
Ongerustheid over bouw van huis van bewaring in Amsterdam

In Dennendal staat nu

zwaar geschut opgesteld

PvdA-fractie: geen

verhoging NS-tarieven

Bij het vertrek van de Indonesische ambassadeur uit zijn residentie in Wassenaar had de politie voor veel bewaking gezorgd. De ambassadeur,

luitenant-generaal hadji Alamsjah Ratuperwiranegara, is teruggekeerd naar Indonesië.

„Landsdelen"

niet de nieuwe

provincies
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Zolang dit voorwerk voor eei 
verantwoorde planning ont
breekt moet men zich toch niet 
wagen aan grote projecten zo'ils 
deze nieuwbouw. Toentertijd 
werd deze begroot op 40 miljoen. 
Daar zitten we voor de komende 
vijftig jaar aan vast, zei de Am
sterdamse rechter. 

Het studeerwerk wordt nu 
verricht door de vorig jaar inge
stelde commissie-Van Hattum 
inzake doelstelling en functie 
van het Huis van Bewaring. Hit 
zal zeker een jaar of twee duren 
voordat deze commissie er uit is. 
Men is namelijk — terecht — 
begonnen eerst de meningen in 
te winnen van alle betrokkenen 
— tot de gedetineerde-commis
sies in de gestichten toe. 

Voor zover er dan in afwach
ting van de verwachte af
ronding al een trend in het den
ken over dit probleem blijkt, 
dan gaat die heel duidelijk 
niet in de richting van een 
moloch zoals nu bij Diemen 
wordt gepland. 

Kentering 
Tijdens het vragenuurtje in 

het parlement, vorige week, be

riep staatssecretaris mr. J. F. 
Glastra van Loon (justitie) zich 
op een begeleidingscommisssie 
van de Centrale raad voor ad
vies voor het gevangeniswezen. 
Dat deze commissie tot nu toe 
niet aan de rem is gaan hangen 
doet echter weinig af aan het 
feit dat de inzichten, vooral de 
laatste jaren, een flinke kente
ring aan het doormaken zijn. 

Dat blijkt alleen al uit de 
brief met uitgangspunten die de 
commissie-Van Hattum dezer 
dagen bij het departement van 
justitie deponeerde. De Amster
damse nieuwbouw komt daar
mee niet in strijd, verklaarde de 
staatssecretaris. Wellicht moet 
hij die brief toch eens herlezen. 

De commissie-Van Hattum 
spreekt namelijk eens duidelijke 
voorkeur uit voor kleine Huizen 
van Bewaring met een plaatse
lijke („arrondissementsgewijze") 
functie. 
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Voorwaarden 
Wanneer grote monsters dan 

al om financiële redenen nood
zakelijk zijn (de commissie wist 
natuurlijk ook wel dat de huidi
ge vestigingen in de Amster
damse binnenstad moeten ver-

door onze redacteur 
F. KUITENBROUWER 

Een actiegroep van de reclas
sering heeft een massaal protest 
gemobiliseerd tegen de bouw van 
een nieuw Huis van Bewaring 
buiten Amsterdam. Dat komt rij
kelijk laat: in 1970 werd er reeds 
serieus tegen gewaarschuwd. De 
eerste twee torens van de nieuw
bouw zouden overigens reeds 
zijn aanbesteed. Dat neemt na
tuurlijk de vragen rond het nieu
we project op zich zelf niet weg. 
Een van onze redacteuren peilde 
de stemming in het kritische 
kamp en belicht enkele achter
gronden. 

dwij-nen voor een hotel en een 
verkeersplein) dan kan dit toch 
alleen onder de voorwaarde dat 
dezelfde condities worden ge
schapen zoals zij die zelf voor de 
kleinere gestichten voorstaat. 

De staatssecretaris heeft nu 
verklaard dat de Amsterdamse 
torenbouw zal kunnen bestaan 
uit eenheden van 10—12 perso
nen (zoals de commissie-Van 

Hattem wenst) en niet uit een
heden van 24 — zoals tot nu toe 
altijd was gezegd. Unitbouw is 
natuurlijk een duidelijk voor
deel. Maar zelfs de nieuwe tege
moetkoming is niet voldoende. 
• De geplande nieuwbouw vait 
om te beginnen al moeilijk te 
rijmen met het verlangen van 
de commissie-Van Hattum om 
massificatieverschijnselen tegen 
te gaan in architectuur en bouw 
van de gestichten. Dat vraagt 
wel iets meer dan kleinere een
heden. 
• De geplande nieuwbouw bui
ten de stad schept grote bezwa
ren van getto-vorming en slech
te bereikbaarheid voor bezoek. 
De ernst van dergelijke bezwa
ren zijn — voorzover nodig — 
nog niet zo lang geleden geble
ken in het complex-Veenhuizen, 
ook al zo'n misfit. 

Voorarrest terug 
• De geplande nieuwbouw met 
zijn 600 plaatsen oefent ook een 
gevaarlijke zuigkracht uit. 
Plaats maken is plaats vullen. 
Onlangs kwam de nieuwe wetge
ving tot stand die de toepassing 
van voorlopige hechtenis (de 
voornaamste toeleveraar voor de 

Huizen van Bewaring) beoogt 
terug te dringen. 

Wat het praktisch effect daar
van is moeten we nog maar al-
wachten. Maar hier ligt in Ieder 
geval een ondubbelzinnig wette
lijk beleidssnoer. Hoe valt dit te 
rijmen met het creëren van 
zo'n nieuwe vergaarbak? Een 
actiegroep van de reclassering 
vreest bovendien dat de Amster
damse nieuwbouw zal leiden tot 
sluiting van de Huizen van Be
waring in Alkmaar en Haarlem 
en wellicht zelfs van die in 
Utrecht en Arnhem. 

Dat zou alleen al de bereik-
baarheids-problematiek toren
hoog opjagen — in flagrante 
strijd met de uitgangspunten 
van de commissie-Van Hattum. 

Tijdens het vragenuurtje trok 
mr. Glastra van Loon een nieu
we becijfering uit zijn mouw om 
deze vrees weg te redeneren. 
Amsterdam, zo is zijn uitgangs
punt, heeft thans een gemiddel
de van zo'n 350 gedetineerden 
(waarvan op het ogenblik 100 
moeten worden ondergebracht :n 
Alkmaar en Haarlem — ook 
geen pretje). 

De geplande nieuwbouw heeft 
weliswaar 600 plaatsen, maar 
daarvan zullen er 200 (twee sto-
rens) afgezonderd worden voor 

respectievelijk een vrouwenge
vangenis en een opvangmoge-
lijkheid voor psychische noodge
vallen. Blijft over: 400 plaatsen 
voor het Huis van Bewaring — 
en dat is toch niet te gek. 

Is deze redenering niet te op
timistisch? De statistiek leert 
dat de dagbezetting van de 
vrouwengevangenis Rotterdam 
op 31 december daalde van 59 in 
1968 tot 28 in 1970. In de becij
fering zit bovendien een fikse 
dubbeltelling: die opvangmoge-
lijkheid is voor een belangrijk 
deel nodig voor noodgevallen die 
nu in een Huis van Bewaring 
terecht komen. Er blijft dus toch 
een fikse overcapaciteit. 

Isoleren 
Hoewel dat tot nu toe nog niet 

zo in de publiciteit is gekomen 
maken sommige verontrusten 
bovendien een punt van het 
plan om de isoleermogelijkheden 
uit het reguliere Huis van Be
waring te halen en onder te 
brengen in een aparte toren. Al 
wordt die door deskundigen be
geleid en al neemt dat op zich
zelf een hoop onrust in het Huis 
van Bewaring zelf weg. 

Men moet denken aan de 
klachten over de „stille vleu
gels" in de Duitse strafgestich-

ten, voornamelijk bestemd voor 
leden van de Baader-Meinhof-
groep, zo krijgt men de indruk. 
Men zou zeggen dat dit in Ne
derland wel niet zo'n vaart zal 
lopen. Maar het gevangeniscom
plex in Scheveningen kent al 
een „B-vleugel" waar moeilijke 
gevallen in verregaande mate 
kunnen worden afgezonderd. 

De Duitse isolerings-praktij-
ken hebben geleid tot klachten 
wegens „marteling" c.q. „wrede 
of onmenselijke behandeling" 
bij de Europese Commissie voor 
de Mensenrechten in Straats
burg. We moeten natuurlijk wa
ken tegen „Hysteriesierung" van 
de Nederlandse situatie. Maar 
we kunnen ook niet genoeg op
passen. 

Om ten slotte op de planning 
terug te komen. Men kan nu wel 
stellen dat het niet de bedoeling 
is omliggende Huizen van Be
waring te sluiten, de praktijk 
van dit moment geeft een ander 
— minder geruststellend — 
beeld. Zwolle en Middelburg 
zijn in feite al dicht. En in het 
gevangeniswezen wordt gefluis
terd dat Roermond op de nomi
natie staat om binnenkort te 
volgen. Een trend die niet bij
draagt tot gerustheid over de 
Amsterdamse nieuwbouwplan-
nen. 

 
or 0nze redacteur A. G. KLOPPERS 

l[)£\ DOLDER, 11 febr. — In Dennendal staat nu zwaar geschut opgesteld. Het 
lichter niet daadioerkelijk tot vuren worden gebracht door degenen die bezig zijn 

Ljesf, het aan ,e slepen. Dat mag of moet de staatssecretaris van volksgezondheid 

i bemiddelen in het conflict 
Hl niet meer worden gespro-
L war.', in feite is de toestand 

|io dat hogere machten tot een 
alle betrokkenen bindend 
I worden gedwongen. 

„Kongen — er is geen an
twoord voor. Met zijn beslis-

I om in Dennendal drie pa-
jens te sluiten, heeft het be-

van de Willem Arntsz-
; iets ontketend waar de 

rtie voor de volksgezond-
in het geweer is geko-

n-en dan in laatste instan-
fook de staatssecretaris, die 
Vers onlangs nog gezegd 
| dat hij zich verantwoorde-

acht voor het element 
ksgezondheid in de kwestie 
inendal. Men kan het ook 

zo stellen: het bestuur 
k de Willem Amtszstichting is 
| bezig, extra moeilijkheden te 

a: zodanige moeilijkhe-
de overheid wel moést 

fijpen. 
klinkt beschuldigend. 

' het bestuur, in zijn verre 
benijdenswaardige positie, 

moeilijk anders. Men mag 
nemen dat het nog steeds te 
ier trouw is, dat het dus bij 
s wat het onderneemt, in de 

ste plaats het welzijn van de 
tillen van Dennendal op het 
[heeft. En wat heeft het nu 

Van twee kwaden het 
gekozen, zo zou men 

|nnen zeggen. Er moet even 
s worden opgetreden, wat ze-
' ten koste van de pupillen 
Ipan, maar voor het ogenb'ik 
pt niet zo erg, want er wordt 
s veel ergers mee uit de we-
(j geholpen. 

volgens het bestuur. 
1 dit ergere is niets anders 
een zelfstandig Dennendal 

» ft elk geval qua zorg voor 
IWpillen, niet wezenlijk ver-

van een Dennendal zoals 
' bestuur voor ogen zweeft. 

"e' zijn tweede beslissing: de 

beslissing om de zeven ontslagen 
stafleden in kort geding voor de 
rechter te dagen, wil het bestuur 
eigenlijk niets anders dan de 
ontslagenen dwingen, de conse
quenties van hun ontslag te 
aanvaarden. De zeven zijn ont
slagen: ze dienen hun werk te 
staken en het terrein van de in
richting te verlaten, en doen ze 
dat niet, dar zal daar binnen
kort van hogerhand wel voor 
worden gezorgd. Die mogelijk
heid is er althans, en het be
stuur speculeert erop. 

Maakt dit. moraliter gespro
ken, veel verschil met het in
schakelen van de politie enkeie 
weken geleden, toen een aantal 
Mullerianen moesten worden 
verwijderd uit de directiekeet 
die zij hadden bezet? 

Overigens wist het bestuur 
niet helemaal wat het deed op 
dat ogenblik, want toen er lafer 
verwijten loskwamen dat de be
waking van de keet, nadat de,:e 
van Mullerianen gezuiverd was, 
met honden geschiedde, klonK 
van bestuurszijde bij wijze van 
verweer: „Wij waren er niet van 
op de hoogte dat de naast de 
politie optredende bewakings
dienst met honden was uitge
rust." 

Dit behoeft geen leugen te 
zijn, maar het is wel een fout. 
Of een uitvlucht — ja, wat is 
het eigenlijk? In elk geval had 
het bestuur het van die honden 
moéten weten. 

Verantwoordelijkheid 
Het is slechts een detail, iets 

waar men niet te zwaar aan 
moet tillen. Waar echter wél 
zwaar aan kan worden getild, 
dat is een andere fout, een foute 
redenering in het testimonium 
paupertatis van vrijdag jl. — 
het kwam zaterdag in de krant. 
Voor de gang van zaken, of pre
ciezer: voor de verzorging van 

de pupillen in de drie paviljoens 
waar de zeven ontslagen stafle
den aan het werk zijn, weigert 
het bestuur de verantwoorde
lijkheid nog langer te dragen. 

Verantwoordelijkheid tegen
over wie? Een stichtingsbestuur 
heeft, formeel gesproken, nau
welijks verantwoordelijkheden; 
in het geval van de Willem 
Amtszstichting draagt het be
stuur een verantwoordelijkheid 
van technisch-financiële aard 
tegenover de subsidiegevers en 
een van — zeg maar: medische 
aard tegenover de inspectie voor 
de volksgezondheid. 

Maar blijkbaar zat er voor dit 
zittende bestuur aan de verkla
ring van eigen onvermogen niet 
automatisch de vraag vast, of 
een ander bestuur de verant
woordelijkheid misschien wél 
zou willen en kunnen dragen. Er 
sloot alleen de overweging bij 
aan, de drie paviljoens voor 
dicht te verklaren en de staats
secretaris aansprakelijk te stel
len voor dé herplaatsing van de 
pupillen. 

Tragisch 
De kwestie Dennendal wordt 

steeds ingewikkelder en het be
stuur van de Willem Amtsz
stichting vervult daarin een tra
gische, al bijna niet meer op te 
brengen rol. Er doen zich steeds 
meer communicatiestoornissen 
voor, ook al omdat alle partijen 
zich met betrekking van het 
voornaamste: de zorg voor de 
pupillen, van dezelfde termino
logie bedienen, terwijl ze ieder 
voor zich iets anders bedoelen. 

Die zorg voor de pupillen 
maakt overigens niet de kern 
van de strijd uit; het gaat hier 
om een in wezen ideologisch ge
schil, een hotsing van wereldbe
schouwingen. Maar daarover in 
een volgend artikel. 

 
DEN HAAG, 11 febr. — Minister Westerterp zal het met 
JjdA-fractie aan de stok krijgen wanneer hij zijn plan 

irHA ^"tarieven 
met 12 procent te verhogen doorzet. 

m fractieleider drs. Ed van Thijn kondigde dit zaterdag 
°Peen discussiebijeenkomst van de Jongerenorganisatie 

J «d en democratie in Arnhem. 
^an. ooit is er gezien de zitter van de ARP, meende dat 

A? Wijsontwikkeling voor-
len k>en terughoudendheid 

. D1J tariefsverhogingen overheid. Een te forse 
hm,6 jVan de treintarieven 
j°„nflen passagiers afsto
tende Van Thijn. 

fj5dj.6 ^^-bijeenkomst heb-
sovor t p°Ütici hun positie 

id»i; wet kabinet-Den Uyl 
) riJ u'" 1,1 r- Andriessen 

heer De Koster (VVD) 
t4enwanus (CHU) bekriti-
kabinll veronachtzamen door 
mepM uaf m°ties die door 
er Zii erheid van de Tweede 
•Vor';Y?ngenomen- De Kos-
het It k ^et verwijt aan 

"'-r hPt „ ,net ..geen respect" 
Parlement heeft. 
Th - Kuijper. vice-voor-

het kabinet-Den Uyl de kans 
moet krijgen om de rit van een 
parlementaire periode uit te rij
den. Mr. Andriessen benadrukte 
dat er niet sprake is van een 
socialistisch kabinet en. dat de 
christen-democratische partners 
wel degelijk invloed op het be
leid uitoefenen. Wel verweet hij 
het kabinet onvoldoende vooruit 
te zien naar komende ontwikke
lingen en het teveel te laten bij 
reageren achteraf. 

De KVP-fractieleider zei de 
VVD in haar huidige oppositie
rol niet meer te herkennen. Hij 
vond de houding van Wiegel 
vaak te grof. De heer Van Thijn 
(PvdA) verweet Wiegel „schro
melijke overdrijving" en een 
„keihard spelen op de porte-
monnaie". 

met 
Guinee-Bissau 
Demonstratieve bijeenkomst met delegatie 

en kulturele groep Bevrijdingsbeweging PAIGC. 
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Studieleningen 
tegen werkloosheid 

door J. van Spaandonk 

puntsgewijs 

• Op het terrein van hotel-res
taurant Het wapen van Rijsen-
burg te Driebergen is zondag
middag de 22-jarige R. van den 
Berg uit die plaats doodgestoken 
tijdens een vechtpartij die ont
stond toen een groep jongelui uit 
De Bilt de danszaal van het hotel 
wilde binnendringen. De politie 
heeft de 16-jarige R. de G. uit 
De Bilt aangehouden. Hij heeft 
een volledige bekentenis afge
legd. • Een personenauto met 
vijf inzittenden is zaterdagavond 
op onverklaarbare wijze in de 
Zuid-Willemsvaart bij Neder-
weert terechtgekomen. Drie van 
de vijf inzittenden, allen uit Hel
mond, zijn hierbij verdronken. • 
De 46-jarige Delftenaar G. van 
Leeuwen is zondagmiddag in zijn 
woning door zijn 60-jarige kost
ganger L. P. S. neergestoken en 
een paar uur later overleden. 
Het slachtoffer wilde een ruzie 
sussen tussen zijn dochter en de 
kostganger. Toen hij tussenbeide 
kwam stak de kostganger hem 
met een mes in de buik. De dader 
is aangehouden. • Het wegres
taurant Albert's Corner in Ze
venaar is het afgelopen weekein
de door brand verwoest. De scha
de wordt geschat op ruim een 
miljoen gulden. • In Beiroet zijn 
gisteren een Westduitse monteur 
en een Nederlandse studente 
aangehouden. Volgens de politie 
zouden zij 123 kg hasj uit het 
land hebben willen smokkelen. • 
Een uit zes leden bestaande dele
gatie uit de Joegoslavische deel
staat Macedonië is zondagmid
dag op Schiphol aangekomen. De 
delegatie wordt geleid door mi
nister Lazarewski. Doel van het 
bezoek is na te gaan hoe Neder
land kan deelnemen aan een door 
de Wereldbank gefinancierd 
1 andbouwontwikkelingspro j eet 
voor Macedonië. De delegatie is 
vooral geïnteresseerd in leveran
ties van stamboek rundvee en 
pluimvee. 

„In het verleden was er 
schaarste aan academici, zodat 
het bezit van een graad een vol
doende, zij het niet noodzakelij
ke voorwaarde was voor, dat 
een academische graad wel een 
noodzakelijke voorwaarde is 
maar geen garantie biedt voor 
zo'n geslaagde carrière." 

Deze conclusie staat in het 
rapport "Enkele groeiende pro
blemen van tewerkstelling in 
Europa" van het Internationaal 
arbeidsbureau in Genève dat op 
de tweede Europese conferentie 
uitvoerig is besproken. Vertrek
punt voor het rapport en de dis
cussie daarover was de groeien
de werkloosheid onder academi
ci, die met het nog steeds toene
mend aantal studenten reeds 
alarmerende vormen heeft aan
genomen of in de eerstkomende 
jaren zeker zal aannemen, als 
geen ingrijpende maatregelen 
worden genomen. 

Om verslechtering in deze si
tuatie te voorkomen beveelt het 
rapport aan een betere uitwisse
ling van informatie tussen on
derwijs en arbeidsmarkt en na
tionale systemen van voorlich
ting en begeleiding van de stu
denten. Zoals in Oost-Europa 
zouden werkgevers verplicht 
moeten worden de aantallen 
academici op te nemen, die zij 
in hun personeelsplanning heb
ben opgegeven. 

Volgens de samenstellers van 
het rapport zullen die maatrege
len echter nog niet afdoende 
zijn. Zij adviseren de invoering 
van studieleningen als het enige 
probate middel om overschotten 
en daarmee samenhangende 
werkloosheid te voorkomen. 

Een analyse toont aan, dat in 
de Westeuropese landen de indi
viduele vraag van studenten en 

ouders plaatsing in het hoger 
onderwijs bepaalt, de studie 
vaak kosteloos is of zwaar ge
subsidieerd en door de institutio
nele starheid van de arbeids
markt de salarissen van acade
mici abnormaal hoog zijn in 
vergelijking met die van niet-
academici. Het rendement van 
het hoger onderwijs ligt ver bo
ven het algemeen 'sociaal ni
veau: 

„De vraag naar hoger onder
wijs is geen werkelijke vraag in 
de economische zin maar een 
claim op een vrij goed, een lo
terijbriefje, dat hoge inkomsten 
kan opleveren. Als een systeem 
van studieleningen wordt inge
voerd, zullen de studenten zorg
vuldiger overwegen of het de 
moeite waard is zo'n lot te ko
pen, vooral tegen de achtergrond 
van de toenemende werkloos
heid." 

In Zweden heeft het enkele 
jaren geleden ingevoerde sys
teem van studieleningen mede 
als gevolg van de dreigende 
werkloosheid (8000 in 1973) een 
sterke terugloop in het hoger 
onderwijs tot gevolg gehad. In 
Italië neemt het aantal academi
ci jaarlijks met 10 procent toe, 
meer dan de helft zoekt emplooi 
in de openbare diensten en nog 
geen 30 procent in de industrie; 
tussen 1970 en 1975 worden 
280.000 nieuwe academici ver
wacht, waarvoor slechts 150.000 
plaatsen beschikbaar zijn. 

Bij zijn afscheid van het In
stituut voor Tioger beroepsonder
wijs in Eindhoven heeft ir. C. 
van Lieshout, bij de laatste ka
binetsformatie kandidaat voor 
onderwijs, met nadruk gesteld, 
dat ook hier „het overschot aan 
academici schrikbarende vormen 
begint aan te nemen. Een toena
me van het aantal studenten in 

de historisch gegroeide studie
richtingen leidt tot een ernstig 
maatschappelijk probleem". Hij 
gaf daarbij aan dat, terwijl er 
nu al zo'n duizend werklozen 
zijn, tussen 1970 en 1980 het 
aantal beschikbare academici als 
volgt zal stijgen: juristen van 
11.640 tot 23.100, sociologen van 
2.090 tot 8.050, economen van 
7.290 tot 15.800, psychologen van 
1.760 tot 6.100, opvoedkundigen 
van 1.050 tot 3.350, letteren van 
6.190 tot 12.300, wis- en natuur
kunde van 10.390 tot 21.600, 
techniek van 15.710 tot 33.000. 

In de Oosteuropese landen is 
de toelating tot het hoger onder
wijs gebonden aan de perso
neelsbehoefte, zijn de salarissen 
van academici niet altijd hoger 
dan die van de anderen en is de 
studie kosteloos. Daar is echter 
een felle concurrentiestrijd voor 
plaatsing, in Polen en de Sow-
jetunie drie of meer kandidaten 
voor een plaats, in Roemenië 
soms zelfs dertig. 

Minder sombere geluiden ko
men plotseling uit Engeland, 
waar het jaarboek van het bu-
reau voor plaatsing van acade
mici heeft uitgewezen, dat 1971 
een dieptepunt was, in 1973 al 
een duidelijk herstel optrad en 
de verwachtingen voor 1974 be
paald gunstig zijn. 

Volgens ramingen van werk
gevers zullen in 1974 54 procent 
meer academici nodig zijn dan 
in 1973. Niet iedereen ziet het zo 
gunstig in, omdat bij de tellin
gen de tijdelijk tewerk gesitelden 
wel als tewerkgestelden zijn 
meegerekend maar die werk 
hebben aangenomen beneden 
hun niveau of noodgedwongen 
aan een verdere studie zijn be
gonnen, niet als werkloze acade
mici. 

Agenda 
parlement 

DEN HAAG, 11 febr. — Deze 
week behandelt de Tweede Ka
mer de begroting van Cultuur, 
recreatie en maatschappelijk 
werk. Hierbij zijn ook aan de 
orde een motie-Van der Sanden 
(KVP) over het opstellen van 
een gedragscode voor niet-

journalistieke programma-on
derdelen van de omroep en een 
motie-Van Dijk (VVD) betref
fende de handhaving van de 
verzorging van de radio-nieuws
dienst door het ANP. 

Op donderdagochtend zal, als 
de Kamer zich aan haar agenda 
houdt, mondelinge beantwoor
ding van vragen van enige le
den plaatshebben. In de eerste 
plaats betreft het vragen-Goud-

smit (D'66) over de vernietiging 
van omslagkaarten met namen 
en adressen verkregen bij de 
volkstelling-1971. Vervolgens 
zijn er vragen-De Kwaadsteniet 
(a.r.) over de invoering van de 
zomertijd en tenslotte vragen-
De Ruiter (PvdA) over de be
stemming van het bij de inrich
ting van de Maasvlakte vrijge
komen en nog beschikbaar ko
mende zand. 

Lubbers bij 
aanrijding niet 
onder invloed 
Door onze politieke redactie 

DEN HAAG, 11 febr. — Minis
ter Lubbers is tijdens de aanrij
ding die hij vrijdagavond in Den 
Haag heeft veroorzaakt, en 
waarna hij is doorgereden, niet 
onder invloed van drank ge
weest. Het bloedonderzoek dat op 
eigen verzoek van de minister is 
gedaan heeft volgens de officier 
van justitie in Den Haag, mr. A. 
W. Rosingh, een alcoholpromil
lage van 0,3 aangetoond. Dat is 
0,2 promille beneden de kriti
sche grens van 0,5, die in de 
Wegenverkeerswet zal worden 
opgenomen zodra een desbetref
fende wijziging van kracht wordt. 
Deze wijziging is al door het 
parlement aanvaard. Tot nu toe 
stond er geen maximumpromil
lage in de wet. 

Volgens mr. Rosingh was het 
omverrijden van een verkeers-
zuil door minister Lubbers te 
wijten aan vermoeidheid, waar
bij hij even niet heeft opgelet. 
Er is geen sprake van dat de 
minister teveel had gedronken. 
Het is aannemelijk dat de mi
nister slechts twee glazen whis
ky heeft gedronken op de re
ceptie van de Indonesische am
bassadeur vrijdagavond, aldus de 
officier van Justitie. 

Het doorrijden na de aanrij
ding is echter een verkeersmis-
drijf. Of minister Lubbers ver
volgd wordt is nog niet zeker. 
Het staat niet vast of er vol
doende aanwijzingen zijn om tot 
strafvervolging inzake art. 30 
wegenverkeerswet over te- gaan, 
aldus mr. Rosingh. De minister 
heeft wel gemerkt dat hij de 
verkeerszuil omverreed. Tegen
over de politie verklaarde hij dat 
hij van plan was de zaak later 
op de avond te regelen. 

— Aan drs. H.J.B. Aarts is op 
zijn verzoek met ingang van 16 
maart 1974 eervol ontslag ver
leend als burgemeester van Eer-
kel-Enschot 

— Aan P. W. Hordijk is op zijn 
verzoek met ingang van 31 ja
nuari 1974 eervol ontslag ver
leend als burgemeester van 
Naaldwijk. 

— G. Diephuis, sedert 1959 
buitengewoon hoogleraar in de 
accountancy te Groningen, heeft 
zijn afscheidscollege gegeven. 
Het was getiteld Openbare ac
countant en overheid. 

— Dr. R.S.P. Beekes, benóemd 
tot gewoon lector in de vergelij
kende Indo-europese taalweten
schap te Leiden, heeft zijn ambt 
aanvaard met de rede De wor
tels van het Indo-europees. 

UTRECHT, 11 febr. — Hoewel 
bij de studie over de toekomstige 
bestuurlijke indeling van Neder
land vijf samenhangende lands
delen naar voren zijn gekomen, 
betekent dit-» niet dat deze 
landsdelen ook de nieuwe pro
vincies worden. 

Dit heeft minister De Gaay 
Fortman (binnenlandse zaken) 
zaterdag in Utrecht gezegd in een 
toespraak op de jaarvergadering 
van de Vereniging van christe-
liik-historische leden van ge
meente- en provinciebesturen. 

- De minister zei met deze op
merking de ongerustheid te wil
len wegnemen, die hier en daar 
heerst over de vorming van 
slechts enkele landsdelen, die 
in plaats van de elf provincies 
zouden moeten komen. 

Mr. H. Rijpstra, commissaris 
van de Koningin in Friesland, 
die een inleiding hield over taak 
en positie van het gemeente
bestuur, zei het niet noodzakelijk 
te achten, dat het gehele land 
met gewesten wordt, overdekt. Hij 
bestreed de opvatting van de 
minister, dat er „geen witte 
vlekken mogen overblijven". 

Volgens mr. Rijpstra kan in 
grote delen van het land de in
voering van gewesten achter
wege blijven. „Nodig zijn goed 
bewerktuigde provincies en ge
meenten van voldoende formaat 
om de taken beter aan te kun
nen." (ANP) 

— Aan dr. J. W. Tesch is op 
zijn verzoek met ingang van 1 
september 1974 eervol ontslag 
verleend als gewoon hoogleraar 
in Wageningen. De heer Tesch, 
geboren in 1905, is sedert 1959 
hoogleraar in de gezondheidsleer. 
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