijks bestuur van de Arjos. Er werd over de concept-statuten en
actuele politieke zaken van gedachten gewisseld.
Twee leden van het dagelijks bestuur zijn adviserend lid van het
Centraal Comité, t.w. de heren H. A. de Boer en J. van Houwelingen. Eerstgenoemde is als voorzitter van de Arjos sinds enige
tijd ook adviserend lid van het moderamen van de ARP.
In het AR Vrouwencomité heeft namens de Arjos mevr. T. Stellingwerff-Marissen zitting.
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In het AOC (Algemeen Organisatie Comité) van de ARP hebben namens de Arjos zitting: mevr. P. C. Lodders-Elfferich en de
heer P. van Tellingen.
·
De leden van het dagelijks bestuur zijn stemhebbend lid van het
Partij Convent en de hoofdbestuursleden adviserend lid.
Het hoofdbestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan de benoeming van een commissie die zich bezig gaat houden met de functionering van de democratie in d:e ARP. In deze commissie, die
op korte termijn een rapport zal moeten maken, hebben zitting
de heren J. van Houwelingen, mr. A. Herstel, B. van Ommen
en W. Eppink.

Christen-democratische samenwerking.
In het najaar van 1966 zou de derde zgn. Witte Hei conferentie
worden gehouden. Door de politieke constellatie van toen is de
datum verschoven naar 31 maart en 1 april 1967. Deze conferentie werd georganiseerd door het Christen Democratisch Jongeren
Centrum en geleid door de voorzitter van dit centrum, de heer
D. Corporaal.
In een op 17 maart gehouden vergadering heeft het hoofdbestuur
zich diepgaand beraden over de christen-democratie en haar
standpunt bepaald. Het hoofdbestuur heeft haar gedachten over
preambule en program op papier gezet en dit als inbreng geleverd
voor de conferentie.
Deze conferentie zelf had een moeizaam verloop. De KVPJGvertegenwoordigers hielden vast aan de deconfessionalisering, in
die zin dat de relatie geloof-politiek niet kon leiden tot christelijke partijformatie. De Arjos en CHJO waren het met deze
stelling niet eens. Ondanks dat konden de conferentiegangers het
eens woorden over een aanbeveling die aan de drie hoofdbesturen
van de drie organisaties werd gedaan. In deze aanbeveling werd
de hoofdbesturen verzocht een commissie in te stellen die voor 1
januari 1968 een rapport moest uitbrengen over vormen van een
dergelijke samenwerking. Op de vergad:ering van 27 april ging
het hoofdbestuur accoord met de instelling van een werkgroep,
samengesteld uit de drie jongerenorganisaties. Ook met de taakstelling van deze werkgroep stemde men in. Deze taakstelling1 is:
te komen tot een gemeenschappelijk werkprogram, waarna men
in tweede instantie het eens moet worden over de preambule en
over de wijze waarop men dit program wil realiseren. Deze
werkwijze is voorgesteld om te voorkomen dat men in het begin reeds zou stranden op moeilijkheden rond het uitgangspunt
van een christelijke partij.
Op 24 mei vergaderden de drie dagelijkse besturen van"""Arjos,
CHJO en KVPJG.
Deze vergadering stond onder leiding van Arjos-voorzitter De
Boer. Tijdens deze vergadering werd men het eens over bovengenoemde werkwijze van de werkgroep. De werkgroep, luisterend
naar de naam werkgroep christen-democratische vernieuwing.
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werd op maandag 19 juni geïnstalleerd door KVPJG-voorzitter
Gielen.
Voor de Arjos hebben in deze commissie zitting: mevr. P. C.
Lodders-Elfferich, de heren J. van der Ploeg en drs. D. Th. Kuiper.
De werkgroep werd toen terstond verdeeld in drie secties, nl.
buitenlandse politiek, welvaartspolitiek en welzijnspolitiek.
Het verslag en het eventuele resultaat van deze werkgroep zou,na eerst in de verschillende hoofdbesturen te zijn besproken,
onderwerp van beraad moeten zijn op een vierde Witte Hei conferentie, die in het begin 1968 zou moeten worden gehouden.
Ook op het meer officiële front kan de Arjos haar inbreng leveren. Arjos-voorzitter H. A. de Boer heeft namelijk zitting in
de werkgroep van de "Achttien", het officiële beraad tussen de
drie grote christen-democratische partijen.
Op een gehouden persconferentie heeft het dagelijks bestuur van
de Arjos. daarin geruggesteund door het hoofdbestuur, duidelijk
laten blijken een 100% inbreng in deze besprekingen te zullen
leveren, maar niet een 100% hoop te koesteren wat de uitkomst
betreft.
Een kleurloze CDU wijzen wij af. Er moet sprake zijn van echte
vernieuwing, van een politiek die gedreven wordt door kracht
van het evangelie en die daar de vaak radicale consequenties van
aanvaardt. Een politiek die het niet alleen bij mooie woorden
laat, maar die ook gevolgd wordt door een goede praktijk.

Verdere activiteiten van de Arjos.
De Arjos werkte in dit seizoen voor het goed functioneren van
haar organisatie met de volgende commissies:
- redactiecommissie voor het maandblad 'Op Wiek', die zich dit
seizoen o.a. heeft bezig gehouden met het verbeteren van de
lay-out;
- De schets- en methodiekcommissie, die in de nieuwe organisatievorm over zal gaan in de Organisatie Commissie, heeft
zich belast met het kader- en vormingswerk en de nieuwe
opzet hiervoor, de Arjos Supermarket< Zij verzorgde verder
het studiemateriaal;
de Documentatie Commissie Binnenland verzorgde dit seizoen een documentatie over de functionering van de democratie. Tevens verzendt zij enkele enquête-formulieren aan de
clubvoorzitters. De taak van de commissie is het verzorgen
van de meningvorming- en uiting;
de publiciteitscommissie verzorgde de verkiezingsactiviteiten
en bereidde de t.v.- en radio-uitzendingen voor. Tevens was
zij belast met de verzorging van de propaganda. In de nieuwe
organisatie gaat een gedeelte van de taak van deze commissie over in de Organisatie Commissie en een ander gedeelte
in de Commissie Open Arjoswerk;
de Buitenlandse Commissie heeft weer enkele documentaties
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over internationale problemen verzorgd en tracht via conferenties en besprekingen en belangstelling voor en kennis over
buitenlandse politiek te vergroten.

Contacten in 't buitenland.
De Arjos is met KVPJG en CHJG aangesloten bij de Internationale Unie voor Jonge Christen Democraten. De vergaderingen
van deze unie werden trouw bezocht en onze invloed werd aangewend om deze unie beter te doen functioneren. Ook in Benelux-verband is tussen de jonge christen-democraten meer contact gekomen.
Daarnaast is de Arjos ook lid van het gesprekscentrum van jonge
protestantse politici in Europa. In mei organiseerde dit centrum
een conferentie in München over de problemen rond de parlementaire democratie.

Contacten met andere organisaties.
Met de vier andere politieke jongerenorganisaties heeft de Arjos
zitting in de Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad. Taak
van deze raad is de staatsburgerlijke vorming onder jongeren te
bevorderen.
Daarnaast heeft de Arjos ook nog zitting in het Atlantisch Jongeren Comité en het gesprekscentrum voor protestants christelijke organisaties Kontakt.
P. van Tellingen.
secretaris ARJOS
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BIJLAGE C-2
ADRESSi<ENLIJST ARJOS
HOOFDBESTUUR

Dagelijks bestuur:
voorzitter:
vice-voorzitter:
secr ./penn.:
leden:

gedelegeerde

e.c.:

Vrijgekozenen:

adviserend lid:
adviserend lid
(v.d. Documentatie
Commissie
Binnenland)

H. A. de Boer, Van Nieuwkoopstraat 30,
IJmuiden.
tel. 02550-10714-th., 070-320326-kant.
J. van Houwelingen, Ringweg
Randenbroek 22 E, Amersfoort.
tel. 03490-12924-knt., 03490-11043-th.
P. van Tellingen, Dr. Kuyperstraat 3,
Den Haag.
tel. 070-183960-knt.
Mevr. P. C. Lodders-Elfferich,
Langstraat 107, Milsbeek L.
tel. 08851-6251-th.
J. Vierdag, W. Kalfstraat 64, Enschede,
tel. 05420-26403-th., 05410-2562-knt.
dr. A. Veerman, Regentesselaan 5,
Rijswijk. ZH.
tel. 070-986712-th.
mevr. T. Stellingwerf-Marissen,
Nieuwe Looierstraat 116 I,
Amsterdam-C.,
P. Rhebergen, Lange Nieuwstraat 280,
IJmuiden,
tel. 02550-10661-knt.
J. H. J. Rose, Isabellaland 1418,
Den Haag,
tel. 070-858879-th .. 070-614941-knt.
drs. D. Th. Kuiper, Koninginneweg 54
boven, Amsterdam,
tel. 020-762256-th., 020-739491-knt.

Vertegenwoordigers van de provinciale verbanden:
Groningen:
Friesland:
Drenthe:
Overijssel:

B. Huiting, Julianastraat 8, Winschoten,
tel. 05970-3132-knt.
C. Sikkens, Lavermanstraat 92
Drachten, tel. 05120-5042.
J. Knijff, Echtenstraat 58, Assen,
tel. 05920-5658-th., 05920-4274-knt.
H. Rusch, Malta 14, Emmeloord.

Gelderland:
Utrecht:
Noord-Holland:
Zuid-Holland:
Zeeland:
Nrd.-Brabant/
Limburg:

P. v. d. Born, Hoevelakenseweg 204,
Terschuur,
tel. 03426-306-th., 03426-303-knt.
J. van Houwelingen,
Ringweg Randenbroek 22 E, Amersfoort,
tel. 03490-11043-th., 03490-12924-knt.
M. N. G. Kool, Dorpsstraat 5,
Broek op Langendijk,
tel. 02267-2573-th., 02267-2444-knt.
A. Platteel, Van Reesstraat 37,
Den Haag,
tel. 070-850720-th.
C. S. Gideonse, Noordweg 83, Middelburg,
tel. 01180-7351-knt.
H. Teitsma, J. Haydnstraat 29,
Brunssum,
tel. 04440-13043-knt.

Voorzitters provinciale verbanden:
Gelderland:
H. J. F. Kampman, Lindelaan 10, Ede.
Zeeland:
J. Sandee, Noordstraat 9, Kamperland.
Secretariaten van de provinciale verbanden:
Groningen:
A. A. Braaksma, Hoofdweg 88,
Midwolda, Old.
Friesland:
mej. J. K. E. Mulder, Aalsumerweg 4,
Dokkum,
tel. 05190-2975 (th.)
Drenthe:
H. E. de Hoop, Danackers 60, Emmen,
tel. 05910-3704-th., 05910-1291-knt.
Overijssel:
A. H. Esselink, Van Lentestraat 22,
Dalfsen,
tel. 05200-15304-knt.
Gelderland:
A. P. Schol, K. Boumanlaan 12, Otterlo,
tel. 08382-408-th.
Utrecht:
W. A. Zuidhof, Haselbroeklaan 45,
Bilthoven.
tel. 03402-5177 ( th.)
Noord-Holland:
mej. Ph. van Kogelenberg, Koningslaan 5,
Amstelveen.
Zuid-Holland:
mej. G. Mulder, Sonderdankstraat 31,
Den Haag.
Zeeland:
M. Lorier. Abeelseweg 4, Souburg,
post Middelburg.
Noord Brabant/
T. Waanders, Mathijssenlaan 19,
Limburg:
Eindhoven,
tel. 040-17617 (th.)
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BIJLAGE D
VERSLAG VAN DE DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING
OVER HET JAAR 1967.
De beginperiode van het jaar 1967 stond, ook voor wat het werk
van de Kuyperstichting betreft, voor een belangrijk deel in het
teken van de voorbereiding van de verkiezingen van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal op 15 februari. Waar zulks tot het
werkterrein van de stichting kon worden gerekend, verleende zij
daartoe haar medewerking.
De voor de A.R.P. gunstige uitslag had het voor de Kuyperstichting betreurenswaardige gevolg, dat zij een voortreffelijk medewerker in de persoon van drs. B. Goudzwaard aan de Tweede
Kamerfractie moest afstaan. Gelukkig kon de stichting - zij het
slechts in zeer beperkte mate - van zijn diensten gebruik blijven
maken.
Kenmerkend voor het verslagjaar was, dat belangrijke onderwerpen als de functionering van onze democratie en een mogelijke
hergroepering van partijen opnieuw in beraad en in discussie
werden genomen. Van verschillende zijden werd gesteld, dat een
gezonde functionering van onze parlementaire democratie inzonderheid wordt belemmerd door de huidige wijze van totstandkoming van parlement en kabinet. Men behoeft met de inhoud van
deze kritiek niet in alle opzichten in te stemmen om toch de
noodzaak van hernieuwd beraad hierover in te zien. Daarnaast
drong zich de vraag op naar partijvernieuwing en inzonderheid
naar de mogelijkheid van samenwerking van christelijke partijen.
Het ligt voor de hand dat de Kuyperstichting en haar medewerkers bij het beraad over deze aangelegenheden op onderscheiden
manieren - onder meer door deelneming aan werkgroepen van
"de achttien" - werden betrokken.
De in 1966 begonnen samenwerking met de A.R. Tweede Kamerfractie werd voortgezet. Na de benoeming van drs. B. Goudzwaard
tot kamerlid werd de medewerking aan de fractie aanvankeilijk
verleend door de directeur, later tevens door drs. J. A. Dirksen.
Van de meeste werkzaamheden der stichting, zoals het regelmatig
verstrekken van inlichtingen, adviezen en documentatiemateriaal,
kan moeilijk een gedetailleerd verslag worden gegeven.
In verscheidene gevallen werd bevorderd, dat het verstrekken van
advies gepaard ging met een mondelinge gedachtenwisseling. Een
voordeel van deze methode is, dat de voorlichting meer genuanceerd kan zijn, meer nauwkeurig op het concrete geval kan worden afgestemd, terwijl bij een schriftelijke afdoening aan de
plaatselijke omstandigheden vaak te weinig recht wordt gedaan.
Tot completering van de staf kon gedurende het verslagjaar nog
niet worden overgegaan. Aanvankelijk werd deze voorziening
uitgesteld, vanwege de daaraan verbonden financiële konsekwenties.
Met het oog op deze financiële problemen werd hernieuwd con155

tact opgenomen met het moderamen van het Centraal Comité. Dit
contact heeft er toe geleid, dat inmiddels voorbereidingen worden getroffen voor een verhoogde contributieafdracht ten· behoeve van de Kuyperstichting.
De onderbezetting van de staf had tot gevolg, dat de werkzaamheden in het kader van het College van Advies moesten worden
beperkt. Om dezelfde reden kon de Kuyperstichting slechts in
onvoldoende mate bijdragen aan de werkzaamheden van het Verband van Verenigingen van A.R. Gemeente- en Provinciebestuurders.
Medewerkers der stichting vervulden een groot aantal spreekbeurten voor kiesverenigingen en andere organisaties. Van de
hand van deze medewerkers verschenen tevens publikaties in
enkele bladen. Met name moge worden genoemd de door de Arjos
uitgegeven brochure van mr. W. C. D. Hoogendijk onder de titel:
De samenleving vernieuwen.
Als voorheen werd in de verzorging van de Documentatiedienst
een belangrijk aandeel geleverd door de Kuyperstichting.

Bibliotheek
Het aantal uitgeleende pakketten gaf ook in dit verslagjaar weer
een teruggang te zien. Gedurende het jaar 1966 werden 662 lectuurpakketten uitgeleend, welk aantal in 1967 terugliep tot 556.
Het totaal uitgeleende boeken, brochures•, tijdschriften enz. bedroeg 2306. Een overzicht van de uitleningen naar onderwerp is
te vinden in een bij dit verslag gevoegde bijlage.
De teruggang in het aantal uitleningen doet uiteraard niets af
aan de grote waarde van de bibliotheek voor het eigen werk van
de Kuyperstichting en voor degenen die ten dienste van de christelijke politiek werkzaam zijn.
·
Het aantal nieuwe aanwinsten (boeken, statistieken, verslagen,
enz.) bedroeg in het verslagjaar 369.
Met dankbaarheid zij vermeld, dat een deel van deze aanwinsten
door schenking werd verkregen.

Raad van Beheer en dagelijks bestuur.
De Kuyperstichting wordt volgens naar statuten bestuurd en beheerd door een Raad van Beheer, welke is samengesteld uit:
a. een voorzitter en een penningmeester, te verkiezen door de
Deputatenvergadering der Anti-Revolutionaire Partij;
b. drie leden, te benoemen door het Centraal Comité van AntiRevolutionaire Kiesverenigingen;
c. de leden van de centrale commissie van het College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij;

d. door de Kamercentrales der Anti-Revolutionaire Partij aan te
wijzen leden.
Als voorzitter en penningmeester zijn door de Deputatenvergadering aangewezen respectievelijk de heren J. Smallenbroek en J.
A. Fock.
Door het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen zijn benoemd de heren W. C. Bakker, dr. N. G. Geelkerken en mr. W.
VerheuL
Tot voorzitter van het College van Advies benoemde de Deputatenvergadering prof. mr. P.J. Verdam. De centrale commissie van
het College vun Advies bestond gedurende het verslagjaar voorts
uit de heren mr. F. J. J. Besier, drs. F. W. Dirkeren mr. K. Millenaar.
Namens de Kamercentrales hadden in de Raad van Beheer zitting:
I 's Hertogenbosch
1. D. A. van der Schans
2.
II Tilburg
1. C. D. van Oosten
2. J. Koster
III Arnhem
1. J. G. Köhler
2. H. M. Oldenhof
IV Nijmegen
1. H. A. van Willigen
2. B. Geleijnse
V Rotterdam
1.
2.
VI 's-Gravenhage
1. W. van der Kamp
2. H. van Rilten
VII Leiden
1.
2. D. Hortensius
VIII Dordrecht
1. N. van der Brugge
2. S. Silvis
IX Amsterdam
1. prof. mr. Th. A. Versteeg
2. mevr. A.M. Kruyswijk-Sap
X Den Helder
1. H. H. Zwart
2.
XI Haarlem
1. P. Brune
XII

Middelburg

XIII

Utrecht

XIV

Leeuwarden

XV
XVI
XVII

Zwolle
Groningen
Assen

XVIII Maastricht

...
"'·
1. J. A. van Bennekom

2.
1.
2.
1.
2.
l.
2.
1.

J. Francke
H.C. Smit
L. W. H. de Geus
J. W. Noorda
K. J. de Jong
P.A. Nawijn
A. Sein
A. Drost

2.
1.
2.
3.
1.
2.

J. Hollenbeek Brouwer
Th. Brouwer
H. Scholtens
J. Lanser
K. A. Santing
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Het dagelijks bestuur der stichting is samengesteld uit de hiervoor onder a t/m c genoemde personen.
Dr. N. G. Geelkerken is aangewezen als tweede voorzitter van de
Raad van Beheer en van het dagelijks bestuur.
De directeur van de stichting fungeert als secretaris van beide
colleges.

A.R. Staatkunde
Gedurende het jaar 1967 bestond de redactie van het maandblad
van de stichting uit de volgende personen: dr. W. P. Berghuis,
voorzitter, mr. W. Aantjes, prof. dr. W. Albeda, prof. dr. P. H.
Kooijmans, ds. B. van Smeden, prof. dr. A. Troost, dr. C. J. Verplanke en mr. J. H. Prins, secretaris.
In de gedurende het verslagjaar verschenen 37e jaargang werd
ruimschoots plaats gemaakt voor discussie over problemen van
en rondom christelijke politiek en christelijke partijformatie.
De jaargang 1967 is begonnen met 1499 betalende abonné's en
afgesloten met 1556. Per 1 januari 1968 bedroeg het aantal betaalde abonnementen 1511.
De abonnementsprijs is gehandhaafd op f 8,75 per jaar en voor
studentenabonnementen op f 6.25 per jaar. Het ziet er intussen
naar uit, dat aan een verhoging van de abonnementsprijs met ingang van 1 januari 1969 niet te ontkomen zal zijn.

Personeel
Het personeel der stichting bestond uit de heren mr. J. H. Prins,
directeur, mr. W. C. D. Hoogendijk, adjunct-directeur, drs. B.
Goudzwaard (voor een beperkt aantal uren per week), drs. J. A.
Dirksen, P. F. van Herwijnen en de dames M. van der Pol, N. M.
van Woerkom en A. E. Woldendorp-Veenstra. De heer Joh. van
Kuyk bleef als concierge aan de Kuyperstichting verbonden.
Voorts stonden ook de dames die achtereenvolgens als secretaresse werkzaam waren voor de A.R. Tweede Kamerfractie formeel in dienst van de Kuyperstichting.

Gebouwen
In de voor verhuur beschikbare gedeelten van de panden Dr.Kuyperstraat 3 en 5 bleven gehuisvest het Centraal Comité van
A.R. Kiesverenigingen, de Kon. Vereniging "Oost en West" en het
bureau mr.'W. Kok.
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WARENHUIZENBOUW
N.V. AANNEMERSBEDRIJF

VOSKAMP EN VRIJLAND
TELEFOON 01748 - 3921 *

-

POSTBUS 30

's-GRAVENZANDE

Voor uw
Conferenties in 1968
Vergaderingen
Reünies en Recepties

* in een gezellige en voorname sfeer
* in een mooie omgeving
* met goede maaltijden

tegen billijke prijzen kunt U terecht bij:

HET ZENDINGSCENTRUM
Wilhelminalaan 3, BAARN, Telefoon 02154 - 5951

Sophialaan - LEEUWARDEN
Telefoon 24467 - 24468
UW ADRES VOOR

RECEPTIES en PARTIJEN
1159

BULAGE 1
AANTAL UITLENINGEN PER ONDERWERP
IN VOLGORDE VAN AANTAL GEDURENDE
HET JAAR 1967.
Politiek, algemene vraagstukken
Bestuursrecht
Politiek, buitenland
A.R.-richting
Staatsrecht
Economische vraagstukken
Minderontwikkelde gebieden
Biografieën
Oorlog·svraagstuk
Kerkelijke en godsdienstige aangelegenheden
Ondernemingsvraagstukken
Onderwijs
Democratie
Samenwerking christelijke partijen
Arbeidsvraagstukken
Sociale kwestie
Subsidievraagstukken
Ethische vraagstukken
Politieke partijen (algemeen)
Bedrijfsorganisatie
Monarchie
Sport
Rassenvraagstuk
Volkshuisvesting
Communistische richting
Liberale richting
Socialistische richting
SoGoPo-richting
D' 66 - richting
Bevolkingsvraagstuk
Europese vraagstukken
Financiën
Geschiedenis
Televisie en radio
Vakbeweging
Verenigde Naties
o
o
o
Vraagstukken met betrekking tot de vrouw
Gemeentepolitiek
Landbouw
Maatschappelijk werk
Samenwerking prot. chro partijen
CoHo-richting
GoPoVo-richting
Pacifistische richting
R.K.-richting
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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66
60
45
45

25
22
22
19
18

15
12
12
10
10
9
9
9
8
8

7
7

7
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Sociale verzekering
Bezitsvorming
Boerenpartij
Calvinisme
Humanisme
Diversen
Totaal aantal uitleningen in 1967
Totaal aantal uitgeleende exemplaren

2
1
1
1

1
29
556

2306
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BIJLAGE 2
DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING
BALANS PER 31 DECEMBER 1966
ACTIVA
Onroerende goederen:
Huis Dr. Kuyperstraat 3
Huis Dr. Kuyperstraat 5

f

1,1,-

f
Inventaris e.d.:
Inventaris
Bibliotheek
Beleggingen:
Effecten: aandelen
.....
converteerbare obligaties
obligaties
....
Leningen aan schoolverenigingen
voor waarborgsommen
Hypotheken ............... .
Leningen op schuldbekentenis

f

"

2,-

1,1,-

"

f
"
"

646.809,38.940,387.006,-

"

547.801,52
85.805,20.250,-

2,-

"1.726.611,52
Vorderingen:
Terug te vorderen dividendbelasting f
Vervallen rentetermijnen
"
A.R. Staatkunde
"
Huren ..

"

9.117,45
4.232,51
108,78
1.190,50

"
Overlopende posten:
Lopende rente
.....
Vooruitbetaalde pensioenpremie
Sociale lasten
.....
. ....... .
Contributies en giften
Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen
Tweede Kamerfractie
Verzekeringen
.......... .
Diversen ....................... .

f

"
"
"
"

"
"

12.657,11
12.270,56
469,91
864,55
5.500,11.403,21
60,24
76,-

"
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14.649,24

43.301,58

Liquide middelen:
Kas
Giro
Verenigde Bankbedrijven N.V.
Algemene Bank Nederland N.V.
Verenigde Bankbedrijven N.V.,
deposito
Algemene Bank Nederland N.V.,
deposito

f

"
"
"

967,20
41.225,21
410,15
1.590,22

"

16.047,50

"

19.097,51

Nadelig saldo over 1966 . . . . .
f
Af: Bijdrage van het Centraal Comité
van A.R. Kiesverenigingen voor het
nadelig saldo

27.169,65

79.337,79

10.000,17.169,65
f 1.881.073,78

PASSIVA
Eigenvermogen:
Kapitaal
....
Reserve koersverschillen
Voorzieningen:
Onderhoud gebouwen
Onderhoud inventaris
Aanschaf inventaris
Schulden en overlopende posten:
Sociale lasten
.....
Loonbelasting en premie A.O.W.
Pensioenpremie
Reis- en vergaderkosten
Intrest
...
Verlichting, verwarming, e.d.
Onderhoud
Bibliotheek
Telefoon
A.R. Staatkunde, honoraria
Contributies, vooruitontvangen
Onderhoud tuin
Verenigde Bankbedrijven N.V., te
ontvangen afrekening
Diversen
Nagezien en akkoord bevonden,
w.g. T. van der Kooij, accountant.

f 1.585.666,69
266.173,91

"
f

f 1.851.840,60
1.869,53
2.500,1.461,30

"
f

"
"
"
"
"
"
"

5.830,83

3.623,58
4.712,93
3.925,84
58,50
195,63
486,03
6.330,81
498,74
225,04
157,50
475,674,05
2.000,38,70

"

23.402,35

f 1.881.073, 78
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REKENING VAN LASTEN EN BATEN OVER HET JAAR 1966

Uitgaven:
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Reiskostenvergoeding personeel
Bibliotheek
Onderhoud gebouwen
Verlichting, verwarming e.d.
"Assuranties
Belastingen
Aanschaf inventaris
Onderhoud inventaris
Huishoudelijke kosten
Kantoorbenodigdheden
Porti, telefoon e.d.
Reis- en vergaderkosten
A.R. Staatkunde
Algemene kosten
Onvoorzien

f 135.321,82
10.509,83
" 14.573,23
4.202,"
6.049,97
"
5.000,5.084,60
468,76
""
1.141,13
1.500,2.500,"
6.184,65
"
2.425,52
"
2.389,05
"
2.588,57
"
1.015.61
2.259,02

"

441,07

f 203.654,83

164

Ontvangsten:
Intrest
Huren
...
Contributies en giften
Vergoeding Centraal Comité inzake
College van Advies
Vergoeding Tweede Kamerfractie
Nadelig saldo
........ .

f
"
"

95.034,10
18.270,06
6.077,81

"
"
"

25.000,32.103,21
27.169,65

f 203.654,83
Nagezien en akkoord bevonden,
w.g. T. van der Kooij, accountant.

DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING
BEGROTING VOOR 1968
BATEN

Interest hypotheken
leningen voor waarborgsom
Interest obligaties f 22.800,Dividend aandelen " 35.000,Depositorente
" 1.200,Af: bankkosten

1967

1968"

f 33.750,-

f 24.000," 34.000,"
500,-

f 36.000,-

f 58.500," 1.500,-

f 59.000," 1.500,-

Huren

" 57.500," 17.500,-

" 57.000," 16.950,-

Ver.goedingen
Centr. Com. inz. Coll. v. Advies
Afdracht Kiesver. à 55 ct. p. lid
Bijdrage Tweede-Kamerfractie
Bijdr. particulieren en kiesver.

" 25.000," 48.700," 41.000," 5.000,-

" 25.000," 45.000," 30.000," 4.350,-

Tekort

f 228.450," 39.250,-

f 214.300," 25.450,-

f 267.700,-

!239.750,-

Toelichting

De begroting is gebaseerd op de huidige personeelsbezetting vermeerderd met één staflid. Voor deze nog aan te stellen medewerker is een
bedrag in de begroting opgenomen.
Ook nà de aanstelling van de bedoelde functionaris blijft de bezetting
echter onvoldoende om de taak van de Kuyperstichting naar behoren
te vervullen. In verband met de dienstverlening aan de A.R. TweedeKamerfractie en vanwege de benoeming van drs. B. Goudzwaard tot lid
van de Tweede Kamer dient de staf met twee medewerkers te worden
aangevuld. Zo lang in deze aanvulling niet wordt voorzien komt de
arbeid in het kader van het College van Advies en in het algemeen de
principiële bezinningsarbeid inzake structuurproblemen ernstig in het
gedrang.
Voor de daaraan verbonden kosten is geen ruimte in de begroting. Gelet op de bijzondere urgentie meent het bestuur evenwel in één vacature te moeten voorzien. Voorziening in beide vacatures zou nu reeds
leiden tot een tekort dat geraamd moet worden op f 55.000,-. Het bestuur meent derhalve met de aanstelling van een tweede functionaris
te moeten wachten totdat de kosten in voldoende mate worden gedekt.
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Lasten

1968

1967

Salarissen
........... .
f 166.500,Algem. salarisontwikkeling
" 7.500,Sociale lasten ..
" 20.500,Ongevallen/invaliditeitsverz.
"
750,Pensioenen
......... .
" 25.000,Bibliotheek ....... .
4.500,Onderhoud gebouwen ..
5.000,Verlichting, verwarming, e.d.
6.000,Verzekeringen
......... .
750,Belastingen ............... .
"" 1.200,Huishoudelijke. kosten
" 8.000,Algemene kosten
" 2.000,Kantoorbehoeften
" 2.500,Porti, telefoon
" 4.000,Reis- en vergaderkosten
3.000,Reisk. vergoedingen personeel
" 2.000,A.R. Staatkunde
" 1.500,Aanschaf inventaris
" 1.500,Onderhoud inventaris
2.500,Onvoorzien
" 3.000,-

f 155.825," 10.000," 12.125,750," 15.000," 4.500,5.000," 6.000,600," 1.200," 8.000,1.750," 2.500," 4.000," 4.000,-

f 267.700,-

!239.750,-

"
"
"

1.500,1.500,2.500,3.000,-

Met nadruk moge er nogmaals op worden gewezen, dat de aanvaarding
van jaarlijks stijgende tekorten, zonder dat hiervoor dekking aanwezig
is of in het vooruitzicht staat, in feite de liquidatie van onze stichting
betekent.
Er dient thans te worden beslist over de vraag hoe het beleid moet
worden gericht.
Het telkenjare weer uitstellen van deze principe-beslissing maakt de
oplossing steeds moeilijker. Er dient tegen te worden gewaakt, dat wij
in een situatie geraken, dat de tekorten een dergelijke omvang hebben
aangenomen, dat de kwestie onoplosbaar wordt. De liquidatie van het
vermogen van de dr. Kuyperstichting binnen een luttel aantal jaren is
dan een feit geworden.
In dit verband maakt het bestuur er melding van dat bij het Centraal
Comité een aanvraag is ingediend om een flinke verhoging van de afdracht per lid van de kiesverenigingen.
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NAAM· en. NUMMERPLATEN
in diverse uitvoeringen.
Aanduidingen speciaal voor kantoorgebouwen, enz.
Zelfklevende transfers.

Zuid Ned. Naamplaten Onderneming

G~

TER VEEN . GELEEN

GRAAF HUYNLAAN, hoek Markt - TELEF. 0 4494 - 5888.

FA. H. MANSCHOT & ZONEN

Aannemers van Heiwerken
Telefoon 03474 - 269

LEXMOND
Gespecialiseerd in het heien met
stoomblokken van 2000 tot 8000 kg.

GEBRUIK voor Uw
Schoorsteenkanaal GEBAKKEN AARDEN BUIZEN!!
Stookt U met aardgas?
Dan het ROKA-schoorsteenblok

Fa. S. DIJKSTRA. KLEIWARENFABRIEK
SNEEK -tel. 05150 - 2331.
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BIJLAGE E
JAARVERSLAG
VAN HET VERBAND VAN VERENIGINGEN
VAN ANTI-REVOLUTIONAIRE GEMEENTE- EN
PROVINCIEBESTUURDERS OVER HET JAAR 1967
Het jaar 1967 geeft het Verband weinig reden tot juichen. Plannen om enkele commissies in te stellen met het doel bepaalde
facetten van het gemeentelijk beleid nader te bestuderen moesten
in portefeuille blijven. Niet omdat die facetten niet belangrijk
zouden zijn, maar heel eenvoudig omdat de mankracht om aan
die commissies secretarissen, resp. rapporteurs toe te voegen ten
enenmale ontbrak. Bij de oprichting van het Verband is destijds
statutair vastgesteld, dat de directeur van de Dr. A. Kuyperstichting secretaris van het Verband zou zijn. De Kuyperstichting
gaf toen vele adviezen aan gemeenteraadsleden en anderen over
de gemeentepolitiek, met name over principiële vraagstukken.
Dat de directeur via het secretariaat van het Verband nog meer
bij de gemeentepolitiek betrokken werd en anderzijds het Verband direct kon profiteren van de kennis van de directeur was
dus een gelukkige combinatie. De situatie is sindsdien echter
aanmerkelijk veranderd. De taak van de Kuyperstichting werd
steeds omvangrijker met name de laatste jaren toen de directeur
ook de directe adviseur werd van de Tweede Kamerfractie.
Steeds meer werk dus, doch geen uitbreiding van het aantal medewerkers. Integendeel, er was zelfs sprake van vermindering.
Het is dus begrijpelijk dat de secretariaatswerkzaamheden in de
verdrukking kwamen. Zelfs de huidige directeur van de Kuyperstichting kan geen ijzer met handen breken. Daarom is dit
jaarverslag ook niet door hem maar door de voorzitter samengesteld.
Ten aanzien van de commissies en ten aanzien van de positie van
het Verband werd in het voorjaar kontakt opgenomen met de
partijvoorzitter. Wat de commissies betreft werd gedacht aan
samenwerking met de partij door het instellen van commissies
ad hoc. Het Verband heeft geen behoefte aan commissies die jarenlang op een bepaald probleem studeren, maar wel aan commissies die op korte termijn met concrete visies op de verschillende vraagstukken komen.
De positie van het Verband is wat wonderlijk. Het A.R. Vrouwencomité en de Arjos zijn in het Centraal Comité vertegenwoordigd. Bij het Verband is het precies andersom, daar zit een
vertegenwoordiger van het Centraal Comité in het dagelijks bestuur. Of die vertegenwoordiger destijds als een soort mentor
bedoeld is geweest vermeldt de geschiedenis niet. Maar wat die
bedoeling ook geweest mag zijn, feit is dat die vertegenwoordigers altijd geziene gasten zijn geweest. Zo gezien, dat zij meer
dan eens de voorzitterstoel bezet hebben. Sinds 1 juni van het
vorige jaar heeft het dagelijks bestuur echter geen vertegenwoordiger van het Centraal Comité meer in zijn midden. Wel
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maakt - gelukkig - de heer Oldenhof nog deel uit van het .dagelijks bestuur maar hij is geen lid meer van het Centraal Comité.
Nu gaat het allerminst om een plaats in het Centraal Comité,
maar wel zouden wij inspraak willen hebben bij de samenstelling van een program van aktie omdat de gemeenten bij bepaalde paragrafen nauw betrokken zijn.
Het hiervoor genoemde kontakt met dr. Berghuis zou worden
voortgezet in een bespreking tussen het moderamen van het Centraal Comité en ons dagelijks bestuur. Door ziekte van dr. Berghuis werd dit gesprek uitgesteld en dit uitstel heeft kennelijk
tot afstel geleid.

De Magistratuur
Het verschijnen van het maandblad "De Magistratuur" baarde
in het verslagjaar de nodige zorgen. Enkele nummers moesten
gecombineerd worden, één nummer verscheen met vier pagina's
en in totaal besloeg de 33ste jaargang slechts 96 pagina's in plaats
van de begrote 120. Oorzaak hiervan is: gebrek aan kopij. Onder
onze 1500 leden zitten heel wat scribenten, maar "Magistratuur"
profiteert hier nimmer van. Dit moet gevuld worden door een
paar redactieleden. Een ongezonde situatie met als consequentie
dat het blad door gbrek aan voedsel te eniger tijd de geest geeft.
Wil "De Magistratuur" zijn voorlichtende taak blijven vervullen,
wil het blad actueel blijven, dan zullen meerderen er de schouders onder moeten zetten. Zo nu en dan vindt men in de maandbladen van de verenigingen van C.H.U. - K.V.P.- of P.y.d.A.raadsleden niet onbelangrijke berichten over besluiten in een bepaalde gemeente genomen, maar A.R. raadsleden vinden het nimmer de moeite waard de redaktie van "De Magistratuur'' over
iets ·in te lichten.
Desalniettemin - en we laten de mineurstemming nu maar varen - verscheen "De Magistratuur" dan toch nog. Door artikelen
over bv. de financiële verhouding, ouderraden, leerplicht, ruimtelijke ordening, gemeentelijke grondpolitiek, openbaar vervoer,
problemen van nieuwe winkelconcentraties, algemene bijstandswet, nieuwe bepalingen over commissies trachtte de redactie de
leden de nodige voorlichting te geven. Een apart nummer werd
gewijd aan de openluchtrecreatie en een tweede aan de vraag
"gekozen of benoemde burgemeester". Een twaalftal burgemeesters, onder wie die van de vier grootste gemeenten gaven daarin
hun mening over deze vraag, evenals over demonstratievrijheid
en de verantwoording van de burgemeester tegenover de raad
inzake het politiebeleid. Wonderlijk was dat zgn. neutrale bladen
aan deze meningsvorming aandacht schonken evenals aan een artikel over het aantal A.R. burgemeesters en hun spreiding over de
gemeenten van verschillende grootte, doch dat onze eigen pers
er over zweeg. Over te veel belangstelling van "onze" pers hebben wij trouwens toch niet te klagen. Ook op de vergaderingen
van het Verband en de provinciale verenigingen ziet men ze
weinig. "Trouw" is het meest consequent in het wegblijven.
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Problemen van winkelconcentratie
De jaarvergadering was gewijd aan "de problemen van winkelconcentratie" deskundig ingeleid door dr. N. Tiemstra, directeur
van het Economisch Instituut voor de Middenstand. Voor raadsleden en met name voor raadsleden in uitbreidende gemeenten
viel hier veel te leren. Aan de hand van gegevens uit eigen land,
maar ook uit de Verenigde Staten en Zweden toonde de inleider aan hoeveel fouten er gemaakt worden bij het plannen van
winkelconcentraties, doordat men van te voren niet voldoende
onderzoek pleegt en te weinig rekening houdt met veranderende
koopgewoonten van de consument.
Blijkens een ingesteld onderzoek was in 1966 zeven procent van
de na de oorlog gereedgekomen verkoopruimte als zodanig niet
rendabel, doordat de winkels nog steeds óf weer leeg stonden
óf doordat men er een andere bestemming dan winkel aan gegeven had. Wat dit betekent wordt nog duidelijker als men weet
dat voor de bouw van deze zeven procent een bedrag van rond
f 40.000.000,- was geïnvesteerd. Van de na 1945 gereedgekomen
winkelcentra bleek tweederde niet over parkeerruimte te beschikken. Nog te vaak rekent men alleen met het aantal auto's,
één op de zeven Nederlanders, maar in een klein land als het onze, de autodichtheid per vierkante kilometer. Die bedraagt over
het gehele land gerekend 50, maar in de grote stedelijke agglomeraties 250. In de Randstad is per motorvoertuig slechts een en
twintig meter verharde weg ter beschikking. Bij de te verwachten
groei van het aantal auto's rijst dan weer de vraag of de behoefte om toch weer inkopen te doen in de eigen buurt niet zal toenemen.
Een deskundig planologisch onderzoek is noodzakelijk bij het
stichten van winkelconcentraties, maar het moet de aanzet zijn
tot de discussie en niet het eind van alle tegenspraak. Aan die
diskussie moeten reeds in een vroegtijdig stadium de vertegenwoordigers van de belanghebbenden, dus ook de detailhandel,
deelnemen. De regel om de winkelruimte gelijkelijk over het
groot- en kleinbedrijf te verdelen is in strijd met de bestaande
marktverhoudingen. Het winkelen wordt steeds meer een recreatieve bezigheid van grote groepen mensen en daarom werd
de raadsleden op het hart gebonden te breken met het streven
dat bij sommige gemeentebesturen bestaat een deel van de infra-strukturele voorzieningen rondom de winkelcentra te verhalen op de betrokken ondernemers en de faciliteiten zoveel mogelijk
te richten op de industrialisatieprojecten. Juist de sector van de
dienstenverlening zal in de komende tijd het leeuwendeel van de
arbeidsplaatsen moeten leveren. Winkelcentra mogen geen statussymbool voor een gemeente worden. De grenzen van een verzorgingsgebied van een centrum lopen niet steeds gelijk met de
gemeentegrenzen. Daarom is overleg met naburige gemeenten
beslist noodzakelijk.
Demonstratievrijheid
De voorlichtingsvergaderingen waarmede het Verband in 1965
begon mochten zich ook in het afgelopen jaar in een ruimte be-

langstelling verheugen. In Hoogeveen was de opkomst zelfs van
dien aard dat naar een ruimere zaal verhuisd moet worden omdat de besproken zaal het aantal belangstellenden niet kon bevatten.
Het onderwerp dat op deze vergaderingen (te Rotterdam en te
Hoogeveen) werd behandeld was aan deze belangstelling natuurlijk niet vreemd. Het concentreerde zich rond de positie van de
burgemeester, rond de vraag of de gekozen burgemeester de
voorkeur verdiende boven een benoemde, of de burgemeester
verplicht moest worden verantwoording over het politiebeleid
af te leggen tegenover de raad en of meer vrijheid t.a.v. het demonstreren gewenst was. Door artikelen in "De Magistratuur"
was men over deze materie reeds ingelicht en ter vergadering
leidde prof. mr. P. J. Verdam de diskussie op pittige wijze in,
hetgeen uiteraard weer zijn invloed had op de diskussie.
Met name in Rotterdam waren er enkele debaters (geen Rotterdammers) die de opvatting van prof. Verdam over de vrijheid
van demonstreren wel erg mild vonden. Aan de hand van wat
er in de dagen voor het Hitierregime in Duitsland gebeurd was,
waarschuwden zij voor te grote vrijheid van demonstrereen die
vaak leidt tot straatterreur. Het "van de straat naar de staat"
geldt ook vandaag nog.
Prof. Verdam ontkende allerminst dat de demonstraties destijds
in Duitsland de groei van het nationaal-socialisme hebben bevorderd. Binnen de rechtsstaat rees tegen deze demonstraties verzet
en omdat in een rechtsstaat alleen gestraft kan worden op grond
van wettelijke bepalingen, ontstonden er verordeningen die het
demonstreren verboden of aan banden legden. Beter dan demonstraties per verordening te verbieden is het begrip op te brengen voor het demonstreren en pas daarna verordeningen te maken. Heel wat gemeentelijke verordeningen, niet alleen die over
het demonstreren, zouden eens doorgeblazen moeten worden.
Heel wat overbodigs zou dan verdwijnen. Met onze verbodsbepalingen zijn wij vaak te ver doorgeschoten. Men zou het kunnen proberen met algemene bepalingen op overtreding waarvan
slechts een lichte straf zou zijn. Een meldingsplicht zou wellicht
het meest verkieselijk zijn, waarbij te denken valt dat ook een
meldingsplicht de mogelijkheid tot selectie inhoudt.

Geen gekozen burgemeester
De gekozen burgemeester vond op de voorlichtingsvergadering
vrijwel geen enkele instemming. Prof. Verdam had in zijn inleiding betoogd dat in de huidige omstandigheden een gekozen burgemeester in bijna alle opzichten nadelig zou zijn, omdat de figuur van de gekozen burgemeester moet werken in de richting
van meer centralisatie bij de rijksoverheid. Het zou bijv. ondenkbaar zijn dat een gekozen burgemeester hoofd van de politie zou
zijn.
Hoewel duidelijk de voorkeur gevende aan de benoemde burgemeester wilde prof. Verdam er geen principiële kwestie van ma-
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ken. De omstandigheden kunnen zodanig veranderen dat men
algemeen de gekozen burgemeester zou begeren. In dat geval zou
men tot de gekozen burgemeester moeten overgaan omdat de
benoemde burgemeester dan niet meer zou functioneren. De tegenstelling als zou een benoemde burgemeester meer gezag hebben dan een gekozen burgemeester aanvaardde hij niet. We moeten gezag, gezagshandhaving en gezagsdrager niet gaan overdrijven. Vroeger was handhaving van de openbare orde voor het gezag primair. Vandaag is het meer sluitstuk. Niet hoe wij de functie van de gezagsdrager zien is primair, maar wel de feitelijke
situatie waarin en de wijze waarop de gezagsfunctie wordt uitgeoefend. De burgemeester als aparte gezagsdrager boven de mensen is uit de tijd. De burgemeester behoort tussen de mensen te
staan. Wij kunnen wel willen vasthouden aan de rechtsstaat maar
wij hebben er heel eenvoudig rekening mee te houden dat het
overheidsapparaat vandaag functioneert in een richting tussen
welvaartsstaat en welzijnsstaat.
Maar waar komen we terecht als we de rechtsstaat inruilen
voor de welzijnsstaat, zal de burgerij zich dan niet steeds meer
bedreigd gevoelen, werd er uit de vergadering gevraagd. Van inruilen is geen sprake repliceerde de inleider. :Sommigen zijn veel
te gauw geneigd bij wat nieuws direct touw en anker te kappen
inplaats van het touw te vieren. De gedachte aan de rechtsstaat
mag nooit overboord gezet worden. Het gaat om de inhoud en de
begrippen dienen slechts om te typeren. Voor ons dient het punt
altijd te blijven of de inhoud van de begrippen op de evangelische boodschap is afgestemd.

Wel inspraak
Al pleitte niemand voor een gekozen burgemeester, voor inspraak bij de benoeming werd well ,:gepleit. Het horen van de
fractievoorzitters zou daartoe een mii:tldel kunnen zijn, maar dan
zou dat horen wel werkelijke betekemis moeten hebben. Sommige sprekers waren daar gezien de wraktijk bij enkele recente
benoemingen niet zo gerust op. In diee .: gevallen waren de fracties
wel gehoord, was er zelfs een vrijv.wel unaniem advies uitgebracht, maar bij de benoeming was rmet dat advies in het geheel
geen rekening gehouden.
Zolang ons staatsbestel de benoemde fuurgemeester kent, zal men
ook moeten aanvaarden dat de Kroonn van bepaalde adviezen,
dus ook van adviezen van een gemetilllteraad, afwijkt. Men was
het er over eens dat adviseren door dre gemeenteraad alleeen betekenis heeft wanneer dat een zovee.ll mogelijk unaniem advies
is. Het adviseren van bepaalde personen achtte men over het algemeen niet gewenst.

Wethouders buiten de raad
De vergadering was over het algemeen van mening, dat het
niet noodzakelijk is een verantwoordingsplicht van de burge-
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meester inzake het politiebeleid tegenover de raad in de wet vast
te leggen. Maar wel was men beslist van oordeel dat de burge-·
meester eigener beweging de gemeenteraad over het politiebeleid
moet inlichten. Een verstandige burgemeester zal dat ongetwijfeld doen. Openheid is ook hier vereist.
De verkiezing van een wethouder die geen lid van de gemeenteraad is vindt, gezien de meningen op de voorlichtingsvergaderingen uitgesproken, binnen het Verband weinig of geen bijval. Maar
indien men voorkomen wil dat van die mogelijkheid gebruik zou
worden gemaakt dan dienen de fracties te zorgen dat zij over
capabele figuren voor het wethouderschap beschikken. Er werd
daarom sterk aangedrongen op een zo goed en serieus mogelijke
samenstelling van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraden.
De kiesverenigingen zullen er voor moeten zorgen dat op de lijst
personen voorkomen die de voor een wethouderschap vereiste
capaciteiten bezitten en die bereid zijn eventueel een wethouderschap te aanvaarden.

A.R. burgemeesters
De discussie over de positie van de burgemeester kreeg in "De
Magistratuur" nog een vervolg in een artikel over het aantal
anti-revolutionaire burgeme·esters in ons land.
Daaruit bleek dat er· van de 941 gemeenten in ons land 117 gemeenten een a.r. burgemeester hebben. Doordat vooral in ZuidHolland een aantal gemeenten dezelfde burgemeester hebben is
het aantal a.r. burgemeesters niet 117 maar 99.
Over de provincies verdeeld is het beeld van de spreiding als
volgt:

aantal
gemeenten met
gemeenten a.r. burgemeester
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

55
44
34
54

105
51
116
153
78
141
110

14
10
2
9
5

12
8
43
5

9

Gerekend naar de grootte van de gemeenten vertoont de spreiding voor de Anti-Revolutionairen een minder gunstig beeld.
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grootte
boven 250.000 inw.
100.000-250.000
50.000-100.000 "
20.000- 50.000 "
10.000- 20.000 "
5.000- 10.000 "
beneden 5.000 "

aantal
gemeenten

gemeenten met
a.r. burgemeester

4

0

11

1

23
73
148
219
463

1
13
15
26
59

Van de 38 gemeenten boven 50.000 inwoners hebben dertien gemeenten een kvp-burgemeester, twaalf een pvda-burgemeester,
vijf een eh-burgemeester, vier een vvd-burgemeester, twee een
a.r.-burgemeester en twee een burgemeester die niet bij een politieke partij is aangesloten.
Gemeentelijke problemen
Uiteraard hebben in het afgelopen jaar meer problemen de aandacht van het Verband gehad. De gemeenten worstelen nog steeds
zowel met een aantal oude als met nieuwe problemen. De financiële verhouding Rijk-gemeenten is wel één van de oudste en
hardnekkigste. De laatste jaren viel gelukkig t.a.v. de uitkeringen uit het gemeentefonds een verbetering te bespeuren, maar
nog altijd menen wij dat de struktuur van deze financiële verhouding in de huidige omstandigheden niet deugt en daarom
gewijzigd dient te worden. Nog altijd bestaat de ongezonde situatie dat de gemeenten van 2.000 tot 50.000 inwoners over één
kam geschoren worden en dat kleine plattelandsgemeenten uit
hetzelfde gemeentefonds en ten dele krachtens dezelfde normen
gevoed worden als de grootste gemeenten met hun gigantische
bedrijven als havenbedrijven, energie- en waterleidingbedrijven
en openbare vervoerbedrijven.
De verliezen van deze bedrijven ter grootte van vele tientallen
miljoenen moeten uiteindelijk door de uitkeringen uit het gemeentefonds worden gedekt. Dat betekent in feite dat alle gemeenten samen deze tekorten betalen. Daarom heeft het Verband
er steeds op aangedrongen deze grote bedrijven buiten de gemeentebegroting te houden respectievelijk de tekorten op deze bedrijven
rechtstreeks door het Rijk te laten dekken en niet via het gemeentefonds. Iets van een begin is t.a.v. het openbaar vervoer de laatste twee jaar gemaakt. Het buiten de gemeentebegroting houden
van de openbare nutsbedrijven zou ook, zolang de gemeenten
leven moeten onder de centrale financiering, voor de investeringspolitiek van de gemeenten een voordeel zijn. Deze bedrijven zouden dan normaal op de kapitaalmarkt kunnen lenen.
Een ander punt dat binnen de financiële verhoudingsregeling tot
ontevredenheid stemt is dat kleine gemeenten die volgens allerlei instanties moeten uitgroeien tot middelgrote steden en daar175

voor nu vaak reeds investeringen moeten doen, bij de uitkeringen uit het gemeentefonds alleen de uitkering als kleine gemeente krijgen.

Kontakt met Tweede Kamerfractie
In een zeer prettig en verhelderend gesprek met de A. R. Tweede Kamerfractie o.l.v. de fraktievoorzitter mr. B. W. Biesheuvel
hebben we voor deze wensen aandacht gevraagd. Al begrijpen
wij dat binnen ons staatsbestel de gemeenten niet op een eiland
kunnen leven doch mede onderworpen zijn aan de ups en downs
van de nationale samenleving, hebben wij met kracht bepleit
de gemeenten in dat geheel het hun toekomende deel te geven.
In dat gesprek hebben wij ons voorts uitgesproken tegen de verkoop van woningwetwoningen door de gemeenten, althans op de
voorwaarden die thans gelden. Ons grootste bezwaar was dat
mensen die gezien hun inkomen niet in woningwetwoningen
thuishoren ze wel zouden kunnen kopen.
De grondkosten voor de woningbouw, extra-contingenten voor
krotopruiming en sanering, de wet uitkering wegen, het eigen
gemeentelijk belastinggebied, de samenvoeging van gemeenten,
de sociale uitkeringen en de ruimtelijke ordening zijn onderwerpen waarover met de fractie is gediscussieerd. Over een aantal
van deze onderwerpen, met name de ruimtelijke ordening, zal
de discussie nog worden voortgezet.
Het was voor het derde achtereenvolgende jaar dat wij als Verband met de Kamerfraktie kontakt mochten hebben. Het was
naar onze mening een uitermate nuttig kontakt en het was prettig te horen dat de fraktie diezelfde mening had.
Al hebben wij dan in het afgelopen jaar om de in het begin van
dit verslag genoemde oorzaken niet datgene kunnen doen wat
wij graag hadden gewild, dit verslag maakt toch wel duidelijk
dat het Verband en de daarbij aangesloten verenigingen niet hebben stil gezeten. Wij blijven streven naar een steeds betere voorlichting van onze raads- en statenleden. Gaarne rekenen wij daarbij op de medewerking van velen binnen onze partij.

Dagelijks bestuur
Gedurende het verslagjaar bestond het dagelijks bestuur van het
Verband uit de heren M. H. L. Weststrate, voorzitter, mr. J. H.
Prins, secretaris, W. M. de Jong, penningmeester, N. van der Brugge, algemeen-adjunct en H. IW. Oldenhof.

Verenigingen
Bij het Verband aangesloten zijn de tien provinciale verenigingen
van Anti-Revolutionaire Gemeente- en Provinciebestuurders
(waaronder één vereniging voor de provincies Noord-Brabant en
Limburg), alsmede de Vereniging van Burgemeesters, Wethouders en Gemeente-secretarissen "Groen van Prinsterer".
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Volgens de van de onderscheiden veremgmgen ontvangen gegevens bedroegen de aantallen leden per 1 januari 1968 voor:
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant/Limburg
"Groen van Prinsterer"

152
146
89
112
120
105
geen opgave ontvangen

360
80
geen opgave ontvangen
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Elke aangesloten vereniging wijst leden aan in het algemeen bestuur van het Verband naar de maatstaf van één bestuurslid per
100 leden van die vereniging of gedeelte daarvan. Voorts wijzen
het Centraal Comité van Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen
en de Doctor Abraham Kuyperstichting ieder een bestuurslid
aan.
De verenigingen hielden de volgende vergaderingen:

Groningen
A. Drost

Korte beschouwing
leven en werk Dr. A.
Kuyper, mede aan de
hand van de Stonelezingen

S. Broekerna

Lectuurbeleid van de
overheid in het
algemeen en in de
provincie Groningen

28 januari

drs. S. Faber

22 april

R. Renkema

4 november

ir. J. van Rooijen

Samenwerking van
gemeenten
De gemeentefinanciën
Oriëntering omtrent
de mogelijkheden van
afvoer van huisvuil.

F'riesland

Drenthe
27 mei

Behandeling praktijkvragen en na de middag
ontvangst door het
gemeentebestuur van
Borger.
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11 november

J. Slot

De communicatie tussen
overheid en onderdaan,
meer speciaal over het
verkeer tussen de
plaatselijke overheid en
de burger.

Overijssel
4 november

A. C. C. Maaskant

Het welstandstoezicht
in de provincie
Overijssel.

M. H. L. Weststrate
F. Bult

Schaalvergroting
Gemeentefinanciën

Utrecht
12 april

P. C. Elfferich

Toekomst voor
Randstads Groene
Ruimte

Noo:M Holland

geen opgave ontvangen

Zuid Holland

ir. G. Wijnstra

Problemen rond de
ontwikkeling van de
toekomstige openbare
drink- en industriewatervoorziening in
Nederland

Zeeland

W. M. van Andel

Gezag en Vrijheid
forum van A.R. en
C.H.U. kamerleden en
sta tenleden

Gelderland

Noo:M Brabant/
Limburg

geen opgave ontvangen
"Groen van
Prinsterer"
5 en 6 april

dr. C. Boertien
Openbare orde
mr. L. A. van Splunder Regionalisme

Regionale vergaderingen
Gelde~land

21 januari
28 januari
25 februari
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Doetinchem
Tiel
Apeldoorn

"Ideeënschetsen" van het
College van G.S. voor
Gelderland

Zuid Holland

21 september

H. A. Brokking
H. Vink
N. van der Brugge

Streekplan
"Rijn en Gouwe"

De secretarissen van de verenigingen zijn:
Groningen: A. Drost, Rensumapark 7, Uithuizermeeden
Friesland: K. J. de Jong, Alma Tademastraat 12, Leeuwarden
Drenthe: P. Top, Europaweg 126, Schoonebeek
Overijssel: J. G. Buijnink, Herman Buismanlaan 4, Zwartsluis
Gelderland: G. Bolhuis, Pr. Bernhardstraat 23, Randwijk
Utrecht: L. W. H. de Geus, Raadhuisstraat 18, Linschoten
Noord-Holland: mr. A. van den Berg, Burg. Hellenberg Hubarlaan 6, Hilversum
Zuid-Holland: Joh. van Es, Oosteinde 57, Oud Alblas
Zeeland: L. M. Steketee, Dnastraat 44, Nieuwerkerk (Z)
Noord-Brabant/Limburg: K. de Geus, Julianastraat 18,
\s-Gravenmoer
Groen van Prinsterer: A. Bolhuis, Koninginneweg 267,
Ridderkerk
Het adres van het secretariaat van het Verband is Dr. Kuyperstraat 5, 's-Gravenhage.
De penningmeester van het Verband, de heer W. M. de Jong,
woont te Ede, Prins Bernhardlaan 65.
Postrekening 314592 t.n.v. penningmeester Stichting Verband
A. R. Gemeentebestuurders in Nederland te 's-Gravenhage c/a
Ede.
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DAGELIJKSE SNELDIENSTEN

LEEUWARDEN: Telefoon 241107

DEN HAAG: Ll)nco, FIJnJekede 18, Telefoon raooee
ROTTERDAM: Centraal Bodehula, Teretoon 1115870, Box 8

" ECHTE
KERKORGELS
Ook voor

moderne kerken

ORGELBOUW
Er,nst Leeflang

APELDOORN
Tel. 05760 - 17582
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BIJLAGE F
STATEN-GENERAAL

ZETELVERDELING
IN DE EERSTE KAMER EN DE TWEEDE KAMER
DER STATEN-GENERAAL
Tweede Kamer 1967

Eerste Kamer 1966

K.V.P.
P.v.d.A.
V.V.D.
A.R.P.
C.H.U.
P.S.P.
B.P.

C.P.N.

25
22
8
7
7
3
2
1

75

K.V.P.
P.v.d.A.
V. V.D.
A. R.P.
C.H.U.............. .
D '66 ............ .
B.P.
C.P.N.
P.S.P. . .
S.G.P.
G.P.V.

42
37
17
15

12

7
7
5

4
3

1
150
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BULAGE G
VERSLAG

VAN DE ANTI-REVOLUTIONAIRE FRACTIE IN DE EERSTE
KAMER DER STATEN-GENERAAL OVER HET JAAR 1967.
Ook dit jaar kwam een wijziging in de samenwerking der fractie, doordat de heer J. de Jong Czn. te Hilversum bedankte als lid
der Kamer en werd opgevolgd door prof. mr. P.J. Verdam, oudminister van Binnenlandse Zaken. Diens beëdiging vond plaats
op 23 mei 1967.
De heer De Jong was slechts enkele maanden lid der Kamer in
een periode van weinig vergaderen, waarmede niet gezegd wordt
dat dit geen belangrijke weken in ons staatsbestel zijn geweest.
(b.v. Omroepwet).
1. Samenstelling per 31 december 1967:
Rotterdam
(010-224628)
2. H. Algra
Huizumerlaan 30
Leeuwarden
(05100-26668)
3. dr. W. P. Berghuis
de la Sablonièrekade 8 Kampen
(05292-2773)
4. A. A. van Eeten
Ooststraat 55
Nieuwerkerk
(gemeente
Duiveland)
01114-290)
5. P. C. Elfferich
Rotterdamseweg 160
Delft
6. prof. mr. W. F. de
(01730-24446)
Gaay Fortman
Zuidwerfplein 7
's-Gravenhage
(070-850750)
7. prof. mr. P.J. Verdam W. Royaardsstr. 18
Amsterdam-9
(020-721250)
1. prof. dr. W. Albeda

Jan v. Ghestellaan 25

2. Bureau
De samenstelling van het bureau is als volgt:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Tweede secretaris
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dr. W. P. Berghuis
H. Algra
P. C. Elfferich
A. A. van Eeten

3. Vaste Kamercommissie waarvan een lid der fractie deel
uitmaakt, hetzij als lid of plaatsvervangend lid
Berghuis

Algemène politieke beschouwingen

Albeda

Algemene financiële beschouwingen

De Gaay. Fortman

Hoge Colleges van Staat en
Kabinet der Koningin

De Gaay Fortman
Verdam

Algemene Zaken

Algra
De Gaay Fortman

Kabinet van de Vice-Minister-President
(Suriname en Antillen)

Berghuis
Algra

Buitenlandse Zaken

Verdam
De Gaay Fortman

Justitie

Van Eeten
Elfferich

Binnenlandse Zaken
Alg. Burgerlijk Pensioenfonds
Provinciefonds
Staatsdrukkerij_ en Uitgeversbedrijf

Algra
De Gaay Fortman

Onderwijs en Wetenschappen

Albeda
Verdam

Financiën

De Gaay Fortman

Staatsmuntbedrijf

Albeda
Elfferich

Gemeentefonds

Algra
Berghuis

Defensie
Staatsbedrijf "Artillerie-Inrichtingen"

Elfferich
Van Eeten

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Elfferich
Van Eeten

Verkeer en Waterstaat
Zuiderzeefonds
Staatsbedrijf der PTT en Rijkspostspaarbank
Staatsvissershavenbedrijf
Rijkswegenfonds

Albeda
Verdam

Economische Zaken

De Gaay Fortman

Staatsmijnen in Limburg

Elfferich
Van Eeten

Landbouw en Visserij
Landbouw-Egalisatiefonds

De Gaay Fortman
Albeda

Sociale Zaken en Volksgezondheid

Verdam
Algra

Cultuur en Recreatie

Van Eeten
Algra

Maatschappelijk werk

De Gaay Fortman
Berghuis

Commissie inzake herziening
Burgerlijk Wetboek

Verdam
De Gaay Fortman

Bijzondere Commissie Grondwetsherziening

4.

a.

Navo-Parlement
dr. W. P. Berghuis

b.

Beneluxraad
P. C. Elfferich, lid,
dr. W. P. Berghuis, plaatsvervangend lid

c. Raad van Europa
dr. W. P. Berghuis

BEGROTING FINANCIEN
24 januari 1967

Handelingen blz. 185

De heer Albeda, sprekende namens de A.R. fractie, beperkte
zich tot het maken van enkele opmerkingen inzake de harmonisatie van de omzetbelasting. Spr. vond het systeem van belasting
over de toegevoegde waarde op zichzelf, afgezien van de modificaties, die men in Brussel aanbrengt, aanvaardbaar. Het is zelfs
in meerdere opzichten beter dan het bestaande cascadesysteem,
dat in Nederland geldt.
In een korte beschouwing werd ingegaan op de vraag, of de
verhouding directe belasting - indirecte belasting - ten onzent
ook uit sociaal oogpunt ideaal is. Gevraagd werd dit en enkele andere punten nader in studie te nemen.
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BEGROTING SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

31 januari 1967

Handelingen blz. 220-221

De heer De Gaay Fortman begint met te constateren dat de
vraag of deze minister al dan niet zal terugkeren in een volgend
kabinet vandaag alleen maar tot de uitspraak kan leiden, dat indien dit zou gebeuren - spr. gaarne aanwezig zal zijn om het
glas te heffen op het werk wat de bewindsman (dr. G. J. M.
Veldkamp) heeft verricht.
Spr. vraagt voorts de aandacht voor de medezeggenschap op het
punt, waar het gaat om de arbeidsplaats van de individuele mens.
Enkele opmerkingen worden gemaakt over het B.B.A. en de
herziening van het ondernemersrecht en de ondernemingsstructuur, waarbij waarschuwend wordt gevraagd wat de Staatssecretaris onder "bedrijfsleven" verstaat.
Ook over het huisartsenconflict heeft spr. aandacht, waarbij
wordt gesuggereerd een stelsel van verplichte arbitrage in te voeren.
OMROEPWET
23 februari 1967

Handelingen blz. 28 e.v.

De heer Algra begint zijn beschouwingen met een boeiend
historisch overzicht, waarbij de verschillende aanvallen op de
vrije omroep onder de loupe worden genomen en komt dan tot
de conclusie de aanvaarding van dit ontwerp is: "een lang uitgestelde, maar nu beslissende overwinning van de democratie, nadat
een gevaarlijke poging tot discriminatie in de omroep en tot patronisering en vercommercialisering van de vrije omroep door de
gezonde opvattingen, die in het Nederlandse volk leven, zijn afgewezen".
Radio en televisie zijn communicatiemiddelen, die op cultureel
terrein van grote betekenis zijn evenals de pers.
De tweede spreker, de heer De Gaay Fortman, maakt vervolgens enkele opmerkingen van juridische aard, waarbij met name
de artikelen 22 en 23 op deskundige en heldere wijze worden besproken en aangetoond dat de inbreuk op het geldende auteursrecht in feite onaanvaardbaar moet worden geacht.
Spr. is voorstander van privaatrechtelijke omroeporganisaties,
die uit het maatschappelijk leven zelf opkomen, en voor een open
bestel, zodat anderen er bij kunnen komen en men niet "kantelleert", dan is het een testimonium paupertatis voor de omroepverenigingen, dat zij op een dergelijke regeling aandingen.
Deze ontsiering van zowel het auteursrecht als het burgerlijk
recht in het algemeen vindt spr. ernstig te betreuren en bezwaarlijk voor het wetsontwerp.
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BEGROTING DEFENSIE

28 februari 1967

Handelingen blz. 76

De heer Algra vraagt in een korte beschouwing aandacht voor de
geestelijke verzorging van de krijgsmachtonderdelen, de paraatheid, alleen mogelijk bij een leger van voldoende sterkte en veelzijdige geoefendheid en de inkorting van de diensttijd waarvan
spr. zich slechts voorstander vertoont indien daarbij de grondigheid van de opleiding niet tekort wordt gedaan.
Tenslotte wijst spr. op de noodzaak van een goede geestelijke
instelling van de dienstplichtigen ten opzichte van de vragen
rondom de paraatheid, het specialisme enz. enz.
BEGROTING LANDBOUW EN VISSERIJ

28 februari 1967

Handelingen blz. 82

De heer Elfferich begint zijn beschouwing met instemming te
betuigen met de nota houdende de beslissingen over het melk- en
rundvleesbeleid voor 1967/'68. Vraagt voorts aandacht voor het
beleid in de E.E.G. inzake de rentesubsidies en de fiscale situatie
van de landbouw en de daaruit voortvloeiende concurrentie-vervalsende voorsprong van sommige lid-staten.
Verdergaande wordt gepleit voor harmonisatie van de veterinaire maatregelen in de E.E.G., waarbij met name wordt gewezen
op het mond- en klauwzeer.
Geconstateerd wordt een verslechtering van de liuiditeit van de
tuinbouw en de noodzaak van de verbetering van de infrastructuur in bepaalde gebieden (Het Westland o.a.); dringt opnieuw
aan op een actief beleid inzake de havens t.b.v. de visserij en
vraagt in overleg met ambtgenoten de prioriteitenschema.
OPHEFFING GEMEENTE ZWOLLERKERSPEL, ENZ.

7 maart 1967

Handelingen blz. 109

De heer Elfferich verklaart namens de A.R. Fractie, dat deze
voorstaat een zo vroeg mogelijk inschakelen van alle bij een ontwerp betrokken gemeentebesturen. Het opdelen van de mooie
polder Mastenbroek wordt betreurd, de andere oplossing was zijns
inzien mogelijk geweest.
'
De opheffing van de gemeente Zwollerkerspel, de stad Zwolle
afsluitende, is jammer maar. er is niet aan te ontkomen bij de toekomstige taakstelling van de nieuwe gemeente Zwolle. Alles
overwegende is de fractie bereid het voorstel te steunen.
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BEGROTING KABINET VAN DE VUilE-MINISTER-PRESIDENT

14 maart 1967

Handelingen blz. 123

De heer Algra maakt slechts een enkele opmerking houdende
instemming met het beleid van de bewindsman; wijst op de niet
te vermijden risico's bij plannen welke met voortvarendheid dienen te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het Brokopondostuwmeer. Spreker is verheugd over de financiële medewerking, gezien de ingediende wetsontwerpen. Er moet veel gedaan worden
om te komen tot een behoorlijk bestuur, handhaving van de
rechtszekerheid, veiligheid, gezondheidszorg en volksontwikkeling.
BERAADSLAGING VAN VERSCHU..LENDE FACETTEN
VAN HET REGERINGSBELEID

23 mei 1967

Handelingen blz. 192 e.v.

De heer Algra vervangt de heer Berghuis, die op medisch advies
zich enige tijd moet beperken. Spreker verwelkomt het kabinet en zegt dat - ook voor een kabinet - ·gemeen overleg
van grote betekenis is; vooral nu, waar het vooral gaat om de
werkgelegenheid en de financiën. Voor wat het eerste betreft, een
wat gespleten situatie, omdat de Randstad een ander: beeld te
zien geeft dan de rest van het land. Vraagt een solide, maar
tevens een slagvaardig beleid. Daar waar nodig, moet men
beschikken over de apparatuur, en de geest om calamiteiten in
de werkgelegenheid snel te kunnen opvangen. SamenWlerking
tussen de Regering centraal en de organen in de verschillende gebieden behoort daarbij.
Spreker aanvaart het stellen van prioriteiten, maar dan met
aangeven van: dit wèl en dat moet wachten.
Wel wil spreker ervoor waarschuwen, dat politiek niet alleen
financieel-economische facetten heeft, maar het heeft te maken
met het gehele overheidsbeleid.
De situatie in Vietnam vervult spreker en diens fractie met
zorg, wil verder wijzen op de verontrustende situatie in het midden-oosten. Tenslotte wijst spreker op het vraagstuk van het niet
bevredigend functioneren van het parlementaire stelsel. Dit
vraagt om zelfcritiek, waarbij allerlei aspecten aan de orde komen; waarschuwt voor overijld te werk gaan en het gevaar dat
om de boze geesten uit te drijven, oude zeer kwaadaardige geesten opnieuw hun slag slaan.
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OVERGANGWET WET VOORTGEZET ONDERWIJS

28 juni 1967

Handelingen blz. 241

De heer Algra begint met zich af te vragen of hier eigenlijk
niet twee wetsontwerpen hadden moeten worden ingediend namelijk één tot herziening van de wet Voortgezet onderwijs en
een, regelende het overgangsrecht. Temeer, omdat het hier gaat
om een moeilijke, gevarieerde materie. Een, dunkt mij, moeilijke
zaak, die tot allerlei technische puzzels aanleiding kan geven.
Herleeft, ondanks verklaringen van het tegendeel, soms de
schooltijd b.v. bij het amendement-Kleijwegt?
Na de duik in de historie van het onderwijs, komt spreker tot
de conclusie dat - hoewel de financiële prognoses moeilijk zijn
en de bewindslieden daarom de ogen wijd open moeten houden
om verschuivingen te kunnen opvangen - het wetsontwerp voor
hem en de zijnen aanvaardbaar is.
ONDERWERPEN MINISTERIE VAN VERKEER EN
WATERSTAAT
4 juli 1967
Handelingen blz. 268

De heer Van Eeten stelt allereerst enkele dringende Zeeuwse
kwesties aan de orde, zoals de oprichting van een Havenschap
Vlissingen-Oost, het havencomplex Terneuzen, de vertraging
van het ontwerp-bijdragenwet Deltawerken, alsmede de indiening van een schadevergoedingsregeling ex art. 8 van de Deltawet.
Verder wordt aandacht gevraagd voor de landbouwbedrijven in
de Biesbos en de gang van zaken bij het wetsontwerp Verontreiniging oppervlaktewateren.
ONDERWERPEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
EN MINISTER ZONDER PORTEFEUILLE, ENZ.

11 juli 1967

Handelingen blz. 311

De heer Albeda vangt zijn rede aan met de constatering dat de
huidige fase van de wereldpolitiek onlangs werd gekarakteriseerd als een race tussen de groeiende mogelijkheden voor vernietiging en het vermogen om instituties· te scheppen om die mogelijkheden weer te temmen. (problematiek oost-west).
Spreker vraagt voorts een concretisering van de pri<;>riteit met
betrekking tot de ontwikkelingshulp, dat wil zeggen meer dan een
bepaald percentage, maar erkenning van de prioriteit van de problemen van de groeiende kloof tussen arm en rijk in de wereld,
de erkenning zowel in de binnenlandse als in de buitenlandse
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politiek. Verder gaande wijst de heer Albeda op de moeilijke, verstrengelde situatie in Vietnam, waarbij deze de Amerikaanse politiek op zijn minst kwestieus acht.
Is de Amerikaanse parapluie, waaronder de democratie moet
kunnen gedijen wel degelijk en haalbaar?
Kunnen wij als klein land niet initiatieven van diplomatieke
aard ontplooien in deze op zijn minst vastgelopen situatie?
De tinovereenkomst en het nieuwe hoofdstuk IV van het
G.A.T.T. besprekende zegt de heer Albeda dat, hoewel beide positieve stappen zijn in de richting van 'geregeld handelsverkeer mede ten bate van de ontwikkelingslanden de houding van
Frankrijk gesignaleerd moet worden, namelijk het in strijd zijn
met de soevereiniteit of anders gezegd: zijn de rijke landen bereid iets op te offeren van hun autonomie inzake de handelspolitiek ten voordele van de arme landen.
REGELING UITVOERING ARTIKEL 12 MUNWET
CONTINENTAAL PLAT

25 juli 1967

Handelingen blz. 400

De heer De Gaay Fortman mengt zich in tweede termijn in het
juridisch debat inzake het al of niet horen van de Mijnraad bij
wijziging van de maatregel.
Spreker komt tot de conclusie, dat het niet opnieuw horen van
de Mijnraad onzorgvuldig moet worden genoemd.
WUZIGING HOOFDSTUK XIII (ECONOMISCHE ZAKEN)
12 september 1967
Handelingen blz. 407

De heer Albeda constateert een verstrengeling van bijzonder en
algemeen belang en aanvaard de rechtsgrond voor de steun van
de zijde van de overheid. Het is geen permanente regeling, het
gaat om de overbrugging van een wat moeilijke periode, waarin
naast economische ook sociale aspecten een rol spelen. Spreker
bepleit voortbouwen op het rapport-Keijzer en kan de regeling
als zodanig aanvaarden.
NATUURBESCHERMINGSWET

31 oktober 1967

Handelingen blz. 33

De heer Van Eeten vraagt zich af, of het principe van dit wetsontwerp namelijk bescherming van natuurschoon ook niet op andere wijze bijvoorbeeld door aankoop van gronden bereikbaar
zou zijn.
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Budgettair wellicht ook beter te overzien. Anderzijds behelst
het wetsontwerp zoveel positieve kanten dat het voor spreker's
fractie geen moeite geeft zich positief op te stellen.
WET SOCIALE WERKVOORZIENING

21 november 1967

Handelingen blz. 67

De heer De Gaay Fortman begroet dit wetsontwerp met voldoening en wil slechts op één punt, namelijk de visie van de bewindsman van het recht op arbeid, van gedachten wisselen. Spreker
ontwikkelt zijn visie aan de hand van de twee punten waarop de
minister destijds het amendement-Nijpels bestreed namelijk technisch-juridisch en materieel-juridisch. Op beide punten zijn positiveringen op het recht van arbeid te construeren. Overigens naast
een recht ook een plicht tot arbeid, niet afdwingbaar, wel met een
sanctie; wie niet werkt, zal ook niet eten.
ALGEMENE POLITIEKE EN FINANCIELE BESCHOUWINGEN
OVER DE RIJKSBEGROTING 1968

28 november 1967

Handelingen blz. 99 e.v.

De heer Berghuis begint met de hoop uit te spreken uit een oogpunt van algemeen nationaal belang voor de parlementaire democratie, dat dit kabinet zijn volle periode zal mogen uitzitten.
De samenwerking tussen de christen-democratische partijen is
een zaak die ook spreker aan het hart gaat, waarbij hij toch altijd zichzelf zal willen herkennen.
Aandacht wordt -'opnieuw - gevraagd voor de ,aangrijpende
situatie in Vietnam. Moet het staken van de bombardementen niet
gevraagd worden, en zou het psychologisch niet van betekenis
kunnen zijn? Overigens wil spreker Amerika niet beleren of een
strategie willen voorschrijven. De V.S. dragen voluit de verantwoordelijkheid, die ongelooflijk zwaar is voormensenhanden.
Spreker wijst op de noodzaak van een politiek van openheid
van beide zijden, dus Oost-West, zegt tot de pacifisten, dat zij tot
op dit ogenblik bij de gratie van een W"ije wereld die nog
het zwaard handhaaft. Met betrekking tot de gang van zaken met
het Burgerlijk Wetboek zegt de heer Berghuis de procedure onaanvaardbaar lang te achten. Grondwetsherziening, kiesstelsel,
ondernemingsrecht beveelt spreker in de aandacht van het kabinet aan.
Het punt ontwikkelingshulp houdt spreker's fractie aan het
kabinet voor als een ingrijpend vraagstuk, zó, dat nog altijd een
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extra last rechtvaardig wordt geacht, wanneer een goede voortgang dit zou eisen.
Een zo positief mogelijk opstellen bij de komende U.N.C.T.A.D.conferentie acht spreker in dit verband van betekenis. Gaarne
zullen wij te zijner tijd vernemen welke de politieke beleidslijnen zijn geweest, welke door de Nederlandse delegatie ter conferentie zijn gevolgd.
De heer Albeda maakt enkele opmerkingen over de miljoenennota, waarin spreker tot de conclusie komt dat het begratingsbeleid van het kabinet-de Jong, afgezien van de naar sprekers inzicht
te laag geschatte prioriteit van de ontwikkelingshulp, niet onredelijk te achten is.
Spreker verheugt zich over de veldwinnende gedachte van de
meerjarenplanning, waardoor de kans op een consistent beleid
wordt vergroot.
Wel wil spreker pleiten voor VI10egtijdige inschakeling van de
Kamers bij het proces van beleidsvorming.
ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN

12 december 1967
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De heer De Gaay Fortman kan zich verenigen met het wetsontwerp, waarvoor wij ons overigens allerminst op de borst behoeven te slaan, voor wat de tijd van invoering betreft.
Wil opmerken dat de algemene maatregel van bestuur van artikel 6 geen ongelijkheid van rechtsbedeling mag inhouden, doordat bepaalde chronische ziekten of vormen van blijvende lichamelijke en geestelijke invaliditeit buiten de regeling zouden
vallen.
Tens,lotte zegt spreker met betrekking tot de financiering, dat
het karakter van een volksverzekering is aangetast, doordat de
premie die voor de werknemers zou moeten worden opgebracht,
op de werkgevers is gelegd. Gereleveerd wordt aan de beide moties-Van Leeuwen, waarbij een beroep wordt gedaan op de ministers om zich alsnog bereid te verklaren tot een overleg met de
betrokken commissies van beide Kamers, waarbij tevens het totale pakket van sociale verzekeringen in de beschouwingen zou
kunnen worden betrokken.
Een prognose kan, maar kan ook niet uitkomen.
Overleg is nooit een bewijs, van zwakheid en het gemeen overleg tussen Regering en Staten-Generaal zou erbij winnen.
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1

mej. mr. J. C. Rutgers

prof. mr. Th. A. Versteeg

mr. W. R. van der SLuis

J. de Jong Czn.

Mej. mr. J. C. Rutgers en prof. mr. Th. A. V ersteeg steLden zich bij
de Tweede Kamerver.kiezingen 1967 niet herkiesbaar. Het
Tweede KamerLid mr. W. R. van der SLuis en het Eerste KamerLid J. de Jong Czn. traden af.
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BI.JLAGE H

VERSLAG
VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE A.R. TWEEDE
KAMERFRACTIE OVER HET JAAR 1967.
1.

Samenstelling

Als regel ondergaat een Kamerfractie in een verkiezingsjaar wel
enige wijzigingen. Dat was dit jaar wel in bijzondere mate het
geval. Twee leden keerden niet in de fractie terug, omdat zij zich
niet meer beschikbaar hadden gesteld voor een plaats op de kandidatenlijst; dat waren mej. mr. J. C. Rutgers en prof. mr. Th. A.
Versteeg.
Resp. sinds 1963 en 1956 hadden zij deel van onze fractie uitgemaakt en zij hadden een belangrijke plaats in ons midden, hoe
zeer deze plaats ook onderling verscheiden mocht zijn.
Twee leden verloren we, door onze verkiezingswinst kregen we
er vier terug!
Mr. B. W. Biesheuvel (reeds lid geweest van 1956-1963), prof. mr.
I. A. Diepenhorst, drs. B. Goudzwaard en drs. R. Zijlstra.
Toen de heer B. Rooivink in het kabinet-De Jong optrad als
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, werd hij als
Kamerlid vervangen door dr. A. Veerman.
In september verliet ons mr. W. R. van der Sluis wegens zijn
benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht; hij was
slechts "een jaar min één week" Kamerlid geweest en werd opgevolgd door de heer H. de Mooy Azn. Eindresultaat was, dat onze
fractie ultimo 1967 voor 40% uit "nieuwe leden" bestond. Maar
ook deze "nieuwelingen" zijn reeds volledig ingewerkt en ingeschakeld bij het fractiewerk. EenerZijds is de arbeidsverdeling
iets eenvoudiger geworden; hetgeen vroeger door 13 mensen
moest geschieden, kan nu over 15 personen verdeeld worden; anderzijds wordt een deel van deze "winst" ongedaan gemaakt,
doordat onze zetelwinst onze vertegenwoordiging in het Europese
Parlement ook met 100% deed stijgen, zodat twee van onze leden,
de heren Boersma en Boertien, op gezette tijden hun parlementaire werk buiten de landsgrenzen verrichten.
Met uitzondering van de heer Biesheuvel, die gedurende enkele
maanden wegens ziekte was uitgeschakeld, konden alle fractieleden hun werk zonder onderbreking verrichten.
2.

Fractiebureau en medewerkers

Uiteraard moest na de verkiezingen het bureau van de fractie
opnieuw worden geformeerd.
Voorzitter werd de heer Biesheuvel, vice-voorzitter en secretarispennningmeester bleven resp. de heren Aantjes en Van Benne193

kom. Ook na de "derde dinsdag" zette het bureau in dezelfde
samenstelling zijn aktiviteiten voort. Een (bescheiden) "reglement van orde" voor het werk van de fractie werd opgesteld.
Doordat de heer Goudzwaard Kamerlid werd, verloren wij hem
als wetenschappelijk medewerker. Zijn plaats werd per oktober
1967 voorlopig ingenomen door de heer drs. J. A. Dirksen. De heren Prins en Dirksen wonen regelmatig de fractievergaderingen
bij. Zowel de fractie in haar geheel als de leden individueel zijn
hun veel dank verschuldigd.
Onze administratieve hulp, mevr. H. Otter-te Kolsté moest ons
om op zichzelf heugelijke redenen per 1 juni verlaten. Hoe zeer
wij ook deelden in haar vreugde, wij hebben haar vertrek zeer
betreurd, want zij beschikte voor dit werk over uitnemende kwaliteiten. Na enkele tijdelijke voorzieningen - in het bijzonder
memoreren wij met erkentelijkheid de prettige en pittige wijze
waarop mej. W. J. Biesheuvel ons enkele maanden als "invalster"
heeft gediend - is per 15 januari 1968 mej. W. Vroegindeweij
als administratieve hulp in dienst getreden.
KAMERAGENDA 1967
In het kalenderjaar 1967 werd de eerste openbare vergadering
reeds op 3 januari gehouden. De omstandigheden leidden ertoe,
dat de Kamer in tijdnood dreigde te raken. Daar half februari
reeds verkiezingen gehouden zouden worden, noopte dit de kamerleden tot kortheid in hun beschouwingen naar aanleiding van
de verschillende begrotingshoofdstukken.
Aan de orde van behandeling komen de begroting van Verkeer
en Waterstaat en de begroting van het Rijkswegenfonds.
De heer Boertien betuigde daarbij zijn instemming met de nieuwe
posten op de begroting nl. het openbaar vervoer en het wegverkeer in en nabij de grote steden. Hij achtte het ook juist, dat de
centrale overheid een extra bijdrage levert aan de lagere overheden, die op deze gebieden voor steeds .grotere uitgaven geplaatst worden. De uitgetrokken bedragen ziet spr. echter pas als
een begin.
De bijdrage aan de Nederlandse Spoorwegen wegens de overneming van de bedrijfsvreemde lasten is nog afkomstig van het
kabinet-Cals. Een discussie over het al dan niet wenselijke daarvan - als zijnde een punt van beleid op lange termijn - is met
het huidige kabinet onmogelijk. Dat de fractie met de votering
van de gelden accoord gaat betekent dan ook niet, dat de fractie
het beginsel, waarop het geven van deze steun rust, reeds voldoende gefundeerd acht.
Spr. constateerde, dat de internationale vervoersvraagstukken
een steeds belangrijker plaats gaan innemen; de vorderingen,
welke bij het overleg worden gemaakt blijken echter omgekeerd
evenredig aan het belang van deze zaken. Aandacht vroeg de heer
Boertien verder o.m. voor de bevolking van de Biesbosch, de ha194

venplannen van Urk, Scheveningen, Harlingen en Den Helder
en de binnenvaart.
De heer Aantjes sprak op 3 januari bij de behandeling van de
begroting van Verkeer en Waterstaat over de P.T.T. De in te voeren tariefsverhoging is de grootste sinds lange tijd en volgt in
sneller tempo op de vorige dan ooit met een verhoging het geval
is geweest. Het kabinet-Cals, dat de beslissing hiertoe nam, kan
niet meer ter verantwoording worden geroepen, het huidige kabinet kan moeilijk alles overhoop halen. De kritiek richt zich dan
ook niet tegen de persoon van de huidige bewindsman, wel is hij
de verantwoordelijke man, omdat er geen ander adres is.
Achtereenvolgens besprak de heer Aantjes een aantal hoofdpunten. Hij vroeg zich af of de eisen die de P.T.T. stelt ten aanzien
van de rendementsoverwegingen vergelijkbaar zijn met die van
het particuliere bedrijfsleven. De tariefsverhoging betekent in
feite tevens, dat via de P.T.T. belasting geheven zal worden. Dit
is een zeer principiële beslissing en het is te betreuren, dat deze
onder de huidige verhoudingen wordt doorgevoerd. Ook over de
voorgestelde verhoging van de nieuwsbladtarieven werden kritische opmerkingen gemaakt en een uitspraak van de kamer over
dit punt in tweede termijn in uitzicht gesteld. Terwijl de tarieven
van de P.T.T. stijgen, neemt de mate van dienstbetoon af. Dit
ligt niet in de toewijding van de werkers in dit bedrijf. Gelet op
de forse stijging van de tarieven en het verminderde dienstbetoon
heeft het publiek er recht op te weten, dat in het bedrijf zo efficient mogelijk gewerkt wordt. Gelet op de ervaringen destijds
met de K.L.M. zou het oordeel over de organisatie van het bedrijf
op zijn plaats zijn.
De heer Schakel sprak bij de replieken op de begroting van Binnenlandse Zaken en maakte daarbij o.a. een aantal opmerkingen
over de samenvoeging van de gemeenten Hardinxveld; Giessenàam, Giessen-Nieuwkerk, Peur~um en Schelluinen, welke nu 10
jaar bestaat.
Op de 3e januari 1967 werden ook de beraadslagingen geopend
over de begroting van het ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk.
De heer Kieft trad hierbij als woordvoerder van de fractie op.
Hij constateerde, dat nu de welvaartsstaat zich bezig is te realiseren wel bedacht moet worden, dat noch maatschappij noch
overheid daarmee klaar zijn. Onze samenleving vraagt ook om
bijzondere aandacht voor de niet-materiële aspecten. De zorg
daarvoor is er - ook van de zijde van de overheid- in de afgelopen jaren wel geweest, maar vaak versnipperd en ongecoördineerd. Bij de formatie van het kabinet-Cals heeft men de innerlijke samenhang doorzien van de diverse taken, die bij een aantal departementen waren ondergebracht. Het nieuwe departement werd ingesteld, opdat er één beleid tot stand zou komen in
dit opzicht. Spreker bracht hulde aan de beleidswerkers van het
eerste uur, die hun taak voortijdig moesten neerleggen en in de
moeilijke beginsituatie zulk voortreffelijk werk hebben verricht.
Hij was ervan overtuigd, dat de nieuwe minister dit begin zo
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mogelijk verder zal uitbouwen. Aanvaarding van het uitgangspunt van beleid neemt niet weg, dat er bij de uitwerking kritische
opmerkingen te maken zijn. De normen voor de subsidiëring zijn
beslist nog onvoldoende afgewogen. Bij de subsidiëring van de
literatuur b.v. moet enerzijds worden uitgegaan van de noodzaak
van vrije meningsuiting, terwijl men anderzijds ook binnen het
kader van de wet, de openbare orde en de goede zeden moet
blijven. Toch mag dit geen reden zijn het beschikbaar stellen
van overheidsgelden voor de cultuur als een luxe te zien.
Verder dient er voortdurend op toegezien te worden, dat het
departement het particuliere initiatief meer dan op dit ogenblik
betrekt bij zaken, die op stapel worden gezet, b.v. bij het jeugdzorgwerk Het welzijnsbeleid mag niet door de overheid aan de
bevolking worden opgelegd. Contact en overleg met de particuliere organisaties is noodzakelijk. In dit verband opperde spreker het idee van de instelling van een nationale raad, die het behele terrein van de welzijnszorg bestrijkt.
Op 4 januari 1967 komt bij de vaststelling van de begroting voor
P.T.T. en R.P.S. de heer Aantjes weer aan het woord. Hij is blij
met de toezegging van minister De Quay, dat hij zijn suggestie
overneemt een onderzoek naar de efficiëntie van de P.T.T. in te
zullen stellen. Ten aanzien van het nieuwsbladtarief merkt spreker op het onjuist te achten, dat de voorgestelde verhoging de
gang van zaken, welke sinds 1850 ten aanzien van de dagbladen
bestaat, min of meer stilzwijgend doet verdwijnen. Beter is het
hiermede te wachten totdat hierover met een nieuwe regering
volop kan worden gediscussieerd. Een motie hiertoe strekkende
wordt daarop door de heer Aantjes ingediend.
Bij de gedachtenwisseling over de verhoging van het dagbladtarief in tweede termijn, welke de volgende dag plaats vindt
wordt de motie van de heer Aantj'es aanvaard. Hierin wordt uitgesproken, dat de verhoging pas op 1 juli a.s. zal ingaan, terwijl
het percentage van de verhoging gelijk zal zijn aan de gemiddelde tariefsverhoging bij de postdienst, zijnde 15%.
De heer Rooivink was de spreker bij de begroting van Economische Zaken, waarbij tevens een aantal verslagen o.a. van de toepassing van de Prijzenwet over het jaar 1965 aan de orde was.
Hij stelde de minister een aantal vragen o.a. of de optredende
ontslagen en bedr'ijfssluitingen de voorbode zijn van een conjunctuuromslag en over het loonkostenpeil in Nederland in vergelijking tot dat van de ons omringende landen. Verder merkte
spreker op, dat in een aantal provincies de werkgelegenheid en
industrialisatie bijzondere zorgen baart. Een nota over het noorden des lands zou zeer welkom zijn, belangrijker voor dit moment is echter, dat doelbetreffende beleidsmaatregelen in uitzicht
gesteld worden. Spreker vraagt verder aandacht voor die ondernemingen, die zwak staan, bijzonder, in het kleinbedrijf en
waarbij de minister in een aantal gevallen de prijsvorming volledig in de hand heeft. Hij betreurt, dat er aan de uitvoering van
de wet op het continentaal plat nog zo weinig gedaan is en dringt
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daarbij aan op haast. Voor de eventueel aanwezige bodemrijkdommen dient zo'n prijs bedongen te worden, dat daardoor een
maximum aan rendement voor de volkshuishouding te voorschijn
komt. Kan dit zonder staatsdeelneming, dan is dit best, zelfs beter. Kan het niet zonder staatsdeelneming, dan zal de fractie zich
daar niet tegen verzetten.
De heer Versteeg was de fractie-woordvoerder bij de behandeling van de begroting van Justitie. Mede door de beperkte taak
van het kabinet gaat hij slechts op een paar onderwerpen in.
Na gesproken te hebben over de repressieve en preventieve taken
van de politie, staat hij nader stil bij de vrijheid van demonstratie. Vrijheid van demonstratie wordt tegenwoo.rdig ten onrechte
vergeleken met de vrijheid van drukpers. Bij demonstraties liggen de zaken echter anders dan bij de drukpers, omdat bij demonstraties direkt de openbare orde in gevaar kan worden gebracht. Een systeem, waarbij vooraf vergunning voor een demonstratie moet worden gevraagd is dan ook alleszins aanvaardbaar.
De heer Van der Sluis sprak bij de vaststelling van de begroting
van het Kabinet van de Vice-Minister-President.
Hij bracht de wens naar voren, die leeft in Suriname en de Nederlandse Antillen naar uitbreiding van de eigen verantwoordelijkheid in internationaal verband. Tevens sprak hij over de economische situatie in deze overzeese rijksdelen en de vestiging van
nederlandse industrieën aldaar. Verder bracht spreker de behoeften op onderwijsgebied ter sprake en memoreerde in dit
opzicht de hulp van zending en missie, die geheel belangeloos
zulk ongelooflijk goed werk doen.
Op 11 januari 1967 was de begroting van Financiën aan de beurt.
De heer Kieft was hier woordvoerder van de fractie. Hij vroeg
aandacht voor de in gang zijnde automatisering en besprak daarbij de volgende punten: obstructie tegen de automatisering achtte hij onjuist; de opleiding van jonge ambtenaren en de herscholing van oudere, zal in overleg met het personeel ter hand moeten worden genomen.
De wetgever dient zich nu reeds bezig te gaan houden met een
vereenvoudiging van de belastingwetgeving, daar het bij een
voortschrijdende automatisering praktisch gedaan zal zijn met het
aanbrengen van verdere verfijningen in de belastingwetten. Spreker vroeg zich verder af of het wel verantwoord is, dat de totale
belastingheffing onder direkte verantwoordelijkheid staat van een
minister, die zich tevens moet bezighouden met het totale uitgavenbeleid. De belangen van de belastingbetalers kunnen in dit
geheel misschien ondergeschikt worden gesteld aan de uitgavenpolitiek. Ook roerde spreker het groeiende autoritaire gezag van
de Raad van Ministers der E.E.G. aan. Hij was niet bereid de
volledige hantering van het nationale fiscale instrument zonder
meer uit handen te geven aan een supra-nationale instelling, als
daar niet een volwaardig parlement tegenover staat.
Op 12 januari was het de heer Van Bennekom die het woord
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namens de fractie voerde naar aanleiding van het wetsontwerp
tot wijziging van de grenzen van de gemeente Helmond en de
omliggende gemeenten. Hij herinnel1de er aan, dat de herindelingsmolens langzaam malen en meende, dat dit tot op zekere
hoogte ook verdedigbaar was; toch is hij dankbaar, dat het wetsontwerp nu aan behandeling toe is. Al zijn er ook bezwaren; toch
zijn de voordelen van de grenswijziging doors,laggevend. Helmond met een zeer grote bevolkingsdichtheid en met een respectabele industriële ontwikkeling, heeft met het oog op een
evenwichtige woningbouw en goede recreatieve voorzieningen
meer armslag nodig.
Op dezelfde dag sprak de heer Van Benne,kom ook over het wetsontwerp tot wijziging van de wijziging van de grenzen van de
gemeenten Goor, Markelo en Diepenheim. T.a.v. Goor wordt ook
hier het standpunt ingenomen, dat een zich sterk industrialiserende gemeente de ruimte moet krijgen. De gebiedsafstand van
Markelo stuitte aanvankelijk op bezwaren, die pas na ampel beraad konden worden overwonnen. Spreker vraagt aandacht voor
het dalend inwonertal van Markelo ten gevolge van de gebiedsafstand. Voor nieuw aangestelde ambtenaren kan dit onaangename consequenties hebben, de toewijzing van een iets groter woningcontingent zou hier een oplossing kunnen geven. De heer
Van Bennekom sprak bij dit ontwerp mede namens de fracties
van de K.V.P., V.V.D. en C.H.U.
In de vergadering van 12 januari 1967 sprak de heer Boertien namens de fractie over de wijziging van de wet op de kansspelen.
De voorgestelde verandering komt erop neer, dat het maximum
van vijf series per loterij van de Staatsloterij komt te vervallen;
de minister van Financiën zal daardoor in de gelegenheid worden
gesteld meer series uit te geven. Spreker greep terug op wat zijn
collega Versteeg daarover in 1964 in de Kamer had gezegd nl.
zijn waarschuwing tegen uitbreiding over te gaan. Aandringen
op een verbod was gezien de gegroeide verhoudingen niet mogelijk, mede gelet op de beperkte strekking van het wetsontwerp.
Gelet ook op het A.R.-Program van Actie van 1963, dat duidelijk
gereserveerd staat tegenover loterijen, zal de fractie geen medewerking verlenen aan de voorgestelde wijziging. Bovendien wees
spreker op artikel 33 juncto art. 1 b waarin een strafbepaling
staat op de bevordering van de deelneming aan buitenlandse
kansspelen. Het is beter deze bepaling te handhaven dan de buitenlandse concurrentie steeds tot grotere verruiming van het
nederlands stelsel te laten leiden.
In de vergadering van 16 januari 1967 spraken de heven Schake'l
en Boertien over het ontwerp Omroepwet. De heer Schakel rekende het tot een verdienste van het kabinet-Cals dat het de
mogelijkheid heeft geopend de omroep wettelijk te regelen. Het
optreden van de overheid in deze materie wordt gerechtvaardigd
door het beperkte aantal zendkanalen, waardoor distributie van
uitzendmogelijkheden noodzaak wordt. Verder dient gewezen te
worden op de feiten, dat de financiering van de omroep in be198

langrijke mate via de schatkist loopt, terwijl de overheid toezicht houdt op de uitzendingen wegens de veiligheid van de
Staat, de openbare orde en de goede zeden. Spreker pleitte voor
geleidelijkheid bij de invoering van reclame in radio en televisie.
De heer Schakel diende een amendement in met de bedoeling
de artikelen 35 en 36 tot een evenwichtig geheel te maken.
De heer Boertien besprak de zijde van het auteursrecht, welke
moeilijk en ingewikkeld is. In een uitvoerig betoog bekeek hij
de moeilijkheden en mogelijkheden van verschillende zijden. De
heer Boertien diende een amendement in, waarin duidelijk tot
uiting wordt gebracht, dat het in artikel 23 om een inteme regeling tussen de stichting en de instellingen gaat. Dit amendement werd in de vergadering van 18 januari aangenomen. In de
vergadering van 18 januari werden ook de amendementen, welke
de heer Schakel had ingediend, aangenomen.
In de vergadering van 18 januari voerde de heer Van Bennekom
het woord namens de fractie over het ontwerp Overgangswet
W.V.O. Spreker vond het enerzijds jammer, dat dit belangrijke
wetsontwerp in sneltreinvaart behandeld moest worden, maar
toonde anderzijds begrip voor het feit, dat er nu een beslissing
gevraagd wordt, opdat het onderwijs in zijn brede geledingen
zich verder op de nieuwe situatie in kan stellen. Gesproken werd
o.a. over de financiële kant van de zaak; de gedeeltelijke omzetting van v.g.l.o.-scholen in l.e.a.o.-scholen en de verhouding tussen de huidige u.l.o. en de toekomstige m.a.v.o.
Bij de bespreking van het amendement-Van Bennekom er toe
strekkende het geven van onderwijs in de Friese taal ook in de
brugklas mogelijk te maken, werd van socialistische zijde naar
voren gebracht, dat dit amendement in strijd zou zijn met artikel 83 van het Reglement van Orde. Tussen de materie van het
amendement en die van het ontwerp zou geen rechtstreeks verband bestaan. Nadat tot uiting was gekomen, dat de Kamer zich
niet met de visie van de heer Tans kon verenigen, werd het amendement-Van Bennekom aanvaard. De amendementen-Van Bennekom inzake artikel 69 lid 2 en artikel 110 lid 11 betekenden
een redactionele verbetering en werden gaarne door de staatssecretaris overgenomen. Het amendement-Van Bennekom om de
volledig bevoegde kweekschooldocenten die bevoegdheid ook te
geven van onderwijs aan de h.a.v.o.-scholen en de afdelingen
daarvan in de kopklassen werd eveneens aanvaard.
Met ingang van 23 februari begon de buitengewone zitting, nieuwe leden werden beëdigd en de commissies "bemand".
In de vergadering van 18 april was het zover, dat Minister-1-r(;!sident De Jong zijn regeringsverklaring aflegde.
In de vergadering van 19 april vertolkte de fractievooriztter de
heer Biesheuvel de mening van de fractie naar aanleiding van de
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regeringsverklaring. Hij wenste de Minister-Pres·ident en de leden van zijn kabinet durf toe. De regeringsverklaring kenschetste de Minister-President als een beginselverklaring en derhalve
zal de fractie geduld oefenen op die punten, welke pas in het
beleidsprogramma zullen staan, dat de Kamer op de derde Dinsdag in September zal bereiken door middel van de Troonrede, de
miljoenennota en de afzonderlijke begrotingshoofdstukken. De
hoop werd uitgesproken, dat dit kabinet een volle palementaire
periode aan het bewind zal kunnen blijven.
Dit hangt af van het kabinet, de wijze waarop de beginselverklaring van nu omgezet zal worden in concreet beleid en de zelfdiscipline van de groeperingen, waarop dit kabinet steunt. In
eigen land en daarbuiten worden wij voor moeilijke opgaven gesteld. Nu het schijnt alsof de spanning in de verhouding met het
Sovjet-blok afneemt, moeten wij toch constateren, dat door de
houding van China een nieuw en groter spanningsveld is ontstaan.
Ook in ons land bestaan echter nog schrijnende welvaartsverschillen en staat voor tallozen de welikgelegenheid op het spel.
Dit mag ons niet moedeloos maken, maar moet ons drukken op
onze verantwoordelijkheid in deze. Het is onze plicht de geestkracht op te brengen de samenleving zó om te zetten, dat deze
niet per definitie de onheilen voortbrengt, die thans de mensheid
teisteren. De politieke overwinning is primair een overwinning van de geest, is primair een overwinning op ons zelf. In dat
licht en tegen die achtergrond zijn wij als A.R. voorstander van
christelijke partijformatie en van christelijke politiek. Het opruimen van de knelpunten in ons volksleven en in de wereld is
slechts mogelijk door gezamenlijke inspanning. Geen nationale
>groepering mag daar:bij lbij vcoorbaat 'WOrden uit:gesloten 'Van die
samenwerking. Derhalve is onzerzijds noch V.V.D., noch P.v.d.A.
als mogelijke deelgenoot in een regerings.combinatie uitgesloten.
Beide ,g.enoemde partijoen hadden :zelf e,cJhter uit:gesproken voor de
verkie zingen niet in één krubinet ·te 'zullen samenwerken. Wat de
P.v.d.A. betreft speelde de interne situatie in de eigen partij hierbij een grote ·rol.
De situatietekening van de heer 1Zijlstra in:z•ake de financiëel-economische ·situatie in ons land - v·erwhaft .tijdens zijn infoél"matieperiode - gaf g:een rooskleuri·g beeld te zien. Met deze werkelijkheid moeten we rekenen.
Na het afvallen van de P.v.d.A. ontstond er een nieuwe situatie
Hierin was het van :belang een s·terk ministerst·e·am te formeren
en de meningsversehillen tussen de aan het overleg deelnemende
partijen te overbruggen.
Vervolgens roert spreker - een keuze doende - ·enkele onderwenpen aan. Hoe ligt de ·competenti·e-k·westie Bui.tenlandse Zaken/
Eoonomis.che Zaken? De heer Biesheuv•el :wijst ·voorts op de ·vredebe:warende taak van de :Verenigde Naties en rvr.aagt aandacht
voor het •v·ele positieve ·en belangrijke 1werk, dat daar 'V•erriciht
wordt. Verh·eugd is de fraotie er over, dat tot oprichting :V1an een
nationaal vredesinstituut - een punt uit het antirevolutionaire
verkiezingsprogram - zal worden overgegaan. A·andacht wordt
1
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gevraagd voor het feit, dat zowel in China als in Vietnam niet
alleen het üommunisme een grote rol speelt, maar ook het nationalisme. De eenzijdige ont•wa:pening is voor ons geen oplossing,
een machtsvacuum heeft nog nooit iets goeds in de wereld gebracht. Een van de beLangrijkste pr101blemen in de wereld is de
armoede van de tallozen en de rijkdom 1van weinigen. In de totaliteit van ons binnenlandse ·en !buitenlandse heléd zal moeten
blijken, dat de sit,uatie in de arme landen voor ons tot de vraagstukken behoort, die de hoogste prioriteit genieten.
Ook op het ter·r·ein van de 'binnenlandse politiek ligg·en .t,al van
uitdagingen. Het financiële beeld is roneliuit somber te noemen.
De aanweiZige financiële ruimte wordt reeds geheel g·eblokkeerd
door de noodzakelijke honorering van automatische en halfautomatische uitgavenstij.gingen. Dit hetekent o.m. &at ,geen
nieuwe \beleidstaken ter hand genomen kunnen worden en dat
in de eerste j,aren aan de 1belasting,betalers geen enkel reëel soelaas
kan worden gelboden.
De huidige ontwikkeling van de werkloosheid geeft de fractie reden tot erns.tige bezorgdheid. Gevraagd wordt van ihet Kabinet
op basis van 'wat in de Tegeringsverklaring staat 'ZO ~concreet mogelijk mede te delen, dat het be·reid is maatreg·elen te nemen ten
aanzien zowel van de conjunctur·ele als de structurele werkloosheid. De inspr.aak van de werknemers is vom de fractie een ge. wichti.g punt. De huidig·e ontslagen vestigen opnieuw de aandacht
op de bestaande lacune in de ar1beidsPec'htelijke bescherming 'Vlan
vitale .werknemersbelangen. Ten aanzien van de herziening 'Van '
de partijstruetuur is voorzichtigheid ·geboden. Een wijziging in het
kiesstelsel mag niet gebruikt worden door de grotere partijen om
de kleine partijen het leven onmogelijk te maken. De fractie
blijft pleiten voor een afschaffing van de opkomstplicht.
In de v·ergadering VJan de daarop volgende dag - na het antwoord
van de Minister-President - was de heer Biesheuvel verheugd
vernomen te hebben van de Minister-President, dat de hoofdlijnen waarover de vier frac.tie!Voorzitters met informateur ZijlstTa
een akkoord hebben bereikt een integrer,end deel uitmaken van
de regeringsverklaring.
In het lieht ·v,an :hetgeen de Regering in de reg·eringsverklaring
stelde en bij nadere beantwoording heeft medegedeeld, gaat de
fractie ervan uit, dat zij op ·kor·te termijn maatregelen zal ov·erwegen voor het vaststellen van een concreet beleid ter bestrijding
van de verschillende soorten werk1oos'heid.
De pdoriteï.t van de ontwikkelingshulp ligt vast in de "Hoofdlijnen" van 'het reg·eringspl'ogramma, deze prioriteit dient desnoods gerealiseerd te word,en via een extra belasting als de begrotingsruimte onvoldoende zou zijn.
Na de beantwoording meende de fractie tevens, dat er geen ·reden
meer was met een motie te komen of een door de oppositie ingediende motie te steunen.
In de vergadering 'Van 2 mei 19·6.7 werd met !blijdschap kennis
genomen •van de geboorte van prins Willem Alexander.
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In de vergadering van 9 mei 19,67 1betuigde de !heer Aantjes namens de fractie zijn instemming met de Wijziging van de Wet
op de Zeevaartdiploma's.
In de v~erg~adering van 10 mei sprak de heer rGeelkm-ken naar
aanleiding van de regeringsverklaring over de gebeurtenissen in
Griekenland. De terzijdestelling van de democratie aldaar acht
de fractie een gruwel. Een gelukkige omstandigheid is het echter,
dat dit land geen president heeft maarr een koning. naar ·er een
democraat op de troon zit, geeft dit uitrzicht op een ihers,tei ;vran de
democr·aüe. De gedragslijn van de reg·ering heeft de volstrekte
instemming van de fractie; de fra:ctie staat achter de motie van
alle par-tijen, waa·rin de r·egering wordt uit:genod1gd maatregelen
te nemen in het helarug Vran het lijfsbehoud en de invrijiheidsstelHng rvan de politire:ke gevangenen.
Naar aanleiding van de regeringsnota omtrent de werkgelegenheid
voerde de heer iBom-sma in de v~er,gladering op 13 mei !het woord.
Gedlwongen wexkloosheid is een ,gr,wwel; al het mogelijke moet
gedaan !Worden dit :kwaad te bestdjden. Het gaat ~eclhter niet alleen om het probleem van de werklozen van nu en eventueel van
straks, maar ook om de werkgelegenheid van de mensen die niet
werkloos zijn. Daarnaast moet aandacht geschonken worden aan de
financiering v<an de plannen. Na een 1bespreking ~van de economi'sclle situatie mag ge'Cloncludeerd worden, dat !We op dit og,enblik
iets te veel aandacht heblben VlOOr de betalingsibalans en iets te
weinig voor de wePkg~eleg.enheid. [)erhalve is er alle r~eden de
werkloosheid krachrUg ~en gericiht te bestrijden. De aard ;van de
maatregelen, die de Reg,ering :neemt is juist, maar gelet op de
werklooslheidsdjf·ers is de omvang te ~gering. Er moet meer gebeuren en op korte termijn. iHet kaibinet z,al bijlzondere aanda,clJ.t
moet~en schenken aan de op;voering van de besparingen op lange
termijn. Dit in ve~band met "de !bouw", waar de financiering nu
het knelpunt is. Overleg met de institutionele beleggers op korte
termijn zou in dit opzicht ook nuttig kunnen zijn.
Spreker zag graag, dat de Regering op zo kort mogelijke termijn
aan de Kamer haar visie overlegde omtrent de werkgelegenheid
in de bouw, de vergroting van de bouwcapaciteit en de financiering daarvan. Op korte termijn zou de bouwcapaciteit gestimuleerd
kunnen worden door in gebieden met excessieve werkloosheid b.v.
3000 woningwetwoningen extra in aanbouw te doen nemen. Het
"trekpaardidee" kan wellicht beter gerealiseerd worden door veel
meer dan thans met bedrijven die zich willen vestigen te gaan onderhandelen. Wanneer economisch gezien de bezwaren het kleinst
zouden zijn de 'aanvullende p:rogramma's uit erxtra lbelastingheffing
te financieren, dan is de fractie daartoe :ber·eid. Als in het ,afwegingsproces die mogelij~heid niet toe,rei:kend is, dan is voor de
rest ons inziens inflatoirre financiering mog~elijk.
De 22e mei voerde de heer Schakel het woord bij de beraadslagingen over het eervol ontslag van de Amsterdamse burgemeester. De kwestie van dit ontslag brengt bij ons een weinig duidelijk
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en ,gecompliceerd klimaa.t in de hoofdstad. Er is een beïruvloeding
aan de g•ang v.an bepaalde geestelijke leidslieden, die verkondigen, dat in ons l:and de ,g1angbare moraal 'Ve!'ouderd is. In dit
verband di•ent ook de demonstrabe als zodanig genoemd te worden. Voor zover deze binnen onze normale reethtsorde v·erloopt,
is ·er geen lbe!Zwaar teg·en. Anders wordt lhet bij de lopende-,banddemonstraties over precies hetzelfde onderwerp. Te signaleren 'Valt
thet feit, dat demonstraties de voedingsbodem kunnen worden van
veel onrust. Dan is de situatie mogelijk, dat de maats.cthappelij'ke
ze1f:k,ant ·zich in het avontuur •gaat ·storten ·en dan is het !hoog tijd,
dat de politie ingrijpt.
Dit is de opdracht van de overheid, ook van die in Amsterdam.
Het gezag theeft voor ons de fundatie, dat !het van God :komt, dit
betek!ent, dat het een g.enadegüt is. Dat •gezag 'heeft ook een
maatschappelijke kant: :het is ·er •voor de burger met name rvoor
de zwak!ken. En 1juist de kleine man kreeg in Amsterdam de •klappen. Sleutelen aan de gevestigde orde is in een vrije democratie
natuurlijk. mogelijk, maar moet wel binnen die orde blij<ven. Van
ontaard gezag is hier geen spr.a'ke en dit !betekent,. d.at d1e orde
en die 'rust gehandlhaafd moeten worden. Naar het oordeel 'Van
de fractie is de hoofdcommissaris ;terecht ontslagen, omdat !hij
niet onder alle omstandi<gheden zijn taak aankon. De burgemeester had! ·bovendien zoals "Trouw" schreef "voor de politieproblemen geen antenne". Onze fra:ctie aanvaardt de moti"Yering van
het ontsliag, zoals de Regering die g.eeft.
In de vergadering op 23 mei kwam de .goedkeuring aan de orde
van de wijziging van de Algemene Overeenkomst betreffende
Tarieven en Handel.
De heer Boersma vond de nieuwe overee~omst een stuk teleurstelling; dit is niet zoz·eer toe te rekenen aan !het ·adres ~an de
Nederlandse Regering, maar wel aan dat van een groot aantal
geïndust•rialiseerde landen, die met ontsnappingsclausules komen.
De vrees bestaat, dat men te gemakkelijk een 'beroep doende op
de b1nnenrandse omstandigheden .gebruik ~al maken VJan de uitwijtk!mogelijkheden. Toch wordt er in de nieuwe overeenkomst
een stapje in de ,goede richting gedaan en dit is een positief punt.
Spreker dringt er echter op aan, dat van Nederlandse zijde bevorderd wordt, dat de stappen .groter worden.
In de ver,gadering van 24 mei sprak de heer Boersma over de
Regeling van de inwerkingtreding van de Algemene Maatregel
van Bestuur tot uitvoering van artikell2 der Mijnwet Continentaa;l
Plat. Spreker begon met een woord van waardering te richten aan
het adres van oud-minister Den Uyl; die waardering betreft dan
vooral zijn ïnzet en minder zijn .poHUeke conceptie. V:an de rz:ijde
van de P.v.d.A is ibetoogd, dat staatsdeelneming in de oliewinning
voor hen geen dogma was, maar dat primair naar de financiële
baten gekeken moest IWOrd•en. In het 'Verkiezingsprogram ~an die
partij staat echter, dat tb.et 1bij de ibodems·chatten in de ~eerste plaats
gaat om grote zeggens·chap voor de ·O'Veriheid bij de opsporing en
winning en in de tweede pl:aats pas om een zo hoog mogelijlke
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opbrengst voor de gemeenschap. De A.R. fractie gaat het in hoge
mate om de vraa,g van de opümale :baten, waaronder wij 'mede
begrijpen een zo groot mogelijke activiteit v~an de oliemaatschappijen op een zo lmrt mogelijke termijn. Instemming onzer,zijds
met de voorgesteLde regeling wil niet zegg·en, dat wij prin'cipiëel
tegen staatsdeelneming zijn; wij bezien die ook niet alleen vanuit
financiëel opzicht, want het gaat daarbij mede om vraagstukken
inzake de inv1oed ~van de ocv·erheid op het ~conjunctuuribeleid, het
inkomenslbeleid en - zoals ·hier - het energiebeleid. Er zijn dus
meerdere overwegingen; met louter financiële overwegingen kan
niet volstaan worden.
Bij de beraadslaging over de regeringsverklaring op de 25e mei
ten aanzien van de toestand in het Midden-Oosten, sprak de heer
Geelkerken namens de fractie. Hij sprak woorden van kritie:k
aan het adres 'van Oe Thant. Hoewel algemeen ·erkend is, dat di·t
een groot man is, heeft !hij 'hier een lbij,zonder formalistisch standpunt ingenomen door het Egyptis,che verlangen in te willigen de
V.N. troepenmacht langs de grens terug te trekken. Door inwilliging van dit verzoek heeft !hij het brands·cherm tuss'en beide partijen weggehaald. Het is niet juist te stellen, dat Israël de beslissing in handen hee'f.t, zoals elders g~este1d is. Dan :wordt de rol van
Rusland nl. vengeten, dat Egypte dermate heeft be:wapend, dat
dit 1and zich zo sterk 'Vloelde, dat het een :blokkade .tegen Israël
kon doorvoeren. Deze worg,ende .greep naar Israël's bestaan is
zonder meer agressie. Daarenboven plaatste Rusland zich zonder
meer achter die Egyptische machtsdaad. Spreker geeft de minister
in over•weg.ing bij Rusland s.tappen te ondernemen.
In de vergadering van 6 juni bij de nadere regeringsverklaring
omtrent de toest,and in het Midden-Oos~ten sprak de heer Aantjes.
De oorlog die .nu aan de gang is, is een uitvloeisel 'V,an de nooit
opgehouden hetze van de Arabische landen tegen Israël 'en <van
de afsluiting van de Straat van Tiran door de V.A.R. De sympathie
van onze fra·ctie staat zonder reserve aan de ~ant van het VJolk
van Israël.
"Dat is ·zo vanwege hetgeen er thans gerbeurd is, maar ook omdat
di,t niet los ,gezien kan worden ·van de lijdensweg, die dit volk
door de eeuwen :heen heeft moeten gaan. Die sympathie he!blb:en
wij ook ·vanweg~e het feit, dat het 'VlOlk •v·an Isrraël nog altijd in
bijzondere zin lhet 'VOlk van God is en •als zodani·g een bij:zondere
plaats in de 'wereldgeschiedenis inneemt.
Niet alleen sympathie is het, waar Israël naar onze mening aanspraak op mag doen gelden. Israël heeft ook rechten. Het heeft
er recht op, dat de zelrfstandigheid v:an de st.aat Israël •en de vrije
door•vaart door de Straa,t van Tiran gewaaribor•gd worden door de
Verenigde Naties. Wij zijn in deze zaak politiek niet neutraall.
Ons har.t is met •het volk van Israël".
Naar aanleiding van de nota betreffende de katoen- en linnenindustrie sprak de heer Boersina namens de fractie op 14 juni.
Er is •van de :zijde van de Twentse industriëlen een ontstellend
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gebrek aan openheid geweest en een tekort aan sam·enwerking;
wanneer de ellende naar buiten treedt, probeert men dan e'en
zondebok te vinden en het is dan erg gemakkelijk de Regering
daarvoor aan te wijz·en. Indien men eerder met Economische Zaken
contact had opgenomen had wellicht veel narigheid ·voorkomen
kunnen worden.
Spreker hoopt, dat de bereidheid tot ·contact en het contact zelf
nu verder gemakkelijker zullen zijn •en dat de overheid daar1bij
z·elf ook een activerende rol ·zal spelen. Overheidssteun is in deze
onmisbaar met name vanwege het sociale motief. Ook g.aat spreker akkoord met de stimulering van de research.
Ten aanzien van een wijziging van de begroting van Economische
Zaken wegens uitgaven voortvloeiende uit de renteoverbruggingsregeling ten behoeve van de sche·epsbouw, sprak in de vergadering van 20 juni de heer Goudzwaard. De produktie in onz·e
scheepsbouw is gelet op de ·teruggang van 60.% tussen 196ü en
196·6 in een impasse geraakt. De steunverlening in andere landen
aan hun nationale scheepsibouw is de op één na bel'angrij:kste
oorzaak hiervoor •en hoewel arbeidsschaarste ook een rol heeft
gespeeld, is de belangrijkste f,actor van de huidige impasse de
over•gang van een ambachtelijke naar een industriële denk-. en
produktiewijze. De kansen, welke standaardisering en oorreentratie bieden zal dez·e .bedrijfstak derhalve moeten uitbuiten. Vragen
heeft spreker ten aanzien van de capaciteitsprognos.e, die de
Commissie Nederlandse Scheepsbouw geeft. Er zijn ook andere
geluiden te 1horen, die vrezen, dat er tegen 1975 een overcapaciteit in de wereldscheeps1bouw zal bestaan. Er üntst,aat nl. verschil
wanneer men een prognose van de vraagzijde opstelt of vanuit de
aanbodzijde. Steunverlening is ook •t.a.v. de scheepsbüuw te accepteren, maar ·er moeten dan ·voorwaarden worden gesteld nl.
omtrent de omvang en de duur van de steunverlening. In de
voorstellen van de ministers is in zijn 'algemeenheid aan deze
voor1waarden voldaan.
De heer .Zijlstra voerde namens de fractie he,t woord naar aanleiding van de hulpverlening aan Indonesië in de vergadering
van 22 juni 19•67. Samenvattend stelt spreker het ·gebod van de
naastenliefde, het besef van de onderlinge ,afhankelijkheid ·en de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en de noodzaak van
een zakelijke benadering als uügangspunten voor onze tbenad·ering
van de ontwikkelingsproblematietk. Ontwikkelingshulp is geen
aanvullende zaak, maar een integr<aal deel .van onze gehele politiek. Mocht er ünverhoopt onvoldoende budgett.aire ruimte zijn,
dan zal de fractie tbereid zijn mede te werken aan het verkrijg·en van aanvullende middelen. Bij de verdeling van de gelden
zal de modernisering van de agrarische samenleving in de ontwikkelings1anden een belangrijke plaats innemen.
Bij de algemene beraadstlagingen op 27 juni over het wetsontwerp
Regelen inzake het bieden van aangepaste werkgelegenheid voerde mej. Van Leeuwen het 'Woord namens de fractie. Arbeid als
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goddelijke soheppingsorde :behoort .tot ons mens-zijn. Het is e'en
levensrfunctie ,wel:ke ieder~e mens - zo mogelijk - moet kunnen
ver.vullen om tot ontplooiing 'Van iZÏjn persoonlij'mheid .te k,unnen
komen en zijn cultuuropdracht te realiseren. Ieder mens- ook
de ~gehandicap,te - moet in d~z~e zijn ro-epmg kunnen vervullen.
Bevordering VJan de werk,gelegen'heid voor de .gehandicapte medeburge:rs is een eis van sociale ~gereehtiglheid. Het voor .ons liggende wetsontwerp wil de sociale <werk,V'Oorziening nu rustende
op de basis van ministeriële beschikkingen en -circulaires een
wettelijke !basis geven. Uitvoedg z·et<te :spr. uiteen :waarom de
fr,actie deze gang van zalken toejuiCht. Op een aantal onduidelijke
punt,en uit de memorie van t.oeliohting werd de minister gevraa:gd
nadere opheldering en toeHohting te verschaffen.
De heer :Goudzwaard voerde he~t .woord op 28 juni naar aanleiding
van het wetsontwerp ter wijziging van de Muntwet. De voorgestelde ni:kkelen guldens en rijksdaalders zullen ibij menigeen :gemengde :gevoelens opwekken. Zij kunnen als symlbool va~n de
voortschrijdende geldonbwaarding worden gezien. 'Dooh is dit een
mistekening :van de ,sHuatie. Het is nl. de ;consequenU.e ·van het
loslaten van de gouden standaard in :1930,. dat een .aanpassing
aan de metaalwaarde noodzakelijk wordt, indien de reë1e waarde
van de munt uitstijgt :boven de ~waarde in het ruilverkeer. J3ov~en
dien is de zilverprijs d.oor nieuw indus<triële toepassingen fors gestegen. lAl met .al :zal de fractie zich niet tegen de .vervanging in
ons muntstelsel van zilV1er door nikkel verzetten.
Naar aanleiding van de voorstellen tot aankoop van Norlhrop
F5-vliegtujgen over te gaan, sprak de heer Geelkerken op 28 juni
namens de fr:actie. De noodzaak ~van de vervanging :van <het huidige materiëel is door de minister duidelijk aangetoond; de deskJundi-gen zijn ihet eens over de rkeuz·e van het ·vlie,g1luig ·en de
financiële mogelij,mheden zijn aanwezi:g. De strijd in het MiddenOosten !bewees weer eens duidelijk de noodzaak v~an een :beihoorlijke luchtmacht. Uitstel van de aanschaf betekent mede gezien
de huidige snel verouderende toestellen een te groot risico.
Een hepe,rking van het -voorgesteLde aantal vUegtuigen i-s ook niet
r·eëel, daar ·er op het ogenblik :allerminst tekenen zijn van internationale ontspanning. Wij moet~en niet tot een beperkte eenzijdige ontwapening oVJergaan.
De 2.5:e augustus sprak de 'heer Boertien namens de fractie in het
zgn. Vietnam-debat naar aanleiding van de brief van de minister
van Buüenlandse Zaken omtr,ent de politiek~e en militaire ontwikkelingen in Vietnam.
De oorlog in Vietnam houdt de gemoederen !bezig ~en wij spr~eken
er 'vandaag in dez,e Kamer terecht over. De wereld is k1eine~r geworden, doordat pers ·en ·televisie de ellende van de oorlog dichter
bij ons brengen. Daarbij komt, dat het meer btrokeken zijn voor
velen rhun mede,verantwoor-delijkheid in het geding ibrengt. Hoe
dteper men op de zaak ingaat des te duidelijlker wordt het, dat
een hard oordeel over één van beide partijen niet op zijn plaats
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is. In dez.e kwestie ma'g men 1niet het probleem wit-:zwart 'bekijken,
dan lig~t alleen een militaire oplossing voor de hand. De V ereni,gde
Stat-en ,zijn slechts geleidelijk en met t·egenzin in deze oorlog lbetrok!ken. Vietnam werd door het optreden van communistische
groepering,en ihet ~toneel van de strijd tusse~n de machtrSiblokken in
de wereld. De strijd is ·een mengsel van een nationalistisChe ibeweging, die per definitie de .sympathie IVan de V.S. heeft en rvan
een communistische !beweging, die door de V.S. dient te /Worden
bestreden.
Anderzijds blijkt de sympathie van China voor de communisten in Vietnam door de materiële steun, al stuurt het
geen militair-en. In Vietnam ~elf ~ien we in het noorden een communistiseih ·regime,. dat ons niet aanspr.eekt en .in ihet zuiden feodale sociale toestanden, waar.tegen wij ook evenzeer f.undamente1e ibeziWar·en koesteren. De vraag. is 'gewetUgd of een militaire
overwinning de ~enige oplossing is. Een weg om uit dez.e oor log
te komen is di,e van de rvexzoening; van onze kant kunnen wij een
poging hier·toe doen. Om dit mogelijk -te maken moeten de partijoen
concessies doen. In f·eite hebben we t-e maken met toenemende
bombardementen ;van de V.S. Ondanks dit !blijkt uit de not,a :van
de minister dat 1het potentiëel rvan de Vietcong vrij.wel ~~elijtk gebleven is. Militair lijken de lbombaTdementen weiniJg effectief,
maar politiek !zijn z·e een sta-.in-de weg rvoor de onderhandelingen.
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De nieuw gekozen leden van de A.R. Tweede Kamerfractie: prof. mr. I. A. Diepenhorst, mr. B. W. Biesheuvel,- drs. B. Goudzwaard en drs. R. Zijlstra

De vraag rijst of de V.S. op dit punt geen ·concessie zuUen moeten doen. Zij brengen zoveel leed toe, ook lbij de .bul'gerrbevolking,
dat wij ons er steeds meer over verontrusten, dat z,e in hevigrheid
toenemen. Zulke bombardementen als militaire middelen rzullen
in over-eenstemming moeben zijn met 'het doel. Dat •verontrust ons
en is het hoofdargument waarom wij op dit punt een daad .van de
V.S. vrag-en.
In de vergadering van 19 september werd de heer De Mooy als
- als opvolger van mr. W. R. van der :Sluis - als lid van de
Kamer geïnstalleerd.
In de vergadering van 20 september wordt het voorstel van de
heer Biesheuvel aangenomen de vaste Commissie voor de Visserij
zelfstandig te laten voortbestaan.
Bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de opheffing van
de gemeenten Hoogkerk en Noorddijk en wijziging van de grenz-en der gemeenten Adorp, Bedum, Groningen, Haren en Hoogezand-Sappemeer, voert de heer Schakel het woord.
Dit wetsontwerp confronteert ons zeer materieel met een stuk
spreidingsbeleid van de rijksoverheid. De fractie accepteert dit
spreidingsbeleid inclusief de befaamde trekpaardtheorie. De stad
Groningen zal in deze dan ook een sterke positie moeten innemen,
dit houdt onder meer in, dat deze stad ruimte moet krijgen. Gesteund door een aantal argumenten pleit spreker ervoor, dat
Waterhuizen bij Haren gevoegd zal worden. Verder impliceert de
aanvaarde stelling dat de stad Groningen ruimte moet krijgen
niet, dat Hoogkerk zonder meer van de kaart zou moeten verdwijnen; bovendien bestaat er ook van de zijde van Hoogkerk
geen reden tot opheffing van deze gemeente over te gaan. De
heer Schakel dient daarop een amendement in, dat bedoelt de
gemeente Hoogkerk zelfstandig te doen voortbestaan; in de vergadering van de volgende dag werd dit amendement verworpen.
De behandeling van de Woonwagenwet begint in de vergadering
van 21 september.
De heer Van Bennekom merkt hierbij op, dat vergeleken met de
wet van 1918 een belangrijke stap vooruit wordt gedaan. Het accent komt nu meer te liggen op het waarachtige belang van de
woonwagenbewoners zelf. Wellicht kunnen we het erover eens
worden, dat het einddoel van ons beleid moet zijn, dat deze vlottende bevolking sedentair wordt, maar hierbij is een grote mate
van voorzichtigheid op zijn plaats. De treklust zit er bij deze mensen in, trouwens ook andere delen van onze bevolking trekken
met hun caravans grote delen van het jaar erop uit. Bovendien is
het moeilijk hun een alternatief te bieden, de huidige situatie van
de woningbouw en de volkshuisvesting is nog niet zodanig, dat
we hen een volwaardige woning kunnen geven.
In de tussentijd zullen we moeten bevorderen, dat de levensomstandigheden van de betrokken bewoners in de woonwagencentra
zo goed mogelijk zijn. Het woord "kamp" is zodanig beladen met
herinneringen aan afrastering, politiebewaking enz. dat handha209

ving daarvan het voortborduren op een oud stramien zou betekenen. Vandaar dat de heer Van Bennekom een amendement heeft
ingediend, dat voorstelt het woord "kamp" overal waar dit voorkomt te vervangen door: "centrum".
Een bijzonder belangrijke kwestie is de vraag of de onderhavige
materie rijkszaak moet zijn of niet. Gelet op de ervaringen is het
namelijk niet voetstoots aan te nemen, dat de gemeenten voor
deze taak ten volle berekend zijn. Wellicht is dit mede te wijten
aan een gemis aan financiële armslag, maar andere voorbeelden
zijn toch ook uit voorraad leverbaar. Het kostenvraagstuk speelt
ook een heel belangrijke rol. Geeft de huidige regeling de gemeenten voldoende financiële armslag om de nodige voorzieningen te kunnen treffen? Het aantal centra is- uitgaande van 70
of 80 - beslist te gering. In feite zou dit neerkomen op een trekverbod.
Vervolgens maakt de heer Van Bennekom nog enkele opmerkingen over een aantal artikelen.
Na de beantwoording door de minister van de gestelde vragen
bracht de heer Van Bennekom in de vergadering van 26 september nog het volgende naar voren. Het verdient overweging de
toepassing van de leerlingenschaal, die overigens zeer soepel is,
voor de kleine centra nog soepeler te maken. De mogelijkheid
bestaat namelijk, dat bepaalde regionale centra zo klein zijn, dat
de kinderen gedupeerd worden doordat daar b.v. geen school is.
Het tweede lid van artikel 9 vindt spreker een moeilijke zaak. In
dit artikel staan nl. bepaalde sancties op het niet naleven van de
verordeningen, zodat de bewoners van een centrum verwijderd
kunnen worden. Dit is nogal drastisch en de vraag is gewettigd
of dit niet al te rigoureus is. Indien de belhamels uit een kamp
worden verwijderd, wordt een andere gemeente daarmee opgeknapt. De bepaling, dat bij herhaalde overtreding van de verordeningen de vergunning ingetrokken kan worden is ook nogal drastisch, maar zou wellicht een preventieve werking hebben. Tenslotte wordt de minister gevraagd hoe zij het beleid, dat in deze
wet gekristalliseerd is, denkt te introduceren bij de woonwagenbevolking zelf.
Bij de besprekingen van de amendementen wordt het amendiement-Van Bennekom strekkende de woorden "kamp", "kampen"
en "kampgebouw" te vervangen door "centrum", "centra", en
"centrumgebouw" door de minister overgenomen.
Ook het amendement-Van Bennekom op artikel 8 lid 1, dat ten
doel heeft de toelating tot de centra soepeler te maken dan in het
wetsontwerp was voorgesteld wordt door de minister overgenomen.
Bij de algemene politieke en financiële beschouwingen over de
rijksbegroting 1968 sprak de fractievoorzitter de heer Biesheuvel
op 11 oktober.
Eé:t:J. van de uitgangspunten aan de hand waarvan wij het beleid
van het kabinet toetsen is, dat we ons regeringspartner achten,
daarbij denken we niet in uitersten. Men kan kritiek uitoefenen
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op de inhoud van de Troonrede, maar dit behoeft niet te impliceren, dat men zijn vertrouwen aan een kabinet opzegt. Bij kritiek
alleen moet het trouwens niet blijven; vanuit de Kamer moet er
meegedacht worden en eventueel een stimulans gegeven worden
aan het kabinet een bepaalde richting in te slaan. Het beleid
van het kabinet zal ook getoetst worden aan de eigen inzichten,
zoals die in het verkiezingsprogram zijn neergelegd. Terwille van
het algemeen belang, de bestuurbaarheid van het land en de feitelijke omstandigheden in onze nationale economie zullen er compromissen gesloten moeten worden.
Onze eigen identiteit en onze eigen visie op de samenleving kunnen daarbij echter niet prijsgegeven worden. Een samenleving,
die oorlogen voortbrengt en honger, deugt niet en moet grondig
worden herzien. Het mag niet zo gesteld worden, dat slechts een
financieel-economisch gezond Nederland een vruchtbare bijdrage
kan leveren om de wereld van die kwalen af te helpen. De geschriften van de Wereldraad en het Vaticaans Concilie geven in
<ieze het antwoord.
Sprekend over het vredesbeleid wordt met vreugde geconstateerd dat de regering haar medewerking gaat verlenen aan de
oprichting van een nationaal instituut voor de vredesvraagstukken, waarvoor onder meer het antirevolutionaire verkiezingsprogram pleitte.
Studie en vorming zijn op dit terrein nuttig, ook is het belangrijk, dat een onafhankelijke wetenschappelijk toegeruste instelling de regering adviezen kan verstrekken.
Bij het spreken over de kwestie-Vietnam wordt gewezen op de
correcte wijze, waarop de minister van buitenlandse zaken in
zijn rede voor de Verenigde Naties de aandacht op de motie
Schuijt heeft gevestigd. Uit deze rede kan afgeleid worden, dat
een verdere ontwikkeling van het regeringsstandpunt te verwachten is. De mogelijkheid is derhalve aanwezig, dat de regering zich
alsnog aansluit bij het standpunt van de kamermeerderheid. Er
zijn verschillende methoden, welke gevolgd kunnen worden om
dit doel te bereiken.
De methode van de heer Van Mierlo wijst de fractie
af; onder meer omdat deze aan de essentie van de zaak
voorbijgaat: het verschil van mening tussen de regering en de
meerderheid van de Kamer wordt er niet door opgelost. Ook de
socialisten hebben een methode. Deze komt erop neer, dat de
minister van buitenlandse zaken dient af te treden, omdat zijn
handelwijze onaanvaardbaar is. Wij daarentegen geloven in de
kracht van ons argument en in de kracht van het gemeen overleg
tussen parlement en regering. Een meningsverschil tussen deze
beiden lost men niet in een oogwenk op. Van onze kant wordt
er daarom op aangedrongen, dat de regering het vraagstuk alsnog bekijkt.
Bij het verlenen van ontwikkelingshulp is niet alleen de kwantiteit van belang, ook de kwalitatieve kant verdient de belangstelling. Bovendien zijn de problemen niet van louter economi-

sche aard. Wij d1enen er ook toe bij te dragen, dat de wereldverhoudingen zodanig worden, dat de ontwikkelingslanden hun
ontplooiïngskansen krijgen. Gevestigde machtsverhoudingen moeten we daarbij niet als een vaststaand gegeven aanvaarden. We
moeten bereid zijn er aan mee te werken, dat er politieke en economische machtsverschuivingen in de wereld plaats vinden.
Ook op dit punt is: een heroriëntering van het buitenlandse beleid nodig en in politiek opzicht gewenst. In de regeringsverklaring wordt - wat de bijdrage uit de openbare middelen betreft
- als doel gesteld, dat de ontwikkelingshulp geleidelijk zal stijgen tot 1% van het nationale inkomen. De fractie verwacht, dat
onder dit kabinet die 1% gehaald zal worden. Tegen deze achtergrond is de beperkte verhoging van de ontwikkelingshulp op
de huidige begroting aanvaardbaar. Deze verhoging is niet te
laag, als deze namelijk gezien wordt als de aanloop tot een grotere sprong voorwaarts. De A.R.P. acht zo'n verhoging een integrerend deel van het gehele regeringsbeleid en de fractie zal de
kwaliteit daarvan mede naar dit criterium beoordelen. Het zou
onjuist zijn een begroting op te stellen, uitsluitend afgestemd op
de binnenlandse behoeften en uit de overblijvende ruimte de
ontwikkelingshulp te financieren. Zou eventueel blijken, dat de
1% in de komende periode niet geheel uit de normale ruimte
gehaald kan worden, dan dient, naar het oordeel van de fractie,
het middel van een afzonderlijke heffing door het kabinet overwogen te worden.
Wat het Europees beleid betreft beleeft - in verband met de
onderhandelingen over de toetreding van het Verenigd Koninkrijk
en andere landen - de Europese eenwording een uiterst belangrijke periode. Te wijzen valt onder meer op het feit, dat het bij
een Europees beleid gaat om een integrale doelstelling. De
schaalvergroting in Europa dient niet alleen het economische en
sociale, maar ook het staatkundige leven van de deelnemende
staten te omvatten. De houding van Frankrijk kan geen uitgangspunt zijn voor een echt integraal, Europees beleid op langere termijn.
De totstandkoming van een verdrag ter voorkoming van verdere
verspreiding van kernwapens zal krachtig ondersteund moeten
worden. Kan een zich op een integrale grondslag verenigd Europa
wellicht met meer kracht van argumenten invloed uitoefenen op
een verdrag als het non-proliferatieverdrag? Bij deze kwestie
mogen we China, dat zich snel tot een atoommacht ontwikkelt,
niet negeren. Er moeten middelen en wegen gevonden worden
dit land in het internationale overleg te betrekken. Ook bestaat
er een relatie tussen China en de oor log in Vietnam.
Het probleem van de oorlog en wat derhalve samenhangt is niet
alleen een ethisch vraagstuk, indien we het alleen zó bekijken
blijft het politieke vraagstuk onopgelost. Is er wel voldoende
geld uitgetrokken voor de begroting van Defensie?
Het begratingshoofdstuk van de minister van financiën is een zeer
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lezenswaardig stulc Er blijkt uit, dat de rijksuitgaven van 19601968 van 9,5 miljard tot ruim 23 miljard gestegen zijn. tevens
laat het zien, dat een sterke stijging van de staatsuitgaven geen
monopolie is geweest van het kabinet-Cals. Bij zo'n sterke stijging wordt het uiterst moeilijk tot een juiste afweging van prioriteiten te komen.
Ook de fractie heeft daarover de nodige zorgen; van onze kant
wordt derhalve het kabinet steun toegezegd bij het nagaan van
de mogelijkheden voor de staatstaken prioriteiten vast te leggen
via meerjarenplannen.
De fractie heeft begrip voor de grote problemen, waarmee dit
kabinet te kampen had bij het opstellen van deze begroting. Het
is verheugend, dat ondanks vaak forse beperkingen toch ook
een aantal nieuwe activiteiten ter hand genomen wordt. Ons oordeel hierover zal bij de behandeling van de desbetreffende wetsontwerpen gegeven worden. Hierbij zal de fractie niet de weg
van de minste weerstand kiezen, waar wij wijzigingen wensen
zullen wij de alternatieven daarvoor aangeven, teneinde het begrotingsbeeld voor 1968 niet verder te verslechteren.
Bijzondere aandacht verdient de positie van de z.elfstandigen in
de middenstand en de landbouw. Voor de zelfstandigen treden
lastenverzwaringen op onder meer door de premiestijging van de
volksverzekeringen. Een beperking van de stijging van de uitgaven is vooral voor de middenstand, daar het 0. en S.-fonds nog
pas in de kinderschoenen staat, een nare zaak.
De begroting voor 1968 wordt met begrip tegemoetgezien; met
enige bezorgdheid nemen wij kennis van de verwachtingen van
de regering wat betreft het uitgavenbeleid van de jaren daarna.
De minister meent, dat na 1969 de stijging van de uitgaven beneden de 6% gehouden kan worden. De formuleringen ter zake
van mogelijke belastingverlagingen in de verdere toekomst vertonen een merkwaardige verscherping vergeleken met de hoofdlijnen, waaraan wij ons gebonden weten; een woord van voorzichtigheid is hier op zijn plaats. Voor de toekomstige economische groei en de werkgelegenheid is immers de verhouding monetaire financiering, lenen op de kapitaalmarkt en belastingverlaging van groot belang.
Met voldoening wordt gewezen op het belang, dat minister Schut
hecht aan de ruimtelijke ordening. Wat betreft de volkshuisvesting zien we allereerst een heroriëntering optreden. Deze heeft
betrekking op het huur- en subsidiebeleid. Door middel van zogenaamde huurronden is het algemene huurpeil niet langer bevredigend te beheersen, geleidelijk zal dit door het systeem van
vraag en aanbod vervangen moeten worden. De vraag hierbij
is of de woningmarkt de liberalisatie reeds toestaat. Tevens zien
we op het gebied van de volkhuisvesting een accentverschuiving
optreden en wel met betrekking tot het woningbouwprogramma.
Het aandeel van de woningwetbouw in de totale woningbouw is
de laatste jaren zowel absoluut als relatief sterk gestegen. Dat
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kan zo niet blijven doorgaan. Het probleem van de "verkeerde
bewoning" wordt er niet door opgelost; steeds meer mensen wonen gesubsidieerd zonder dat hun inkomen dit rechtvaardigt. De
accentverschuiving mag echter niet tot gevolg hebben, dat het
totale produktieniveau in de goedkopere sectoren wordt aangetast, zowel vanwege het nog bestaande tekort als vanwege de
werkgelegenheid.
Onze economie vertoont het ziektebeeld van de werkloosheid;
steeds duidelijker wordt daarbij, dat deze voor een belangrijk
deel structureel van aard is. Schrijnend wordt ze vooral ook omdat ze zo ongelijk over ons land is verdeeld. In dit verband kan
gewezen worden op de verbetering van achtergebleven landsdelen onder andere door het gericht uitvoeren van openbare werken in de achtergebleven landsdelen en verdergaande stimuleringsmaatregelen voor de industriële ontwikkeling. Bovendien
is de kapitaalmarkt in deze ook van grote betekenis. De regering
heeft zich op een breed terrein ingespannen om de werkgelegenheid te verruimen. Er zijn ook adviezen gevraagd: daarmee kan
echter niet volstaan worden. Er moet meer gebeuren en spoedig. Hierbij valt te denken aan een pakket maatregelen zoals
aanvullende uitgaven ter verbetering van de infrastructuur in
de stimuleringsgebieden, versoepeling van de S'timulerings- en
premieregelingen voor industrievestiging in die gebieden en afschaffing van de schorsing van de vervroegde afschrijving door
de landsdelen, die het sterkst door de werkloosheid zijn getroffen. Naar het oordeel van de fractie mag de financiering van zo'n
pakket maatregelen geen probleem vormen. Als het kabinet het
nodig oordeelt, dat hiervoor aanvullende dekkingsmiddelen noodzakelijk zijn, zal de fractie tot het doen nemen van die maatregelen bereid zijn.
De minister van justitie heeft een begin gemaakt met hetgeeen
in de hoofdlijnen te vinden is omtrent de herziening van de structuur van de ondernemingen. Aangenomen wordt, dat hiermede
geen eind is gekomen aan de actviiteiten van de bewindsman
op dit punt. De versterking van de arbeidsrechtelijke positie van
de werknemer is voor onze fractie van beslissende betekenis.
Voor de toekomstige politieke structuur van onze partijen is belangrijk hoe wij de grote problemen van onze tijd aanvatten.
Hiervoor is een integrale aanpak vereist, welke geldt voor ons
welzijn, de kennisverruiming, de uitbanning van de werkloosheid
en een beterer inkomensverdeling binnen ons volk. Tevens is deze aanpak van belang voor de Europese eenwording en de arme
volken. Ieder van ons heeft daarvoor zijn inspiratiebronnen.
Onze fractie vindt deze in de Bijbel. Bemoedigend hierbij is het
voor ons te zien hoe de kerken zich bewust zijn van de betekenis en de ernst van onze politieke arbeid.
Het gesprek tussen de K.V.P., ,c.H.U. en A.R.P. is ook van belang. Naar het oordeel van de fractie is het een goede zaak, dat
drie christelijke partijen zich bezinnen op de vraag of de histo214

risch gegroeide grenzen rondom christelijke partijen ook in deze
tijd nog houdbaar zijn. Wij hopen, dat de pogingen zullen slagen. Er is echter meer voor nodig dan dat men het eens is over
het uitgangspunt, men moet het ook eens zijn over een concreet
te voeren beleid. Wie ons volk wil opdelen in een progressief
en in een conservatief blok doet tekort aan de diepte, de vaart
en de visie die de politiek moet hebben.
Uit de miljoenennota van verleden jaar blijkt, dat het kabinetCals met dezelfde problemen kampte als het kabinet-De Jong
nu. De scherpe kritiek van socialistische zijde op de huidige begroting spreekt daarom niet zo aan. Men zal zich daar moeten
realiseren, dat het besturen en het voeren van oppositie daartegen twee verschillende zaken zijn, waarbij de oude plunje niet
geheel kan worden prijsgegeven.
Ook de heer Kieft sprak naar aanleiding van de algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting.
De rode draad, die door het beleid loopt, bestaat uit een ombuiging van het ·uitgavenbeleid, mede gelet op de zo noodzakelijke
financieel-economische stabiliteit. De nodige ruimte voor de komende belangrijke nieuwe uitgaven wil het kabinet mede vinden
door een gerechtvaardigd geachte beperking van uitgaven op andere terreinen. Op zichzelf is dit een goede zaak. Een waarschu~
wend woord aan de minister is op zijn plaats als hij denkt, dat
de gevolgen van het ombuigingsbeleid zo groot zijn als hij veronderstelt.
Ook op het punt van de begrotingsruimte is er bij spreker een
aarzeling. Is er voor de jaren na 1968 nog wel de nodige ruimte
overgebleven om tot de gewenste evenwichtige vooruitgang te
kunnen komen? Hoezeer een belastingverlaging op zichzelf een
rechtvaardige zaak is, het valt toch te betwijfelen of deze met
name in de jaren 1970-1971 een haalbare kaart is. Derhalve dient
welbewust afstand genomen te worden van de bespiegelingen
daarover in de miljoenennota. Wij moeten bijzonder voorzichtig
zijn met een politiek die gericht is op het doen van meer uitgaven
door middel van een op expansie gerichte globale financiering.
Daarmee wordt het effect van de Zijlstra-operatie ·ongedaan gemaakt en dat kan kwalijke gevolgen hebben. Het kabinet zal het
erg moeilijk hebben met de realisering van haar financieel beleid. De te bewandelen paden zijn vrij doornig; bij de beoordeling van het beleid zal dit mede verdisconteerd worden.
Op 12 oktober sprak de fractievoorzitter in tweede termijn over
de begroting. Uit het betoog van de minister-president blijkt, dat
het kabinet openstaat voor overleg inzake de begroting.
Wat de ontwikkelingshulp betreft heeft de fractie het standpunt
ingenomen, dat akkoord gegaan wordt met het bedrag daarvoor
op de begroting 1968, mits voldaan wordt aan het verzoek, dat
tegen 1971 de bijdrage uit de publieke middelen daaraan één procent van het nationale inkomen zal bedragen. Aan die voorwaarde is thans voldaan.

dr. A. Veerman

prof. mr. P. J. Verdam

Dr. A. Veerman nam in de
Tweede Kamer de plaats in
van de heer B. Rooivink
De heer H. de Mooy Azn.
volgde de heer Van der Sluis
op als Tweede Kamerlid

H. de Mooy Azn.
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Prof. mr. P. J. Verdam volgde
de heer J. de Jong Czn. op als
lid van de Eerste Kamer

Namens de fractie wordt de hoop uitgesproken, dat de regering
spoedig dezelfde conclusie zal hebben als die, welke de Kamer
in de motie-Schuijt heeft neergelegd.
Onze fractie is tegen eenzijdig ontwapening. Zij ziet daarin geen
bijdrage tot de oplossing van de politieke moeilijkheden waarin
de wereld verkeert.
Met waardering hebben wij kennis genomen van de beslissing
van de regering inzake de werkgelegenheid. Aan de door ons gevraagde forse aanpak van de werkloosheid is door de regering
voldaan.
Over de loonpolitiek wordt een aantal vragen gesteld.
In de afgelopen jaren hebben juist de drie christelijke partijen
ervoor gezorgd, dat er een grote mate van continuïteit in het
regeringsbeleid bestond. Mede omdat V.V.D. en P.v.d.A. elkaar
als regeringspartner uitsluiten krijgen de drie christelijke partijen er nog een extra-verantwoordelijkheid bij namelijk die
voor de bestuurbaarheid van ons land.
Aan de moties, die vanwege de oppositie zijn ingediend, heeft
de fractie geen behoefte.
Op 24 en 25 oktober was aan de orde van behandeling het wetsontwerp Algemene Verzekering (bijzondere) Ziektekosten. Het
woord werd hierbij namens de fractie gevoerd door mejuffrouw
Van Leeuwen, terwijl ook de fractievoorzitter aan de beraadslagingen deelnam.
De gedachte aan deze nieuwe uitbreiding op het terrein van de
sociale verzekering komt niet zomaar uit de lucht vallen. Van
verschillende kanten - ook van A.R.P.-zijde
is voor een
dergelijke volksverzekering geijverd. En terecht! Een partij, die
vanuit het Evangelie politiek wil bedrijven, zal en moet steeds
staan aan de kant van hen, die in de maatschappij achteraan komen. Bij benadering slechts weten zij, die niet worden gekweld
door een gebrek of een aangeboren afwijking, van het zware leed
naar lichaam en geest van de gehandicapten. Dit zware leed
wordt nog verergerd door een vaak ontzagwekkende financiële
last. Het dekken van het risico door middel van een particuliere
verzekering is meestal onmogelijk. Zo bestaat er op dit punt tot
de dag van vandaag een duidelijk aanwijsbaar manco. Het is derhalve zaak, dat de overheid, die de gerechtigheid moet nastreven en dus geen toestanden mag laten bestaan, die het algemene
rechtsgevoel kwetsen, met een wettelijke regeling op dit punt
komt.
Dat niet eerder met deze regeling gekomen is, lag voor een deel
aan de ingewikkelde materie, maar ook in financieel-economisch
opzicht waren de omstandigheden bepaald niet rooskleurig. De
concrete situatie noodzaakt de minister met een wetsontwerp te
komen, waarin niet voor alle geconstateerde tekorten op het terrein van de bijzondere ziektekosten onmiddellijk een oplossing
gegeven wordt. Er zijn verschillende kostenramingen gemaakt
in de loop der jaren, die telkens hoger uitvielen. De kostenstij217

gingen - zo z.egt de bewindsman - kunnen niet door elidra
overheidsbijdragen worden opgevangen, maar zullen op andere
wijze gevonden moeten worden. Hoe het zij, hoewel er nog vele
moeilijke zaken ter regeling zijn, acht onze fractie een verder
uitstel van invoering van deze wet niet aanvaardbaar.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de duidelijke moeilijkheden in deze materie met name voor de kleine zelfstandigen.
Het opnemen van een anti-cumulatiebepaling in déze wet wordt
van de hand gewezen. Een grondige studie over dit moeilijke
vraagstuk is echter dringend noodzakelijk.
Het vraagstuk van de eigen bijdrage of bijbetaling acht de fractie vandaag nog niet rijp voor een beslissing. Tegen de gedachte
van de bijbetaling als een uniforme regeling, behoudens een restrictie, staat de fractie niet afwijzend. De vormgeving ervan is
echter een uitermate moeilijke en tere zaak, die nog de nodige
bestudering vergt.
Wat de voorstellen van de minister betreft zal de fractie zich
niet tegen een gedeeltelijke invoering van het verstrekkingenpakket op 1 januari a.s. verzetten. Hierbij speelt o.m. de overweging
een rol, dat het alternatief zou zijn een nog hogere premie per
1 januari a.s. Een bescheiden premiebetaling in het kader van
deze wet is ook geen overkomelijk bezwaar. Aangenomen mag
immers worden, dat het Nederlandse volk tot een solidariteitsoffer voor gehandicapte burgers bereid is. Een verdubbeling van
!de premie, te weten van 0,2% naar 0,4% is echter geen eenvoudige zaak, temeer daar deze ook gezien moet worden tegen de
achtergrond van een door de minister voorlopig en globaal berekende premie voor 1969 van 0,7%. De overheid heeft zijn bijdrage evenwel gef\lxeerd op een vast bedrag, de sterke kostenstijging wordt afgewenteld op het bedrijfsleven, ook hierbij dient
gelet te worden op b.v. de kleine zelfstandigen. De fractie kan
echter voorshands niet zonder meer meegaan met een binding
voor de jaren na 1968. Daarom willen wij, als de 0,4% voor dit
jaar geaccepteerd wordt verder overleg voor de komende jaren.
De snelle kostenstijgingen op het terrein van de gezondheidszorg maken een strenge kostenbewaking nodig.
Hoe denkt de minister erover de ziekenhuis- en de sanatoriumkosten na één jaar uit het verstrekkingenpakket te lichten? Hierdoor zou de premie met 0,1% teruggebracht kunnen worden. Met
de meeste klem wordt aangedrongen op een voortdurend overleg
met de vaste commissie over de bij algemene maatregel van bestuur te nemen beslissingen.
Na onder meer gesproken te hebben over de dagverblijven en de
gezinsvervangende verblijven voor gehandicapten en de met dit
wetsontwerp beoogde revalidatie, wordt aangedrongen op een
soepel erkenningsbeleid. Uiteraard is het juist, dat er strenge eisen gesteld moeten worden, vooral t.a.v. de medische uitrusting,
terwijl ook het gehele sociale milieu van uitermate groot belang
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is. Er moet echter ook gelegenheid gegeven worden naar deze eisen te groeien. Bovendien moet bedacht worden, dat bij een nieterkenning van een bepaalde inrichting de daar verblijvende
patiënten worden achtergesteld; patiënten, die veelal in het verleden noodgedwongen de plaatsing in zo'n inrichting hebben
moeten aanvaarden.
Bij de replieken op 25 oktober beperkte mej. Van Leeuwen zich
tot enkele centrale punten.
De bewindsman wordt uitgenodigd een nadere motivering te geven voor de bewuste keuze om juist bij dit wetsontwerp met een
ingreep te komen.
Om duidelijk te maken, dat wij, wat de verdeling van de premiedruk betreft, persé geen verdere binding dan 1968 wensen, dient
mej. Van Leeuwen daarop een motie in. Deze motie luidt:
"De Kamer, gehoord de beraadslagingen over de A.W.Z.; van
oordeel, dat ten gevolge van de invoering van de A.W.Z. een verzwaring van de totale premiedruk in de komende jaren onvermijdelijk is; nodigt de regering uit verdere verzwaring tegen te
gaan, hetzij door de verhouding van overheidsbijdragen en premieinkomsten te herzien, al of niet tezamen met het aanbrengen
van verschuivingen in het totale pakket van sociale verzekeringen, en gaat over tot de orde van de dag."
De fractievoorzitter licht de motie nader toe en wijst de minister
er op, dat deze motie betrekking heeft op 1969 en volgende jaren
en uiteraard niet op 1968. De motie is zodanig geformuleerd, dat
de minister zijn eigen accenten kan leggen. Het lijkt ons verder
niet verstandig, dat de minister zich in 1967, waarin de zaken voor
1968 worden geregeld, reeds geheel vastlegt voor 1969 en er
daarbij van uit gaat, dat de omstandigheden zich niet meer zullen wijzigen. Wij willen de ruimte voor 1969 en volgende jaren
handhaven; deze door ons gewenste ruimte ligt in deze motie
besloten.
De motie van mej. Van Leeuwen wordt met 89 tegen 45 stemmen
aangenomen; het wetsontwerp als totaal wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Op 14 november 1967 sprak de heer Kieft naar aanleiding van
1het wetsontwerp inzake de staatsdeelneming in de NederlandSche
Middenstandsbank N.V. De overheid voert een bepaald middenstandsbeleid. Vast staat, dat een niet onbelangrijk deel daarvan
bestaat uit verlening van kredieten ten behoeve van de middenstand. De manier waarop de overheid deze taak uitoefent is goed.
~olang de huidige situatie blijft bestaan, is het juist, dat de overheid een percentage aandelen van rond 37% aanhoudt zodat zij
duidelijker haar verantwoordelijkheid kan dragen. Op deze groni den zijn wij vóór dit westontwerp.
Op 14 november spreekt de heer Kieft ook naar aanleiding van
de volgende vier wetsontwerpen: de verlenging van de tijdelijke
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verhoging van de accijns op benzine, de verhoging van de omzetbelasting voor enige goederen, voorzieningen op het gebied van
de teruggaaf van omzetbelasting bij uitvoer en de heffing van
omzetbelasting bij invoer en de wijziging van de inkomsten- en de
loonbelasting.
Bij het acepteren van het ombuigingsbeleid van dit kabinet heeft
de fractie aan twee facetten daarvan in het bijzonder aandacht
geschonken. In de eerste plaats, dat er niet bij voorbaat tegenop
gezien zou worden zo nodig een verhoging van de lasten te aanvaarden; ten tweede, dat de verzwaring van de lasten op een
aanvaardbare wijze over de verschillende groepen verdeeld dient
te worden. Tegen deze achtergrond zal het viertal aan de orde
zijnde wetsontwerpen bekeken worden. De verhoging van de
omzetbelasting met 20 opcenten op een aantal objecten is aanvaardbaar. Het betekent een verzwaring, maar de lasten worden
over een groot aantal personen uitgesmeerd, terwijl de kosten
van levensonderhoud niet te zeer onder druk worden gezet.
Niet te ontkennen valt, dat het in de lijn der verwachtingen lag,
dat de verhoging van de benzine-accijns definitief zou worden.
Het is juist, dat het veel geplaagde beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer met rust gelaten wordt. Ligt de schatting van
de meeropbrengst aan de lage kant? Er dient extra haast gemaakt
te worden met de studie over de belastingheffing op energie,
waarvan de benzine een belangrijk deel uitmaakt.
Bij het wetsontwerp inzake de verhoging van de omzetbelasting
en de voorzieningen inzake de teruggave van omzetbelasting
gaan de bewindslieden ervan uit, dat de aangekondigde maatregelen de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven
versterken. Telt dit in beginsel voor alle bedrijfsgroepen?
Uitvoerig wordt tenslotte ingegaan op de voorgestelde wijziging
van de inkomsten- en de loonbelasting. Gelet op de huidige situatie wordt ervoor gepleit de werkingsduur van dit wetsontwerp te beperken tot één jaar. In het nadere beraad over deze
kwestie zullen vooral de gevolgen, welke dit ontwerp meebrengt
voor de kleine en middelgrote zelfstandigen, aan de orde moeten
komen. Direct soelaas wordt bepleit voor de groep bejaarden en
invaliden.
Wellicht is te overwegen ook iets te doen voor de groep met
een inkomen, dat nét boven de premieloongrens ligt. De fractie
is bereid ter compensatie als extra-dekking hiervoor aan te wijzen de verlenging van het 47ste punt van de vennootschapsbelasting, ook voor het jaar 1968.
Bij de behandeling op 28 november van het wetsvoorstel 9306
spreekt de heer Schakel. Hij doet dit behalve uit naam van de
A.R. fractie ook voor de fracties van de C.H.U., de K.V.P. en de
S.G.P. Het voorstel behelst de werkingsduur van de wet houdende
voorlopige regeling in verband met de schadeloosstelling van
huurders van gebouwde onroerende goederen, gebezigd voor de
uitoefening van een bedrijf, in geval van onteigening of van vor220

dering in eigendom en in geval van ontruiming van het gehuurde
met twee jaar te verlengen. Een snelle regeling van deze materie is gewenst, de huidige regeling kan nl. op een enkel punt in
de praktijk wat onbevredigend functioneren. De bewindsman
kent zelf aan deze materie een hoge prioriteit toe. De totstandkoming van de nieuwe regeling hangt echter niet alleen af van
de minister, maar ook van de Kamer. Wij hebben, hiermee rekening houdende, dan ook geen behoefte een amendement van
socialistische zij de te steunen.
De heer Kieft spreekt ijp 28 november naar aanleiding van de
wetsontwerpen betreffende de financiële medewerking aan het
vijfjarenplan voor Suriname en de Nederlandse Antillen. De wegen, die gevonden zijn voor de hulpverlening aan deze gebieden
spreken ons aan. In beide wetsontwerpen wordt van het standpunt uitgegaan, dat hulp in het bijzonder de betekenis moet hebben van het in gang zetten van een aantal projecten, die een
verbreding van het eigen Surinaamse en Antilliaanse economische
draagvermogen tot gevolg hebben. Binnen de meerjarenplanning
wordt vooral gelet op hetgeen in deze gebieden zélf noodzakelijk
wordt geacht. Beide wetsontwerpen betekenen in wezen een
raamwetgeving; voor de uitvoerende macht dient een grote plaats
te worden ingeruimd. Wanneer in de loop van de jaren 1967 tot
1971 blijkt, dat grotere bedragen dan de nu voorgestelde wenselijk zijn, zal de fractie gaarne bereid zijn een wijziging van deze
wetsontwerpen in die zin te aanvaarden.
Naar aanleiding van het verzoek van de algemene begrotingscommissie om haar voor dit jaar van haar taak te ontheffen, spreekt
de heer Aantjes in de vergadering van 6 december. Langdurig
wordt over dit verzoek en wat daarmede samenhangt gediscussieerd.
De heer Aantjes merkt onder meer het volgende op. Er is geen
twijfel over, dat het materieel bij deze zaak gaat over de vraag
of nu dit jaar artikel 41 van het Reglement van Orde al dan niet
zal worden toegepast. Deze vraag mogen we niet uit de weg gaan,
al lokken allerlei formele interpretaties daartoe. In de Kamer is
een groep aanwezig, die zich beroept op artikel 151 van het Reglement. Indien een grote groep in de Kamer zich beroept op een
bepaling in het Reglement van Orde, voelt spreker er weinig voor
hals-over-kop langs de weg van een formele interpretatievraag
feitelijk een materiële beslissing te nemen. Laten we derhalve wegens het beroep op artikel 151 - niet al te lang over deze
zaak discussiëren, maar een beslissing nemen over het materiële
verzoek.
Nadat in de vergadering van 7 december gediscussieerd is over de
vraag of de behandeling door de Kamer van de begroting voor
Onderwijs en Wetenschappen uitgesteld moet worden tot een
datum vlak na het Kerstreces - aan welke discussie door de he221

ren Van Bennekom en Aantjes wordt deelgenomen - komen de
begrotingen voor Defensie en van het Staatsbedrijf ,,ArtillerieInrichtingen" aan de orde.
De heer Walburg voert hierbij het woord namens de fractie. Onomwonden heeft de minister in de memorie van toelichting op de
begroting de ernst van de internationale situatie uiteengezet. De
A.R.P. betreurt het, dat we nog niet gekomen zijn op het punt,
dat we zo graag zouden willen bereiken en dat in ons program
van actie omschreven staat als: dat er een internationale rechtsorde komt, bekleed met gezag en macht, handelend naar rechtsnormen. Helaas blijkt ook nu weer, dat wij in een wereld leven,
die niet normaal is. De wereld is gebroken door de zonde en de
oorlogen en de geruchten van oorlogen zullen de mens vervolgen
tot de laatste dag. Dit is de bijbelse boodschap. Dit betekent voor
ons allerminst, dat wij ons daaraan in lijdelijkheid overgeven. Wij
hebben immers de strijd aan te binden met de zonde en in het
bijzonder tegen die van het bloedvergieten in de oorlog. En daarmede ligt het politieke probleem op tafel. Om direkt duidelijk te
zijn merkt spreker op, dat wij eenzijdige ontwapening, ook eenzijdige atoombewapening, afwijzen. Positief staan wij tegenover de
oprichting van een nationaal instituut voor vredesvraagstukken
Deze begroting is voor ons aanvaardbaar, doch nauwelijks; het
zou wel eens kunnen blijken, dat ze te laag was. Het moet goed
duidelijk zijn, dat de gewenste ontplooiïng op economisch, cultureel of sociaal gebied pas mogelijk is, wanneer niet alleen de nationale, maar ook de ons omringende beschaving beveiligd is. De
politiek van de laatste jaren heeft vrucht gedragen; door de samenwerking in NAVO-verband is de Sovjet-Russische machtsontplooiing in Europa bedwongen. Het evenwicht van krachten is er,
maar de inspanning van de landen van het Warschau-Pact noopt
ons tot voorzichtigheid. Wij mogen niet meer in de situatie als die
in de jaren dertig terecht komen. Door het problematisch worden
van de inzet vat atoomwapenen, wordt het bezit van conventionele strijdkrachten steeds belangrijker. De gevechtskracht- ook
van onze marine - dient behouden te blijven. De laatste jaren
zijn belangrijke verbeteringen in onze strijdkrachten aangebracht.
Grote projecten wachten echter nog op uitvoering; kan er door
toepassing van meer integratie bezuinigd worden, zonder van de
·gevechtskracht af te doen? In dit verband valt te denken aan de
territoriale commando's en de garnizoenscommando's. Is er ook
niet een enorme devaluatie in de rangen waarneembaar? Concreet
wordt vervolgens gesproken over de bezuinigingsmogelijkheden
door toepassing van een verdere integratie.
Er bestaat ongerustheid over de kwestie van het carrièreverloop.
Dit kan verholpen worden als er - evenals bij de luchtmacht een goed periodiek bevorderingssysteem voor onze goede onderofficieren komt. Gewezen wordt op de noodzaak het vloeken in
de krijgsmacht tegen te gaan, terwijl ook het ~werk van de militaire tehuizen in de aandacht van de minister wordt aanbevolen.
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Bij de replieken wordt o.m. gesproken over de motie-Wierda de
motie-Wieldraaijer en de motie-Aarden. De minister heeft klemmende argumenten tegen de inhoud van eerstgenoemde moties
ingebracht; de motie-Aarden is beslist niet verantwoord.
In de vergadering van 7 december kwam ook de vaststelling van
de begroting voor het kabinet van de vice-minister-president aan
de orde. Aan de algemene beraadslagingen hierover werd door
de heer Kieft deelgenomen.
Het gaat er in de komende periode voorshands niet om min of
meer diep ingrijpende wijzigingen in het Statuut voor het Koninkrijk voor te bereiden. De tijd is daar nog niet rijp voor. Het is wel
noodzakelijk de komende jaren zodanig te gebruiken, dat de positie van de overzeese rijksdelen zo sterk mogelijk wordt. Wij hopen, dat de beide overzeese rijksdelen erin zullen slagen de projecten te realiseren, waarvoor gelden beschikbaar zijn gesteld.
Spreker rekent erop, dat Nederland zo nodig en op verzoek de
nodige technische bijstand ter beschikking zal stellen. De Nederlandse houding met betrekking tot de te verlenen hulp mag niet
voortkomen uit welke zucht naar bevoogding dan ook. Dit is de
bedoeling van de huidige vice-minister-president niet en we zijn
het daarmee eens. Nu de financiëel-economische bijstand goed op
gang komt, behoort ook bijzondere aandacht besteed te worden
aan de culturele samenwerking in het algemeen.
De Nederlandse ervaringen op dit gebied dienen doorgegeven
te worden. Concluderend kan gezegd worden, dat het beleid van
het kabinet met betrekking tot de beide Koninkrijksdelen een
acceptabel resultaat is vanuit een goed uitgangspunt.
In de vergadering van 11 december licht de heer Aantjes ons
standpunt inzake de motie-Aarden nader toe. De fractie betreurt,
dat deze zaak bij de begroting van Defensie aan de orde is gesteld. Unaniem is onze fractie in haar waardering voor het ontwikkelingsbeleid, dat door dit kabinet wordt gevoerd. In het
voorstel van de heer Aarden zijn de posten op de defensiebegroting, waarop bezuinigd dient te worden niet aangegeven, dit is
een ernstig bezwaar. De motie komt verder niet overeen met het
standpunt van de fractie, dat ingenomen is bij de algemene politieke en financiële beschouwingen. De overgrote meerderheid van
de fractie zal daarom de motie-Aarden niet steunen.
De heren Van Bennekomen Boersma erkennen een aantal bezwaren tegen deze motie, maar zijn niettemin van oordeel - gelet
op de positieve kant van de motie - dat zij hun stem hieraan
niet mogen onthouden.
Tevens komt de vaststelling van d,e begroting voor het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan de
orde.
De heer Kieft vraagt allereerst de aandacht voor de organisatie
van het totale werk, verdeeld over alle departementen. Jarenlang
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reeds doen zich nieuwe taken voor b.v. op het gebied van het
verkeer, de ruimtelijke ordening, het welzijnsbeleid, de wateren luchtverontreiniging en de ontwikkelingshulp. Deze taken
worden toegewezen aan bepaalde - reeds jarenlang bestaande ministeries. Achteraf komt men dan vaak tot de conclusie, dat de
inbouw van zo'n nieuwe taak bij een bepaald departement niet of
niet geheel klopt. Door overleg tracht men dan er het beste van
te maken. Deze vervlechtingen maken een en ander ondoorzichtig
voor de Kamer, de burgers en de ministers zelf. Het staatsbestel
wordt er ingewikkeld door en het totaalbeeld gaat vedoren. Het
is nodig, dat het kabinet het totale werk van nu en de nabije toekomst doorlicht en tot een functionele indeling komt.
Vervolgens wordt gesproken over subsidieregelingen en de interpretatie ervan, de komende toneelplannen en wordt de aandacht gevestigd op de concentratie van een deel van de pers,
welke bepaalde vragen oproept.
De omroeporganisaties dreigen nu sluitpost van de zendtijdverdeling te worden.
Reeds eerder is gebleken, dat het kabinet erkent, dat de overheid
op het brede terrein van het welzijn een taak heeft en bereid is
deze te aanvaarden. Op verantwoorde wijze dient ruimte gemaakt
te worden voor de individuele mens en voor groepen van mensen.
Dat uitgangspunt onderschrijft de fractie volledig. Wij zouden er
tekort aan doen, indien wij het overheidsbeleid beperkt hielden
tot het ontplooien van de mens, uitsluitend in materieel opzicht.
Belangrijk is, dat ten behoeve van dit welzijnsbeleid uit de algemene middelen, uit de ruimte een stijgend percentage verkregen wordt. Terecht willen de bewindslieden aan het particulier
initiatief een eigen verantwoordelijkheid en een eigen aandeel
toekennen. Maar dan is het noodzakelijk, dat het particulier initiatief reeds wordt ingeschakeld bij de voorbereiding van het
planmatige overheidsbeleid. Als het particulier initiatief niet
vroegtijdig betrokken wordt bij die planning is het gevaar reëel
aanwezig, dat tenslotte de overheid de beleidslijn aangeeft en de
particuliere organisaties degraderen tot uitvoerende organen
daarvan. De mogelijkheden voor beleidsoverleg dienen gevonden
te worden. Tegen deze achtergrond moet spreker's suggestie gezien worden voor de oprichting van een Welzijnswrgraad.
Het amendement van de heer Kieft de subsidies aan landelijke
organisaties voor het jeugdherbergwerk met f 300.000 te verhogen, welk bedrag verkregen wordt door een verschuiving binnen
de begroting, wordt aangenomen.
Op 12 december houdt de Kamer zich bezig met de behandeling
van de begroting van Onderwijs en Wetenschappen. De heer Van
Bennekom is hierbij de woordvoerder voor de fractie. Hoewel. het
bedrag van deze begroting tot record-hoogte gestegen is, blijven
er op het brede terrein van het onderwijs vele wensen, ook reële
wensen, bestaan. Ook de bewindslieden zijn daarvan overtuigd;
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de ruimte van hun budget houdt echter niet steeds gelijke tred
met de mildheid van hun hart.
Met de regeling inzake de verhoging van het kleuterschoolgeld
zijn we niet zonder meer gelukkig. In de openbare commissievergadering is reeds gebleken, dat, als wij deze regeling aanvaarden,
wij dit doen om redenen, die uiteraard ook in het gehele begratingsbeeld passen. Vooral wegens de sociale achtergronden vinden wij de voorgestelde regeling een moeilijke zaak. Met nadruk
wordt de minister derhalve gevraagd de vinger nauwkeurig aan
de pols te houden. Wij zouden gaarne gecontroleerd zien of het
aantal kinderen, dat deelneemt aan het kleuteronderwijs als gevolg van het verhoogde schoolgeld, gaat dalen.
Aandacht wordt ook gevraagd voor de kleuterleidsters.
Wat moet er gebeuren met de meisjes, die reeds in opleiding zijn,
als andere scholen geen plaatsingsmogelijkheden meer hebben.
We mogen hier- gelet op de samenhang met de leerlingenschaal
- niet in een vicieuze cirkel terecht komen. Over het buitengewoon onderwijs wordt geïnformeerd hoe dit zit met de in uitzicht gestelde verlaging van de leerlingenschaal. Een goede, efficiënte invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs zal alleen mogelijk zijn, indien ook de docenten bij deze tak van ondarwijs in staat zijn zich geheel en al achter die invoering te
stellen. Spreker zou bijzonder graag zien. dat deze docenten het
vertrouwen kregen, dat zij op vruchtbare wijze hun werk kunnen
doen. Verder wordt van de regering de toezegging gevraagd, dat
zij bereid is aan alle reële wensen, die op dit gebied leven, uitvoering te geven.
In dit verband wordt gewezen op een mededeling, die de minister
enige tijd geleden heeft gedaan, nl. dat aan verkregen rechten
niet getornd zal worden.
Over het beroepsonderwijs wordt ook een aantal opmerkingen gemaakt. De vrees wordt uitgesproken, dat er niet voldoende uitgebreid technische scholen zijd. Teleurgesteld is spreker ovèr het
feit, dat de weektabel voor het technisch onderwijs ook verlaagd
is van 34 tot 32 uur. Op dit punt is de harmonisering ietwat voorbarig ingevoerd, gelet op het grote verschil tussen de lestaak aan
een l.t.s. en die aan een h.b.s., lyceum of gymnasium.
Dankbaar zijn we voor de instelling van de commissie-Anctriessen
en tevens voor het feit, dat daarin ook zo'n ruime vertegenwoordiging van de N.S.R. is opgenomen.
Gevraagd wordt aan de minister ermee te rekenen, dat een rede. lijk bedrag terzijde wordt gelegd voor het zo noodzakelijk verrichten van research bij het wetenschappelijk onderwijs.
Op grond van zeer concrete toezeggingen van de minister is het
juist voorlopig te stellen, dat wij aan een motie, zoals die door de
heren Dijkstra (D '66) en van der Lek (PSP) is ingediend, geen
behoefte hebben. De motie van de heer Dijkstra, die betrekking
heeft op een bespoediging van de indiening van een experimentenwet is overbodig.
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Van de staatssecretaris wordt gevraagd of hij, wanneer er een
bepaald concreet gericht experiment klaar ligt, waarvoor hier of
daar een extra onderwijzer nodig is, bereid is een extra leerkracht
toe te staan. Indien de staatssecretaris hiertoe bereid is - en daar
is alle reden toe - dan is de tweede motie van de heer Dijkstra
overbodig geworden.
De suggestie van de heer Jongeling (G.P.V.) om een van de twee
opleidingsscholen, die hun leerlingen recruteren in de kring van
de vrijgemaakt-gereformeerde groepering te subsidiëren wordt
gesteund.
In de vergadering van 13 december wordt gesproken over de be, groting van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
De heer Aantjes zegt hierbij onder meer het volgende. De minister spreekt ten aanzien van het woningbouwbeleid over een accentverschuiving en een heroriëntering. Dit gebeurt terecht; er
zijn bepaalde beleidswijzigingen, waarvoor op een bepaald moment de tijd rijp is en die zich dan als onvermijdelijk aandienen.
Een paar voorbeelden maken dit duidelijk. Minister Bogaers voerde de woningwetbouw fors op. Geleidelijk echter was men van
oordeel, dat dit om uiteenlopende redenen niet kon blijven doorgaan. Relatief gezien raakte de particuliere bouw in een achtergestelde positie, de overheid kreeg er een grote financiële last
door en de huren van de nieuwgebouwde woningwetwoningen
werden te hoog voor degenen, voor wie ·deze woningen bestemd
waren.
Minister Bogaers heeft de forse opvoering van de woningwetbouw het vliegwiel van de totale woningproduktie genoemd.
Dit was al een andere opvatting van de woningwetbouw dan
waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld was. Naarmate de produktie in de woningbouw op gang komt. neemt de functie van het
vliegwiel af. Deze functie is nl. een tijdelijke. En zo komt dan
onvermijdelijk het moment waarop de vraag aan de orde komt
of een verschuiving in het woningbouwprogramma wellicht noodzakelijk is.
Zo is er ook een ontwikkeling geweest binnen het raam van de
verdeling van het bouwprogramma over de verschillende categorieën. Fel werd jaarlijks gediscussieerd over de vraag hoeveel woningwetwoningen in het woningbouwprogramma opgenomen
moesten worden. Twee jaar later werd dan de rekening gepresenteerd in de vorm van een aanvullende begroting. Discussiërend
over de prognoses, werden de uitkomsten te vaak vergeten. Het
valt te vrezen, datwe-gelet b.v. op de door de heer den Uyl bij
de algemene politieke en financiële beschouwingen ingediende
motie - dit jaar ook weer in zo'n procedure verzeild raken. Ten
aanzien van de B-woningen, de huurverhogingen en de huurliberalisatie valt ook een ontwikkeling in de opvattingen te signaleren.
De problemen, die bij deze begroting aan de orde zijn, zijn vele.
In de eerste plaats speelt het kwantitatieve woningtekort nog al-
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tijd een rol; in het totaalbeeld is echter van een duidelijke verlichting sprake. Naarmate het kwantitatieve woningtekort afneemt, komt een ander probleem naar voren nl. hoe voor de
laagstbetaalden betaalbare goede woningen beschikbaar kunnen
komen.
Aanvankelijk is gepoogd dit door middel van de woningwetbouw
op te lossen, nu blijkt dat dit moeilijk gaat, moet naar nieuwe
wegen gezocht worden. Zo'n weg is b.v. de doorstroming; in het
beleid van de komende jaren zal deze daarom meer accent moeten krijgen. Een tweede mogelijkheid is, dat er veel zorgvuldiger
op wordt toegezien, dat het geld, bestemd voor de huisvesting van
deze bevolkingsgroep zo gericht mogelijk wordt besteed. Met het
vraagstuk van een betaalbare goede woning voor de laagstbetaalden in onze samenleving hangt nauw samen de vraag naar de
kwaliteit van ons totale woningbestand. In dit verband zal de
krotopruiming een zwaar accent dienen te krijgen.
De grote vraag is verder hoe het eigen woningbezit gestimuleerd
moet worden. Velen beseffen nog niet, dat ze gesubsidieerd wonen en denken, dat de huur die zij betalen, een reëele huur is.
Hier gaat een negatieve invloed op het eigen woningbezit van uit.
Het wetsontwerp op de forfaitaire heffing - zonder dit in de huidige vorm reeds volledig te accepteren- kan een bijdrage leveren dit bezwaar op te heffen.
De financiering is een zaak van grote zorg, het hangt nauw samen
met de spaarzin van ons volk. Ook dit punt zal de grootste aandacht moeten krijgen.
Erg belangrijk tenslotte is het ook, dat de bouwnijverheid de
haar toekomende plaats krijgt en de reëele zekerheid krijgt, dat
ze niet meer de speelbal is van de conjuctuur of de politieke wisselingen.
Wij hebben vertrouwen in de minister, hetgeen blijkt uit de steun,
die wij hem en zijn beleid geven.
De motie van de heer Van den Doel (P.v.d.A.) inzake de huurliberalisatie verwerft onzerzijds geen instemming. Reeds eerder
is het een en ander over onze argumenten daarbij gezegd. Bovendien kan nog opgemerkt worden, dat de motie niet gaat tegen de
huurliberalisatie als zodanig, maar tegen het tempo en de omvang daarvan. Wij zien de huurliberalisatie functioneren en zolang daarbij geen onaanvaardbare gevolgen optreden is er voor
ons geen reden aan te nemen, dat het beleid van de minister op
dit punt niet verantwoord zou zijn.
Op 14 december is het wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van het departement van Justitie aan de orde.
De heer DiepenhorSt wijst op het feit, dat een kamerlid, terwijl de
minister over een braintrust beschikt, nagenoeg alles met snelheid alleen moet doen. Naar de kant van het bestuur ligt het zo,
dat de Kamer nog wel - zij het te laat - de stormbal kan hijsen,
wanneer ten departemente eigenmachtig bepaalde normen worden
toegepast, overigens zijn er zaken waarover het parlement moeilijk vlot en zelfstandig kan oordelen.
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Indien op deze manier een zekere vervreemding dreigt tussen
parlement en departementen - overigens buiten de schuld van
beide - hoe zal dit dan zijn in de relatie van onderdaan tot overheid? Vele burgers begrijpen niet veel van de gang van het publieke leven en gevoelen zich belaagd. Wij kennen de openbaarheid van de publieke zaak en hebben een voortreffelijke rechtspraak. '.Doch kan het rechtstempo de burger benauwen. Het werk
aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek duurt lang en een zich over
tientallen jaren uitstrekkende wetgeving brengt het gevaar van
volledig afstel met zich. Het tempo en de termijnen bij de
rechtspraak, aan de ene kant volkomen verklaarbaar, spreken anderzijds de buitenstaanders niet toe. Vastgesteld kan worden, dat
de "little man" zich bevindt tegenover "big government". In dit
verband dient de ombudsman genoemd te worden. Wetenschappelijke evenwichtigheid verbiedt hierbij aanstonds te geloven aan
de aanwezigheid van een magisch middel. Bezinning is hier ge., wenst. Ten aanzien van het optreden van de ombudsman kunnen
drie reeksen gevallen onderscheiden worden. In de eerste plaats
voor die gevallen voor welke de behandelende instantie onduidelijk is. Verder die groep casus waarin de rechtsgang afwezig of
onvoldoende is en tenslotte die kwesties, waarbij een eigenlijk onbevredigende rechtshantering bestaat, daar waar men te maken
heeft met een zekére hardheid in de bejegening.
Waar de instantie onzeker is, bestaat aan de ombudsman geen
behoefte, daar kan men volstaan met gemeentelijke of daarmee
vergelijkbare sociale raadslieden. Terzake van de afwezigheid of
het niet genoegzaam zijn van een rechtsgang is het de vraag of
men met een ombudsman moet werken. Verder zijn er veel gevallen, waarin men "bejegent". Heeft hier een ombudsman werkelijk
volledige zin? In ons land beschikken we over een burgerlijke
rechtspraak, een strafrechtspraak en een administratieve rechtspraak, wij hebben overal bestuurlijke beveiligingen aangebracht.
Bovendien is er het vraagrecht van kamerleden. Het is wellicht
een getuigenis van armoede als wij in legislatief opzicht niet in
staat zijn voldoende instanties· te scheppen en bij de uitvoering
van de bestuurstaak wat rauw optreden.
De omvang van het staatsapparaat is echter enorm toegenomen.
Om psychologische redenen zou gedacht kunnen worden aan een
aanvullende ombudsman. Hierbij zou het moeten gaan om een
psychologische noodklep, die men met aarzeling en alleen als de
feiten ertoe dringen tenslotte aanbrengt. De ombudsman mag
geen deus ex machina zijn; gelet op de verdiensten in het psychologische vlak en een wellicht te verwachten lenigheid aan een
nieuwe instelling eigen zou men echter - onder te stellen voorwaarden - een proef hiermede kunnen nemen.
Wat wij nodig hebben is: het menselijke in de rechtspraak en het
menselijke element bij het ontwerpen en hanteren van beschikkingen en circulaires. De menselijkheid moet de minister ter harte gaan; men kan alleen een goèd minister van Justitie zijn, als
het geweten gestadig blijft kloppen.
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De 18e december vindt de behandeling van de begroting van het
Departement van Algemene Zaken plaats. De heer Walburg treedt
hierbij als woordvoerder op. In het nieuwe civiel verdedigingsplan van de regering voor de jaren 1968-1971 valt de soberheid
op. Het algemene uitgangspunt bij de civiele verdedigingsvoorbereiding is nobel en goed; de soberheid voor 1968 is echter te
verklaren uit de moeilijke financiële positie, waarin wij verkeren. De regering zou echter grotelijks te kort schieten, als zij er
niet van uitging, dat in tijden van nood gered dient te worden wat
nog te redden is. Hierbij dient aangetekend te worden, dat de inzet van kernwapens hoe langer hoe meer problematisch wordt.
Het is van het hoogste belang, dat er bij de bevolking meer begrip komt voor de civiele verdediging. Met de voorlichting zijn we
gelukkig op de goede weg. Duidelijk moet ons volk voor ogen
staan, dat civiele verdediging en bescherming bevolking er juist
voor het volk zijn. Zou het wellicht een goede zaak zijn om nog
meer dan nu het geval is de civiele verdediging zoveel mogelijk
te integreren in de vredsorganisaties? Het is een goede zaak de
noodwachters zo jong mogelijk in te schakelen en op te leiden,
opdat men er zo lang mogelijk profijt van heeft.
Diezelfde dag houdt de Kamer zich ook bezig met de be,groting
\Voor het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
Mej. Van Leeuwen zegt hierbij onder meer het volgende. Het leven en gezondheid wordt ons door de Schepper geschonken. Hij
vraagt van ons dat leven en ook lichaam en geest te verzorgen
met alle ons ten dienste staande middelen. Dit uitgangspunt voert
onze fractie tot een duidelijk appèl op de verantwoordelijkheid
van elke burger. Dit appèl heeft mede zijn weerklank gevonden
in een netwerk van particuliere organisaties op het terrein van de
gezondheidszorg, weerspiegelend de levensbeschouwelijke gedifferentieerdheid van ons volk. Dankbaar is spreekster voor het
standpunt in deze van de bewindslieden nl., dat het in de gezondheidszorg niet alleen gaat om technische, medische en verpleegkundige hulp, maar om een zorg voor de totale mens. De beschuldiging, dat het levensbeschouwelijke zelf-doen onze gezondheidszorg zo kostbaar maakt is onjuist. Dit neemt niet weg, dat onze
fractie op het standpunt staat, dat ook bij een erkenning van de
levensbeschouwelijke aspecten bij de huidige stand van zaken
met o.a. de moderne eisen van specifieke deskundigheid het uit
doelmatigheidsoverwegingen noodzakelijk is te komen tot allerhande samenwerkingsvormen. Overheid en particulier initiatief
zullen in goed overleg de moed moeten hebben een efficiënte
spreiding tot stand te brengen, waarbij uiteraard de doelmatigheid
niet het laatste woord mag hebben. Op het terrein van de gezondheidszorg ziet de fractie ook een belangrijke taak voor de
overheid weggelegd .. Een en ander zal ook zijn weerspiegeling
moeten vinden in het uitgavenbeleid van de overheid. Na gesproken te hebben over de studie inzake het eigen risico in de ziekenfondsverzekering van de Prof. mr. B. M. Telderstichting en het
rapport van de Dr. Wiardi-Beckmanstichting wordt op een aantal concrete punten nader ingegaan.
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Twijfel bestaat over de uitvoering van een wijkgezondheidszorg
met het huidige huisartsenbestand.
Ook in onze kring bestaat bezorgdheid over bepaalde ontwikkelingen op het gebied van de seksuele voorlichting. Enerzijds uit
schroom, anderzijds misschien door een soort geestelijke gemakzucht is in onze kring in het verleden onvoldoende over de seksuele voorlichting gedacht en gesproken. Met nadruk dient hierbij gesteld te worden, dat een doorslaan naar de andere kant in
wezen gevaarlijker is. De N.V.S.H. is de laatste maanden nogal
eens in het nieuws geweest door een voorlichting, die onnodig
kwetste. Moge dit begrijpelijk zijn, door een zekere reactiehouding in die kring, dit betekent niet, dat het aanvaardbaar is.
Tot slot wordt een pleidooi gehouden voor het geven van de hoogste prioriteit aan een herziening van de Krankzinnigenwet. Bij de
replieken wordt o.m. ingegaan op de bij sommigen in de Kamer
bestaande motieneurose.
Nadere inlichtingen worden gevraagd over de geneesmiddelenvoorziening en het geneesmiddelengebruik. In het kader van het
gehele welzijnsbeleid is het noodzakelijk, dat er een subsidiewet
komt. Hoe staan de bewindslieden tegenover deze gedachte?
In de vergadering van 19 december stelt de heer Aantjes een
vraag, die beantwoord wordt door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, neerkomende op het volgende: Is de staatssecretaris bereid naar vermogen te bevorderen, dat de overweg te
Dordrecht, die de wijk Sterrenburg met de binnenstad verbindt,
onverwijld een tijdelijke voorziening krijgt, zulks in afwachting
van een definitieve beveiliging, waarop reeds eerder is aangedrongen? De staatssecretaris antwoordt hier o.m. op, dat bij de
overweg op de drukke uren een bewaking is ingesteld, welke gehandhaafd zal blijven totdat de a.h.o.b. in werking gesteld is.
Op 19 december spreekt de heer Boersma naar aanleiding van de
begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
De premiedruk houdt de gemoederen de laatste tijd nogal heftig
bezig. De premiedruk is dit jaar gestegen tot 35,3% van het premieplichtige inkomen. Verschillende groepen dreigen hierdoor
in bijzonder sterke mate in de knel te geraken. In het algemeen
zijn het de middengroepen en de grote groepen zelfstandigen,
waarvoor de premielast welhaast oudragelijk wordt. Dit komt mede door de wijze, waarop de premie geheven wordt. Dit is een bijzonder ingewikkelde zaak, wellicht kan hiervoor toch een goede
oplossing gevonden worden, Vele mensen zijn geëmotioneerd over
het plan de kinderbijslag van het eerste kind te ficseren en deze
eventueel geleidelijk af te schaffen. Dit vraagstuk moeten we
nuchter bezien. Indien iedereen van mening is, dat de premiedruk
te hoog is, kan men natuurlijk niet steeds de boot blijven afhouden.
Het is zonder meer een feit, dat vooral jonge gezinnen zware lasten dragen en dat de geboorte van het eerste kind veel extra
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kosten meebrengt. In dit verband wordt de minister gevraagd of
een baby-uitzetbijslag overwogen kan worden.
Na bespreking van nog een aantal concrete punten op het terrein
van de sociale verzekeringen, wordt aandacht gevraagd voor de
werkloosheid.
Het blijft met de economie van ons land een zaak van oppassen.
Toch zijn er lichtpunten, die betrekking hebben op de ontwikkeling van de bedrijfsinvesteringen en de export. Het benauwende
punt van de werkloosheid blijft echter. We zitten daarbij ook met
het probleem hoe we te weten komen wat precies het effect is van
de tot nu toe genomen maatregelen. We weten, dat er miljoenen
guldens in verschillende landsdelen zijn gestopt, maar we weten
niet wat dit in de nabije toekomst aan manuren heeft opgeleverd.
Met name voor twee provincies wordt de aandacht gevraagd, nl.
Limburg met een werkloosheidspercentage van 5,4% en Drenthe
met 7,6%. Deze percentages zijn afschuweHjk hoog en in wezen
volstrekt onaanvaardbaar. In dit verband wordt ook de aandacht
van de minister van Sociale Zaken gevestigd op het binnenkort te
verwachten rapport over het noorden des lands. Ook voor hem is
dit rapport van belang in zoverre hij erop let, dat het in het rapport niet alleen gaat om een analyse, maar dat er ook plannen
ontvouwd worden, die de onaanvaardbare toestand van de werkl'oosheid daadwerkelijk bestrijden.
Vervolgens wordt de loonpolitiek aan de orde gesteld. Het loonpolitieke systeem is wéér gewijzigd. Partijen hebben gezegd, dat
ze een grotere zelfstandigheid en meer differentiatie wensen. Dit
komt erop neer, dat het nieuwe systeem gekenmerkt wordt door
een zeer vergaande mate van vrijheid. Er is daarbij een .zekere
rdl voor de overheid aanwezig, vooralsnog fungeert deze bij spreker als een onzekere rol. De oude asymmetrie doet zich hierbij
weer voor, nl. wel het regelen van het ingrijpen, wanneer het te
ver naar boven gaat, maar men kan niets doen aan de uitschieters
naar beneden. Hierbij valt alleen op te merken, dat het minimuminkomen in zijn algemeenheid als een grens naar beneden kan
fungeren. Veel zal afhangen van het verantwoordlijkheidsbesef
van de betrokken partij en. Veel zal ook afhangen van het antwoord op de vraag, of partijen bereid zullen zijn, straks !verschillen te accepteren. Hierbij valt te denken aan de bekende
achterstandsfilosofie, die in de achter ons liggende jaren zo veelvuldig is toegepast. Een ander punt, dat nog niet geheel duidelijk
is, betreft het ingrijpen van de overheid.
Tot slot wordt nog gesproken over het minimuminkomen. Voorlopig zullen we - als partijen aan hun oorspronkelijke standpunt
blijven vasthouden en de Kamer er niets aan doet - tot 1 juli
moeten wachten voor hier een verhoging komt. Verheugd is spreker over het feit, dat de bewindsman er alsnog in geslaagd i~ de
partijen weer aan de tafel te krijgen.
Bij de replieken maakt de heer Boersma nog een aantal korte opmerkingen over het minimuminkomen, terwijl nogmaals gewezen
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wordt op het belang van het komende rapport over het noorden
des lands. Deze nota moet niet alleen een analyse geven, maar
ook een plan bevatten.
Bij de behandeling van de begroting voor Economische Zaken, die
op 20 december plaatsvindt, voert de heer Goudzwaard het woord,
Hij wil nagaan of de minister over voldoende en voldoend gerichte instrumenten beschikt om de doelstellingen te realiseren,
die hij zich voor ogen stelt. Drie kanten interesseren spreker daarbij het meest. In de eerste plaats de doelstelling van het kabinet
om de besparingen op te voeren, in de tweede plaats het streven
om de werkloosheid tegen te gaan en in de derde plaats het
speur- en ontwikkelingswerk en de bevordering daarvan. Voorzover spreker kon nagaan is dit de eerste keer, dat een minister
van Economische Zaken zo expliciet de toeneming van de spaarquota tot een hoofddoelstelling van zijn beleid heeft gemaakt.
Men zou zich kunnen afvragen of dit wel nodig is. Hierop dient
ondubbelzinnig "ja" geantwoord te worden.
Vergroting van de besparingen is een vitale zaak. Dit wetende is de
heer Goudzwaard niet in alle opzichten gerust met betrekking tot
het instrumentarium, dat het kabinet wil gebruiken. Hij vraagt
zich twee dingen af. In de eerste plaats of de overheid wel voldoende greep heeft op de winstontwikkeling, gelet op de vrijheid
van de loonvorming en de bestaande prijsafspraken. Naarmate die
greep minder is, komt immers de spaardoelstelling in de lucht te
hangen. In de tweede plaats is de vraag, in hoeverre de overheid
door ongeclausuleerd te streven naar een versterking van de
winstvoet recht kan doen aan "het grootste belang van een rechtvaardige inkomensverdeling" waarover in de regeringsverklaring
van 18 april jl. gesproken is.
De conclusie mag getrokken worden, dat het gereedschap van het
kabinet om de besparingen op te voeren aanvulling nodig heeft.
Op vier punten kan hierbij de aandacht gevestigd worden. In de
eerste plaats is het nodig additioneel een beleid ter stimulering
van de spaarquote van de werknemers te voeren. Vanuit de urgentie van de opvoering van de spaarquote bezien mag en verdere, in de toekomst gelegen switch van de direkte naar de indirekte belastingen niet worden uitgesloten. Ten aanizen van die
switch blijven wij ook de eis stellen van voldoende en uitgebreide compensaties voor de lagere inkomenstrekkers. In de derde
plaats zal de overheid binnen de groep van de winsttrekkers dienen te mikken op een grotere spreiding van de winsten. Tenslotte
zal de overheid de bereidheid moeten bezitten het in de samenleving dreigende spaartekort in haar eigen huishouding te compenseren.
Ook op het punt van de werkloosheidsbestrijding wordt het instrumentarium van de minister onder de loupe genomen. Het
standpunt van de fractie ten aapzien van de werkloosheidsbestrijding kan in drie punten samengevat worden. Het tempo van
het herstel van de betalingsbalans vinden wij een zeer belang232

rijke zaak. Zodra het tempo van het herstel toeneemt, komt er
meer ruimte voor gerichte werkgelegenheidsprogramma's. Wanneer de werkloosheidsdaling zich voortzet - in december is dit
lichtelijk begonnen - lijkt het ons onjuist verdere werkgelegenheidsprogramma's tot uitvoering te brengen. In de derde plaats
zal - indien de werkloosheid in het komende kwartaal niet verbetert - een uitvoering. van verdere !programma's overwogen
moeten worden. Geldt het voorgaande voor de conjuncturele
werkloosheid, de werkloosheid kan ook van structurele aard zijn.
Rationalisaties en diepte-investeringen, regionale vestigingstekorten en malaise in bepaalde bedrijfstakken, kunnen hiervoor als
oorzaken worden genoemd. De dienstensector zal een belangrijke
opvangmogelijkheid voor de werkgelegenheid dienen te worden,
maar de structuur van deze sector moet daartoe verbeterd worden. De grenzen tussen het regionale beleid en het bedrijfstakbeleid zijn wat aan het vervagen. Aan deze ontwikkeling zit een
gevaarlijke kant.
Tenslotte spreekt de heer Goudzwaard nog over de bevordering
van het ontwikkelings- en speurwerk. De technische kloof tussen
de Verenigde Staten en de rest van het westelijke halfrond is zeker niet in de laatste plaats een toepassingskloof. De minister
heeft dit gezien en is ook daarom gekomen tot een rechtstreekse
stimulering van het speur- en ontwikkelingswerk in ondernemingen. Is het wellicht wenselijk in deze kabinetsperiode een zekere
formulering van de algemene voorwaarden te codificeren, waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd?
Enige nadere objectivering van deze voorwaarden is in een democratische rechtsstaat onontbeerlijk.
Bij de algemene beraadslagingen betreffende de U.N.C.T.A.D.
zegt de heer Goudzwaard onder meer het volgende. Het gaat hierbij niet alleen om zaken van financiële hulp, maar ook de handelspolitiek is nu ter discussie. Deze ruimere probleemstelling is
zakelijker en juister. Wij staan vandaag voor de uitdaging onze
economische orde in de komende jaren tot een hulpeconomie om
te bouwen. Hiervoor is een internationale strategie vereist. Een
drietal punten wordt vervolgens aan de orde gesteld. De toekenning van de algemene niet-wederkerige preferenties representeert een typisch stukje ombouw van onze bestaande orde. Onze
economische orde is immers gebaseerd op het principe van het do
ut des. Wanneer men echter op het vlak van de handelspolitiek
voorrechten aan ontwikkelingslanden gaat geven zonder daarvoor
een wederkerig voorrecht terug te verlangen, is dit principe op
een belangrijk punt doorbroken.
Spreker zegt de minister voor Ontwikkelingshulp dank, dat hij
aan het principe van de niet-wederkerigheid van de voorkeursrechten onverkort de hand heeft gehouden. Ook het vraagstuk
van de internationale arbeidsverdeling wordt besprokeen. Waarom is dit onderwerp niet als en afzonderlijk punt op de agenda
van de U.N.C.T.A.D. II geëntameerd? Hoe zal de procedure bij de
U.N.C.T.A.D. U zijn? Zal de Nederlandse delegatie zich conforme233

ren aan det Q.E.S.O.-compromis in de onderhandeEngen of zal zij
haar eigen standpunt handhaven, ook voor zover dit verder gaat
dan het O.o.S.O.-compromis?
Naar aanleiding van de re.gerin.gsverklaring over de jongste ontwikkeling ten aanzien van de aanvrage van he·t Verenigd Koninkrijk en andere landen voor het lidmaatschap van d'e Eu,ropese Gemeenschappen spreekt de fractievoorzitter, de heer Biesheuvel, op 21 december.
De betekenis van dit debat is van tweeërlei aard. In de eerste
plaats is de Kamer erop uit de Regering steun te bieden in verband met het verdere overleg, dat gevoerd moet worden. Deze
steun blijkt o.m. uit een motie, ondertekend door de P.v.d.A., de
K.V.P., de V.V.D., de A.R.P., de C.H.U. en D '66. De eensgezindheid, die in deze motie gestalte heeft gekregen is een verheugend
verschijnsel. In de tweede plaats wordt het door dit debat mogelijk, dat- verschillende groeperingen een inzicht verschaffen over
de opvattingen, die te dien aanzien bij hun fracties leven.
De crisis in de E.E.G. is geen nieuw verschijnsel, latent is ze aanwezig sedert 1958, toen generaal de Gaulle in Frankrijk aan het
bewind kwam. Driemaal - in 1963, 1965 en 1967 - is onder zijn
bewind een conflict naar voren gekomen.
Een en dezelfde Franse conceptie ligt eraan ten grondslag, die
op enkele punten fundamenteel verschilt met die van de vijf
andere partners, nl. op het punt van de openheid tegenover de
buitenwereld, niet alleen betreffende de toetreding tot de E.E.G.
van nieuwe leden, maar ook betreffende een nauwere samenwerking in breder Atlantisch verband en op het punt van de fusions d'intérêts en wanneer het erom gaat om aan de versterking van de Europese organen, met name aan die van het Europese Parlement wezenlijke inhoud te geven.
In het algemeen heeft het betoog van de minister de fractie aangesproken, maar er blijven enkele vragen. Geheel vallen wij de
regering bij ten aanzien van de veroordeling van het Franse optreden. Wat betreft de uitgangspunten wordt het volgende opgemerkt. De toetreding van Engeland en van de andere landen
~ot de E.E.G. is een zaak, die op de agenda blijft staan. Deze zaak
moet primair tot een oplossing gebracht worden binnen de geeigende organen van de Gemeenschap.
Met waardering heeft de fractie kennisgenomen van het feit,
dat de vijf regeringen en de commissie onverminderd de fundamentele doelstellingen van het Verdrag van Rome zijn blijven
verdedigen. Wij zullen dit ook gaarne als richtsnoer voor de toekomst zien. Er is sprake van een politiek conflict tussen de Vijf
en Frankrijk. Een politiek conflict dient op het politieke vlak te
worden uitgevochten. De economisch-sociale politiek van de Gemeenschap, die een verlengstuk is van het nationale sociaal-economische beleid, is naar onze mening geen deugdelijk wapen om
politieke geschillen tot een afdoende oplossing te brengen. Wanneer de minister er dan ook van spreekt, dat "onder zulke om-
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standigheden de noodzakelijkheid zich voor kan gaan doen het
beleid op een andere leest te schoeien en aan een beperkte werkelijkheid aan te passen", is dit een zeer vage formulering. Voor
wat dit gedeelte betreft onthoudt spreker zich dan ook zowel
van een beoordeling als een blijk van instemming.
Hoezeer wij kunnen begrijpen, dat de ministers van landbouw
hun beraadslgingen deze week hebben geschorst, wij vragen ons
toch af of hierbij de juiste procedure is gevolgd. Opheldering is
hier gewenst. Ons dient steeds voor ogen te staan dat men bereid
moet zijn, elk ogenblik, wanneer dit kan, Frankrijk bij het overleg te betrekken en dit in het normale E.E.G.-kader in de daarvoor geëigende organen voort te zetten, maar dan mét het punt
van de toetreding van Engeland.
Bij de interpellatie van de heer Westerhout betreffende de tarie;ven van de veren over de Westerschelde, spreekt de heer Aantjes op 21 december.
Wij moeten ervoor oppassen geen gevoel van achterstelling te
kweken. Er is ook geen reden deze zaak zo te benaderen en het
beleid van de regering is er niet op gericht dit te doen. Dat de
verhoging van de tarieven in strijd is met het stimuleringsstreven van de regering inzake de industriële ontwikkeling van Zeeland is onjuist. Juist dank zij het op gang komen van de industriële' ontwikkeling is de belasting van de Westersehelde-veren
zo groot geworden. Dat er extra maatregelingen genomen moesten worden, die tot zulke grote eMtra exploitatielasten leiden,
wordt juist door deze ontwikkeling veroorzaakt. Natuurlijk is de
beslissing onaangenaam en niet zonder gevolgen, met name niet
voor het beroepsvervoer. Er zijn dan ook gegronde argumenten
tegen deze beslissing aan te voeren. Alle factoren afwegende
meent het grootst mogelijke deel van de fractie echter toch niet,
dat die argumenten het zwaarst moeten wegen.
De heer Van Bennekom stemt vóór de motie van de heer Westerhout, de overige leden van de fractie stemmen tegen. De motie wordt met 69 tegen 51 stemmen verworpen.
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
In de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, welke op 7 en
8 juni hijeen kwam, voerden de !heren Boe.rtien, Goudzwaard en
Zijlstra het woord. Aan de orde is de behandeling van het versla.g
betref~ende de uitwerking en toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en van he.t
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie over 1966.
De heer Boertien is er verheugd o~·eT, da:t zich een hetere ooördinatie .tussen de Benelux-landen gaat aftekenen, wanneeT !het
gaat om de buitenlandse politiek. Nade.re informatie wordt ·v,an de
Regering gevraagd inzaiDe een 'associatie-dausule, die in e·en overwogen handelsovereenkomst met Spanje !ZOU zijn opgenomen. De
associatie van Israël met de E.E.G. he•e:Dt on!Z·e warme sympathie.
Enigszins bezorgd is spreker over de voortgang van de Europese
ver,voersproblematiek. Ook :gaat ihij nader in op de stagnatie orp
het gebied van de Euratom.
De heer Goudzwaard de•elt namens de fra:ctie mede, dat de r•esultaten van de Kennedy-ronde,. met name op langere temnijn,
positief gewaardeerd worden. De verruiming van onze export
en de inv1Qied daar~~an op de betalingsbalans, de internationale
ar:beids,v·erdeling 'en de steunpolitiek worden hie11bij in de 'oordeelsvOTming betrokken.
De heer Zijlstra betui:gt de minister zijn 'waardering voor !het
resultaat, dat in Brussel is bereikt, met name :V1oor de oms.tandi,gheid, dat de open markt voor de veredelingslandbouw een feit is
geworden. waarbij de Nederlandse landbouw zo'n uitermate groot
belang :heef,t. Ver·volgens stelt hij een aantal ·vragen o~er de
markt- en prijspolitiek en de structuurpolitiek.
In de vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, welke op 22 en 23 augustus vergaderde werd het woord
gevoerd o.m. door de heren Van der Sluis, Goudzwaard en Zijlstra. Aan de orde is de behandeling van de Tweede nota over de
Ruimtelijke Ordening in Neder!Jand.
De heer Van der .Sluis zegt, dat de fractie de nota naar V10rm en
presentatie •voort.reffelijk 'Vindt . .Zij ~ormt een wezenlijke lbijdra·
ge voor de gedaohtenvorming. De structuurschets smeer·t als het
ware de bevolking uit over allerlei delen van het land en geeft
daarbij e·en gewenst·e ontwilkkeling aan. De fractie is 'Van oordeel,
dat deze ontwikkeling staat of valt met de economische mogelijkheden. Bevolkingsspreiding is alleen te bereiken, indien de ·e·conomisohe onderg.r:ond daar:v.oor 'aanwezig is. In 'concre·to rijst daarom de vraag, waar het operationele plan v.an de Regering blijft,
dat de mQigelijkheden hiertoe biedt . ne ingreep .van de overheid
in het leempatroon ·van de gewone 'bur,ger is in deiZe groot, daarom
dringt spreker ·er op aan, dat de overheid de .wensen van de 'bur236

ger !ZOveel mogelijk respecteert. Aandacht wordt gevraagd .voor
de .reconstructie .Vlan onze <binnensteden. <Spreker •wiht verder op
het feit, dat wij in Nederland rgeren ·enkele ·echte city hebben, die
wellicht juist in internationaal verband noodzakelijk is.
De :heer Goudzwaar·d stelt dat het rbij het ruimtelijk rbeleid ·vooral
gaat om de taak van de overheid voor hert .gehele ·volk ·voldoende
levensv;oor>waarden .te soheppen. Dat betekent, dat de overlheidi
de ,be,V'oLking in de dichtbevolkte gebieden hulp biedt w>aar deze
stoot ·tegen de randen V•an het eigen lev·ensmilieu, terwijl in de
dunbe·volkte gebi·eden de ibevolking te hulp gelmmen moet rworden, waar ze .voldoende economisühe ontplooiingsmogelijkheden
mist. Deze twee doelen zijn goeddeels bereikt, indien effectief in
ons land een andere bevolkingss:preiding is opgetreden. In deze
zin aanvaardt de fraotie de ibeleidspvognose in de nota ruimtelijke
ordening, omdat ze dan immers voort1vloeit uit de eigen taak van
de overheid ter voorlmming van een onle·e:flbaar klimaat. VerpLaatsing v.an de rijksdiensten is naar het oordeel •van de .spreker een
complementair instrument; ihet kan nooit het enig·e instrument
zijn, het is hoogstens een aanvulling.
Naar aanleiding van het thema .van de gebundelde deconcentrratie formuleert de iheer Goudzwaard een diri·etal eisen om deze
te effecturen nl. die van een goede inrichting van de spanningsgebieden vlakbij de grote steden, de aansluiting bij de schaalvergroting bij het platteland en de naar functies geschakeerde stadsgewesten.
De :heer Zijlstra heeft rbij de standpuntbepaling de opvatting over
de vraag hoe de Regering de functie, de bebouwing en de ordening van de landelijke gebieden ziet, gemist. Dit behoort toch ook
in de :hoofdlijnen thuis. Verder s.telt spr. ·een aantal ·vragen aan de
minister o.m. over het conserverende karakter, dat een wantal
maatregelen kan hebben, de ·conflictmogelijrkheid, die daarin gelegen is en het rvraagstuk rvan "de tweede woning".
Op 12 september kwam de vaste Commissie voor Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening bijeen om te beraadslagen over de verdere behandeling van de Tweede nota over de Ruimtelijke Ordening. Dit betreft de financiële aspecten van de ruimtelijke ordening, de bestuurlijke organisatie en de samenlevingsopbouw.
De heer Goudzwaard merkrte op, dat ·er een afstand bestaat tussen
het beleid aan de ene kant ·en het prog.ramma, dat in de nota is
opg.enomen aan de ander·e kant. Dit lijkt ihem een rvoor de toekomst onwenselijke situatie. De discussie in dez·e Kamer rwmdt
alleen zinvol als .gesproken kan worden over de financiering van
die ruwtelijk-operationele deelplannen, die nog moeten komen.
Sprreker acht het essen:tie.el, dat ·er ten aamzien van die plannen
ook inderdaad een inzicht rworrdt geg·eVlen van de financiële consequenties. AUeen op deze wijze kan ·er een prioriteitenkeuze uitkomen. Eén punt wil spreker in het centrum van zijn betoog stellen en wel het volgende: goede ruimtelijke plannen zijn in hoge
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mate zelffinancier·end en kunnen d1t ook tzijn. Een illustratie hiervan wordt gevonden in het rapport "Toekomst voor Randstads
groene ruimte" van het College van Advies van de Anti-Revo~
lutionairre Partij.
De lb.·eer Van de.r ;Sluis wijst op de g;rote pl:aats, die de !bestuurlijke org.anisatie in de tweede nota over de ruimteliji~e ordening
inneemt. Dit illustreer.t de 'Vr·ees, dat de !bestuurlijke ontJwi~keling.
zal achterlblij;ven lbij de maatschappelijke ontwikkeling. :Aanpassing •van de grenJzen ;van g·emeent•en en provincies is ·echter alle,en
niet 'Voldoende om dit achter!blij.ven 1te ~oorkomen. Hiernaast !Zal
- n;aa;r de menin.g van velen - aanpassing van de onderlinge
taakverdeUng tuss.en de drie hestaande hestuurslagen noodzakelij;k zijn.
In de vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de
Nederlandse Antillen, welke op 26 oktober gehouden werd, treedt
de heer Kieft als woordvoerder van de fractie op.
De heer Kieft sprak daarbij onder meer over de volgende onderwerpen. In de achter ons liggende jaren is een aantal belangrijke
"nfrastructurele projecten klaargekomen; de indruk bestaat, I'J:at
de follow-up wat minder vlot verloopt. Het is een belangrijke
zaak, dat het fiscale investeringsklimaat wat soepeler gemaakt
wordt.
Het is een verheugend feit, dat de minister zoveel aandacht
schenkt aan de technische en economische bijstand. Wat gedaan
wordt is echter nog niet genoeg, omdat ook de behoefte bestaat
aan een duidelijke culturele inbreng.
In de vaste commissie voor Justitie, welke op 19 en 26 oktober
vergaderde voerden namens de fractie de heren Boertien, Diepenhorst en Geelkerken het woord.
De·heer Boertien brengt naar voren, dat hij zich zijn mening over
de verruiming van de kansspelen voorbehoudt. Bij verschillende
onderwerpen wordt in de Memorie van Toelichting vermeld, dat
er geen gelden voor beschikbaar zijn. Het zou daarom goed zijn,
indien de minister de Kamer inlicht over de gelden, die hij beschikbaar zou moeten hebben om zijn plannen te kunnen realiseren. Mede in vergelijking met andere departementen zou de
Kamer dan in staat zijn de prioriteiten te bepalen. Spreker maakt
o.a. ook een aantal opmerkingen over de toelatingscriteria van
buitenlandse pleegkinderen.
De heer Diepenhorst stelt vragen over de ministeriële doelstelling, zoals die is neergelegd in de Inleiding van de Memorie van
Toelichting in verband met de ontwikkeling van rechtsstaat tot
welvaarts- en welzijnsstaat. Bij het beleid ten aanzien van de
oorlogsmisdadigers merkt spreker op, dat het moeilijk is van tevoren over gratieverleningen te spreken; het betreft hier immers een
prerogatief van de Kroon.
Een zo krachtig mogelijke verbetering van de huizen van bewaring is nodig; sommige hiervan zijn namelijk voor de opneming
van jeugdigen niet geschikt. De contacten van de jeugdigen al-
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daar met anderen zijn minder gewenst. Meer dan tot nu toe zal
de reclassering - d.w.z. het particulier initiatief - in de toekomst betrokken moeten worden bij de tenuitvoerlegging van
de straf.
De heer Geelkerken spreekt onder meer over het onteigeningsrecht en vraagt inlichtingen over de aard van een nieuwe studie
daarover, die de minister bevorderen wil. De onteigening functioneert op het ogenblik niet bevredigend. Dit valt ook niet te
verwonderen, daar ten tijde van het maken van de wet de situatie
een geheel andere was dan thans. Een versnelling van de procedure is op zijn plaats. In dit verband geeft spreker de minister in
overweging met een partiële wetswijziging te komen. Hierbij kan
de mogelijkheid van een versnelling van de procedure geopend
worden, terwijl er tevens op gelet dient te worden, dat de kosten
niet uit de hand lopen.
De rechtsontwikkeling verloopt in de laatste jaren dusdanig snel,
dat er in de landen van de Benelux meer nieuw recht tot stand
komt, dan er eenheid van recht gerealiseerd wordt. Blijvende
bij onze mening, dat de Benelux-landen naar elkaar toe moeten
groeien, betekent dit, dat helt tempo van de rechtseenmaking
drastisch herzien zal moeten worden.
De vaste commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk vergaderde op 18 en 19 oktober en op 9 november. Namens
de fractie wordt hierbij het woord gevoerd door de heren Kieft
en Van Bennekom.
De heer Kieft ziet, dat het welzijnsbeleid hoe langer hoe meer
in het centrum van het kabinetsbeleid moet staan. Het gaat erom,
dat dit departement ervoor zorgt, dat er ruimte wordt geschapen
voor de mensen om reëel mee te kunnen lopen. Op grond van het
totale beleid, zoals dit tot uitdrukking komt in de algemene inleiding van de minister, willen we haar beleid met vertrouwen
benaderen. We zullen er echter ook kritisch op toezien of de realisatie van dit beleid in de toekomst in overeenstemming is met
de memorie van toelichting. Spreker hoopt, dat de minister in de
komende jaren bijzondere aandacht zal schenken aan het op een
behoorlijk niveau brengen van het particulier initiatief. Zijn gedachten gaan hierbij uit naar de oprichting van e~n soort van
nationaal orgaan, in de geest van onze Sociaal-Economische Raad.
Van een dergelijk nationaal orgaan kan niet gezegd worden, dat
het verstarrend zal gaan werken.
Het kabinet dringt aan op het maken van meerjarenplannen, ook
de minister is duidelijk bezig met een p~anmatige opzet.
In verband hiermede zou het wellicht overweging verdienen ook
de gesubsidieerden te laten meedenken in de ontwikkelingen van
de komende tijd.
Bij het versterken van het contact tussen burgerij en kunstenaar
wordt gewezen op de mogelijkheid meer aandacht te besteden
aan het lekeneffect in de jury's en adviescommissies, die de minister instelt.

Duidelijk ingenomen toont spreker zich ten aanzien van het werk
van de jeugdherbergen. De Nederlandse Jeugdherbergcentrale
heeft echter reeds een aantal jaren met financiële moeilijkheden
te kampen. Wanneer hieraan niets gedaan wordt dreigt het gevaar, dat dit belangrijke werk niet verder zal kunnen worden
uitgebouwd, terwijl het bovendien moeilijk zal blijken het bestaande werk overeind te houden. De huidige situatie is niet
meer verantwoord. Spreker geeft vervolgens de mogelijke dekking aan, waaruit een verhoging van deze post op de begroting
te halen valt.
De heer Kieft vraagt de minister wat haar beleid zal zijn m.b.t.
de mini-omroepjes·. Er zijn voor de minister twee bronnen, waaruit het omroepbedrijf gefinancieerd kan worden: de luister- en
kijkgelden en de opbrengst van de reclame. De minister heeft
het plan uit de luister- en kijkgelden een bedrag te bestemmen
voor de Wereldomroep; uit de reclame-opbrengst wordt een bedrag gereserveerd voor de pers. Gaat de minister hiernaast nog
andere culturele activiteiten financieren uit de opbrengst van deze bronnen? Bij de begrotingsbehandeling 1966 heeft de toenmalige minister gezegd, dat hij veel aantrekkelijks in die richting
vond. Spreker is het daarmede niet eens.
Dankbaar is spreker voor het feit, dat de minister met ingang van
het jaar 1968 een bijzonder aantrekkelijk stuk vernieuwing met
betrekking tot het jeugdbeleid zal invoeren. Anderzijds moet de
opmerking gemaakt worden, dat, indien er financiële moeilijkheden zijn, altijd wordt getornd aan de toeslagregeling van artikel 11 van de subsidieregeling vrije jeugdvorming. Dat is ook nu
weer het geval; deze sector zal men echter volledig recht moeten
doen.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de A.O.R.-mensen. Derze mensen zijn in wezen allen oorlogsslachtoffers, weliswaar niet
in Nederland, maar in Indonesia. Als men de regeling voor deze
groep vergelijkt met die voor de oorlogs- en verzetsslachtoffers
in Nederland, valt die vergelijking slecht uit. De regeling voor
de A.O.R.-mensen is niet alleen heel laag, maar bovendien niet
welvaartsvast. De bewindsvrouwe wordt gevraagd of deze regeling wellicht verbeterd kan worden.
De heer Van Bennekom meent, dat het begrip "welzijn", dat ook
in de memorie van toelichting wordt gebruikt ietwat vaag blijft.
Vervolgens merkt hij op, dat de waardering voor het particulier
initiatief nog iets sterker dan tot dusver in de voorstellen en in
de voorbereiding van de wetgeving tot uitdrukking moet komen.
Het particulier initiatief wordt soms pas bij de voorbereiding van
allerlei maatregelen betrokken, wanneer de meningsvorming ten
departemente reeds tot op grote hoogte heeft plaatsgevonden; dat
is op zichzelf onjuist, ook bij die meningsvorming zal het particulier initiatief in een eerder stadium dan tot dusver betrokken
moeten worden. In verband met de veelheid van organisaties kan
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dit tijd gaan kosten; bij het overleg dienen de organisaties echter bijzonder vroegtijdig betrokken te worden.
Over het beleid met betrekking tot het maatschappelijk en cultureel welzijn in oude en nieuwe stadswijken merkt spreker op,
dat we hierbij het platteland niet mogen vergeten.
Spreker is er dankbaar voor, dat er iets gedaan is voor de Politieke Jongeren Contactraad; deze raad weet immers ook voor
een groot deel de min of meer ongrijpbare jeugd op te vangen,
die noch via het onderwijs noch via de vrije jeugdorganisaties de
mogelijkheid krijgt zich op deze materie verder te bezinnen. Bij
het doorlezen van de paragraaf over het gezinsbeleid kreeg spreker een huiver over het gevaar van het dirigisme, waardoor alle
gezinnen in één bedding zouden moeten worden geleid. Bovendien staan er veel vage termen in, waaraan denkt men b.v. bij de
methode van de gezinsbenadering?
Ten aanzien van het werk onder de zwakzinnigen zijn we er
dankbaar voor, dat dit werk goed van de grond kan komen, mede
dankzij de getroffen subsidieregelingen. De in ontwikkeling zijn
de instellingen verkeren echter in moeilijkheden wat betreft de
opbouw van hun apparaat. Met het oog daarop pleit spreker voor
deze in opbouw zijnde organen, opdat zij op dit punt enige verlichting krijgen.
Wat de Ambonnezen betreft is ons standpunt, dat het overleg
mét hen gevoerd moet worden en niet zonder hen. De verplaatsing van de Ambonnezen uit het woonoord "De Schattenberg" is
goed verlopen en tevens een goed voorbeeld van een gezond en
geslaagd overleg. Wanneer wordt begonnen met de bouw van de
reeds in 1964 toegezegde kerk voor de Ambonnezen in Tilburg?
Wat het voortgezet onderwijs betreft is het moment waarop de
begeleiding van de Ambonnese leerlingen niet meer nodig is ons
inziens nog niet aangebroken.
De steun aan de Molukse kerk mag niet in zo'n snel tempo verminderd worden, dat dit kerkelijk leven daardoor ernstige schade
lijdt.
De vaste commissie voor Defensie vergaderde op 18 en 26 oktober. Het woord werd hierbij gevoerd door de heren Geelkerken
en Walburg.
De heer Geelkerken vraagt naar de mogelijkheid van een antiraketstelsel voor het vrije Europa; indien de mogelijkheid daartoe bestaat, wat zijn de kosten daar dan van? Een vredesmachteenheid, gebruikt in het kader van een vredesoperatie moet geruime tijd zelfstandig kunnen optreden. Is dit voor landmachtonderdelen wellicht bezwaarlijk?
In het kader van de ontwikkeling van een vredesbeleid van de
Verenigde Naties is het van belang, dat beschikt kan worden
over een zich steeds uitbreidende vredesmacht als politiemacht.
Is Nederland in overleg getreden - of is men van plan dit te doen
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-- met andere landen? Is de Regering van plan initiatieven in
deze te ontwikkelen?
Zijn er wijzigingen in de taak van de marine te verwachten door
het min of meer opgeven van de Engelse posities beoosten Suez
en hun vermindering in de Middellandse Zee? De onderhandelingen met de Verenigde Staten omtrent de voortstuwing van
onderzeeboten met kernenergie hebben tot nu toe geen resultaat
gehad. Is er een kans op resultaten; voor onze defensie zou het
een ramp zijn, indien die kans gering was. In een tijd waarin
het aantal met kernenergie voortgestuwde onderzeeërs met name
in Rusland bijzonder wordt opgevoerd, vindt bij de N.A.V.O. niet
die opvoering plaats, die mogelijk zou zijn, wanneer Nederland
daartoe in de gelegenheid werd gesteld.
De heer Walburg wijst op het gebrek aan oefenterreinen, dit bepaalt mede de mate van geoefendheid van onze troepen, hij
vraagt de minister of deze van oordeel is, dat de geoefendheid
van onze divisies voldoende is. In de marine werkt voortdurend
een soort efficiëntiecommissie aan het doorlichten van de vloot,
is het wellicht aanbevelenswaardig ook zo'n commissie in te stellen voor de landmacht en de luchtmacht? Dieper gaat spreker
in op het volgende. Deze begroting is aanvaardbaar, maar als
het er op aankomt eigenlijk nauwelijks. Niet, omdat deze begroting te hoog is, maar veeleer is het spreker's vrees, dat deze te
laag is. "Wij zijn bezig met een bijzonder ernstige zaak, de zaak
van de vrede, de vrijheid en de veiligheid van ons land". Vermeden moet worden, dat het ooit weer zo ver komt, dat jongens
naar de bedreigde grenzen gaan met wapens die minder doelmatig zijn dan die, waartegenover zij eventueel komen te staan.
Een socialistische motie, die op vermindering van de defensieuitgaven uitkomt, is dan ook niet aanvaardbaar. Aangedrongen
wordt op de inschakeling van de Nederlandse industrie bij de
planning van de benodigde voorzieningen op materieel gebied.
Diensttijdverkorting zal nooit de instemming verwerven, als dit
moet gaan ten koste van de geoefendheid. Zorgen heeft spreker
ook ten aanzien van de territoriale gebiedsbeveiliging, deze is
namelijk onvoldoende. Is het mogelijk de Nationale Reserve te
activeren en te populariseren? Spreker breekt een lans voor meer
wellevendheid in het leger; vloeken in het leger is afkeurenswaardig, het is bovendien ook een zonde. Aan de salariëring van
het dienstplichtig personeel kan verder gebouwd worden, zodra
er ruimte is. Gevraagd wordt aan de minister de grootst mogelijke soepelheid te betrachten ten opzichte van de militaire tehuizen. Ook wordt onder meer nog gesproken over het militaire
belangenreglement en de werktijden van het militaire personeel.
De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen kwam bijeen op de navolgende data: 31 oktober, 1, 2, 7 en 8 november.
(Op de laatste datum gecombineerd vergaderende met de vaste
commissie voor Sociale Zaken:). Het woord wordt hierbij van
onze kant gevoerd door de heren Van Bennekom, Diepenhorst,
Veerman en Boersma.

De heer Van Bennekom zegt,' dat de fractie een beheerst vertrouwen heeft in de bewindsman. De her- en bijscholingscursussen
genieten een grote belangstelling, de kleuterleidsters mogen hierbij niet vergeten worden. Nadere opheldering wordt gevraagd
over de her_ en bijscholing voor de leerkrachten van het voortgezet onderwijs. Gaarne had spreker gehoord, dat de doorstromings_
mogelijkheid naar het wetenschappelijk onderwijs ook gold voor
leerlingen van kweekscholen, die ook tot het hogere beroepsonderwijs behoren. Over de inrichting van de examens - vooral bij
v.h.m.o. en kweekscholen - wordt opgemerkt, dat hierbij een
bezuiniging te bereiken valt door het snoeimes in het aantal gecommitteerden te zetten. Een efficiënte controle is mogelijk zonder het grote aantal gecommitteerden, dat de regelmatige voortgang van het onderwijs bovendien stagneert. De wijze, waarop
het overleg met de onderwijsorganisaties functioneert vervult
spreker met zorg. Een vlottere gang van zaken - ook in kwesties die betrekking hebben op de rechtspositie - wordt gaarne
gezien. Met vreugde wordt geconstateerd, dat de verhouding tussen de stichting voor onderzoek van het onderwijs en de pedagogische centra, volkomen uit particulier initiatief ontstaan, goed is.
Gevraagd wordt of de minister bereid is te bevorderen, dat op
de brugklasse van de rijksscholen in Friesland ook het Fries volgens artikel 11 van de Overgangswet wordt ingevoerd. Is het mogelijk het overleg met de allereerst betrokkenen inzake de lerarenopleiding opnieuw te beginnen, zonder zich te binden aan de
conclusie, zoals deze in het rapport zijn vastgelegd? Ten aanzien
van de financiering van het onderwijs moeten we nuchterheid
betrachten. Wij moeten ervoor oppassen, dat wij ons laten brengen in een stemming alsof er voor het onderwijs in ons land niets
of veel te weinig wordt gedaan. Dit neemt niet weg, dat er moeilijkheden kunnen zijn, zoals b.v. over de retributies met betrekking tot het kleuteronderwijs. Sociaal bezien is dit een moeilijke
zaak. In het algemeen heeft spreker waardering voor de wijze
waarop de Nederlandse Studentenraad werkt.
Men behoeft het nog niet in alle opzichten met de raad eens te
zijn om deze waardering op te brengen. Wordt de N.S.R. ingeschakeld bij het onderzoek, dat het departement instelt naar de
juistheid van de gedane steekproeven?
De heer Diepenhorst spreekt onder meer over de positie van de
Onderwijsraad. Dit college verricht uiterst waardevolle arbeid
vooral op legaal gebied. Spreker verzoekt in overweging te nemen nog wat meer adviezen van dit college te vragen op pedagogisch-didactisch terrein, omdat in de Onderwijsraad veel kennis
gebundeld is.
De heer Veerman vraagt aandacht voor de taakverzwaring van
de docenten in verband met de invoering van de mammoetwet,
ook voor het departement is hier sprake van een moeilijke opgave. De docenten verkeren echter in een ontmoedigende onzekerheid; gesteld mag worden, dat men bereid is aan deze zaak
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mee te werken. Niets is dan echter zo fnuikend als de onzekerheid
over de toekomstige eigen positie. Op tal van concrete punten
wordt nog nader ingegaan. Met de verlaging van "34 naar 32"
heeft spreker op zichzelf geen moeite, maar laat 32 geen magisch
getal worden. Waarom moet het lager beroepsonderwijs ook naar
32 toe? De harmonisatie moet in dit opzicht niet te ver worden
doorgevoerd.
De heer Boersma zegt, dat in ons land nog te veel mensen zijn,
die verschijnselen als werkloosheid in het algemeen en jeugdwerkloosheid in het bijzonder als een min of meer wetmatige
zaak beschouwen. Spreker geeft er de voorkeur aan wanneer
ter plaatse zelf, in de regio's het werk voor de betrokkenen kan
worden gevonden. Verheugd is hij tevens dat er in dat opzicht
ook vanuit het particulier initiatief het een en ander is gedaan.
Vervolgens wordt het probleem van de jeugdmigratie besproken. Met de bewindslieden is spreker het eens, dat op basis van
vrijwilligheid gekozen dient te worden voor een regeling, die de
trek naar het westen tijdelijk bevordert. Op het gebied van de
voorlichting van de betreffende maatregel is nog niet voldoende
zorg besteed.
De vaste commissie voor Socia)e Zaken kwam bijeen op 31 oktober, 1 november, 8 november (gecombineerd met de vaste commissie voor Onderwijs en W·etenschappeu, 14 en 19 december.
Het woord werd gevoerd door mejuffrouw Van Leeuwen en de
heer Boersma.
Mej. Van Leeuwen zegt, dat een spoedige studie nodig lijkt over
de vraag of het juist is, dat de vrouw op oudere leeftijd fysiek en
psychisch verder ongeschikt is voor een plaats in het arbeidsproces dan de man. Wij kennen een premiereductiegrens en een
premievrijstellingsgrens voor de volksverzekeringen. Dit helpt de
groep van de kleine zelfstandigen. Die grenzen zijn echter sedert
1964 dezelfde gebleven. In de toelichtende staat is het mej. Van
Leeuwen opgevallen, dat hier voor het volgende jaar bij de verschillende hoofdstukken lagere bedragen worden geraamd dan in
1966 en 1967. Kan de Minister hierover meer vertellen, vooral tegen de achtergrond van de gerechtvaardigde verlangens op dit
punt vanuit de kringen van de middenstand en de agrariërs?
T.a.v. de beroepsmobiliteit maakt spreekster enkele opmerkingen
over de gewezen agrarische ondernemers, met name over hen,
die niet onder de werking van het Ontwikkelings- en Saneringsfouds vallen. Zij heeft de indruk, dat de scholingsmaatregelen en
-faciliteiten van het ministerie ten aanzien van deze groep niet al
te best functioneren. Zou het wellicht mogelijk zijn hier te komen tot een meer gerichte aanpak in een richting, die analoog
loopt met die, welke gekozen is voor de afvloeiende mijnarbeiders?
De heer Boersma vindt de gedachte van het invoeren van een
minimum dagloon in de Werkloosheidswet sympathiek, temeer,
daar de 80% niet altijd van het minimum inkomen wordt berekend,
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maar van het minimum loon. In dit verband dringt spreker aan
op een gesprek over dit punt met de organen, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Voor 1968 zijn er nogal wat factoren werkzaam, die de kosten van levensonderhoud zullen doen stijgen, in
wezen blijft er geen ruimte voor de werknemers over. Vervolgens maakt spreker een aantal opmerkingen o.a. over het minimum-inkomen.
In de toekomst zal er ongetwijfeld een wettelijk systeem komen,
dat regelt wat er met het minimum-inkomen gaat gebeuren. In
afwachting daarvan - gelet op de kostenstijgingen - moeten
wij per 1 januari 1968 aan het minimum-inkomen iets doen. Het
ogenblik is echter moeilijk, omdat we niet weten hoe we formeel
ervoor staan. Welke is b.v. de positie van het College van Rijksbemiddelaars of van een niet-ambtelijk college? Bestaat er reeds
eenheid van opvatting bij de opstelling van de werkloosheidscijfers met betrekking tot de vraag welke seizoencomponent men
daarbij moet hanteren? Met betrekking tot de geografische mobiliteit worden verschillende opvattingen vernomen, wat denkt
de bewindsman in dit verband van de opvatting, dat men niet
meer moet proberen het werk bij de mensen te brengen, maar
dat men het omgekeerde moet doen?
De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vergaderde op
31 oktober, 1, 2 en 7 november ter behandeling van de begroting.
Het woord werd hierbij gevoerd door de heren Aantjes, Boertien, Schakel en Walburg.
De heer Aantjes sprekend over het openbaar vervoer en subsidiëring daarvan wijst op de consequenties daarvan, deze dienen
goed overwogen en van te voren doordacht te worden. De vraag
komt hierbij naar voren, welke de rechtsgrond van deze subsidiëring is. Bij de ingebruikneming van de nieuwe luchthaven
Schiphol zijn er tal van moeilijkheden geweest, kan de minister
de verzekering geven, dat men de moeilijkheden nu te boven is?
Is er van de kant van de luchtvaartmaatschappijen voldoende
inspraak in het beleid van de luchthaven Schiphol? Er bestaan
commerciële tegenstellingen, dat is één kant van de zaak, er is
echter ook een grote overeenkomst van belangen: het kan de
luchthaven Schiphol niet goed gaan, als het de K.L.M. slecht
gaat en omgekeerd. Reeds jarenlang zijn er uitspraken gedaan,
die toezegging inhielden met betrekking tot de verbetering van
de Schevenningse buitenhaven. Het is voor Scheveningen bijzonder triest te moeten ervaren, dat de verhoging van de post
"voorbereiding van de verbetering van de buitenhaven te Scheveningen" op de begroting niet wordt gebruikt om elders vrijgekomen materiaal in te zetten, maar om het op te slaan en te
conserveren. Het zou een bijzonder gelukkige zaak zijn, als de
minister de ni vroeger jaren gewekte verwachtingen waarmaakte.
Spreker is voorlopig tevreden met het feit, dat er een efficiencyonderzoek ingesteld zal worden bij de P.T.T. Na gesproken te
hebben over Rijksweg 10 vraagt spreker de aandacht voor Rijks245

weg 15. Er is een specifiek argument te noemen om tot een volledige uitvoering van deze weg te komen, naast vele andere
overwegingen. Deze weg vervult nl. een zeer wezenlijke functie
in het transitoverkeer van Europoort naar het Europese achterland. De betekenis van deze weg kan niet snel overschat worden.
De heer Boertien spreekt over het pessimisme, dat heerst ten
opzichte van de realisering van een Europse vervoerpolitiek.
Naarmate deze langer op zich doet wachten, komen steeds meer
nationale tendenties - te denken valt o.m. aan het plan "Leber''
- naar voren. Zo raken we in het slop. Deze feiten dienen daarom aangegrepen te worden om met des te meer kracht en inventiviteit naar de Europese vervoerpolitiek te streven. De memorie
van toelichting is te optimistisch in haar stelling, dat de uitgangspunten van de nederlandse vervoerpolitiek niet meer worden
aangevochten, zeker t.a.v. de binnenvaart.
Heeft de regering met de organisaties van particuliere schippers
voldoende overleg gepleegd over het U.I.R.-plan?
De heer Schakel vraagt of een termijn genoemd kan worden,
waarop gemikt wordt in verband met de realisering van het derdelandenvervoer in de Benelu1x. Dankbaar is spreker voor de
toezegging van de minister met betrekking tot de financiering
van de waterschappen. Een geobjectiveerde uitkering in de vorm
van een doeluitkering voor bepaalde oneigenlijke taken is hier
de juiste weg.
De heer Walburg zegt, dat bij de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet een verkeerde beslissing genomen is. Per 1 januari 1950
moest men zijn vergunning inleveren; daarvoor kreeg men dan
een uitkering. De mensen, die vóór die datum hun vergunning
inleverden zijn de dupe geworden van deze willekeurig vastgestelde datum, want zij krijgen niets. Spreker doet een dringend
beroep op de minister hier iets aan te doen.
De vaste Commissie voor de Volksgezondheid vergaderde op 2 november. Namens de fractie werd hier het woord gevoerd door
juffrouw Van Leeuwen, de heren Boersma en De Mooy.
Mejuffrouw Van Leeuwen is bij de bestudering van de volksgezondheidsnota gestuit op de wat warrige discussie over het probleem van het onderscheid tussen de gezondheidszorg in engere
zin en de gezondheidsbescherming. In deze memorie van toelichting wordt hierover meer duidelijkheid verschaft, hierbij dient
echter op de personele kant te worden gewezen. De verlening
van hulp bij ongevallen zal bij een goede organisatie verbeterd
kunnen worden. Er wordt vandaag de dag veel gesproken over
en gedaan aan bejaardenzorg, Toch worden we nog herhaaldelijk
opgeschrikt door gevallen van grenzeloze vereenzaming. Dit probleem blijft een uitdaging voor onze samenleving. Al wordt door
overheid en particulier de best denkbare zorg aan de bejaarden
besteed, toch zullen zij alle problemen niet kunnen oplossen. De
bejaarden zullen zelf ervoor moeten zorgen ,over de noodzake-
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lijke geestelijke bagage te beschikken om hun oude dag naar vermogen aan te kunnen. Een ieder zal zich van de jeugd af reeds
moeten voorbereiden op de ouderdom. In dit verband kan ook de
vraag gesteld worden of we over voldoende gerichte kennis op
het terrein van de ouderdomsprocessen beschikken.
Had in de begroting de financiële speelruimte voor de provinciale
kruisorganisaties wellicht groter kunnen zijn, gelet op hun positie van nu en voor de toekomst?
De heer Boersma spreekt zijn waardering uit voor de beleidsvisie
van de bewindslieden. Het probleem, dat bij alle plannen naar
voren komt is het geld. Als wij de cijfers zien merken we, dat
we voorzichtigheid moeten betrachten met het praten en schrijven over belastingverlaging. Met waardering heeft spreker kennis genomen van wat de memorie van toelichting meedeelde over
de seksuele voorlichting en de voorlichting terzake van de geboortebeperking. Na gesproken te hebben over de N.V.S.H. en de
P.S.V.G. maakt spreker nog een aantal opmerkingen over de
voorlichting, over de verdovende middelen en de doping.
Dit verschijnsel beperkt zich waarschijnlijk niet tot de sport alleen. Het is gewenst, dat de Regering gaat overwegen in welke
mate zij hier iets aan kan doen. Vallen onder een nieuwe wettelijke regeling ook de reeds bestaande luchtverontreinigende objecten? Met betrekking tot de drinkwatervoorziening vestigt spreker de aandacht op de onrendabele en de super-onrendabele gebieden.
De heer De Mooy is dankbaar voor datgene wat er in de afgelopen 50 jaar op het gebied van de levensmiddelenhygiëne gedaan
is. Is de nadere keuring werkelijk uit de tijd? Naar sprekers mening doen we met de afschaffing hiervan een stap terug. Uitvoerig gaat de heer De Mooy in op de werking van sulfiet en het tegengaan van de salmonella-bacterie. Kritisch staat hij tegenover
de publiciteit met betrekking tot het gebruik van de hormonenpreparaten.
De vaste commissie voor Economische Zaken vergaderde op 7,
8 en 9 november. Het woord werd hierbij gevoerd door de heren
Boersma, Goudzwaard, De Mooy, Geelkerken en Zijlstra.
De heer Boersma heeft met V'eel plezier het grootste deel van de
memorie van toelichting bestudeerd. De kwestie van de stabilisatie
op een hoog peil baart voor de toekomst enige zorg. De minister
vraagt aandacht voor het vrijwillig sparen, anderzijds meent
spreker er voorzichtig mee te moeten zijn het te veel te zoeken
in de richting van een trachten te drukken van de consumptie.
Wat onze export betreft en het concurrerende prijspeil concludeert spreker, dat we nog niet zover zijn als sommigen in de
Kamer vrezen. Wat zijn de consequenties van het zich aftekenende herstel van de Duitse conjuctuur voor ons uitvoervolume?
De band tussen arbeidskosten en arbeidsproduktiviteit wordt
door de bewindsman te strikt gelegd. Het beleid dient erop gericht te zijn grote schokken te voorkomen, zoals wij die in 19561958 hebben gekend. Denkt de minister bij de besparingen aAleen

aan de traditionele bronnen? Spreker had het zich kunnen voorstellen, indien de minister hierbij beschouwingen gehouden zou
hebben over het investeringsloon - en het spaarloon. De werkloosheidsbestrijding zal een centraal element in de economischpolitieke doelstellingen van het komende jaar moeten zijn.
Wat zijn de economische vooruitzichten voor 1968? Met betrekking
tot de overheidsparticipatie in bepaalde voor onze economie zeer
waardevolle projecten worden aanvullende vragen gesteld, o.a.
over de mogelijkheid een investeringsfonds in te stellen, dat gevoed wordt uit de winsten aan de ene kant en de algemene middelen aan de andere kant.
Bestaat de mogelijkheid het kartelregister openbaar te maken,
zoals dit ook in andere landen voorkomt? Zijn er maatregelen
in overweging om individuele gevallen van verticale prijsbinding
te verbieden?
Wat betreft de subsidiëring vergelijkend warenonderzoek is er
nu een nieuwe stichting, die op een bredere basis werkt dan de
Nederlandse Consumenten Bond, die overigens voortreffelijk
werk heefte verricht. Er is een breder draagvlak gekomen voor
wat de verantwoordelijkheid en de publiciteit betreft. Spreker
wees er drie jaar geleden op, dat wanneer de overheid ernst wil
maken met deze zaak er in de toekomst een zeer groot bedrag
aan subsidie noodzakelijk zou zijn. Omdat het hier gaat om de
continuïteit - een mislukking van het vergelijkende warenonderzoek moet voorkomen worden - wil spreker deze woorden
nog eens onder de aandacht van de bewindsman brengen.
Om meer dan een reden is spreker voorstander van de toetreding
van Engeland tot de E.E.G. Een belangrijke reden ligt echter wel
hierin, dat op deze wijze blokvorming in West-Europa vermeden
kan worden.
De heer Goudzwaard vraagt of de minister kan aangeven - gezien de grotere mate van inflatoire financiering - wat het kwantitatieve effect is op de prognose inzake het betalingsbalansoverschot.
De bestaande regelingen op het gebied van de regionale industrialisatie hebben tot nu toe onvoldoende nieuwe vestigingen
uitgelokt. De hiervoor op de begroting 1967 uitgetrokken gelden
zijn ook niet volledig benut. Hebben die gelden dan wel voldoende effectiviteit? De vraag komt hierbij tevens op, of niet een
nadere toespitsing nodig is nl. zowel naar de regio's, als naar de
gegadigden. Bij de industrialisatie van bepaalde regio's, gaat het er
immers om de concrete bedrijven ertoe te brengen naar bepaalde
streken te gaan en op deze beide polen moeten de regelingen
derhalve zijn afgestemd. Hoe is het met de grenzen van de stimuleringsgebieden gesteld? Groeien we er naar toe, dat haast
het gehele gebied buiten de Randstad een object van stimuleringsbeleid wordt?
De heer De Mooy vraagt aandacht voor de grondpolitiek. Wat de
middenstandsbedrijven betreft gaat deze de perken wel eens te
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buiten. Men calculeert daarin vaak een deel van de kosten van
de woningbouw of de kosten in andere sectoren, om die aan goedkope grond te kunnen helpen. Spreker wijst bovendien nog op
de ontwikkeling van de baatbelastingen, die worden toegepast.
Ten aanzien van het ontwikkelings- en saneringsfonds meent
spreker, dat het woord "ontwikkeling" zwaarder moet wegeq dan
het woord "sanering". Blij is hij met het bedrijfsontwikkelingskrediet; t.a.v. uitzonderingsgevallen wordt er op aangedrongen,
dat het krediet overschreden mag worden. Uiteindelijk gaat het
over het algemeen om een krediet, dat wordt terugbetaald. Wat
de brandstoffenhandelaren betreft wijst spreker op de kwestie
van de weduwen met een eigen bedrijf, die door het toenemende
aardgasgebruik zwaar gedupeerd worden. Kunnen zij - het gaat
hier om een kleine groep - reeds met 50 jaar voor de regeling
in aanmerking komen? Aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkeling van het containervervoer, waardoor de problematiek
van de schippers nog urgenter geworden is.
De heer Geelkerken herinnert er aan, dat ruim 10 jaar geleden
in Beneluxverband de economische unie tot stand gekomen is.
In de overgangsovereenkomst werden tal van termijnen genoemd waarbinnen die eenheid tot stand moest zijn gebracht.
Het is niet alleen tragisch, dat die termijnen ten volle gebruikt
zijn, maar ook dat ze verlengd moesten worden. Kan de minister binnen afzienbare tijd de Kamer een volledige opgave verschaffen van de knelpunten? Hoe gaat het nu verder met de
termijnen? Wij hebben nu immers een verdrag, dat zegt, dat het
vrije verkeer er nu is, alle termijnen van de overgangsovereenkomst zijn geëxpireerd.
De heer Zijlstra merkt op, dat in de memorie van toèlichting gesproken wordt over het mandaat van de Europese Commissie inzake de onderhandelingen met Spanje. Het gaat daarbij over het
aandeel van de landbouwprodukten, die in Spanje onder de
staatshandel vallen. Hoe moet dit uitgelegd worden? Verder
wordt onder meer gesproken over de ratificering van de overeenkomst, die gesloten is bij de Kennedy-onderhandelingen en
de economische betrekkingen met Indonesië.
De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken kwam 8, 9, 15 en
21 november bijeen. Het woord werd hierbij gevoerd door de heren Schakel, Kieft en Van Bennekom.
Ten aanzien van de verfijningen heeft de heer Schakel er begrip
voor, dat er omstandigheden kunnen zijn, waarin men deze gebruikt, er dient echter maat betracht te worden.
Naar aanleiding van de financiële positie van de drie grote gemeenten wordt opgemerkt, dat de Regering dit probleem intensief bestudeert. Een motie van socialistische zijde, waarin vijftig
miljoen gulden extra voor deze gemeenten wordt gevraagd, is
daarom én omdat daarbij geen dekking ad hoc wordt aangegeven
voor de fractie onaanvaardbaar. Wat de boven- en intergemeentelijke samenwerkingsvormen betreft, is gedifferenteerd en ge249

nuanceerd optreden op zijn plaats. Bij een verandering van gemeentegrenz.en dient binnen het kader van de bestaande procedure de nodige voortvarendheid te worden betracht, daar dit in
het belang van de betrokken gemeentebesturen is.
J·m-w:o~

....

De heer Kieft is van mening, dat het gewenst is in de Commissie
Automatisering Rijksdienst een vertegenwoordiging van de personeelsorganisatie in te brengen. Dit is een belangrijke zaak, daar
de automatisering op zichzelf heel direct verband houdt met de
belangen van het personeel. Met betrekking tot de verdeling van
de voor het overheidspersoneel beschikbare ruimte hoopt spreker,
dat een rechtvaardige verdeling tot stand zal worden gebracht.
Het zal de overheid sieren als grootwerkgever het goede voorbeeld te geven. De afbouw van de kindertoelageregeling zal bijzonder hard aankomen, naarmate het kindertal stijgt. Hoe valt dit
uit sociaal oogpunt te verdedigen? Bij de afbouw van de premiespaarregeling dient het kabinet terdege rekening te houden met
de individueel aangegane verplichtingen.
Het spreidingsbeleid heeft in beginsel in onze fractie waardering
gevonden. Bij de algemene beschouwingen heeft onze fractievoorzitter vragen gesteld over het overleg dienaangaande met de
personeelsorganisaties.
De toezegging van de Minister-President hierop dient gehonoreerd te worden, terwijl het bovendien noodzakelijk is de personeelsorganisaties zeer vroegtijdig in het overleg te betrekken.
Persoonlijk vindt de heer Kieft het een wat trieste zaak, dat de
ziektekostenregeling voor ambtenaren wat de inwerkingtreding
_betreft alweer een jaar verschoven is.
De heer Van Bennekom maakt een aantal opmerkingen over de
vorming en opleiding van het rijkspersoneel. Over de ontwikkeling van de bestuursscholen worden te weinig concrete mededelingen gedaan. Spreker vraagt op korte termijn nadere informaties over de wijze, waarop deze scholen functioneren, het aantal
gegadigden, dat zich voor deze opleiding heeft aangemeld en de
resultaten, die tot nu toe daarvan te zien zijn.
De vaste commissie voor de Civiele Verdediging vergaderde 21
november, de heer Walburg was hier de woordvoerder. De fractie
stemt in met het voornemen van de Regering voort te bouwen
aan de civiele verdedigingsvoorbereiding. Het uitgangspunt hierbij is, dat de gevolgen van een oorlog zoveel mogelijk beperkt
moeten worden. Wordt van de zijde van de Regering voldoende
onderkend, dat er aan de oorlog nog een andere kant kan zitten,
dan van b.v. de kernwapens, nl. die van de biologische en chemische oorlogvoering en wordt hieraan voldoende aandacht geschonken?
De Regering heeft vastgesteld, dat er onvoldoende schuilgelegenheid is voor een deel van de bevolking; met het nemen van maatregelen dient in dit opzicht geen onnodig uitstel betracht te worden.
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De taak van de B.B. is goed, nobel en noodzakelijk. Het is vreemd,
dat deze instelling ons volk niet méér aanspreekt. De organisatie
zal ons volk waarschijnlijk beter aanspreken, indien de B.B. bij
veel meer calamiteiten wordt ingeschakeld.
De vaste commissie voor VGtkshu~svesting en Ruimtelijke Ordening vergaderde op 8, 9 en 15 november. Namens de fractie
werd hierbij het woord gevoerd door de heren Aantjes en Goudzwaard.
De heer Aantjes zegt, dat de minister zich terecht een uitlaatklep
heeft voorbehouden in de vorm van de mogelijkheid, dat 10.000
_woningen uit de particuliere sector overgeheveld kunnen worden naar de woningwetsector. Spreker gaat akkoord met deze
mogelijkheid, maar meent, dat deze zo maar enigszins mogelijk,
vermeden moet worden. Dit hangt niet alleen van de minister
af of van de particuliere bouwers, maar in hoge mate van de
institutionele beleggers, de spaarzin van ons volk en de mede~
werking van de gemeentebesturen. In dit verband wordt het verschijnsel gesignaleerd, dat wat de drie westelijke provincies betreft de belangstelling van institutionele beleggers en particuliere
bouwondernemers vertrouwenwekkend is, daarentegen geeft deze in de randprovincies - met uitzondering van Limburg - reden tot zorg. Het feit, dat de contingenten niet meer naar aantallen, maar naar gelrlsbedragen worden vastgesteld, is een goed
uitgangspunt voor begrotingen. De vrees is echter gerechtvaardigd, dat dit tot een vermindering van het aantal woningen zal
leiden. Bovendien bestaat het gevaar voor vermindering van
kwaliteit.
Wat de werkgelegenheid betreft wijst de heer Aantjes er op,
dat de oplossing het aantal woningwetwoningen op te voeren
(ter bevordering van de werkgelegenheid) minder passend is,
daar de werkloosheid juist in die gebieden voorkomt, waarin de
woningnood het geringst is.
Er is een andere mogelijkheid, die te weinig aandacht krijgt en
waar de gemeentebesturen veel kunnen doen. Er bestaat nl. een
goede premieregeling voor woningverbetering en -splitsing. De
minister heeft deze regeling voor de provincies, waar de werkloosheid het grootst is belangrijk verbeterd; deze werken zijn
bovendien zeer arbeidsintensief. Gesproken wordt ook over de
heroriëntering van het huur- en subsidiebeleid. Met name slaat
dit op het systeem van subsidiëring van woningwetbouw en particuliere woningbouw. In het bestaande subsidiestelsel zit een
groot stuk verborgen faciliteiten in de financiering van de woningwetbouw b.v. met betrekking tot de grondprijzen. Een
bijzondere behandeling van de woningwetbouw is op zichzelf
niet bezwaarlijk, gelet op het bijzondere karakter daarvan, maar
het systeem moet wel zó doorzichtig zijn, dat een zuivere vergelijking mogelijk is. Hierbij moet echter wel een strikte norm
gehanteerd worden t.a.v. de inkomenspositie bij de toewijzing
van deze woningwetwoningen. De huurliberalisatie is op zichzelf
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zeer gewenst; incidenteel kunnen moeilijkheden optreden. Gelet
op de ervaringen moeten we heel voorzichtig zijn met het trekken van algemene conclusies omtrent gehoorde klachten. Goede
voorlichting is hier dan ook van groot belang. Het huurliberalisatiebeleid van de Regering heeft tot geen onaanvaardbare gevolgen
geleid; bij de voortgang ervan zegt de minister voorzichtigheid
toe. Een socialistische motie op dit punt heeft dan ook geen been
om op te staan en wordt derhalve niet gesteund. Mede in het
licht van de krotopruiming en de sanering wordt de doorstroming dringerder. Dit zal een essentieel doel in het regeringsbeleid moeten blijven. Om tot een duidelijker inzicht te komen,
vraagt spreker zich af of niet eens precies gezegd zou kunnen
worden, wat er nu eigenlijk aan de grondprijs mag worden toegerekend.
De heer Goud!Zwaar,d heeft tot zijn vreugde in de memorie van
toelichting bemerkt, dat de minister groot belang hecht aan de
veiligstelling van bufferstroken tussen de grote steden en dat
er een plan is op korte termijn over te gaan tot de verlening
van rijkssubsidie op gronden, die voor dat doel worden aangekocht. Twee punten zijn hierbij van direkt belang. Kan de minister inzicht geven in de verhouding tussen de redelijkerwijs
te verwachten bevolking en de plancapaciteit? Vervolgens wordt
gesproken over de wijze van grondverwerving. Beide genoemde
kwesties zijn van belang bij de ontwikkeling van een beleid om
de grondprijsstijg'ingen terug te dringen. Ook op het punt betreffende Nieuwe Gein wordt de aandacht gevestigd. Is wellicht
een aantrekkelijke kant van de stimulering van het gebied Nieuwe Gein, dat er een soort bandstad kan ontstaan, die van Utrecht
verticaal naar de rivieroever verloopt?
De vaste commissie voor Landbouw en Visserij vergaderde op
15 en 16 november ter bespreking van de begroting. Het woord
werd hierbij gevoerd door de heer Zijlstra.
De heer Zijlstra is van mening, dat onrust- en onlustgevoelens
in de land- en tuinbouw in hoofdzaak ontstaan door het niet weten en niet kunnen doorzien van de problematiek. T.a.v. de ontwikkeling van de landbouw in de toekomst is spreker niet geheel
gerust. In de eerste plaats vloeit dit voort uit de vormgeving van
de Europese landbouwpolitiek, in de tweede plaats uit de inspraak van het bedrijfsleven en het parlement op deze landbouwpolitiek.
Geconstateerd wordt, dat het optimisme in de tuinbouw een
beetje verdwenen is; ook de tuinbouw ondervindt de terugslag
van de conjunctuur enigszins. Dit heeft tot gevolg, dat de structureel zwakke plekken in deze bedrijfstak te voorschijn treden.
Spreker zag graag, dat duidelijk gemaakt werd, waar de zwakke
plekken zitten en hoe de structuur eruit ziet. In de memorie van
toelichting heeft spreker een opmerking over het tuinbouwvestigingsbeleid gemist; in dit opzicht wil hij meer inzcht onvangen.
In welke fase verkeert de discussie over het gemeenschappelijke
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sierteeltbeleid. Het is voor deze sector van grote betekenis, dat
deze zo gauw mogelijk in werking treedt.
De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken vergaderde op 16,
20 en 21 november. Voor de fractie werd hierbij het woord o.a.
gevoerd door de heren Zijlstra, Geelkerken, Boertien en Biesheuvel.
De heer Zijlstra sprak over de ontwikkelingshulp. De fractie verwacht, dat de prioriteit daarvan in de begroting een zeer wezenlijke inhoud zal krijgen, niet alleen dit begrotingsjaar, maar ook
in de meer-jaren-planning. Het uitgetrokken bedrag en de toezegging van de Regering te streven naar de 1% geeft spreker de
indruk, dat de minister op redelijke wijze erin geslaagd is aan
het begrip prioriteit enige inhoud te geven. Spreker wijst erop,
dat buiten het budget om ook een heel stuk ontwikkelingshulp
gaande is, in de vorm van allerlei acties, die er ook toe bijdragen
de verplichtingen van het Nederlandse volk gestalte te geven. De
1% die nu in de begroting wordt nagestreefd is derhalve niet de
enige maatstaf om de bereidwilligheid van het Nederlandse volk
om bij te dragen in de ontwikkelingshulp te beoordelen. Gelet op
de instelling van de Regering t.a.v. de ontwikkelingshulp en de
concretisering daarvan in het voor ons liggende beleid brengen
spreker tot de conclusie geen behoefte te hebben aan een socialistische motie, die een hoger bedrag voor dit doel vraagt.
Datgene wat het Nederlandse volk voor dit doel opbrengt moet
ook zeer effectief besteed worden. In dit verband stelt spreker
een aantal vragen en doet suggesties over de coördinatie van de
hulpverlening.
Voorshands heeft de heer Zijlstra nogal wat reserves ten aanzien
van de volkslening. De overheid zou daarmee immers in de particuliere sector gaan optreden en zo gaan concurreren met alle
acties, die op dit terrein worden gevoerd. Bovendien is het rentetype een belemmerende factor om de lening te doen s·lagen en
kan een dergelijke zaak alleen gelukken, wanneer in den brede
consultering heeft plaatsgevonden b.v. met de particuliere organisaties.
De heer Geelkerken vraagt aandacht voor het instituut voor vredesvraagstukken. "Nog nooit in de geschiedenis zijn de kwesties
die verband hielden met het bewaren van de vrede zo absoluut
van primondiaal belang geweest, als tegenwoordig, nu het bestaan van de mensheid volledig afhangt van het bewaren van de
vrede".
Op het ogenblik is het mogelijk, dat fabrikanten en leveranciers
van wapenen vrij wapens kunnen leveren aan andere overheden
dan hun eigen overheid; dergelijke leveranties kunnen uitermate
gevaarlijk zijn voor het bestaan van de vrede. De vrede zou ermede gediend zijn, wanneer die leveranties uit de geheime sfeer
zouden worden gehaald, ook zou een zekere verplichting moeten
ontstaan om voorgenomen leveranties aan te melden, te doen
registreren en eventueel te publiceren.
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Uitvoerig gaat spreker in op de houding van de Nederlandse
Regering naar aanleiding van de gebeurtenissen in Griekenland.
Hecht contact over deze kwestie met onze bondgenoten is en
blijft gewenst. Een streven de samenwerking met Griekenland
b.v. in de N.A.V.O. te verbreken zou alleen de tegenstanders van
deze organisatie in de kaart spelen en is daarom niet gelukkig.
Intussen is het ook zaak om waar mogelijk iets te doen om te laten blijken, dat we ons solidair voelen met het Griekse volk op
het punt van de democratie en de vrijheid. Als het waar is, dat
de Griekse regering bereid is de politieke gevangenen te laten
vertrekken naar een land, dat hen op wil nemen, ligt het op de
weg van onze Regering te overleggen met de bondgenoten op
welke wijze deze mensen gastvrijheid verleend kan worden in
een vrij land. Door een lid van deze Kamer is de opmerking gemaakt, dat we ten aanzien van Griek,;!nland de economische belangen voorop moeten stellen en geen stappen moeten nemen uit
idealistische overwegingen. "Wanneer men zegt: "Alleen economische factoren behoren hier een rol te spelen", dan ben ik geneigd te denken aan dat oude woord, dat velen van ons nog toespreekt: "Uw geld zij met U ten verderve!''.
Er is in de Oost-West-verhouding sprake van een politieke ontspanning. Deze ligt echter uits,luitend op het politieke vlak, we
kunnen daarom elke reserve en in het bijzonder de hele bewapening niet afschaffen. De politiek wordt achter het ijzeren gordijn
niet door de publieke opinie gemaakt, maar is een niet te ontsluieren geheim van het Kremlin. Die politiek kan van de ene
op de andere dag dan ook volkomen anders worden. Verder is er
bepaald geen ontspanning op het militaire vlak waarneembaar
en tenslotte zijn de algemene communistische doeleinden in het
geheel niet veranderd. Al moge er dus een politieke ontspanning
zijn, die wij van harte toejuichen, dit is niet de ontspanning in
absolute zin, die ons met gerustheid zou kunnen vervullen.
Het zal nuttig zijn over te gaan tot een uitbouwen van de N.A.V.O.
in deze zin, dat dit instituut naast het defensieve karakter ook
het karakter krijgt van een vredesinstituut.
Wat de realisering van de Benelux betreft hebben we een achterstand; op korte termijn zal deze ingehaald dienen te worden.
De heer Boertien begint op te merken, dat in het standpunt van
de fractie ten aanzien van de kwestie Vietnam geen wijziging gekomen is. Wij handhaven onze politieke en ethische bezwaren tegen de middelen, die van beide kanten in deze oorlog worden
gebruikt. Duidelijk is, dat we zeker niet eenzijdig "de Verenigde
Staten ethisch de maat nemen". Is de minister bereid nu uitvoering te geven aan de motie-Schuijt?
De fractie is het eens met de moties, die gekant zijn op de resoluties van het Comité Monnet. De houding van Frankrijk aangaande de toetreding van Engeland tot de E.E.G. valt te betreuren.
Wij blijven staan achter het streven het open karakter van de
gemeenschap niet alleen als een fraaie preambule in het verdrag
te zien, maar het ook te realiseren. Over de tactiek in deze kan
men van mening verschillen. Het is niet de taak van het parle-
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ment de Regering voor te schrijven hoe zij zich in detail ten aanzien van de te volgen tactiek moet gedragen. Wij moeten ons niet
tot paniekreacties laten verleiden. Met zes landen zijn we een
gemeenschap aangegaan, die ook werkelijkheid geworden is.
Frankrijk wil die gemeenschap waarschijnlijk niet uitbreiden; de
andere vijf landen willen dat wel. Wanneer men zich nu tegen
Frankrijk keert door de gemeenschap bij voorbeeld te bevriezen
op het huidige niveau, wordt de Europese zaak echter niet gediend. Met geduld en volharding zal tactisch een weg gezocht
moeten worden uit de dreigende impasse.
De heer Biesheuvel maakte naar aanleiding van het hoofdstuk
Europese Samenwerking nog een aantal aanvullend,e opmerkingen. Spreker benadrukte, dat wij de impasse binnen de E.E.G.
niet geïsoleerd moeten trachten op te lossen, maar met ons z.essen. De minister denkt hierbij te ver, hij is al in de crisissituatie
en denkt al aan de vijf. Het beleid van het kabinet zal er vooral
op gericht moeten zijn ruimte te scheppen in de tijd.
De vaste commissie voor Financiën vergaderde op 16 en 22 november. Namens de fractie werd daar het woord gevoerd door
de heren Kieft, Goudzwaard en Walburg.
De heer Kieft meent, dat ten aanzien van de Wereldtentoonstelling in Montreal niet louter en alleen op de slechte kritieken gelet behoeft te worden. Wel heeft het bevr~emding gewekt, dat
het gezicht van Nederland als geheel niet naar buiten gekomen
is; het culturele facet van ons land is niet uit de verf gekomen.
Bepleit wordt verder, dat de minister een globale kwantificering
geeft van de gevolgen, welke de devaluatie van het Pond voor
ons land heeft. De financiële gevolgen van het effectenvernieuwingsbureau hebben spreker aan het schrikken gebracht; moet
dit bureau in stand worden gehouden? Op korte termijn wordt
op verschijning van de beloofde nota over de belastingpolitiek
aangedrongen, in het bijzonder wegens de komende b.t.w. Steeds
vaker worden klachten vernomen van hen, die op basis van de
definitieve aanslag een recht op terugbetaling hebben; de uitbetaling daarvan duurt te lang.
De heer Goudzwaard vraagt de minister meer inzicht te geven
in de resultaten van de jaarvergadering van het !.M.F.
Biedt het bereikte akkoord voldoende zekerheid, dat in de toekomst niet méér internationale liquiditeiten gecreëerd zullen worden dan overeenstemt met de toeneming van de wereldhandelsstroom, welke invloed heeft bedoeld akkoord op het Amerikaanse
betalingsbalanstekort en hoe oordeelt de minister over de beperking van de terugstortingsplicht. Waardering heeft spreker voor
de houding van de minister ten aanzien van de ontwikkelingslanden in het kader van het I.D.A.-project. Eventuele aandrang
op Nederland tot revaluatie van de gulden over te gaan zal met
grote reserve tegemoet getreden dienen te worden in verband
met onze werkgelegenheidspositie. De devaluatie van het Pond
Sterling heeft niet alleen direkte gevolgen, zij grijpt ook op in255

directe wij~e diep in het economische leven van verschillende
landen in. Zo is er een effect op de werkgelegenheid en de prijzen
waar te nemen gezien onze import- en exportmarkten. Daarnaast
wordt ook de inflatietendens in de wereld versterkt. Spreker
heeft voor zichzelf berekend, dat het nadeel van de devaluatie
voor onze betalingsbalans niet beperkt blijft tot een bedrag van
100 miljoen gulden.
De heer Walburg voert o.a. het woord over de verkoop van de
domeingronden. De termijn voor de vervreemding, welke voor
de eerste eigenaar op 10 jaar is gesteld, heeft zijn instemming,
Een pachtprijs van f 1000,- per hectare voor zaaiklaar vlasland
:vindt spreker bijzonder hoog. Er zijn gronden waar met de ontginning gestopt is. Op zichzelf is daar niets tegen. Degenen, echter
die de belofte ontvangen hadden een deel van de bedoelde gronden
in bezit te krijgen, mogen daarvan niet de dupe worden.
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BULAGE I
SCHRIFTELIJKE VRAGEN

gesteld in 1967 door leden van de A.R. Tweede Kamerfractie.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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De heer Walburg over de jaarlijkse verpachting van het
land voor de vlasbouw door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (10 jan.).
De heer Walburg over het uitblijven van de schadevergoeding op grond van de Zuiderzeesteunwet (8 febr.).
De heren Van Bennekom en Van der Peijl (C.H.U.) over een
tunnelplan voor de Westersehelde (24 febr.).
De heer Schakel over de samenstelling van de Raad van Beheer c.q. de Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenvervoer van de N.I.W.O. (24 febr.).
De heren Kieft, Notenboom (K.V.P.), Portheïne (V.V.D.) en
Scholten (C.H.U.) over het advies van de middenstandsorganisaties inzake de toepassing van artikel 72 van de Wet op
de Inkomstenbelasting (8 maart).
Mejuffrouw Van Leeuwen en de heer Van der' Sluis over de
niet-toelating in Suriname van de heer P. Huisman
(31 maart).
De heer Van Bennekom over de voorgenomen wijziging van
de bezoldigingsregeling voor leraren bij het middelbaar landen tuinbouwonderwijs ( 4 april).
De heren Van Bennekom en Kieft over het tekort aan liquide
middelen bij een aantal scholen voor v.h.m.o. (20 april).
De heren Boertien en Tilanus (C.H.U.) over het optreden van
David Berglas als hypnotiseur voor de televisie (20 april).
De heren Kieft, Kleisterlee (K.V.P.), Voogd (P.v.d.A.) en
Van Dijk (V.V.D.) over het advies van de Raad van de
Jeugdvorming aan zijn leden, om ontslag te nemen (21 april).
De heer Walburg over de rietverbrandingen in Oostelijk Flevoland (20 april).
De heren Van Benne,kom en Schuring (C.H.U.) over de bezwaren in onderwijskringen tegen het interimrapport van de
commissie-Drewes over de lerarenopleiding (5 mei).
De heer Kieft over de berekening van Indonesische pensioenen (5 mei).
De heer Zijlstra over de export van kalfsvlees naar Italië
(12 mei).
De heer Goudzwaard over de mogelijke gevolgen voor de betalingsbalans van de overeengekomen tariefverlagingen bij
de Kennedy-ronde (13 juni).
De heren Kieften Notenboom (K.V.P.) over de verkoop van
tabaksfabrikaten in automaten (23 juni).
De heren Boertien en Laan (P.v.d.A.) over het uitstellen van
de Ministerraad van de E.E.G. inzake de vervoersmogelijkheden (27 juni).

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Mejuffrouw Van Leeuwen en de heren Daams (P.v.d.A.),
Aalberse (K.V.P.). Van Buel (K.V.P.), Van Dis (S.G.P.),
Van Lier (P.v.d.A.), Nypels (D '66), Van der Ploeg (K.V.P.)
en Wolff (C.P.N.) over de ordersituatie bij sociale werkplaatsen (11 juli).
De heer Van Bennekom over de premiëring van de vangst
van ondermaatse aal en de besteding van het op de begroting ten behoeve van de sportvisserij uitgetrokken bedrag
(12 juli).
De heer Van Bennekom over de afschrijvingstermijn van de
stichtingskosten van kleuterscholen (14 juli).
De heer Kieft over de personeelsgevolgèn, voortvloeiende uit
de automatisering bij de belastingdienst (19 juli).
De heer Kieft over het aantal ziektegevallen bij ambtenaren
van de belastingdienst (19 juli).
De heren Boersma en Kikkert (C.H.U.) over de besteding
van de door het kabinet voor de werkloosheidsbestrijding
uitgetrokken gelden (15 aug.).
De heren Van Bennekom, Dusarduijn (K.V.P.) en Van der
Peijl (C.H.U.) over de verkeerssituatie op Rijksweg 58)
(16 aug.).
De heer Boersma over de mogelijke vestiging van een Amerikaanse aluminiumfabriek in Groningen (23 aug.).
De heer Boersma over het plan tot de bouw van een aantal
woningen van de Christelijke woningbouwvereniging "Talma" te Drachten in het kader van de bestrijding van de
jeugdwerkloosheid (7 sept.).
De heer Van Bennekom over de totstandkoming van een
financiële bijdrage in verband met de verbetering van de
veiligheid van vissersschepen (11 sept.).
De heren Geelkerken, Mommersteeg (K.V.P.), Wierenga
(P.v.d.A.). Wiegel (V.V.D.), Imkamp (D '66) en Van der
Spek (P.S.P.) over een tegen Griekenland ingebrachte klacht
bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens
(13 sept.).
De heer Van Bennekom over de moeilijkheden van de besturenorganisaties van het bijzonder onderwijs voor wat betreft
de berekening van het pensioenbijdrageverhaal (10 okt.).
De heer Boersma over het verlenen van fiscale tegemoetkomingen aan degenen die de afkoopsom van hun ongevallenrechten besteden voor aankoop van een lijfrente (18 okt.).
De heer Boersma over de huurliberalisatie (18 okt.).
De heer Zijlstra over de wateroverlast van landbouwers in
het waterschap "Bovenvecht" (31 okt.).
De heer Boersma over de verspreiding van reklamedoeleinden van artikelen welke gevaar voor de volksgezondheid
kunnen opleveren (6 nov.).
De heer Van Bennekom over de vergoeding per lokaal volgens de Kleuteronderwijswet bij samenvoeging van gemeenten (21 nov.).
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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De heer Zijlstra over de definitieve bestemming van de IJsselmeerpolders (24 nov.).
De heren Schakel en Walburg over de mogelijke vestiging
van een verzetsmuseum op de terreinen van het voormalig
concentratiekamp te Amersfoort (6 dec.).
De heren Walburg en Schakel over de mogelijkheid in 1968
een speciale postzegel uit te geven ter gelegenheid van het
feit, dat 400 jaar geleden de 80-jarige oorlog begon (7 dec.).
De heer De Mooy over de in aannemerskringen geuite grieven tegen de steeds toenemende beunhazerij, ook wat betreft
de naleving van de Vestigingswet (7 dec.).
De heer Aantjes over het zogenaamde tweezijdige makelaarstarief (18 dec.).
De heer Aantjles over de onveilige verkeerssituatie op een
overweg te Dordrecht (18 dec.).
De heren Boertien en Schakel over de door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gevoerde besprekingen met
MinisterLeberen in de Ministerraad van de E.E.G. (20 dec.).
De heer Zijlstra over de moeilijkheden in de eendenbouderij
(21 dec.).
De heer Diepenhorst over de verbetering van de voeding binnen justitiële inrichtingen (21 dec.).

BIJLAGE J
OVERZICHT VAN DE INDELING WELKE DE
A.R. TWEEDE KAMERFRACTIE MAAKTE VOOR HET
CONTACT MET DE KAMERCENTRALES

Groningen

dr. C. Boertien,
Heibeekstraat 33, Geldrop

Leeuwarden

Assen
Zwolle
Arnhem en
Nijmegen

-

Utrecht

04903-

3323

Tj. Walburg,
Schuringaweg 25, St. Anna Parochie
05180-

586

drs. J. Boersma,
C. M. J. M. Burgerlaan 3, Zeist

03404- 16497

mej. J. van Leeuwen,
Geuzenpad 7, Zoetermeer

01790-

4696

mr. W. Aantjes,
Koningslaan 78, Utrecht

030- 17348

G. A. Kieft,
Stolberglaan 43, Utrecht

030- 13230

drs. R. Zijlstra,
"Oostkenshil", Molenweg 65,
Dosterland (Zld.)

01114-

586

Den Helder

H. de Mooy Azn.,
Vliet Z.Z. 3, Rijnsburg

01718-

4533

Haarlem

mr. B. W. Biesheuvel,
Overste den Oudenlaan 8,
Aerdenhout

023- 40695

Den Haag

dr. A. Veerman,
Regentesselaan 5, Rijswijk (Z-H)

070-986712

Leiden

dr. N. G. Geelkerken.
Zoeterwoudsesingel 44, Leiden

01710- 24499

Rotterdam

prof. mr. I. A. Diepenhorst,
Wilhelminalaan 4c, Zeist

03404- 13312

Maastricht en
Dordrecht
-

drs. B. Goudzwaard,
Mr. Kesperstraat 36, Schoonhoven

Middelburg

J. A. van Bennekom,
Molenwater 71, Middelburg

Amsterdam

's-Hertogenbosch M. W. Schakel,
en Tilburg
- Dorpsweg 69, Hoornaar

01823-

2980

01180-

2197

01838-

288
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
drukwerken
in
boekdruk
boekdrukrotatie
offset
van de mees,t
uiteenlopende aard

n.v drukkerij "de motor"
11

•

gedempte pol 8-14
sneek
telefoon 05150 - 2821 - 5112

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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BIJLAGE K
FRACTIECOMMISSIES
UIT DE A.Ji. TWEEDE KAMERFRACTIE
Alg. financiële vraagstukken

Volkshuisvesting

Kieft
Biesheuvel
Boers ma
Goudzwaard

Aantjes
Goudzwaard
Schakel
Zijlstra

Buitenlandse Zaken

Verkeer en Waterstaat

Biesheuvel
Boertien
Geelkerken
Zijlstra

Aantjes
Boertien
Schakel
Walburg
Binnenlandse Zaken

Justitie
Boertien
Diepenhorst
Geelkerken
Veerman

Schakel
Van Bennekom
Kieft
Veerman
Economische Zaken

Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
Kieft
Van Bennekom
Van Leeuwen
Veerman
Onderwijs en Wetenschappen
Van Bennekom
Diepenhorst
Kieft
Veerman

Boersma
Boertien
Geelkerken
Goudzwaard
De Mooy
Zijlstra
Middenstand
De Mooy
Aantjes
Boers ma
Goudzwaard
Van Leeuwen
Schakel

Defensie
Volksgezondheid
Walburg
Diepenhorst
Geelkerken
Kieft
Zijlstra

Van Leeuwen
Boersma
Veerman
Walburg
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Landbouw en Visserij

Ontwikkelingshulp

Zijlstra
Van Bennekom
Biesheuvel
Schakel
Walburg

Biesheuvel
Boersma
Boertien
Goudzwaard
Zijlstra

Sociale Zaken
Boersma
Aantjes
Van Leeuwen
De Mooy

N.B.
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De namen der samerunroepers zijn vet gedrukt.

BIJLAGE L
A.R. TWEEDE KAMERLEDEN
IN DE DIVERSE TWEEDE KAMERCOMMISSIES
Presidium van de Kamer:

Aantjes en Kieft.

Commissie personeelsaange,legenheden:

Boersma.

Algemene be.grotingscommissie: Biesheuvel, Boersma, Goudzwaard en Kieft.
Suriname en de Antillen:

Biesheuvel en Kieft.

Buitenlandse Zaken:

Biesheuvel, Geelkerken, Zijlstra
en Boertien.

Justitie:

Diepenhorst, Boertien en
Geelkerken.

Naturalisaties:

Van Bennekom en De Mooy.

Binnenlandse Zaken:

Schakel, Van Bennekom en
Veerman.

Veiligheidsdienst (B.V.D.):

BiesheuveL

Civiele verdediging:

Walburg en Veerman.

Ambtenarenzaken en
pensioenen:

mej. Van Leeuwen en Kieft.

Onderwijs en Wetenschappen:

Diepenhorst, Van Bennekom en
Veerman.

Financiën:

Kieft, Goudzwaard en Boersma.

Rijksuitgaven:

Kieft en Goudzwaard.

Defensie:

Geelkerken, Walburg en Zijlstra

Volkshuisv·esting en
Ruimtelijke Ordening:

Aantjes, Goudzwaard en Zijlstra.

Verkeer en Waterstaat:

Aantjes, Schakel, Boertien en
Walburg.

Economische Zaken:

Boersma, Goudzwaard. Zijlstra
en Geelkerken.
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Handelspolitiek:

Boersma, Goudzwaard en
Boertien.
·

Middenstand:

De Mooy, mej. Van Leeuwen en
Schakel.

Kernenergie:

Goudzwaard en Boersma.

Landbouw:

Biesheuvel, Zijlstra en Walburg.

Visserij:

Van Bennekom en Walburg.

Sociale Zaken:

mej. Van Leeuwen, Boersma en
De Mooy.

Volksgezondheid:

mej. Van Leeuwen en Boersma.

Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk:

Kieft, mej. Van Leeuwen, Van
Bennekomen Veerman.

Werkwijze Kamer:

Biesheuvel en Aantjes.

Verzoekschriften:

Veerman en mej. Van Leeuwen.

Europees parlement:

Boersma en Boertien.

Raad van Europa:

Geelkerken.

Noord-Atlantische assembl4ee:

Geelkerk en.

Benelu.xraad:

Geelkerken en Kieft.

Van de voorzitters- en ondervoorzittersstoelen van deze commissies worden de volgende door .A R. fractieleden ingenomen.

Voorzitters:

Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening: Aantjes.
Visserij: Van Bennekom.
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk: Kieft.

Ondervoorzitters:

Algemene
Kieft.

begrotingscommissie:

Verkeer en Waterstaat: Aantjes.
N.B.
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Veel commissies hebben geen ondervoorzitters gekozen.

De Stichting Vrienden van Paron
heeft beschikbaar Hugenotenkruisen in onderstaande
uitvoeringen

H.
H.G.
H.V.
H.M.
H.M.G.
H.K.

H.KG.

P.

P.G.
P.V.

K.

K.G.

s.

S.G.
hanger groot

Zilveren hanger (groot model)
Gouden hanger (groot) .
.
Verzilverde hanger (groot) .
Zilveren hanger (middensoort)
Gouden hanger (middensoort)
Midden gou,den broche .
.
.
.
Zilveren hanger (kl.) onbew. achterzijde
Gouden hanger (kl.) onbew. achterzijde
Zilveren ketting
Gouden ketting
.
Kleine gouden broche
Zi Iveren broche
'
Gouden broche
.
Verzilverde broche .
Zilveren reversknoop
Gou'den reversknoop
Zi Iveren speld
Gouden speld .
.
.
.
.
Wit en Bleu geëmailleerde hanger
Verzilverd Parenlepeltje .
Zilveren Parenlepel
.
.
.
Groot smeedijzeren kruis met ketting

f 5,95
"50,"

3,30

" 5,20
"37,50
,,40,"

3,10

"20,JI
3,.,25," 22,50
" 6,75
"51," 3,45
" 2,65

"20,"

2,65

,,20,'' 5,20

" 3," 8,50
" 7,50

I.v.m. de gestegen goudprijzen zijn wij genoodzaakt de prijzen van alle gouden
kruisjes en colliers met f 2.- te verhogen. De prijs van de zilveren reversknoop is nu f 2,85. De zilveren Parenlepel f 9,50.
Bestellingen liefst per giro op no. 77630 ten name van Stichting "Vrienden van
Paren".
Verkoop Hugenotenkruisjes Boezemsingel 180, Rotterdam I. Telefoon 010.125321
(9-5 uur).

Gebreide
vesten
•
Japonnen

pullovers
CULEMBORG

TELEFOON 03450 - 2141
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BULAGE M
A.R. LEDEN PROVINCIALE STATEN
GEKOZEN BIJ DE VERKIEZINGEN VAN 1966

Groningen (10)
0. Bakker
A.W. Biewenga Wzn.

D. Wieringastraat 46
G. Borgesiuslaan 159
Handelskade 62
Liefkeusstraat 34
Maarhuizerweg 5

Westernieland
Groningen
(Helpman)
Stadskanaal (W.)
Winschoten
Baflo

Watermuldersweg 8

Leek

Westersingel 41
Maaslaan 11
Biessum F 59
Guldenstraat 36

Groningen
Groningen
Delfzijl
Groningen

A. de Geus
D. Heliinga
R. Kok
P. van der Mark *
mr. D. H. Okma *
P. Reitsma
R. Renkema
D. van der Til
drs. S. van Tuinen
S. J. van Tuinen
A. de Vries

Rozengracht 17 a
te
Moleneind Z.Z. 69
Leeuwarderweg 27
Marssumerstraat 2
Van Scheltingalaan 9
Oudehavenstraat 16
Conradi Veenlandstr. 1
Birdaarderstr.weg 42
Krusstrjitte 4
Rijksweg 21

Th. de Vries
P. Wybenga

Stationsweg 16
Noordersingel 48

Harlingen
Nijbeets
Drachten
Sneek
Leeuwarden
KoUurn
Buitenpost
Murmerwoude
Dokkum
Eerlikurn
Kootstertille
post Twijzel
Koudurn
Leeuwarden

Th. Huizenga
B. Jalink
G. Kadijk
Th. A. Lycklama à
Nijeholt
Drs. F. H. von
Meyenfeldt
J. van der Ploeg
A. P. Veenkamp
D. H. Wigboldus

*

Friesland (13)

Drenthe (7)

Van Limburg
Stirumstraat 97
I'h. Brouwer *
Parkstraat 21
H. Bruna
Europaweg 52
J. Hollenbeek Brouwer Parkstraat 18
mr. J. A. Krans
Parklaan 20
J. Oasterhuis
Tussendarp 12
Kapelstraat 23
H. Scholtens
E. J. Blokzijl
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Hoogeveen
Assen
Schoonebeek
Assen
Meppel
Diever
Emmen

Overijsel (5)

H. J. van Heek
drs. J. J. Knibbe
M. Meeuwsen
dr. J. Meulink *
P.A. Nawijn

Parkweg 26
Bernhardstraat 66
Nagelerstraat 35
Getfertsingel 206
Zuiderkade 21

Almelo
Zwolle
Emmeloord
Enschede
Blokzijl

Lisztstraat 20
"Markhoeve"
Tielsestraat 89
Varsseveldseweg 88
Sweelincklaan 41
Jachtlaan 270

Arnhem

Gelderland (5)

ir. J. Achterstraat
J. den Hartog E.Azn.
ir. S. Kingma
H. M. Oldenhof *
P. M. Oostlauder

Opheusden
Doetinchem
Ede
Apeldoorn

Utrecht (6)

J. Berentschot
L. W. H. de Geus
W. Helms
J. Nieuwenhuis
mr. W. R. v. d. Sluis
H. C. Smit

*

Straatweg 121a
Raadhuisstraat 18
Prins Frederiklaan 46
Weth. D. M. Plompstraat 35
J ulianalaan 268
Joh. Brahmsstraat 33

Breukelen
Linschoten
Amersfoort
Utrecht
Bilthoven
Utrecht

Noord-Holland (6)
D. Barten
H.A. de Boer
dr. P. J. Boukema
J. de Jong Czn. *
C. van Stam
Mevr. C. M. TonkensKaajan

Gosterstraat 55
Nrd.-Scharwoude
Van Nieuwkoopstr. 30 IJmuiden
Amstelveen
Fideliolaan 107
Loosdrechtseweg 8
Hilversum
Hoofdweg 1219
Nieuw Vennep
R. Vinkeleskade 37 III Amsterdam

Zuid-Holland (9)

H. A. Brokking
N. van der Brugge *
mr. H. H. Douma
mr. J. J. Hangelbroek
dr. J. J. Neuteboom
drs. T. Spaan
dr. A. Veerman
H. Verschoor
H. Vink

Meeuwenlaan 11
Rotterdam
Dr. Biegelstraat 7
Gorinchem
1e Barendrechtsew. 180 Barendrecht
Fuutlaan 9
's-Gravenhage
Essenweg 31
Rotterdam
Veurselaan 98
Voorburg
Regentesselaan 5
Rijswijk (Z.H.)
Lisztstraat 111
's-Gravenhage
Jouhertstraat 107
Gouda
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Zeeland

(5)

J. A. van Bennekom
J. van den Bos *
A. A: van Eeten

Molenwater 71
1500 Gem. Polder 56
Ooststraat 55

D. Geuze
W. Huson

Stadhouderslaan 16
Jacob van Lennepstraat 18

Noord-Brabant

Middelburg
Tholen
Nieuwerkerk
(Gem. Duiveland)
Oostburg
Temeuzen

(2)

K. de Geus
mr. J. N. Scholten

Julianalaan 18
Julianastraat 4

's-Gravenmoer
Andel (N.B.)

Burg. Waszinkstr. 112

Heerlen

Limburg (1)

N. van Rooijen

*
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Lid van het College van Gedeputeerde Staten

* BemiddeUng bij

*
*

Verkoop en koop onr. g,oederen
Hypotheken
* Financieringe1n
* Assurantieën
* Huur en Verhuur
Westersingel35 SNEEK. Tel. 05150-3785
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BIJLAGEN
BROCHURES
verkrijgbaar bij he't bureau van het Centraal Comité, dr. Kuyperstraat 3 te 's-Gravenhage; giro-nummer 89673 t.n.v. Antirevolutionaire Partij-Stichting.

Nr.

bedrag:

"DE A.R.P. EN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE
POLITIEK", door C. Smeenk
f
90. "RECHTSBESCHERMING TEGEN DE OVERHEID"
(rapport College van Advies)
f
98. "MODEL-REGLEMENT VOOR EEN
A.R. KIESVERENIGING"
f
100. "MODEL-REGLEMENT VOOR EEN DORPS- OF
DISTRICTSKIESVERENIGING"
f
101. "MODEL-REGLEMENT VOOR EEN
GEMEENTELIJKE KIESVERENIGING f
111. "BOUWEN OP HET FUNDAMENT",
door dr. W. P. Berghuis
f
112. "WONINGBOUW EN HUURBELEID",
(rapport College van Advies)
f
113. "SAMEN-LEVEN"
(ARJOS-studieconferentie d.d. 3 en 4
oktober 1958)
f
117. "GEESTESMERK DER REFORMATIE",
door dr. W. P. Berghuis
f
118. "HET LIBERALISME VAN DE V.V.D.",
door mr. W. C. D. Hoogendijk jr.
f
122. "DE ANTI-REVOLUTIONAIR EN HET DELTAPLAN
VAN ZEELAND", (rapport van de Sociaal Economische Werkgroep van de
ARJOS)
.........
f
125. "RUIMTELIJKE ORDENING",
redevoeringen gehouden op de conferentie "Ruimtelijke ordening" d.d. 23 mei
1958
...... f
128. "NA VEERTIEN JAAR",
door dr. W. P. Berghuis . . . .
f
146. "DE A.R. EN DE CULTUUR;
DE A.R. EN DE SPORT"
(ARJOS-studieconferentie dd. 7 en 8
oktober 1960)
.... f
87.

272

1,25
0,60
0,25
0,25
0,25
0,40
0,70
0,90
0,50
0,95

0,75

1,0,50

0,25

149.. "BEGINSEL- EN ALGEMEEN STAATKUNDIG
PROGRAM", vastgesteld in de Buitengewone Deputatenvergadering van 10
juni 1961 te Utrecht ............... .
151. "ARJOS-SCHETSENBUNDEL 1962" ......... .
153. "OOK U" (propagandafolder) ..
156. TOEKOMST VOOR HET MIDDEN- EN
KLEINBEDRIJF" (Rapport College van
Advies)
............. .
159. "PERSPEKTIEVEN VANUIT EEN A.R. VISIE",
door prof. dr. W. Albeda en dr. J. P. I.
van der Wilde (ARJOS-studieconferentie dd. 5 en 6 oktober 1962) ......... .
160.

"KLEUR BEKENNEN",
ARJOS-schetsenbundel bij het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program
van de A.R.P., zoals dat in de Buitengewone Deputatenvergadering van 10
juni 1961 werd vastgesteld
........ .

162.

"NIEUW-GUINEA: EEN TERUGBLIK",
door dr. W. P. Berghuis ...
163. "GEEN AFBRAAK, MAAR GROEI",
door dr. W. P. Berghuis ....
164.

"DE SCHATKIST, DE POLITIEK EN NOG WAT",
door prof. dr. J. Zijlstra . .

f 0,25
f 1,f 0,02
f 1,50

f 0,75

f 2,f 0,40
f 0,40
f 0,40

166. "DE ONGELIJKMATIGE BEVOLKINGSSPREIDING
IN NEDERLAND ALS POLITIEK PROBLEEM",
(rapport College van Advies) . . .
f 2,25
167. "HET ONTWERP-ALGEMENE BIJSTANDSWET",
(rapport College van Advies) . . . . . . . .

f 0,75

168. "TELEVISIE EN RECLAME",
(nota van de Dr. A. Kuyperstichting)

f 0,75

169. "STRIJDVAARDIG",
door dr. W. P. Berghuis en mr. A. B.
Roosjen
...................

f 0,50

170. "SUBSIDIËRING BIBLIOTHEEKWEZEN",
(rapport College van Advies)

f 0,50

171.
172.

"PROGRAM VAN ACTIE 1963 VAN DE
f 0,10
A.R. PARTIJ
"MET TROUW EN VERTROUWEN",
door dr. W. P. Berghuis en J. Smallenbroek
........................ . f 0,70
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"WONINGBOUW VOOR NU EN MORGEN",
(rapport van de commissie ad hoc Woningnood en Volkshuisvesting, ingesteld door het Centraal Comité) . . . . . . ! 0,50
174. "ARJOS-VRAAGBAAK" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1,25
173.

"OP DE DREMPEL VAN DE TIJD",
redevoeringen van J. van der Ploeg en
prof. dr. H. Jonker op de algemene vergadering van de ARJOS, dd. 12 decem~1~ ............................
179. "KOERS EN EENHEID",
redevoeringen Partij Convent d.d. 22
mei 1965 door dr. W. P. Berghuis en B.
Rooivink
......................
180. "OPDRACHT", uitgave van de ARJOS" . . . . . . . . . .
182. "10 P.K.", aanvulling ARJOS-schetsenbundel
"Kleur bekennen" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184. "TAAK EN PERSPEKTIEF",
redevoeringen door dr. W. P. Berghuis,
mr. B. W. Biesheuvel, B. Roolvink, mr.
A. B. Roosjen en drs. G. N. Lammens
(Buitengewone Deputatenvergadering
12 februari 1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185. "LEIDRAAD VOOR EEN A.R. GEMEENTEPROGRAM"
............................
178.

187.
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f 0, 75
f 0,10

f 2,-

f 1,f 1,-

"BLIJVEND HOUVAST'',
door dr. W. P. Berghuis en B. Rooivink f 1,-

STATUTEN VAN DE A.R. PARTIJ EN DE
A.R. PARTIJ -STICHTING . . . . . . . . . .
190. "TOEKOMST VOOR RANDSTADS GROENE
RUIMTE" (rapport College van Advies)
191. "LEVEN IN EEN TIJDPERK VAN DE
AUTOMATISERING"
(ARJOS-studieconferentie 1966)
192. "EEN ANDERE WEG"
(redevoeringen Deputatenvergadering
14 januari 1967 door dr. W. P. Berghuis,
prof. dr. J. Zijlstra, mt. B. W. Biesheuvel, B. Rooivink en ds. D. Biersma jr.)
193. "PROGRAM VAN ACTIE 1967/1971 VAN DE A.R.
PARTIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194. "UITVOERING ALGEMENE BIJSTANDSWET",
(rapport van een commissie van het
College van Advies) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189.

~~

f 0, 75
f 1,f 0,75

f 1,f 0,50

f 1,-

195. "GEEN GEZAPIGE RUST",
redevoeringen gehouden op het Partij
Convent van 17 juni 1967 te Utrecht
door mr. A. B. Roosjen en mr. W. Aantjes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 1,-

"DE SAMENLEVING VERNIEUWEN",
door mr. W. C. D. Hoogendijk, adjunctdirecteur van de Dr. A. Kuyperstichting
voor de dd. 6 en 7 oktober 1967 gehouden jaarlijkse ARJOS-studieconferentie
197. "VANUIT DE RADICALITEIT VAN HET
EVANGELIE", door dr. W. P. Berghuis.
(Partij Convent 21 oktober 1967) . . . .
198. "DE FUNCTIONERING VAN DE DEMOCRATIE",
(gespreksgroepen-onderwerp 1967-1968)
199. "EEN GOEDE ZAAK" (ledenwerffolder) . . . . . . . .
196.

J 1,50
J 1,J 0,25
J 0,05
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