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BIJLAGE  II.  CHRONOLOGIE VAN (PARTIJ—)POLITIEKE GEBEURTENISSEN IN DE 

PERIODE APRIL—MEI 1966, SAMENGESTELD DOOR R. A. KOOLE 

datum publikatie gebeurtenis 
gebeurtenis 

1 - 4 Ht  satirische televisieprogramma "Zo is het..." 

zal niet meer op de televisie verschijnen. Dit 

tengevolge van een meningsverschil tussen de 

redaktie van het programma en de VARA-leiding 

overeen programmaonderdeel over Van Hall, bur-

gemeester van Amsterdam. 

1 - , 4 Het comité "19-3-66", dat met burgemeester Van Hall 

overleg pleegde om een einde te maken aan de ge-

spannen situatie in Amsterdam, heft zich op, omdat 

Van Hall weigerde toestemming te geven voor 

een demonstratie, gepland op 2 april. Eveneens 

zijn de demonstraties van de Socialistische Jeugd 

en Provo, gepland op 4 april verboden wegens te 

verwachten onordelijkheden. 

1 - 4 Publikatie gemeenteprogram van de VVD. 

2 - 4 In Beerta vond op 1 april een fel debat plaats 

tussen Sake van der Ploeg, vice-voorzitter van 

het Landbouwschap en Koekoek, leider van de Boe-

renpartij. Van der Ploeg zei o.a. dat ir. Adams  

(BP)  lid was geweest van de NSB. 

2 - 4 De ARP heeft sinds 1 januari 1966 2000 nieuwe 

leden geboekt en komt nu op een totaal van Ca. 

96.000 leden. 

2 - 4 D. Houwaart, programmamaker bij de NCRV, is uit 

de CHU gestapt vanwege de houding van deze partij 

t.o.v. de ARP. 

4 - 4 De KVP hield op 2 april in Breda een gespreksdag 

over de politieke aspecten van de middenstands-

problematiek. Gepleit werd o.a. voor een publiek-

rechtelijk orgaan t.b.v de middenstand. 
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4 - 4 op een op 2 april te Utrecht gehouden vergadering 

van de CHU is W. Scholten tot secretaris gekozen. 

Hij volgt J.W. van  Gelder  op. 

4 - 4 Op 2april is, ondanks het verbod van burgemees-

ter Van Hall, toch gedemonstreerd. De demonstra- 

tie had een ordelijk verloop, 

4 - 4 De provo's Roei van Duyn, Rob Stolk, Luud Schim-

melpenninck en Johan Metz zijn gearresteerd omdat 

zij in het blad "provo" nummer 7 o.m. opriepen 

tot verstoring van gemeenteraadsvergaderingen 

en tot verschillende sabotagedaden. 

4 4 Op 2 april hield de FNP in Leeuwarden een leden- 

vergadering waarop o.a. besloten werd in enkele 

gemeenten deel te nemen aan de gemeenteraadsver-

kiezingen. 

4 - 4 op 2 april is in Utrecht een conferentiè gehouden 

over kernwapens, georganiseerd door het "Neder-

lands komité tegen de verspreiding van kernwapens", 

waar o.a. het PvdA-Kamerlid Hogendorp zei dat 

de PvdA-fractie achter het rapport van dit komité 

staat. 

5 - 4 Jef Last heeft de provo's toestemming verleend 

hem op hun lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 

te plaatsen, zij het op een onverkiesbare plaats; 

dit als protest tegen de houding van de autori-

teiten t.o.v. de provo's. 

5 - 4 Op een vergadering van de VVD in Leeuwarden heeft 

de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, 

E.H. Toxopeus, de verwachting uitgesproken dat 

er spoedig een kabinetscrisis zal komen over 

het begrotingstekort. 

6 - 4 Op 5 april is te Groningen een congres van econo-

men gehouden waar het discussieonderwerp was: 

een doorlichting van het economische programma 

van de politieke partijen in Nederland. 

6 - 4 N.a.v. schriftelijke vragen van Van Dis (SGP) 
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heeft minister Vrolijk geantwoord dat de door 

het T.V.-programma "Zo is het.. ."  gesuggereerde 

verantwoordelijkheid voor een hoofdartikel in 

De Banier van 18 mei 1940, waarin opgeroepen 

werd tot vriendschap met de Duitsers, niet juist 

is. De minister liet zich niet uit over een even-

tuele medeverantwoordelijkheid van Van Dis, die 

destijds redakteur was van het blad. 

6 - 4 In de televisierubriek "Vanavond in Nieuwspoort" 

zei Vondeling dat de PvdA bereid is haar voort-

bestaan als partij ter discussie te stellen, mits 

een voldoende linkse koers gegarandeerd zal zijn. 

Schmelzer toonde zich bereid nieuwe ideeën over 

christelijke partijvorming in studie te nemen. 

6 - 4 De besturen van de KVP en van de KVP-fractie 

in de Tweede Kamer zijn van plan een ronde tafel-

gesprek te houden met leden van de KVP, die on-

tevreden zijn over de huidige koers van de KVP. 

6 - 4 Burgemeester Van Hall heeft geen toestemming 

gegeven voor demonstraties door linkse jongeren-

organisaties op 7 of 8 april. 

6 - 4 In een brochure van deJOVD "Liberaal Profiel" 

wordt gepleit voor een tweepartijenstelsel: een 

progressieve partij tegenover een conservatieve. 

6 - 4 Koekoek heeft een advertentiecampagne van de 

Boerenpartij in  Diemen  om kandidaten voor de raads-

verkiezingen te vinden en waarvan hij niet van 

te voren op dé hoogte was, afgekeurd. 

6 - 4 De Tweede Kamer-fractie van de PvdA heeft een 

communiqué uitgegeven waarin zij zich distantieert 

van een verklaring van fractiegenoot Hogendorp, 

toen deze het woord voerde op de conferentie over 

kernwapens d.d. 2 april. Hogendorp zei toen ni. 

namens de hele fractie te spreken. 

8 - 4 Burgemeester Van Hall heeft toestemming gegeven 

voor het houden van een demonstratieve optocht, 

georganiseerd door een aantal jongeren- en stu- 
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dentenorganisaties op woensdag 13 maart. Goed-

gekeurde leuzen zijn: "Vrijheid van democratie", 

"Politie onder gemeenteraad", "Gekozen burgemees-

ter" en "Reorganisatie politie". 

9 - 4 Het bestuur van de Algemene Limburgse Vinkenlief-

hebbersbond wil een politieke partij oprichten, 

nadat minister Vrolijk geweigerd heeft toestem-

ming te verlenen aan het Vangen en vervoeren 

van beschermde vogels. 

9 - 4 De Centrale Commissie voor de filmkeuring heeft 

een 
1
film van LOuis van Gasteren over de relle-

tjes van 19 maart in Amsterdam verboden, omdat 

die in strijd geacht wordt met de openbare orde. 

12 , -  4 Op 8 en 9 april kwam het partijbestuur van de 

CPN bijeen. Op deze bijeenkomst werd o.m. beslo-

ten ex-partijbestuurslid en ex-redakteur van 

de Waarheid, F.  Baruch,  als lid van de CPN te 

royeren en journalist W Klinkenberg ter verant-

woording te roepen. 

13 - 4 De kiesraad heeft, in vergadering bijeen op 7 april, 

de volgende politieke partijen geregistreerd: 

de Republikeinse partij, de Democratisch Re-

publikeinse Partij, de Onafhankelijke Partij, 

de Partij voor Ongehuwden en de Boeren- en Mid-

denstandspartij. 

13 - 4 Vier Amsterdammers, die, tijdens een rondrit 

door Amsterdam van Prinses Beatrix, "Leve de 

Republiek" hadden geroepen en een spandoek met 

het woord "republiek" uit het raam hadden gehangen, 

zijn wegens dreigende ordeverstoring tot vijftig 

gulden boete veroordeeld. 

13 - 4 Oud-minister van financiën in het vijfde kabinet- 

Colijn (juli-augustus '39), C.W. Bodenhausen 

is op 96.-jarige leeftijd overleden. 

14 - 4 Onder weinig publieke belangstelling is op 13 - 4 

door een kleine duizend jongeren in Amsterdam 

voor reorganisatie van het politieapparaat ge- 
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demonstreerd. De betoging leverde geen enkel in-

cident op. 

14 4 In Den Bosch zal de KVP-jongerenorganisatie bij 

de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lijst 

uitkomen, nadat zij zich van de KVP-kandidaten-

lijst had gedistantieerd. 

14 -, 4 Besprekingen tussen de Boerenpartij en de Algemene 

Limburgse Bond van Vinkenliefhebbers hebben (nog) 

niet geleid tot een stemadvies voor de Boeren-

partij van de kant van de Bond. 

14 - 4 J.P.A. Gruijters heeft afscheid genomen van de 

gemeenteraad van Amsterdam, nadat hij, na een 

conflict met de leiding van de VVD, bedankt had 

voor het lidmaatschap van deze partij. 

15 - 4 J.H. Prins en B. Goudszwaard, resp. direkteur 

en economisch medewerker van de Dr. Abraham Kuy-

perstichting, zijn benoemd tot wetenschappelijke 

medewerkers van de Tweede Kamerfractie van de 

ARP. 

15 - 4 Uiteen door het NIPO gehouden enquête is geble-

ken dat 92% van de Nederlanders positief tegen-

over het politieoptreden staat, 82% het optreden 

van de politie bij relletjes goedkeurt en 88% 

een krachtig optreden van de politie bij onlus-

ten voorstaat. 

16 - 4 In Amsterdam zullen in totaal 21 partijen deel-

neme n aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

16 - 4 In een interview in De Telegraaf stelt PvdA-voor-

zitter J.G.H.  Tans  o.a. dat de dekking van de 

staatsuitgaven gezocht moet worden in de sfeer 

van de vermogens- en successiebelastingen en niet 

in die van de indirekte belastingen. 

16 - 4 In een rapport van  de Prof. mr. B.M. Telders-

stichting wordt gepleit voor het invoeren van 

een premie aan de werknemer, wanneer deze een 

bepaalde tijd niet verzuimd heeft. Dit om onei- 
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genlijk ziekteverzuim tegen te gaan. 

16 - 4 Door een conflict in het bestuur van de Boeren- 

en Middenstandspartij, hebben de meeste bestuurs- 

leden hun functie neergelegd, zodat het bestuur 

nu nog slechts bestaat uit de secretaris, M. Lewin. 

16 - 4 In Den Haag organiseerde de Nederlandse Vrijge-

zellenbond onder het motto "De vrijgezel - stief-

kind van de welvaartsstaat" een politieke forum- 

avond, waaraan verschillende Tweede Kamerleden 

deelnamen; 

16 - 4 Fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, 

Nederhorst, heeft de uitspraken van de voorzitter 

van de PvdA,  Tans,  gedaan in een interview in 

De Telegraaf, prematuur genoemd. 

16 - 4 De Wiardi Beckmanstichting van de PvdA heeft in 

Amersfoort een conferentie gehouden over 'Sport 

en Overheid'. 

19 - 4 De ARP gaat samen met de Dr. Abraham Kuyperstich-

ting na de gemeenteraadsverkiezingen de uitsla-

gen en de propagandamethodes analyseren. 

19 - 4 Op een openbare vergadering van de VVD te Haarlem 

sprak Toxopeus nogmaals de verwachting uit dat 

er binnenkort een kabinetscrisis zal komen. 

20 - 4 In Den Haag is nog juist voor het sluiten van 

de inschrijvingstermijn een nieuwe partij opge-

richt: de Hervormde Partij van de Arbeid. Partij-

leider is de heer Ouwens. 

20 - 4 Op 19 april werd door 'Avro's Televizier' o.l.v. 

F. Hoogendijk een debat uitgezonden tussen minis-

ter van Financiën, Vondeling, en zijn voorganger 

Witteveen over de verkiezingsuitslag, belasting-

verlaging en het plan-Joekes. 

20 - 4 De gehele oplage van het , aprilnummer van "Student" 

is in beslag genomen vanwege voor prinses Beatrix 

kwetsend geachte foto's. 
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20 - 4 In Amsterdam is mevr. Wijsmuller-Meyer, ex-lid 

van de VVD-fractie in de raad, lijsttrekker ge-

worden van de Groep Hoofdstadbelangen. 

20 - 4 Te Wageningen is een studentenpartij opgericht, 

die aan de raadsverkiezingen zal deelnemen. 

21 - 4 Het bestuur van de kring Amsterdam van de KVP 

is in zijn geheel afgetreden na interne moeilijk- 

heden. 

21 - 4 In Goes is enige verwarring ontstaan nu gebleken 

is, dat de naam van W.F. Moes, derde op de kan-

didatenlijst van de VVD, ook voorkomt op de lijst 

van adhesiebetuigingen voor de Boerenpartij. 

Moes ontkent ten stelligste dat hij zijn hand-

tekening heeft gezet. 

22 -, 4 CPN-voorzitter Paul de Groot zei op een openbare 

partijbijeenkomst te Amsterdam dat het vertrouwen 

van de CPN in de communistische partij van de 

Sowjet-Unie "ernstig geschokt" is. 

23 - 4 De verenigingsraad van de Vara heeft zeer afwij-

zend gereageerd op het voorstel van A. van der Zwan 

om een lid van de PSP in het bestuur op te nemen. 

Volgens de scheidende Vara-voorzitter J.A.W. Burger, 

zou dit nl. een verzwakking van de Vara betekenen. 

23 - 4 De Christelijk-Nationale Volkspartij heeft nu 

een kandidatenlijst voor de gemeenteraad in Am-

sterdam, waarop geen in Amsterdam wonende perso-

nen staan. Van de oorspronkelijke vijf kandida-

ten werden er drie geschrapt, omdat er geen be-

willigingsverklaring van hen aanwezig was. De 

overige wonen beiden in Doorn. 

25 - 4 Tijdens een 'happening' rond het Lieverdje in 

Amsterdam zijn in de nacht van 23 op 24 april 

tien jongelui gearresteerd, waarvan er acht weer 

in (voorwaardelijke) vrijheid zijn gesteld. 

25 - 4 Ruim 90 teleurgestelde PvdA-jongeren van het 

gewest Zuid-Holland hebben Mansholt verzocht 

terug te keren in cie aktieve Nederlandse politiek. 



De FJG-afdeling Zuid-Holland vindt dat de PvdA 

nu een krachtige persoon nodig heeft. 

26 - 4 De publicist Fons Hermans zal de benoeming tot 

lid van de Provinciale Staten van Limburg voor 

de PvdA niet aanvaarden. Hij wordt lid van de 

PSP, vanwege het z.i, te weinig socialistische 

karakter van de PvdA. 

26 -4 Minister Smallenbroek heeft het Tweede Kamerlid 

Bruggeman (PSP) geantwoord dat uit onderzoek 

niet is gebleken dat de politie bij de rellen 

van 19 maart in Amsterdam de sabel heeft gebruikt; 

wel kan de politie verweten worden dat zij niet 

snel genoeg is uitgerukt. 

26 - 4 De  Galan,  secretaris van de PvdA, heeft in een 

televisieuitzending gesteld dat de PvdA een ra-

dicalere opstelling moet nastreven. 

26 - 4 De PSP heeft adhesie betuigd aan de actie Stop 

studentenstopTM tegen de voorgenomen numerus clausus 

voor de medische faculteiten. 

27 - 4 De fraktie van liberalen en geestverwanten uit 

het Europese parlementis vandaag een verga-

dering begonnen in Amsterdam. C. Berkhouwer (VVD) 

hield een inleiding, waarin hij pleitte voor 

een bundeling van alle liberale krachten van 

Europa. 

28 - 4 De als provo bekend staande student Hans Tuyn-

man is wederom gearresteerd bij een happening 

bij het Lieverdje in Amsterdam. Tegen hem is 

onlangs twaalf Weken hechtenis geeist door de 

Amsterdamse Officier van Justitie wegens het 

uitdelen van het »opruiende gesch riftw wProvoca _  

tie  13W  op 1 april j.l. 

28 - 4 Van Zwanikken zal na de volgende verkiezingen 

niet terugkeren in de KVP-fractie in de Tweede 

Kamer, i.m.v.,  zijn benoeming tot mededirekteur 

van het Landelijk Verbond van Veilig Verkeer te 

Hilversum. 
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29 - 4 Premier Cals heeft de lijsttrekker van Provo, 

Bernard de Vries, uitgenodigd een afspraak met 

hem te maken op zijn departement. 

30 - 4 Op de Algemene Vergadering van de CHU-jongeren 

te Driebergen zei de secretaris van de CHU, 

W. Scholten, dat de positie van het kabinet-Cals 

"nog onzekerder" zal worden, hetgeen vooral in 

de financieel-fiscale politiek tot uitdrukking 

zal komen. De voorzitter van de CHU-jongeren, 

J. Baarda, pleitte voor een herziening van het 

beginselprogramma van de CHU. 

30 - 4 De Christelijk Nationale Volkspartij zal in Den Haag 

niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, 

omdat de kandidatenlijst enkele minuten te laat 

werd ingediend, aldus hebben Gedeputeerde Staten 

van Zuid-Holland beslist. 

2 - 5 Een delegatie van de PvdA, onder voorzitterschap 

van J.G.H.  Tans,  heeft een "open brief" aangebo-

den aan de ambassadeur van de Verenigde Staten 

in ons land. In de brief wordt verontrusting 

uitgesproken over het voortduren van de oorlog 

in Vietnam en de Amerikaanse rol daar. 

2 - 5 Op koninginnedag hebben zich in Amsterdam, Arnhem, 

Maastricht en Haarlem 'happenings' en opstootjes 

voorgedaan. 

2 - 5 Koekoek en Harmsen van de  BP  hebben in een brief 

aan de koningin beroep ingesteld tegen de beslis-

sing van de kiesraad de Boeren- en Middenstands-

partij (BMP) In het kiesregister in te schrij-

ven. Het bezwaar komt voort uit angst voor ver-

warring, van de  BP  met de BMP. 

2 - 5 Op de 1 mei-biJeenkomst  van de CPN in Amsterdam 

sprak Marcus Bakker. Hij riep op tot "eenheid 

van aktiè" en "geld op tafel", stelde de eis 

"alle Amerikanen uit Vietnam" en verklaarde zich 

solidair met het volk van Indonesië. 

2 - 5 Op de 1 mei-bijeenkomst van de Haagse PSP-afdeling 



sprak PSP-voorzitter Wiebenga zich o.a. uit te-

gen de eventuele vestiging van het NAVO-hoofd-

kwartier in Nederland, voor socialisatie van 

de grond en voor meer ontwikkelingshulp. 

3 - 5 Vele reacties op de PvdA-brief inzake Vietnam: 

er was een spoedoverleg tussen de PvdA-ministers 

en het PvdA-fractiebestuur; KVP-fractievoorzitter 

Schmelzer reageerde zeer afkeurend en verweet 

de PvdA opportunisme; PSP-fractievoorzitter  Lank-

horst was verheugd over de inhoud van de brief, 

maar begreep niet waarom juist nu deze brief 

was opgesteld;  Tans  van de PvdA, één van de op-

stellers van de brief, verklaarde dat uit de 

brief niet mocht worden afgeleid dat het hier 

gaat om een gewijzigde visie van de PvdA; Rool-

vink, fractieleider van de ARP, toonde zich be-

zorgd en volgens Toxopeus (VVD) was de brief 

ingegeven door het verlangen van de PvdA om de 

kiezers terug te winnen, die nu voor de PSP heb-

ben gekozen. 

3 - 5 De kantonrechter te Amsterdam heeft het Amster- 

dams provo-echtpaar" Jaap en Lia Z., dat op 

10 maart een rookbom gooide in de Raadhuisstraat, 

veroordeeld tot 2 maanden hechtenis, waarvan 

één voorwaardelijk. 

3 - 5 Op de kandidatenlijst van de PSP voor de gemeen-

teraadsverkiezingen te Muntendam zijn vervalste 

handtekeningen geconstateerd. Naar aanleiding 

hiervan heeft de enige kandidaat zich terugge-

trokken. 

4 - 5 De fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede 

Kamer, Nederhorst, verklaarde in een TV-debat 

dat beide PvdA-kamerfracties achter de brief 

over Vietnam van het partijbestuur van de PvdA 

staan. Hij ontkende dat deze brief geTnspireerd 

zou zijn door binnenlandse politieke motieven. 

4 - 5 C.H. Sprik te Zuidwending, lijsttrekker voor 



de  BP  in Veendam, blijkt tevens voorzitter te 

zijn van de distriktsraad van het Landbouwschap 

in de gemeente Veendam. 

4 - 5 Minister Smallenbroek zei op een bijeenkomst 

van de Vereniging van ARP-burgemeesters, wethou-

ders en gemeentesecretarissen, dat de tweede 

tranche van de belastingverlaging niet door kan 

gaan zonder gelijktijdige verhoging van de andere 

belastingen. 

4 - 5 De bestuurscrisis in de kring Amsterdam van de 

KVP is opgelost. De afgetreden voorzitter F. Schrei- 

der is herkozen. Naast het bestuur is een raad 

van advies gevormd, waarin zitten Burger, Copray, 

Van der Donk, Elsenburg en Siegman. 

5 - 5 Op de eerste openbare bijeenkomst van het "Comité 

Waakzaamheid" heeft prof. Kleerekoper een scherpe 

aanval gedaan op de z.i. overdreven gezagsaanbid-

ding, die momenteel in Nederland gaande is. 

5 - 5 De PvdA zegt sinds de Statenverkiezingen van 

23 maart 2000 nieuwe leden te hebben geboekt; 

de aanwas van de VVD zou in de honderden lopen. 

In de eerste drie maanden van het jaar ontvingen 

de KVP en de ARP resp. 5000 en 2000 aanmeldingen. 

Een CHU-woordvoerder zei dat ook het ledental 

van de CHU groeide. 

6 - 5 Enkele honderden jongelui hebben op 5 mei een 

anti-Vietnam betoging gehouden voor het Amerikaanse 

consulaat in Amsterdam. Hierbij werden enkele 

ruiten ingegooid. Van te voren had deze groep 

voor het Huis van Bewaring geroepen: "Tuynman 

moet Vrij". 

6 - 5 H.R. Steinvoorte, lijsttrekker van de  BP  te Delft, 

heeft als lid van die partij bedankt, omdat hij 

het niet eens was met de samenstelling van de 

kandidatenlijst. Zijn wens om van die lijst te 

worden afgevoerd kon door het Centraal Stemburo 

te Delft niet meer worden ingewilligd. 
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6 - 5 Tijdens de dodenherdenking op de Dam te Amsterdam 

heeft de politie twee provo's aangehouden, die 

het nieuwste nummer van "Provokatie" (no. 14) 

verspreidden. 

7 - 5 C. de Wit, Voorzitter van de Katholieke Bond 

van Hogere, Middelbare en Lagere Technici en 

Chemici, St-Bernulphus, heeft gedreigd in het 

openbaar het advies te geven aan haar leden om 

niet meer op KVP-kandidaten te stemmen, wanneer 

de KVP bereid zou zijn in te stemmen met uitstel 

of afstel van de invoering van de tweede tranche 

van de belastingverlaging. 

7- 5 Bakker, Tweede Kamerlid voor de CPN, heeft de 

minister van Justitie gevraagd of deze niet van 

mening is dat de straffen die zijn opgelegd aan 

jongeren i.v.m. ongeregeldheden in Amsterdam, 

buiten iedere proportie staan. 

9 - 5 Op zaterdag 7 mei hield de PvdA haar mei-festival. 

De secretaris-penningmeester van de PvdA, E. Mees-

ter, stelde dat in de politiek duidelijkheid 

wordt gewenst en dat daarom de PvdA de weg linksaf 

zal moeten wijzen. Het festival liep bijna uit 

de hand toen een menigte jongelui het podium be-

stormde, waarop  "The Motions"  een concert gaven. 

9 - 5 De staatssecretaris voor maatschappelijk werk, 

Egas (PvdA), heeft in de TV-rubriek "Brandpunt" 

verklaard waardering te hebben voor het protest 

van de provo's. 

9 -5 In de nacht van 7 op 8 mei is het onrustig ge-

weest in Dordrecht en Amsterdam. Rond het Spui 

in Amsterdam werden 11 jongelui gearresteerd. 

11 - 5 Provo Hans Tuynman is door de Amsterdamse recht-

bank wegens poging tot opruiing veroordeeld tot 

drie maanden gevangenisstraf met aftrek. Hij 

had het blad 'Provokatie no. 13' verspreid, waarin 

werd opgeroepen tot deelname aan een verboden 

demonstratie. 
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11 - 5 Het Tweede Kamerlid Harmsen  (BP)  is van mening 

dat Nederland  de regering Smith van Rhodesië moet 

erkennen en de Verenigde Naties moet verlaten. 

12 - 5 Het Amsterdamse gemeenteraadslid G.K.J.M.  Hamm  

(VVD) heeft B & W van Amsterdam schriftelijk 

gevraagd of zij geen verband zien tussen de "Viet-

nambrief" van de PvdA en de demonstratie bij 

het Amerikaanse consulaat in Amsterdam, waarbij 

enkele ruiten ingegooid werden. PvdA-fractievoor-

zitter in de Amsterdamse raad, Van Thijn, noemde 

het stellen van zo'n vraag "een typisch voorbeeld 

van onzindelijk handelen". 

13 - 5 J.M. Stoffels-Van Haaften zal, om redenen van 

drukke werkzaamheden elders, bij de volgende 

verkiezingen voor de Tweede Kamer geen plaats 

meer nemen op de kandidatenlijst van de VVD. 

13 - 5 Ie Leeuwarden heeft de politie een groep jongelui 

(ca. 150), die een 'happening' hadden belegd, 

uiteengejaagd. 

14 - 5 Partijconvent.ARP: Voorzitter Berghuis zei o.m. 

dat een eventuele tweede kabinetscrisis binnen 

één parlementaire periode in strijd is met het 

staatsbelang en nationaal politiek vrijwel niet 

te verteren is. Hij waarschuwde het kabinet-Cals 

echter niet te ambitieus te willen zijn. Tweede 

Kamer fractieleider Roolvink stelde o.m. dat 

een verhoging van de indirekte belastingen be-

spreekbaar moet blijven bij een dreigend tekort 

op de begroting van 1967. Een loonstop achtte 

hij ongewenst. Tevens verdedigde Roolvink het 

Amerikaanse ingrijpen in Vietnam, waardoor een 

controverse bleek met één van zijn voorgangers, 

Bruins Slot. 

14 - 5 De jongste editie van het Utrechtse studentenblad 

"Trophonios" is op last van de officier van jus-

titie in Utrecht door de politie in beslag geno-

men vanwege de publikatie erin van voor prinses 

Beatrix en prins Claus beledigend geachte afbeel-

dingen. 
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16 - 5 op de partijraad van de PvdA van 14 mei verklaarde 

fractievoorzitter Nederhorst onder meer dat voor 

de PvdA een verhoging van de indirekte belastingen 

"niet te verteren" en een loonstop ongewenst is. 

16 - 5 Op 14 mei is in Amsterdam een betoging gehouden 

tegen de Amerikaanse politiek in Vietnam. Bij 

deze gelegenheid legde het PSP Tweede Kamerlid 

Bruggeman een bos bloemen bij het nationaal mo- 

nument. 

17 - 5 Op een vergadering van de VVD te Venlo zei Van Riel, 

fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, 

dat de kardinale fout van het huidige kabinet 

is dat de nationale rekening met vele miljarden 

is opgedreven. De confessionele partijen verweet 

hij een ambivalente houding. 

17 - 5 Na op het partijconvent van de ARP kritiek uit-

geoefend te hebben op de provo's, heeft de frac-

tievoorzitter in de Tweede Kamer, Roolvink, nu 

verklaard een keer een 'provo-happening' mee 

te willen maken "om de zaak eens van dichtbij 

te bekijken". 

18 - 5 Op een debatavond, georganiseerd door verschil-

lende Haagse PvdA-afdelingen, heeft W.J. Geert-

sema (VVD) de PvdA en de ARP verweten op de stoel 

van de regering te zijn gaan zitten door een 

oplossing van de financiële moeilijkheden bij 

voorbaat onmogelijk te maken. Alleen matiging 

van de overheidsuitgaven blijft nu als oplossing 

over, aldus Geertsema. Nederhorst (PvdA) wees 

nogmaals op de onmogelijkheid van een verhoging 

van de indirekte belastingen. 

18 - 5 Het partijbestuur van de PSP heeft in een brief 

aan de ambassadeurs van de Volksrepubliek China, 

Engeland, Frankrijk, de Sowjet-Unie en de Verenig-

de Staten haar bezorgdheid uitgesproken over 

het tot explosie brengen van het derde kernwapen 
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van de Chinese Volksrepubliek. 

23 - 5 In zijn rede op het congres van de KVP stelde 

fractievoorzitter Schmelzer onder meer dat in 

de huidige situatie een kabinetscrisis geen pa-

tent geneesmiddel is. Het kabinet moet meer be-

zuinigen; bij blijvende financiële problemen 

zal het kabinet dan, zij het binnen bepaalde 

grenzen, een oplossing moeten zoeken in de ver-

hoging van de indirekte belastingen, aldus 

Schmelzer. Verder pleitte hij voor een gelijktij-

dige benadering van de problematiek van lonen, 

prijzen en overheidsuitgaven, terwijl hij stelde 

dat men in een tijd van een overspannen arbeids-

markt moeilijk matiging-zonder-meer van de vak-

bonden kan verwachten. 

23 - 5 Zowel in Amsterdam als in Rotterdam zijn op za-

terdagavond 21 mei mensen gearresteerd, die een 

'happening' wilden houden. In Amsterdam werd 

o.a. de Provo-lijsttrekker Bernard de Vries aan-

gehouden. 

25 - 5 Een fel verkiezingsdebat vond plaats tussen mi-

nister Vondeling (PvdA) en Toxopeus, fractievoor-

zitter van de VVD in de Tweede Kamer, over de 

financieel-economische politiek van het kabinet. 

Het debat was georganiseerd door de Haagse af-

delingen van de PvdA en de VVD. 

25 - 5 De KVP-er Van Dongen heeft meegedeeld volgend 

jaar niet meer in de Tweede Kamer te willen terug- 

keren, vanwege te drukke werkzaamheden in het 

College van Gedeputeerde Staten in Zeeland en 

als burgemeester van Aardenburg. 

27 - 5 J. Blok, Tweede Kamerlid voor de PvdA sinds 

1952, is op 67-jarige leeftijd in Den Haag over-

leden. 

27 - 5 Minister Diepenhorst (ARP) verklaarde op een 

verkiezingsbijeenkomst te Soest, dat het van 

eenzijdigheid getuigt met de provo's in het al- 
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gemeen te smalen. Zij vormen de onbetaalde 

rekening van onze maatschappij", aldus Diepenhorst. 

Hij pleitte voorts voor het samengaan van de 

CHU en de ARP op langere termijn. 

27 - 5 N.J. Witteveeñ (VVD) pleitte op een verkiezings-

bijeenkomst van zijn partij voor meer autonomie 

van de gemeenten op belastinggebied. 

28 - 5 In Amsterdam heeft de Officier van Justitie tegen 

de provo's Roel van D., Rob S., Luud S. en Johan M. 

gevangenisstraffen geëist, variërend van twaalf 

tot zes weken, wegens het verspreiden van "Provo 

no. 7", waarin een "subversieve brief" werd ge-

publiceerd. 

31 - 5 In het afgelopen (pinkster-)weekeinde zijn in 

Amsterdam elf provo's gearresteerd tijdens een 

'happening', terwijl ook een protestmars naar 

het Huis van Bewaring werd gehouden, omdat daar 

de provo Hans Tuynman gevangen zit. Hierbij wer-

den vier rookbommen geworpen. 




