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Bevolkingspolitiek 
Naar aanleiding van het artikel van de 
heer A. W. Voors, "Geen politiek aan 
de wieg" in Democraat van september 
1968, maakt de werkgroep bevolkings
politiek van D'66 het volgende bekend: 
De werkgroep heeft een aantal stand
punten geformuleerd zoals neergelegd 
in een artikel voor "Tal en Last"; *) 
overdruk verkrijgbaar bij de secreta
riaten. 
Het ligt in de bedoeling dat deze stand
punten op de in D'66 gebruikelijke wij
ze besproken worden en een impuls 
geven tot opinievorming. Vervolgens 
zullen de resultaten ter goedkeuring 
aan het (volgend) congres worden aan
geboden, waarna opneming in het par
tijprogramma kan plaatsvinden. 
De werkgroep bevolkingspolitiek is niet 
van zins met de heer Voors, die tegen 
een reeds aanvaard programmapunt 
stelling neemt, te gaan debatteren. 
Wel lijkt het nu noodzakelijk duidelijk 
te maken: 
a. Wat bevolkingspolitiek is. 
b. Wat de mening is van de werkgroep. 

Bevolkingspolitiek 
en gezinsplanning 
Gezinsplanning is de bewuste regeling 
van het kindertal, waarbij de verant
woordelijkheid voor de gezinsgrootte 
uitsluitend bij de ouders berust. Het 
gaat hier om het bevorderen van het 
individueel geluk van het eigen gezin. 
Bevolkingspolitiek is het bewuste be
leid van de overheid ten aanzien van 
het toekonistig aantal inwoners van een 
land. Hierbij is het belang van de hele 
gemeenschap in het geding. 
Het is duidelijk dat een overheid die 
bevolkingspolitiek voert (in welke zin 
dan ook) nooit verder mag gaan dan 
aanbevelingen doen. Vanzelfsprekend 
moeten de kennis en de middelen tot 
gezinsplanning vrij toegankelijk zijn 
(zie programma D'66). 

Politieke beslissing 
Uitgangspunt van bevolkingspolitiek in 
Nederland behoort te zijn het inzicht 
dat het inwonertal niet onbeperkt kan 
blijven doorgroeien, en dat vroeger of 
later een stabiel niveau bereikt zal 
moeten worden. 
Het overheidsbeleid moet steunen op 
democratisch genomen beslissingen. 
De uit te voeren maatregelen dienen 
erop gericht te zijn de bevolking met 
zinvolle argumenten tot medewerking 
te bewegen. Deze argumenten zal men 

op rationele gronden slechts aan kun
nen voeren als men gaat berekenen hoe 
hoog het optimale bevolkingsniveau 
zou zijn. 
Er zijn dan 2 vragen : 
1. Wat zijn de consequenties van een 

gegeven niveau voor bv. woning
bouw, verkeer, onderwij s, indus
trialisa tie, enz. 

2. Hoe kan stabilisatie op een bepaald 
niveau worden bereikt. 

Bij een hoog niveau zal vraag 1 vele 
moeilijkheden opleveren, bij een laag 
niveau zal dat het geval zijn met vraag 
2, omdat dan minder tijd beschikbaar 
is om stabilisatie te bereiken. 

Keuze door het parlement 
Er zal dus een politieke keuze gedaan 
moeten worden bij het afwegen van de 
be2;waren onder 1 en 2. De werkgroep 
telt de bezwaren onder 2 lichter dan 
die onder 1, maar een gedegen oor
deelsvorming vereist dat men een be
rekening moet hebben van de kosten 
van diverse alternatieven. 

! 
Zo zou men bv. kunnen stellen ~ 
vallen, nl. 15, 18 en 21 miljoen inwo
ners in het jaar 2000 en dan de inves
teringen berekenen die nodig zijn per 
"incrementele inwoner" (d. i. het ex-
tra aan investeringen dat nodig is oin 
het welzijn van 18 c. q. 21 in plaats 
van 15 miljoen inwoners te verzeke-
ren, gedeeld door 3, resp. 6 miljoen). 
Dit is nooit uitgerekend, althans nooit 
gepubliceerd, en dit zal met de hoog-
ste prioriteit plaats moeten vinden. 
Pas dan zou het parlement een verant
woorde keuze kunnen doen. 

Wat kan er gedaan worden 
De beinvloeding van de gezinsgrootte 
door de overheid kan op verschillende 
manieren geschieden : 

novembe 

a. Door economische maatregelen 
De werkgroep meent dat de kindei 
bijslag niet progressief moet zijn 
en zelfs geleidelijk zal moeten wo 
den verminderd (te beginnen met 
het laatstgeboren kind). De motive 
ring is da t zij die in belangrijk 
meerdere mate beslag leggen op d 
algemene voorzieningen en zelfs e 
tra investeringen nodig maken, 
daarvoor ook moeten betalen. Ook 
hier is het duidelijk dat het niema 
verboden wordt een gezin met ach 
kinderen te hebben, maar dat hij 
dan ook de financiele consequentie 
zelf te dragen heeft en die niet ka1 
afwentelen op anderen. 

b. Door voorlichting 
Zoals er propaganda gemaakt wor< 
voor het schoonhouden van straten 
geen alcohol bij snelverkeer, enz. 
zo zouden de voordelen van een ge 
zin van 2 a: 3 kinderen gepropageeJ 
kunnen worden. Men zou kunnen 
wijzen op de gevolgen van een te 
grote bevolkingsdichtheid en appel 
leren aan de verantwoordelijkheid 
van iedere burger om in het belan! 
van het nageslacht mee te werken 
aan het tot stand komen van een st 
biel bevolkingsniveau. Ook zou me 
een meer positieve instelling kun
nen kweken voor vrijgezellen, kin
derloze echtparen en kleine gezin
nen. 

*) "Tal en Last", contactorgaan van 
de Stichting "Welzijn en bevolking 
groei", jaargang 6, nr. 3, septem 
ber 1968. 

Het tweede kamerlid 
Mej. Anneke M. 
Goudsmit is verhuisd. 
Zij woont thans 
Nic. Anslijnstraat 95 
Amsterdam - Osdorp 
Tel. 195313. 
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Brief aa n Van de 

Den Haag redact1e 
Op 11 september 1968 schreef de afde
ling Den Haag van D'66 een brief aan 
de gemeenteraad van Den Haag naar 
aanleiding van een ongeval op de voet
gangersbrug over de Laakhaven, waar
bij een twaalfjarig jongetje overleed, 
omdat niet tijdig voldoende veiligheids
maatregelen waren genomen. 
De afdeling bespeurde een ernstige 
kortsluiting tussen gemeentelijke over
heid en een deel van de bevolking van 
Den Haag. "Het lijkt ons de taak van 
de gekozen vertegenwoordigers van de 
Haagse bevolking het College van Bur
gemeester en Wethouders, als hoofd 
van de Uitvoerende Macht, erop te wij
zen dat het in het kader van het bevor
deren van een goede verhouding tussen 
Burgerij en Gemeentelijke Overheid 
niet meer past niet of niet snel genoeg 
te reageren 6p redelijke verzoeken of: 
pas te reageren als slachtoffers zijn 
gevallen". 
Toen luttele weken later bleek dat de 
Haagse raad zonder enige discussie 
had besloten de brief van de Haagse af
deling van D'66 te laten beantwoorden 
door het college van Burgemeester en 
Wethouders, ontstak de Haagse afde
ling in toorn. 
Een volgende brief bevatte onder meer 
de tekst: "Wij hebben deze affaire met 
terughoudendheid en gematigde taal on
der uw aandacht willen brengen, niet 
om er politieke munt uit te slaan, maar 
vanwege de totale kortsluiting die in 
dit geval heeft plaatsgehad tussen het 
gemeentelijke apparaat en de omwo
nende bevolking van de Laakhaven". 
Na nog eens de gang van zaken te heb
ben uiteengezet, besluit het bestuur 
van de afdeling Den Haag van D'66 : 
"Wij menen dan ook datu nalatig bent 
geweest in het gebruikmaken van de 
mogelijkheden die de raad reeds nu 
bezit om het College van Burgemees
ter en Wethouders ter verantwoording 
te roepen. Wij zullen voortgaan met 
dit soort zaken onder uw aandacht te 
brengen en wij zullen voortgaan om, 
bij onvoldoende behandeling, met alle 
ons ten dienste staande middelen, uw 
falen te dier zake aan te tonen en on
der de aandacht van uw kiezers te 
brengen". 

Vraag aan de officier: 

Moet er nu een speciale opslagloods 
gebouwd worden voor de opslag van 
die loodsen ? 

Tot onze spijt heeft Frits Maas de 
partij en de redaktie van Democraat 
verlaten. Aanleiding hiertoe was het 
besluit van D'66 om voorlopig niet 
mee te werken aan gesprekken aan de 
top over een Progressieve Concen
tratie. Frits Maas is de overtuiging 
toegedaan dat een vernieuwing zeker 
een sterk leiderschap als voorbeeld 
nodig heeft en gelooft niet in een vol
doende druk op de top bij een actie 
vanuit de basis. Hoewel hem door de 
andere redaktieleden verzocht was, 
ook als niet lid van D'66, toch lid van 
de redaktie te blijven, meende }lij 
hieraan geen gevolg te kunnen geven. 
Wij danken hem voor de geweldige 
steun die hij ons en de partij steeds 
heeft gegeven en zullen zijn plaats in 
ons team slechts moeilijk op kunnen 
vullen. 

Na de ontdekking van Van Mierlo, dat 
er een muur bestaat tussen de basis 
en de top in Nederland zijn ook ande
re partijmensen naarstig aan het zoe
ken gegaan om ergens een muur te 
vinden waar je niet overheen of door
heen kunt komen. En zowaar ! Na 
een maand, op 19 oktober 1968, was_ 
het zover. Voorzitter Mertens van het 
NKV had er zomaar een gevonden ! 
Een kleintje weliswaar, maar wel erg 
hoog. 200 mensen, directeuren van 
grote concerns, en commissarissen, 
bekleders van verschillende en ver
scheidene functies in belangrijke Ne
derlandse bestuurs- of adviescolle
ges. Zeer juist. Aileen, als de heer 
Mertens en met hem vele anderen nog 
even door blijven zoeken, zullen ze 
wel merken dat al die kleine muurtjes 
die ze zullen vinden, de onderdelen 
van die Meele grote muur zijn, die 
op 15 september al gevonden was. 

De heer Harmsen heeft een eigen par
tij gevormd. Binding-Rechts genaamd. 
Jammer! 
Niet aileen omdat de heer Harmsen 
alweer het woord rechts heeft ge
bruikt, terwijl een woord als behou
dend of reactionair voor vele mensen 
meer inhoud gehad zou hebben en dus 
een groter dak geweest zou zijn. 
Maar ook jammer omdat hij een bol
werk wil opwerpen tegen een opruk
kend links en daarmee zijn eigen par
tij gedoodverfd heeft klein te blijven. 
Want, mijnheer Harmsen, er zijn nog 
maar z666 weinig mensen echt links 
in Nederland. 
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o· 66 over: open deelneming 
verantwoordelijkheid 
internationale gerichtheid 
partijverhoudingen 

Parlementaire 
traditie 
De parlementaire traditie wil dat de 
regering op de derde dinsdag van sep
tember de hoofdlijnen van het rege
ringsbeleid voor het volgend jaar be
kend maakt. Diezelfde traditie wil dat 
de kamerleden een dag of veertien de 
miljoenennota en de rijksbegroting be
studeren en dan in de tweede week van 
oktober in het openbaar zeggen wat ze 
er van vinden. Dat Ievert meestal wei
nig bijzonders op. De regeringsfrac
ties zijn voor, de oppositie is tegen en 
alleen als de regering erg omstreden 
plannen heeft wordt het debat span
nend. Soms, zoals in 1966, eindigtdat 
met een kabinetscrisis. 

Weinig 
Ditmaal bestond daar geen enkele kans 
op. Het kabinet-De Jong had op Prins
jesdag zo weinig te vertellen dat de 
tweede kamer op 8, 9 en 10 oktober ook 
weinig te vertellen had. Er is nog een 
tweede reden: geen parlementslid kan 
in drie weken aan de hand van de op 
Prinsjesdag uitgereikte stukken een 
wezenlijk inzicht krijgen in wat de re
gering precies wil. Voor zo'n wezen
lijk inzicht is meer nodig - meer ge
gevens, meer stukken, meer tijd. Het 
lag dan ook voor de hand dat Van 
Mierlo in zijn bijdrage aan het debat 
met het idee kwam om de begrotings
behandeling te veranderen. Eerst de 
openbare commissievergaderingen 
waar de begrotingshoofdstukken be
handeld worden en daarna, als door de 
dialoog tussen kamercommissies en 
ministers zoveel mogelijk gegevens 
verzameld zijn, het algemene debat. 
NiM, zoals nu, eerst het algemene de
bat over de hoofdlijnen en pas daarna 
de discussies over de uitwerkingen 
van het beleid. Erg veel enthousiasme 
verwekte het idee niet en dat ligt voor 
de hand want de tweede kamer werkt 
al jaren op dezelfde marrier. De mees
te !eden voelen er zich prettig bij en 
kunnen zich moeilijk een andere volg
orde voorstellen. 

Open deelneming 
Met zijn idee gaf Van Mierlo bewust 
een concrete uitwerking aan het be
grip open deelneming dat op het laat
ste congres van D'66 zo uitvoerig aan 
de orde is geweest. Omkering van de 
begrotingsbehandeling vergroot de 
controlerende mogelijkheden van het 
parlement, het zicht van het parle
ment op het regeringsbeleid wordt 
ruimer en er komen meer gelegenhe-

den voor eigen initiatieven van de ka
mer. 
Open deelneming van het parlement 
vergt echter meer. Voorwaarde is dat 
het parlement een beter inzicht krijgt 
in de besluitvorming van de regering 
en dat kan alleen maar als de kamer 
zich bij de discussie kan baseren op 
een aantal beleidsalternatieven. Tot 
nu toe presenteert de regering aan de 
volksvertegenwoordiging slechts haar 
eigen keuze. Alternatieven, die bij de 
beleidsbepaling stellig een rol ge
speeld hebben - dat is tenminste te ho
pen - worden aan de kamer niet mee
gedeeld. Het gevolg is dat de kamer
leden alleen ja of nee kunnen zeggen 
omda t zij geen andere mogelijkheden 
kennen en de relevante informatie mis
sen. 
Als duidelijk voorbeeld van deze onge
wenste toestand noemde Van Mierlo de 
nota ruimtelijke ordening; een interes
sant Stuk dat echter iedere alternatie
ve benadering volstrekt miste. Zonder 
relevante gegevens, zonder facultatie
ve probleemstelling komt het parle
ment niet toe aan vera:ntwoorde be
leidsbeoordeling en beleidsbepaling. 
En het is de vraag of de ministers daar 
wei aan toe komen en of zij niet ook de 
gevangenen zijn van hun deskundigen 
die politiek geen verantwoordelijkheid 
dragen. 

Oplossing 
Is er een oplossing voor dit probleem? 
Kan de besluitvorming zo geregeld wor
den dat het politieke hart van de be
slissingen duidelijk zichtbaar wordt? 
Van Mie.rlo noemde er een: het aan
brengen van een duidelijk onderscheid 
tussen de researchfase enerzijds, 
waarin de relevante feitelijke gegevens 
worden opgespoord en de mogelijke op
lossingen worden aangegeven met alle 
konsekwenties; en de beleidsfase an
derzijds, waarin de argumenten pro 
en contra worden vastgesteld, de keu
ze wordt gedaan en de argumentatie 
wordt opgebouwd. Een aanzienlijkeuit
breiding van het ambtenarenapparaat 
hoeft daarvan niet het gevolg te zijn. 
Het zou zeer goed mogelijk zijn de re
searchfase veelvuldig uit te besteden 
aan wetenschappelijke instituten, uni
versiteiten en bedrijven waar terzake 
deskundigen zitten. 

Net zoals de suggestie om de begro
tingsbehandeling om te gooien werd ook 
dit idee met veel reserve ontvangen. 
Premier De Jong voelde er niets voor. 

novembe: 

Van Mierlo's verzoek om een commi, 
sie in te stellen die het probleem van 
de besluitvorming in studie zou moe
ten nemen werd met weinig argumen
ten afgewinmpeld. Het voorlopige ge
volg is dat D'66 nu zelf de materie 
gaa t onderzoeken en in de loop van di 
parlementaire jaar daarover een nota 
aan de regering zal sturen. 

lnternationale gerichtheid 
De internationale gerichtheid - het 
tweede thema van ons congres - kwar 
ook in de rede van Van Mierlo aan de 
orde. 
Het gehele Nederlandse beleid, niet 
aileen dat van het ministerie van bui
tenlandse zaken moet bewust gericht 
zijn op het buitenland. In de troonred 
is daar echter niets van terug te vind 
De schamele zinnen over Biafra, Vie 
nam en de ontwikkelingshulp zijn in d 
opzicht onthullend. Een ander fraai 
voorbeeld van het Nederlandse falen i 
internationale gerichtheid is het Euro 
pese handelsbeleid ten opzichte van d 
arme Ianden. In plaats van de Europe 
se markt open te stellen voor suiker
riet uit de ontwikkelingslanden is het 
beleid er zonder meer op gericht de 
eigen Europese markt hermetisch af 
te sluiten en te penetreren in de mar1 
ten van andere land en, ook de arme. 
Wordt het geen tijd om in het EEG
verdrag een ontsnappingsclausule op 
te nemen die gebruikt kan worden als 
de arme Ianden aanwij share schade 
ondervinden van bepaalde EEG-afspra 
ken? Premier De Jong voelde er wei
nig voor. Hij kwam niet verder dan d~ 
belofte dat de Nederlandse regering 
zal blijven ijveren voor een beleid da1 
meer rekening houdt met de belangen 
van ontwikkelingslanden. 

Partijverhoudingen 
In zijn tweede termijn gaf Van Mierlo 
een ui tvoerig an twoord aan de a. r. 
fractieleider Biesheuvel die met zijn 
rede de discussie over de partijver
houdingen aan de gang had gebracht. 
Is D'66 goevernementeel? wilde Bies
heuvel weten. Ja, zei Van Mierlo maa 
niet in de zin van een partij waarin de 
lood-om-oud-ijzer theorie wordt aan
gehangen, niet in de zin van een par
tij die zonder kiezersuitspraak deli
beralen voor de socialisten inruil t en 
niet in de zin van een partij die de re
geerbaarheid verovert op de politieke 
duidelijkheid. Ook de christelijk his
torische fractieleider Tilanus bleek 
zich zorgen te maken over D'66. Po
litieke vernieuwing van onderop was 
volgens deze woordvoerder een voor
wendsel om ook (let op "ook") esta
blishmentpartij te worden. Van Mierlc 
kon volstaan met de mededeling dater 
helemaal geen sprake is van een voor
wendsel. Het congres van D'66 heeft 
gedachten met materiele inhoud ont
wikkeld die als basis bedoeld zijn vooi 
het zoeken van geestverwanten. Maar 
de heer Tilanus was niet op het con
gres geweest .... 
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lnitiatiefwet: 

Betere rij-opleiding 
Met voorbereidende steun van de he
ren M. W. van Gelder (Arkel), mr.A. 
N. A. Josephus Jitta (Purmerend) en 
A. J. Ykema (Duivendrecht) hebben de 
Tweede Kamerleden mej. mr.A. M. 
Goudsmit en drs. M. Dijkstra (D'66) in 
het begin van de maand oktober een 
initiatiefwet ingediend op de autorij
opleiding. 
Het vijftal heeft een bijzonder aan
sprekend schema uitgewerkt, waarop 
de grondwettelijk gewaarborgde vrij
heid van onderwijs kan worden geres
pecteerd, maar tevens de praktijk van 
de verkeersveiligheid kan worden ge
diend. 
De voornaamste gedachten in de initia
tiefwet zijn : 
- Een leerling zal in het bezit moe

ten zijn van een oefenvergunning. 
Deze vergunning zal een erkende 
instructeur zelf mogen afgeven, 
maar voor lesnemen bij een niet
erkende zal de leerling zich tot de 
gemeente moeten wenden om zo'n 
vergunning. Die vergunning zal dan 
bovendien maar voor dertig dagen 
gelden en voor een beperkt terri
toir. 

- Ieder leerling moet eerst theore
tisch zijn geschoold voordat hij aan 
de praktijk begint. Een erkende in
structeur mag theorielessen geven 
metals sluitstuk een verklaring 
dat de leerling goed is. Een niet
erkende moet van de leerling een 
bewijs vragen van zijn theoretische 
geschooldheid. 

- Ieder leswagen moet volledig dub
bele bediening hebben, ook wat be
treft claxon en gaspedaal. Ten be
wijze van het feit dat een wagen een 
lesauto is, moet een herkennings
teken worden gevoerd. 

- De leerling moet- en dat geldt voor 
erkend zowel als niet-erkend on
derwij s - al bij de aanvang van de 
lessen de zgn. eigen verklaring in
zake lichamelijke en geestelijke ge
schiktheid afleggen. 

Niemand weet exact hoe de "wereld 
van morgen" er uit zal zien. Deson
danks zullen u en uw kinderen er in 
moeten werken - in die wereld van o
ver tien, twintig tot vijftig jaar. 
Sterker nog: nu zult u met die toe
komst rekening moeten houden. De 
industrieel, de zakenman, de politi
cus, de econoom om slechts enkele 
groepen te noemen, zullen nude basis 
moeten leggen voor het beleid van de 
komende jaren, willen zij niet worden 
overspoeld door de razendsnelle ont-

wikkeling op technologisch en maat
schappelijk gebied. 
De verkenning en de bestudering van 
de toekomst vormen het onderwerp 
van het hoek "Prognostica", enige tijd 
geleden in twee delen verschenen bij 
Uitgeverij AE. E. Kluwer in Deventer 
voor negentig gulden. 
Prof.dr. Fred. L. Polak tast een zich 
internationaal ontwikkelend, maarnog 
niet precies omlijnd wetenschappelijk 
vakgebied af. In zijn hoek tracht hij 
een bijdrage te geven tot het leggen 
van een wetenschappelijke fundering. 

Pronostica omvat drieerlei hoofdsub
stantie: 
a. moderne technieken als systemati

sche vormen van toekomstverken
ning op langere termijn; 

b. wetenschappelijk aanvaardbare me
thodieken tot waarschijnlijke inhou
den van toekomstkennis als afzon
derlijke materie. 

c. onderzoek naar de wenselijkheid ~n 
mogelijkheid van doelbewuste toe
komstbesturing. 

De auteur bepleit een radicale her
structuering en dynamisering van de 
te zeer in het verleden of in de veran
derend hier-nu terughakende sociale 
wetenschappen, teneinde deze op een 
gelijkwaardig niveau te brengen met 
de fenomenale acceleratie op natuur
wetenschappelijk en technologisch ge
bied, als gevolg waarvan het maat
schappelijk gebeuren op stormachtige 
wijze fundamenteel wordt getransfor
meerd. Deze laatste uitdaging blijft 
volgens Polak te lang - en dus wellicht 
niet ongestraft - zonder tijdig en pas
send antwoord. 
Prognostica van Polak is niet goed
koop, maar zeker de moeite waard. 
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A.P.C. van Kleven 

Votorneter 
Het volgende breng ik graag ik graag 
onder de aandacht van toekomstige 
congresgangers. 
Het ijken van de votometer geschiedt 
als aile stemgerechtigden tegelijker
tijd een knop indrukken en de wijzer 
van de meter op 100% wordt ingesteld. 
De gebruikelijke ijkvragen kunnen ach
terwege blijven want ze hebben geen 
enkele betekenis voor wat betreft de 
juiste werldng van de votometer. 
Vragen die tot doel hebben de votome
ter op goed functioneren te toetsen, 
toetsvragen dus, moeten een redelijk 
nauwkeurig voorspelbaar antwoord op
leveren. 
Toetsvragen kunnen zijn : Eerst de 
stemgerechtigden wier geboortejaar
tal een even getal is de knop Iaten in
drukken en daarna wier geboortejaar
tal een oneven getal is. De uitkomst 
moet ongeveer 50-50 zijn en geduren
de het congres constant. Voldoet de 
uitkomst niet aan die voorwaarden dan 
moet eerst het defekt aan snoeren on
derzocht en verholpen worden. 
Is de zaal te verdelen in duidelijk te on
derscheiden groepen, zoals in Leiden 
waar de bezetting van de drie vleugels 
ongeveer gelijk was (misschien had de 
rechtervleugel doodat die het dichtst 
bij de koffie zat een iets zwaa-rdere be
zetting) dan kan dat ook gebruikt wor
den voor de toetsing, door die vleu
gels achtereenvolgens de knop te Iaten 
indrukken. De percentages moeten dan 
ongeveer 33, 33 en 33 zijn. Verder 
kan iedere verdeling gebruikt worden 
die, eenmaal vastgesteld, niet meer 
aan verandering onderhevig is. 
Vragen over provincie, leeftijd, ge
slacht, burgerlijke staat enz. kunnen 
dus niet als toetsvragen gebruikt wor
den. 
Overigens zou ik het jammer vinden 
als de zogenaamde ijkvragen niet meer 
gesteld zouden worden, want ze leve
ren interessante gegevens op. Het 
lijkt me dan wei juister de verkregen 
percentages van kommentaar te voor
zien zoals "De Volkskrant heeft als 
ochtendblad voor D'66-ers heel wat 
minder konkurrenten dan Het Parool 
en Algemeen Handelsblad als avond
bladen hebben". 
Vanwege de meningsverschillen die 
daarover kunnen heersen, is het zaak 
goed uit te kijken welke vragen dat ri
siko in zich dragen. 
Voor andere meningen over het hele 
onderwerp houd ik mij graag aanbevo
len. 
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P. P.R. congres: 

Anders dan 0'66? 
Het eerste wat opvalt, is de vriende
lijkheid waarmee de !eden elkaar be
groeten, bijna als een grote familie. 
Eigenlijk niet vreemd, want velen 
kennen elkaar uit de K. V. P. Bij de 
ingang stands van de actie precedent 
en van de rietsuikeractie. 
Congresvoorzitter Tonnaer opent. Hij 
zal als enig voorzitter de gehele ver
gadering leiden. In de gemoedelijke 
sfeer maakt dan ook niemand het hem 
lastig. 
Aftredend voorzitter Bogaers houdt 
een korte gloedvolle rede. Hij ver
maant PvdA en D'66- overigens zon
der hun namen te noemen - mee te 
bouwen aan de progressieve concen
tratie. De Mn besteedt te veel tijd 
aan interne problemen, de ander 
schept door afzijdigheid de kans dat 
concentratie mislukt. Zijn aansporing 
is bepaald indrukwekkend. Het con
gres applaudiseert lang en hartelijk, 
en zal dit ook de verdere dag voor ie
dere spreker doen. Wellicht iets te 
weinig kritisch jegens elkaar? 
V66r de verkiezing van de nieuwe par
tijvoorzitter is er in feite geen span
ning, al houdt een mevrouw een soort 
getuigende verkiezingsspeech voor de 
nog onbekende voorzitter, zich afvra
gende "of de besten beschikbaar zijn". 
Later blijkt zij met de verkozen Jur
gens geheel tevreden. 

Twee inleidingen 
De hoofdpunten van het congres zijn 
inleidingen van Van Haren over "De
mocratisering in maatschappij en be
drijfsleven" en van Coppes over "De 
uitdaging van het sociale onrecht". 
Allebei boeiend en goede discussie
stof. Coppes zelfs indrukwekkend in 
zijn requisitoir tegen onze buitenland
se poli tiek, al voorvoelde hij zelf da t 
economen nog een financiiHe onder
bouw voor zijn gedachten moeten op
trekken. Juist bij Coppes werd een 
evangelische radicaliteit voelbaar, 
hoewel er in dit congres met geen 
woord over evangelische inspiratie is 
gerept. Th: geloof dat de P. P.R. op 
weg is naar een meer programmatisch 
politiek denken, al citeert voorzitter 
Jurgens vele bijbelteksten. 

Groepsdiscussie 
Tijdens de lunch splitsten de aanwezi
gen zich spontaan in discussiegroe
pen. Deze waren bedoeld als een soort 
D'66-sectievergaderingen, maar le
ken meer op discussies inN. C. S. V. 
of V. C. S. B. -verband. Wel was de o-

penheid hartverwarmend. In de P. P.R.
groep was de meerderheid v66r erken
ning; opvallend was de vaak ideologi
sche motivering van de tegenstanders. 
Het gesprek had grote verwantschap 
met dat in D'66, met af en toe een on
dertoon uit het confessionele verleden. 
Men formuleerde geen conclusies, dit 
werd aan discussieleiders overgelaten. 

Algemene discussie 
De groepsrapportage was vaak ondui
delijk, en mede daardoor bleef de ple
naire discussie onvolledig en verliep 
soms tamelijk verward. Zij leidde dan 
ook niet tot duidelijke partijstandpun
ten. Misschien was het geheel ook 
slechts bedoeld als inleiding voor een 
programmacongres. In ieder geval 
leek deze discussie nog minder ge
stoofd door feitenkennis dan binnen 
D'66 van werkgroepen en !eden wordt 
verwacht. Beleefdheid en vriendelijk
heid wareri opnieuw opvallend. 

Verwantschap 
met vakbeweging 
In de plenaire zitting deed een onbe
zonnen student een aanval op de z. i. 
te kleine activiteit van de vakbonden. 
Enige bondsleden straften het gebrek 
aan feitenkennis vari de jongeman af, 
en stelden dat een politieke partij met 
vakbonden niets te maken heeft. Maar 
voorzitter Jurgens vond dat over vak
bondszaken op poli tiek terre in w~l een 
standpunt kan worden ingenomen. Het 
werd wel duidelijk dat de P. P.R. zich 
nauwer bij de vakbeweging (vrnl. NKV) 
betrokken voelt, dan D'66. Niet ver
rassend, maar wel kenmerkend. 

Rede van Jurgens 
Hij lijkt verrast door zijn verkiezing, 
maar zijn redevoering is voorbereid. 
Hij betreurt het door D'66 in Leiden 
genomen besluit, en ziet een duidelij
ke bemiddelingstaak voor de P. P.R. 
Hij roept de PvdA op om mee te wer
ken, en zich te realiseren dat de 
P. P.R. niet streeft naar een concen
tratie van socialistische signatuur. 
Hij spreekt enthousiast en doelbewust. 

Conclusie 
Ondanks enkele kritische noten, voel 
ik een sterke verwantschap tussen 
P. P.R. en D'66. Al is een concentra
tie voor velen nog een tamelijk ver
wijderd toekomstbeeld, dit mag niet 
in de weg staan dat op zo veel moge
lijk gebied een nauwe samenwerking 

novembe 

tot stand komt. Of een organisatori
sche band kan ontstaan, zal dan wel 
blijken. 

J.A. Nagtegaal 

Omstreeks 300 van de circa 
3000 PPR-leden vergaderden te 
Arnhem. Op het oog lag de ge
middelde leeftijd van de con
gresgangers wat hoger dan bij 
D'66, en waren er in verhou
ding meer vrouwen. Het con
gres was goed georganiseerd. 
In eencongreskrantwerd o. a. 
zeer summiere informatie ge
geven over de kandidaten voor 
het voorzitterschap. 
Bijgaande observaties zijn van 
J. A. Nagtegaal. 

Op het landelijk 
secretariaat: 

D'66 buttons 
te koop 
35 ct. per sttik 
3 voor f 1,-
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Bestuurscrisis 
bij de VVD 
bezworen 

30-9-'68 

De afdeling Amsterdam van de VVD -
een van de grootste van de partij - is 
vrijdagavond een bestuurscrisis nabij 
geweest. Oorzaak was een voorstel uit 
de vergadering om er bij het hoofdbe
stuur op aan te dringen maa tregelen te 
nemen tegen cumulatie van partijfunc
ties. 
De secretaris van de afdeling Amster
dam, ir. H. Makkreel zag daarin een 
aanval op Tweede-Kamerlid H. J. 
Vonhoff. Hij dreigde te zullen aftreden 
als de vergadering de motie zou aan
vaarden. Voorzitter drs. A. Szasz deel
de daarop mee, dat uit deze situatie 
een bestuurscrisis kon ontstaan en dat 
het hem beter leek de vergadering 

daarom te verdagen. De zaal ging daar
mee niet akkoord ! Na een korte schor
sing toonde ir. Makkreel zich bereid 
zijn voornemen te laten varen. Deaf
deling Amsterdam heeft daarop de roo
tie aanvaard. 
Achtergrond is, dat in de VVD een aan
tal prominenten vele functies uitoefe
nen. De heer Sidney van den Bergh 
komt naar verluidt tot twaalf stuks, de 
heer Vonhoff zou er tien hebben en de 
heer Geertsema vijf. 
De opposanten menen, dat dit niet ai
leen ondemocratisch is en tot machts
misbruik kan leiden, maar dat het bo
vendien remmend werkt op het naar 
voren komen van nieuwe mensen en 
nieuwe denkbeelden. 
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Brief 
aan Vlissingen 

[De afdeling Noord en Midden Zeeland 
van D'66 heeft in een open brief aan de 
gemeenteraad van Vlissingen geschre
ven dat het accepteren van een schen
king van f 250. 000.-- van Hoechst 
Vlissingen N. V., bestemd voor de 
bouw van een zwembad, in strijd te 
achten met de goede democratische 
spelregels. 
D'66 schrijft, zich met recht te kun
nen afvragen of de overheid bereid en 
in staat is aan grote bedrijven en in
dustrieen het nodige tegenspel te leve
ren ter behartiging van de burgers. 
Volgens D'66 ondergraaft men door ac
cepteren van de gift het vertrouwen van 
de burgerij in de gemeentelijke over
heid. 

INu hoeft ie ook niet meer te Onassiserenl 

D'66 heeft de open brief geschreven 
naar aanleiding van het voorspel van 
Burgemeester en Wethouders van Vlis
singen aan de gemeenteraad om de gift 
van Hoechst Vlissingen N. V. in dank 
te aanvaarden. 

Op het jongste 

0'66-congres bleek 

1/3 deel van 

1 Behoort u tot het andere 2/3 deel? 

1 lnformeer dan eens naar de kwaliteiten 

I van de Volkskrant. 

I Nog beter: oordeel zelf en neem een abonnement 
de congressisten 

abonee te zijn 

van de Volkskrant 

INTEKENBILJET 
(Opsturen aan de Volkskrant, postbus 1002, A'dam 

lk wil graag een abonnement op de Volkskrant 

eri ontvang de krant de eerste twee weken gratis 

Naam: ----------------------

Straat: --------------------

Woonplaats: 
Handtekening: 

Datum van ingang: ------

BETALINGSTERMIJN 

per maand f 4.85 *) 

per kwartaal f 14.40*) 

*) (s.v.p. doorhalen wat 

niet van toepassing is). 
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DE GOEDE in de Kamer 

Fractielid De Goede besprak in de 15 
minuten die hem ter beschik-
king stonden 5 onderwerpen: het uitga-

Voor uw 
vacantie- en 
zakenreizen 

venbeleid, de belastingpolitiek, de in
komens- en vermogensverdeling, de 
woningbouw en de technologische ont
wikkeling. 

Het uitgavenbeleid 
De Zijlstra-norm (stijging overheids
uitgaven moet blijven binnen het kader 
van de stijging Nationale Jnkomen) is 
nu wel ontluisterd. Reeds in 1966 
stelde D'66 op zijn congres dat het on
juist is a priori de stijging te fixeren. 
De urgentie van bepaalde overheidsta
ken kan doorslaggevend zijn t. o. v. de 
vraag of er hogere offers moeten wor
den gebracht. Zelfs deze regering -
aldus De Goede - erkent nu via de moe
dige stelling van de heer Witteveen, 
dat van reEHe belastingverlaging geen 
sprake kan zijn. Jntegendeel. In 1964 
waren de overheidsuitgaven 24% van 
het Nationale Jnkomen, nu reeds 28%, 

deze regering verwacht stijging naar 
29,5% in 1971. 

Belastingpolitiek 
Geheel accoord met, zelfs warm voor
stander van de automatische aanpas
sing van de belastingtabellen aan de 
geldontwaarding (neutralisering nomi
naal progressie-effect), maar indien 
deze ''betaald" moet worden (over be
lastingverlaging gesproken!) met een 
verhoging van de omzetbelasting -
reeds 1 jaar na invoering van de nieuw 
BTW- dan niet bij voorbaat uitsluiten 
dat ook een verhoging van de vermo
gensbelasting, met een progressief ta
rief, verhoging der successie-rechten 
en een verzwaring der inkomstenbe
lasting voor de allerhoogste inkomens 
mogelijk en wenselijk kan zijn. 
Vandaar dat D'66 de volgende motie 
indiende: 

Expeditie van uw 
goederen in 
binnen- en buitenland 

Reisbureau 
VAN UDEN 

Aile bestemmingen 
overzee 

N.V. GEBR. VAN UDEN 
Scheepvaart Expeditie Mij 
Veerhaven 14 Rotterdam Tel. 113300 Telex: 21268 
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Voorgesteld 1l oktober 1968. 

De Kamer, 

gehoord de algemene politieke en 
financiele beschouwingen over de rijks
begroting van het jaar 1969; 

gelet op de mededelingen van de 
Regering da t: 

1. tijdens de lopende kabinetspe
riode een re~!le belastingverlaging niet 
mogelijk lijkt; 

2. een aanpassing van het tarief van 
de loon- en inkomstenbelasting op 1 
januari 1970 zal plaatsvinden om de 
drukverzwaring teniet te doen, welke 
voortvloeit uit de inflatie; 

3. de omzetbelasting in 1970, dar
halve reeds 1 jaar na de invoering van 
de b. t. w. , alsmede de accijnzen zul
len worden verhoogd; 

van oordeel, dat een aanpassing van 
het tarief van loon- en inkomstenbe
lasting weliswaar wenselijk is, doch 
dat een compensatie van verhoogde 
omzetbelasting kan bijdragen tot ver
storingen in de inkomensverhoudingen 
ten nadele van de minder draagkrach
tigen; 

verzoekt de Regering : 

a. bij de belastingverschuivingsope
ratie 1970 tevens te overwegen de ver
mogensbelasting, de successie- en 
schenkingsrechten, en de inkomsten
belasting van de allerhoogste inkomens 
te verhogen; 

b. de verhoging van de omzetbelas
ting zo gering mogelijk te doen zijn, 

en gaa t over tot de orde van de dag. 

DE GOEDE 

VAN MIERLO 

NYPELS 

GOUDSMIT 

VISSER. 

Deze motie verwierf slechts de steun 
van de PSP. De PvdA had een eigen 
motie waartegen D'66 stemde. Over 
de neutralisering van het progressie
effect bleken bepaald verschillen van 
opvatting. 

DEMOCRAAT 

lnkomsten-
en vermogensbelasting 
Kritiek had D'66 op de regering die 
geen enkel initiatief neemt om de ver
mogensverschillen- die almaar gro
ter worden - te verkleinen. Niets over 
spaarloon e. d. De Goede zei: "Dear
men worden weliswaar niet armer, 
maar de rijken worden wei rijker en 
daarmee komt steeds meer macht in 
handen van steeds minder mensen. 
Heeft de regering hier nog iets over 
te zeggen of gaat het wei goed zo"? 
Aan de hand van cijfers uit de belas
tingopbrengsten toonde hij aan, dat de 
niet-loon inkomens sterk zijn geste
gen. (f 800 miljoen m~~r inkomsten
belasting uit niet-loon inkomens, 
slechts 20 miljoen m~~r uit loon-in
komens). 

Woningbouw 
Gelet op de nota krotopruiming lijkt 
opvoering van de bouwprodukties tot 
130. 000 in 1969 en 135. 000 in 1970 
niet verwerpelijk. Minimaal moeten 
125.000 woningen worden gebouwd. 
Als het niet lukt daarvan 25. 000 in de 
vrije sector te bouwen, dan het ont
brekende compenseren in de gesubsi
dieerde sector. Motie werd ingediend, 
welke door toezegging regering kon 
worden ingetrokken. 

Technologische ontwikkeling 
De Goede toonde aan de hand van de 
cijfers uit de miljoenennota en de be
grotmg aan, dat voor de technologische 
ontwikkeling niet meer wordt ui1gege
ven dan in het lopend jaar. 
(De totaalui1gaven stijgen zo'n 15%, 
de technologische ui1gaven blijven 
daarbij ver achter). De minister-pre
sident, noch de heer Witteveen slaag
den erin deze stelling te ontzenuwen. 
De strijd is nu verlegd naar de begro
ting van Ec. Zaken. De Goede kondigde 
aan voor dit doel met amendementen 
in de orde van grootte van f 50 mil
joen te zullen komen. 

2. Iemand die over Navo, onderne
mingsrecht, planning, technologie, 
vredesstrategie en volkshuisvesting 
tot elke prijs gehoord wenst te wor
den is geen specialist. Het is een 
doodgewone amateur met een tic. 

Motie 
van 
or de 
H. Loose, Leiden 
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Het congres van D'66 in vergadering 
bijeen te X, overwegende dat bij ai
le onderwerpen steeds hetzelfde 
half dozijn sprekers de discussie 
mbnopoliseert en door de beperkte 
tijd deelname aan het gesprek door 
de overige leden onmogelijk maakt; 

van mening dat 
een congres bedoeld, is als klank
bord voor alle deelnemers; 

eveneens Va.n mening dat 
een congres niet bedoeld is als 
speelplaats voor een gering aantal 
beroepsleuteraars 

verzoekt de congresleiding te .willen 
bevorderen da t 

inplaats van de kleine groep, die bij 
de vraag "wie nog het woord wenst" 
automatisch de vinger opsteekt, 
eerst zij aan het woord komen, die 
even overdenken of zij iets te zeg
gen hebben 

Toelichting: 
Het is niet de bedoeling van deze roo
tie de ijverige amendementen-indie
ners en de semi-profs onder onze 
sprekers de mond te snoeren. Dat is 
onbegonnen werk. Bovendien hebben 
wij ze nodig. Het is slechts een be
scheiden verzoek aan de heren, be
doeld in paragraaf 3 van deze motie, 
zich te matigen. De Heer C. die op
staat om zich geheel bij de heren A en 
B aan te sluiten, maar toch ~~n klein 
puntje aan hun argumenten wil toevoe
gen, kan zijn spreektijd beter afstaan 
aan iemand die wellicht een nieuwe vi
sie op het probleem heeft. Als men 
mij verwijt, dat ik onze specialistEm 
te kort doe, is mijn antwoord : 

1. 0p een congres van D'66 is een voor 
zichtig wantrouwen tegen te grote 
verering van De Specialist op zijn 
plaats. 
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Rob Verboom 

Welke 
politieke vlieger kiest onze 
In het juni-nummer van de "Demo
craat" zijn wij nagegaan welke poli
tieke vlieger onze februari-kiezers 
kozen. Wij leven - soms 'katterig' -
een jaar verder met onze verkiezings
overwinning. Een jaar dat ook zijn 
sporen in het electoraat heeft nagela
ten. 

Verschuivingen 
Een jonge politieke partij als D'66 
moet' rekenen met konjunctuurgevoe
ligheid. Van de ene op de andere dag 
kan haar kiezersaanhang veranderen; 
in omvang en samenstelling. 
Duidelijk bleek de groei uit de KRO
proefverkiezing van oktober 1967. 
Dit onderzoek onder de kiezers, uitge
voerd door het Bureau-Veldkamp/ 
Martkonderzoek, toonde een felle op
mars van D166. Van 7 zetels in fe
bruari zouden wij op ongeveer 23 ze
tels in het parlement gekomen zijn. 
Als het een echte verkiezing was ge
weest. 
Teleurstellend was het resultaat van 
de Telegraaf-enquette, weer uitge
voerd door het Bureau-Veldkamp. 
D166 moest een groot deel van haar 
- proef- winst prijsgeven. Wij bleken 
in maart 1968 nog maar te kunnen re
kenen op ongeveer 13 zetels. 
In een jaar de volgende 'schommelin
gen'. 

febr. '67 
4,5% 

okt. '67 
15% 

mrt. 168 
9% 

Deze golfbeweging hangt samen met 
het kleine percentage democraat-kie
zers, die zich met D166 verbonden 
voelt. Bij het KRO-onderzoek bleek 
maar 46% deze verbondenheid te er
varen. Aileen voor PP-kiezers was 
dit lager, nl. 40%. 
Schokkend waren ook de cijfers van 
het "kiezersonderzoek van Dam" in 
Helmond. (HP 7 dec. 167). D'66 wist 
maar 38% van haar februari-kiezers 
vast te houden. De anderen (62%) 
stemden bij deze gemeenteraadsver
kiezing andere partijen. Bijna de 
helft (43%) van de overloop ging naar 
Gemeente Belangen, een groep met 
liberale signatuur. 
Tegenover deze massale uittocht 
stond een grotere winst. De KVP, 
47%, PvdA, 20% en VVD, 13%, be
taalden het gelag aan nieuwe demo
craat-kiezers. 

Politieke voorkeur 
Een iets naar rechts lonkend kiezers
korps van D166 bleek uit het VU-on
derzoek bij de tweede kamerverkie
zing. Voorkeur voor een kabinet met 
de PvdA werd door 39% van onze kie
zers uitgesproken; een kabinet met de 
VVD door 43%. 
Een maand later (NIPO maart 167) la
gen de kaarten anders. Als meest 
wenselijke regeringspartner werd nu 
door 54% de PvdA getipt. Regerings
deelname van de VVD werd nog maar 
door 19% van onze kiezers op prijs ge
steld. 
Misschien kan deze opschuiving naar 
"links", in de zin van PvdA-richting, 
nog verklaard worden uit conjuncture
le oorzaken. Inmiddels was duidelijk 
geworden dat Zijlstra de Nederlandse 
Bank prefereerde hoven het premier
schap. Bovendien had hij op weinig 
elega:nte manier de PvdA uit de kabi
netsonderhandelingen gemanipuleerd. 
Anders wordt dit als ook bij het KRO
onderzoek de democraat-kiezers 
'links' blijven aanhouden. Op de vraag: 
"Met welke partij moet D'66 wel/niet 
samenwerken?", antwoordde onze 
aanhang: 

PvdA 
VVD 

voor 
49% 
34% 

tegen 
38% 
22% 

Ook het Telegraaf/Veldkamp onder
zoek van maart 168 wijst in de rich
ting van een zekere ver"links"ing 
van de kiezers die hun electorale 
voorkeur voor D166 uitspraken. Op 
dezelfde vraag als uit het KRO-on
derzoek zijn de antwoorden nu: 

PvdA 
VVD 

voor 
58% 
31% 

tegen 
13% 
24% 

Positief 
D166-kiezers - althans potenWHe kie
zers - staan dus positief tegenover de 
PvdA en ambivalent tegenover de VVD. 
Een opvallende mentaliteitsverande
ring t. o. v. de februari-kiezers, die 
niet zo eenvoudig te verklaren is. 
Waarschijnlijk is de uittocht van onze 
kiezers-van-het-eerste-uur, die in 
D166 zoiets meenden te zien als een 
herleving van de vrijzinnig democra
tische gedachte, een belangrijke oor
zaak. 
Direct daarnaast moet dan genoemd 
worden het groot aantal nieuwe kie
zers, die zich tot D166 bekenden. 
Progressieve kiezers uit de KVP, de 
VVD.:.koers van hun partij beu. Uit 
de PvdA, kiezers die kopschuw wer
den van de socialistische dogma's. 
Wie zal het hen kwalijk nemen, dat 
zij hun politieke wensen inbrengen? 
En nu? 
Bieden deze gegevens een reeel 
perspectief voor de toekomst van ons 
(te- )veel partijenstelsel en de rol van 
D166 daarbij? Een radicale concen
tratie?. Het is allemaal nog duister. 
Veel zal afhangen van de ontwikkelin
gen in andere partijen. 
Vooral van de PvdA, die duidelijk 
met zichzelf omhoog zit. We -mogen 
er ook niet aan voorbijgaan, dat 29% 
van de D166-kiezers over het "link
ser" (Nieuw Links" worden van deze 
partij maar weinig te spreken is. 
Slechts 12% van onze kiezers beoor
deelde de ontwikkelingen in deze par
tij sinds november gunstig (V ARA 
9 juli). 
Van de nieuwe partij radikalen moet 
nog helemaal worden afgewacht wat 
zij politiek voorstelt, al spreekt de 
mentaliteit D166-ers wel aan. 
Hun gewicht zal bepaald worden door 
de, zo langzamerhand 'radicalen' 
met een vraagteken. uit de protes
tantse hoek. Door hun starre houding 
t. o. v. de vernieuwing in het politiek 
bestel hebben zij in ieder geval al be
reikt, dat D166-kiezers voor 33% de 
PPR zien als het gevolg van "een on
belangrijke onderlinge ruzie binnen 
de christelijke partijen, die de poli
tick nog onduidelijker maakt". Ove
rigens beoordeelt 53% het ontstaan 
van de PPR als een belangrijke ge
beurtenis met grote moeilijkheden 
voor politieke vernieuwing. 
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kiezer? 
Congres 
En nu D166. Het congres zal gaan uit
maken wat wij voorstellen. Uit de 
hierboven gegeven cijfers blijkt in 
ieder geval wei, dat onze kiezers 
D'66 nog steeds zien als katalisator 
in het proces van de partij-politieke 
vernieuwing, al verloopt die dan mis
schien anders dan verwacht. 
Stelt men hiernaast de voorkeur/af
wijzing voor samenwerking met D166 
van de PvdA, PPR en VVD-aanhang, 
dan tekent zich rondom D166 demo
gelijkheid van partijpolitieke schaal
vergroting af. 

PvdA 
PPR 
VVD 

voor 
60% 
61% 
29% 

tegen 
10% 

7% 
26% 

De radikale concentratie heeft een 
kans. Duidelijk is echter, dat deze 
concentratie maar in zeer bescheiden 
mate tegemoet komt aan de eisen 
die wij in ons politiek program over 
de vernieuwing van de politiek hebben 
gesteld. 
Eisen die neerkomen op meer in
spraak van de kiezers en een reEHe 
kans op de vorming van een parle
mentaire meerderheid. 
Zolang dit niet bereikt kan worden, 
moet D'66 als katalisator werken bij 
het tot stand brengen van grotere 
partijpolitieke eenheden in stembus
accoorden e. d. De "breekijzerfunctie" 
waartoe wij ons tegenover de kiezers 
hebben gebonden blijft hierbij intact. 
D166 behoudt haar eigen identiteit: 
een ontkenning van de betekenis ·van de 
aloude links-rechts-antithese, en 
aanvaarding van politieke scheidslij
nen die het gevolg zijn van een prag
matische aanpak van de problemen. 

(uitgestelde plaatsing) 

Publiciteit 

Als het waar is dat de publiciteits
waarde bepaald wordt door hoeveel en 
niet door water over iets geschreven 
wordt, dan was de laatste encycliek 
van de paus een groot succes. 

Weiskoop is altijd 
duurkoop, Muller. 
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UIT DE 
PARTIJ 

Van de werkgroepen 

Secretarissen van werkgroepen wor
den verzocht hun kopij uiterlijk 10 no
vember te sturen aan: N. Schwarz, 
Schoutenstraat 9, Den Haag, tel. 070-
245189. 

Staatsrecht 
Op 23 november wordt te Arnhem een 
deelcongres gehouden. Dit heeft tot 
taak te bepalen welke ingekomen alter
natieven voor en amendementen op on
derdelen van het hoofdstuk staatsrecht 
van ons politiek program voorgelegd 
zullen worden aan het congres van 15 
december, dat beslist over opname in 
het programma. Aanvang 10.30 uur, 
toegang voor ieder die f 2, 50 entree
geld betaalt. Voorzitters: Mr. F. v. d. 
Ven en ir. P. P. Schrouwen. Voor bij
zonderheden en de voorstellen van de 
werkgNep zie de speciale congres-De
mocraat, die aan aile leden wordt toe
gestuurd. 
Naar aanleiding van de kritiek op haar 
voorstellen heeft de werkgroep een no
ta opgesteld: "Antwoord op de beden
kingen tegen de voorgestelde staats
rechtelijkehervormingen". Deze nota 
wordt naar de afdelingen verzonden en 
is gratis verkrijgbaar bij het secreta
riaat. 

WATERSTAAT 
Het is de bedoeling om te komen tot de 
oprichting van een werkgroep "Water
staat". Als een eerste taak zou kunnen 
worden gezien de beantwoording van 
een door de Afdeling Zwolle gestelde 
vraag, n.'l. of de rijkswaterstaat te 
autonoom werkt. Een rapport zou kun
nen worden uitgebracht over de taak, 
de huidige werkwijze en de gewenste 
werkwijze van deze dienst. 
Allen die hiervoor belangstelling heb
ben worden verzocht zich op te geven 
aan het secretariaat onder vermelding 
"werkgroep waterstaat". 

Sociaal economische, 
Op het congres te Leiden werd een motie 
aangenomen waarin het hoofdbestuur 
werd uitgenodigd v66r 1 april1969 
voorstellen te doen inzake de demopra
tisering van de Nederlandse arbeids
verhoudingen op langere termijn. Een 
werkgroep wordt thans gevormd om de
ze voorstellen te formuleren. Belang
stellenden worden verzocht zich op te 
geven bij W. Top, Burg. Hogguerstraat 
1099, Amsterdam-Slotermeer, tel. 
020-110443. 
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Verkeer 
Ons kamerlid Minne Dijkstra heeft een 
initiatiefwet ingediend tot sanering van 
her rijschoolwezen. Dit ~etsontwerp 
was voorbereid door de subgroep "Ver
keersveiligheid en verkeersrecht". 

Van de afdelingen 

Opgericht: 
Afd. de Liemers, Vondellaan 32, Ze

venaar 
Afd. Veendam, Galjootstraat 42, Veen

dam. tel. 05987-4470 
Schiedam nieuw bestuur: 
.B. M.S. van Praag, 's Gravelandseweg 

676, tel. 260134, voorzitter; 
M. J. Spier-Walraven, W. de Zwijger

laan 48, tel. 268031, secretaresse. 

Verhuizingen secretariaatsadressen: 
Afd.Gooi: Legrasweg 12, Laren N-H., 

tel. 02153-5568; 
Afd. Weert: Laurenburg 58, Weert, 

tel. 04950-5048; 
Afd. Nijmegen: Malvert 85/40, Nijme

gen, tel. 08800-34057; 
Afd. Amersfoort: Leusderweg 184, 

Amersfoort, tel. 03490-14939; 
Afd. Venlo: Straelseweg 538, Venlo, 

tel. 04700-14767; 
Afd. De Bllt/Bilthoven ~ tel. 030-762160 
Afd. Oostelijke Mijnstreek 

Heiveldplein 28, Kerkrade-West 
04445-6055 

Afd.Gouda 
J.P. Heyestraat 20, Gouda 

···········~ I I Knip uit I Vul in I Stuur 4 

I 1 Dhr. /Mevr. /Mej. 

I 1 Straat en nr. _________ _ 

1 Plaats __________ _ 

1 Gironummer ________ _ 

I 
I 

geeft zich op als abonne van Demo
craat en maakt heden f6, -- over op 
postgiro 1477777/per bank/per post 
wissel. * 

1 Deze bon op een briefkaart plakken I zenden aan; 

I 
"DEMOCRAAT" Keizersgracht 576 
AMSTERDAM 

I 
I 
I 
I 

*lndien binnen 14 dagen niet is be
taald zal een acceptgirokaart wor
den toegezonden. 

icoupo• 
I vnn•n~ 
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ENQUETE 
DORDRECHT 
PvdA verliest twee zetels .. 

Driekwart tevreden 
over beleid 
gemeentebestuuren 

DORDRECHT- De door de heer P. C. 
Pieters opgestelde en door scholieren 
van de Chr. Kweekschool uitgevoerde 
enqu@te, op 3 en 4 oktober, naar de po
litieke toestand op het Eiland van Dor
drecht heeft de volgende resultaten aan 
het Iicht gebracht. 

D'66 van nul op vijf, ook VVD en Prot. 
Chr. winst. 

- De Partij van de Arbeid lijdt bij de 
komende gemeenteraadsverkiezin
gen (begin 1970) een verlies van 
twee zetels en komt op dertien 

- D'66 komt als winnaar uit de bus 
met een sprong van nul op vijf ze
tels 

- De Prot. Chr. Groepering (AR-CH
SGP) krijgt er een zetel bij enkomt 
op tien 

- De VVD stijgt van vijf naar zes ze
tels 

- De KVP verliest er ~~n en komt op 
drie 

PSP en CPN uit de raad. 

- De PSP verdwijnt uit de raad, waar
in het momenteel drie zetels bezet, 
evenals de CPN die ~~n vertegen
woordiger heeft 

- De Radikalen komen aan bijna twee 
procent, net iets minder dan de 
kiesdeler. 

Over het beleid van de gemeentebestu
ren van Dordrecht en Dubbeldam tij
dens de afgelopen vier jaren, is de be
volking blijkens de enqu@te niet ont
stemd. 
Meer dan 48 procent is tevreden, bij
na 41 procent is matig tevreden. De 
groep ontevredenen is nog geen vijf 
procent. 
Niettemin vindt meer dan driekwart 
van de Eiland-bevolking dat ze weinig, 
veel te weinig of helemaal geen invloed 
kan uitoefenen op het gemeentebestuur. 
De meeste aandacht moet volgens de 
ondervraagden gedurende de komende 
vier jaar uitgaan naar recreatie en 
ontspanning. Het verkeer komt op de 
tweede plaats, de woningbouw staat als 
nummer 3 genoteerd. 
Opvallend is, dat maar ·achttien pro
cent de inspraak van de burgers in het 
gemeentebestuur het urgentst vindt. 
Onderwijs en cultuur komen er met 
circa drie en twee procent bekaaid af. 

VRIJ NEDERLAND 
wordt u beleefd aanbevolen 

door 29% van uw congresgsngers 

Over a I los verkrijgbaar 

Abonnementen: Raamgracht 4 Amsterdam Tel. 62375 
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Jongeren 
Uit de cijfers blijkt, dat de grote win
naar van de enqu@te, Democraten '66, 
zijn aanhang voor het overgrote deel 
bij de jongeren heeft zitten. Ook de 
Radikalen en de PSP moeten het voor
namelijk van de categorie 20-30 jaar 
hebben. Het stemmerskorps van de 
PvdA bestaat voornamelijk uit wat ou
deren. Dat geldt in wat mindere mate 
ook voor de VVD. 
Dat D'66 een bepaalde sympathie heeft 
verworven, bewijst het feit dat dertig 
procent van de ondervraagden deze 
partij als tweede politieke keus opgaf. 
De enqu@te bracht ook aan het Iicht dat 
75 procent van de kiesgerechtigden op 
het Eiland kiesvast is. Een kwart gaf 
te kennen bij de komende gemeente
raadsverkiezingen op een andere par
tij te stemmen dan bij de Tweede Ka
mer verkiezingen in 1966. 
De meest honkvaste kiezers zijn te 
vinden bij CH, KVP en AR. De bereid
heid om op andere partijen te stemmen 
is het grootst bij de jongeren. Naar
mate de leeftijd toeneemt, wijzigt dit. 

Representatief 
Aan de enqu@te namen 354 personen 
deel, verdeeld over de 58 Dordtse en 
de vier Dubbeldamse kiesdistricten. 
Het aantal te ondervragen gezinnenper 
kiesdistrict werd gestoeld op cijfers 
van 30 september j .I. 
De groep mag als representatief wor
den beschouwd. Uit selecterende vra
gen bleek, da t de indeling van de be
volking naar leeftijd, de verhouding 
van mannen en vrouwen en de oplagen 
van de dagbladen op een enkel procent 
na overeenstemmen met de jongste cij
fers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 
Bij de zetelverdeling is men uitgegaan 
van de samenstelling van de Dordtse 
gemeenteraad, omdat Dubbeldam aan 
Dordt wordt toegevoegd. 
De heer Pieters is van plan de voile
dig gedetailleerde uitslag van de en
qu@te over enige tijd in boekvorm uit 
te geven. 

In cijfers 
Raad 1966 Enqu@te 1968 

procent zetels procent zetels 

SGP -* 4,24 1 
AR 11,614 9* 11,87 5 
CHU -* 10,74 4 
VVD 12,8 5 13,84 6 
KVP 12,0 4 8,19 3 
Boeren 0,28 0 
D166 11,58 5 
CPN 3,7 1 1,41 0 
PvdA 38,7 15 30,23 13 
PSP 7,9 3 1,98 0 
PPR 1,98 0 
Blanco 
en and. 
part. 0,6 3,67 

* 
Voor raad 1966 gingen AR, CHU en 
SGP samen. Boeren, D'66 en Rad-i
kalen namen in 1966 niet deel. 

(Uit de Dordtenaar) 
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N.a.v. 
LEI DEN 
M. Wanninkhof 

Welke indruk krijgt een buitenstaan
der van de resultaten van ons congres? 
Gesteld mag worden, dat de belang
rijkste gedeelten van de ontwerpreso
luties 1 en 2, zoals deze in de rede 
van Van Mierlo weerspiegeld werden, 
redelijk juist in de pers gereprodu
ceerd werden. 
Toch is het waarschijnlijk niet over
bodig op te merken, dat het van emi
nent belang is, opnieuw - eventueel in 
nieuwe bewoordingen - duidelijk te ma
ken, dat het afbreken van de muurtus
sen de "regenten" en de meer relevan
te informatie en invloed verlangende 
burgers essentieel is. Een omwente
ling immers van ingrijpender karakter 
dan de industrHHe revolutie (s) gaat 
plaatsvinden, c. q. is reeds in bewe
ging gebracht; en hoogstwaarschijnlijk 
is over 10 It 20 jaar beslist over ver
schillende problemen, zoals een in
grijpende automatisering, grote eco
nomische concentraties, aanzienlijke 
spreiding van atoomwapenen enz. Het 
heeft er aile schijn van, dat dan de be
slissingen in deze aangelegenheden 
door erikelen genomen zullen zijn. 

Problematiek 
Echter, het aan anderen overbrengen 
van deze in wezen eenvoudige proble
matiek (het slechten van de "muur") 
vereist elan en overtuigingskracht. 
Ligt de problematiek, zoals deze door 
D'66 aan de orde gesteld wordt, dus 
reeds versluierd, nog erikele andere 
feiten werken nadelig. 
Een verdere rem namelijk voor een 
grotere democratisering spruit voort 
uit ons volkskarakter. Sedert eeuwen 
heeft zich in Nederland een paternalis
tisch cultuurpatroon gemanifesteerd. 
Vele generaties zagen de overheid als 
goddelijk en geloofden in het gezag van 
de leiders. 
Het lijkt een moeizame taak deze men
taliteit in enige jaren door o. a. "ge
sprekken aan de politieke basis" te 
doorbreken. Daarbij komt, dat volgens 
sommigen het politieke tij in ons na
deel verloopt. D'66 lijkt voor de kie
zer niet meer in dezelfde mate als in 
februari 1967 met glamour geladen te 
zijn. 
Ook Van Mierlo was m. i. op dit punt 
niet optimistisch, want hij stelde dat 
- eventueel in een progressieve con
centra tie - hetzelfde aantal stemmen 
als bij de voorlaatste kamerverkiezin
gen verkregen zouden kunnen worden. 
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Geen uitspraak die duidt op vertrou
wen in de groei van D'66. 

Concentratie 
Naast een betoog over de electorale 
kansen van D'66 in een concentratie, 
is het even belangrijk de mogelijkhe
den aanwezig in de huidige partijpoli
tieke situatie te benutten, om tot een 
realisatie van onze visie te komen. 
Daartoe lijken de "gesprekken" metde 
P. P.R. op korte termijn het meestge
schikt. Deze partij heeft in de verkla
ring van 14-8-68 echter expliciet ge
steld, dat alle kandidaat-bondgenoten 
voor haar "even lief" zijn. Tegenover 
het verkapte aanzoek van D'66 lijkt de 
P. P.R. dus in een vrij sterke positie 
te staan. Toch is deze omstandigheid 
hopelijk geen te grote belemmering 
om krachtige toenaderingspogingen in 
het werk te stellen. Immers de voor
delen zijn evident. 
In de eerste plaats zal D'66, om in de 
discussie een wezenlijke bijdrage te 
kunnen leveren, in de loop van deze 
gesprekken zich genoodzaakt zien snel 
en effectief zijn image (zeg politiek 
programma) in de breedte en de diep
te te manifesteren. 
In de tweede plaats zou het slagen van 
het experiment D'66-PPR in een minia
tuur-progressieve, liever: democra
tische concentratie op zichzelf reeds 
zo'n enormiteit betekenen in de huidi
ge periode van ontploffende en bijna
ontploffEmde partijen, dat het uitslui
ten van de AR+ en de PvdA als part
ner bij een concentratie-gesprek mo
menteel de enig juiste weg lijkt. Dit 
ondariks het feit, dater natuurlijk in 
deze beide partijen vele (geisoleerde ?) 
"democraten" huizen. 

Niet wachten 
De toegemeten tijd is echter kort. 
Waarschijnlijk kunnen we ons de luxe 
niet veroorloven, langer dan ~~n jaar 
te wachten met het produceren van re
sultaten, die de kiezer aanspreken. 
Dit gezien de naderende Staten- en 
Gemeenteraadsverkiezingen. 
Kunnen de resultaten van Leiden het 
goede begin van D'66 continueren, c. q. 
nieuwe impulsen opleveren ? Deze 
vraag is met een voorzichtig ja te be
antwoorden, als: 

1. Een snelle uitwerking van de ge
amendeerde resoluties 1 en 2, dus 
het tot een synthese brengen o. a. 
van de discussiepunten van de bij
lage van ontwerpresolutie 1 wordt 
geeffectueerd, en 

2. Als gesprekken aan top en basis 
plaatsvinden met de PPR. Niet ai
leen voor het vrijblijvend constate
ren van overeerikomsten, maarvoor 
het scheppen van een vruchtbaar sa
menwerkingsverband. 
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Groningen 

Raad voor 
de kunst 
Gilbert H. Baudet 

Negen leden van de Raad voor de kunst 
in Groningen hebben er het bi]ltje bij 
neergelegd, onder wie Prof. dr. H. 
Gerson, drs. P. L. Geenen, drs. M. J. C. 
Btichli, P. L. de Vrieze en J. van het 
Hof. Vier leden zijn nog over o. a. de 
voorzitter van de Raad voor de kunst, 
wethouder J. J. H. van der Ree. 
Er leefde al lange tijd in de 
Raad voor de kunst ongenoegen over 
het feit, dat de Raad in wezen vleugel
lam was. Alhoewel volgens de statuten 
de Raad voor de kunst het adviescolle
ge is van de wethouder voor culturele 
zaken, werd advies niet vaak verlangd. 
In een brief, die door de Raad op 27 
juni 1968 aan het college van B. en W. 
werd gezonden, wordt o. a. opgesomd 
in welke gevallen geen, of pas heel 
laat, advies aan de Raad werd ge
vraagd: de aanstelling van een cultu
reel ambtenaar, de subsidmring van 
de Noorder Compagnie, de oprichting 
van het stedelijk conservatorium de 
Coendersborg, het vest-zak theater, 
de opzet van het cultuurcentrum, de 
subsidiering van de Groninger Muziek
vereniging en de kwestie rond de Har
monie. 

Ad¥ies 
De plannen voor het cultuurcentrum 
waren al zover gevorderd, dat de Raad 
voor de kunst bij wijze van spreken ai
leen nog mocht, of kon adviseren over 
de plaats van de vestiaires. 
Water overblijft aan culturele zaken 
is niet zoveel, daar volgens de inder
tijd onder burgemeester J. Tuin geko
zen structuur het beleid van het noor
delijk filharmonisch orkest, Stads
schouwburg en Museum voor Stad en 
Lande onder de competentie van de ge
meente hoort. Ook daartegen heeft in 
de Raad voor de kunst steeds enig be
zwaar bestaan. 
Van gemeentewege werd mij enige tijd 
geleden verteld, dat de Raad voor de 
kunst dan niet altijd om advies was ge
vraagd, maar dat aan de andere kant 
dit college van het statutair vastgeleg
de recht tot eigen initiatief ·ook geen 
gebruik heeft gemaakt en dat boven
dien het werk van de Raad aileen het 
culturele en niet het zakelijke beleid 
moet betreffen. Dit zou dus betekenen 
dat benoemingen van een dirigent en 
een cultureel ambtenaar niet tot het 
werk van de Raad behoort. 
Zo er al een gespannen verhouding was 
gegroeid, de kwestie cultuurcentrum, 
waarbij het advies van de Raad werd 
genegeerd, B. en W. kwam met een 
geheel nieuw plan, was de bekende 
druppel die in dit geval negen leden 
van de Raad voor de kunst deden weg·
lopen. 
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Verstandig 
burgerschap 

(Brieven, waarvan de schrijver aan de 
redactie niet bekend is. worden niet 
geplaatst; de redactie behoudt zich het 
recht voor de inhoud te bekorten en, 
indien nodig, de discussie te sluiten. 
Over plaatsing is geen corresponden
tie mogelijk) 

Open deelneming 

Het congres in Leiden heeft besloten, 
dat aan de ''basis" een open deelneming 
op gang zal worden gebracht. Het is in
middels duidelijk geworden, dat men 
aan de term ''basis" verschillende be
tekenissen geeft. De aanwezigheid van 
een basis veronderstelt ook een top; 
op zichzelf in verband gebracht met 
open deelneming een wat merkwaardi
ge benadering. De basis, die verlokt 
dient te worden tot deelneming heet 
m. i. in de wandeling de kiezer. Het 
gaat er om een methode te bedenken, 
waardoor de kiezer wordt geihteres
seerd voor de politiek van alle dag en 
vervolgens overgaat tot deelneming. 
Vergaderingen, foruma vonden, hear
ings e. d. worden altijd bezocht door 
dezelfden, dat is de methode dus niet. 
Wat dan wei? Colporteren? Aan de 
deur bellen; dag mevrouw zeggen en 
heeft u een ogenblikje ? Als men der
gelijke dingen voorstelt, moet ik al
tijd denken aan bijvoorbeeld geestelij
ke ijveraars, die soms bij mij aanbel
len. Het nee ligt mij dan voor in de 
mond.· 
1k kies voor de een of andere vorm van 
enqu~te, waarbij een bezoeker zich 
van tevoren schriftelijk aankondigt. 
Deze bezoeker dient voorzien te zijn 
van een goed geformuleerde vragen
lijst, doelgericht. Woningbouw en nieu
we wijkvorming, bijvoorbeeld. 
De mening van deze kiezer wordt ge
vraagd, hij voelt zich belangrijk. De 
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bezoeker komt op de eerste plaats voor 
de mening van deze kiezer, een gese
lecteerd man. Ieder mens wordt graag 
ergens voor geselecteerd en is er ver
guld mee. En als de bezoeker klaar is 
met vragen, heeft de kiezer inmiddels 
ook wel wat vraagjes. En hij wil graag 
documentatie accepteren. En hoe dat 
nu zit met dat Oost-Duitsland. Zo snijdt 
het mes van twee kanten. Een afdeling 
verzamelt informatie. Gericht. De kie
zer heeft kennis gemaakt met politiek. 
In zijn eenvoudigste vorm. De volgen~ 
de dag zal hij op zijn werk pra ten over 
wat hem overkwam en wat hij ervan 
vindt. 
Deelneming is voor hem opengelaten. 
Maar zijn documentatie zal hij gaan 
lezen. Want hij is ingeschakeld. Enhij 
zal nieuwsgierig zijn naar de uitslag 
van de enqu~te. 

Vertellingen 

H. Verheul 
Utrecht 

!_. Met de formulering van de taken van 
een ministerie voor technologie 1) heb
ben we weer eens fijn een rijtje voor
delen en verlangens opgesomd en we 
waren zelfs zo ruim van opvatting om 
~~n nadeel, namelijk de noodzakelijke 
omschakeling van arbeidskrachten aan 
te stippen. Dat een zekere welvaart 
nog wel eens zijn prijs kan hebben voor 
andere groepen van de bevolking heb
ben we maar als onzin weggewimpeld. 
~· Het is onjuist dat het enige amende
ment (namelijk dat van Lockhorst 2) 
niet in het hoofdstuk over technologie 
is opgenomen omdat dit het enige a
mendement is waaruit af te leiden is 
dat uitgebreide toepassing van techno
logie in grotere eenheden 3) de leef
baarheid van de omliggende streken 
aan kan tasten. Zelfs Burgemeester 
Thomassen heeft op het lustrumcon
gres van de Koninklijke Nederlandsche 
Chemische Vereniging 4) ook al ge
steld dat de bewoners van Vlaardingen 
en Schiedam nu al op de grens van het 
toelaatbare Ieven wat betreft de ver
ontreiniging van de Iucht door de pro
ces-industrie. Bij verdergaandeJ..;,~~ 
schaalvergroting ontstaan er steeds 
meer gevaren voor de bevolking en zal 
de lucht- en watervervuiling en verzil
ting van de bodem steeds toenemen. 
Het is onjuist en onvolwassen om deze 
nadelen van het op grote schaal toepas
sen van het technologisch kunnen niet 
onder ogen te willen zien. 
3. Er is gesteld dat de luchtverontrei
niging verzorgd zou worden door het 
ministerie van volksgezondheid, maar 
ik ben van mening dat dit nog steeds 
onvoldoende is. 
Er is gesteld dat de waterverontreini
ging verzorgd zou worden door het mi
nisterie van verkeer en waterstaat, 
maar etc. , etc. , etc. Het was juist het 
feit dat D'66 van rnening is dat de di
verse taken betreffende de technologie, 
die al door diverse ministeries ver
zorgd worden, door deze versnippe-
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ring onvoldoende verzorgd worden dat 
D'66 er toebracht het idee van een mi
nisterie voor technologie te lanceren. 
4.Met het idee van een ministerie voor 
technologie hebben we een herschik
king van de ministerHHe taken geac
cepteerd en kunnen we nog wel even 
verder gaan. Daarom stel ik dat men 
de minister voor technologie ook ver
antwoordelijk moet Iaten zijn voor de 
eventuele nadelige gevolgen van deze 
technologie. 

1) Hoofdstuk Technologie, Democraat 
september 1968, blz. 20. 

2) Congresstukken leiden 1968, amen
dement K-1. 

3) Discussie Nota Technologische Ont
wikkeling en de Nederlandse Samen-
leving, blz. 11. · 

4) 4 september 1968, de Doelen, Rot
terdam. 

H.J. Hofman 
Vlaardingen 

Geen politiek aan de wieg 

door F. Kroeze 

Hieronder enig weerwoord op een be
perkte bloemlezing uit het artikel van 
A. W. Voors (Democraat nr.10, sep
tember, pag. 2) : 

1. Refereren aan de ongerustheid van 
minister Debr~ over de daling van het 
geboortecijfer in Frankrijk is voor 
Nederland niet relevant omdat: 
a. het inwonertal in Frankrijk stabiel 

is; 
b. de bevolkingsdichtheid daar veel 

kleiner is dan hier; 
c. autocratisch-nationalistische over

heden op grond van machts- en sta
tusmotieven de neiging hebben de 
bevolkingsgroei te stimuleren. 

2. Ten aanzien van het "algemeen ge
voel van welbevinden" kunnen smaken 
verschillen. Persoonlijk vind ik onze 
stranden, onze plassen en bij mijn 
Gooise dreven al veel te vol, en daar 
kunnen de meest adequate maatregelen 
terwille van de leefbaarheid niet veel 
aan verbeteren. Wei zijn deze maatre
gelen bijzonder kostbaar. Ruimtelijke 
ordening is een noodmaatregel om te 
voorkomen dat wij elkaar vertrappen, 
maar redt ons niet uit de impasse. 

3. "Als wij ervan uitgaan dat in het 
jaar 2000 eigenlijk teveel NederlaJ1-
ders op ons dierbare plekje grond moe
ten leven", .... dan vind ik het een 
schande als een overheid die dat ziet 
aankomen daar niets aan doet, met na
me door te trachten de bevolkingsgroei 
af te remmen. Ook iedere politieke 
partij behoort zich over dit probleem 
uit te spreken. 

4. "De overheid dient zelfs de schijn 
te vermijden, de individuele vrijheid 
op dit punt te willen beinvloeden". Nu, 
tot dusver heeft de overheid nooit ge
poogd deze schijn te vermijden, ten.,. 
minste als het erom ga:at de bevolkings· 
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toename te stimuleren. De uit primi
tieve tijden stammende opvatting die 
het vormen van een groot gezin als een 
aanzienlijke maatschappelijke deugd 
beschouwt is tot heden door de over
held zorgzaam warm gehouden. Dit 
blijkt uit de vele tegemoetkomingen 
aan grote gezinnen (behalve kinderbij
slag en kinderaftrek o. m. op de -ge
bieden van verzekering en huisvesting. 

5. "Geen politiek aan de wieg" is een 
leus die ik volledig onderschrijf als 
wij hiermee afspreken niet langer de 
grote gezinnen in de watten te leggen. 
Wel verlang ik het gebruik van nuch
ter, gezond verstand v66rdat de wieg 
er staat. De bepaling van de gezins
grootte is toch niet !outer een indivi
duele zaak, want mijn buurman onder
vindt merle de last en draagt bij in de 
kosten van mijn kinderen. 

Werkgroep 

Een aantalleden van D'66 heeft op een 
basis van congresresolutie 2 een werk
groep geformeerd. De werkgroep stelt 
zich ten doel bij de komende bespre
kingen om trent partijvernieuwing de 
z. g. progressieve concentratie te be
vorderen. Men wil in de eerste plaats 
zoveel mogelijk helpen de gesprekken 
aan de basis in deze richting te stimu
leren. Hiervoor achten wij het noodza
kelijk uitwerking te geven aan een aan
tal belangrijke politieke vraagstukken. 
Hierbij wordt gedacht aan: 
1. buitenlandse politiek (ontwikkelings

hulp, NA VO); 
2. sociaaleconomische politiek (ver

mogens- en inkomensverdeling, re
gionale industrialisatie); 

3. democratisering maatschappelijke 
instellingen (overheid, bedrijfsle
ven); 

4. onderwij s; 
5. volkshuisvesting. 
Tevens stelt de groep zich als taak als
nog te bewerkstelligen dat D'66 als ge
heel in de toekomst gaa t deelnemen 
aan besprekingen over de vorming van 
een progressie.ve concentratie. Dit kan 
naar hun mening leiden tot doorbre
king van de huidige impasse bij de po
gingen tot partijvernieuwing. D'66 
heeft vanaf het eerste uur de partijver
nieuwing centraal gesteld. Het is juist 
nu belangrijk dat D'66 de zo noodzake
lijke initiatieven in handen blijft hou
den. 
Alle leden van D'66 die de bovengestel
de opvattingen onderschrijven, kunnen 
hun adhaesie-betuiging richten aan het 
voorlopig werkgroepbestuur: C. Smook, 
P. C. Hooftstraat 125, Amsterdam, tel. 
020-733430. Uiteraard ook voor nade
re inlichtingen. 
Op zaterdag 16 november wordt een 
bijeenkomst voor de werkgroep gehou
den in het Domhotel, Westerstraat 2 
te Utrecht. 
Aanvang 13. 30 uur. 
Allen die bereid zijn een bijdrage te 
leveren aan de uitwerking van de bo
vengenoemde opvattingen, zijn harte
lijk welkom. 
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politiek voor de boekenplank 
Dank aan de Amsterdamse uitgeverij 
H. J. Paris N. V., die luttele weken na 
het D'66-congres in Leiden het simpe
le maar goed uitgevoerde boekje "De 
keus van D'66" liet verschijnen. 
Voor een-negentig kan eenieder nu 
precies aan de weet komen wat de ge
dachten van deze politieke partij zijn. 
Door de rede van mr. Hans van Mierlo 
op dit congres en door de resoluties en 
de toelichtingen erop. 
Dit boekje recenseren is niet nodig. 
Aanbevelen is voldoende. 

Voor lessen in de-maocratie kunt u 
voortaan terecht bij Henri Faas, par
lementair redacteur van De Volks
krant. Hij verzamelde een groot aan
tal versprekingen van Kamerleden. 
A. W. Bruns en Zn in Utrecht brengt 
"Het rode boekje van Wandelganger" 
voor vier-negentig in de handel. 
Enkele uitspraken: "U bent wel zeer 
snel aan mijn einde", (D'66-iger Im
kamp, toen voorzitter van Thiel hem 
vroeg op te houden met praten). "1k 
redeneer in de mimte", (Onder-minis
ter Van den Berge), "1k zie ja-knik
kende stemmen op de tribune", (Mej. 
Klomp~). "1k spreek namens de mond 
van de staatssecretaris", (De heer 
Nederhorst). "De heer Imkamp denkt: 
alles wat niet rendabel is, gooi ik 
dicht, behalve de fractiekamer van 

D'66", (De communist Bakker over de 
democraat Imkamp). 
Zo gaat het pagina's door. U koopt het 
een gulden goedkoper als u abonn~ van 
"De Volkskrant" bent. 

Drs. G. Puchinger concentreert zich in 
het hoek "Hergroepering der partijen ?", 
uitgeverij W. D. Meinema N. V~ in Delft, 
kosten twaalf-vijftig, op de vraag of er 
via een eventuele hergroepering der 
partijen een wezenlijke verandering in 
de Nederlandse politiek zal optreden of 
dat in dit alles de continuiteit zal wor
den gehandhaafd. 
In gesprekken met eenentwintig Neder
landers laat hij onder meer over dit 
onderwerp aan het woord mr. H. van 
Riel, mr. Hans van Mierlo, prof. mr. 
F. J. F. M. Duynstee, mr. J. M. L. Th. 
Cals, H. Koekoek en de journalisten 
H. C. Faas en mr. M.G. H. P. Postma. 
Het hoek bevat een grondige documen
tatie, die voor de naslagwerk-liefheb
ber zonder meer nuttig kan worden ge
noemd. Dat geldt echter niet voor op
merkingen als: zwaait hevig met z'n 
bril, grijpt naar zijn sherryglas en 
trekt daarna aan sigaret, trommelen 
met de vingers op de rand van de stoel 
en bladert wat in zijn dossier. Datzijn 
allemaal toevoegingen voor de vaak. 
Aangenomen mag worden dat de au
teur vragen heeft gesteld, een glaasje 
heeft meegedronken en misschien zelfs 
(als hij roker is) zijn sigaret goed 
heeft uitgedrukt. 

In "Anatomie van links" (elf-vijftig bij 
Polak & Van Gennep) doen een aantal 
auteurs een poging om het begrip links 
te inventariseren en te omlijnen. Het 
boek wil een inventarisatie zijn van 
wat "links" in zijn relatie tot zo uit
eenlopende zaken als cultuur, mas sa
media, democratie, ontwikkelingshulp 
en deo-kolonialisme, de revolutie in 
de derde wereld en de uitoefening van 
het recht, is of zou moeten zijn. Sa
mensteller H. G. M. Derks heeft onder 
meer M. van Amerongen, S. Kleereko
per, A. L. Constandse en W. F. Wert
heim aan het woord gelaten over resp. 
De egelstelling der linkse terroristen 
van krant, radio en televisie. Wat is 
links?. De toekomst van het socialis
me en Ontwikkelingshulp als neo-kolo
nialisme. 
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En .... 
we gaan door! 
Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is een wetsont
werp ingediend tot wijziging van de gemeentewet met be
trekking tot de invoering van een verantwoordingsplicht van 
de burgemeesters en uitbreiding van die plicht, opgelegd 
aan de leden van de colleges van burgemeester en wethou
ders. 
In de memorie van toelichting schrijft de minister van Bin
nenlandse Zaken, mr. H. K. J. Beernink, dat de wijziging 
wordt verkregen door invoering van een nieuwe bepaling, 
luidende : "De leden van het college van burgemeester en 
wethouders zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan de 
raad verantwoording schuldig. voor het door het college ge
voerde bestuur en geven te dien aanzien alle door de raad 
verlangde.inlichtingen, een en ander voor zover zulks niet 
strijdig kan worden geoordeeld met het openbaar belang. 
Gelijke verplichting bestaat voor de burgemeester van het 
door hem gevoerde beleid. " 

Raad 
Bij het opstellen van het wetsontwerp heeft de gedachte 
vooropgestaan, dat de raad aan het hoofd der gemeente 
staat en de wet dit ook in de verantwoordingsplicht van de 
burgemeester tot uitdrukking dient te brengen. In deze ge
dachtengang past de invoering van de verantwoordings
plicht voor het gehele terrein van het burgemeesterlijk be
stuur. Een beperking tot het terre in, waarvoor de verant
woordingsplicht in het bijzonder is bepleit, namelijk de 
handhaving van de openbare orde, heeft dan ook niet 
plaatsgevonden. 
In het algemeen is de burgemeester bereid aan de raad in
lichtingen te verstrekken en rekenschap af te leggen van 
zijn beleid en zal hij slechts, wanneer naar zijn oordeel het 
openbaar belang dit eist, een daartoe strekkend verzoek 
afwijzen. Deze bereidheid van de burgemeester behoort 
echter niet aileen en niet in de eerste plaats voort te vloei
en uit de overweging, dat in het (voort)bestaan van een goe
de verstandhouding tussen de burgemeester en de raad een 
groot belang is gelegen, maar vooral ook daaruit, dat de 
raad, die uit de burgerij voortkomt, op deze verantwoor
ding recht heeft. De minister meent, dat het daarom ge
boden is de verantwoordingsplicht voor de burgemeester in 
de wet vast te leggen. 

Openbaar belang 
De minister vertrouwt erop, dat de burgemeester -even
als trouwens het college van burgemeester en wethouders -
slechts indien dat nodig is, maar dan ook inderdaad een 
beroep zal doen op het openbaar belang. Anderzijds ver
trouwt de minister erop, dat de raad bij het uitoefenen van 
zijn bevoegdheden in deze, rekening houdende met de bij
zondere positie van de burgemeester en gelet op de belan
gen, die kunnen worden geschaad, een wijze zelfbeperking 
in acht zal nemen. 
Het ontbreken van de mogelijkheid voor de raad om tot 
ontslag van een burgemeester over te gaan acht de minis
ter niet van grote betekenis. De raad kan immers op ande
re wijze te kennen geven, dat hij zich niet met het beleid 
van de burgemeester kan verenigen, bijvoorbeeld door zijn 
bezwaren ter kennis van de minister van Binnenlandse 
Zaken te brengen. 

(wordt vervolgd) 
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VEENDAM 
1 zetel Klaas Geert Vos 

VEENDAM. Even nieuw als zijn woon
Plaats Veendam is de partij Democra
ten '66 voor lijsttrekker Klaas Geert 
Vos. In zijn geriefelijke woning in de 
nieuwe woonwijk Sorghvliet vertelt de 
achtendertigjarige maatschappelijk 
werkadviseur voor de revalidatie in de 
provincie Groningen:" Ja ik ben radi
kaal omgezwaaid. Twee jaar geleden 
knipoogde ik voor het eerst naar D'66, 
maar mijn stem ging nogmaals naar de 
PvdA. Ik stond als het ware in een 
twijfelpositie. Destijds zei ik, wat die 
jongens doen dat kon het wel eens zijn. 
Daar ben ik nu heilig van ·overtuigd. 
De vernieuwing en het enthousiasme 
spraken me bijzonder aan. Ik geloof, 
dat dft de sterke kracht is van D'66. 
Een nu nog kleine groep idealistische 
medewerkers die heel bewust bezig 
zijn met het voeren van een construc
tieve politiek, die vrij duidelijk open
blijft voor allerlei veranderingen. Dat 
vind ik het meest positieve van Demo
craten '66. Bovendien heeft de partij 

geen politiek verleden. Ook dat is erg 
belangrijk. " 
Waarom keerde Klaas Vos de PvdA de 
rug toe? "Ze blijven achter bij de ont
wikkeling. Ze klampen zich te veel 
vast aan ideologische achtergronden. 
Dat is mijn bezwaar. Ja ik heb altijd 
bewust PvdA gestemd. Nee actief voor 
de partij ben ik nooit geweest" zegt Vos. 

Zetel 
Klaas Vos was er honderd procent ze
ker van dat D'66 in Veendam zeker 
een zetel zou veroveren. "Zelf reken-
de ik op twee, maar we zijn met een te
vreden". Waar de stemmen wegkomen ?" 
Vermoedelijk van de PvdA, ook jongeren 
van de confessionele partijen zullen 
op ons stemmen. " Zetelwinst voor 
D'66 betekent dat Klaas Vos zitting 
zal nemen in de nieuwe gemeenteraad 
van Veendam: "eerst zullen we geducht 
de kat uit de boom kijken. De zaak af..:. 
tasten, maar ons wel heel kritisch op-

DE gemeenteraadsverkiezingeu in V eendam en Stadskanaal 
hehhen de volgende resultaten opgeleverd: 

VEENDAl\1 

P.v.d.A. 
Chr. gr. •• 0 •• . . 

V.V.D. 
C.P.N. 
P.S.P. 
D'66 . . 

/ Overigen 

STADSKANAAL 
Pr. chr. gr. 
P.v.d.A. 
K.V.P. 
V.V.D. 
C.P.N. 
B.P. 
G.P.V. . . . . . . . . . . . . . . 

Overigen 

JN de precentages voor 
de verkiezingen voor 

Tweede Kamer (1967) 
en raad-1966 zijn ook · 
de stemmen berekend 
die in die jaren werden 
uitgebracht in de delen 

Raad '68 Tw.K.'67 Raad '66 
zetels o/o 

9 44.5 
6 29.-
2 13.1 
1 5.8 

2.6 
1 5.-

9 36.1 
8 32.6 
3 11.2 
2 7.7 
1 7.-

2.4 
3.-

van de oude gemeente 
Wildervank die nu aan 
Veendam en Stads
kanaal toevallen. Aldus 
is ook de bestaande 
zetelverdeling in beidc 
gemeenteraden herbe-· 

% c;o zetels 

45.8 47.2 10 
25.2 25.2 5 
12.5 13.4 2 
4.5 4.2 
3.8 4.5 1 
2.4 
5.8 5.2 1 

36.1 50.8 13 
28.6 31.6 8 
10.3 
6.6 7.6 1 
5.4 6.6 1 
4.5 
2.8 2.7 
5.7 0.7 

rekend op basis van 
de ultbreidlng van deze 
l'aden door de toe
neming van bet aantal 
inwoners (Veendam 19 
in plaats van 17 zetels; 
Stadskanaal 23 in 
plaats van 21). 
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stellen voor een constructief gemeen
tebeleid. D'66 zal niet direct hoog van 
de toren blazen. " Klaas Vos is in Veen 
dam een vrij onbekende figuur. " Ja 
dat is wel een bezwaar. Zeker bij de 
start. Tenslotte moet je enigszins kun· 
nen aanvoelen hoe de mensen hier re
argeren. Daar tegenover staat het 
principe. En daar houden de kiezers 
rekening mee. Overigens zal ik er wel 
voor zorgen, dat ik snel ingewerkt 
raak". 
Klaas Vos is bij de verkiezingsstrijd in 
Veendam naar voren geschoven, nadat 
mevrouw Wil Woldendorp niet boven 
aan de lijst wilde staan. "Ik moet eer
lijk zeggen dat het mij ook overrom
pelde. Nu 'vind ik het fantastisch. Nee 
ik ben helemaal niet bang om zitting 
te nemen in de raad. Ik heb de zeker
heid dat ik niet aileen sta. Achter me 
opereert een aantal enthousiaste leden, 
waar ik veel waardering voor heb. Ge
zamenlijk hebben voor deze verkiezing 
ontzettend veel werk verzet. We hebbei 
een (lliksemslag geleverd om gereed 
te komen. En dat is ons gelukt." Over 
Veendam zegt Vos, vader van drie kin
deren: "Het is een prettig woonoord". 
Over de raad: "Ik geloof dat daar wel 
wat frisse wind doorheen kan waaien. 
Bepaalde zaken kunnen misschien an
ders aangepakt worden. Ik zie het lid
maatschap van de raad als een stukje 
maatschappelijk opbouwwerk. Je dient 
de gemeenschap. Dat moet ten alle tijd 
prevaleren hoven het politieke aspect". 

U wordt 
gelijk
geschakeld! 

Allereerst zullen de mensen die begin 
van deze maand hun abonnementsgeld 
voor de tweede jaargang (november 68-
november 69) nog niet hebben voldaan 
een stortings gi rokaart ontvangen. Al
dus kan een ieder dan zijn bijdrage le
veren aan dit belangrijke maandblad . 

Tevens zal dan de abonnementsadmini:.. 
stratie vereenvoudigd worden. Dit komt 
neer op het eenvoudige feit dat we ai-
le abonnementen op het novembernum
mer Iaten beginnen. Voor die mensen 
die precies bij het begin van de jaar
gang Democraat voor het eerst ont
vangen hebben, maakt dit geen enkel 
verschil, we! echter voor die mensen 
die op een ander tijdstip een abonne- ' 
ment hebben aangevraagd. Hier zal 
een aanvullend bedrag op de girokaart 
voorkomen tot november 1969 . 

Wij verzoeken U vriendelijk aan deze 
wijziging zoveel mogelijk uw medewer
king te willen verlenen door zo snel 
mogelijk te betalen. Ook het invullen 
van uw eigen postgironummer en uw 
handtekening zullen zeer bevordelijk 
zijn voor een snelle verwerking. 

Administratie Democraat. 
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Set lmkamp: 

''In BIAFRA dreigt de 
grootste hongersnood, 
die de vvereld in de laat
ste tijd heeft gel<end'' 
Han Neeter 

Een nog steeds zeer vermoeide Sef Im
kamp met een constante behoefte aan 
een stevige slaap, vlak voor de open
bare commissievergadering buitenland 
in de Tweede Kamer over Biafra: 

De politiek van Biafra is natuurlijk 
tweeledig. Allereerst een kunstmatig 
in stand houden van de publieke opinie, 
waardoor de federale regering in Lagos 
aan handen en voeten gebonden is en 
nooit zal kunnen overgaan tot een tota
le oorlog. En ~en tweede het geven van 
militaire tegendruk. Ook onder deze 
moeilijke omstandigheden. Vooral dit 
vind ik erg belangrijk. Die mensen 
vechten nu al meer dan 16 maanden on
der de zwaarste omstandigheden. Met 
zowel een numerieke als een materii:He 
minderheid. Alle mensen in die groep 
van 12 parlementsleden waren wat dit 
betreft unaniem in hun oordeel. De 
angst voor totale uitroeihg is reeiH 
aanwezig. Die mensen zullen blijven 
vechten tot de laatste druppel bloed, 
tot de laatste man of vrouw gevallen is. 

Zoeken naar oplossing? 

Ja, ik probeer gewoon een weg te zoeken 
om uit die verschrikkelijke impasse te 
komen. Je kunt dat via de Verenigde 
Naties proberen maar dat is een moei
lijk haalbare kaart. Daar wordt dit nog 
steeds als een intern conflict beschouwd. 
Terwijl iedereen die hier eenmaal ge
weest is dondersgoed onderkent dat het 
point of no return al lang voorbij is. 
Daarom begrijp ik ook niet dat een man 
als Dankert a priori tegen erkenning is. 
De reactie van Oejoekwoe op de sug
gestie; Stel dat Nederland jullie .-;ou er
kennen, was: "A tremendous impact.' " 
Niet aileen dat in geval van erkenning 
door een land als Nederland onmiddel
lijk vele Afrikaanse naties zouden vol
gen, maar ook vele andere kleine Ian
den in AzH! en Europa. 
De Organisatie van Afrikaanse Een
heid? Dat is natuurlijk ook een fictie. 
Te denken dat hier Afrika aan het 
woord is. In feite zijn het gewoon 
Engeland en Frankrijk die de dienst 
uit maken. Vandaar ook dat de twee 
Canadese parlementsleden op de aan
staande Commonwealth bijeenkomst 
via hun vertegenwoordigers de nodige 
druk zullen proberen ui te oefenen. 
Tenslotte is Nigeria lid van de Com
monwealth. Wij in Nederland zeggen 

overigens zoveel aan factfinding te 
doen. Waarom gaat Luns nou zelf niet 
eens kijken. Of een vent die door de 
Nederlandse regering officeel afge
vaardigd wordt. Of laat de PvdA eens 
wat aan Labour doen. Tenslotte is dat 
de regeringspartij die in Engeland wa
pens levert aan Nigeria. Dat kan toch 
via de Socialistische Internationale. 

Ze/fbeschikking? 

Ik geloof dat we het recht op zelfbe
schikking moeten steunen. Volgens de 
verklaring van de rechten vari de mens 
van de VN kan dat, geloof ik. Ten
slotte gee'ft dat volk echt wel te ken
nen dat het hun ernst is. De Franse 
:n::inisterraad heeft al ee:a dergelijke 
verklaring uitgegeven, die volgens mij 
de eerste doorbreking is van dat J.9de 
eeuwse soevereiniteitsbegrip waaruit 
de meeste Europese landen nog steeds 
handelen. 

Zou Oejoekwoe. indien hij de 

macht in handen kreeg. overgaan 

tot overname van de oliemaat

schappijen? 

Ja, dat zit er natuurlijk wel in, he. 
Hoewel dat natuurlijk aileen een specu
latie van mijn kant is. 300 miljoen pond 
heeft de Shell daar geihvesteerd en dat 
is geen klein beetje. Maar die oliecon
cessie zou wel een naar een Franse 
maatschappij kunnen gaan in dat geval. 
Tenslotte heeft de Shell verleden jaar 
dat geld voor die olie aan de federale 
regering betaald, terwijl die olie toen 
op Biafraans grondgebied gewonnen 
werd. En dat zit die Biafrani:m natuur
lijk echt niet lekker. Ik geloof ook dat 
de Shell nu een veel afwachtender hou
ding aanneemt. Toen ze weggingen uit 
hun gebouwen dachten ze van: "Over 
een paar dagen zijn we hier wel weer 
terug". Maar dat is nu wel ietsje anders 

Is Oejoekwoe een eerlijke man 
of is hij een zeer geslepen 

politicus. die bepaalde groepen 
tegen e/kaar uitspeelt? 

Oejoekwoe? Een van de meest intelli
gente, diepbewogen mensen die ik ooit 
ontmoet heb. Hij heeft niets van een 
brallende, oneerlijke politicus of agi-
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tator. Hij is net een diepzeeduiker. 
Gaat recht op de bodem van een probleem 
af en doet dat zo zuiver dat iedereen 
hem van de oppervlakte af kan volgen. 
Die man heeft een leiderschap zonder 
dreiging, zonder enige behoefte aan 
persoonlijke macht. Ik geloof dat hij 
macht niet eens prettig vindt. Vroeger 
was hij ook heel anders. Hij komt van 
een zeer rijke familie en heeft geleefd 
als een echte playboy. Zijn vrienden 
kennen hem nauwelijks terug. Die man 
doet dit uit echte bewogenheid. Ieder
een is ook diep onder de indruk van 
zijn persoonlijkheid. Ik heb op dat ei
land gesproken met een Ierse zenda-
ling die al jaren in Afrika woont en de 
hele situatie als een insider kent. Hij 
vondt Oejoekwoe de leidende staatsman 
van Afrika op dit ogenblik. 

Is de haat inmiddels zo gegroeid 

dat Biafranen, in geval dat zij 

de macht in handen krijgen, tot 

vernietiging van de Nigerianen 

zouden overgaan? 

Nee, dat geloof ik niet. Die mensen 
willen alleen met rust gelaten worden. 
Ze willen alleen op hun eigen stukje 
land wonen met hun eigen mensen. En 
wat er in Nigeria gebeurt interessert 
ze weinig. Laat ons in vrede Ieven. 
Dat zegt iedereen. 

lndien Biafra erkend zou worden, 

zie je dan de mogelijkheid van 

het ontstaan van een soort 

kwestie Israel in Afrika? 

Neen. Die parallel gaat niet op. Ten
slotte hebben de Biafranen altijd op, dit 
gebied gewoont. Er worden ook geen 
mensen van hun grondgebied verdreven. 
Ik zie wel een andere parallel. Wat 
daar gebeurt is wel zoiets als de pro
groms tegen de Joden in Europa. Dit 
volk bestaat uit Christenen, terwijl de 
Nigerianen voornamelijk Moslims zijn. 
Verder is dit volk ook een volk van iri
telligente mensen, die overal waar ze 
zich vestigen zeer belangrijke posities 
innemen. Ret zijn kooplieden en den
kers. Schrandere mensen. En dat wekt 
nog wel eens wat afgunst. 

Krijg je de indruk dat de hulp 

verlening effectief werkt? 

DEMOCRAAT 

Ja. Hoewel er nog al felle kritiek is 
op het Internationale Rode Kruis. 
Beide andere Organisaties, 
Caritas Internationales en UNIC~F 
schijnen veel meer vluchten uit te 
voeren en ook veel beter met elkaar 
samen te werken. 
Op dit ogenblik is nog steeds het grote 
probleem hoe de voorraden overgevlo
gen kunnen worden. En de Nigerianen 
beschieten de landingsbanen iedere dag 
precies bij het invallen van de duister
nis. Dan moeten ze eerst 3 of 4 uur re
pareren voor het eerste vliegtuig kan 
Ianden. Zo gaat er kostbare tijd verlo
ren. 

Als er niet een of andere regeling 

getroffen wordt, stoppen we dan 

geld in een bodemloze put? 

Oejoekwoe h~eft die vraag al beant
woord. Een land kan niet afhankelijk 
blijven van de goedheid van andere 
mensen. Er moet een oplossing gevon
den worden. In welke vorm dan ook. 
Daar moet iedereen aan mee helpen. 

Vind je dat er meer hulp moet 

komen misschien nog een Biafra

actie, of zou dit zinloos zijn? 

Neen. We zullen wel moeten. Want 
daar staat de grootste hongersnood voor 
de deur die je je maar voor kunt stel
len. Groter dan de wereld ooit gekend 
heeft. Ze zijn nu bezig met het binnen
halen van de lokale oogst. Dat is al 
vroeger dan normaal. En daar kunnen 
ze een paar weken van Ieven. Maar na 
half december zijn ze alleen aangewe
zen op het voedsel wat van buiten komt. 
Op het ogenblik wordt er 2500 ton voed
sel per maand overgevlogen. Ze heb
ben uitgerekend dat als ze deze men
sen in Ieven willen houden er 2500 ton 
voedsel per dag overgevlogen moet 
worden. En dat is onder de huidige om
standigheden onmogelijk. Dit wordt een 
ellende waar je van rilt als je er aan 
denkt. 

december 1968 

Democratisch 
voorstel 

Naar aanleiding van de procedure ge
volgd t. a. v. het congres te Leiden 
stelt de Rapporteurscommissie van de 
Werkgroep Buitenland het volgende 
voor: 
1. Wanneer door b. v. vervroegingvat 

een congres aan de werkgroepen te 
weinig tijd wordt gegund ter voor
bereiding van een congres danheef 
dit de volgende negatieve gevolgen 
a. de inspraak van de led en van de 

werkgroep kan onvoldoende 
plaa tsvinden; 

b. in het algemeen wordt aan de o-
penheid tekort gedaan. 

Een voorbereidingstijd van tenmin· 
ste vier maanden (niet door zomer 
vakantie onderbroken) is gewenst. 

2. Amendementen dienen te worden 
gerangschikt op onderlinge strij
digheid en verenigbaarheid waar
door een logische en zuivere stem· 
ming mogelijk wordt. Het aantal al· 
ternatieven in amendementen ver
vat dient zich tot enkele te beper
ken. 

3. Amende men ten dienen een behoor
lijke tijd v66r de behandeling in het 
bezit van de leden te zijn zodat zij 
goed bestudeerd kunnen worden. 
Het voorleggen van amendementen 
op het congres zelf bevordert een 
zuivere stemming niet. 

4. Stukken van werkgroepen dienen 
zonder wijziging van een redactie
commissie aan de leden te worden 
voorgelegd. 

Het systeem van deelcongressen is 
een uitstekende methode om belang
rijke onderwerpen zakelijk te behande· 
len. 
Wij stellen voor het verlenen van pro
grammatische beslissingsbevoegdheid 
aan een deelcongres. De Algemene 
Ledenvergadering dient de op het dee!· 
congres geaccepteerde voorstellen 
zonder recht van amendement tijdens 
de vergadering aan te nemen of te ver· 
werpen. De Ieiding van het deelcon
gres behoort te berusten bij de werk
groep pf althans in samenwerking met 
de werkgroep te geschieden. 
Bij de Ieiding van het congres dient de 
werkgroep betrokken te worden. 
Wij zouden bij het bovenstaande willen 
beklemtonen dat het uitgangspuntblijft 
dat elk lid van D'66 ten alle tijde lid 
van elke werkgroep kan zijn en het 
volledige recht heeft om elk deelcon
gres bij te wonen en zijn stem daaruit 
te brengen. 



december 1968 DEMOCRAAT 

Opiniepeilingen 
Jan Vis 

Wie verkiezingsuitslagen wil gaan uit
leggen moet beginnen met vele slagen 
om de arm te nemen. Hij moet er op 
wijzen, dat steekproeven, hoe zorgvul
dig ook bepaald, altijd steekproeven 
blijven. Men kan nagaan of de verhou
ding mannen-vrouwen, de verhouding 
1ussen de leeftijdsklassen en 1ussen de 
welstandsklassen in overeenstemming 
zijn met dezelfde verhoudingen in de 
to tale bevolking. Men kan nagaan of 
het antwoord op de vraag "Wat heeft u 
bij de vorige verkiezing gestemd ?" 
een resultaat oplevert, dat de werke
lijke uitslag van de vorige verkiezing 
benadert. 
Maar zelfs als die verankeringspunten 
goed zijn- dan nog blijft een steek
proef een steekproef. Dat betekent dat 
de grote verschuivingen moeilijk waar
neembaar zijn. 

Als een steekproef drieduizend stem
gerechtigde Nederlanders omvat, wil 
dat zeggen dat per kamerzetel ~~nhon
derdvijftigste deel van drieduizend 
meedoet: dat is twintig ondervraagden. 
Een partij, die in de steekproef door 
19 mensen wordt gesteund krijgt geen 
zetel, maar als diezelfde partij door 
21 mensen wordt gesteund krijgt zij 
wei een zetel. Een klein verschil van 
twee ondervraagden op 3000 bepaalt 
derhalve of bijvoorbeeld het Gerefor
meerd Politiek Verbond volgens een 
enqu~te wei of geen zetel krijgt. 

Het ligt voor de hand, dat men, gege
ven deze feiten, uit het verliezen of 
winnen van een zetel in een enqu@te 
geen loodzware gevolgtrekkingen moet 
maken. Het toeval speelt een te grote 
rol. 

Eigenlijk speelt het toeval ook nog een 
te grote rol om uit het verliezen of 
winnen van twee zetels conclusies te 
trekken. Vakmensen vinden zelfs dat 
verschillen pas de moeite waard wor
den als ze ongeveer vier zetels om
vatten. Want pas in die orde vangroot
te gaat het toeval een geringe rol spe
len. 

Wie met deze kennis gewapend de H. C. -
verkiezingsenqu~te nog eens door
neemt, komt tot de conclusie dat een 
paar zaken nadere aandacht waard zijn: 
de nog steeds voortgaande groei van 
D'66, de minder grote groei van de 
VVD (geraamd op 6 zetels winst), het 
verlies van de KVP (geraamd op 9 ze
tels) en wellicht het verlies van de 
Boerenpartijen (4 zetels). De overige 
verschuivingen zijn kleiner en hoeven 

niet op een duidelijke trend in het e
lectoraat te wijzen. 

Twaalf 0'66-zetels meer? 
De VARA-tv heeft de resultaten van 
een politieke enqu@te gepubliceerd, die 
wijzen op een grote winst voor D'66 en 
een groot verlies voor de heiden Boe
renpartijen. Volgens de enqu@te zou 
D'66 - nu met zeven zetels in de Twee
de Kamer - kunnen uitgroeien tot een 
fractie van negentien zetels als er van
daag verkiezingen voor de Tweede Ka
mer zouden worden gehouden. Deboe
renpartijen, die nu sameil zeven ze
tels bezetten, zouden toruglopen tot 
twee zetels, waarbij slechts de groep 
Koekoek in de Kamer zou blijven. 

Soortgelijke verschuivingen in het Ne
derlandse kiezersvolk werden vrijdag 
25 oktober reeds gesignaleerd in de 
politieke enqu~te die de Haagsche Cou
rant liet verrichten door het Bureau 
Vervoort voor Markt- en Opinie-on
derzoek. 

Om een vergelijking mogelijk te rna
ken volgen hier de bestaande zetelver
deling in de Tweede Kamer, verdeling 
volgens de VARA-enqu~te en die vol
gens de door het Bureau Vervoortver
richte enqu@te. 
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VVD 17 16 23 
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PSP 4 3 5 
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GPV 1 1 
Boeren 
(Koekoek) 3 2 2 
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Harmsen 4 

Radikalen 3 2 3 
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Commentaar: de VARA-enqu@te toont 
twee opmerkelijke verschillen met de 
Haagsche Courant. Het eerste ver
schil heeft betrekking op de voorspel
ling inzake de VVD. In het H. C. -on
derzoek zou de VVD 23 zetels behalen 
(een winst van zes), terwijl de VARA 
een verlies van 1 zetel voorspelt. 
Het tweede verschil heeft betrekking 
op de voorspelling inzake de KVP. 
Volgens de VARA -enqu~te zou de KVP 
twee zetels verliezen, volgens de en
qu~te-Vervoort zou het verlies veel 
groter zijn, namelijk negen zetels. 
De overige verschillen zijn betrekke
lijk irrelevant. 
De werkelijke uitslag kan twee pro
cent meer of twee procent minder zijn 
dan de voorspelling - in zetels uitge
drukt: drie zetels meer of drie zetels 
minder. 

De VARA-enqu@te werd niet verricht 
aan de hand van stembiljetten die de 
ondervraagde zelf konden invullen 
maar d. m. v. voorgeponsde kaarten. 
De ervaring he eft geleerd da t deze 
methode waarbij het ponsgat wordtge
maakt door de ondervrager aan de 
hand van de antwoorden van de ge~n
qu~teerde, juist bij de betrekkelijk 
gecompliceerde politieke enqu@tes 
nogal wat bezwaren heeft, omdat het 
herstellen van een bi] vergissing ge
maakt ponsga t niet mogelijk is.~ 

P.S. KRIJGSMAN 
Eendrachtstraat 30 
Middelharnis 
tel. 01870-3024 
vraagt antiek en 
oude munten te koop. 

Deze maand speciaal 
aangeboden: 

Een col/ectie gouden 

munten, enkele fraaie 

baardman kruiken 
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J.O.V.D. 
Gesprekspartner? 
N. Schwarz 

"De JOVD, 
"gehoord de ui tspraken van de heer 
"T. H. Joekes, lid van de Tweede Ka
"mer voor de VVD, gedaan op 25 ok
"tober j .I. te Groningen, spreekt als 
"haar mening uit: 
"dat de gedachte van de heer Joekes 
"m. b. t. D'66 door de JOVD met in
"stemming is ontvangen". 

Met deze motie van de heer Dragt uit 
Den Haag, overgenomen door het be
stuur en bij acclamatie aangenomen, 
eindigde het tweedaags congres vande 
Jongeren Organisatie voor Vrijheid en 
Democra tie op zondag 3 november te 
Nijmegen. Met de "gedachte van de 
heer Joekes" zijn bedoeld zijn opmer
kingen "D'66 staa't veel dichter bij de 
VVD dan bij de socialisten", "D'66 is 
mij sympathiek", "Wij zijn geen van 
beide dogmatisch" etc. 

Progressieve concentratie 
Joekes' voorstel om in 1971 een "re
gering - De Jong plus D'66" te vor
men bleek (bij navraag) niet onder de 
motie te vailen. Dit kon ook moeilijk. 
Had niet za terdagmiddag voorzitter 
Bosma een heel ander idee over par
tijvernieuwing weggegeven? Evenmin 
als wij zag hij hell in een progressie
ve concentratie door een aantal van de 
bestaande partijen op te teilen. Val
gens hem dient zo'n concentratie te 
worden gevormd uit D'66, · PPR, een 
groot dee! van de Pvd.A, een dee! van 
de VVD en een deel van de confessio
nele partijen. Kortom, aile progres
sieve, niet-dogmatische kiezers in 
Nederland zouden hiertoe moeten kun
nen behoren. In feite een ontploffing 
der bestaandepartijen dus, oftewel 
een "keizerssnede" zoals Driemaster 
-redacteur Paul van Haeften het 
noemt ') 

Minimum programma 
buitenland 
Het congres verloopt wei heel wat tam
mer dan wij het bij D'66 gewend zijn. 
Bij de bestuursverkiezing zijn geen te
genkandidaten, op de jaarstukken is 
geen commentaar, kritiek op het be
stuursbeleid is afwezig. Aile vragen 
over het politieke "minimum-program
ma", de hoofdschotel van zondag, wor
den door de voorzitter beantwoord, 
zonder zich daarbij door deskundigen 
van werkgroepen te laten bijstaan. 
Dit "minimum-programma" lijkt als 

twee druppels water op het D'66 pro
gramma. Historisch geschoolde JOVD' 
ers wijzen erop dat veel ideeen die 
thans in ons programma zijn ver- • 
werkt, oorspronkelijk in JOVD-kokers 
zijn geboren. Ik ben nog te jong om 
dit te kunnen verifieren. Punten die 
opvailen in de paragraaf buitenland 
zijn: UNO versterken, en komen tot 
wereldrechtsorde; volksrepubliek Chi
na toela ten tot veiligheidsraad, 0. en 
W. -Duitsland lid maken van UNO; ge
leidelijke terugtrekking van buiten
landse troepen uit Vietnam; ontwikke
lingshulp in 1970 2 :l 3% van nationaal 
inkomen, motiveren op basis van be
hoefte; hulp bieden aan ontwikkelings
landen bij uitvoeren van actieve be
volkingspolitiek; gesprek tussen NATO 
en Warschau-pact; wapenleveranties 
in NATO verband aan Portugal afhan
kelijk stellen van stopzetten koloniale 
opstelling; vredesverdrag met Duits
land waarbij Oder-Neisse grens wordt 
vastgelegd, de DDR wordt erkend en 
de vrije toegang tot West-Berlijn 
wordt gegarandeerd; voorkeur voor 
Europese gemeenschap hoven Atlanti
sche gemeenschap; EEG open voor 
EFTA-landen en geen discriminatie 
tegen geassocieerde landen; recht
streekse verkiezingen voor het Euro
pees parlement; uitbreiding van be
voegdheden daarvan. 

Binnenland 
Het is nu zondagmiddag 16 uur. Men 
wil om half zes weg wezen. Het is dui
delijk dat de behandeling van het mi
nimum-programma op geen stukkenna 
klaar komt. Toch zal voorzitter Bos
ma in ijl tempo nog 5 paragrafen over 
binnenland erdoor jagen. Hij smoort 
het verzet. Geen voorstel van orde 
doorkruist zijn beleid. Na 16.45 uur 
kan niemand het meer goed volgen. 
De discussie verslapt. De afgelopen 
feestnacht doet mogelijk zijn invloed 
gelden. Enkele punten : overheidsbe
leid plannen op korte, middellange en 
lange termijn; belastingverlaging niet 
gewenst, wei correctie voor midden
groepen; verhoging tarieven hoogste 
inkomensklassen, successierechten 
en indirecte belastingen; verhogingbe
lastingvrije voet; eigen risico huis
arts; afbouw van kinderbijslag te be
ginnen achteraan in de kinderreeks; 
minimum inkomen gekoppeld aan loon
index; winstdelingsregeling; bevorde
ring eigen woningbezit; research sti
muleren, aandacht voor rol van on
derwijs en management; omscholing 
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en sociale omschakeling m. b. t. auto
matisering. 
Niet in behandeling kwamen o. a. wo
ningbouw, ruimtelijke ordening, on
derwijs, staatsrecht. Op het punt van 
dit laatste zijn er in het concept nog 
wei enkele verschillen met onze op
vattingen. We hopen dat ons deelcon
gres van 23 .ll j .I. ze heeft bekeerd. 

Sexwerkgroep 
Dit is de korte aanduiding van de werk
groep "Sexualiteit en Politiek", die 
zich wil uitspreken over de pornogra
fie, de homofilie, overspel als echt
scheidingsgrond, asiel en t. b. r., en 
abortus. Hoewel een voorbehandeling 
van resoluties van deze werkgroep op 
de agenda stond, is van behandeling 
niets gekomen. 

Waardevolle 
gesprekspartner 
Uit het bovenstaande moge blijken dat 
de JOVD zich echt wei als onderdeel 
van een toekomstige progressieve con
centra tie mag beschouwen. 
Voor Moerkerk's betiteling0 reactio
naire truttenzooi" kon ik dan ook be
slist geen substantiering vinden. Wel
iswaar hadden de jongens geknipt en 
gewassen haar, en overhemden, das
sen en jasjes aan, en waren de meis
jes, hoewel appeteitelijk verzorgd, 
niet van dat hele hippe. Maar is dat 
bij D'66 zo heel anders? Afgezien van 
de onjuistheid van Moerkerk's bewe
ring geloof ik in het algemeen da t het 
niet wenselijk is, politieke (al of niet 
vermeende) tegenstanders met scheld
woorden te bejegenen. 
Merkwaardige paradox : ondanks het 
zich regelmatig afzetten tegen 1)'66, 
bv. door Toxopeus (onlangs in zijn 
commentaar op de enqu~te-uitslag van 
de GPD) en mevr. Van Someren (in 
haar rede op het JOVD-congres), 
waardoor blijkt dat de "keizersnede" 
deze VVD-leiders aan de kant van Van 
Riel zallaten, zijn er nog steeds vele 
JOVD-ers, die hardnekkig blijven ho
pen da t ze de meerderheid van de VVD 
mee zullen krijgen in de door hen, ~n 
door ons, gewenste concentratie. 
Niettemin : de JOVD zal een waarde
volle partner kunnen zijn voor onze 
gesprekken aan de basis, zowel in 
werkgroepen als in de afdelingen. 

') De Driemaster is het maandblad 
van de JOVD. 
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Achter de 
's'preekstoel 
Rolf Boost 

Volgens tientallen boze briefschrij
vers had hij er niet mogen staan, maar 
toch stond Hans van Mierlo zondag 20 
oktober achter de (s)preekstoel van de 
Emmauskerk in Spijkenisse. Uitgeno
digd door de actief progressief den
kende en handelende pater Piet Wesse
ling. Met als motief "gewoon eens wa t 
anders dan tegen mijn vervelende 
smoel aan te kijken" heeft pater Wes
seling er een gewoonte van gemaakt 
gastsprekers uit te nodigen. 
Godfried Bomans, Bouke Poelstra, pa
ter Henri de Greeve en de lbo Oskin 
Bokafor waren Hans van Mierlo al 
voor geweest. Niettemin meenden ve
len zich boos te moeten maken over 
het "binnenhalen van de politiek in de 
kerk". 
Van Mierlo haalde er zelf ~~n aan uit 
De Volkskrant van de voorgaande za
terdag : "Er sprak een panische angst 
uit dat ik u vandaag allemaallid zou 
maken van D'66. Dat zou natuurlijk 
prachtig zijn, want dan hadden we een 
nieuwe confessionele partij. Maar ik 
zie u er niet voor aan en u mij ook 
niet". 

Hij krijgt gelijk; zijn behandeling van 
de vraag "Wa t is er met de mens ge
beurd ?" heeft niets te maken met di
recte partijpolitiek. Wel alles meteen 
zeer persoonlijke en principil:He posi
tie op de mens in een overgangsfase. 
Om dat glashelder over te laten ko
men, maakte hij onderscheid in drie 
werelden : de wereld van de twijfel, de 
wereld van raadsels en de wereld van 
vervreemding. 

Twijfels 
Hans van Mierlo : "Ik heb geen waar
heid te vertkllen, wel wa t twijfels, wa t 
scepcis. De spreekstoel in de rk-kerk 
is gelukkig niet meer de aanmaak
plaats van de waarheid. Ik geloof dat 
de oorlog hier dwars doorheen gesla
gen heeft. De zekerheden zijn tegen 
de achtergrond geplaatst. Overal zoe
ken we naar nieuwe waarden, proberen 
we nieuwe inhoud te geven aan de mo
raal, maar ook aan de scholen, de ge
zinnen". 
Voor Hans van Mierlo betekent de we
reid van raadsels "een wereld vol te-
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genstrijdigheden, een wereld die we 
niet kunnen begrijpen". Hij noemt 
voorbeelden als de Olympische Spelen 
die Mexico een half miljard gulden 
kosten "en dan vraagt de regeri11g 
daar aan de inwoners: willen jullie je 
krotten een verfje geven". "Da t is ~~n 
van die dingen die we intrinsiek aan
voelen als een tegenstrijdigheid" 
Hij noemt meer voorbeelden: de Ver
enigde Naties, die altijd falen als het 
werkelijk gaat om de rechten van de 
mens; Engeland, dat de oorlog in Ni
geria steunt; veertigduizend mensen 
per jaar sterven van honger, terwijl 
ergens anders het "overbodige" voed
sel in zee wordt geworpen. "Het hele 
patroon van de welvaart beweegt zich 
rond: Wat heb ik in de beurs, maar 
wat heb je daaraan als je niet de meest 
elementaire waarden kunt kopen ?" 

Vervreemding 
Over de wereld van vervreemding : 
"De wereld van de drooggelopen mens, 
vooral de welvaartsmens. Daar is iets 
vreemds gebeurd met de mens. De sa
menleving is zo gecompliceerd gewor
den, dat de individuele mens er geen 
vat m.eer op heeft. Steeds sterker 
voelt de mens dat hij emotioneel niet 
meer in staat is de ontwikkeling te 
volgen, te begrijpen. Hun lot wordt 
beslist door besluiten van een steeds 
kleinere groep. Ik geloof dat dat voor 
ons het meest kritieke aspect ervanis. 
lk dacht dat dat een geweldige crisis 
in de mens veroorzaakt. Men voeltdat 
men er niet meer bij kan en men pro
beert het daarom maar ook niet meer". 
Enorme frustraties zijn het gevolg van 
deze drie, als onaanvaardbaar beleef
de werelden. Hans van Mierlo : "Het 
is de hoogste tijd dat we realiserendat 
als we hier niet revolutionair gaan in
grijpen -de revolutie maken voordat 
ie uitbreekt- hier gaat gebeuren, zo
als een vriend in Parijs zei: Je moet 
eens komen zien hoe die Westeuropese 
samenleving hier omkantel t". 

Een procent 
"In Nederland is tien procent lid van 
een politieke partij. Van die tien pro
cent is weer tien procent actief - in 
totaal dus maar Mn procent die be
slist hoe het zal zijn, in een samenle
ving die alsmaar mondiger wordt". 
Een in een kerk ongebruikelijk applaus 
heeft bewezen dat ook deze keer de an
ti's ongelijk hadden. 
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Van D'66 
M. Wallis de Vries Sr. 

1. Visie 
Motto: Het wezen der ziel is evenon

uit$prekelijk al~ het wezen 
Gods, men kan er slechts ne
gatief van spreken, ook al is 
het het enig positieve. (Prof 
dr G. van der Leeuw, "Mys
tiek") 

Vander Leeuw haal ik aan, omdat het 
gemakkelijker is aan te geven wat D'66 
niet wil dante formuleren wat dan wei. 
Toch wil ik daarover een paar sugges
ties ter discussie steilen. 
"Pragmatisme" is het etiket waarmee 
D'66 zich tot dusver tooit. Dit prag
matisch karakter van de partij onder
scheidt deze - en dat acht ik belang
rijk - van de confessionele en de ideo
logisch gebonden partijen, evenals de 
VVD en de Boerenpartijen zich daar
van onderscheiden. Maar wat wil 
pragmatisme zeggen? Welke waarborg 
biedt het de kiezer? Je hebt primair 
en secundair reagerende mensen. Er 
zijn extroverten en introverten,. doe
ners en denkers·. Dat de D'66-ers 
pragmatisch zijn, wil taalkundig ai
leen maar zeggen da t ze wa t doen wil
len. Is onze partij dus alleen geschikt 
voor primair reagerende extroverten ? 
Het onzinnige van deze conclusie ligt 
er duimendik op. Bij pragmatisch mag 
je er dan nog "praktisch" bijdenken en 
- niet Ianger zuiver etymologisch ver
antwoord -: onbevooroordeeld, iedere 
zaak op haar eigen merites onderzoe
kend, efficient en wat je er verder tot 
glorie van de partij nog meer aan toe
voegen wil. 
Naar mijn mening moet duidelijker dan 
tot dusver worden gesteld, dat D'66 
iedere vorm van ideologie verwerpt. 
Sinds Hitler, Mussolini, Stalin, Cas
tro en Mao zou iedereen de noodzaak 
daarvan toch moeten inzien. Ook het 
christendom, mag naar mijn overtui
ging slechts zuiver persoonlijk wor
den beleden, niet tot enige ideologie 
ontaarden. 
Degeen, die in Christus, zijn Heeren 
Heiland heeft gevonden, is een bevoor
recht mens. Ik acht het christendom 
de hoogste vorm van godsdienst, door 
het geloof aan de mogelijke wederge
boorte van de mens , aan de totale ver
nieuwing, ongeacht het moment enon
geacht aile daaraan voorafgegane zon
den. De moordenaar aan het kruis kon 
zich vlak voor zijn dood nog bekeren. 
Dat is uniek. Maar zodra het chris
tendom verpolitiekt, gaat het mis. Ik 
maak dan ook een onderscheid tussen 

DEMOCRAAT december 1968 

naar D'2000 ? • 

ideologie en persoonlijke idealen. Die 
laatste kunnen aan de bijbel worden 
ontleend, maar natuurlijk ook aan an
dere inspiratiebronnen. 

Een politiek op grond van bijbel of ko
ran heeft altijd tot bloedige godsdienst
oorlogen, verbranding van ketters (hun 
tijd altijd voor) en tot in het absurde 
gedreven afscheidingen geleid. De psy
chologie waarschuwt tegen het gevaar 
van een te hoog "ik-ideaal". Zou dat 
dan niet voor bepaalde groepen, voor 
politieke partijen gelden? Politiek 
christendom zou tot communisme moe
ten leiden. 

In het vervolg van mijn artikel zal ik 
pogen aan te ge\ren waarom ik een 
voorstander ben van: 
- naamsverandering 
- internationale naams- en lotsverbon-

denheid met zusterpartijen 
- het aristo-democratisch principe 
en een tegenstander van : 
- een progressieve concentratie. 

2. "0'2000" 
Bij iedere toekomstige verkiezing 
dreigt D'66 aileen al door die naam 
een conservatievere image te krijgen. 
Die naam was een vondst. Eenmalig. 
Ze heeft naar mijn mening aileen ge
deugd - maar hoe voortreffelijk - om 
de verkiezingen van begin 1967 te win~ 
nen. 
Daarentegen biedt D'2000 drie voorde
len: 
a. tOekomstgericht (futurologie) 
b. internationaal bruikbaar (identiek, 

d. w. z. in aile door mij daarop be
proefde talen beginnend met een 
"D") 

c. spreekt eveneens gemakkelijk aan, 
maar nu ook in de zin van "Wat wil 
die partij eigenlijk?" 

3. Democratie 
Wie "democraten" in zijn vaandel 
schrijft, moet kunnen zeggen wat hij 
onder democratie verstaat. De crisis 
der democratie is geen apart Neder
lands verschijnsel. De remedie, de 
echte redding-brengende remedie, 
ligt naar mijn diepste overtuiging ai
leen maar op het mundiale vlak. 
Democratie is een geestelijke instel
ling. Die verwerft eenvolk zich pas 
met vallen en opstaan, na eeuwen. In 
Engeland : ook gedisciplineerd gedrag 
bij massa-demonstraties op ongekend 
grote schaal, bij het wachten op een 
bus, in het verkeer. De echte demo-

cratie voedt op tot volwassenheid, is 
een uiting van volwassenheid, is ver
draagzaam, en werkt bewustzijnsver
ruimend. 
Democratie staat anderzijds uiteraard 
bloot aan corruptie. Daaraan werd ik 
onlangs weer herinnerd door de Duitse 
T.V., toen "De ruiters" van Aristo
phanes op het beeld verscheen. Hij he
kelt in zijn comedie van zo'n 2500 jaar 
geleden al de democra tie in de stad 
Athene, de bakermat der democratie. 
Het is u misschien opgevallen, dat ik 
onderscheid moest maken tussen de
mocratie en echte democratie. Na
tuurlijk pretendeert "Democraten '66" 
niet, in Nederland het monopolie der 
democratie te bezitten. Waarin onder
scheidt .D'66 zich dan van de andere 
partijen in haar belijdenis van wat de
mocratie zou moeten zijn en hoe breng 
je dat onder woorden? Antwoord : 
door introductie van het begrip "aris
to-democra tie". 
Ik zie heel goed het gevaar van be
gripsverwarring, wanneer wij deze 
term in onze propaganda zouden gaan 
betrekken. Bij aristo-democratie kun 
je denken aan een elite, die het de an
deren dan eens eventjes zal gaan ver
teilen en voorschrijven. Sommige 
schrijvers gebruiken het woord ook in 
di~ betekenis. Ik beslist niet. Bij mij 
is de echte democratie en aristo-de
mocratie hetzelfde. De term aristo
democratie moet bij mij aileen het 
verschil duidelijk doen uitkomen met 
"democra tie ter bevordering van het 
eigen- en groepsbelang", in de wande
ling kortweg democratie genoemd. Ik 
laat in het midden of wij het begrip 
aristo-democratie aan de kiezer moe
ten trachten duidelijk te maken. Maar 
intern, ter omschrijving van wat ons 
verenigt, kan ik er niet buiten. 
Wat we tot dusver als democratie er
varen, is slechts een gereglementeer
de vorm ter bevordering van het ei
genbelang. Marx is door de geschie
denis op vele zijner stellingen in het 
ongelijk gesteld, al heeft hij - endaar
mee is zijn historische rol meer dan 
gerechtvaardigd ·- de stoot gegeven tot 
opheffing.van de arbeidersmassa uit 
een allengs onvoorstelbaar geworden 
proletariaa tseilende. 
Met het begrip aristo-democratie moe
ten wij niets pretenderen, aileen on
derscheiden. Ik ga dit nu doen aan de 
hand van enkele voorbeelden. 

Democratisch 

a. Zolang Napoleon nog korporaal was, 
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was hij democraat. Toen hij het 
echter ver genoeg geschopt had, ont
popte hij zich als een epigoon van 
Nero en/of een voorloper van Hitler 
en Mussolini. 

b. De benoeming van burgemeester 
Kolfschoten was destijds bijna afge
sprongen op het enige bezwaar : zijn 
lidmaatschap van de KVP. Nu kort 
geleden moest de nieuwe burge
meester van 's-Gravenhage juistzo 
nodig KVP-er zijn. 

c. Het is toch belachelijk, dat de par
tij waartoe een toekomstig lid lid 
van de Algemene Rekenkamer be
hoort- iemand dus, die per defini
tie onbevooroordeeld moet zijn -
bij de voordracht door de Tweede 
Kamer aan de Kroon een rol speelt? 

Aristo-Democratisch 

a. De kinderwetten van de liberaal Van 
Houten (1872). 

b. De liberalen, die - zich er blik
semsgoed van bewust, dat zij daar
mee van eng politiek partijstand
punt bekeken hun eigen graf groe
ven - uit billijkheidsoverwegingen 
ijverden v66r algemeen kiesrecht. 

c. De industrieel Van Marken, die nu 
bijna een eeuw geleden ten koste 
van zijn eigen portemonnaie onver
plicht bijzonder goede sociale voor
zieningen trof voor zijn personeel. 

1k voeg er nog aan toe, dat de arbei
dersklasse steeds veelleiders uit de 
zogenaamd betere kringen heeft kun
nen aantrekken, mensen met een aris
to-democratische inslag (Marx, La
salle, Domela Nieuwenhuis, Pieter 
Jelle Troelstra, Wiardi Beckmann, om 
er maar enkele te noemen). 

4. Aristo-democratie 
Motto: Engeland bezit echter ietsdat 

in veel opzichten waardevol
ler is dan een ideologie : het 
gentleman-ideaal. 
(Ed. van Cleeff, Sociaalecono
mische ordening). 

Als genoemd onderscheid tussen de
mocratie en aristo-democratie ons 
duidelijk voor ogen staat, is ook dui
delijk waar D'66 staat: aan de aristo
democratische kant. 
D'66-ers zijn hoofdzakelijk jongeren: 
tegen het establishment maar ook tegen 
oversocialisering (het typisch over
trokken eigenbelang van de underdog) . 
Bij D'66 is de wil tot samenwerken, tot 
opheffing van de samenleving tot een 

hoger niveau volgens het thans naar ik 
hoop door u aanvaarde aristo-demo
cratische principe, zowel nationaalals 
internationaal, evident. 

5. Progressieve concentratie 
Zo'bezien acht ik een progressieve 
concentratie - ook van onderen op -
bedenkelijk. Natuurlijk .is ieder con
tact, speciaal van jonge in politiek en/ 
of godsdienst geihteresseerden van uit
eenlopende richting, prachtig. Hoe 
meer intermenselijke communicatie, 
hoe beter! Maar een progressieve 
concentratie? D'66 al vooraf kiezend 
tussen links en rechts? D'66 een bij
wagen van de PvdA? De socialisten 
pretenderen ten eerste een ideologie 
te bezitten (neo-marxistisch soms ?) 
en ze zijn stellig van huis uit niet a
risto-democra tisch. 

6. Homo ludens 
1e motto:· 

De grote oorspronkelijke activitei
ten van menselijke samenleving zijn 
alle reeds doorweven van spel. 
(Prof. J. Huizinga "Homo Ludens" 
Proeve ener bepaling van het spel
element der cultuur) 

2e motto: 
De kern van Rathenau's ideologie 
is als volgt weer te geven: uit de 
nood en het.lijden die voortspruiten 
uit de mechanisatie zal het rijk der 
ziel worden geboren. 
(Ed. van Cleeff, Sociaaleconoinische 
ordening) 

3e motto: 
De mens is zedelijk autonoom bij de 
gratie Gods en de daarin besloten 
verantwoordelijkheid is de kern van 
Gods wet. · 
(Rapport "Zedelijke levenshouding 
van de christen in de werE;lld", da t 
in januari 1969 in de derde yoltalli
ge zitting van het Nederlandse pas
toraal concilie zal worden behan
deld) 

4e motto: 
Grote Amerikaanse bedrijven zijn 
begonnen met de aanstelling van 
"staff-prophets", figuren, die be
reid en in staat worden geacht op 
lange termijn vooruit te zien, maar 
die (zowel de bedrijven als deze 
functionarissen) nog maar kort ge-

leden voor gek versleten zouden 
zijn. 
(Prof. dr. Fred. L. Polak "Prognos
tica"). 

Met de computer heeft zich een nieuw 
tijdperk aangekondigd. We staan daar
van pas aan het begin. De dreiging van 
een atoomoorlog roept afschuwelijke, 
apocalyptische visioenen op. Maar 
vooralsnog vervult de atoombom naar 
mijn mening een volstrekt onmisbare 
functie in het pacificatieproces. Dat 
proces kan ons tot een goed of een 
slecht einde voeren. Dat hangt af van 
de individuele mens en de mensheid. 
Nog nooit eerder had de mensheid zul
ke toekomstkansen, maar welk gebruik 
daarvan wordt gemaakt hangt af van de 
mens. Daarom moet nude juiste poli
tiek voor de toekomst worden ontwik
keld en zoals zonder verdere toelich
ting duidelijk zal zijn, niet in de eer
ste plaats op nationaal- maar vooral
les op internationaal niveau. Laat 
D'2000, laten haar toekomstige zuster
partijen streven naar supra-nationali
teit waar zulks gewenst is, naar afbrok 
keling dus van stukjes nationale soeve
reiniteit. 
De mens en de volken moeten worden 
opgevoed tot volwassenheid. Tegen de 
thans overheersende rol van de tech
niek en de enorme opbloei van de wis
en natuurkundige vakken moet een te
genwicht worden geschapen. Van de 
moderne pedagogie, psychologie, filo
sofie en sociologie moeten krachtiger, 
meer gebundelde impulsen uitgaan. 
De computer stelt u in staat om de 
winst aan vrije tijd nuttig of plezierig 
te besteden. 
Het tijdperk van de Homo Ludens, dat 
is van de "spelende mens", is aange
broken, van de "mozartiaanse mens", 
zoals de futuroloog Dennis Gabor de 
mens van de nabije toekomst om-• 
schrijft, die volgens hem creatief en. 
blijmoedig zal zijn en zonder spannin
gen leven zal. 

lk geloof dat de grote aantrekkings
kracht van D'66 voortkomt uit haar o
penheid voor het nieuwe, voor het ex
periment met wat ik zou willen noe
men de futurologische perspectieven 
van onze tijd. Tot dusver wordt dat 
meer onbewust dan bewust beleefd. 
De partij moet daar nu bewust rich
ting aan geven. Met D'2000, vertegen
woordigd in diverse democratisch ge
regeerde landen, zou de politiek als 
zodanig - in dubbele betekenis - een 
volstrekt nieuw tijdperk intreden. 
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0'66 na Leiden 

Partij of 
beweging? 
C.J. AI 

Deze vraag heeft heel wat hoopvol be
gonnen discussies doen verzanden, 
maar toch kunnen wij het denken er
over niet staken, zeker niet na het 
Leidse congres. 
Een beweging is de uitdrukking van de 
gevoelens en gedachten van een groep 
mensen. Een partij is een instituut, 
dat bepaalde beslissingen tracht te be
invloeden. "Organisatie" is voor een 
beweging een noodzakelijk kwaad, een 
bijverschijnsel, waar men nu eenmaal 
niet buiten kan: er moet iemand zijn, 
die de spandoeken schildert, het de
monstratie uur bepaalt, het strijd
schrift vervaardigt, de vergadering 
bijeenroept. Voor een partij daaren
tegen is organisatie het middel bij uit
stek om het doel te bereiken, het is de 
conc.retisatie van de wil om besUssin
gen te beihvloeden. Wanneer iemand 
iets wil produceren, organiseert hij 
kapitaal en arbeid, wil een staat iets 
bereiken, dan vaardigt hij wetten uit, 
roept uitvoeringsinstellingen in hetle
ven. De partij sticht afdelingen, werk
groep en bestuur, welke het materiaal 
en de onderbouw leveren om de kamer
fractie politiek te kunnen doen bedrij
ven. 
De tegenstelling partij-beweging mag 
zo wat gechargeerd lijken, zij is niet
temin reeel. Juist de bewegingen, die 
het meest revolutionair waren, kwa
men in de grootste moeilijkheden, toen 
ze geconfronteerd werden met de eis 
om een organisatie op te bouwen. Die 
noodzaak tot organisatie is juist bij 
het politiek regelen zo sterk, omdat 
de overheid, anders dan bv. 'ouders in 
een gezin, de Ieiding heeft over een 
groot aantal individuen en zaken, 
waartussen het organisch verband of
we! niet aanwezig is, ofwel niet aan de 
dag treedt. In hoeverre Mac Luhans 
implosie hier de oplossing brengt, is 
de vraag. De omvorming van bewe
ging in partij betekende in de Europe
se geschiedenis meestal de doodsteek 
voor de eerste, waardoor er ruimte 
ontstond voor andere stromingen, die 
de fakkel overnamen. Het he eft er alle 
schijn van, dat dit proces noodzake
lijk is. De "revolution permanente" 
lijkt ofwel een contradictio in termi
nis, ofwel een utopie. Tot welk eenab
surd woordgebruik en denktrant de mo
nopolisatie van de ''beweging", de re
volu tie, door een bepaald idee of groep 
mensen leidt, zien we in Tsjecho-Slo
wakije, waar de ware revolu tionairen 
door de Russen contra-revolutionairen 
worden genoemd. 

DEMOCRAAT 

Beweging 

Wat betekent dit alles voor D'66? We 
zijn begonnen als beweging, wild en 
immers de uitingsmogelijkheden van 
de mens verruimen, eisten openheid 
en informatie nog eerder, dan bepaal
de wijzigingen in de politiek. Toen 
men om dit te bereiken een politieke 
partij formeerde, haalde men in zeke
re zin het paard van Troje binnen. 
Het partij-zijn als zodanig eiste al 
heel wat organisatie, maar daarbij 
kwarren nog twee andere factoren : wij 
constateerden ten eerste, dat de op
lossing voor de politieke malaise ligt 
in het pragma tis me. Pragma tis me be
tekent zakelijk, technisch zoeken naar 
de juiste oplossing, dus: werkgroe
pen, rapporten, consultatieprocedu,... 
res, organisatie en nog eens organisa
tie. Voor een beweging is een ideolo
gie veel praktischer, die is voor ie
der ogenblikkelijk duidelijk, behoeft 
geen lijvige rapporten (ook al is dit 
slechts duidelijkheid over een onduide
lijke zaak). 

De tweede duw in de organisatieve 
richting werd gegeven door de consta
tering, dat de Nederlandse politiek 
meer dan bijvoorbeeld de Engelse en 
Amerikaanse gekenmerkt wordt door 
het streven voor ieder de mogelijk
heid te scheppen zijn mening tot uit
drukking te zien komen in een politie
ke groep.ering. Deze situatie, nauw 
verbonden met het stelsel der evenre
dige vertegenwoordiging, moet vol
gens ons vervangen worden door een 
andere, waarin poli tieke eenheden met 
een reeele beslissingsmacht en duide
lijke doelstelling de hoofdrol spelen. 
Deze orientatie sluit voor D'66 de weg 
af naar de positie van een protestbe
weging, welk karakter b. v. de PSP 
toch in hoge mate houdt. 
Deze ontwikkelingen hebben D'66, ook 
al wil men dit niet altijd toegeven, 
voor een dilemma geplaatst: 6fwel ge
heel en al een partij worden, die zich 
ogenblikkelijk compromitteert met de 
andere waarvan de organisatorische 
structuur verstarrend werkt, 6fwel 
weer beweging worden, waardoor de 
hele bestuurlijke en parlementaire bo
venbouw (reeds de "top" genoemd in 
tegenstelling tot de ''basis", hetgeen 
een mooi staaltje van verticaal denken 
is) zijn zin verliest. Naar mijn indruk 
zal men zich, om niet tot volstrekte 
halfslachtigheid te vervallen, moeten 
baseren op het partij-zijn en van hier
uit zoveel mogelijk de voordelen van 
de beweging trachten te realiseren. 
De keuze tussen partij en beweging is 
mijns inziens reeds tengunste van de 
eerste gemaakt: een organisatie van 
afdelingen is opgericht, statuten zijn 
gemaakt en bovenal is D'66 in de opi
nie van het Nederlandse volk - en dat 
is eigenlijk het enig relevante - v66r 
alles politieke partij. Daar valt niets 
aan af te dingen, en zij, die de parle
mentszetels aileen willen gebruiken 
om wat publiciteit voor onze ideeen te 
krijgen, perverteren mijns inziens de 
taak van de volksvertegenwoordiging 
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en continueren daarmee juist datgene, 
waar wij tegen zijn. 

Mobiel 
Handelend als partij moet zoveel als 
mogelijk getracht worden mobiel te 
blijven, beweging te zijn, derhalve een 
zo groot mogelijke overeenstemming 
trachten te bereiken tussen de werke
lijke behoeften van het volk en da tgene 
wat wij voorstaan. Onmisbaar hier
voor is de verbetering van het infor
ma tieniveau, de crea tie van open pro
cedures van besluitvorming, het ver
lenen van maximale inspraak in het 
fractiebeleid. 
Dit zijn echter slechts basisvoorwaar
den. Waar het op aankomt is het ve:r;
talen van de vaak dorre politieke pro
blemen in concrete aansprekende al
ternatieven. Dat is namelijk de essen
tie van de democratie. Het volk heeft 
tijd, noch kennis de gecompliceerde 
problemen diepgaand te bestuderen : 
nodig is de samenhang van de beslis
singen met hun gevolgen aan te tonen 
en een coherent stelsel van op elkaar 
afgestemde keuzen als alternatief aan 
de kiezer voor te leggen. Ik dacht, dat 
de fractieleden en de andere partijor
ganen hierin gedurende twee jaar par
lementair werk niet overtuigend ge
slaagd zijn. In een groot aantal geval
len was het de kiezer niet duidelijk 
waarom men v66r het ene en tegen het 
andere stemde. Dit is een vorm van 
onduidelijkheid, die de democratie in 
haar diepste wezen aantast, omdat het 
parlement daardoor niet als een lij
nen-katalyserend prisma tussen rege
ring en volk wordt geschoven, maar 
als een matglas, een doffe ruit, die 
niet aileen beslagen is door de adem 
van de christelijke en marxistische 
ideologieen, maar ook door ons ge
brek aan pragmatisch staatsmanschap. 
Uiteraard zijn talloze verontschuldi
gingen voor dit relatieve falen aan te 
voeren, maar deze gelden ook voor de 
andere partijen. Over gebrek aan pu
bliciteit, m. i. de enig werkelijke be
lemmering om gedachten over te dra
gen, hebben wij zeker niet meer te 
klagen dan zij . 
Wat was de reactie van partij, bestuur 
en fractie op deze tegenslag? Men 
trachtte het kwaad niet in de wortel 
aan te tasten en de coherentie en de 
operationaliteit van program en optre
den te verbeteren, nee, men greep 
naar twee beginselen, open deelneming 
en internationale gerichtheid. De nood
zaak van het eerste is evident, maar 
het is een basisvoorwaarde, waaraan 
in de afgelopen twee jaar voldoende 
aandacht is gewijd. Het tweede is een 
open deur, althans voor het kiezers
deel, waar wij ons op richten. Dit al-' 
les betekent nog geen ramp, maar het 
zijn geen operationele begrippen! Als 
men twee Democraten, allebei gewa
pend met open deelneming en bezield 
van internationale gerichtheid, op de 
Nato, Biafra, Tsjecho-Slowakije, de 
woningbouw, de lonen etc. loslaat, 
kunnen zij zonder enige moeite komen 
tot twee diametraal tegenover elkaar 
staande beleidslijnen. Dus het'begin-
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sel werkt niet. Dit is allerminst een 
verrassende constatering, want aande 
basis van D'66 staat het pragmatisch 
idee, dat de complexe politieke reali
teit niet vruchtbaar te benaderen is 
vanuit Mn, of enkele beginselen. Dit 
is immers het zwaard, waarmee we 
op de confessionelen inhakken. 

Half congres 
Al met al: we hebben een half congres 
over internationale gerichtheid ge
sproken, maar een operationeel pro
gram en optreden hebben wij nog niet. 
We gaan een nieuw parlementair jaar 
in, waarin het weer verduiveld moei
lijk zal blijken om in de Kamer een 
duidelijk standpunt te bepalen. 
Wat dit artikel wil betogen, is derhal
ve het volgende : Om ons karakter van 
bewegende partij niet te verliezen, 
moeten we het niet zoeken in de rich
ting van algemene beginselen of ui t
gangspunten, die des bewegingszijn. 
Zelfs wanneer wij deze zouden vinden, 
zou daarmee nog niets gesaneerd zijn 
in de Nederlandse politiek. We moeten 
al onze energie richten op het creeren 
van concrete alternatieven, het tonen 
van lijnen in het complexe beleid, het 
uitwerken van tegenvoorstellen, voor
al voor de hoofdpunten. Hierbij moet 
de onmiddellijke politieke realiteit 
vooropstaan. Op deze wijze scheppen 
wij nieuwe mogelijkheden tot deelne
ming voor het Nederlandse volk, dat 
juist deze concrete keuzes in het hui
dige systeem niet heeft. 
Bij het Leidse congres hebben wij dit 
soort deelneming niet geboden. Wij ga
ven de kiezer deelneming aan onze o
pen deelneming en wilden hem richten 
op onze internationale gerichtheid. 
Dit lijkt verdacht veel op een escape, 
op een zoeken, hoe we buiten het har
de politieke bedrijf, waar we nu niet 
zo verschrikkelijk veel succes mee 
gehad hebben, de kiezer kunnen inspi
reren. 
Kiest men deze weg, dan heeft men 
daarmee opgegeven, duidelijkheid in 
de Nederlandse politiek te brengen. 
De Nederlander heeft behoefte aan 
deelneming in de belastingpolitiek, 
ontwikkelingshulp, woningbouw etc. 
Wij hoeven hem niet internationaal te 
richten, maar hem laten kiezen voor 
ofwel een Europese, ofwel een Atlan
tische eenheid, v66r versterking van 
de Navo of er tegen, v66r erkenning 
van Biafra, of niet. Dit is naar mijn 
indruk de enige authentieke interpre
tatie van het begrip pragmatische dui
delijkheid. Het zich praktisch beper
ken tot beginselen brengt ons op dit 
belangrijke terrein niet veel verder, 
het verschaft eerder een alibi om in 
de politieke wirwar geen orde te schep
pen, maar zich te concentreren metde 
zogenaamde grote problemen van het 
Oosten, Westen en de Derde Wereld. 
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politiek voor de boekenplank 

In de Kritiese Bibliotheek van de Am
sterdamse uitgevers Polak en Van 
Gennep zijn drie eenvoudige boekjes 
verschenen over Polemologie <f 6, 50), 
Thailand, een tweede Vietnam? (f 5, 50) 
en Cuba <f 6,50). 
In het eerste boek komen de vraags1uk
ken rond oorlog en vrede aan de orde, 
een onderwerp waarvoor de belangstel
ling toeneemt. Wie zich een mening 
wil vormen, zal zijn voordeel kunnen 
doen met deze uiteenzetting van de au
teur Johan Gal1ung, oprichter van het 
Insti1uut voor vredesonderzoek in Oslo. 
Thailand, een tweede Vietnam? geeft 
de lezer een duidelijk beeid van de si
tuatie in een land dat de tweede oor
logshaard in Zuidoost-Azie kan wor
den. Phillip P. Everts is medewerker 
aan het Polemologisch Insti1uut van de 
Rijksuniversiteit in Groningen. 
Voor of tegen Cuba zijn is pas moge
lijk als de nodige feiten bekend zijn. 
Dr. G. J. Keuijer, hoogleraar in de so
ciografie in Amsterdam, geeft deze in
formatie. Hij doet dit door achtergron
den te schetsen, de huidige si1uatie en 
de te verwachten ontwikkeling weer te 
geven door handenvol cijfers te memo
reren. 
Vietnam en het recht <f 4, 90) is de ti
tel van de eenmalige gezamenlijke uit
gave van het juridisch studentenblad 
Ars Aequi, tot standgekomen met me
dewerking van de.Uitgeversmaatschap
pij Polak en Van Gennep in Amster
dam. De redactie van het blad zag aan
leiding over Vietnam een bijzonder 
nummer samen te stellen omdat over 
de volkenrechtelijke aspecten Van het 
conflict in Vietnam in Nederland wei
nig publikaties zijn versehenen. Niet 
minder dan tien deskundigen hebben 
het blad gevuld en hebben daarmee een 
waardevolle bijdrage geleverd. 

Het moeilijke socialisme (twaalf-vijf-

tig bij Polak en Van Gennep) wordt 
door de in 1924 in Oostenrijk geboren 
Andr~ Gorz uit de doeken gedaan. Het 
hoek is een vertaling van het in 1967 
verschenen Le socialisme difficile en 
is een vervolg op het in elf talen ver
taalde hoek StraMgie ouvri~re et n~o
capitalisme. De verscheidene hoofd
s1ukken zijn geschreven in verschillen
de perioden en voor diverse gelegen
heden, zegt de schrijver in zijn voor
woord. Hij brengt dank aan de Natio
nale School voor Politieke en Sociale 
Wetenschappen in Mexico, de oudhoofd
redacteur van Critica Marxista en het 
weekblad Tidsignal in Zweden. 
Overigens is elk hoofdstuk een klein 
essay met een eigen eenheid. Voor een 
goed be grip van ·een der hoofdstukken 
is het niet nodig de voorafgaande te 
hebben gelezen. 

Dit hoek biedt een uitstekend overzicht 
van de politieke escapades der "met 
overdreven geldingsdrang behepte zen
dingsbewuste of op autoriteit beluste, 
maar ook geremde, door persoonlijke 
ontoereikendheidsverschijnselen gete
kende en contactarme zonderlingen", 
zoals de gewezen Westduitse minister 
van binnenlandse zaken Paul LUcke de 
aanhangers van de Nationaldemokrati
scher Partei Deutschlands eens defi
nieerde. 
Zo begint de inleiding van Martin van 
Amerongen in het hoek "Neo-nazisti
sche partijvorming in de bondsrepu
bliek" van Werner Smoydzin. Een uit
gave voor twaalf-vijftig van de Amster
damse uitgeverij Bekking. 
De woorden van Paul LUcke dateren uit 
1966 en sinds die tijd is veel gebeurd. 
De auteur heeft het allemaal vaardig 
bijeen gezet en daardoor de moeite van 
het lezen zeker waard gemaakt. Geen 
tekst echter om losjesweg in een avond 
door te nemen. 

~I ~~l 
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Verstandig 
burgerschap 

(Brieven, waarvan de schrijver aande 
redactie niet bekend is, worden niet 
geplaatst; de redactie behoudt zich het 
~echt voor de inhoud te bekorten en, 
mdien nodig, de discussie te sluiten. 
Over plaatsing is geen corresponden
tie mogelijk) 

Motie van orde 

In het novembernummer van "Demo
craat" las ik de ontboezeming van H. 
Loose, neergelegd in een motie van 
orde. Het zou wel interessant zijn en 
in het kader van het thema "open deel
neming" passen de leden, deel uitma
kende van het beroep leuteraarsgilde 
met namen te noemen. Dit zou betrok
kenen tot leringhe ende vermaek kun
nen strekken en ik neem op voorhand 
aan, dat degenen die op het schavotje 
behoren te staan vanwege hun spreek
tijd-vergrijpen, dit sportief zouden 
nemen. 
Afgezien daarvan geloof ik dat vriend 
Loose in de roos heeft geschoten met 
zijn hartekreet, maar de vraag is hoe 
dit kan worden voorkomen. Limitering 
van de spreektijd vanaf het eerste be
gin der congresvergaderingen is m. i. 
de enige afdoende opslossing. Het sy
steem dat de V. P.R. 0. toepast bij het 
discussie-program" Ja, Nee - Geen 
mening", maX. 3 minuten, 1e termijn, 
max. 2 min. 2e termijn, max 1 minuut 
derde termijn. lndien het verder zo 
wordt geregeld, dat schriftelijke amen
dementen van een duidelijke omschreven 
toelichting zijn voorzien, behoeft mon
delinge nadere toelichting niet plaats 
te vinden, waardoor belangrijke tijd
winst kan worden verkregen. 

Graag nog een enkel woord over het 
"verscheiden" van Frits Maas als 
D'66 lid. In het oktobernummer heeft 
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hij onder de kop: "Samen op het con
gres, ja .... " nog over mij en dhr. 
Meyer uit Eindhoven geschreven, dat 
wij, gezien de ervaringen op het sep
tembercongres - evenals Lockhorst, 
Slikkerveer - ons voor onbepaalde tijd 
onbegrepen figuren voelen. 
Ik wil ter kennis van de "meelevenden" 
brengen geenszins het gevoel te heb
ben niet te zijn begrepen. Integendeel, 
juist te zijn begrepen. ·AI had ik het 
verloop op bepaalde punten liever an
ders gezien, dan is dit voor mij geen 
reden het hoofd te laten hangen. Wel 
heb ik weer eens opnieuw ervaren, dat 
het zelfs lastig is om op een grote 
congresvergadering goed geargumen
teerde voorsteilen tegenover eeniqJ 
eendrachtig optredimd bestuur er door 
te krijgen. Niemand behoeft dit kwa
lijk te nemen en mag zeker geen aan
leiding zijn voor ondergronds gewroet, 
laat staan weg te lopen, omdat men 
z'n zin niet krijgt ... Wij zijn toch geen 
kinderen meer. . . . Het indienen van 
amendementen en voorsteilen is bij 
D'66 vrij ... doch het verwerpen erbij. 
Een volgende keer beter. Met een D'66 
routinier zou ik willen zeggen "Wij 
moeten de zucht naar sneile"resultaten 
ondergeschikt weten te maken aan de 
zekerheid van gewenste resultaten !. " 

Redactiebeleid 

J. de Bres 
Leiden 

Ik zond begin aug. een ingezonden s1uk 
naar de "Democraat". De heer Huygens 
deelde mij mee dit niet te kunnen op
nemen wegens ruimtegebrek (kongres
s1ukkennummer). Dit berooft mij als 
individueellid van de mogelijkheid tij
dig sympathisanten in bredere kring te 
vinden, die zich van te voren kunnen 
prepareren via enige door mij genoem
de lek1uur. 
Van dit incidentele geval naar een al
gemene benadering : het redaktioneel 
beleid valt behoudens een zekere re
daktionele vrijheid onder verantwoor
delijkheid van het hoofdbes1uur. Gaar
ne zag.ik in de "Democraat" een kon
krete uiteenzetting over het te voeren 
en het reeds gevoerde beleid t. a. v. de 
plaatsing van ingezonden s1ukken; dit 
binnen het kader van een partij die een 
echte discussie-partij wil zijn, bijzon
dere waarde hecht juist aan de infor
ma tie van onderop en daartoe niet ai
leen de formele maar ook ma teriele 
voorwaarden wil garanderen. 

J. H. C. Geusebroek 
Leusden 

(Verantwoording over het ingezonden 
&1ukken beleid van de redactie of : 
Waarom het ene s1uk wei en het ande
re niet in de "Democraat". Ailereerst 
moet u dan op de hoogte zijn van het 
feit dat we nog altijd ongeveer 30% 
meer copy ontvangen dan we kunnen 
plaatsen. lets waar we aileen maar 
geweldig blij mee zijn omdat hieruit 
blijkt dat men interesse heeft in de on-
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derwerpen die in "Democraat" ge- . 
plaatst worden. Misschien juist door 
een verantwoord redactiebeleid? Nu 
de plaa tsing zelf. 

De redactieleden lezen afzonderlijk 
alle ingekomen s1ukken en maken voo; 
zichzetf een vergelijkende volgorde 01 
grond van de kwaliteit voor zover dit 
de leesbaarheid en begrijpelijklieid be 
treft en het al of niet pakkend of boei· 
end zijn van een artikel. Daarna bepa 
len de redakteuren gezamenlijk een 
volgorde, steeds uitgaande van dezelf 
de criteria. Zonodig wordt hierover 
gestemd. Ook over het wei of niet, ge 
deeltelijk of geheel inkorten van een 
artikel. Er is tot nu toe nog geen ar
tikel geweigerd met als reden de in
houd van het artikel of de daarin ver
vatte gedachtengang (wei eens omdat 
een artikel te verward of als innerlijk 
tegenstrijdig werd beschouwd). 
De inzenders kunnen het de redactie 
wei gemakkelijker maken door zoveel 
mogelijk beknopte en puntige s1ukken 
in te s1uren. Wij krijgen nog te veel 
lange en zeer lange s1ukken ! ) 

(Red.) 

Echtscheiding 

Artikel Scheiden doet Lijden. J. Bier
brauer (Groningen) schrijft in "Demo
craa t", nr. 9 slotzin : zij zou haar ei
gen brood ·kunnen verdienen, maar 
laat dit liever doen door haar "echtge· 
noot". Onbillijk, die zin, want hoeveel 
mannen staan tijdens hun huwelijk wer· 
kelijk voor 100% achter het feit, dat 
hun vrouw er een baan bij heeft. De 
meeste zijn beledigd : "ik kan de kost 
heus wei aileen opbrengen". 
En waar blijf je, wanneer je je beroep 
nooit meer hebt kunnen uitoefenen? 
Hoe hoog is dan je salaris als je weer 
moet beginnen. Let U eens op de dis
crimina tie in lonen voor de gehuwde 
vrouw. Ik heb gedurende 25 jaar hu
welijk 18 jaar voor m'n plezier er 
steeds een baan bij gehad, eerst voor 
halve dagen, later voor hele toen de 
kinderengroter werden. Niet als on
geschoold arbeidster (wordt dat soms 
beter betaald? maar als hoofdboek
houdster). 

Ontreddering: Procedure moet inder
daad geheel vernieuwd maar dan zo dat 
er gezinstherapie toegepast wordt, 
v66r scheiding mogelijk wordt. Is het 
woord echtscheiding door ~~n of beide 
partijen genoemd, dan eerst verschij
nen voor forum: (je moet er wat voor 
over hebben!) bestaande uit psycho
loog (event. psychia ter), advokaa t, 
arts en maatschappelijk werkende. AI
le klachten op tafel en doorpraten. Op 
die manier bestaat er de kans van op
nieuw beginnen of een einde waar nie
mand een neurose aan overhoudt. En 
dat laatste is heel belangrijk voor een 
gezonde maatschappij. Vooral methet 
oog op degeen die de kinderen verder 
opvoedt. 

Mevr. J. C. de Beer 
Haarlem 
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Joekes 
flet VVD kamerlid Joekes (bekend om 
~·n afkeer tegen 35-jarige studenten, 
lloewel Joekes omstreeks die leeftijd 
ook nog ingeschreven stond bij een in
richting voor Hoger Onderwijs) heeft 
de afgelopen tijd de progressieve jon
gen uitgehangen. D'66 was een uitste
kend partner voor de VVD, en Van 
'Mierlo, Gruyters en Mej. Goudsmit 
(Joekes dacht natuurlijk ook aan zich
zelf) zouden prima ministers zijn. 
Het zal allemaal wel waar zijn. Maar 
misschien is het toch goed voor Joe
kes eens een fabeltje uit de wereld te 
helpen. 
D'66 heeft voor dit moment een con
centra tie met PvdA, PPR en PSP af
gewezen. Dat wil echter nog niet zeg
gen dat daarom de VVD ineens accep
tabel wordt. De heer Joekes zal er 
aan moeten wennen dat hij actief lid is 
van een vervelende, oerconservatieve 
club die voor D'66 nooit aanvaardbaar 
zal zijn. Daarmee is ook de heer Joe
kes, wat dit punt betreft, voor D'66 
persona non grata. 

Geen gezins-, 

Hans Moerkerk 
Amsterdam 

wei bevolkingspolitiek 

Met belangstelling las ik het artikeltje 

"Zijn vertrek betekent per se 
niet dat de V. V. D. nu zou heb
ben besloten tot een nieuwe koers. 
Wel is de heer Van der Pols, 
samen met het hoofdbestuur, tot 
het besluit gekomen dat de voor
zittershamer op dit moment be
ter kan worden gehanteerd door 
iemanddiedynamisch kan deel
nemen aan de actieve politiek". 

V. V. D. -secretaris mr. F. Kort
hals Altes in het Alg. Dagblad 
van 12. 11. 68. 
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"Geen politiek aan de Wieg", van A. 
W. Voors in het septembernummervan 
de "Democraat". Bevolkingsgroei in 
landen met een grote bevolkingsdicht
heid, zoals bv. ook ons land, is een 
probleem, dat de politieke partijen 
aangaat. 
Vooropgesteld zij, dat bevolkingspoli
tiek en gezinspolitiek twee totaal ver
schillende zaken zijn, althans zouden 
moeten zijn. De bevolking op het na
tionale grondgebied en de zorgen waar
mede zij moet worden omgeven zijn 
overheidszaak en overheidstaak. Het 
gezin en het aantal kinderen per gezin 
is een zaak, die alleen de echtgenoten 
en hun geestelijke en medische advi
seurs aangaat. De belangrijkste ele
menten, waa.rop de overheid zich moet 
baseren bij het ontwerpen en uitvoe
ren van een bevolkingspolitiek zijn: de 
grootte van het nationale territoir, die 
absoluut is, en de financii~le draag
kracht per inwoner, die relatief is. 

Plan bureau 
Het moet voor ons deskundige Planbu
reau mogelijk zijn een berekening te 
maken over de ideale geografische 
leefruimte, waarover een inwoner van 
een land met een beschavingspeil en 
een klimaat als het onze moet kunnen 
beschikken. Die leefruimte bepaalt 
mede voorzieningen op het gebied van 
de woningbouw, het onderwij s, de re
creatie enz. Deze berekening zoukun
nen leiden tot de slotsom dat de opti-
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male, financieel draagbare bevolkings
dichtheid van ons land bv. 18 miljoen 
zielen is. Nadere berekeningen zou
den dan kunnen uitwijzen dat bij zulk 
een bevolkingsdichtheid, het gemiddel
de gezin bestaat uit man, vrouw en 
twee of drie kinderen. Indien deze cij
fers eruit komen, ligt de basis voor 
de door de overheid te ontwerpen en 
uit te voeren bevolkingspolitiek vast. 
Alle voorzieningen in de woon- en in 
de onderwijssfeer, op het gebied van 
de recrea tie en het verkeer, enz. die
nen dan hierop te worden afgestemd. 

Verantwoordelijkheid 
Zijn ouders, met hun geestelijke en 
medische adviseurs, voorstanders van 
grotere gezinnen, dan waarop de over
heid haar bevolkingspolitiek zakelijk 
moet opbouwen, dan is dat hun verant
woordelijkheid. En de overheid dient 
hun die verantwoordelijkheid duidelijk 
voor te houden. Niet alleen door het 
voeren van een bevolkingspolitiek ge
baseerd op een maximaal aantal inwo
ners met een gemiddelde gezinsgroot
te, maar ook het afschaffen van elke 
directe (kinderbij slag), fiscale of an
dere, bv. bursale, vrijgevigheid na 
het derde kind. In de moderne staat, 
die D'66 voorstaat, drage ieder zijn 
eigen verantwoordelijkheid, de staat 
voor zijn, de ouders voor hun deel. 
Geen poh tiek aan de wieg, zeker niet 
aan de wieg van het vierde kind. 

Frits de Neree 

"lk heb enorm opgezien tegen 
mijn beslissing om voor het 
Kamerlidmaatschap te bedan
ken. Ik voelde mij echter een 
slechte moeder omdat ik mijn 
zoon Bart Jeroen vaak in de steek 
moest laten, maar ik voelde mij 
ook een slec~t Kamerlid omdat 
ik voor mijn zoon naar huis ging 
en mij liet opbellen als er zou 
worden gestemd." 

Algemeen Dagblad van 24. 8. 68 
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UIT DE 
PARTIJ 

Hoofdbestuur 

In de op 9 november gehouden verga
dering van het hoofdbestuur werd ver
slag uitgebracht omtrent een door van 
Lookeren Campagne, Beekmans, Sluis 
en Schuyer bezochte bijeenkomst van 
de P. P.R., waarin gesproken werd 
over samenwerkingsmogelijkheden op 
gemeentelijk niveau. De gesprekken 
hadden een orienterend karakter. Ge
concludeerd kon worden, dater ten 
aanzien van enkele zaken een verschil 
in uitgangspunt bestond tussen D'66 en 
de P. P.R. 
Ter voorbereiding van de uitvoering 
van Resolutie IIa zal op korte termijn 
een gesprek van het hoofdbestuur met 
de fractie plaa tsvinden. 
Voor de besturen van de Stichtingen 
"Democratisch App~l" en "Steun ver
kiezingen Democraten '66" werden 
roosters van aftreding vastgesteld. De 
aftredende !eden van de besturen wer
den herkozen. 
Ten aanzien van het op het Leidse con
gres ingediende amendement-Bestman 
kon worden geconcludeerd, dat diens 
voorstellen reeds een onderdeel uit
maken van het in december te behan
delen Huishoudelijk Reglement. 
Het eveneens in Leiden ingediende a
mendemen t- Stroethoff/Veldhuyzen 
werd verwezen naar de Sociaal-Econo
mische commissie. Om trent het daar
in behandelde onderwerp hebben be
sprekingen plaats gehad tussen de he
ren Top, Hoogland, Nypels enSchwarz. 
Ter sprake kwamen verder de aan
staande verkiezingen voor de Provin
ciale Staten. Het bij de Commissie 
Provinciale Poli tiek in behandeling 
zijnde Provincie-programma zal t. z. t. 
aan de afdelingen worden toegezonden. 
De betrokken H. B. -!eden zullen in de 
eerstvolgende vergadering verslaguit
brengen omtrent hetgeen in hun regio's 
is en wordt gedaan met betrekking tot 
deze verkiezingen. 
Door het H. B. zullen kandidaten wor
den voorgedragen voor de in hethoofd
bestuur vacant komende plaatsen we
gens aftreding van mevr. Wertheim 
Salomonson en de heren van Lookeren 
Campagne, van Beekhuizen, Dirks, 
Hijmans, van der Kaaden, Koenen, 
Kuiper, Ovezall en Wal thuis. 
In het ontwerp-Huishoudelijk Regle
ment zal - zo nodig - alsnog een over
gangsbepaling worden opgenomeni. v. m. 
de zittingsduur van het in december sa
men te stellen hoofdbestuur. 

DEMOCRAAT 

Dagelijks bestuur 
In de op 30 oktober gehouden vergade
ring werd besloten de installing van 
een commissie voor de analyse van 
gegevens voor en de voorbereiding van 
de komende Kamerverkiezingen (voor
stel-Zeevalking) over te laten aan het 
nieuwe hoofdbestuur. 
De uitwerking van richtlijnen voor de 
gesprekken aan de basis inzake uitvoe
ring van resolutie II 'werd opgedragerua:: 
aan de her en van Lookeren Campagne, 
Ringnalda en Zeevalking. 
Besloten werd aan de algemene leden
vergadering in december de vraag 
voor te leggen of het gemeentepro
gramma en het programma voor de 
Statenverkiezingen zullen moeten wor
den vastgesteld door : 
a. het hoofdbestuur; 
b. een daarvoor te beleggen algemene 

vergadering (b. v. in januari 1969). 
In beide gevallen zullen deze program
ma's bindend zijn, behoudens doorhet 
H. B. goed te keuren aanvulling of af
wijkingen i. v. m. regionale of plaatse
lijke omstandigheden. 

Werkgroepen 

Secretarissen van werkgroepen wor
den verzocht hun kopij uiterlijk 7 de
cember te sturen aan : N. Schwarz, 
Schoutenstraat 9, Den Haag, tel. 070-
245189. 

AD HOC WERKGROEP COMMISSIE 
OVERHEIDSVOORLICHTING 

In september heeft minister-president 
DeJong de Commissie Herorientatie 
Overheidsvoorlichting geihstalleerd. 
Haar taak is de regering van advies te 
dienen over de maatschappelijke func
tie van de rijksvoorlichting, en over 
de openheid van de bestuursdienst, een 
wettelijk omschreven recht op infor
matie daarbij inbegrepen. 
De commissie verzoekt nu aan allege
ihteresseerden voor 1 januari vragen, 
zienswijzen, suggesties etc. , aanhaar 
toe te zenden. 
Wij menen dat D'66 beslist met een 
aantal suggesties voor de dag moetko
men, en om dit voor te bereiden is een 
ad hoc werkgroep opgericht. Voorlopig 
contactpunt is de heer irE. Denig, 
Rontgenlaan 27, Bilthoven, tel. 03402-
5190. Belangstellenden geven zich ten 
spoedigste aan hem op. 

COORDINA TIE COMMISSIE 
PROVINCIALE POLITIEK 

Deze werkgroep is op 29 oktober op
gericht en stelt zich ten doel: 
1. een landelijk basisprogramma voor 

te bereiden voor de verkiezingen 
van de provinciale staten; 

2. waar nodig te helpen bij de aanpas
sing per provincie van dit basispro
gramma. 

3. hoofdbestuur en kamerfractie te ad
viseren in zaken de provincies be
treffende; 
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4. de oprichting te bevorderen van een 
commissie voor provinciale poli
tiek in iedere provincie, de selec
tie van staten-candidaten en het 
voorbereiden van verkiezingsac
ties. 

Suggesties worden zeer op prijs ge
steld. Voorlopig voorzitter is ir E. 
Denig, seer. drs A.A. Manten, Cortez· 
laan 9, Utrecht, tel. 030-883579, die 
gaarne opgave krijgt van belangstellen
den en deskundigen. 

CULTUUR, RECREATIE, MAAT
SCHAPPELIJK WERK EN SPORT 

Deze werkgroep zoekt "voor spoedige 
indiensttreding" 2 of 3 deskundigen op 
het gebied van de beeldende kunsten. 
Het is de bedoeling een nota op te stel
len betreffende enkele bijzondere on
derwerpen op dit gebied, teneinde e
ventueel tot een initiatiefwet te ko
men. Men geve zich op bij de secre
taresse mevr. J. W. Lieffering-de Vis
ser,· Rozenstraat 87, Den Haag, tel. 
070-634014. 

VOLKSGEZONDHEID 

De heer Huppe heeft bedankt als sec
retaris van de sub-groep gezondheids
zorg; het secretariaat wordt waarge
nomen door de heer E. P. S. Posthuma, 
Witte de W~thstraat 45a, Rotterdam, 
tel. 010-122286. 

De heer Van der Veen heeft bedankt 
als voorzitter van de sub-groep ge
zondheidsbescherming; hij wordt opge
volgd door de heer J. W. Copius Peere
boom. Tot secretaris werd verkozen 
de heer S. Troost, Van Baerlestraat 
141, Vlaardingen, tel. 010-346042. 

BEVOLKINGSPOLITIEK 

De heer Tromp heeft bedankt als sec
retaris en wordt opgevolgd door mevr. 
A. Meyer-Huisman, Dirck van Horne
laan 6, Waalre, tel. 04904-2703. 

WATERSTAAT 

Op de in het november-nummer ge
plaatste oproep tot medewerking aan 
een in te stellen werkgroep, welke 
rapport zal moeten uitbrengen over de 
taak, de huidige werkwijze en de ge
wenste werkwijze van deze dienst kwa
men nog slechts enkele aanmeldingen 
binnen. Op de !eden, die hieraan zou
den willen en kunnen medewerken, 
wordt alsnog een dringend beroep ge
daan zich bij het secretariaat te mel
den. 

Afdelingen 

Adreswijzigingen secretariaten. 

Afd. Zaanstreek/Waterland, Oranjepl. 
Krommenie. Tel. 02980-837'46 

Afd. Tilburg, Hoefstraat 310 Tilburg. 
Tel. 04250-23209 

Afd. Utrecht, Vogelsanglaan 29, 
Utrecht. Tel. 030-710503 
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Wegvervoer 
waarheen? 
Toe/ichting op de vragen van de fractie (pag. 16) 

door A. Martini 

Moeilijke jaren voor de K. L. M., con
stant groter wordende verliezen voor 
de Spoorwegen, overheidssteun in de 
tekorten bij het openbare stads- en 
streekvervoer, sloopregelingen voor 
de binnenvaart, dalende rentabiliteit 
in het beroepsgoederenvervoer en 
voortdurend moeilijkheden in de taxi
wereld. Daal'tegenover een steeds 
maar groeiend personenautowagenpark 
en een constante uifureiding van de ca
paciteit in het wegvervoer. De door 
iedere burger van Nederland geconsta
teerde verkeerscongesties en daarme
de gepaard gaande luchtverontreini
ging doen de vraag rijzen of er dan 
geen wettelijke regelingen zijn om or
de in deze chaos te scheppen. 
Voor zover het de uifureiding van het 
personenautowagenpark betreft niet, 
doch zowel voor het openbaar perso
nerivervoer alsmede voor het beroeps
goederenvervoer over de weg en te wa
ter zijn er wettelijke regelingen. 
Waarom er dan, ondanks het niet on
gunstige economisohe klimaat, juist 
in deze branches van een steeds maar 
dalende rentabilitei tsontwikkeling 
sprake is, heeft de vraag doen opwer
pen of het beleid wel juist gevoerd is. 
Met name de ontwikkeling in het goe
derenvervoer langs de weg is voor on
ze parlementarier Dijkstra aanleiding, 
geweest vragen te stellen aan de staats
secretaris van Verkeer en Waterstaat. 
Op 15 februari 1954 werd de wet van 
4 augus1us 1951 tot regeling van het 
vervoer van goederen met vrachtau
to's (Wet Autovervoer Goederen) van 
kracht en traden tegelijkertijd een 
aantal Koninklijke Besluiten en minis
terH!le besohikkingen, verband hou
dende met de uitvoering der wet .in 
werking. Met de uitvoering en contro
le werd belast de commissie vervoer
vergunningen, die hiertoe een aantal 
richtlijnen kreeg. 

Beleid 
Het was de inleiding die de voorzitter 
dezer commissie, mr J. van Andel 
Gzn, op 19 september j .1. ter gelegen
heid van de opening der openbare zit-· 
ting van die commissie hield, om eens 
dieper in te gaan op het gevoerde be
leid. 
De heer van Andel constateerde dat in 
1968 38% van de transporfuedrijven de 
rentabiliteitsnormen van de commissie 
niet meer haalde; een percentage dat · 
voor het grensoverschrijdend vervoer 
zelfs boven de 40% lag. 

Ondanks deze constatering verklaarde 
de voorzitter voorts dat hij geen direc
te aanleiding zag om het beleid te wij
zigen, d. w. z. de uitbreidingen gaan 
normaal door alsof de markt gezond 
is. 

Groei 
Bezien wij de groei van het binnen
lands laadvermogen vanaf 1964 dan 
vertoont dit een enorme expansie: 

1964 267. 000 ton 
1965 294. 200 ton 
1966 313. 000 ton 
1967 350. 000 ton 

Eind 1968 ca. 420, 000 ton 
Doch tegelijkertijd vertoont de alge
meen financieel economische positie 
van de bedrijfstak i. c. de brutowinst
gevendheid der vervoerondernemingen 
een sterk dalende tendens. 

In 1964 bedroeg het percentage der on
derzochte ondernemingen dat het mar
katiepunt niet haalde ruim 26%, eind 
1967~was dit reeds gestegen tot ruim 
38%. Een duidelijke vingerwijzing dat 
er in het beleid iets fout is gegaan. 
De normen der commissie zijn: 

bruto winst + afsch7ijvingen = O. 25 totale besomm1ngen 
d. w. z. de ondernemingen die beneden 
het markatiepunt van 25% werken vol
doen niet aan de rentabiliteitsnormen 
der commissie. Deze norm is doorhet 
georganiseerd bedrijfsleven geaccep
teerd, hoewel thans Mn organisatie; 
n.l. zij die voor de meeste vrijheid 
voelt, bij deze eis vraagtekens plaatst. 
Indien wij daarbij weten dat er een re
giem is ontwikkeld waarbij de over
heidsbemoeiing zich tot de navolgende 
twee essentii:!le punten zou beperken; 
t.w. 
a. het waken tegen het ontstaan van 

een algemene overcapaciteit; 
b. het verhinderen dat ondernemers, 

die onder kostprijs werkzaam zijn, 
hun bedrijfsomvang vergroten 

dan komt (na constatering van de ren
tabiliteitsontwikkeling) onmiddellijk de 
vraag : "Deugen de criteria wel" ? 

Criteria 
Deze criteria, door de commissie ook 
wel thermometers genoemd zijn : 
1. De ontwikkeling van de industrii:!le 

productie op grond van de correla
tie met het interlocaal beroepsver
voer met vrachtauto's; 

2. de relatie 1ussen de ontwikkeling 
van de vervoerprestaties en het 
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vergunde laadvermogen; 
3. de ontwikkeling van de feitelijk be

rekende vrachtprijzen; 
4. de algemeen financieel eoonomische 

positie van de bedrijfstak; i. c. de 
brutowinstgevendheid der vervoer
ondernemingen; 

5. de fysieke benutting (v. g. stilstand) 
van het vervoermateriaal. 

Thermometers 
Of men echter met fysieke thermome
ters de markt gezond kan houden is 
zeer de vraag. In de scheepvaart is 
bv. reeds duidelijk gebleken dat dit 
niet het geval is. 
Indien wij daarbij dan ook nog weten 
dat de uitbreidingen bij een klein per
centage van het totaal der ondernemin
gen plaats vindt en de rest van de be
drijven zich gedurende een periode van 
tien jaar aan het oog van de comtnis
sie onttrekt, terwijl de prijsstijgingen 
vanaf 1964 voortdurend zijn aohterge
bleven bij de kostenstijgingen dan ligt · 
de conclusie voor de hand : Bij de be
oordelingen van de individuele aanvra
gen is het totale algemene vervoerbe
lang uit het oog verloren. 
Het gevolg : Een enorme economische 
overcapaciteit. 
Met de thans aangekondigde summiere 
beleidswijziging wordt er in wezen 
niets bereikt, terwijl het doel der wet 
juist gezondmaking van deze bedrijfs
tak is. 
Het gaat te ver om in dit artikel in te 
gaan op de consequenties voor de an
dere bedrijfstakken en te zoeken naar 
correlaties .. 
Indien de vrijheid van de weg gaat lei
den tot weg met de vrijheid en voor 
menige transportondernemer geldt dit 
reeds gezien zijn enorme. financie
ringsverplichtingen, dan ligt de con
clusie voor de hand: Een pragmatisohe 
aanpak, dus toch D'66? 
Bovendien staan er nog veel meer eco
nomische belangen op· het spel en dan 
wijzen wij slechts naar de discrimine
rende maatregelen die de Duitse mi
nister Leber ten aanzien van het weg
vervoer wil.nemen. 
Daarom dienen wij er voor te waken 
dat juist onze vervoerwetgeving niet 
uit de hand dreigt te lopen. Met een 
tijdelijke maatregel (tonnagestop van 
bv. een jaar) en onderlinge verhandel
baarheid der capaciteit, opdat deze op 
de juiste plaats komt is er missohien 
wat te bereiken. Het is het overwegen 
waard. 
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elke morgen 

al het nieuws 

voor iedereen ! 

Amsterdam, antwoordnummer 2277 

INTEKENBON 
(in envelop zonder postzegel opsturen aan de Volkskrant 
antwoordnr 2277. Amsterdam) 

Bezorg mij gratis 14 dagen de Volkskrant 

NAAM -------------------

STRAA T. -----------------

WOONPLAATS. -----------------

GIRO 

Daarna wil ik een maandabonnement f 4.85') 

kwartaalabonnement f 14.40 ') 

•) doorhalen wat niet wordt verlangd. 

DEMOCRAAT december 1968 

En .... 
we gaan door! 
Door het Kamerlid Dijkstra (D'66) zijn aan de Staatssecreta
ris van Verkeer en Waterstaat de volgende vragen gesteld: 

1. Heeft de Staatssecretaris kennis genomen van de inhoud van: 
a. de rede van de voorzitter van de Commissie Vergunnin

gen Goederenvervoer, gehouden op 19 september j.l. 
te Utrecht; 

b. het artikel "Doel heiligt de middelen niet" in Wegver
voer van 12 oktober j.l. ; 

c. de rede van de voorzitter van de Commissie Grensover
schrijdend Beroepsgoederenvervoer van de N. I. W. 0. , 
gehouden op 15 oktober j.l. te Utrecht; 

d. de artikelen "Overcapaciteit bij wegvervoer ?" in de 
Handels:... en Transport Courant" van 18 en 22 oktober j.l. '? 

2. Kan de Staatssecretaris zeggen of men nog kan spreken van 
een gezonde toestand of van een verantwoord vervoersap
paraat, als reeds in 1966 38% van het beroepsgoederenver
voer langs de weg niet aan de rentabiliteitsnormen voldeed 
en sindsdien dit percentage nog is gestegen? 

3. Waarom is er dan nog tot het najaar van 1968 gewacht met 
de beslissing van een nieuw beleid inzake de vergunningver
lening te gaan voeren, zoals nu is aangekondigd door de 
voorzitter van de C. V. V. ? 

t>e@ •••••••••••••• .._ 
4. Acht de Staatssecretaris dit nieuwe beleid, waarnij niet af

geweken wordt van de vergunningverlening op basis van de 
eerste alinea van richtlijn II C 4 (K. B. van 30 januari 1954, 
Stb. 24), juridisch houdbaar ? 
En acht hij verder dit nieuwe beleid wenselijk uit een oog
punt van betere capaciteitsbeheersing en bovendien een 
doeltreffend middel om uit de bestaande moeilijkheden te 

Knip uit I Vul in I Stuur op I 

Dhr. /Mevr. /Mej. 

Straat en nr. _________ _ 

Plaats __________ _ 

Gironummer _________ _ 

geeft zich op als abonne van Demo
craat en maakt heden f6, -- over op 
post giro 1477777 /per bank/per post
wissel. * 

Deze bon op een brietkaart plakken en 
zenden aan; 

"DEMOCRAAT" Keizersgracht 576 
AMSTERDAM 

*Indien binnen 14 dagen niet is be
taald zal een acceptgirokaart wor
den toegezonden. 

coupon 
voor Democraat 

I 
I 
I 5. 

I 
I 6. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

komen? 
Weerspiegelt naar het oordeel van de Staatssecretaris ver
voer beneden de kostennorm nog wel reei:He vervoerbe
hoefte ? 
Mocht het nieuwe beleid van de C. V. V. niet te rijmen zijn 
met het bepaalde in de eerste alinea van de genoemde richt 
lijn, is de Staatssecretaris dan van mening, dat de C. V. V. 
gebruik zou moeten maken van de mogelijkheden die de 
tweede alinea biedt, of overweegt hij in dat geval de derde 
alinea van toepassing te verklaren en dus zelf een nieuwe 
richtlijn vast te stellen ? 

wordt vervolgd 

I En .... 
I we gaan door! • I (vervolg) 

I 
I 
I 
I 

Wat betreft de wijziging van de gemeentewet met betrekking 
tot de invoering van een verantwoordingsplicht van de burge
meesters. Op het ogenblik wordt dit bestudeerd door de frac
ties en vaste kamercommissie. Bij verdere behandeling gaan 
we gewoon door ! 

wordt vervolgd 
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ONDERWIJS 

Een 
• m1sser 

A.W.Voors 

Jammer dat de discussienota-basis
onderwijs het imprimatur gekregen 
heeft en de vlag van D'66 nu op de 
omslag staat. In tegenstelling tot het
geen andere werkgroepen ten koste 
van veel tijd, geld en energie hebben 
gepresteerd moet dit werkstuk over 
'gedachtenvorming aangaande onder
wijspolitiek -binnen D'66' als een mis
ser gekenmerkt worden. Misschien 
staan er voor onderwijsdeskundigen 
een paar bruikbare suggesties in, 
voor de belangstellende leek is het 
grotendeels onverteerbare kost. 
Reeds de eerste zin van het eerste 
hoofdstuk getiteld "De maatschappe
lijke functie van het onderwijs" met 
als ondertiteling "Ontwikkeling maat
schappij" werkt eerder afschrikwek
kend dan uitnodigend om verder te le
zen. Die eerste zin luidt aldus: "De 
functies van het onderwijs in de 
maatschappij van vandaag (en morgen) 
worden in hoofdzaak bepaald door vier 
fundamentele ontwikkelingstendenties die 
voor het toekomstige welzijn van de 
grootste betekenis zijn. Deze tenden
ties vormen de vier pijlers waarop 
het onderwijsbeleid dient te steunen." 

Woordenbrij 
Deze woordenbrij over 'functies', 
'fundamentele ontwikkelingstendenties' 
en 'pijlers' roept eerst de vraag op of 
het onderwijs dan toch meer dan een 
'functie' heeft, zoals in de titel van het 
hoofdstuk staat vermeld. En wat het 
wezenlijke doel van alle basisonder
wijs is, blijft in het duister. Waarom 
niet gewoon begonnen metals doel te 
stellen: 
1. Vorming van het kind tot een nut

tig lid van de maatschappij. 
2. Zodanige vorming, dat hij als vol

wassene deel kan hebben aan het 
sociaal-culturele leven. 

3. Vorming tot geihformeerd en be
wust staatsburger ('StaatsbUrger
liche Erziehung'). 

Een dergelijke formulering is begrij
pelijk voor iedereen en een duidelijk 
startpunt voor verdere beschouwingen 

zonder dat we ons behoeven te verdie
pen in de vraag of het onderwijs een 
of meer functies heeft. 
En waarom in hoofdstuk 2 getiteld 
"Overheid en Onderwijs" niet even 
gewezen op het bestaan van leerplicht? 
In plaats van een onbegrijpelijk verhaal 
over 'grondrechten'. Waarom in 
hoofdstuk 4 niet vermeld dat het 
kleuteronderwijs nog niet onder de 
leerplichtwet valt? Als 'het leerpro
ces dient te beginnen op de kleuter
school' (4. 3) zal dat toch wel nodig 
zijn. En leerplichtig onderwijs dient toch 
kosteloos onderwijs te zijn. 

Helaas 
Over deze en dergelijke gewone, maar 
toch essentiele, zaken is in de dis
cussienota helaas niets te vinden. E
venmin is een poging gedaan aanslui
ting te zoeken bij hetgeen in ons poli
tiek program over basisonderwijs 
staat. Het is toch een van de eerste 
taken van een werkgroep eigen inzicht 
te toetsen aan dat program en even
tueel verbeteringen voor te stellen. 
Juist omdat de werkgroep dit naliet, 
begrijp ik niet, dat het hoofdbestuur 
zijn fiat aan deze D'66-uitgave gege
ven heeft. Tot mijn spijt moet ik vast
stellen, dat de 'concurrentie' een 
beter werkstuk afgeleverd heeft. 
In "De meeste mensen willen meer", 
("Het betere leven van tien over rood") 
staat een hoofdstuk over onderwijs, 
dat ook voor de belangstellende leek 
begrijpelijk en prettig leesbaar is. 
Hoogdravende zinnen en loodzware 
uitdrukkingen zoals 'cybernetisch 
denken' (bij het basisonderwijs 4.1) 
komen er niet in voor. 
Het zij de werkgroep Onderwijs en an-
dere belangstellenden ter lezing aan
bevolen. 

Een 
treffer 
F.W.M. van der Ven 

Anders dan de heer Voors kennelijk 
heeft gedacht, is het niet de bedoeling 
van de werkgroep onderwijs geweest 
om een plezierig propagandistisch 
pamflet te schrijven, maar een studie-

stuk in een zodanige vorm, dat daar
over ook onderdeel na onderdeel te 
discusieren zal zijn en dat het voor 
praktische politiek bruikbaar is. Van
daar de vorm van stellingen met toe
lichting en een terminologie die op de 
·wetgevende arbeid van politici aan
sluit. Ik geef toe, dat het lezen van de 
nota dan enige studie vraagt. De stof 
wordt niet zomaar met de paplepel in
gegoten. Dat nadeel hebben we - nolem 
volens - aanvaard. 

Punten 
Iedereen en iedere partij in Neder
land onderschrijft de drie punten van 
de heer Voors. Dat is het probleem 
niet. De ellende is alleen, dat vele 
denken, dat je daarmee een duidelijk 
startpunt voor verdere beschouwingen 
hebt, omdat je dan kunt zeggen: dus 
uitbreiding van de leerplicht en koste
loos onderwijs. Alsof daarmee een 
visie op onderwijsbeleid zou zijn ge
geven. 
Onze discussienota gaat duidelijk uit 
van het vormingsrecht van ieder kind 
(pagina 6 ad 2 en stelling 2.1 b. v.) en 
zij verbindt daar ook financiele con
sequenties aan (ad stelling 2. 1a), 
maar als je over onderwijsbeleid, on
derwijspolitiek wilt praten, moeten 
er crite:~;ia worden aangegeven op gron 
waarvan prioriteiten te stellen zijn, 
criteria waarmee we in 6nze tijd kun
nen werken. 

Analyse 
En dat vraagt nu juist een analyse van 
de plaats, die het onderwijs in onze 
maatschappij moet innemen en van de 
wijze waarop ons onderwijs het beste 
kan worden ingericht. In onze nota is 
dat gebeurd en dan blijkt, dat de uit
breiding van de leerplicht helemaal 
niet zo verschrikkelijk belangrijk is. 
Er zijn andere zaken die veel belang
rijker zijn en die staan in die nota. 
Daarmee is de gedachtengang van de 
onderwijsparagraaf in ons huidige po
litiek programma verder uitgewerkt 
en een basis gegeven om deze te ver
beteren. Concrete voorstellen tot 
wijziging van ons partij-programma 
zullen er nog komen. 
Tot slot nog dit: Wat is volgens de 
heer Voors eigenlijk 'basisonderwijs': 
alle onderwijs van kleuterschool tot 
en met gymnasium? Wij vinden dat 
het daar naar toe moet, al zijn de 
wettelijke term en het spraakgebruik 
veel beperkter. 
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Van 
ondernemingsraad 
naar 
personeelsraad 
Willem Top 

De hoofdgroep Democratisering Ar
beidsbestel van de landelijke Sociale 
e11 Economische werkgroep van D'66 
heeft het hoofdbestliur in overweging 
gegeven het programmapunt over de 
vervanging van de ondernemingsraad 
door een personeelsraad te handha
ven. Dit programmapunt is door de 
hoofdgroep in een rapport "Onderne
mingsraad of Personeelsraad" nader 
uitgewerkt. 

De personeelsraad kan in sommige 
opzichten worden vergeleken met 
een "ondernemingsparlement", - een 
personeelsvertegenwoordiging uit
sluitend bestaande uit gekozen !eden 
en onder voorzitterschap van een 
hunner. De verkiezingen voor de 
raad dienen aan de hand van zgn. 
vrije lijsten plaats te vinden; voor
rechten met betrekking tot de kandi
daatstelling moeten worden afgeschaft. 
Kiesgerechtigd en verkiesbaar is 
men, wanneer men !anger dan een 
jaar in het bedrijf werkzaam is; er 
dienen geen leeftijdsgrenzen voor 
het kiesrecht te gelden. In die onder
nemingen waarvan de bestuurders 
niet persoonlijk aansprakelijk zijn 
voor de schulden van de onderneming, 
zullen de directeur of directieleden 
het actieve kiesrecht hebben. 

Verplicht 
De instelling van een personeelsraad 
is verplicht voor ondernemingen met 
meer dan honderd man personeel. 
In kleinere bedrijven zal een door het 
personeel verkozen vakbondsverte
genwoordiger in. de rechten van de 
personeelsraad kunnen treden. In 
grote bedrijfsonderdelen client de 
mogelijkheid te bestaan tot instelling 
van "sub-personeelsraden" (afdelings
raden, bedrijfsraden) die via de per
soneelsraad hun rechten kunnen uit
oefenen. De verschillende personeels
categorieen kan de gelegenheid gebo
den worden zich via een systeem, 
vergelijkbaar met het politieke dis
trictenstelsel, in de personeelsraad 
te doen vertegenwoordigen. 

Grondrechten 
Aan de personeelsraad dienen in aan
gepaste vorm de vier parlementaire 
grondrechten te worden toegekend, 
- bevoegdheden om een onderzoek 
naar de gang van zaken in de onderne
ming uit te lokken (enqu~te), om met 
het ondernemingsbestuur overeenkom
sten aan te gaan inzake het sociale 
beleid in het l)edrijf, i. c. een sociale 
c. a. o. of sociaal statuut (initiatief), 
om van de ondernemingsleiding te 
verlangen haar beleid te verduidelij
ken en motiveren (interpellatie), en 
om wijzigingen in de richtlijnen voor 
het ondernemingsbeleid voor te stel
len ·(amendement). De raad client een 
beroepsrecht te hebben. 

De personeelsraad heeft recht op 
vergadering in werktijd, op het vrije
lijk raadplegen van deskundigen tij
dens haar beraad, en haar leden heb
ben recht• op scholing en vorming ter
zake. 
Niets zal aan een goede communica
tie tussen personeelsraad en het ver
tegenwoordigde personeel in de weg 
gelegd mogen worden. Aan de on
schendbaarheid van de personeels
raadsleden zal mogelijk tegemoet ge
komen kunnen worden door het overleg 
met de directie te doen voeren door 
een delegatie met last en ruggespraak 
uit de personeelsraad. Overwogen kan 
worden de personeelsraad rechtsper
soonlijkheid te geven. De wet op de 
ondernemingsraden zal plaats moeten 
maken voor een wet op de perso
neelsraden, 

In het februari
nummer: 

Roy de Riemer 

lnspraak is 
een fictie! 
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KAMER VEROORDEELT 
Het verhaal van de gemiste krantenkoppen en de lege stoel. 
Henk J. Meier 

"Een avond in de Kamer betekent voor 
mij een kilo verschil in gewicht", ver
zuchtte minister Luns in een interview 
voor de Vlaamse televisie. 
Schijnbaar was er weinig te merken 
van die loodzware last, toen de Vaste 
Commissie voor Buitenlandse Zaken 
eind november '68 de onderhandelings
politiek van Luns binnen de EEG ter 
discussie stelde. 
Zelden had de Tweede Kamer zich zo 
eensgezind tegenover de minister van 
Buitenlandse Zaken opgesteld. En zel
den scheen hij zo weinig van die oppo
sitie te hebben begrepen. 
Het was een debat, waar twee funda
menteel verschillende visies botsten. 
Maar de hele pers (met uitzondering 
van de hoofdredacteur van de "Haagse 
Post", die met een fijne neus voor 
nieuws er een commentaar aan wijdde) 
deed er het zwijgen toe. KAMER VER
OORDEELT EEG-POLITIEK VAN 
L UNS was toch tenminste een twee
koloms kop waard geweest. Nergens 
een woord. Dit nieuws ging verloren 
in de sensationele verhalen over de 
dreigende devaluatie van de Franse 
franc en de verhoging van het Neder
landse defensie-budget met bijna een 
kwart miljard. 

Selectieve boycot 
Na het Franse veto over de toetreding 
van Engeland tot de E. E. G. besloot de 
Nederlandse regering, in casu minis
ter Luns, niet !anger deel te nemen 
aan EEG-overleg dat verder ging dan 
in het oprichtingsverdrag stond aange
geven. Met name gold dat voor de com
missie-Marechal die een EEG-rapport 
voorbereidde over de mogelijkheden van 
gezamenlijk wetenschappelijk onder
zoek. De Nederlandse stoel aan deze 
commissie-tafel bleef onbezet. Eind 
'67 al veroordeelde de West-Duitse 
minister van Buitenlandse Zaken, 
Willy Brandt, op een SPD-congres 
deze Nederlandse politiek van DE 
LEGE STOEL. Onze minister had een 
aardig eufemisme: de SELECTIEVE 
BOYCOT. 
Maar niet alleen buiten Nederland 
was er kritiek op het feit dat wij de 
voortgang van de EEG in het algemeen 
en het wetenschappelijk onderzoek in 
EEG-verband in het bijzonder afrem
den in een poging om Frankrijk te 
pressen Engeland toch tot dot en an
der EEG-overleg toe te laten. 

In november 1967 interpelleerde de 

Vaste Commissie de minister al over 
deze politiek van selectieve boycot. 
Men was bepaald niet enthousiast. 
Berkhouwer (VVD) meende dat deze 
aanpak zeer onverstandig was "want 
wij hebben zelf grote kritiek gehad op 
het feit dat Frankrijk dat heeft ge
daan". Boertien (ARP) constateerde 
toen dat "Frankrijk de EEG waarschijn:
lijk niet wil uitbreiden; de andere vijf 
landen willen dat wel. Maar om zich 
nu tegen Frankrijk te keren door de 
Gemeenschap bijvoorbeeld te bevrie
zen op het huidige niveau lijkt mij een 
zaak waarmee Europa niet is gediend. " 
Den Uyl (PvdA): "Ik sta niet op het 
standpunt, dat ik in de zeer ernstige 
moeilijkheden, die door de opstelling 
van Frankrijk binnen de EEG zijn ont
staan, voorstander zou zijn van een 
bevriezing van die Gemeenschap." 
Alleen een lid van de grootste opposi
tiepartij valt Luns bij. Vander Stoel 
(PvdA): "De Franse regering wenst 
kennelijk Groot-Brittanie niet in de 
Gemeenschap, maar wenst de positie 
van overwicht binnen de kring van de 
Zes mogelijk te handhaven. Van de 
Nederlandse regering zal echter ver
wacht moeten worden, dat zij blijft 
eisen dat deze onderhandelingen over 
de Engelse toetreding beginnen en dat 
andere zaken moeten wachten ... 
Als dit blijvend op een Franse weige
ring stuit, dan zie ik niet in waarom 
dat eventueel niet, zomogelijk teza
men met enige andere landen, zou 
kunnen leiden tot de politiek van de 
lege stoel. " 
Dan signaleert ARP-fractieleider 
Biesheuvel onmiddellijk een schisma 
in de PvdA-fractie, een meningsver
schil dat door Den Uyl onmiddellijk 
wordt verdoezeld. 
Ook CHU-woordvoerder Mellema kri
tiseert de boycot-politiek: "Ik geloof 
dat de positie in de zin van een egel
stelling - zich oprollen, stilliggen en 
de ogen sluiten voor een bepaalde re
aliteit - in dit geval tot ongelukken 
leidt." 
Biesheuvel laat het niet bij kritiek: 
"Wij moeten niet gei"soleerd optreden 
maar liefst de impasse proberen op te 
lossen met ons zessen ..... " 
Luns: "Met ons vijven." 
Biesheuvel: "Met ons zessen. Men 
moet beginnen bij de zes. Als dit niet 
lukt, moet men niet onmiddellijk den
ken aan een gei"soleerd optreden van 
Nederland, maar proberen met de 
vijf, zonder Frankrijk dus, tot een 
bepaalde gedragslijn te komen. " 

Dan verklaart Luns, dat "de Neder
landse regering ook in den vervolge 
in nauw overleg met de andere part
ners zal trachten een beslissing niet 
te lang te doeri traineren. Maar wan
neer ik een lichtpunt zie in de huidige 
situatie, dan is het wel dat tussen de 
Benelux-landen, Duitsland en Italie 
volstrekte overeenstemming heerst 
over deze zo belangrijke materie. " 
Een ·merkwaardige constatering, ge
zien de kritiek van zijn collega Brandt 
op de Nederlandse houding, gezien 
ook het feit dat geen van de vier ande
re landen besloot tot een selectieve 
boy cot. 

Vicieuze cirkel 
De Kamer heeft Luns een jaar de tijd 
gegeven zijn boycot-politiek te her
zien. Maar bij de algemene politieke 
beschouwingen in begin oktober '68 
constateert Biesheuvel nog: "De in
terne versterking van de Zes (waartoe 
Frankrijk los van andere zaken wil 
komen) en de uitbreiding van de Ge
meenschap (die voor de Vijf in overi
gens verschillende gradaties conditio 
sine qua non is) hebben ons in de zo
veelste vicieuze cirkel doen belanden. 
In het beleid van de regering bespeur 
ik gespletenheid. In Brussel worden 
overigens noodzakelijke versterkin
gen van de interne bestuursstructuur 
door Nederland afgeremd. In Den Haa~ 
wordt een ander beleid gevoerd. De 
fiscale eenwording wordt krachtig 
bevorderd. Wij hoeven slechts te den
ken aan de BTW. Minister Witteveen 
zei dater wat betreft de EEG geen 
weg terug meer was. Voor ons blijft 
de parallelliteit tussen uitbreiding en 
interne versterking van de Gemeen
schap van groot gewicht. Die paral
lelliteit heb ik tot mijn spijt in de 
Troonrede gemist. Daar wordt alleen 
de uitbreiding als een versterking 
genoemd." 

Luns guitig 
Op de vergadering van de Vaste Com
missie voor BZ zit minister Luns zoal 
niet op rozen dan toch op zijn praat
stoel. Als de CH-afgevaardigde Van 
der Mei er zijn verbazing over uit
spreekt dat bij de behandeling van de 
EEG de minister van Economische 
Zaken absent is, antwoordt Luns 
guitig: 
"Hij heeft mij juist een brief geschre
ven, waarin hij mij verzocht de pun-
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ten die hem speciaal aangaan vooral 
niet in behandeling te doen nemen, 
daarop vooral niet te antwporden en 
bij deze punten te verwijzen naar de 
begroting. Ik heb het opus magnum 
bij mij. Ik zal het niet helemaal voor
lezen, maar het begint: Beste Joseph. 
Dit zal de geachte afgevaardige ge
ruststellen. " 

Luns nerveus 
Die guitigheid maakt plaats voor ge
spannen nervositeit als Hans van 
Mierlo aan het woord komt over de 
selectieve boycot, die hij definieert 
als het weigeren om deel te nemen 
aan de tot stand koming van een aan
tal EEG-besluiten die vooruitlopen 
op de toetreding van het Verenigd Ko
ninkrijk. 
"Ik meen," aldus Van Mierlo, "dat 
hierin als bewuste politiek niet zo
veel zit, aangezien Nederland hier
door het gevaar loopt, tactisch in de 
verkeerde (d. w. z. de anti-commu
nautaire) hoek terecht te komen. Dat 
is een positie die met name door de 
Fransen sterk zal worden uitgebuit. 
Het tweede punt is, dat het effecter
van kan zijn een vervreemding van de 
vier andere EEG-landen. Ik heb in
dertijd naar aanleiding van de tweede 
weigering van De Gaulle wat betreft 
de toetreding van Engeland gespro
ken (niet helemaal ten gerieve van de 
minister) over het sprookje van de 
Vijf. Ik moet toch staande houden, 
dat dit sprookje althans nog steeds 
geen werkelijkheid is geworden. Het 
is juist uit dat oogpunt van het groot
ste belang dat wij oo Vijf creeren en 
dat wij met betrekking tot de twee 
meest tegenover elkaar gestelde 
standpunten, van de Nederlandse re
gering en de Franse regering, des
noods iets naar de andere vier, die 
er tussen in zitten, moeten gaan om 
tot de Vijf te komen. Ik meen dat een 
selectieve boycot eerder de vervreem
ding van die andere vier met zich 
zal kunnen brengen dan dat )let een bij 
elkaar brengen van de Vijf is. Aan de 
andere kant moet erkend worden, dat 
er voor Nederland niet zo veel andere 
alternatieve drukmiddelen zijn dan 
bijvoorbeeld aileen misschien de vol
ledige boycot en dat is iets wat wij he
lemaal niet waar kunnen maken. 
Ik krijg overigens de indruk dat de 
Nederlandse regering sinds de raads
zitting van 4 tot 5 november j.l. de 
selectieve boycot heeft laten varen, 

doordat wij toen weer zijn gaan mee
doen, meen ik, met de groep Mare
chal. Daarover zou ik in ieder geval 
uitvoerige inlichtingen van de minis
ter willen hebben. Mijn conclusie 
over de selectieve boycot is, dat zij 
weinig heilzaam is, want afgezien van 
de bezwaren, die ik reeds heb ge
noemd, geloof ik, dat ze de kans 
vergroot op escalatie van nationalis
me binnen de EEG. Die Gemeenschap 
bestaat nu eenmaal en zij kan aileen 
groeien bij de gratie van politieke be
reidheid tot cooperatie. Als deze ver
dwijnt- er zijn tekenen in verschil
lende landen dat zij verdwijnt - dan 
treedt daarvoor in de plaats een pure 
belangenstrijd, waarbij een land als 
Nederland het loodje moet leggen. De 
grens van de cooperatie lijkt daar te 
liggen, waar besluiten worden gena
men, die een toekomstige uitbreiding 
pertinent bemoeilijken, maar naar ik 
aanneem is tot dusverre een besluit 
van die strekking nog niet genomen. " 

Fundamenteel verschil 
Zelfs ervaren politici die op dat ge
bied wel iets van onze minister van 
Buitenlandse Zaken gewend zijn, 
wrijven zich even de ogen uit, als ze 
Luns in zijn antwoord horen zeggen: 
"Uit de interventies van de sprekers 
over dit zo belangrijke onderwerp 
blijkt een grote mate van overeen
stemming tussen Parlement en Rege
ring. Het gaat hier om een zeer be
langrijke sector v~>.n de regerings
zorg. E-r is een mate van overeen
stemming die zich door de jaren heen 
heeft gehandhaafd en die de positie 
van Nederland niet aileen een buiten
gewoon krachtige, maar ook een in
vloedrijke maakt. Ik kan mij er 
slechts over verheugen, dat de par
tijen die tot de oppositie bel).oren en 
de partijen die het kabinet steunen, 
ter zake zulk een gemeenschappelij
ke visie hebben. " 
Inderdaad - die gemeenschappelijke 
visie is er, maar ze staat diamen
traal tegenover de opvattingen van 
Luns, die meent dat de selectieve 
boycot voortgezet moet worden. Als 
hij Van Mierlo dan ook corrigeert 
door te verklaren dat het Nederlandse 
standpunt ongewijzigd is, wordt hij 
bij interruptie aangevallen door de 
KVP-ers Schuijt en Westerterp, de 
PvdA-ers Vredeling en Oele en de 
AR-afgevaardigde Boertien. 
Schuijt, na afloop van het debat: "Na 

het verhaal van Van Mierlo was dui
delijk te zien hoe Luns zijn zelfver
zekerdheid kwijtraakte en voor de 
rest van het debat kwijt was. Hij heeft 
hier psychologisch zelf heel zwaar 
aan getild. Als goed politicus heeft 
hij duidelijk aangevoeld dat het hier 
om een werkelijk fundamenteel me
ningsverschil ging. Het officiele 
standpunt van de regering speelt al 
jaren een rol in onze buitenlandse 
politiek: een principiele opstelling, 
die uitgaat van een aantal axioma's 
en die verder weinig toegankelijk is 
voor het normale verschijnsel in de 
politiek, dus ook de buitenlandse 
politiek, het compromis. Wij moeten 
ons niet op zo'n hoog en nobel ideolo
gisch standpunt van een onverkort 
supra-nationalisme stellen. We moe
ten op een realistische wijze zeggen: 
laten we maar beginnen te praten en 
vechten om de zaak in onze geest ge
organiseerd te krijgen .... " 
Het antwoord van minister Luns was 
dus onbevredigend - op zijn zachtst 
gezegd. Niet alleen voor D'66. Ook 
voor de KVP, waar - volgens)3chuijt -
in de fractie steeds meer de mening 
gaat overheersen dat we met de selec
tieve boycot op de verkeerde weg zijn. 
Ook voor de PvdA, waar de pro-Lege
Stoel-politicus Van der Stoel tijdens 
de kritische interventies van zijn par
tijgenoot Vredeling geen mond open 
deed. Ook bij de VVD en de CHU, die 
al een jaar eerder te kennen hadden 
gegeven niets voor een dergelijke egel
stelling te voelen. En ook voor de 
ARP, wier fractievoorzitter Bieaheu
vel (evenals D' 66) stellig van plan was 
op dit punt in extenso terug te komen 
tijdens de plenaire behandeling in de 
Kamer. 

Unieke ommezwaai 
Toen, dinsdag 10 december 1968, 
bleek plotseling dat Nederland weer 
mee zou gaan werken aan het werk 
van de commissie-Marechal. En 
Frankrijk zou zich niet !anger verzet
ten tegen het betrekken van andere 
Europese landen (zoals Engeland) bij 
de voorbereidingen. 

Voor een goed begrip van deze ontwik
keling zijn een paar punten essentieel. 

De poging van De Gaulle om een 
Frans-Duitse samenwerking te 
creeren bij de produktie van ver
rijkt uranium leed schipbreuk. 
Duitsland, Engeland en Nederland 
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besloten deze samenwerking (mede 
op basis van het z. g. Kistemaker
procede, de Ultracentrifuge-met
hode) aan te gaan. 

Daardoor en door het stagneren van 
het werk van de eommissie Mare
chal ontstond er voor Frankrijk 
het gevaar dat de Duits-Engels
Nederlandse combinatie op het es
sentHHe terrein van de kernenergie 
voor zou komen te liggen op de 
EEG. 

De uitholling van Euratom dreigde 
de Europese kernenergie-politiek 
terug te brengen tot puur nationa
listische inspanningen. 
Frankrijk weigerde haar bijdrage 
aan de Euratom-reactor in lspra, 
waardoor een project van meer 
dan 300 miljoen gulden sedert begin 
december stil lag. 

Frankrijk kondigde aan weinig 
meer te voelen voor het in stand 
houden van het Euratom-research 
centrum in Petten. En Nederland 
boycotte de theoretisch-technolo
gische studies van de Gemeen
schap. 
De Italiaan Pizzinni, vice-voor
'zitter van het Euratom-personeels
comite in Petten, verklaarde te
recht: "Wij zijn er als Euratom
personeel van overtuigd dat de 
Euratom-crisis veroorzaakt is 
doordat deze instelling niet op de 
eerste plaats wordt beschouwd alR 
een technologisch instituut met 
een belangrijke researchtaak, 
maar veel meer als een politiek 
werktuig in de onderhandelingen 
tussen de Europese staten." 

Politieke spelletjes 
Frankrijk mag dan de hoofdschuldige 
zijn aan het feit, dat de technologi
sche vooruitgang van Europa gestag
neerd is door politieke spelletjes, 
Nederland heeft daar- door zijn poli
tick van de selectieve boycot - ook 
een deel schuld aan. 
Hopelijk kan minister Luns binnenkort 
in het Parlement verklaren dat die 
boycot eens en vooral tot het verU~
den behoort. 
En hopelijk vinden de dag- en week
bladen dan eens plaats voor een der
gelijk fundamenteel nieuws-item. 
Want als we een werkelijke Europese 
Gemeenschap willen (en die hebben 
we), hangt de prijs van een pakje 
sigarettim of roomboter nauw samen 
met het wei en wee van onze techno
logische groei. Binnen en buiten de 
Zes. 
Want over een ding waren allen het 
met minister Ltms eens: 
Engeland heeft niet alleen recht op 
een plaats binnen de EEG, zonder het 
Verenigd Koninkrijk is de Europese 
Economische Gemeenschap niet 
denkbaar. 

DEMOCRAAT 

Nieu\Ns 
uit Haarle111 
De werkgroep gemeentepolitiek van 
de afdeling Haarlem en omstreken van 
D'66 schreef in november 1968 het 
volgende aan het Haarlemse Gemeen
tebestuur. 
Fluoridering is ook een discussie
punt in de werkgroep gemeentepoli
tiek van D'66 afdeling Haarlem ge
weest en voorlopig is een brief als 
deze de enige mogelijkheid tot het 
kenbaar maken van ons standpunt. 
Een chemische of tandheelkundige 
beschouwing over de voor- en nade
len willen wij hier niet geven. Wij 
bepalen ons tot een politieke benade
ring van het problE:em. 
De verhouding overheid-burger kan 
o. i. verslechteren door een eventue
le fluorideringsmaatregel. In dit ge
val is namelijk sprake van een zeer 
ingrijpende en dwingende maatregel. 
De individuele burger kan er zich 
niet aan onttrekken, indien hij dat 
wenst. Wij achten dit onjuist, temeer 
daar vele burgers er niet van over
tuigd zijn dat de te nemen maatregel 
zonder risico' s is. 
Wij zijn beslist geen principiele te
genstanders van overheidsingrijpen 
op het gebied van volksgezondheid, 
zeker niet als er maatregelen getrof-. 
fen moeten worden bij ziektes die een 
gevaar kunnen opleveren voor merle
burgers of bij gevallen van direkt le
vensbelang, waarbij de burger in be
scherming wordt genomen tegen 
zichzelf. 
In dit geval ligt de zaak echter niet 
zo. Er is twijfel t. a. v. de risico's, 
er is geen sprake van een besmette
lijke ziekte en we hebben hier niet te 
maken met een kwestie van direkt le
vensgevaar voor de burger. 
Voor voorstanders blijft de mogelijk
heid bestaan om fluor in tabletvorm 
aan te schaffen. Voor tegenstanders 
bestaat bij concretisering van dit 
plan geen alternatief. Het op een an
dere wijze verschaffen van fluor aan 
kinderen in de juiste leeftijdsgroep 
kan o. i. altijd nog door de overheid 
ter hand worden genomen. 
Met nadruk willen wij tot slot nog 
stellen; dat deze brief geen onrust 
wil wekken of paniek zaaien, maar 
wel willen wij aandringen op een zo 
voorzichtig en verantwoord mogelijk 
volksgezondheidsbeleid. 
Gezien de vele twijfels t. a. v. het nut 
en het gevaar van fluor in het leiding
water en vooral ook gezien het dwin
gende karakter van een dergelijke 
maatregel, die toch weer een stuk van 
de individuele verantwoordelijkheid 
wegneemt, raden wij U met klem aan 
thans niet over te gaan tot fluoride
ring van het-leidingwater. 

januari 1969 

Oproep 
De Enquete-Commissie (C. E. S.
werkgroep) is van plan in 1969 te 
starten met een briefkaarten-actie 
om met behulp van C. E. S. -vraag-en
antwoord-rubriek meer bekendheid 
te geven aan (.en abonnees te krijgen 
op) D'emocraat, resp. belangstelling 
te kweken of leden te werven voor 
D'66. 

De opzet is als volgt: Doelmatig ver
spreiden van dubbele briefkaarten 
met voorbedrukte antwoordhelft, 
waarop de ontvanger maximaal tien 
geselecteerde vragen met ja/neen enz. 
kan beantwoorden. Op de andere helft 
wordt dan via deze rubriek aandacht 
gevestigd op D'emocraat, D'66, etc. 

Hoeveel dubbele briefkaarten - die 
gratis beschikbaar worden gesteld -
nodig zijn, hangt af van het aantal 
vrijwillige verspreiders. 
Het lid, van wie de suggestie voor dit 
plan afkomstig is, E. M. Schlatmann 
uit Haarlem, vroeg om duizend stuks, 
maar ook vele kleine aanvragen zijn 
welkom. Om de gedachten te bepalen 
en de kosten te begroten, verzoeken 
wij onze lezers ons per briefkaart aan 
het secretariaat van D'66, Keizers
gracht 576, Amsterdam, op te willen 
geven hoeveel kaarten zij ter ver
spreiding zouden willen ontvangen, 
door simpele vermelding van aantal en 
correct afzender-adres: bijv. 25 
C. E. S. -kaarten, 120 C. E. S. -kaarten, 
10. 000 C. E. S. -kaarten, enz. 
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INKOMSTENBBASTING VAN DE GEHUWDE VROUW INKOMSTENBELAS 

Concubinaat 
door belastingvvetgeving? 
Johan van.Minnen (Correspondent te Bonn) 

Er zijn zaken, waarvoor je een cor
respondent 's nachts maar hoeft wak
ker te prikken om ze opgedreund te 
krijgen. Er zijn ook zaken, waarvoor 
het ernaar gevraagde slechtoffer op 
stap moet. Wie in de vier jaar van 
zijn Westduitse carriere nog nimmer 
eerder werd geconfronteerd met het 
probleem van de gehuwde werkende 
vrouw en haar al dan niet aan de man 
gekoppelde inkomen, die helpt het zoe
ken in eigen archiefkastjes niet, die 
moet op stap. 

Het archief van de bondsdag - de 
tweede kamer aan de Rijn - geeft uit
sluitsel en neutraliseert gelijkertijd 
lichte gevoelens van schaamte over 
mogelijke onoplettendheid: het jongste 
stuk over dit vraagstuk blijkt uit 1963 
te stammen en zo is het: sindsdien is 
de kwestie van de inkomstencumulatie 
uit de actualiteit gebleven. Misschien 
komt ze er binnen kortere tijd weer 
in, want er is ook hier in dit op
zicht nog wel het een en ander aan 
wrijvingen en wrevel te regelen, met 
name uitsluitsel over het belasten van 
de vrouw, die haar man bij zijn ne
ring of onderneming terzijde staat. 

Aanslag 
Hier zijn de laatste tijd enkele fis

cale aanslagen opgelegd, die de man 
de lust om zich in zijn eigen zaak door 
zijn vrouw te laten bijstaan, zouden 
kunnen benemen. Zoals bijna alles in 
dit land, wil men deze strijd echter 
niet politiek oplossen, doch door 
hoogste rechterlijke uitspraak. En 
daarbij komen dan spitsvondigheden te 
pas als de man, die zijn eigen vrouw als 
employe in dienst neemt om vervol
gens te trachten haar ook nog eens be
lastingaftrekbaar op te voeren, terwijl 
die belastingen, welke tenslotte in het 
oude Rome werden uitgevonden en in 
Pruisen al werden geperfectioneerd, 
de bedrijfsopzet ze uitleggen, dat de 
echtgenotelijke medewerkster zelf nog 
eens ook nog voor het directeurssala
ris van haar man wordt aangeslagen. 

Enfin, uitgangspunt in de bondsre
publiek is de zogenaamde 'splitting
procedure', waarbij de huwelijkspart
ners ter gelegenheid van hun trouwen 
evenals in Nederland te kennen kunnen 
geven, of zij dit in gemeenschap van 
goederen wensen te doen, ja of nee, 
waarna dit voor hen de daarop vol-

gende fiascale consequenties meebrengt, 
dat hun gezamenlijk inkomen bij ge
meenschap van goederen wel, bij boe
delscheiding daarentegen niet wordt 
gecumuleerd. 

Men kan dus niet zeggen, dat het 
Westduitse systeem het concubinaat 
in de hand werkt en indruist tegen het 
nog grotere dan geldelijke goed uit de 
grondwet, zijnde de huwelijkse staat. 
Men mag echter wel constateren, hoe 
het in het land, dat er al jaren de 
waarschijnlijk liberaalste gewoonten 
op het gebied van de verspreidiilg van 
voorbehoedsmiddelen op nahoudt, de 
totale echtelijke samensmelting be
slist niet stimuleert - en ook daaraan 
zou men een zedelijke uitleg kunnen 
geven. 

Benadelen 
De stukken, die de bondsdagarchi

varissen in 1963 verzamelden, had
den overigens betrekking op weer een 
heel ander facet. Ze stammen dus van 
gerechterlijke en niet direct van par
lementaire zijde - het constitutionele 
hof van Karlsruhe had bij hoogst denk
bare uitspraak bepaald, dat echtelie
den in belastingaangelegenheden niet 
tegenover ongetrouwden en familiele
den mochten worden benadeeld. 
De eerste senaat van het constitutio
nele hof verklaarde op basis van de 
eerste paragraaf van artikel 6 van 
de naoorlogse grondwet de eerste 
paragraaf van artikel 3 van de grond
belastingwet van 29 maart 1940 als 
'indruisend tegen de grondwet'. 

Het is natuurlijk uitermate bevre
digend, dat een oudere wet uit de 
periode van rijkskanselier Hitler het 
uiteindelijk moet afleggen tegen een 
hoger goed uit de tijd van bonds
kanselier Adenauer - en het komt er, 
vrij vertaald op neer, dat Hitler een 
belastingplicht instelde, welke zon
der familieband niet zou bestaan, en 
welke dus niet mocht bestaan. 

Andere kost, uit diezelfde periode 
stammend en nog steeds in zwang, 
is de door de toenmalige staatsse
cretaris van financien Hettlage (na
derhand lid van de Hoge Autoriteit 
van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal in Luxemburg) uitge
dachte methode, echtelieden, ook al 
w aren ze in gemeenschap van goede
ren getrouwd en beschikten zij slechts 

over een gezamenlijk inkomen, toch 
elk een apart aangifteformulier te 
zenden. Het hoefde niet, maar je kon 
erom vragen, en professor Hettlage 
ginger daarbij, naar hij toelichtte, 
van uit, dat de ervaringen des levens 
hem hadden geleerd hoe men zelfs in 
de meest harmonieuze echtverbinte
nissen niet alles voor elkaar durfde 
bekennen. 

Douceurtje 
En dus, wanneer de partner ook 

nog eens de gelegenheid werd geboden 
iets aan inkomsten in te vullen op een 
formuliertje, dat strikt en aileen de 
belastingdienst onder ogen kwam, 
dan zou hij daartoe toch wel eens ge
neigd kunnen raken - en dat zou fis
caal da.s een douceurtje betekenen. 
Wie meende er al eens eerder bij de 
Duitsers zo'n hang naar zelfvernie
tiging te bespeuren? 

Tot slot mag een stukje nog diepere 
geschiedenis hier niet ontbreken, een 
jubileum zelfs, want in 1969 is het 
toen jaar geleden dat op 3 september 
1959 in M\inchen, 67 jaar oud, Jus
tizamtntan i. R. (wij zouden zeggen: 
commies in ruste) Hans Zehentmaier' 
overleed. Hij blijkt het te zijn ge
weest, die in een vier jaar durende 
en letterlijk dus moordende strijd de 
afschaffin had weten te bewerkstel
ligen van de 'huwelijksstrafbelas
ting'. Zander hem en zonder natuur
lijk weer een vonnis van het constitu
tionele hof was de 'splitting procedu
re' er wellicht nooit doorgekomen. 
Commies Zehentmaier procedeerde 
echter op eigen houtje, iedereen vond 
hem een querulant, de toenmalige 
minister van financien Fritz Schaf
fer weigerde zelfs eens nog in MUn
chen te spreken uit angst door Zehent
maier te worden geihterrumpeerd en 
zijn vrouw smeekte hem handenwrin
gend er om der wille van zijn ambte
lijke carriere toch mee op te houden. 

Maar Zehentmaier zette door, en 
stierf kort nadat het hem was gelukt 
de discriminatie van het huwelijk, 
waarvan het constitutionele hof toen 
inderdaad zei dat de staat het be
hoorde te beschermen, uit de weg te 
ruimen. In heel Duitsland zal men 
echter nog tevergeefs naar een pas
send monument voor Hans Zehent
maier zoeken. 
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TING VAN DE GEHUWDE VROUW INKOMSTENBELASTING VAN DE GEHU 

Loon naar arbeid? 
Lex Lindeyer 

In beginsel kan iedereen die hier te 
lande woont in de heffing van de in
komstenbelasting worden betrokken 
en wel voor het eigen inkomen. De 
onvermijdelijke uitzondering wordt 
gevonden bij de gehuwde vrouw; haar 
inkomen wordt toegerekend aan haar 
man en deze bemerkt dan wat een 
werkende gehuwde vrouw fiscaal be
tekent als hij kennis maakt met de 
progressie. 

Wat is nu een gehuwde vrouw? Het 
gaat hier om een huwelijk gelegali
seerd door een trouwboekje, doch dit 
document alleen is niet voldoende om 
voor de inkomstenbelasting als "ge
huwde vrouw" door het leven te gaan. 
Een tweede vereiste is, dat man en 
vrouw ook inderdaad als man en 
vrouw samenleven, m. a. w. zowel 
wettelijk als feitelijk moet er sprake 
zijn van een huwelijk. 

Twee gevolgen 
Als een getrouwde vrouw aan het ar
beidsproces deelneemt, heeft dit 
veelal twee gevolgen, n. l. : 

zij moet zich extra uitgaven ge
troosten om haar huishouden te laten 
verzorgen (huishoudelijke hulp, ba
bysit, e.d.) 

zij zal een zekere bestedingsvrij
heid verlangen over de van haar zijde 
ingekomen baten, m. a. w. het uitga
venpatroon zal hoger liggen dan van 
een echtpaar met een gelijk inkomen 
dat evenwel alleen door de man werd 
verworven. 
Vooral op grond van het gegeven, dat 
de uitgaven om het huishouden draai
ende te houden op geen enkele wijze 
in mindering op het inkomen mogen 
worden gebracht, werd in de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964 een tege
moetkoming genomen. Deze faciliteit 
houdt in, dat een derde deel van het 
bedrag der netto arbeidsinkomsten 
van de werkende gehuwde vrouw -met 
een minimum van f 500,- en een ma
ximum van f 2 000,- - aan de heffing 
van de inkomstenbelasting wordt ont
trokken. 
Deze regeling geldt alleen voor in
komsten uit actuele arbeid; het ge
nieten van een pensioen schept im
mers niet de noodzaak om het huis
houden geheel of gedeeltelijk door een 
remplacant te doen voeren. Op de 
vrijstelling kan wel een beroep wor
den gedaan wanneer de vrouw: 
* winst behaalt uit een door haar ge

dreven onderneming; 

* geregeld en in belangrijke mate 
meewerkt in het bedrijf van haar 
man; 

* een dienstbetrekking vervult; 
* zgn. bijverdiensten heeft. 

Aardse Ieven 
In het aardse leven begonnen de 
moeilijkheden met Eva en ook op fis
caal terrein roept de vrouw tegen
stellingen op. De geringste worden 
gevonden ten aanzien van de weerge
geven vrijstelling en hebben betrek
king op de maximering der vrijstel
ling tot f 2. 000,- dan wel tot een 
derde der netto arbeidsinkomsten. 
In de gevallen waarin de vervangende 
huishoudelijke kracht een groter offer 
vraagt dan het vrijgestelde bedrag 
wordt in feite meer dan de netto bij
drage van de vrouw aan het gezins
inkomen in de belastingheffing be
trokken. In deze gevallen is de aftrek 
niet meer dan een gebaar aan het 
rechtsbewustzijn hetgeen bezwaarlij
ker wordt naarmate bij de vaststel
ling van een belastbaar inkomen - het 
bedrag waarover de inkomstenbelas
ting wordt berekend - meerdere malen 
een aftrek door middel van een forfait 
gerealiseerd wordt. 

De afwijking tussen reeel en belastbaar 
inkomen wordt dan beduidend terwijl 
op de achtergrond de sterke progres
sie toekijkt. Een regeling zoals voor 
de aftrekbare kosten - aftrek 5% van 
het arbeidsinkomen (tot een zeker 
maximum) tenzij men aantoont dat 
deze aftrek te laag is - ware te pre
fereren. 

Een tweede bezwaar, dat met betrek
king tot de gehuwde vrouw wel wordt 
aangevoerd tegen de huidige wette
lijke regeling staat geheel los van de 
aftrekregeling, doch is rechtstreeks 
gericht tegen een der aan de wet ten 
grondslag liggende beginselen, n.l. 
tegen de eenheid van man en vrouw. 
Het samenvoegen van het inkomen 
van man en vrouw zou in strijd zijn 
met de rechtsgelijkheid van de ge
huwde vrouw. Veelal is echter niet de 
al dan niet aanwezige juridische ach
terstelling de drijfveer tot de aan
gevoerde bezwaren doch leest men 
tussen de regels door de werkelijke 
boosdoener: het progressienadeel 
der samenvoeging. Gelijkheid zou 
eerst bestaan indien ieder voor de 

eigen inkomsten in de inkomstenbe
lasting zou worden betrokken. Een 
systeem dat men kent in de Verenig
de Staten en - sinds kort - in Duits
land. Splitsing van het gezamenlijk 
inkomen en daaraan gekoppeld het op
leggen van twee aanslagen is in deze 
lartden mogelijk indien zulks wordt 
verzocht. Een verzoek is noodzake
lijk, want lang niet altijd is een der
gelijke splitsing voordeliger. Ener
zijds worden man en vrouw afzonder
lijk in de belastingheffing betrokken 
doch anderzijds kunnen zij nu geen 
beroep meer doen op het "gehuwden
tarief" en op andere faciliteiten voor 
gehuwden. Zij, die via de rechtsge
lijkheid de progressie te lijf willen 
gaan, moeten zich dan ook geen over
dreven voorstelling maken van het te 
verwachten resultaat. Het enige wat 
door hen wordt bereikt is, dat de 
oorzaak van hun weerstand op de 
achtergrond raakt, hetgeen de diag
nose en genezing bemoeilijkt. 
Volkomen gelijkheid van man en vrou" 
is een belangrijke zaa.k doch daaraan 
gelijk is de gelijkheid van belasting
offer bij gelijke inkomsten. Deze 
beide beginselen mag men niet los van 
elkaar ter discussie stellen. 

Bronn en 
Gegeven is nu eenmaal, dat de inkom
sten van man en vrouw de bronnen 
zijn waaruit het huishouden gefinan
cierd wordt. Is het nu uit een oogpunt 
van een gelijke verdeling der belas
tingdruk over de gezinnen te recht
vaardigen aan het laatste gegeven 
voorbij te gaan en voor de belasting
heffing aansluiting te zoeken bij de 
vraag of de inkomsten al dan niet van 
beide zijden zijn ingekomen. Gelijk
heid van man en vrouw kan ook be
reikt worden door de gemeenschappe
lijke aanslag naar rato van de eigen 
inkomsten om te slaan over de echt
genoten en te vervangen door een 
aanslag voor elk der huwelijkspart
ners; een mogelijkheid welke reeds 
bestaat doch waarvan - wellicht uit 
onbekendheid - slechts sporadisch ge
bruikt wordt gemaakt. 
Alvorens man en vrouw fiscaal te 
scheiden, dient eerst de vraag of dit 
eerlijk is ten opzichte van hen die een 
gelijk inkomen, doch van een zijde ge 
komen, genieten een beantwoording te 
vinden. 
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WOE VROUW INKOMSTENBELASTING VAN DE GEHUWDE VROUW INKO 

H uvvelijksstrafbelasting 
Wi/ de Ru 

De gehuwde werkende vrouw mag 
b.aar eigen belastingbiljet niet invul
len en zij mag ook niet het genoegen 
smaken een aan haar persoonlijk ge
richt aanslagbiljet te ontvangen. Zij 
blijft voor de belastingdienst nogal
tijd de vrouw van belastingplichtige 
"zo en zo" en heeft dus ook in dit op
zicht geen eigen identiteit. Ze kwam 
een beetje uit het duister van de ano
nimiteit naar voren toen een deel van 
haar inkomsten vrijgesteld werden van 
belastingen. Een maatregel, die als 
belangrijk nevenresultaat baart, dat 
men nu enig inzicht krijgt in de in
komstenverdeling van de gehuwde 
werkneemster en van de in het be
drijf van hum man meewerkende 
vrouwen. Wat deze laatste groep be
treft blijkt de belastingdienst alles
behalve royaal met het predikaat 
"meewerkende echtgenote" te zijn. 
Ongeveer 40 procent van de zelfstan
digen werd in 1962 geacht een echt
genote te hebben, die meewerkt en 
dus beschouwd kon worden een eigen 
inkomen te hebben. 

lnkomens 
Heel opmerkelijk was, dat de inko

mens van zelfstandigen en van werk
neemsters in diverse sectoren van 
het economische leven gemiddeld -
per sector - een inkomen hebben, dat 
nergens hoven de 2500 gulden uit
kwam. Meestal lag dat gemiddelde 
zelfs veel lager. Het gemiddeld inko
men van de zelfstandige vrouwen -
berekend over alle vrouwen in alle 
sectoren - lag op 2132 en dat van de 
werkneemsters op 1881 gulden. Te
vens bleek, dat de vrouwen gemid
deld een inkomen hadden dat ongeveer 
een kwart van dat van hun man be
droeg. 

Het is duidelijk, dat de gehuwde 
vrouw allesbehalve geihtegreerd is in 
het sociaal-economische leven, ook 
al wijzen de belastingcijfers uit, dat 
18. 4 procent van de gehuwde vrou
wen betaalde arbeid verricht, zij het 
dan dat aangenomen kan worden dat 
meer dan de helft minder dan 15 uur 
per week werkt. 
Samenvattend kan men zeggen, dat: 
* gehuwde vrouwen zelden topfunc-

ties hebben maar meestal werken 
in de lagere regionen van het be
drijfsleven of meewerkende echt
genotes zijn 

* dat ze qua sociale status in hun 
werk nooit ver verwijderd zijn van 
die van hun mannen 

* dat de inkomstenvergroting zelden 
van dien aard is, dat van twee in
komens gesproken kan worden 

* dat de inkomsten van de vrouw in 
de sfeer van de lagere. en middel
grote inkomens nooit tot zulk een 
belastingverzwaring zal leiden, 
dat deze een rem voor de gehuwde 
vrouw behoeft te zijn om aan het 
werk te gaan. 

Kreet 
De kreet: "Ik ga niet werken, je moet 
toch alles naar de belasting brengen" 
is dus in de meeste gevallen een me
dedeling, die niet met de werkelijke 
feiten klopt. 
Men verschuilt zich graag achter dit 
motief en hanteert het als een ex
cuus. En wat is een beter en grager 
gehoord excuus dan dat waarbij de 
belastingen de schuld gegeven kan 
worden? 
Nu wil ik niet zeggen, dat de wijze, 
waarop de belastingwetgever de Ne
derlandse vrouw behandelt, ideaal is. 
Het eigen inkomstenbiljet, het eigen 
aanslagbiljet blijft iets om serieus 
na te streven. Belastingbetalen over 
het eigen inkomen lijkt de rechtvaar
digste oplossing. 

Maar er is meer dat de gehuwde 
vrouw tegenhoudt. Ik noem een paar 
van de personen en omstandigheden, 
die haar remmen, op: 
* de man, de kinderen, de buurt, de 

grootmoeders 
* haar schuldgevoelens, waaraan 

bovenstaande categorieen - bewust 
of onbewust - appelleren 

* de verwachtingen, die men van 
haar heeft als moeder en echtge
note en waaraan ze wil beantwoor
den 

* de weinig loyale houding van de 
vele werkgevers, die wel gehuwde 
vrouwen in dienst nemen, maar 
ondanks goede ervaringen, bewe
ren aan jonge, ongehuwde vrouwen 
de voorkeur te geven 

* het ontbreken van maatschappelijke 
voorzieningen 
Varierend van gelijkgeschakelde 
schooluren en -vakanties tot dienst
verlenende instituten als speelza
len voor kleine kinderen, kinder
dagverblijven. Daarbij aangepaste 

opleidingen en subsidiebeleid 
* het niet rekening houden met even

tuele maatschappelijke taak van de 
gehuwde vrouw op scholen en bij 
beroepsopleidingen. 

Handicaps 
Ook in landen waar de gehuwde 

werkende vrouw een normaal ver
schijnsel is, blijven de hierboven 
aangehaalde handicaps een rol spe
len, waardoor de spanningen, waar
onder gehuwde vrouwen vaak moeten 
werken, onnodig groot worden. 
Blijken zij daar niet tegen opgewas
sen, dan beihvloedt dat het beeld van 
de gehuwde werkneemsters ongun
stig. En dat hebben ze waarachtig 
niet verdiend. 

Niet of wel buitenshuis gaan werken. 
Ieder moet het voor zichzelf weten. 
Maar dan moet de solidariteit wel zo 
groot zijn, dat men om der wille van 
het recht op vrije keuze voor ieder
een, ook ernaar streeft, dat in onze 
samenleving de omstandigheden worden 
geschapen om die vrije keuze zo goed 
mogelijk tot zijn recht te laten ko
men. 

Overdenking voor 69 

Vraagt u zich in 1969 
eens niet in de eer
ste plaats af wat of 
hoeveel u wilt geven 
bij de eerstvolgende 
liefdadigheidsactie. 
Maar begin u af te 
vragen waarom u 
iets geven moet. En 
als u het antwoord 
gevonden heeft, help 
dan eens mee de oor
zaak van dit alles te 
veranderen. 

Tweede overdenking 

Het verschil tussen 
Amerikaanse en Eu
ropese !eiders is: 
de eersten haasten 
zich die tanden te fi
nancieren waardoor 
ze gebeten zijn, de 
laatsten trekken ze 
uit. 
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Na twee dagen 
Arnhems congres 
Han Neeter 

Na twee jaar intensief denken, stude
ren, praten, veranderen, aanpassen 
en herschrijven hebben we dan nu de
fmitief de basis gelegd voor de ver
dere uitbouw van de partijorganisatie. 
Fractie, hoofdbestuur, regios, afde
lingen, werkgroepen, leden en ande
ren weten nu.precies hoe alles moet. 
Er zijn regels, er zijn gedragslijnen, 
het is niet meer nodig met de natte 
vinger in de lucht te voelen om de 
juiste denkrichting te bepalen. Dit op 
zichzelf is misschien wel het allerbe
langrijkste aspect van dit, toch nog 
matig door de leden bezochte, con
gres. Er is zekerheid. Zowel intern 
in de partij als naar buiten. Nu kunt 
u een ieder die inlichtingen vraagt 
deze precies geven. Dit schept ver
trouwen, zekerheid, stabiliteit. Dit 
stelt u allen in staat met nog meer 
enthousiasme en zekere antwoorden 
!eden en aanhangers te winnen. 

Vooral het aantrekken van nieuwe 
mensen, het zich voorbereiden op de 
toekomst, het uitstippelen van pro
gramma's voor de staten- en gemeen
teraadsverkiezingen, en het overwin
nen van vele barrieres zal de voor
naamste taak voor D'66 zijn in het 
komende jaar. Aldus voorzitter Van 
Lookeren Campagne in zijn afscheids
rede. 

Vele punten die reeds in het beginsel
programma van D'66 stonden, werden 
op dit congres nader uitgewerkt en be
vestigd. Punten als: het rechtstreeks 
kiezen van de minister-president (vol
gens het systeem Van den Bergh. In 
het februarinummer zullen wij dit 
systeem uitgebreid met enkele voor
beelden uitleggen), samenvoeging van 
Eerste en Tweede Kamer, het distric
tenstelsel met vier kandidaten per 
district, kabinetswisseling gebeurt 
niet meer zonder tegelijkertijd ver
kiezing van het parlement en een ver
steviging van de band tussen kiezer 
en gekozenen. 

Enkele nieuwe aspecten waren de ver
laging van de kiesgerechtigde leeftijd 
tot 18 jaar en het hebben van een voor 
alle districten gelijke kieslijst, dus 
een landelijke uniforme lijst. Het a
mendement dat bedoelde D'66 leden 
ook bij volmacht te laten stemmen op 
de congressen werd afgestemd met 
grote meerderheid evenals een voor
stel tot verhoging van de contributie 
met f 5, - waardoor het maandblad 
Democraat (zonder apostrofe) auto-

matisch naar alle leden gezonden zou 
worden. 
Wel zegde het bestuur toe enkele rna
len per jaar een extra Democraat te 
sturen aan alle !eden voor de nodige 
interne bestuursmededelingen. Verde
re belangrijke beslissingen waren 
enige verlaging van de contributie 
aan het inkomen gekoppeld, waardoor 
het laagste bedrag nu f 7, 50 per half 
jaar is geworden en de mogelijkheid 
om voor f 5,- per jaar aanhanger te 
worden van de partij. Tevens zullen 
schenkingen jaarlijks gepubliceerd 
worden in het jaarverslag zonder 
vermelding van de namen, maar 
schenkingen van f 2500,- en hoger zul
len pas na goedvinden van het hoofd
bestuur kunnen worden aangenomen. 
Dit als controle dat schenkingen ge
heel zonder enige politieke voorwaar
den gegeven zullen worden. 
Conform de voordracht werden zonder 
tegenkandidaten de volgende commis
sieleden benoemd: 

Rapportagecommissie: 
M. v. d. Kimmenade, H. Meyer, 
T. Mulie, R. Ovezall, M. Polhuis. 

Programmacommissie: 
H. v. Beekhuizen, A. v. d. Burg, 
J. Elders, B. Hekkert, F. Hijmans, 
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H. Moerkerk, P. Zeven. 

Geschillencommissie: 
W. Hartkamp, A. Josephus, Jitta, 
A. Lorier, E. Lukacs, J. v. d. Pijl, 
Mevr. J. Tielens-de Haan, H. Ver
haar, L. Vooys, J. Witting, 
W. v. Zijll. 

Kascommis sie: 
J. v. d. Ven, A. de Vries, S. Wie
gersma. 

Dagelijks bestuur 
Het nieuwe hoofdbestuur bestaat uit 
de volgende leden: 
Voorzitter: 

J. A. P.M. Beekmans, Beatrixlaan 
4, Melissant, tel. 01877-698. 

1e Vice-voorzitter: 
H. J. Zeevalking, Evert Cornelis
laan 28, Utrecht, tel. 030-32567 I 
kent. 070-111736. 

2e Vice-voorzitter: 
H. Jongedijk, van Montfoortlaan 
20, Wassenaar, tel. 01751-5970. 

Secretaris-politiek: 
E. W. van Praag, Willemsparkweg 
18, Amsterdam, tel. 020-794837. 

Secretaris-organisatie: 
B. Hamstra, Hogenkampseweg 56, 
Zwolle, tel. 05200-32228. 
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Penningmeester: 
H. A. A. Dijsselbloem, dr. H. A. Co
lijnlaan 22, Uithoorn, tel. 2975-
4016. 

Contact politieke werkgroepen: 
N. Schwarz, Schoutenstraat 9, 
Den Haag, tel. 070-245189. 

Contactman publiciteit: 
F. Warnaar, Jispe;veldstraat 528, 
Amsterdam, tel. 020-262578. 
P. Fetter, Boulevard 143, Katwijk 
aan Zee, tel. 01718-3375/kant. 
070-654180. 

Zoals bekend , is na hertelling geble
ken dat gekozen zijn tot overige leden 
van het hoofdbestuur: 

J. H. van Ardenne, Zandpad 84, Mid
delharnis, tel. 01870-2296. 
Drs. R. L. Blik, Katerstraat 6, Vessen 
(N. Br. ). Tel. 04979-335. 
E. J. van Litsenburg, Rimburgerweg 16, 
Eygelshoven (L. ), tel. 04444-534. 
J. A. Nagtegaal, Leeuweriklaan 8, 
Rotterdam, tel. 010-184670/kant. 
139160. 
M. F. F.A. de Neree tot Babberich, 
"Camphuysen", Babberich (G), tel. 
08364-283. 
S. Schuyer, Campuslaan 28, Ensche
de, tel. 05420-44644 tst. 2788 of 
3006. 
W. L. Sluis, Pasteurlaan 51, Eindho
ven, tel. 040-12922/kant. 15999. 
Mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe
Bakker, Reigerlaan 4, Leidschen
dam, tel. 01761-4922. 
G. Stappershoef, Laan '40- '45 no. 67, 
Hilversum. Tel. 02150-15202. 
H. W. M. Stokvis, Volkerakstraat 290, 
Den Helder, tel. 02230-16938. 
J. W. Vuyk, Molenlaan 14, Rotterdam, 
tel. 010-188063. 

Verder werden bij acclamatie de jaar
verslagen en de begroting goedge
keurd. 

Na twee dagen Arnhems congres is nu 
het woord en de daad weer aan alle 
leden. Benut zoveel mogelijk de mo
gelijkheid tot het winnen van aanhan
gers en donateurs als mensen beslist 
geen lid willen worden van een poli
tieke partij (wat ik mij bij een eerlijke 
partij als D'66 nauwelijks kan voor
stellen). 

Na twee jaar denken en twee dagen 
Arnhem nu eens extra de schouders 
eronder. Het kan en het is de moeite 
waard. 
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De teruggang 
van het confessionalisme 
in de nederlandse politiek 
N. Schwarz 

Wij menen dat het Christelijk begin
sel geen zinvol uitgangspunt is voor 
praktische politiek. Alle voorstanders 
van een niet-dogmatische, vooruit
strevende politiek dienen tezamen ge
bracht te worden. Zo'n nieuwe partij, 
waar D'66 graag in wil opgaan, zal 
vele kiezers moeten trekken die tot 
nu toe confessioneel stemden. Ja, 
voor het behalen van een meerderheid 
is dit zelfs een noodzakelijke voor
waarde. Een goede maatstaf om nate 
gaan of de ontwikkeling wel in zo'n 
richting gaat, is dus het verloop van 
het aantal confessionele kiezers. 

Dit aantal is uitgezet vanaf 1946 in 
onderstaande grafiek. Op de vertica
le as staat het percentage van de op 
confessionele partijen uitgebrachte 
stemmen voor alle 2de Kamer en 
Provinciale Staten verkiezingen '). 
Onder "confessionele partij" werd 
verstaan de KVP, KNP, ARP, CHU, 
GPV, SGP, CDU, of combinaties 
daarvan. Dus niet de PPR en Boeren. 

% 

60 

58 ~ 

) ~ 1\ 56 
.s 

Op de horizontale as staan de jaren 
aangegeven waarin de verkiezingen 
werden gehouden. De Statenverkiezin
gen zijn met een S aangegeven. Het 
laatste punt, halfweg 1968 op de gra
fiek, is het gemiddelde van de drie 
recente enqu€ltes van GPD, VARA en 
Veltkamp. 

Opbloei 
We zien dat na een korte opbloei na de 
oorlog, het percentage regelmatig doch 
langzaam daalt tot 1966. Dit is het 
eerste jaar dat de Statenverkiezing 
niet "confessioneler" uitkwam dan de 
vooraf gaande kamerverkiezing. Van
af 1966 gaat het snel bergafwaarts. 
In de laatste twee jaar is het percen
tage confessionelen met 9% gedaald, 
dat is anderhalf maal zoveel als in de 
daaraan vooraf gaande 20 jaar ~ 

') Gegevens van de heer H. Moerkerk 
waarvoor gaarne mijn dank. 
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Stemmenpercentage uitgebracht op confessionele partijen bij 
verkiezingen voor Tweede Kamer en Provinciale Staten. 
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Pragmatisme 
en ideologie 
Willem F iege 

Orde scheppen in 'de politieke wir
war' in Nederland door 'de enige au
thentieke interpretatie van het begrip 
pragmatische duidelijkheid' zijnde 
het presenteren van alternatieve op
lossingen. Aldus de heer Al in zijn 
artikel "Partij of Beweging" (Demo
craat dec. 1968). En voorts - doelen
de op de twee thema's van het Leidse 
Congres open deelneming en interna
tionale gerichtheid - 'het zich beper
ken tot beginselen brengt ons op dit 
terrein niet veel verder'. 

Oppervlakte 
De heer Al snijdt hier voor D'66 twee 
uiterst belangrijke zaken aan maar 
blijft helaas aan de oppervlakte 
mist daardoor de kern van de z~ak. 
Laten wij als voorbeeld eens de soci
aal-economische orde nemen. 
De huidige wordt naar essentie aan
vaardt door de VVD en de confessio
nele partijen. De CPN en de PSP 
staan een fundamenteel andere orde 
voor. De PvdA wenst wijzigingen op 
belangrijke onderdelen. Wanneer nu 
D'66 standpunten in het sociaal-eco
nomische vlak gaat formuleren zal 
D'66 een aantal fundamentele v~agen 
m. b. t. mens en maatschappij moeten 
beantwoorden. Een pragmatische be
nadering {' zakelijk' aldus de heer Al 
'technisch zoeken naar de juiste op-' 
lossing') is daartoe ontoereikend. 
Voorbeeld: De 'waste economy' waar
in Nederland met de rijke landen leeft 
is onverbrekelijk verbonden met de 
grondslagen van de economische or
de in het Westen. Wil men stelling 
nemen dan moe t een fundamentele 
vraag principieel beantwoord worden. 
De pragmatische benadering die nut
tig kan zijn om onder bepaalde om
standigheden bij het tot stand brengen 
van iets optimale resultaten te be
reiken, is hier dus ontoereikend. 
Daartoe is een uitgangspunt, een 
mens- en maatschappijbeeld, een 
idee, een ideo - logie nodig. Voor het 
formuleren van een uitgangspunt is 
uit de aard der zaak doel-matig-heid 
ontoereikend. Er is in onze kring -
die terecht de ideologieen van de oude 
partijen verwerpt - een begrijpelijke 
maar daarom nog niet in de werke
lijkheid passende angst voor het 
:voord i.deologie. Ook de opvatting dat 
1deolog1e als zodanig automatisch 
dogmatisme met zich meebrengt is 

onjuist, zoals de lezer - hopelijk -
uit het slot van mijn bijdrage zal blij
ken. 

U itgangspunten 
Iedere politieke partij en dus ook 
D'66 heeft, aldan niet geformuleerde 
uitgangspunten, basis-ideeen en is ' 
als zodanig ideo - logisch. 
De radicale democratisering (waarom 
vervangen door open deelneming?) 
houdt de ideologische v66ronderstel
ling in van onder meer de mondige 
zelfstandig oordelende, kiezende en 
verantwoordelijkheid dragende mens. 
Hier liggen aanknopingspunten voor 
een wijsgerige fundering op grond 
waarvan men bijvoorbeeld bovenge
noemde fundamentele vraag, ook 
voo~ wat betreft het uitgangspunt, ge
motlveerd kan beantwoorden. 
Men durft de discussie echter niet 
aan; is bang het halverwege toch nog 
blijven vasthouden aan de oude ideo
logieen - die men met de mond ver
werpt - te moeten toegeven. Nu is 
dat ~enselijk en begrijpelijk, zeker 
voor de basis', maar voorzover 
zulks opgaat voor 'de top' van D'66 
onaanvaardbaar. 
Destemeer waardeer ik overigens de 
- mislukte - poging van onze oud-voor
zitter Van Lookeren Campagne het 
gesprek over de grondslagen op gang 
te brengen. 
D'66 representeert de unieke kans 
een antwoord te worden op de uitda
ging van een maatschappij die zich 
sedert tientallen jaren in een zeer 
ernstige crisis bevindt. 'Kurieren 
am Symptom' is wel het gemakke
lijkst en vaak op korte termijn nog 
succes afwerpend ook, maar geheel 
ontoereikend voor een werkelijk duur
zame oplossing. Daartoe moet men 
allereerst tot de kern van de zaken 
~aan. Voor de noodzaak daarbij tak
hek en presentatie niet te verwaarlo
zen sluit ik geenszins de ogen. 
Ik ben het geheel eens met de heer Al 
wanneer hij stelt dat de thema' s van 
het Leidse Congres geen operationele 
begrippen zijn, maar ik ga niet mee 
met zijn verwijt terzake aan het Be
stuur. 

Fa len 
Wat het Bestuur en de overige betrok
kenen wel kan worden verweten is het 
volledig falen om: ' 
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a. De basis-uitgangspunten (en - zo 
nodig- secondaire) te funderen. 

b. Deze met betrekking tot de maat
schappelijke orde te 'vertalen' 
dus operationeel maken. ' 

Met een technische 'sane ring van de 
Nederlandse politieke wirwar' is het 
helemaal niet bekeken, zoals sommi
gen in onze kring nog steeds schijnen 
te denken. Dat D'66 het na twee jaar 
allemaal nog niet precies weet, is 
helemaal geen schande ..... op een 
voorwaarde dat er bij voortduring 
harde denkarbeid wordt verricht 66k te 
aanzien van de grondslagen. 

Aileen dan zal het mogelijk worden 
t~lkens opnieuw theorie en praktijk, 
mtgangspunt en realiteit, aan elkaar 
te toetsen. De natuurlijke spanning 
tussen beide om te zetten in program 
en actie. 

IJkvragen 
Vo@r de ijking van de Votome
ter op het congres in Arnhem 
werden de volgende vragen _ge
steld: 

Rokers 66% 
Niet rokers 34% 

Van werkkring veranderd 16% 
Niet van werkkring veranderd 

Abonne van Democraat 88% 
Geen abonnee 11% 

Ouder dan 60 jaar 3% 
Jonger dan 60 jaar 97% 

84% 

Voor het eerst op een D'66-
congres 9~% 
Meerdere malen op een D'66-
congres 91% 

Lid van de VPRO 36% 
Geen lid VPRO 63% 

3 of meer kinderen 29% 
2 of minder kinderen 70% 
(bij deze vraag was herijking 
noodzakelijk, sommigen wis
ten het juiste aantal niet te 
noemen) 
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Kolonelsbewind 
Nederland • 1n 

Dirk Dorrepaa/ 

DEMONSTRANTEN KUNNEN de ver
zen uit het oude griekse toneelstuk 
Antigone beter een paar straten verder 
dan bij de Griekse ambassade zeggen: 
het blijkt steeds duidelijker dat ook in 
de eigen regeringsgebouwen een kolo
nels-bewind zetelt. 
De atmosfeer onderscheidt zich ui
teraard door nationale hebbelijkheden 
van Griekenland; het is daarom niet 
minder een officiers-geest die het 
Nederlandse politieke bestuur inspi
reert. Aangezien de geest zich vaak 
openbaart in het banaalste dat de mens 
kan verrichten zij hier verwezen naar 
de defensie-verhoging en aanpalende 
maatregelen ten behoeve van de NA VO 
en het Bestevaerspraatje van de kam
panje om het muitend scheepsvolk te 
paaien. 

Het Russische oprukken in het bas
tion van Bohemen betekent niet meer 
dan dit: de Russische bewindhebbers 
hebben meer vertrouwen in eigen mi
litaire aanwezigheid in dit invloeds
gebied dan in het bestuur der buffer
annex-wingewesten. Dit is duidelijk 
voor wie zich niet verliest in analv
ses van motieven en/ of bedoeling~n. 
De Russen moesten zelf optreden in 
centraal-Europa, want hun bondgeno
ten wilden steeds minder zoals zij 
zelf wilden (en persvrijheid schijnt 
in de communistische heilsleer een 
verlokking van de Anti-Christ te zijn). 
Zij menen klaarblijkelijk ook dat zij 
zelf in de Middellandse Zee moeten 
wezen, omdat eigen vlagvertoon in 
een nabijgelegen crisisgebied te pre
fereren is: het zekere voor het onze
kere (ook de Russen hebben Mahan's 
verhandelingen over gebruik van zee
macht gelezen). Beweringen die ver
der gaan dan deze observaties zijn 
chimaerisch. Bovendien leiden zij 
tot reacties als de Nederlandse, geba
seerd op star militair verweer, niet 
op politiek, zo men wil diplomatiek, 
inzicht. 

Evenwicht 
De officiele Nederlandse stelling

nemers spreken voortdurend van een 
verstoord militair evenwicht - en de 
oppositie laat zich verleiden te wil
len bewijzen dat het evenwicht niet 
verstoord is. Het 'drogma' schuilt 
hierin: er is - en er was - helemaal 
geen evenwicht. Er is tussen Oost en 
West wel een voortdurend been-en
weer bewegen van toenadering en 
vriendelijke verdragen afgewisseld 

met harde taal (in de VN waar het 
geen kwaad kan) en wederzijds be
trapte nieuwsgierigheid, om enige 
elementen te noemen. De Russische 
veldtocht moet, in dat perspectief 
gezien, natuurlijk weerwerk hebben 
- het geheel toonde door de lange or
ganisatorische voor bereidingen die 
moeten zijn gemaakt, dat ontspan
ning een sprookje was, waar mis
schien Nederlandse Kamerleden, 
maar in geen geval bestuurders aan 
beide zijden in geloofden. Het drog
beeld van het evenwicht zij hiermee 
opgeborgen bij andere gebruikte cam
pagne-beloften; tussen twee vitale 
grootmachten- en wellicht ook een 
derde - met hun zwerm van meelo
pers is geen statisch evenwicht mo
gelijk, behalve dat van de uiteinde
lijke nucleaire stilte. 

Het Nederlandse antwoord is mili
tair in karakter. Niet omdat het toe
vallig de defensiebegroting betreft, 
maar omdat Nederland zo trouw de 
militaire gedachtengang in NAVO kan 
volgen. Er is in Brussel wel over 
politiek gepraat, maar uit de obser
vatie: Rusland moest militair slagen 
omdat het politick heeft gefaald, heeft 
men niet de voor de hand liggende 
concli.lsie getrokken: in deze situatie 
moet iedere reactie juist een pilitieke 
zijn, en geen militaire. Want NAVO 
is in de ogen der satellieten van 
Warschau precies zo'n instelling als 
hun eigen Pact: een troepje landen 
beheerst door een overmacht, die 
een minimumaan klankruimte laat 
voor een paar niet al te grote mondjes. 
Om de ogen der satellieten gaat het. 

NAVO 
Men wil hier altijd aantonen dat 

NAVO essentieel anders is (en het is 
het) als het Warschau-pact, dat het 
een bondgenootschap is dat als instru
ment voor ontspanning kan dienen. 
Dan moet Nederland er overal op 
hameren dat NAVO is: een vrijwillig 
aangegaan bondgenootschap van soe
vereine staten. Als zodanig is NA VO 
bijna als een schoolvoorbeeld van in
ternationale rechtsorde in de praktijk 
op te voeren. Nederland had in Brus
sel niet met de militairen mee moe
ten excerceren. Het eigen militaire 
apparaat is in potentie voldoende, en 
dat het in realiteit niet deugt ligt 
grotendeels aan de traditionele schim
mel die de rupsbanden vertraagt. 
Nederland had kunnen zeggen dat het, 
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jazeker, zou zorgen dat het de strijd
macht op bestaande basis efficient 
zou maken, waarvoor, mijne heren, 
bij ons geen verhoging der defensie
kosten nodig is, want, mijne heren, 
Nederland voelt niets voor een plan 
dat een variatie is op het eeuwig 
quid-pro-quo-jij-schiet-ik-schiet: 
allebei dood. 

Nederland heeft in Brussel verge
ten dat nog nimmer een militaire 
maatregel de internationale rechts
orde heeft bevorderd. Op basis dat 
een politick Atlantisch bondgenoot
schap deze wel kan bevorderen, was 
Nederlands weg duidelijk aangegeven: 
een diplomatiek tegenoffensief ge
richt op de Warschau-satellieten (be
halve het onzegbare Ullbricht-regime 
en de Bulgaarse huurlingenstaat) met 
alle franje van culturele, toeristische 
en handelsverdragen - een logische en 
intensievere voortzetting van Luns' 
recente reisprogramma. 

Maar het heeft het militaire antwoord 
gekozen, men mag bijna zeggen gretig 
gegrepen, het heilloos quid-pro-quo 
aanvaard, de vlag van trouwe satel
liet wederom gehesen en gegroet, 
de virulentste anti-NA VO propaganda 
van de Sovjet-Unie bevestigd en daar
mee de mogelijkheid via NA VO out
spanning na te streven voor vijf jaar 
ongezouten en een kans om - zonder 
nationalistisch te zijn - een eigen po
litiek in te brengen, verknald. Dat is 
een aanduiding dat in het kabinet een 
primair militaire en per definitie 
primitieve geest overheerst. 

Bestevaer 
De premier hield een premiere; het 
volk verlangde openheid, zo zei de 
premier, vox populi vox dei. De toe
spraak bevatte overigens geen nieu
we gezichtspunten of uiteenzettingen, 
doch slechts opgewarmde - en ver- · 
dunde - praat uit het parlement. Die 
praat was kennelijk niet door de par· 
lementaire pers weergegeven zo als 
dat volgens het kolonelsboekje had 
gemoeten. Een onbekwame pers moet 
getoond worden dat het bewind de 
pers niet nodig heeft: NTS, geef 
acht! 
Het Handelsblad noemde het optreden 
met fijn gevoel voor werkelijkheid 
PATS BOEM, en gewaagde van 'knus' 
paternalisme. Een dergelijke benade
ring, nodig geoordeeld door de spre
ker, deed het wellicht in Colijns da-
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gen wel, maar in een politiek bewus
ter Nederland is het irritant, ja, be
ledigend. 
Het militaire karakter toont zich ook 
in het voorbijzien van de Eerste Ka
mer en het - officieus - kwalificeren 
van een volstrekt constitutionele actie 
als de petitie als 'buitenparlementaire 
oppositie'. Waar het kabinet al ge
ruime tijd in feite buiten-parlemen
tair regeert, is de aanduiding kolo
nels-bewind op zijn plaats. 

Nederland heeft een kolonels-bewind, 
uiteraard in jaquet en met mors
mouwen en de mentaliteit van de wa
terlinie. Het is dan ook geen gene
raals-bewind. En dit kabinet heeft in 
het parlement de grootst denkbare 
meerderheid: de regeringspartijen 
plus de angst en de onkunde van de 
zich noemende grootste oppositie
partij. Vandaar dat het kolonels-be
wind geen tanden hoeft te laten zien; 
maar was niet Bestevaer het imago 
van de hardste vlootvoogden die onze 
geschiedenis heeft voortgebracht? 

DERDE 
KAMER 
Zaterdag 25-1-'69 11.00 uur 
Krasnapolsky- Amsterdam 

De fractie van D'66 zal 
haar beleid in het open
baar verdedigen. De 
vergadering zal uit twee 
gedeelten bestaan: 

Een plenair gedeelte, 
waarin de fractie als 
geheel vragen beant
woordt over hoofdlijn
en, en een gedeelte, 
waarin de fractieleden 
afzonderlijk vragen be
antwoorden op die ge
bieden waarop zij in de 
Kamer werkzaam zijn. 

De vergadering is voor 
iedereen toegankelijk. 
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Een mislukt 
amendement 
Tijdens het deelcongres Staatsrecht, 
op 23 november 1968 in Arnhem, 
dienden de heren A. Driks (Heemste
de), C. G. Jansen (Haarlem) en mr. 
H. J. Zeevalking (Utrecht) een amen
dement in op artikel 3 Staatsrecht. 
Dit amendement kreeg net niet het 
minimaal vereiste percentage stem
men. Het hoofdbestuur had waarde
ring voor de grondgedachte van dit 
amendement en gaf de gedachte van 
de drie D'66-leden ter bestudering 
aan de commissie Staatsrecht. 
Publicatie van dit amendement en de 
toelichtingen kan volgens de redactie 
van "Democraat" een bijdrage vormen 
voor het tijdig signaleren en onder
kennen van het besproken negatieve 
aspect van het - straks te aanvaar
den - kiesstelsel. 
Daarom gunnen wij de inzenders graag 
de (spaarzame) ruimte in dit blad. 

Amendement 
"Aan minderheidsgroepen resp. 

aan de hen vertegenwoordigende 
kieslijsttrekkers, die tenminste 
5% van de landelijk getelde stem
men hebben behaald, maar van
wege het afvaleffect van het voor
gestelde kiesstelsel in geen enkel 
district een zetel hebben be
machtigd, wordt een zetel toe
gekend. 
Deze zetel wordt als een extra 
zetel toegewezen boven het door 
de per district gekozen kieslijst
trekkers gezamenlijk bemachtig
de aantal. " 

Toelichting 
a. In het voorgestelde kiesstelsel zijn 

de van aanvang af gekozen uitgangs
punten verwerkt, die een duideli.i
ker herkenning en getalsopstelling 
van politieke meerderheidsgroepen 
combineerden met het doen vormen 
van een persoonlijke band tussen 
kiezer en gekozene. 
Ook de indieners van dit amende
ment onderschrijven deze doelma
tigheid. Daarentegen is dit een 
discriminatie van minderheden op 
het niveau van het amendement 
(die met een landelijk percentage 
van 5 in het huidige stelsel globaal 
7 zeteld kunnen veroveren) nooit 
een uitgangspunt geweest. 
Terecht niet, omdat de kenmer
kende grondgedachten van de par-

tij D'66 (o. a. terzake de inspraak 
der burgers) een zodanige discri
minatie niet tolereren. 

b. Zowel de afgevaardigde in de (lan
delijke) volksvertegenwoordiging 
met een landelijk kiezerspercen
tage van 5 die een zetel ontvangt, 
als de afgevaardigde die met een 
lager landelijk percentage, uit een 
district slechts een zetel zou be
machtigen, voldoen beide aan de 
eis, gesteld in "lid evan Artikel 1 
Inleiding" van het ontwerp, te we
ten "gelijk politiek gezag voor alle 
parlementsleden". 

c. In de praktijk zal een minderheid 
die zetelbemachtiging voorop stelt, 
zich altijd moeten aansluiten bij 
een enkelvoudige meerderheid of 
een compromis-meerderheidscom
binatie. Daaraan verandert ook het 
amendement niets. 
Echter kan met dezelfde zekerheid 
worden aangenomen, dat een min
derheid die eigen uitgangspunten 
en/ of politieke doelstelling hoger 
stelt dan een "zetel-koehandel" 
zich toch nooit daartoe laat verlei
den. 
Het amendement roept dus geens
zins minderheden in het leven, 
maar stelt ze op grond van de kie
zersuitspraak op een gelijkwaardig 
niveau. 

d. Tot de meest belangrijke onover
komelijke - en voor de amende
mentsindieners aanstotelijke -
konsekwenties van de minderheden 
uitsluiting behoren: 
* Het ingrijpend beperken van de 

inspraak van een deel der bur
gers (met name het kiezende 
deel) door uitsluiting bij voor
baat van deelname aan de volks
vertegenwoordiging. 

* Het door een staatsrechtelijke 
conseptie verwijzen van een 
deel der burgers naar het ter
rein van buitenparlementaire 
acties over zaken die in de 
volksvertegenwoordiging thuis 
horen. 

* Het onttrekken van de politieke 
wilsvorming van extremistische 
groepen (ongeacht welke) aan de 
controle van de volksvertegen
woordiging en aan de verant
woording die een volksvertegen
woordiger draagt tegenover de 
staat en zijn eigen kiezers
aanhang. 



januari 1969 

UIT DE 
PARTIJ 

Hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur vergaderde op 23 no
vember samen met de Tweede Kamer
fractie. Deze vergadering was in 
hoofdzaak gewijd aan de uitvoering 
van de op het Leidse congres aangeno
men motie 2 A inzake contact met de 
PPR. Besloten werd het hoofdbestuur 
van de PPR uit te nodigen voor een 
verkennend gesprek en de voorberei
ding van dit gesprek te delegeren aan 
het Dagelijks Bestuur. 
Ter uitvoering van dit besluit heeft het 
Dagelijks Bestuur in zijn vergadering 
van 6 december enkele. richtlijnen op
gesteld voor het te voeren gesprek. 
Beide vergaderingen werden verder 
besteed aan de voorbereidingen voor 
het algemene ledenvergadering op 14 
en 15 december. · 

Werkgroepen 
Secretarissen van werkgroepen wordt 
verzocht hun copy uiterlijk januari 
te sturen aan N. Schwarz, Schouten
straat 9, Den Haag, 070-245189. 

DEFENSIE 

Door ziekte en bedanken is deze werk
groep wat geslonken. Deskundigen en 
belangstellenden worden verzocht 
zich op te geven bij het secretariaat. 

BUITENLAND 

Een regionale open werkgroep Vredes
strategie is opgericht ~oor de afd. 
Zeist. Deskundigen en belangstellen
den uit de (wijde) omstreken van Zeist 
worden verzocht zich op te geven bij 
J. de Ruyter, De Grote Pekken 144, 
Veenendaal, 08385-11880. 

PROGRAMMACOMMISSIE 

Een bijeenkomst van programmacom
missie met voorzitters van de werk
groepen en sub-groepen wordt gehou
den op za. 11 januari om de onder
werpen vast te stellen die op het pro
grammacongres in mei aan de orde 
zullen komen. Rapporten en voorstel
len voor aanvullingen of wijzigingen 
van het politiek programma moeten 
uiterlijk 1 maart gereed zijn. Een 
schema van deelcongressen zal wor
den opgesteld. Voorts zullen de plan
nen van de werkgroepen voor het jaar 
1969 in hoofdlijnen worden besproken. 
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Afdelingen 
Het bestur 
Het bestuur van de afdeling Den Haag 
van D'66 is thans als volgt samenge
steld: 

P. W. van Baarsel, voorzitter, 
Statenlaan 23 
tel. 559017 

Dr. Ir. H. Geelen, vice-voorzitter 

Mevr. R. Backer-Brakxhoofden, se
cretaresse, 
Robertaland 11 
tel. 854263 

Uitgaven van D'66 en 
haar werkgroepen 
verkrijgbaar door overmaking van f 1,
per exemplaar op giro 1304900 t. n. v. 
Democraten'66 Amsterdam onder 
vermelding van bestelnurnmer. 

Bestelnr. 

I. STAATSRECHT 

II. 

III A. 

III B. 

IV. 

v. 

VI. 

Rapport over herziening van 
het kiesstelsel voor de Sta
ten-Generaal. 
Rapport betreffende staats
rechtelijke verriieuwing. 

TECHNO LOGIE 
Discussienota over de "Tech
nologische ontwikkeling en de 
Nederlandse samenleving". 

ONDERNEMINGSRECHT 
Pre-advies inzake de her
ziening van het ondernemings
recht; dl. 1. Jaarverslagge
ving en enqueterecht. 
Pre-advies inzake de her
ziening van het ondernemings
recht; dl. 2. Ondernemings
raad of personeelsraad. 

ONDERWIJS 
Discussienota "Onderwijs; 
eerste deel - Het niet-weten
schappelijk onderwijs, 37 
stellingen met toelichting". 

BUITENLAND EN DEFENSIE 
"Nederland in de NAVO? Ja, 
maar .... ; eindrapport be
handeld in deelcongres juni 
1968. 

INTEGRALE PLANNING 
Congresstukken (stellingen 
en rapporten) en verslag van 
het studiecongres mei 1968. 

VII. 

IX. 

VIII. 

X. 
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AFDELING LEIDSCHENDAM 
"Democratie in Leidschen
dam, een onderzoek naar de 
verhouding kiezer I gekozene 
in Leidschemdam". 

HOOFDBESTUUR 
"Open deelneming en interna
tionale gerichtheid; een eer
ste bijdrage tot discussie"; 
de door het hoofdbestuur in
gediende en op het Leidse 
congres geamendeerde Bij
lage bij de 1e resolutie en en
kele alternatieve gedachten. 

verschijnt binnenkort: 

HOOFDBESTUUR 

Programma van de Politieke 
Partij Democraten'66, 4e 
druk. 

ONDERNEMINGSRECHT 
Over de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie. 

DE KEUZE VAN D'66 

inhoud: 
rede gehouden door H. v. Mierlo op 
het congres te Leiden september 1968; 
inleiding op de congresresoluties; 
de congresresoluties. 

Verkrijgbaar door overmaking van 
f 1, 90 op giro 1304900 t. n. v. Demo
craten'66 Amsterdam onder vermel
ding van: verzoek toezending van De 
Keuze van D'66. 

MAANDBLAD DEMOCRAA T 

f 6,- per jaar. 

opgave bij: 
Administratie Democraat, 
Keizersgracht 576, A'dam. 
Giro 1477777 t. n. v. Adm. 
Democraat Amsterdam. 
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politiek voor de boekenplank 

Van alle mannelijke Nederlanders ho
ven de 21 jaar leest 38 procent altijd 
het raadsverslag en 27 procent nooit. 
Een kwart van dezelfde bevolkings
groep (25 procent) kent v~jf of meer 
namen van raadsleden, zeventien pro
cent weet geen namen te noemen en 
59 procent weet op welke wijze de 
wethouders van een gemeente wor
den benoemd. Welke de grootste par
tij in de (eigen) gemeenteraad is, 
weet bijna 80 procent van alle manne
lijke Nederlanders 
Deze cijfers en nog veel meer zijn te 
vinden in het boekje "Burger en ge
meente", een acht-vijftig kostende 
uitgave in de serie Bestuurskundige 
Bouwstenen van Uitgeverij Samsom in 
Alphen aan den Rijn. 
De inhoud is het resultaat van een 
landelijk.onderzoek naar de beteke
nis van de gemeente voor de burger 
door prof. dr. H. A. Brasz en drs. 
L. de Jong van de afdeling Bestuurs
kunde van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. 

Wie de voorgeschiedenis, het ontstaan 
en de ontwikkeling van het Nationaal
Socialisme in Nederland volledig sa
mengevat op zijn boekenplank wil heb
ben, dient daar tien-negentig (paper
back) of vijftien-negentig (gebonden) 
voor over te hebben. Dat is de ge
rechtvaardigde prijs die de Haagse 
uitgever Kruseman voor het hoek "Het 
nationaal-socialisme in Nederland" 
(door dr A. A. de Jonge) vraagt. 
Uitgevers en auteur zijn van mening 
dater - nu er een genera tie is opge
groeid die geen enkele eigen herinne
ring aan het onderwerp heeft- behoef
te aan zo'n hoek bestaat. 
Dat is ook de reden waarom gesproken 
mag worden over een gerechtvaardig
de prijs voor een hoek duurder dan 
tien gulden. 

Van prof. dr. Fred. L. Polak en 
H. F. van Loon is het hoek "Gesprek 
met morgen", waarin de hoogleraar 
de vragen beantwoord van de journa
list. Wat zal de rol van de vrouw in 
de 21-ste eeuw zijn? Zal er nog werk 
zijn voor de arbeider? Zal de com
puter de macht- hebben overgenomen? 
Teleboek N. V. in Bussum vertelt het 
u voor negen-vijftig, inclusief een 
fors aantal foto' s. 

"Interlinks", een uitgave van Polak & 
Van Gennep in Amsterdam, komt he
laas maar eenmaal per twee maanden 
uit. Dat is jammer, want als de kwa
liteit van de volgende nummers gelijk 
is aan het eerste nummer, dan ver
dient dit blad meer aandacht en een 
grotere lezerskring. 
Artikelen als "Leiden alle wegen 
naar het socialisme" (redactie), 
"Links in het westen " (van vier au
teurs) en "Wat doen we met het 
Marxisme" (Petra E. Eldering) zijn 
de moeite van het lezen .zeker waard. 
Even zakelijk: De redactie bestaat uit 
elf personen, waaronder J. van den 
Berg, M. J. Broekman, Petra E. 
Eldering en Rob Renteraar. Het re
dactiesecretariaat is bij Polak & Van 
Gennep in de Spuistraat 303 in Amster
dam. De kosten per jaar (zes num
mers) zijn f 17, 50, terwijl twijfe
laars voor drie-vijftig een los num
mer kunnen krijgen. 

Stevenen wij af op een vernieuwing van 
het constitutionele bestel ? Staat ons 
een algehele herziening van de Grond
wet te wachten? Ziehier twee ver
wante vragen waarop niemand thans 
een antwoord kan geven. 
Dat zegt minister Beernink in zijn 
Ten geleide van het boekje "De parle
mentaire geschiedenis van de Proeve 
van een nieuwe Grondwet (1950-begon 
1967)". 
De Staatsuitgeverij in Den Haag heeft 
daarmee een begin gemaakt met een 
serie boekwerkjes getiteld: "Naar 
een nieuwe Grondwet". Deze docu
mentatie is bedoeld ten behoeve van 
politieke meningsvorming en als bron
nenverzameling voor de geschied
schrijving. De redactie is in handen 
van prof. mr. H. Th. J. F. van Maar
seveen. In de loop van 1969 komt een 
tweede deel uit met de adviezen die 
door politieke en maatschappelijke 
organen over de vernieuwing van 
Grondwet en Kieswet zijn uitgebracht. 

De Amsterdamse Uitgeverij De Ar
beiderspers is de laatste maanden 
niet zuinig geweest. Eerst "Maar 
Majesteit" (veertien-vijftig), daarna 
"November 1918" (zestien-vijftig) en 
tenslotte "1'\ asmaak en voorproef" 
voor acht-negentig. 
Het beste boek van de drie is onge
twijfeld "November 1918", journaal 
van een revolutie die niet doorging. 
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Voor slechts twee-vijftig kunt u aan 
de weet komen hoe vofgens de P. S. P 
de sociaal-economische en politieke 
situatie van Nederland is. De Stich
ting Uitgeverij Bevrijding in Amster
dam heeft daarvoor de brochure 
"Rooddruk voor morgen" in de handel 
gebracht. Hoofdstukken in het boekje 
zijn: De Wereld waarin wij worden 
geleefd, Van kapitalisme naar neo
kapitalisme, Doorwerking van de fun
damenten van het kapitalisme in de 
huidige westelijke economische orde 
en Doel en strategie. 

In het hoek "Het spel en de knikkers" 
(Uitgeversmaatschappij Ad. Donker 
N. V. Rotterdam- kosten f 24, 50) 
schrijft mr. J. W. Beyen over de vele 
mensen die hij tijdens zijn loopbaan he 
ontmoet. Over gebeurtenissen waar
in politici, bankiers, economen en 
zakenlieden een soms beslissende rol 
hebben gespeeld en die het gezicht 
van de jongste politieke geschiedenis 
mede bepaalden. · 
Mr. Bey en heeft een lange en afWisse
lende loopbaan achter de rug. Zijn 
loopbaan begon in het nog bijna ne
gentiende eeuwse Den Haag en voerde 
hem via Zwitserland en Engeland 
naar het volop 20ste eeuwse Amerika 
en over Parijs terug naar·Den Haag. 
In zijn optreden als minister van Bui
tenlandse Zaken en ambassadeur in 
Parijs is dit facet van zijn werk es
sentieel, maar ook als het gaat om de 
knikkers, de zet en tegenzet van het 
spel in zijn functies, is hij een goed 
schrijver. 
Een aantrekkelijk hoek. Een kroniek 
van vijftig jaar d()or een oud-minister 
die veel informatie geeft. 
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Niet aileen omdat de auteur, dr. H. J. 
Scheffer, nauwkeurig heeft nagegaan 
wat er in die novemberdagen is ge
beurd, maar haast nog meer om de 
prettige wijze waarop hij een en an
der heeft gedaan. Tot in details geeft 
de schrijver antwoord op vragen die in 
het verleden waren blijven bestaan. 
"Maar Majesteit" is onderhoudend, 
hier en daar wat onthullend en in elk 
geval het geld van aankoop waard. 
Paul van 't Veer heeft geen eenvoudige 
taak gehad aan de bewerking van de 
geheime dagboeken van minister A. 
W. P. Weitzel. De laatste was een 
braaf man, die het niet·gemakkelijk 
had bij Koning Will em III. In zijn 
dagboeken draaft hij kranig door, 
spuit roddels en schudt herhaaldelijk 
het wijze hoofd. Tevergeefs uiter
aard bij zo'n dwarskop als Willem III. 
Dr. A. Vondeling heeft terecht suc
ces ~et zijn "Nasmaak en vooJproef'. 
Bij zijn partijgenoten, die zich gnui
vend buigen over hetgeen hun voorman 
heeft gepresteerd, en bij de K. V. P , 
waar weer andere brave borsten 
krachtig ontkennen dat Schmelzer het 
kabinet-Cals om zeep heeft geholpen. 
Ongetwijfeld zal van K. V. P. -zijde 
een voortreffelijk scribent binnenkort 
een ander onthullend boekje afleve
ren. Om de P. v. d. A. te plezieren. 
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Contributieregeling 

LED EN 

Jaarinkomen tot 10. 000,
tot 15. 000,
tot 25. 000,
tot 30. 000,
tot 35. 000,-

AANHANGERS 

f 15,- per jaar 
25,- " 
50,- ·n 

75;- " 
100,- " 

Geen leden die het recht hebben tot het bijwonen van alle 
ledenvergaderingen, deel uit te maken van landelijke 
werkgroepen en hun stem uit te brengen bij het aanwijzen 
van kandidaten van D'66 voor een vertegenwoordigend li
chaam. 

DONATEURS 

Zij die geen lid zijn van D'66 en vrijwillig bijdragen aan 
de geldmiddelen van D'66. 

--------· I Knip uit I Vul in I Stuur 1 

I 
Dhr. /Mevr. /Mej. 

VRIJ NEDERLAND Straat en nr. ________ _ 

wordt u be/eefd aanbevolen 
door 29% van uw congresgsngers 

Overal los verkrijgbaar · 

Abonnementen: Raamgracht 4 Amsterdam Tel. 62375 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Plaats __________ _ 

Gironummer ________ _ 

geeft zich op als abonne van Demo
craat en maakt heden f6, -- over op 
postgiro 1477777 /per bank/per pos1 
wissel. * 

Deze bon op een briefkaart plakken 
zenden aan; 

"DEMOCRAA T" Keizersgracht 576 
AMS'i'ERDAM 

*Indien binnen 14 dagen niet is be
taald zal een acceptgirokaart wor
den toegezonden. 

:lcoupo1 
~--••••••••••••••••••~1 ~~n~~n~~: 
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Verstandig 
burgerschap 

(Brieven, waarvan de schrijver aande 
redactie niet bekend is, worden niet 
geplaatst; de redactie behoudt zich het 
recht voor de inhoud te bekorten en, 
indien nodig, de discussie te sluiten. 
Over plaatsing is geen corresponden
tie mogelijk) 

Over Hans Moerkerk 1. 
In de 'Democraat' van december 1968 
schrijft Hans Moerkerk: "De heer 
Joekes zal eraan moeten wennen dat 
hij actief lid is van een vervelende, 
oerconservatieve club, die voor D'66 
nooit aanvaardbaar zal zijn. Daarmee 
is ook de heer Joekes, wat dit punt 
betreft, voor D'66 persona non gra
ta." 
Met alle respect voor zijn persoon
lijke mening had men, vooral van een 
nogal op de voorgrond tredend D'66-
lid, mogen verwachten dat zijn uit
spraken pragmatischer, zakelijker, 
zouden zijn 
Zijn uitdrukkingswijze verraadt tel
kens weer de emotionele spanning 
van iemand, die onder druk van zijn 
eigen, ook voor anderen juist ge
waande politieke overtuiging denkt en 
handelt. 
Het maakt een nogal negatieve, opge
blazen en onvolwassen indruk. Wan
neer men hem bovendien kortgeleden 
tijdens een T. V. -uitzending ondes
kundig heeft horen spreken over de 
B. V. D. met de fractieleider van de 
V. V. D. , dan wordt het tijd om vast 
te stellen dat het 'gezicht' van D' 66 
op dergelijke wijze ernstig wordt 
geschaad. 
Dit bedoelt geen pleidooi te zijn voor 
een 'vervelende, oerconservatieve' 
Hans Moerkerk, want strijdbaarheid 
is juist zijn sterke punt. Maar het is 
wel zaak, om overal datgene op te 
zoeken wat constructief is, teneinde 
het toe te eigenen of zonder meer te 
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ondersteunen, ten voordele van de 
gehele samenleving. 
Laten we liever opzoeken wat wij 
hebben, dan datgene wat ons scheidt. 

Aug. van Rossum 
Naarden. 

Over Hans Moerkerk 2. 
De heer Hans Moerkerk moet niet 
zulke enormiteiten uitkramen door 
de V. V. D. een oerconservatieve 
club te noemen. Dergelijke boute 
beweringen passen beter bij bepaalde 
zich 'heren' noemende Nieuw Links 
aanhangers. Er zijn veel V. V. D.
ers die er sterk aan denken een vol
gende keer D'66 te stemmen, maar 
'heren' als Hans Moerkerk schrikken 
deze mensen af hun stem op deze par
tij uit te brengen. 
Het is maar goed voor de toekomst 
van de Democraten, dat hun leider 
H. van Mierlo heet en niet H. Moer
kerk. Trouwens, de partij waaruit 
Hans Moerkerk voortkomt is nu ook 
niet bepaald progressief en modern. 
Persoonlijk vind ik een concentratie 
met de V. V. D. nog altijd te verkie
zen hoven een samengaan met de 
oerconservatieve, dogmatische paci
fisten en Nieuw Links aanhangers. 

J. Brinckman 
Groningen. 

Schwarz en de JOVD 
Mijn geachte partijgenoot Schwarz 
heeft, gezien zijn artikel over het 
J. 0. V. D. -congres in het december
nummer, een constructieve dag bij 
deze organisatie doorgebracht. 
Voor mijn betiteling 'reactionaire 
truttenzooi' kon hij dan ook geen sub
stantiering vinden. 
Het zou juister zijn geweest als 
Schwarz vermeld zou hebben waar en 
in welk verband ik deze uitdrukking 
heb gebruikt. Nu doet hij het voor
komen alsof de keurig geknipte haren 
en de weinig hippe kledij van de J. 0. 
V. D. mij tot deze opmerking verleid 
zouden hebben. Ter informatie aan de 
schrijver en de lezer het volgende: 
De gewraakte opmerking had betrek
king op een politiek stellingnemen 
van de J. 0. V. D. -fractie in het, in 
januari 1968 gehouden, Nationaal 
Jongeren Parlement, waaraan ik als 
voorzitter van een D'66-delegatie 
deelnam. 
De opmerking kan Schwarz terugvin
den in het maartnummer van het 
voo rmalige F. J. G. - blad "Langs 
Nieuwe Lijnen". In dit interbiew stel
de ik dat de politieke daden van de 
J. 0. V. D. in dit congres als reactio
nair moesten worden bestempeld. 
Het Jongeren Parlement hield zich 
bezig met de buitenlandse politiek. 
Ook toen leefden wij, gezien het J. 0. 
V. D. -congres van 1967, met de ge
dachten een frisse club aan te tref
fen. Ook toen had dit congres uiterst 
progressieve gedachten gelanceerd. 
Het zou voor Schwarz onthullend zijn 
geweest hoe de daadwerkelijke op-
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stelling van deze groepering toen is 
geweest. De goede voornemens van 
hun congres waren waarschijnlijk tij
dens het jaarlijkse diner van het J. 0. 
V. D. -bestuur en de heren Van Riel 
en Toxopeus met de goede wijnen 
weggespoeld. 
Ik kan Schwarz aanraden het verslag 
van deze bijeenkomst aan te vragen 
bij de Stichting N. P. J. C. R., mijn 
verslag dat zich in het archief van het 
landelijke secretariaat bevindt door 
te lezen en het betreffende interview 
te nemen. Wellicht dat Schwarz dan 
begrijpt waarom ik (en ik was niet de 
enige D'66-er die er zo over dacht) 
de J. 0. V. D. reactionair noemde. 
Tevens raad ik hem aan eens na te 
gaan wat de J. 0. V. D. in het verle
den heeft waargemaakt van haar zgn. 
progressieve instelling. Misschien 
dat hij dan toch zegt: "J. 0. V. D. ge
sprekspartner?" 
Het zal Schwarz duidelijk zijn dat ik 
me enigszins genomen voel door zijn 
ongenuanceerde weergave. Ik hoop 
dat hij in het vervolg de moeite zal 
doen na te gaan wat er werkelijk is 
gezegd en bij welke gelegenheid dat 
is gebeurd. 

Hans Moerkerk. 
Amsterdam. 

Echtscheiding 
Mevr. J. C. de Beer benadert in 'De
mocraat' van dec. 1968 het probleem 
van de echtscheiding vanuit het sta
dium, waarin er nog geen scheiding 
of tafel en bed scheiding is uitge
sproken. Ik ben het geheel met haar 
eens, c.at men trachten moet ont
spoorde huwelijken weer in het goede 
spoor te helpen. 
Wat haar betrekking betreft als ge
huwde vrouw: dit is juist een argu
ment voor mijn stelling, dat de ge
scheiden vrouw, die de bereidheid 
daartoe heeft, best in haar eigen on
derhoud kan voorzien. Een vrouw, 
die werken wil, kan overal goed be
taald werk vinden. Ongehuwde vrou
wen moeten ook in eigen onderhoud 
voorzien. Is de gehuwde vrouw ech
ter gescheiden, dan staat zij op het 
standpunt dat het onderhoud welke 
haar man haar tijdens het huwelijk 
verschafte, ook na de scheiding voort
gezet dient te worden. En de wet 
steunt haar in die opvatting. Maar die 
wet dateert dan ook uit 1838, toen 
men er vanuit ging dat de vrouw de 
maatschappelijk zwakkere was. Maar 
is dat in 196 8 nog zo ? In een tijd 
van volkomen gelijkstelling van rech
ten van man en vrouw en van opne
ming van de (gehuwde) vrouw in het 
arbeidsproces, is deze wettelijke 
overbescherming volkomen misplaatst. 
Uitgezonderd wanneer zij jeugdige 
kinderen te verzorgen heeft. 
Maar waar ik in 'Democraat' 9 (1ste 
jg.) op doelde, waren de gevallen van 
de ernstig ontwrichte huwelijken, de 
hoeploos mislukte huwelijken, die 
uitgelopen waren in de onbarmhartige, 
onmenselijke, onchristelijke instel
ling van de zgn. tafel- en bedschei-
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ding. Het 'huwelijk' blijft in stand, 
aileen de samenleving wordt verbro
ken. 
Ik zou de rampzalige gevolgen van dit 
instituut van tafel- en bedscheiding 
aldus willen samenvatten: 
* chantage en exploitatie van de ene 

partij ten behoeve van de andere. 
* eindeloos geprocedeer om verho

ging van de alimentatie van de 
vrouw. 

* bevordering van parasitisme. 
* wettelijk beschermde rancune. 
* het verschaffen van macht aan een 

partij, de ander moreel en finan
cieel te gronde richten. 

* levenslang celibaat met !evens
lange boete voor de 'schuldige' 
man. 

* dwingen tot concubinaat met de 
daaraan verbonden gevolgen. 

* veroorzaken van geestelijke en li
chamelijke ontreddering door het 
uitzichtloze leven van een paria. 

J. Bierbrauer 
Groningen. 

Hiermee is de discussie over dit on
derwerp gesloten. (Red.) 

Van 0'2000 
naar 0'2066 
Naar aanleiding van het stuk "Van 
D'66 naar D'2000" geschreven door de 
heer M. Wallis de Vries Sr., en gepu
bliceerd in het decembernummer van 
"Democraat" zou ik graag het volgende 
willen opmerken. 
Het veranderen van de naam van een 
politieke partij is een (propagandis
tisch gezien) riskante zaak. Voor vele 
minder politiek geinteresseerden duurt 
het enige jaren voordat de naam van 
een nieuwe politieke partij bekend is. 
Voor hoeveel procent van de kie.zers 
betekenen de letters PPR bijvoorbeeld 
iets? 
U zult weilicht opmerken dat dit geen 
motief mag zijn, maar dan wil ik U 
antwoorden dat onze taak niet ophoudt 
bij het scheppen van goede waar, 
deze moet ook verkocht worden. 
En bovendien waarom D'2000? Eindigt 
dan onze jaarteiling? Inderdaad somn'ligen 
werken daar hard aan maar velen on-
der ons verlangen naar een toekomst 
ook na het jaar 2000, zo niet voor hen
zelf dan toch voor hun kinderen. 
U staat weliswaar niet aileen. Ook de 
Tweede nota Ruimtelijke Ordening 
heeft dit jaartal tot einddoel gemaakt, 
maar de toekomst ligt weilicht ook na 
2000. Neem bijvoorbeeld r.et jaar 
2066, een zeer acceptabel richtpunt. 

W. Hartemink 
NaaldwijR. 

drs. G. Nooteboom 

7fx Jl¥' J( .Q ,.-DO geleute' 

Q.e.d. Han Neeter 
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CONTINUE 
ENQUETE SYSTEEM 
Antwoorden 
Met welke partij stembusaccoord? 

Met geen enkele partij 
P.v.d.A. 
V.V.D. 
A.R. P. 
C.H.U. 
P.S.P. 
C.P.N. 
P.P.R. 
B.P. 
Andere groepen 

P. P.R. aileen 
P.P.R. en P.v.d.A. 
P. P.R. -P. v.d.A. -A. R. 
P.P.R.-P.v.d.A.-P.S.P. 
P.P.R.-P.S.P.-A.R.P. 
P. P.R. -A. R. P. 
P.P.R.-P.S.P. 

8 
29 

6 
16 

1 
15 

2 
58 

9 

17 
12 

7 
5 
4 
2 
2 

Slechts 69 lezers stuurden een ant
woord in. Niettegenstaande dit kleine 
aantal blijkt toch een merkwaardige 
overeenkomst met de uitspraken van 
het Leidse congres: sterke voorkeur 
voor samenwerking met de P. P. R. 
Ruim 25% (van de 66 geldige antwoor
den) wil alleen met de P. P.R. zaken 
doen, terwijl deze partij op geen en
kele antwoordlijst "ontbreekt. Uitge
zonderd natuurlijk de acht principi
ele nee-zeggers tegen elk stembus
accoord. Omdat de vraag "helemaal 
geen stembusaccoord) ontbrak, heb
ben de pure D'66-ers zich beholpen 
met een reeks "nee"tjes in te vullen. 

Voor de curiositeit reproduceren we 
hiernaast het antwoordformulier van 
een inzender (64 j. mnl. geslacht, 
"bijna" lid van D'66) die z'n erger
nis over het politieke bedrijf op z'n 
eigen manier verwoordt. Het is een 
van de drie ongeldige antwoorden. 

K. V. P. Volkomen uitgeleefd. 

P.v.q.A. 

V.V.D. 

A.R. 

C. H. U. 

P.S.P. 

C.P.N. 

P.P.R. 

B.P. 

Andere 
groepen 

Tolereren alles uit 
zelfbehoud. Misbrui
ken bevoegdheden. 
Drijven op klasse
waan en klassehaat. 

Moeten overtuigd wor
den dat herstructure..,. 
ring na ontploffing 
noodzakelijk is. 

Vragen 

1. Bent u van mening, dat de tegen
steiling "openbaar-bijzonder (chr) 
onderwijs" zich heeft overleefd? 

2. Bent u voorstander van confessio
neel (lager en middelbaar) onder
wijs? 

3. Bent u voorstander van confessio
neel hoger onderwijs? 

4. Bezoeken een of meer van uw kin
deren een christelijke school 
(katholiek of protestant)? 

5. Bezoeken een of meer van uw kin
deren een zgn. openbare school? 

6. Bezoeken uw kinderen verschiilen
de soorten scholen (openbaar en 
christelijk)? 

7. Bezoeken uw kinderen de "beste" 
of dichtstbijzijnde school (onver
schillig of deze christelijk of open
baar is)? 

Opsturen naar "Democraat" 

Keizersgracht 576 Amsterdam 
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Woonplaats 

Leeftijd 

Geslacht 

•••• •••• •••• •••• •••• •••• 
Kerkgen./levensbesch. ------

Gehuwd/ongehuwd 

Lid d"66 



De Eerste Kamer kan beter verdwijnen, 

De Tweede Kamer mag voorlopig nog blijven, 

maar uw echt nieuwe kiezer-kontakt-kans is 

Extra nummer: De stand van zaken 

DE DERDE KAMER 
Van de Derde Kamer is e/ke k1ezer lid; 

in de Derde Kamer bespreekt u met 

de D '66 fractieleden alles wat z1j in 

de Tweede Kamer gedaan hebben en 

wat zij nog willen gaan doen. 

De DERDE KAMER houdt zitting op zaterdag 25 januari in 

Krasnapolsky te Amsterdam 

Bent U kiezer? 

Dan bent u h1erb1J 

uitgenodigd voor onze 

k1ezer-gekozene happenmg; 

SPREEK MET Anneke Goudsmit, 

Minne Dijkstra, 

Arend de Goede 
Set lmkamp, 

Hans van Mierlo, 

Aanvang 11 uur 's morgens. 

Erwin Nypels en Erik Visser in DE DERDE KAMER 
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DIT NUMMER 
geeft u informatie. De kern van aile actuele informatie waar
over het hoofdbestuur de beschikking heeft gekregen. 
Dit nummer is geen gewone Democraat, zoals die ons iedere 
maand meningen biedt van !eden en niet-leden. D~ze uitgave 
is aan l1lle leden gezonden, ook aan hen die g~~n abonne zijn 
op de Democraat. 
Zolang het budget het kan velen, zal dit in de loop van 1969 
nOg een paar maal gebeuren, om u in te lichten over de stand 
van zaken. Informa tie is broodnodig voor de open partij die 
wij willen hebben. 

M~~r informatie, maar dan van andere aard kunt u halen in 
de Derde Kamer, waar de fractie antwoord zal geven op vra
gen van de kiezer over het door haar gevoerde beleid. D'66 
is de enige partij waarvan de fractie verantwoording aflegt 
aan de kiezer, en niet aileen aan !eden op een partijcongres. 
Door de open discussie in de Derde Kamer is iedere vorm 
van ~~nrichtingsverkeer uitgesloten. 
Over ~~nrichtingsverkeer gesproken: het zal bij ons nooitzo 
moeten zijn dat aileen fractie en hoofdbestuur informatie ge
ven. Zoals in de afgelopen twee jaar al meermalen is ge
beurd, zuilen leden, afdelingen, regio's en werkgroepen de 
meeste informatie zNf moeten geven. Dit veronderstelt acti
viteit. Hoe meer activiteit, hoe meer informatie. 
Ook geldt-: hoe meer activiteit hoe meer kans op welslagen. 
In dit nummer wordt u op enkele plaatsen gevraagd om uw 
medewerking te geven aan bepaalde projecten. HMr willen 
wij u heel in het algemeen vragen om met spoed na te gaan 
op welke fronten u een bijdrage wilt leveren, met name aan 
de uitvoering van de resoluties van het Leidse congres. Des
kundigheid is mooi, maar belangstelling is toch de eerste 
voorwaarde voor medewerking. 
In de komende twee jaar moeten we ons voorbereiden op een 
drietal verkiezingen die ieder voor zich van grote betekenis 
zijn voor de politieke en maatschappelijke vernieuwing die 
wij nastreven. Werk aan onze doelsteilingen en geef uw in
formatie door. Houdt u op de hoogte en niet op de vlakte. 
Lees de bijdragen in dit nummer en ga (liefst met zoveel 
mogelijk belangsteilenden) naar de Derde Kamer. 

INHOUD 

Onderschat de provincie niet 4 

Lande/ijke politieke werkgroepen 6/7 

8 esluiten /eden vergadering 

Hoe werkt het door 0'66 

11 

voorgestelde kiesstelse/ 12 

Uitslag HB-verkiezing Arnhem 13 

Adressen afdelingssecretariaten 14/15 

De eerste drie 
maanden na Leideo 
Op 5 oktober vond een eerste orienterende bespreking met 
de voorzitters van de afdelingen en de werkgroepen plaats te 
Utrecht. De te volgen werkwijze bij het uitvoeren van de re
soluties werd hier in eerste aanleg doorgepraat. 
Uit de gegevens die het hoofdbestuur in de afgelopen maan
den bereikten werd duidelijk dat in vele afdelingen de ge
sprekken aan de basis in eerste instantie plaats vonden met 
leden en kaders van bestaande partijen. In vele andere afde
lingen werden van het begin af aan vooral ook niet partijge
bondenen in de gesprekken betrokken. In bijna alle afdelin
gen bleek vanaf het begin contact met de P. P.R. te bestaan. 
Uit de persberichten is intussen gebleken dat deze contacten 
met de P. P.R. in verschillende plaatsen tot concrete resul
taten hebben geleid. 

Op 1 november was een del ega tie ui t het hoofdbestuur, be
staande uit de 'heren Beekmans, van Litsenburg, van Looke
ren Campagne, Schuyer en Sluis te gast op een vergadering 
van de -kerngroep- van de P. P.R .. De D'66 delegatie werd 
hier geconfronteerd met enkele uitgangspunten die naar hun 
mening sterk afweken van die van D'66. Voor de P. P.R. 
bleek het een moeilijk punt om aan de basis te spreken met 
mensenuitpartijenalsC.H.U., K.V.P. enV.V.D .. Men 
stelde eigenlijk aileen te willen praten met diegenen die zich 
ook voor een landelijke progressieve concentratie uit wilden 
spreken. Niet-partijgebondenen zouden zich {in het geval 
van gemeenteraadsverkiezingen) tevoren tot een der bestaan
de partijen moeten bekennen. Op de bespreking die op uitno
diging van D'66 op 27 december te Utrecht plaatsvond, en 
waar namens ons werd deelgenomen door de heren Beek
mans, van Litsenburg, Nagtegaal, van Praag, Sluis en Vuyk, 
waren deze punten het belangrijkste onderwerp van gesprek. 
Beide delegaties kwamen tot de conclusie dat de gesprekken 
aan de basis plaats moeten vinden met alle daarvoor in aan
merking komende personen of groepen, onverschillig of zij 
bij een der bestaande partijen behoren of ongebonden zijn. 
Voorwaarde is dat men een vooruitstrevende niet dogmati
sche politiek voorstaat. Met deze laatste zinsnede had men 
van P. P.R. zijde wel enige moeite. 
In het kader van de resoluties verschenen in de afgelopen 
maanden: De Keuze van D'66; Open Deelneming en lnterna
tionale gerichtheid en een pre-advies inzake de herziening 
van het ondernemingsrecht: Ondernemingsraad of Perso
neelsraad. 

Enkele aanwijzingen voor de gesprekken aan de basis treft 
U in dit mededelingenblad aan. Daar het hoofdbestuur zich in 
het komende jaar voiledig in zal moeten gaan zetten om de 
verkiezingen van 1970 voor te bereiden heeft het zich verze
kerd van de medewerking van enkele mensen buiten zijn 
kring. Onder leiding van de heer Ringnalda wordt een groep 
gevormd, die in nauwe samenwerking met het hoofdbestuur 
in de komende maanden de uitvoering van de resoluties zal 
stimuleren en begeleiden. De regiovertegenwoordigers zul
len maandelijks schriftelijk verslag aan het hoofdbestuur uit
brengen over de gang van zaken in de hun toegewezen regio. 
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BESLUIT: "Met alle kracht zal worden gestreefd naar het in zoveel 
mogelijk plaatsen op gang brengen van discussies over 
partijvernieuwing, zowel binnen als buiten de partij, 
waarbij de thema's van open deelneming en internationale 
gerichtheid centraal worden gesteld". 

Hoe7 
Bij gesprekken aan de basis denken wij niet in de eerste 
plaats aan gesprekken met afdelingsbesturen van andere par
tijen, maar aan gesprekken met personen of groepen van 
personen, die niet-politiek georganiseerd zijn. 

Om amderen plezier te doen hebben in een gesprek met U 
moet U een aantrekkelijke gesprekspartner zijn. Wanneer 
hebt U die aantrekkelijkheid voor anderen? U moet iemand 
zijn; U moet herkenbaar zijn; kortom U moet identiteit heb
ben. Verder moet U gewicht in de schaal kunnen leggen en 
dat op een aantrekkelijke marrier doen. 

ldentiteit 
Hiervoor is het lidmaatschap van D'66 nog niet voldoende. 
U mettt de doelstellingen van D'66 kunnen vertalen in een si
tuatie ter plaatse. Dat betekent, datU zich moet bezighouden 
met die zaken, die de mensen in Uw omgeving aangaan; dat 
U projecten moet aansnijden, die goed-uitvoerbaar zijn en 
die de aandacht kunnen krijgen via de publiciteit. Uw werk
groep gemeentepolitiek, hoe belangrijk en hoe ijverig ook, 
krijgt geen aandacht, maar formeert U daaruit een schaduw
fractie, dan zal zowel de gemeentelijke pers als de spre
kers van de andere fracties aandacht aan Uw groep op de pu
blieke tribune besteden. Als dan bovendien nog die schaduw
fractie l!l!n van Uw projecten in de publiciteit brengt, dan 
kunt U ervan overtuigd zijn, datU begonnen bent gespreks
partner te zijn. 

Hoe kunt U aan andere projecten komen? Door U goed op de 
hoogte te houden van al hetgeen zich in Uw omgeving af
speelt, b. v. moppert U niet op verkeerssituaties maar kom 
met een uitgewerkt plan ter oplossing daarvan. Laat in ie
der geval zien, dat D'66 zich met mensen en hun belangen 
bezi1Jtoudt; niet met theorie. 

Gewicht in de schaal 
D'6& eist kwaliteit. Wij willen heel bewust de goede manop 
de goode plaats hebben en onze projecten zo goed mogelijk 
bestuderen en argumenteren. Indien U niet over genoeg ei
gen klrachten beschikt is er niets tegen wanneer U zich tot 
andellen, ook buiten de partij, wendt. 

Aantrekkelijkheid 
Oorspronkelijkheid is altijd aantrekkelijk. Dat betekent, dat 
wij ons door de besturen van andere politieke partijen nim
mer moeten Iaten dwingen in het praten op basis van het ver
ouderde partij- of groepsdenken. Dan is het noodzakelijk in 
een geheel ander kader te gaan werken, buiten alle politieke 
partijen om. Onze openheid heeft meerdere malen bewezen 
ook een punt van aantrekkelijkheid te zijn. Het is beslist 
niet noodzakelijk altijd te werken op een vergadering met 
een voorzitter, secretaris etc., en een rijtje keurige toe
hoarders. Wanneer men in een kleine vergadering is, ver
dient het aanbeveling, dat men elkaar niet altijd in de rug 
kijkt, maar dat men in een kring zit; zoek zoveel mogelijk 
naar· een gesprekssituatie, waarin een speelse aanpak moge
lijk is. De speelse aanpak nemen wij serieus. 
Het hoofdbestuur hoopt U binnenkort een aantal mogelijkhe-

Resolutie 2, Leiden 

den aan te bieden om via het spel en de simulatie naar de 
werkelijkheid over te gaan. 
Wij denken hierbij aan : 
- spelen waarbij de deelnemers zich in bepaalde rollen 

moeten inleven; 
- spelen waarbij van de deelnemers een reeks beslissingen 

wordt gevraagd; 
- speelse opinietesten, waarbij het niet zozeer gaat om w~t 

er geantwoord wordt, maar waarbij de deelnemers zich 
vooral moeten realiseren waarbm zij een bepaald ant
woord geven. 

Deze spelen zullen dan moeten dienen als uitgangspunten 
voor een serieuze discussie in gespreksgroepen. 
Bovendien zal dan een korte handleiding voor het leiden (en 
verantwoord Iaten ontsporen) van vergaderingen worden ge
geven. 

U zult versteld staan hoevaak onze thema' s -open deelneming 
en ·internationale gerichtheid- van toepassing blijken te zijn 
op de aangesneden onderwerpen, hoezeer deze ook van re
gionale of locale aard zijn; zij wijzen een weg tot het samen
brengen van gelijk gerichte mensen, uit allerlei sociale la
gen en belangengroepen. 

En we 

congresseren door 

Met het laatste congres nog in 
de ben en, zetten we ons al aan 
de volgende bijeenkomst: op 31 
mei 196 9 houden we een pro
grammacongres. 
Waar weten we nog niet, maar 
noteert u in ieder geval de da
tum vast: 31 mei. 
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Onderschat de provincie niet 

De provincies verkeren in ons land, evenals de grootste ge
meenten, wat betreft het contact tussen bestuur en burgers 
in een zeer moeilijke situatie. Het provinciaal bestuur kan 
niet rekenen op een mate van begrip bij de burgerij die in 
kleine gemeenten langs allerlei veelal informele wegen nog 
wel bereikbaar is. Evenmin bereikt het provinciaal beleid 
de burger op een manier waarop dat met het landelijk be
leid het geval is, door middel van de grote publiciteitsme
dia (dagbladen, opiniebladen, radio, televisie, e. d.). Deze 
situatie valt te betreuren, omdat de provincie binnen het ge
heel van ons bestuurssysteem echt niet zo'n onbelangrijke 
rol speelt. Er bij gezegd moet echter worden dat van de zij
de van het provinciaal bestuur vaak ook weinig is en wordt 
gedaan om de burgers bij het beleid te bepalen. Zo verklaar
de Mr. H. van Riel (VVD, lid Gedeputeerde Staten van Zuid 
Holland) in een interview in "Vrij Nederland" (2 nov.l968) 
het eigenlijk wel gunstig te vinderi dat de partijpolitiek zo 
weinig vat heeft op Gedeputeerde Staten en de bevolking zich 
niet helemaal bij het werk van G. S. betrokken voelt. Want 
daardoor acht hij het mogelijk "grote zaken aan te spannen 
op het gebied van de ruimtelijke ordening en die ook binnen 
redelijke termijn af te werken, zonder dat je eerst al je e
nergie moet afslijten met het overwinnen van allerlei emo
tionele belangentegenstellingen". In de Provinciale Staten 
van Utrecht verklaarde in juni 1968 Jhr. mr. F. F. Hooft 
Graafland (eveneens VVD) te twijfelen aan het nut in een 
vroeg stadium de burgerij te betrekken bij het overleg inza
ke streekplann::m. Daarvoor is de problematiek te complex, 
vond hij. Er is dus voor D'66 bepaald ook op provinciaal ni
veau nuttig werk te doen. 
Uitgaande van de bestaande geringe bekendheid met het pro
vinciaal bestuur lijkt het nuttig een aantal algemene zaken 
hierover samen te vatten. 

Het provinciaal bestuur 
Bij het tot stand komen van het Konirikrijk der Nederlanden 
werd dit verdeeld in elf provincies. De wet kan provincies 
verenigen, splitsen en nieuwe vormen. Ook kunnen de gren
zen der provincies door de wet worden veranderd (art. 3 van 
de Grondwet). 
Het bestuur van de provincie wordt gevormd door (1) de Pro
vinciale Staten, het provinciaal parlement, dat rechtstreeks 
en volgens evenredige vertegenwoordiging door de stemge
rechtigde ingezetenen van de provincie wordt gekozen; (2) de 
Gedeputeerde Staten, een college van zes leden, gekozen 
door en uit de Provinciale Staten, dat het dagelijks bestuur 
vormt, samen met (3) de Commissaris van de Koningin, die 
door de Kroon wordt benoemd. 
Op grond van een voordracht van G. S. benoemen P. S. een 
griffier, die Commissaris en Gedeputeerden assisteert. Hij 
ondertekent met de Commissaris alle stukken die van P. S. 
uitgaan. De overige provinciale ambtenaren worden door de 
Commissaris benoemd. 

Provinciale Staten 
Het aantalleden van Provinciale Staten is afhankelijk van 
de grootte van de provincie. Momenteel is het aantal Staten
leden per provincie als volgt: Zeeland 43, Drenthe 47, Gro
ningen en Friesland ieder 51, Utrecht 55, Overijsel en Lim
burg ieder 59, Gelder land 67, Noord Brabant 71, Noord 
Holland 79, Zuid Holland 83. Deze aantallen kunnen wijzigen 
met de bevolkingsgroei. 

Voorwaarden voor het lidmaatschap van P. S. zijn het bezit 
van de Nederlandse nationaliteit, ingezetene zijn van de pro· 
vincie, minstens 25 jaar oud, niet op grond van een rechter· 
lijke uitspraak uitgesloten zijn van het passief kiesrecht, 
geen familie in de eerste graad zijn van de Commissaris of 
een ander lid van Provinciale Staten. Het lidmaatschap van 
P. S. is niet verenigbaar met het ambt van minister, staats
secretaris, Commissaris der Koningin en provinciaal amb
tenaar. 

De taken van Provinciale Staten bestaan uit: (1) Benoeming 
en ontslag van Gedeputeerde Staten. (2) Het goedkeuren van 
de begroting van de provincie. Het besluit inzake de vast
stelling van de provinciale begroting moet daarna echter ook 
nog door de Kroon worden goedgekeurd. Wat betreft de uit
gaven die op de provinciale begroting voorkomen, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen: (a) die welke de pro
vinciale of enige andere wet de provincie beveelt te doen, en 
(b) die welke de provincie in het provinciaal belang nodig 
acht. Weigeren P. S. de bij de wet bevolen uitgaven op de be· 
groting te plaatsen, dan gebeurt dat door de Kroon. Daar
door wordt echter het evenwicht verstoord tussen de raming 
van de uitgaven en die der irikomsten. P. S. moeten dan 
nieuwe middelen tot dekking voordragen. Weigeren ze dat, 
dan worden de niet bij de wet bevolen uitgaven zodanig ver
minderd dat het gewenste evenwicht weer is hersteld. (3) 
Het vaststellen van provinciale verordeningen en besluiten 
en het nemen van maatregelen op het gebied van de ruimte
lijke ordening (streekplannen). Een verordening bevat een 
regeling van algemene aard, die be trekking kan hebben op 
wegen, watergebieden, scheepvaartrechten, opspuitingen, 
waterschappen, veenschappen, veenpolders, landschapsbe
scherming, ruimtelijke ordening, belastingen of strafveror
deningen. Een besluit is een administratieve handeling die 
op een enkele bepaalde zaak betrekking heeft, zoals het aan
vaarden van een scheriking. (4) Het verkiezen van de leden 
van de Eerste Kamer. Om de drie jaar treedt de helft van 
de Eerste-Kamer-leden af. In 1972 kiezen de Provinciale 
Staten (volgens hun samenstelling na de verkiezingen van 
1970) van Gelderland, Overijsel, Groningen en Drenthe 
(groep 2) samen met de P. S. van Zuid Holland (groep 4) 37 
leden van de Eerste Kamer (groep 2 kiester daarvan 19, 
groep 4 kiester 18). In 1969 (huidige samenstelling) en in 
1975 (samenstelling na de verkiezingen van 1974) kiezen de 
P. S. van Noord Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg 
(groep 1) samen met de P. S. van Noord Holland en Fries
land (groep 3) de overige 38 leden van de Eerste Kamer. 
De stemwaarde van een statenstem is afharikelijk van het 
aantal inwoners per staterilid. Zo telt een stem in Zuid Hol
land ongeveer vier maal zo zwaar als in Drenthe. 
Op de vergaderingen van de Provinciale Staten zijn een aan
tal regels van toepassing welke door de Grondwet zijn be
paald voor de kamers der Staten Generaal. Deze betreffen: 
(1) het beslissen over de toelating van nieuwe leden en over 
de geschillen die in verband met de verkiezing zelf zich 
voordoen; (2) het bij het begin van het lidmaatschap afleggen 
van de eed of belofte van trouw; (3) de openbaarheid; (4) vrij· 
heid van spreken; (5) het stemmen zonder last van of rugge
spraak met de kiezers; (6) het niet mogen besluiten of be
raadslagen wanneer niet meer dan de helft van de leden aan
wezig is; (7) het vaststellen van een reglement van orde. 
Provinciale Staten vergaderen ongeveer zes tot acht maal 
per jaar, meestal ~~n dag, een erikele maal twee dagen (be-
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handling begroting). Daarnaast wordt echter vaker verga
derdn de diverse commissies van advies en bijstand. Het 
aanta.len. d.e taakstelling van die commissies wisselt per 
prov:fincie. Ze hebben betrekking op de verschillende hier
voor genoemde taken van het provinciaal bestuur. De com
missies bestaan meestal uit 7 tot 15 leden, met een gedepu
teerde als voorzitter. Ieder statenlid zit gemiddeld in twee 
commissies. Sommige statenleden zitten tevens in het be
stuur van bepaalde instellingen waar de provinciale over
heid bij betrokken is (openbare nutsbedrijven). Wil men het 
werk van een statenlid enigszins goed doen, dan moet men 
daarvoor, inclusief de fractievergaderingen, per jaar onge
veer 300 tot 400 uur (ofwel gemiddeld 6 tot 8 uur per week) 
beschikbaar kunnen hebben. Aannemend dat de fractie niet 
al te klein is. 

Gedeputeerde Staten 
De taken van Gedeputeerde Staten kunnen ongeveer als volgt 
worden samengevat: (1) Het uitvoeren van wetten en algeme
ne maatregelen van bestuur. (2) Het voorbereiden en uitvoe
ren wan beslissingen van Provinciale Staten betreffende de 
prov:iim.ciale huishouding (provinciale verordeningen en be
sluiten). (3) Het voorbereiden van verordeningen van P. S. 
inzake de oprichting, wijziging of opheffing van waterschap
pen, veenschappen en veenpolders, het vaststellen van de 
reglementen daarvan en het zo nodig aanbrengen van wijzi
gingen daarin; verder het toezicht op deze instellingen en o
ver de waterstaatswerken, voorzover dat toezicht niet bij 
anderen berust. (4) Het dagelijks bestuur van de provincie 
en het beheer van de provinciale geldmiddelen en eigendom
men. (5) Behartiging van bepaalde belangen, vaak door mid
del van het bevorderen van provinciale subsidies, op gebie
den als maatschappelijk werk (geesteszieken), volksgezond
heid (zuigelingenzorg, t. b. c. bestrijding, enz. ), en cultuur, 
volkstomtwikkeling en recreatie (bibliotheken, volkshogescho
len, recreatieschappen, enz. ). (6) Het goedkeuren van alle 
gemeentelijke plannen die op geldmiddelen (begroting) en ei
gendommen betrekking hebben. (7) Het toezicht op alle ge
meentelijke zaken en de mogelijkheid gemeentelijke beslui
ten die huns inziens in strijd zijn met de wet of het alge
meen belang voor vernietiging aan de Kroon voor te dragen. 

Het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van 
bovengemeentelijke lichamen. (9) Administratieve recht
spraa.k. (10) Het adviseren van de regering. Inzake de laatste 
twee taken is geen verantwoording verschuldigd aan de Pro
vinc:iale Staten. 
Het lidmaatschap van het college van Gedeputeerde Staten is 
een volledige dagtaak. Men houdt op lid van G. S. te zijn als 
men ophoudt lid van de Provinciale Staten te zijn. De verga
deringen van G. S. zijn niet openbaar en worden gehouden zo 
vaak dit nodig is. 

De commissaris 
De Commissaris der Koningin is voorzitter van Provinciale 
Staten (waarin hij geen stemrecht heeft) en van het college 
van Gedeputeerde Staten (waarin hij wei stemgerechtigd is). 
Hij lis belast met het toezicht op de verrichtingen van burge
mee"Sters en politie. Hij adviseert de regering bij de benoe
ming van burgemeesters en het toekennen van onderschei
din.gen. Indien G. S. in gebreke zouden blijven wetten, alge
men:e maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen 
en besluiten uit te voeren dan heeft de Commissaris de 
plicllit dit te doen. De Commissaris heeft de bevoegdheid een 
bes1Jnlit of verordening vastgesteld door P. S., die naar zijn 
mendng strijdt met de wet of het algemeen belang, niet uit 
te voeren maar vernietiging daarvan door de Kroon aan te 
vragen. Is deze vernietiging of een schorsing binnen dertig 
dagen niet toegepast, dan moet hij tot uitvoering overgaan. 
Veel van de verdere activiteiten van de Commissaris liggen 
in d" representatieve sfeer. De Commissaris wordt tot we
der4Uzeggens benoemd. 

Honorering 
De 'Commissaris en de !eden van G. S. ontvangen een salaris 
dat door de Kroon wordt vastgesteld, wat G. S. betreft na o
verleg met P. S. De Commissaris wordt door het Rijk be
taa.M.. De leden van P. S. en G. S. ontvangen een presentie-

geld per vergadering van P. S. en van de commissies. Ten
zij men woont in de gemeente waar de vergadering wordt ge
houden, genieten de leden van P. S. tevens een vergoeding 
van reis- en verblijfkosten verband houdend met het bijwo
nen van die vergaderingen. Het deelnemen aan fractieverga
deringen en de individuele voorbereiding op de zittingen van 
P. S. en de commissies worden niet gehonoreerd. In totaal 
bestaat er voor een actief P. S.lid daardoor een vrij ongun
stige verhouding tussen de te besteden tijd en de geldelijke 
honorering. 

Apparaat en inkomsten der provincia 
De provinciale overheid heeft de beschikking over drie dien
sten: de provinciale griffie, de provinciale waterstaat en de 
provinciale planologische dienst. 
De provincie krijgt haar inkomsten uit: (1) het provincie
fonds (hierin wordt door het Ri.jk gestort), (2) opcenten op 
enkele rijks direkte belastingen (grondbelasting, personele 
belasting), (3) een gedeelte van de motorrijtuigbelasting, 
(4) opbrengsten van eventuele eigendommen der provincie, 
(5) geldleningen voor de uitvoering van grote werken. Wilde 
provincie nog andere belastingen heffen dan is de tussen
komst van de wet nodig. 
Behalve het salaris van de Commissaris komen ook zijn ver
goeding voor reis- en verblijfkosten, de kosten van zijn wo
ning en van de provinciale gebouwen voor rekening van het 
Rijk. 

Verkiezingen 
Volgens de Kieswet vindt de eerstkomende kandidaatsstel
ling voor de Provinciale Staten plaa ts op dinsdag 3 februari 
1970. De verkiezingen vinden dan plaats op woensdag 18 
maart 1970. Het is echter mogelijk dater een wetswijziging 
komt, waardoor de verkiezingen voor P. S. worden gecombi
neerd met die voor de gemeenteraad (momenteel vastge
steld op 3 juni 1970). De zittende leden van P. S. treden af 
en de nieuwgekozenen treden in functie op de eerste woens
dag van juni 1970. Diezelfde dag wordt het college van Ge
deputeerde Staten gekozen. 

o· 66 en de provincia 
In een aantal provincies is een werkgroep van D'66 bezig 
met voorbereidingen voor de komende verkiezingen en een 
orH~ntatie op het werk van P. S .. Een aantal andere provin
cies blijft helaas nog achter. Toch is het de bedoeling dat in 
aile provincies aan de verkiezingen van 1970 wordt deelge
nomen. Laat een ieder die op een of andere wijze wil mee
werken zich melden. 
In het vorige jaar is een Landelijke Coordinatie Commissie 
Provinciale Politiek gestart (zie 'Democraat' december 
1968, p.14). Deze houdt zich momenteel onder meer bezig 
met de behandeling van een concept basisprogramma voor de 
statenverkiezingen. Dit concept werd opgesteld door de pro
vinciale Utrechtse commissie. Het concept zal na behande
ling in de landelijke commissie en na verkregen advies van 
verschillende gespecialiseerde werkgroepen openbaar ter 
discussie worden gesteld. De provinciale werkgroepen kun
nen daarop aan dit landelijke basisprogramma de specifiek 
op hun eigen provincie betrekking hebbende punten toevoe
gen. 
Door de verkiezingen van 1970 hoopt een fractie van D'66 
deel te kunnen gaan nemen aan het werk van de verschillende 
Provinciale Staten. Zij zullen zich daarbij democratisch 
moeten inpassen in het bestaande besta.urspatroon. Het pro
gramma dat momenteel in voorbereiding is, is op dit be
stuurspatroon afgestemd. Uit de discussies is echter wel 
gebleken dater binnen D'66 zeer gemengde gevoelens !even 
ten aanzien van het huidige patroon. Een belangrijke taak 
voor onze partij is daarom ook gelegen in het volledig nieuw 
doordenken van de bestaande bestuursstructuur en het uit
werken van de eigen visie op het instituut provincie .. Een 
uitdagende taak! Op de medewerking van ieder die hierover 
ideeen heeft wordt veel prijs gesteld. Het secretariaat van 
de Landelijke Coordinatie Commissie bereikt U via het a
dres Cortezlaan 9, Utrecht (030-883579). 
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Coordinatiecommissie 
Gemeentepolitiek 
De Coordinatiecommissie Gemeentepolitiek heeft tot taak 
het advlseren van de Tweede Kamerfractie met betrekking 
tot vraagstukken van gemeentepolitiek (uitgezonderd grens
wijzigingen en gemeentelijke herindelingen}, de samenstel
ling van een basis-gemeenteprogramma, het verstrekken 
van voorlichting aan raadsfracties en plaatselijke commis
sies gemeentepolitiek, het toetsen van door de afdelingen 
samengestelde gemeenteprogramma' s en coordinatie van 
de werkzaamheden der plaatselijke werkgroepen. 
Voorzitter: B. Hamstra, Hogenkampsweg 56, Zwolle, 

telefoon 05200-32228. 
Secretaris: .J. de Bres, Valeriusstraat 234, Leiden, 

telefoon 01710-42772. 

Landelijke 
politieke werkgroepen 
Deze werkgroepen houden zich bezig met onderwerpen 
van landelijk politick karakter, dus wel te onderscheiden 
van regionale of plaatselijke groepen die punten van pro
vinciale of gemeentepolitiek bestuderen. De landelijke 
werkgroepen kunnen zich in subgroepen splitsen ten aan
zien van bepaalde ondervverpen en zich ook per regio of 
afdeling vertakken onder verantwoordelijkheid van de lan
delijke groep. 

Taak en werkwijze 
De taak is drieledig: 
1) Het voorlichten van de D'66-fracties i'l de Staten-Gene

raal. Vaak zullen deze adviezen gegeven worden op 
verzoek van fractieleden, bijv. bij de begrotingen, 
maar ook op initiatief van de werkgroep worden vaak 
voorstellen gedaan aan de fractie tot het stellen van vra
gen, het indienen van initiatiefwetten etc. 

2) Het voorstellen van wijzigingen en aanvullingen op het 
politieke programma aan de programmacommissie. 
Deze voorstellen dienen ondersteund te zijn door een 
rapport, dat een aantal alternatieve oplossingen geeft 
voor de gestelde problemen met hun voor- en nadelen. 
Tenslotte dient gemotiveerd te worden waarom aan de 
voorstellen van de werkgroep de voorkeur wordt gege
ven. 

3) Het vertalen van toekomstige ontwikkelingen in politieke 
programmapunten (lange termijnplanning). 

Landelijke politieke werkgroepen treden slechts naar bui
ten op onder verantwoordelijkbeid en na verkregen instem
ming van het hoofdbestuur. Dit geschiedt voornamelijk 
door het publiceren van rapporten. Zij kunnen worden toe
gelicht door een perscommunique of een persconferentie. 

Coordinerende H. B.-leden 
Het hoofdbestuur heeft zijn functie ten aanzien van de lan
delijke politieke werkgroepen in belangrijke mate gedele
geerd aan de volgende personen: 

N. Schwarz, Schoutenstraat 9, Den Haag, 070-245189; 
mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe-Bakker, Reigerlaan 

4, Leidschendam, 01761-4922; 
J. A. Nagtegaal, Leeuweriklaan 8, Rotterdam, 010-184670, 

(kant. 010-139160); 
Ch. Mertens, Egelantiersstraat 2-11, Amsterdam, 020-

227351. 

De taak van deze groep is: 
a) een coordinerende: zorgen dat alle gewenste gebieden 

worden bestreken, praktische spreiding over de tijd en 
het vermijden van onnodige duplicatie; 

b) een stimulerende: aantrekken van talent, suggesties voor 
werkplan, bevorderen van publlcatie; 

c) een bemiddelende: het oplossen van moeilijkheden tussen 
werkgroepen of hun leden en andere werkgroepen, frac
tieleden, afdelingen. 

De werkgroepen zijn over de coordinatoren verdeeld. Dit is 
in de onderstaande lijst van werkgroepen aangegeven. 
Werkgroepleden wordt verzocht zich steeds in eerste aan
leg tot het aangegeven coordinerend bestuurslid te wenden. 

Medewerkers gevraagd 
De werkgroepen zijn open. Dat wil zeggen dat een ieder, 
lid, aanhanger of belangstellende, lid van iedere werkgroep 
kan worden door zich op te geven, hetzij bij het landelijk 
secretariaat, bij secretaris of voorzitter van de betrokken 
werkgroep, of bij het coordinerend bestuurslid. Deson
danks is er nog steeds een tekort aan medewerkers : 
Wij kunnen ons voorstellen dat sommige deskundigen het te 
druk hebben om regelmatig met het studiewerk van de 
werkgroepen mee te doen. Voor hen wijzen wij op demo
gelijkheid om zich in het bijzonder voor adviezen aan de 
fractie beschikbaar te stellen. Dit is minder tijdrovend, 
tenminste voor degenen die in het vakgebied werkelijk goed 
zijn ingevoerd. Men geve zich op. 

Lijst van landelijke politieke 
werkgroepen en subgroepen 
(met tussen haakjes de naam van het coordinerend HB-lid) 

STAATSRECHT (Nagtegaal) 

voorzitter: F. Plate, Kinkelenburg 8, Apeldoorn, 05760-
34898 

secretaris: R. L. M. Verhagen, J.P. Heyestraat 20, Gouda, 
01820-4373 

JUSTITIE (Nagtegaal) 

voorzitter: W. Kingma, Amsterdamsestraatweg 13, Ab
coude, 02946-1597 

secretaris: H. van Beekhuizen, Herengracht 314, Amster
dam, 020-230726 

subgroep Strafrecht 

G. J. Hartog, J. J. Viottastraat 48, Amsterdam, 020-
120386 (k. 020-722593) 

subgroep Vrijheidsrechten 

mevr. J. Soetenhorst-de Savornin Lohman, Leidseweg 403, 
Voorschoten, 01710-21813 

BUITENLAND (Nagtegaal) 

voorzitter: P. van Heijnsbergen, Nieuwe Laan 183, Am
sterdam, 020-195452 

secretaris: M. C. Piek, Roggekamp 607, Den Haag, 070-
853652 
M. B. Eilgwirda, Barentzstraat 44, Den Haag, 
070-655241 

subgroep Oost-West 

P. van Heijnsbergen, Nieuwe Laan 183, Amsterdam, 0'2.0-
195452 

subgroep Ontwikkelingshulp 

A. P. G. N. van Suylichem, Nassaulaan 15, Leidschendam, 
01761-6790 

subgroep Europa 

W. C. Fiege, Van Neckstraat 11, Den Haag 
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subgmp Benelux 

E. J. W<!D Litsenburg, Rimburgerweg 16, Eygelshoven, 
04444-534 

subgtroep Vredesstrategie 

N.J. Prinsen, Middelweg 40, Wassenaar, 01751-6048 

subgmoep Vietnam 

J. Vo.swinkel, Dr. H. Colijnlaan 59, Rijswijk Z. H., 070-
904307 

subgnrep De West 

J. A. II!L Terburg, I. Kantstraat 330, Lombardijen-Rotter
dam, 010-320206 

DEFENSIE (Nagtegaal) 

voorzltter: A. van Rossum, Rembrandtlaan 61, Naarden, 
02159-17765 

secreti.-aris: J. ldsinga, Oostboezemkade 8, Gouda 

CUL1JUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK 
(mevr. Smits van Waesberghe) 

voorzltter: F. J. A. Schellen, Schuilinglaan 5, Voorschoten, 
01717-4370 

secrttaris: mevr. J. W. Lieffering-de Visser, Rozenstraat 
87, Den Haag, 070-634014 

subgroep Algemene cultuurpolitiek 

W. vm Zijll, Westkapellelaan 222, Den Haag, 070-396709 

subgzr:oop Gemeentepolitiek; algemene richtlijnen CRM 

E. van der Horst, De Gast 26, Zuidhorn, 05940-2418 

subg:roep Kunstzaken 

D. BJJeyleve, Nieuwlandseweg 47, Hilversum, 02150-13141 

subgroep Beeldende kunst 

C. Lieffering, Rozenstraat 87, Den Haag, 070-634014 

Subgwep Plaatselijke radio 

H. J. H. Sliepen, Alex. Boersstraat 5, Amsterdam 

subvoep Maatschappelijk Werk 

K. Gnool, Herculesstraat 30-1, Amsterdam, 020-724139 

subgroep Sport en Recreatie 

T. de Blank, Strausslaan 65, Apeldoorn, 05760-19621 

JEUGDBELEID (mevr. Smits van Waesberghe) 

voo"JZitter: 

secmaris: A. A. de Roo, Fred. van Eedenstraat 29, Voor
burg, 070-860285 

STUli!RGROEP PLANNING (Schwarz) 

voodopig voorzitter: 
J. Hendriks, Pieter Keylaan 76, Bloemendaal, 
023-66058 

TECIHNOLOGIE (Mertens) 

voonzitter: H. J. G. Meyer, Dirck van Hornelaan 6, Waalre, 
04904-2703 

secra-etaris: mevr. Noothoven-van Goor, Tulburgseweg Oost 
57, Eindhoven, 040-66440 

SOCIALE EN ECONOMISCHE ZAKEN (Schwarz) 

voo:£itter: J. M. Brand, Van Ostadelaan 48, Naarden, 
02159-33568 

secretaris: K. Grool, Herculesstraat 30-1, Amsterdam, 
020-724139 

subf.noep Financit!n 

subgroep Economie 

G. S. van Boetzelaer, Frankenslag 52, Den Haag, 070-
546269 

subgroep Sociale Zaken 

K. Grool, Herculesstraat 30-1, Amsterdam, 020-724139 

subgroep Democratisering arbeidsverhoudingen 

K. H. Stroethoff, Visweg 20, Limmen N.H. , 02205-398 

LANDBOUW (Nagtegaal) 

voorzitter: J. Swierstra, Corn. Krusemanstraat 5, Leeuw
arden, 05100-24890 

secretaris: A.A. Jaarsma, Europaplein 5-VIII, Leeuwar
den, 05100-20008 

ONDERWIJS EN WETENSCHAP (Mertens) 

voorzitter: F. W. M. van der Ven, Piet Heinlaan 29, 
Oegstgeest, 01710-50607 

secretaris: G. G. van Blokland, Jan Steenlaan 27, Voor
hout, kant. 070-1B3526 

VERKEER (mevr. Smits van Waesberghe) 

voorzitter: H. J. Kleijn,. Henry Hagalaan 40, Voorburg, 
070-869930 

secretaris: mevr. M. Vroom-Mos, Keucheniuslaan 13, 
Amstelveen 

subgroep Algemeen vervoersbeleid 

A. J. M. van Westerop, H. Cleijndertweg 110, Amsterdam 

subgroep Verkeersveiligheid en -wetgeving 

M. W. van Gelder, Hobo-straat 2, Arkel Z. H., 01831-629 

subgroep PTT 

P.A. Calje, Weteringschans 231-IV, Amsterdam, 020-238304 

subgroep Luchtvaart 

voorzitter: K. Grool, Herculesstraat 30-1, Amsterdam, 
020-724139 

secretaris: Sj. Wiegersma, Burg. Amersfoortlaan 98, 
Badhoevedorp, 02968-3557 

subgroep Scheepvaart en -havens 

voorzitter: P. J. van Dijk, Ruimzicht 329, Amsterdam
Osdorp, 020-193349 

secretaris: J. J. van Oostendorp, Postbus 793, Amsterdam, 
020-118123 

RUlMTELIJKE ORDENING (Mertens) 

voorzitter: C. Wegener Sleeswijk, Bloemgracht 91, Am
sterdam, 020-242801 

secretaris: H. F. Bienfait, Prinsengracht 833, Amsterdam 

VOLKSHUISVESTING (Mertens) 

voorzitter: H. Blankenstijn, Sinnigvelderstraat 1, Weesp, 
02940-3200 

secretaris: mevr. M. W. Driessen-Hazebroek, Menno ter 
Braaklaan 79, Delft, 01730-40236 

VOLKSGEZONDHEID 

subgroep Gezondheidszorg (Schwarz) 

voorzitter: G. D. Kikkert, Van Zaeckstraat 69, Den Haag, 
070-241516 

secretaris: E. P. S. Posthuma, Witte de Withstraat 45 A, 
Rotterdam, 010-122286 
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subgroep Gezondheidsbescherming (Mertens) 

voorzitter: J. W. Copius Peereboom, Kastelenstraat 283-
III, Amsterdam, 020-421087 

secretaris: S. Troost, Van Baerlestraat 141, Vlaardingen, 
010-346042 

BEVOLKINGSPOLITIEK (Schwarz) 

voorzitter: mevr. F. H. S. Plas-Stoppelman, Jekerstraat 28, 
Amsterdam, 020-792361 

secretaris: mevr. A. Meyer-Huisman, Dirck van Horne
laan 6, Waalre, 04904-2703 

COMMISSIES 

De volgende commissies zijn geen landelijke politieke 
werkgroepen en worden hier slechts volledigheidshalve 
vermeld. 

ENQUETECOMMISSIE (Jongedijk) 

voorzitter: D. J. Jasper, Nachtegaallaan 8, Katwijk aan Zee, 
01718-4340 

secretaris: A. W. Voors, Oudwijkerveldstraat 72, Utrecht 

PANELCOMMISSIE (Jongedijk) 

voorzitter: G. Nooteboom, Ruigeweg 73, St. Maartensvlot
brug, 02246-454 

secretaris: H. Koenen, Pr. Margrietlaan 7, Maasland, 
01899-5268 

PUBLICITEIT (Warnaar) 

voorzitter: L. Capit, De Lairessestraat 128, Amsterdam, 
020-795692 

secretaris: mej. E. Bonger, Korte Koningstraat 4-I, Am
sterdam, 020-231638 

perscontacten: 
Jan G. Huygens, Loevesteinlaan 473 f, Den 
Haag, 070-663239 

Van het secretariaat 
De heer Hamstra (Secretaris Organisatie) zal ook in het 
vervolg steeds op dinsdag aanwezig zijn op het secretari
aat, tel. 020-226996 en is op andere dagen te bereiken op 
tel. 05200-32228. 

Leden, die de notulen van het Leidse Congres en van de 
algemene ledenvergadering te Arnhem wensen te ontvangen 
kunnen deze aanvragen bij het secretariaat. 

Op het secretariaat zijn een aantal rapporten van werkgroe
pen verkrijgbaar tegen betaling van f 1,- per stuk. De mo
gelijkheid is geopend om zich tegen betaling van f 10,- per 
jaar te abonneren op de toezending van alle in een jaar ver
schenen rapporten. 

Documentatie 
Ten behoeve van de afdelingen, werkgroepen, sprekers en 
individuElle leden wordt op het secretariaat een documenta
tie opgezet, welke uit de volgende onderdelen bestaat: 

a. een bibliotheek 
b. een zeer uitvoerige literatuurdocumentatie 
c. een dossierstelsel, waarin materiaal wordt verzameld 

omtrent een groot aantal onderwerpen 
d. een knipselverzameling. 

Op het secretariaat kan verder inzage worden verkregen 
van: 

1. de handelingen (met bijlagen) van de Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

2. literatuuroverzichten van: 
1. de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2. het Departement van Cultuur, Recreatie en Maat

schappelijk Werk 
3. het Departement van Onderwijs en Wetenschappen 
4. het Departement van Sociale Zaken en Volksgezond-

heid. 

Afdelingen, werkgroepen en sprekers zullen in het vervolg 
een maandelijks documentatie-bulletin ontvangen. 
Een catalogus van boekwerken en documentatiemateriaal 
kan op het secretariaat worden verkregen tegen betaling van 
f 2, 50. (Deze catalogus zal in de maand januari 1969 gereed 
komen). 

Van de penningmeester 
Contributie 1969 

Hierbij verzoek ik u dringend uw contributie voor 1969 te 
betalen. Hierdoor helpt u zowel de liquide positie van de 
partij als die van de afdelingen op een plezierig peil te 
houden. 

Contributie 1968 

Mocht u de contributie voor 1968 nog niet betaald hebben, 
met een girokaart of bankgiroformulier kunt u dit verzuim 
alsnog goed maken. 
Postgiro: 1304900 of AMRO-BANK, hoofdkantoor Amster
dam. 

Cont ributie re geling 

Leden, die een jaarinkomen hebben onder f 10. 000,-- be
talen f 15,-- per jaar; tot f 15. 000,-- betalen f 25,-- per 
jaar; boven f 15. 000,-- wordt men verzocht een contributie 
van f 50,--; boven f 25.000,-- een contributie van f 75,-
en boven f 35.000,-- een contributie van f 100,-- te beta
len. 
Een tweede gezinslid betaalt de helft van deze bijdragen. 
Na overleg met de penningmeester van het hoofdbestuur of 
van een plaatselijke afdeling kunnen voor bepaalde groepen 
(studenten, dienstplichtige militairen en werklozen) uitzon
deringen worden gemaakt op bovengenoemde regeling. 

Aanhangers, betalen een bijdrage van f 5,-- per jaar voor 
de kosten van registratie. Voor het eerste jaar dient dit 
bedrag bij aanmelding betaald te worden. 

Donateurs, zijn allen die geen lid zijn van D'66 en jaarlijks 
vrijwillig bijdragen aan de geldmiddelen van D'66. 

Betalingsmogelijkheden 

Postgiro : 1304900 
Bankrelatie : Amro Bank, hoofdkantoor Amsterdam 
Beide t. n. v. : Penningmeester D'66, 

Keizersgracht 576 
te Amsterdam. 

Financieel Overzicht 

Bij het ter perse gaan van deze "Informatie Democraat" was 
het niet mogelijk de jaarrekening over 1968 gereed te heb
ben. 

In het maartnummer van Democraat zal een verkort finan
cieel verslag over 1968 gepubliceerd worden. 

De jaarrekening over 1968 zal na 1 maart 1969 op aanvraag 
verkrijgbaar zijn bij het secretariaat te Amsterdam. 
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Model 
schenking periodieke 
uitkering 

Hedem de negentienhonderd negen en zestig 
verscheen voor mij, Meester , notaris ter 
standplaats , in tegenwoordigheid van de na 
te noemen getuigen : 

de Heer/Mevrouw/Mejuffrouw 

op 
wonende te 

, geboren te 
, van beroep 

De comparant(e) verklaart zich bij deze te verbinden om ge
duremde een termijn van drie jaren jaarlijks op de eerste 
van de maand * 
voor de eerste maal op een , en voor de 
laatste maal op een ' doch ten hoogste zo-
lang hij (zij) in leven is, telkens te betalen aan de politieke 
partij Democraten '66, gevestigd te 's-Gravenhage, een 
bedrag groot f 
De ounparant(e) is mij, notaris, bekend. 
Waa:l'lan akte. 

* De schenking kan eenmaal per jaar (b. v. op 1 mei van 
drie achtereenvolgende jaren), of ook b. v. in zes opeen
volgende halfjaarlijkse termijnen, geschieden. 

TOELlCRTlNG 

Bijd.rmgen aan politieke partijen zijn aftrekbaar voor de ln
komSJenbelasting als giften en schenkingen, doch alleen voor
zovrur deze bijdragen al of niet gecombineerd met andere 
aftrrukbare bedragen 1% van het belastbaar inkomen teboven 
gaam. 

Door de bijdrage als periodieke uitkering in te kleden, is 
deze altijd volledig aftrekbaar. Tot een dergelijke perio
dieke uitkering dient men zich te verbinden voor tenminste 
driejitren, en een en ander moet geschieden bij notari~le 
akte. 

Indie1n. het totaal van de aldus schuldig erkende bedragen 
f 5. IWO, -- overschrijdt, is schenkingsrecht verschuldigd. 

Eemroudigheidshalve is een model voor een dergelijke akte 
hienlbij opgenomen, waarmede men zich tot zijn notaris kan 
wenden. Aan deze notaris dient te worden verzocht recht
streeks copie van de akte aan het secretariaat van D'66, 
Keizersgracht 576 te Amsterdam te zenden, aangezien het 
hoofdbestuur dan zal zorgdragen voor acceptatie van de 
schenking, hetgeen eveneens bij notari~le akte dient te 
gesehieden. 

Desmewenst kunt u de Heer te Amsterdam 
macfuiigen namens u de periodieke schenking notarieel te 
verlii~den door opzending van het volgende door u ingevulde 
ondertekende machtigingsformulier aan ons secretariaat: 

"tDndergetekende, , wonende te 
, geboren , van beroep 

, machtigt hierdoor de heer te 
Am.sterdam om namens hem bij norati~le akte aan de 
ve-reniging politieke partij Democraten '66, gevestigd te 
's-Gravenhage, te schenken een periodiek bedrag van 

per zes (twaalf) maanden, en gedurende drie ja-
ren, voor de eerste maal op en voor de 
~tste maal op , onder voorwaarde , 
&t hij op elke betalingsdatum in leven is. " 

Hoofdbestuurslid J. H. van Ar
denne is verhuisd naar: 
Schoutenstraat 32, 
Arnhem- Presikhaaf. 
Tel. 08300 - 36548. 
De heer van Ardenne is regio
vertegenwoordiger voor Zee
bind, en blijft, ook vanaf zijn 
nieuwe ad res, de belangen van 
deze regio behartigen. 

Hoofdbestuur 
Het op 14 december 1968 gekozen Hoofdbestuur heeft de 
functies als volgt verdeeld: 

Dagelijks bestuur 
Voorzitter: 

J. A. P.M. Beekmans, Beatrixlaan 4, Melissant, 
tel. 01877-698 

1e Vice-voorzitter: 
H. J. Zeevalking, Evert Cornelisstraat 28, Utrecht, 
tel. 030-32567 (kant. 070-111736) 

2e Vice-voorzitter: 
H. Jongedijk, van Montfoortlaan 20, Wassenaar, 
tel. 01751-5970 

Secretaris-politiek: 
E. W. van Praag, Willemsparkweg 18, Amsterdam, 
tel. 020-794837 

Secretaris-organisatie: 
B. Hamstra, Hogenkampsweg 56, Zwolle, 
tel. 05200-32228 

Penningmeester: 
H. A. A. Dijsselbloem, dr. H. A. Colijnstraat 22, Uit
hoorn, tel. 02975-4016 

Contact Landelijke Werkgroepen: 
N. Schwarz, Schoutenstraat 9, 's-Gravenhage, 
tel. 070-245189 

Publiciteit: 

Lid: 

F. Warnaar, Jisperveldstraat 528, Amsterdam, 
tel. 020-262578 

P. Fetter, Boulevard 143, Katwijk aan Zee, 
tel. 01718-3375 I kant. 070-654180 

Overige leden van het Hoofdbestuur 
Contact met Landelijke Werkgroepen: 

J. Nagtegaal, Leeuweriklaan 8, Rotterdam, 
tel. 010-184670 I kant. 010-139160 
Mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe-Bakker, Reil 
gerlaan 4, Leidschendam, tel. 01761-4922 

Regio Noord (Groningen, Friesland, Drente): 
Th. P M. de Jong, Middelstumerweg 11, Onderden
dam, tel. 05901-9259 

Regio Overijssel: 
S. Schuyer, Campuslaan 28, Enschede, 
tel. 05420-44644,.. tst. 2788 of 3006 

Regio Gelderland: 
M. F. F. A. de Neree tot Babberich, Babberichseweg 
86, Babberich, tel. 08364-283 

Regio Utrecht en 't Gooi: 
G. Stappershoef, Laan 1940-1945 rtr. 67, Hilversum, 
tel. 02150-15202 
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Regio Noord-Holland (uitgezonderd 't Gooi): 
H. W. M. Stokvis, Volkerakstraat 290, Den Helder, 
tel. 02230-16938 

Regio Zuid-Holland: 
Mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe-Bakker, Rei
gerlaan 4, Leidschendam, tel. 01761-4922 

Regio Zeeland: 
J. H. van Ardenne, Schoutenstraat 32, Arnhem...,Pre
sikhaaf, tel. 08300-36548 

Regio Brabant (Oost): 
W. L. Sluis, Pasteurlaan 51, Eindhoven, 
tel. 040-12922 I kant. 15999 

Regio Brabant (West): 
R. L. Blik, Katerstraat 6, Vessern, 
tel. 04979-335 

Regio Limburg: 
E. J. van Litsenburg, Rimburgerweg 16, Eygelshoven, 
tel. 04444-534 

Assistentie Regio Zuid-Holland: 
A. P. van der Jagt, Rochussenstraat 247A, R'dam, 
J. J. van der Kaaden, Nicolaistraat 3, Den Haag, 
tel. 070-392583 

Tweede Kamerfractie" 0'66 
Mr.H.A. F.M.O.van Mierlo, Herengracht 26, Amsterdam, 

tel. 020-241734 
A. de Goede, Brederode 28, Leiderdorp, tel. 01710-42421 
Drs. M. Dijkstra, Hoofdstraat 84, Beesterzwaag, tel. 05126-

1606 
Mej. Mr. A. M. Goudsmit, Nic. Anslijnstraat 95, A' dam, 

tel. 020-195313 
Drs. E. C. Visser, v. Baerlestraat 63 bv, Amsterdam, 

tel. 020-710804 
Drs. E. Nypels, Cederlaan 11, Rijswijk Z. H., tel. 070-

905771 
Mr. M. J. J. A. Imkamp, Willemstraat 55, Den Haag, 

teL o7o-6o556o 

Commissies 
Rapportagecommissie: 

M. v. d. Kimmenade 
H. Meyer 
T. Mulie 
R. Ovezall 
M. Polhuis 

Geschillencommissie: 
W.Hartkamp 
A. Josephus Jitta 
A. Lorier 
E. Lukacs 
J. v. d. Pijl 
Mevr. J. Tielens-de Haan 
H. Verhaar 
L. Vooys 
J. Witting 
W. van Zijll 

Programmacommissie: 
H. van Mierlo 
E. Nypels 
N.Schwarz 
J. Nagtegaal 
P. Fetter 
H. van Beekhuizen 

Kascommissie: 
J.v.d.Ven 
A. de Vries 
S. Wiegersma 

Mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe-Bakker 
A. v. d. Burg 
J. Elders 
B. Hekkert 
F.A. Hijmans 
H. Moerkerk 
P. Zeven 

Led en 
donateurs en aanhangers 
D'66 kent leden, donateurs en aanhangers. 
Lid kan worden iedere Nederlander, die redelijkerwijs ge
acht kan worden in te stemmen met de grondgedachten van 
D'66 en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden bij j 
het Landelijk Secretariaat. 
Leden hebben het recht: 
a. alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussie 

deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waar
van zij als zodanig deel uitmaken; 

b. deel uit te maken van werkgroepen en hun vertakkingen 
en daarin stem uit te brehgen bij de vaststelling van 
rapporten en adviezen; 

c. hun stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten 
die door D'66 gesteld worden voor een vertegenwoordigend 
lichaam; 

d. kandidaat te staan voor bestuursfuncties; 
e. kandidaat te staan namens D'66 voor een vertegenwoor

digend lichaam; 
f . bestuursvergaderingen, uitgezonderd die van het dage

lijks bestuur, na voorafgaande melding bij het bestuur 
als toehoorder bij te wonen, met dien verstande, dat de 
fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergade
ring geheel of gedeeltelijk besloten kan verklaren. 

De rechten aan het lid!Jlaatschap verbonden kunnen worden 
uitgeoefend zodra aan· de contributieverplichting is voldaan. 

Aanhangers zijn zij, die voldoen aan de eisen van het lid
maatschap, geen lid z,ljn van enige politieke partij en zich 
als aanhanger hebben gemeld bij het secretariaat. 

Een aanhanger heeft het recht: 
a. alle ledenvergaderingen bij te wonen en daarbij aan de 

discussies deel te nemen, met dien verstande, dat de 
fungerend voorzitter een ledenvergadering besloten kan 
verklaren wanneer het gedrag van !eden onderwerp van 
bespreking is, en dat voor het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering hetzelfde bedrag wordt betaald als door 
het hoofdbestuur aan de leden van D'66 wordt gevraagd; 

b. deel uit te maken van landelijke politieke werkgroepen 
en hun vertakkingen; 

c. hun stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten 
die door D'66 gesteld worden voor een vertegenwoordi
gend lichaam. 

Donateurs zijn zij, die geen lid zijn van D'66 en jaarlijks 
vrijwillig bijdragen aan de geldmiddelen van D'66. 

Radio-uitzendingen 
van 0'66 

Dinsdags om de veertien dagen, 
op onderstaande data, 's avonds 
om tien voor half zeven via 
Hilversum 2, 298 m. 

januari 
februari 
maart 
april 
mei 

21 
4, 18 
4, 18 
1, 15, 29 
13, 27 

Luisteren naar deze uitzendin
gen geeft u informatie over het 
wel en wee in en om D'66. 
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Besluiten van de Algemene 
Ledenvergadering 
gehouden te Arnhem 
op 14 en 15 december 1968 

In de algemene ledenvergadering :)p 14 december 1968 wer
den de gewijzigde statuten en het Huishoudelijk Reglement 
vastgesteld. Het bestuur werd gemachtigd de Koninklijke 
goedkeuring op de nieuwe statuten aan te vragen. 

In het Huishoudelijk reglement werden bepalingen opge
nomen omtrent de mogelijkheid toe te treden als "aanhan
ger" van D'66. De vergadering verwierp de in de ontwerp
statuten opgenomen bepaling, dat nieuwe leden door het 
Hoofdbestuur eventueel zouden kunnen worden geweigerd, 
zodat na de inwerkingtreding der nieuwe Statuten iedereen, 
die zfich als lid aanmeldt, als zodanig dient te worden inge
schreven. 
Ook w;erd door de vergadering verworpen de indeling van 
de afdelingeh in districten. In de plaats daarvan werd de 
bepaling opgenomen, dat de afdelingen worden verenigd in 
regio's. 

In dezelfde vergadering werd voorzien in de door periodieke 
aftreding opengevallen plaatsen in het Hoofdbestuur. 
Omdlat het in de bedoeling lag nog dezelfde dag een nieuw 
dageUjks bestuur te kiezen werd - ditmaal zonder gebruik 
te maken van een computer - door een team van medewer
kers in grote haast de uitslag van de hoofdbestuursverkie
zingen berekend. Gebleken is, dat bij die haastige bereke
nin~n een fout is gemaakt, tengevolge waarvan niet de 
heren van Leeuwen en Mertens in het Hoofdbestuur bleken te 
zijn gekozen, maar de heren Blik en Stappershoef. 
De werkiezingsuitslagen zijn daarna nog eens door twee 
teallll$, respectievelijk onder leiding van de heren de Goede
ren en Koenen, nagerekend, waarbij de gewijzigde uitslag 
werni bevestigd. 
Op 15 december werden de voorstellen van de Staatsrecht 
corrumissie tot herziening en uitbreiding van de staats
rechtparagraaf in het politiek program met de daarop inge
diende amendementen behandeld. De herziene staatsrecht
paragraaf werd definitief vastgesteld en zal nu in een 
niemve druk van het programma worden opgenomen. 
De jaarverslagen van secretaris en penningmeester wer
den aangenomen voor kennisgeving, evenals de verslagen 
van de kascommissie. Aan de penningmeester en de oud
penningmeesters werd decharge verleend. 
De vergadering stelde een nieuwe contributieregeling vast, 
voo:r het jaat 1969 (zie elders in dit nummer). 
Vemler benoemde de vergadering een nieuwe kascommissie, 
een geschillencommissie, een rapportagecommissie en een 
aamtalleden van de programmacommissie. De samenstel
ling: van deze commissies is elders in dit nummer opge
nomen. 

Uitgaven van D'66 
en haar werkgroepen 
Verkrijgbaar door overmaking van f 1,- per exemplaar op 
giro 1304900 t. n. v. Democraten'66, Amsterdam onder 
vermelding van bestelnummer. 

bestelnr. 

I. STAATSRECHT 

II. 

Rapport over herziening van het kiesstelsel voor de 
Staten- Generaal. 
Rapport betreffende staatsrechtelijke vernieuwing. 

TECHNOLOGIE 
Discussienota over de "Technologische ontwikkeling 
en de Nederlandse samenleving". 

ONDERNEMlNGSRECHT 
III A. Pre-advies inzake de herziening van het onderne

mingsrecht; dl. 1. Jaarverslaggeving en enquete
recht. 

III B. Pre-advies inzake de herziening van het onderne
mingsrecht; dl. 2. Ondernemingsraad of personeels
raad. 

IV. ONDERWIJS 
Discussienota "Onderwijs; eerste deel - Het niet
wetenschappelijk onderwijs, 37 stellingen met toe
lichting". 

V. BUITENLAND EN DEFENS!E 
"Nederland in de NAVO? Ja, maar ..... ; eindrap
port behandeld in deelcongres juni 1968. 

VI. INTEGRALE PLANNING 
Congresstukken (stellingen en rapporten) en verslag 
van het studiecongres mei 1968. · 

VII. AFDELING LEIDSCHENDAM 
"Democratie in Leidschendam, een onderzoek naar 
de verhouding kiezer/gekozene in Leidschendam". 

IX. HOOFDBESTUUR 
"Open deelneming en internationale gerichtheid; een 
eerste bijdrage tot discussie"; de door het hoofdbe
stuur ingediende en op het Leidse congres geamen
deerde Bijlage bij de 1e resolutie en enkele alterna
tieve gedachten. 

verschijnt binnenkort: 

VIII. HOOFDBESTUUR 
Programma van de Politieke Partij Democraten'66, 
4e druk. 

X. ONDERNEMINGSRECHT 
Over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 

DE KEUZE VAN D'66 

inhoud: 
rede gehouden door H. van Mierlo op het congres te Leiden 
september 1968; 
inleiding op de congresresoluties; 
de congresresoluties. 

Verkrijgbaar door overmaking van f 1, 90 op giro 1304900 
t. n. v. Democraten' 66, Amsterdam onder vermelding van: 
verzoek toezending van De Keuze van D'66. 

MAANDBLAD DEMOCRAAT f 6,- per jaar. 

opgave bij: Administratie Democraat, Keizersgracht 576, 
Amsterdam. 
Giro 1477777 t. n. v. Adm. Democraat Amster
dam. 
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Hoe vverkt het 
door 0'66 
voorgestelde 
kiesstelsel 
Op het Arnhemse congres beslist D'66 te streven naar een 
meervoudig districtenstelsel, waarbij de districtsverte
genwoordigers worden gekozen volgens "het stelsel van de 
enkelvoudige facultatief overdraagbare stem, overeenkom
stig de door Van den Bergh gegeven regels". 
Wat dit precies inhoudt vindt u hieronder. 

Allereerst dit: 
"Enkelvoudige facultatief overdraagbare stem" betekent: 
- iedere kiezer brengt een stem uit; 
- deze stem is overdraagbaar, maar aileen voor zover de 

kiezer zulks wenst en uitdrukkelijk aangeeft aan wie. 

De werking van dit kiesstelsel is in hoofdzaak aldus. 

1. Het stemmen 
Op zijn stembiljet vindt de kiezer de namen van de kan
didaten met vermelding van de politieke partij waartoe 
zij behoren. Een partij kan per district naar believen 
een of meerdere kandidaten stellen. 
Bij de naam van de kandidaat van zijn eerste voorkeur 
plaatst de kiezer het cijfer "1". Acht de kiezer meerde
re kandidaten aanvaardbaar, dan plaatst hij bij hun na
men resp. de cijfers "2", "3", enz. in volgorde van 
zijn afnemende voorkeur. 
De kiezer is daarbij in het geheel niet verplicht zich tot 
kandidaten van een partij te beperken. Ook in het bepa
len van de vorgorde is hij geheel vrij. Het aangeven van 
verdere voorkeuren na de eerste is niet verplicht. Kan
didaten die de kiezer niet wenst te steunen worden niet 
genummerd. 

2. Het bepalen van de uitslag 
In eerste instantie geldt elk stembiljet uitsluitend voor 
de kandidaat die daarop door de kiezer met "1" is aan
geduid. Na het tellen der stemmen wordt vastgesteld Of, 
en zo ja, welke kandidaten de kiesdeler hebben behaald. 
Deze zijn zonder meer gekozen. 
Zullen enerzijds de meeste kandidaten de kiesdeler niet 
hebben behaald, anderzijds zullen de gekozen kandida
ten veelal een aantal stemmen hebben behaald groter 
dan de kiesdeler. Allereerst wordt nu dit "teveel" aan 
stemmen overgedragen aan de kandidaten, die op de be
treffende biljetten door de kiezers met een "2" zijn aan
gednid. Alle biljetten van een gekozen kandidaat worden 
daartoe overgedragen aan de respektieve kandidaten van 
tweede voorkeur, maar daarbij houden die biljetten niet 
hun oorspronkelijke stemmenwaarde. Stel een kandi--
daat A verkreeg 80. 000 stemmen, terwijl de kiesdeler 
50.000 bedraagt. Hij heeft dan 30. 000 stemmen teveel. 
Bij overdracht behoudt elk biljet nu een resterende 
stemmenwaarde gelijk aan 30. 000 : 80. 000 = 0, 375, 
want kandidaat A verbruikte van elke stem in feite 
slechts het 50.000/80. OOOe deel (0, 625). 
Nadat aldus alle biljetten, welke in eerste instantie 
voor een gekozen kandidaat golden, zijn overgedragen 
aan de daarop vermelde, nog niet gekozen kandidaten 
van naast-lagere voorkeur, wordt vastgesteld welke kan-

didaten daardoor eveneens de kiesdeler behaalden en 
daarmee gekozen zijn. Zijn er zulke kandidaten, dan is 
de kans groot dat ook zij weer een "overschot" hebben. 
Dan worden weer alle biljetten van zo'n in tweede in
stantie gekozen kandidaat met verlaagde stemmenwaarde 
overgedragen aan de op die biljetten door de kiezers 
als naast-lagere voorkeur aangegeven, niet reeds geko
zen kandidaten. 
Een voorbeeld: Op 60.000 van de 80.000 biljetten van 
kandidaat A uit het hiervoor gegeven getallenvoorbeeld 
hebben de kiezers als tweede voorkeur aangegeven kan
didaat B (als A en B door dezelfde partij zijn gekandi
deerd een veel voorkomend geval). 
B had zelf reeds 35. 000 eerste-voorkeur stemmen be
haald. Hij krijgt er nu nog 60. 000 stembiljetten met
verlaagde stemmenwaarde bij. De gezamenlijke stem
menwaarde daarvan bedraagt 60. 000 x 0, 375 = 22. 500 
stemmen. In totaal bezit B thans 35. 000 + 22. 500 = 
57. 500 stemmen. De kiesdeler bedraagt nog steeds 
50. 000, zodat B na zijn verkiezing nog 57. 500 - 50. 000 
= 7500 stemmen over heeft. Elk stembiljet uit het pak
ket van B wordt nu weer overgedragen aan de daarop 
gegeven, nog niet gekozen kandidaat van naast-lagere 
voorkeur. Daarbij wordt de waarde van elk stembiljet 
nu vermenigvuldigd met de breuk 7500 : 57. 500 = 0,13. 
De biljetten waarop B als eerste voorkeur werd ge
noemd krijgen dus een stemmenwaarde a 0,13, maar de 
stembiljetten, welke B van A ontving krijgen nu een stem
menwaarde a 0, 13 x 0, 375 = 0, 049 ~ ~ 
Als tengevolge van de laatste overdracht van een stem
menoverschot niet opnieuw een volgende kandidaat de 
kiesdeler behaalde, terwijl toch nog niet alle zetels ver
vuld zijn, vervolgt de procedure aldus,. De kandidaat 
(Z) met het geringste aantal stemmeD. (=de som van de 
op hem uitgebrachte eerste-voorkeur stemmen en de 
gezamenlijke stemmenwaarde van alle door overdracht 
verkregen biljetten) valt nu af. 

Elk voor Z geldend biljet wordt nu zonder waardever
mindering overgedragen aan de daarop als naast-lagere 
voorkeur aangegeven, nog niet gekozen kandidaat (Z 
heeft immers zelf geen stemmen verbruikt). Dan wordt 
nagegaan of tengevolge daarvan een volgende nog niet 
gekozen kandidaat de kiesdeler heeft behaald. 
Zo neen, dan valt de kandidaat (Y), die nu het geringste 
aantal stemmen bezit, af en wordt gehandeld als bij het 
afvallen van Z. 
Zo ja, dan wordt eerst weer het eventuele overschot van ' 
de laatst gekozen kandidaat (C) op de hierboven be
schreven wijze overgedragen. Kan dientengevolge nog 
geen volgende kandidaat gekozen worden verklaard, dan 
wordt met de afvalprocedure vervolgd. 
Zo laat men telkens kandidaten onder overdracht van de 
voor hen geldende biljetten afvallen totdat er weer een 
volgende kandidaat gekozen kan worden verklaard. Van 
die kandidaat wordt dan eerst het eventuele overschot 
overgedragen alvorens weer met de afvalprocedure te 
vervolgen. Deze gang van zaken wordt nu voortgezet tot 
alle zetels vervuld zijn. 

Biljetten welke moeten worden overgedragen, maar waarop 
geen nog niet gekozen of afgevallen kandidaat als verdere 
voorkeur is aangegeven (z. g. uitgeputte biljetten), worden 
verder genegeerd. De betrokken kiezers worden geacht 
verder blanco te hebben geatemd. 

Het bepalen van de uitslag zal met behulp van een computer 
snel en gemakkelijk kunnen geschieden. Details daarom
trent, ook voor wat betreft de daaraan aan te passen in
richting van de stembiljetten, kunnen hier buiten beschou
wing blijven. 
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Uitslag H.B. verkiezing 
te Arnhem 
Aan de Stemcommissie van het op 14 en 15 december 1968 
te Arnhem gehouden congres van de Politieke Partij D'66, 
i. c. de heren Franken, J. J. Groot en N.D. van Gelder. 

Rapport inzake de tijdens het op 14 en 15 december 1968 te 
Arnhem gehouden congres van D'66 op 14 december gehouden 
hoofdbestuursverkiezing. (door A. C. de Goederen, op ver
zoek van het Hoofdbestuur bij monde van de heer H. J. Koe
nen belast met het depouillement 1) ). 

Bij deze verkiezing dongen 16 kandidaten naar 11 vacatures. 
Er werd een aantal opvolgend genummerde stembiljetten 
uitgegeven. Hiervan werden de nummers 1 t/m 16 en 18 
t/m 184, dus in totaal 183 biljetten, door ondergetekende 
ter telling ontvangen. Van deze 183 biljetten waren er 9 
toen reeds gemerkt "ongeldig". De overige 174 werden alle 
geldig bevonden. 
De uitslag van de stemming werd bepaald overeenkomstig 
het Huishoudelijk Reglement Hoofdbestuursverkiezingen, 
zoals gepubliceerd in de Congresdemocraat, echter met de
ze afwijkingen, dat de stemmenwaarde van elk biljet werd 
uitgedrukt in een tiendelige breuk, welke op drie decimalen 
werd afgerond, en dat biljetten met een restwaarde lager 
dan 0, 01 verder buiten beschouwing werden gelaten. 
Op grond van een voorlopige uitslagbepaling onder mijn 
verantwoordelijkheid, nog in de avond van 14 december, 
werden gekozen verklaard: van Ardenne, Dijsselbloem, 
Fetter, de Jong, Jongedijk, van Leeuwen, Mertens, de 
Neree tot Babberich, van Praag, mevr. Smits van Waes
berghe-Bakker en Stokvis. Afgewezen verklaard werden 
Blik, Groot, van der Meyden, Nooteboom en Stappershoef. 
Bij controles op 18 en 19 december, eveneens onder mijn 
verantwoordelijkheid, werden echter in de Arnhemse uit
slagbepaling fouten ontdekt. Na correctie daarvan bleek dat 
inplaats van de heren van Leeuwen en Mertens de heren 
Blik en Stappershoef gekozen waren. 
Deze uitkomst werd bevestigd door een onafnankelijke her
berekening, welke op 20 december werd uitgevoerd door 
mevr. Katrie van der Kaaden en H. J Koenen. 
De complete uitslag met alle fasen van het depouillemeilt 
volgt hier (cijfers verkregen bij de controle op 19 decem
ber). Verklaring der tekens: 
1, 2, etc. = aantal stemmen per kandidaat na 1e fase, 2e 
fase, etc. van het depouillement; G = gekozen; N = afgeval
len; 0 = stemmenoverschot voor overdracht; C = over
drachtsco~ffici~nt (de waarde van alle voor een gekozen 
kandidaat geldende biljetten werden met dit geval vermenig
vuldigd alvorens te worden overgedragen aan de op dit bil
jet genoemde nog niet gekozen of afgevallen kandidaten van 
naast-lagere voorkeur). 

~~EEl~~~~~-----------~------~------~---------~-----
van Ardenne 
Blik 
Dijsselbloem 
Fetter 
Groot 
de Jong 
Jongedijk 
van Leeuwen 
Mertens 
van der Meyden 
de Neree 
Nooteboom 
van Praag 
Mevr. Smits 
Stappershoef 
Stokvis 

Totaal 

12 
6 
6 

37 G 
5 

18 G 
10 

3 
2 
5 

17 G 
4 

12 
17 G 

8 
12 

22 0,595 

3 0,167 

2 0,118 

2 0,118 

174 (kiesdeler = 15) 

14,517 
7,878 
9,924 

5, 713 

14,189 
5,616 
5,309 
5 

6,188 
14,591 

9,706 
15,402 

~~E~i~~i~~---------Q _________ Q ________ ~----------~---
van Ardenne 14,621 14,621 
Blik 7,878 7,878 
Dijsselbloem 9, 940 9,940 
Fetter 
Groot 5, 713 5, 713 
de Jong 
Jongedijk 14,215 14,215 
van Leeuwen 5,616 5,616 N 
Mertens 5,419 10,419 
van der Meyden 5 N 
de Neree 
Nooteboom 6,214 6,214 
van Praag 14,659 14~ 659 
Mevr. Smits 
Stappershoef 9,732 9,732 
Stokvis 0,402 0,026 

1) technische term voor het tellen van de stemmen. 

~~Elg~~~~-------~------~ _____ g _______ § _________ ~---
van Ardenne 
Blik 
Dijsselbloem 
Groot 
Jongedijk 
Mertens 
Nooteboom 
van Praag 
Stappershoef 

14,621 
8,473 

10,535 
7, 713 

15,215 G 0, 215 0, 014 
10,419 
6,214 

15, 372 G 0, 372 0, 024 
10,445 

14,635 
8,511 

10,697 
7,855 

10,481 
6,266 N 

10,459 

17,420 G 
10,537 
10,711 

7,997 

10,481 

10,591 

~~EEl~~~~~-----9------~-------~-------~{!Q _____ g ____ g 
van Ardenne 2,420 
Blik 
Dijsselbloem 
Groot 
Jongedijk 
Mertens 
Nooteboom 
van Praag 
Stappershoef 

Samenvatting 

Gekozen werden: 

0,139 
11,101 
11,292 

8, 080 N 

10,481 

11,007 

van Ardenne 
Blik 
Dijsselbloem 
Fetter 
de Jong 
Jongedijk 

12,101 G 
15,043 G 

11,076 N 

13,246 G 

de Neree tot Babberich 
van Praag 

I, 043 

.. 

Mevr. Smits van Waesberghe-Bakker 
Stappershoef 
Stokvis 

Niet gekozen werden: Groot 
van Leeuwen 
Mertens 
van der Meyden 
Nooteboom 

Rijswijk ZH, 22 december '68 

A. C. de Goederen. 
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Secretariaatsadressen 
afdelingen D'66 
ALMELO 

Rengelinkstraat 19 

AMERSFOORT 
Leusderweg 184 

AMSTELLAND 
Julianaplantsoen 225, Diemen 

AMSTELVEEN 
Pallieterstraat 49 

AMSTERDAM 
Jisperveldstraat 528 

APELDOORN 
Postbus 34 

ARNHEM 

05490/5785 

03490/14939 

020/922465 

02964/11338 

020/262578 

van Wassenaerheuvel 107, Oosterbeek 08307/2146 

BAARN/SOEST 
Maatkampweg 16, Baarn 

BERGEN OP ZOOM 
Heilige Geestland 28 

DE BIL./BILTHOVEN 
Kymetenlaan 114, 

BODEGkVEN 
Vrije Nesse 28 

BREDA 
Liesboslaan 81 

CAPELLE A/D IJSSEL 
Fazantstraat 64 

De Bilt 

DELFT/WESTLAND 
Heemskerkstraat 17, Delft 

DE VENTER 
Kamperstraat 14 

DOETINCHEM 
Spinbaan 9 

DORDRECHT 
Oost Kinderdijk 8, Alblasserdam 

DRENTHE 
Brinkstraat 11, Hoogeveen (Dr. ) 

EEMSMOND 
Rigelstraat 7, Delfzijl 

EIBERGEN 
Kerkstraat 12 

EINDHOVEN 
Amazonenlaan 61 

EMMEN 
Leemkoelen 17 

02154/4823 

01640/6562 

030/786945 

01600/42862 

010/334914 

01730/21879 

05700/15552 

01859/2955 

05280/4225 

05961/2879 

040/39993 

05910/14547 

ENSCHEDE 
Cort v. d. Lindenlaan 18 

FRIESLAND 
Titia Bogardastraat 2, Franeker 

GOEREE/OVERFLAKKEE 
Beatrixlaan 4, Melissant 

GOO! 
Legrasweg 12, Laren (N.H.) 

GOUDA 
J.P. Heyestraat 20 

GRONINGEN 
Postbus 416 

GROOT/ ALKMAAR 
Aart de Gelderlaan 38, Alkmaar 

DEN HAAG 
Robertaland 11 

HAARLEM 
Prof. Eykmanlaan 94 

HAARLEMMERMEER 
Burg. Amersfoordtlaan 98, 
Badhoevedorp 

HEERENVEEN 
Badweg 6 

HEERLEN 
tijd.: Mgr. Schrijnenstraat 57 

DEN HELDER 
Koningstraat 60 

HELMOND 
Straakvense Bosdijk 2? 

HENGELO OV. 
Stationsplein 39 

HOOGEZAND/SAPPERMEER 
Van Linschotenstraat 77, Hoogezand 

HUIZEN 
Trompstraat 31 

LEEUWARDEN 
Europaplein 5 VIII 

LEIDEN 
Dr. Vlaanderenlaan 13, 
Koudekerk a/d Rijn 

LEIDSCHENDAM 
Van Ruysdaellaan 32 

DE LIEMERS 
Vondellaan 32, Zevenaar 

extra nummer 
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05170/3309 

01877/698 

02153/55681 

01820/4373 

02200/20462 

070/854263 

023/87531 

02968/3557 

04440/16581 

02230/3756 

04920/38147 

05400/19518 

05780/4662 

02152/3014 

05100/20008 

01710/2351l 

01761/6355 
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MAASTRICHT 
Pres. Kennedystraat 8, 
Am by-Maastricht 

NOORD EN MIDDEN ZEELAND 
Seissingel 52, Middelburg 

NIJMEGEN 
Malvert 85/40 

OOST. FLEVOLAND 
Weidehof 8, Biddinghuizen 

OOST. MIJNSTREEK 
Heiveldplein 28, Kerkrade 

oss 
Willem-III-laan 6 

ROERMOND 
Broekhin Z. 0. 11 

ROTTERDAM 
Koninginneweg 42 

RIJSWIJK 
Dr. Augustijnlaan 3 

SCHAGEN 
Grote Sloot 120, Burgerbrug 

SCHIEDAM 
Willem de Zwijgerlaan 48 

STADSGEWEST DEN BOSCH 
Jac. Obrechtstraat 6, Den Bosch 

STADSKANAAL 
Couvenantstraat 29 

TIL BURG 
Hoefstraat 310 

UTRECHT 
Vogelsanglaan 29 

VEENDAM 
Galjootstraat 42 

VENLO 
Straelseweg 538 

VLAARDINGEN /MAASSL UIS 
Floris de Vijfdelaan 200, Vlaardingen 

VOORBURG 
Noordenburglaan 46 

VOORHOUT 
Jan Steenlaan 27 

VOORNE/PUTTEN/ROZENBURG 
Lijsterbeslaan 36, Rozenburg 

VOORSCHOTEN 
Nassaukade 14 
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04400/22313 

08800/34057 

04445/6055 

04120/4397 

04750/2703 

010/199967 

070/903104 

010/268031 

04100/37529 

05990/4317 

04250/23209 

030/710503 

05987/4470 

04700/14767 

010/346520 

01889/2805 

01717/4169 

WADDINXVEEN 
Kon. Wilhelminasingel 81 

WAGENINGEN/EDE 
utrechtseweg 105, Renkum 

WASSENAAR 
Klingelaan 30 

WATERLAND 
Corn. Dirkszoonlaan 43, 
Monnickendam 

WEERT 
Schuttebeemd Oost 23 

WEST. MIJNSTREEK 
Burg. Arnoldtsstraat 48, Sittard 

IJMOND 
Vechtstraat 107, IJmuiden 

ZAANSTREEK 
Oranjeplein 3, Krommenie 

ZEEUWS VLAANDEREN 
Pijnboomstraat 9, Terneuzen 

ZEIST 
Graaf Adolflaan 39 I 

ZOETERMEER 
Fred. Hendriklaan 1 c 

ZUTPHEN 
Leeuweriklaan 17 

ZWOLLE 
Van Hille Gaerthestraat 13 

ZWIJNDRECHT 
Marsmanstraat 23 

Contactadressen: 

N. Samson, 
Rietganssingel 25, Velp. 

Mevr. M. Haller-Wullf, 

08373/3006 

01751/8145 

02995/1763 

04950/5048 

04490/5615 

02980/83746 

01150/4139 

03404/10073 

01790/6012 

05750/5788 

05200/18892 

01850/27095 

Dorpsstraat 143, Schellinkhout - post Blokker. 

J. Stegenga, 
Baljuwlaan 11, Medemblik. 

G. H. G. Lems, 
Kuyperlaan 63, Uithoorn. 

G. Verhoef, 
Kon. Julianalaan 33, IJsselstein utr. 

J.A. Leegwater, 
Raadhuisplein 19, Heerhugowaard. 

M. W van Gelder, 
Hobostraat 2, Arkel Z. H. 
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Zoals langzamerhand wel bekend is, heeft D'66 een grote, 
eigenlijk zeer grote aanhang gekregen, die bestaat uit veel 
jongeren, veel mensen tussen de dertig en de veertig, en 
uit wat minder ouderen van hoven de veertig. 
In feite kunnen we, indien we de verschillende opinie-on
derzoekingen mogen geloven, rekenen op ongeveer 13% 
van alle kiezers, dat zijn 900. 000 kiezers. 
Ons ledenaantal, 3850 leden, steekt daar op een wonderlij
ke manier tegen af. Eigenlijk is het onverklaarbaar, dat 
slechts z6 weinigen er voor voelen, lid van onze partij te 
worden. 
Het zal iedereen duidelijk zijn, dat D'66 er met dat kleine 
aantal leden niet komt, J1iet financieel en niet als reservoir 
van een voldoende aantal mensen om de zeer vele activi
teiten voor te bereiden en uit te voeren. 
Wanneer wij straks inderdaad een grote partij worden, 
met veel vertegenwoordigers in de volksvertegenwoordi
ging, in de Provinciale Staten en in de Gemeenteraden, dan 
hebben wij !eden en verwanten voortdurend nodig. 
Op de laatste ledenvergadering is een nadrukkelijke poging 
gedaan om die mensen, die nog geen lid van D'66 wensen te 
worden, toch ingeschakeld te krijgen bij onze activiteiten. 

Iemand kan nu "aanhanger" worden, een toestand waarin 
hij bijna volledig mee kan doen aan alles, wat zich binnen 
D'66 afspeelt. 
Een aanhanger kan meewerken aan politieke werkgroepen, 
hij kan de vergaderingen bezoeken, hij kan actief zijn in de 

afdelingen, meewerken aan de plaatselijke problemen, hij 
krijgt verslagen en publicicaties, kortom hij wordt geheel 
opgenomen in D'66, zodat hij na enige tijd ongetwijfeld voor 
zichzelf kan beslissen, of hij werkelijk lid zal worden of 
niet. 
Natuurlijk zijn er verschillen tussen leden en aanhangers; 
de leden hebben iets meer rechten, zij kunnen de belang
rijkste beslissingen nemen, zij zijn verkiesbaar voor de 
politieke functies en voor bestuursfuncties. 
Maar de "aanhangers" horen er echt bij, zij krijgen een 
unieke gelegenheid om D'66 van binnen en van buiten te le
ren kennen. 
Een derde categorie van belangstellen bestaat uit "dona
teurs". Dat zijn de mensen, die zich niet willen binden, 
maar die toch het gevoel hebben, dat zij D'66 willen steu
nen, praktisch uitsluitend op financieel terrein. 
Een hele belangrijke en welkome groep mensen, die onze 
partij meer mogelijkheden geeft zich te ontwikkelen. 
Voor een klein bedrag kan men al donateur worden, de er
kentelijkheid voor een dergelijke daad is groot. 

Leden van D '66, probeer uit alle macht anderen te interes 
seren vo.or D'66. Wijs vooral op de aantrekkelijke moge
lijkheid om "aanhanger" te worden. Die stap kan voor vele, 
nu nog aarzelende mensen, belangrijk zijn. En voor onze 
partij betekent het een welkome aanvulling, zowel in man
kracht als in financieel opzicht. 
Doet uw uiterste best "aanhangers" te krijgen ~ 

r----------~---------In het verleden is enkele malen getracht een overzicht te 
Aanmeldingsformulier voor getnteresseerden in D'66, die maken van de specifieke deskundigheids- en belangstellings-
meer will en zijn dan aileen maar sympatisant, en die het gebieden van de !eden, opdat iedereen, indien hij of zij dat 
gevoel hebben, dat zij eigenlijk bij D'66 thuis horen. welist bij een of andere activiteit ingeschakeld zou kunnen 

Naam 

Voornamen 

Man/vrouw 

Adres 

Woonplaats 

Telefoon 

Leeftijd 

Getrouwd met 

Aantal kinderen 

Opleiding 

Beroep 

Eventueel vorige functies 

Eventueel maatschappelijke functies 

geeft zich op als lid 

aanhanger 

donateur 

wenst toezending van: 

politiek program 

Leeftijd: 

Beroep van 
echtgenoot/note: 

iif per jaar 

af per jaar 

proefexemplaar van de Democraat 

bij zonde rheden: 

datum: 

exemplaar van de volgende door D'66 uit
gegeven rapporten en publicaties 

handtekening: 

worden. 
Het laatste jaar weten we van de nieuwe leden niet helemaal 
genoeg, om hen bevredigend aan de vele mogelijkheden te 
kunnen laten meedoen. 
Zoudt u, indien u nog niet zo lang bij D'66 bent, het on
derstaande lijstje willen invullen? 

Naam 

Voornamen 

Ad res 

Woonplaats 

lid/ aanhanger 

Leeftijd 

1. heeft via studie, ervaring en functie een redelijk speci
alistische kennis op het volgende terrein: 

a. 
b. 
c. 

2. heeft daarnaast speciale kennis en/of ervaring op het 
volgende gebied: 

a. 
b. 
c. 

3. zou gaarne ingeschakeld worden bij: 

a. plaatselijke activiteiten: 
b. politieke werkgroepen 

1. 
2. 
3. 

4. zou gaarne ingeschakeld worden bij: 

Datum: 

L _J Handtekening: -------- ---------
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Wil D'66 
minderheden 
discrimineren? 
A. C. de Goederen 

Als het kiesstelsel, dat sinds Arn
hem dec. '68 in ons partijprogram
ma wordt aanbevolen, werkelijkheid 
wordt, is het mogelijk, dat een pra
tij, wier kandidaten over het gehele 
land samen een aantal stemmen be
halen, dat haar thans 7 - 15 zetels 
zou opleveren, geen enkele zetel 
bemachtigt. 
Blijkens hun artikel in de januari
Democraat "Een mislukt amende
ment" menen de heren Dirks, Jansen 
en Zeevalking, 
* dater in zo'n geval sprake is van 

"discriminatie van een minder
heid"; 

* dat de inspraak van een deel der 
burgers op deze wijze ingrijpend 
zou worden beperkt; 

* dat deze burgers nog slechts bui
tenparlementaire aktie zou res
ten voor zaken die in het parle
ment thuishoren. 

Hier is sprake van enkele misver
standen. 
Als 5% der kiezers stemt op de kan
didaten van een politieke partij mag 
men deze groep kiezers nog geen 
"minderheid" noemen, die "gediskri
mineerd" zou kunnen worden. Want op 
deze manier gebruikt betekent de 
term "minderheid": een door niet of 
moeilijk te veranderen sociologische 
(ras-, godsdienst-, taal-, kultuur-) 
kenmerken bepaalde groep. En op 
een enkele uitzondering na vormen de 
politieke partijen in Nederland geen 
exponenten van zulke sociologisch 
bepaalde groepen. De kiezers zijn in 
het uitbrengen van hun stem werke
lijk vrij, en zeer velen maken van 
die vrijheid dan ook gebruik door nu 
eens op deze, dan weer op gene par
tij te stemmen. Een passende beper
king van het aantal keuzemogelijk
heden tot kandidaten met een vrij 
brede aanhang, zoals door D'66 
voorgestaan, discrimineert dan ook 
niemand. 
Natuurlijk zou het zeer frustrerend 
zijn als stemmen, uitgebracht op 
kandidaten, die na afloop van de ver
kiezingen slechts een smalle aan
hang blijken te hebben, verloren 
zouden gaan, of, zoals thans, buiten 
de kiezer om aan andersgezinde kan
didaten ten goede zouden komen. 
Maar daarom juist is de keuze van 
D'66 gevallen op het "systeem v. d. 
Bergh", waardoor zulke stemmen 
nog ten goede kunnen komen aan 
door de kiezer nader aangewezen 

kandidaten. In dit stelsel wordt ook 
op personen gestemd en niet meer 
op partijen, zodat aileen al om deze 
reden geen landelijke optelsomme
tjes meer mogen worden gemaakt. 

Verontrusting 
Aan de verontrusting van de heren 
Dirks c. s. ligt duidelijk ook het 
misverstand ten grondslag dat het 
parlement 11 volksvertegenwoordiging'' 
zou moeten zijn in de zin van een 
vergadering van exponenten van alle 
mogelijke richtingen en stromingen 
uit het volk. Het parlement is ech
ter een orgaan belast met politieke 
besluitvorming. Het behoort tot zijn 
taak zich open te stellen voor de 
stromingen en opvattingen die in het 
volk leven en daarmee ernstig reke
ning te houden. 
In dit verband zij opgemerkt dat de 
mogelijkheden tot het horen v~n 
burgers stellig aanzienlijke verbete.
ring behoeven (zie het rapport "Her
ziening Kiesstelsel" van de Staats
rechtcommissie). Maar voor een 
doelmatig functioneren van de poli
tieke besluitvorming is het zeer be
slist niet nodig, ja zelfs schadelijk, 
dat al die stromingen en opvattingen 
over parlementszetels beschikken. 
Tenslotte: buitenparlementaire aktie 
is niets inferieurs. Via de publici
teit druk uitoefenen op regering en 
parlement is in een vrij en democra
tisch land niet slechts volstrekt le
gitiem, maar onmisbaar voor het 
effectueren van de democratische 
control e. 
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Van de 

redact1e 
Brezjnjev moordenaar 
Wij hebben het gemist. De spandoe
ken, de pamfletten, het gescandeer
de roepen bij de demonstraties als 
teken van sympathie voor Jan Palach. 
Wij hebben het gemist. 
Brezjnjev moordenaar. Brezjnjev 
moordenaar. 
Want of je nu napalm- of fragmenta
tiebommen gooit of alle niet-militaire 
middelen gebruikt om je tegenstan
der lam te leggen, de daad is prin
cipieel en het resultaat zeker het
zelfde. En daarom mag het hiervoor 
verantwoordelijke staatshoofd best 
met name genoemd worden. Ere wie 
ere toekomt ~ 

Paarlen voor de zwijnen 
Het is eigenlijk een beetje triest dat 
dit gezegd moet worden. Maar ver
dienen D1 66-ers wel de geweldige 
mogelijkheden tot direkt kontakt met 
de door hen gekozen volksvertegen
woordigers? Wij gel oven het niet. 
Althans ze laten het niet blijken. 
Want de opkomst in Krasnapolsky 
was slecht. 
Een Derde Kamer, waar 7 overbelas
te kamerleden zich voortreffelijk van 
hun democratische plicht kweten. 
Open en eerlijk antwoordden op vra
gen van mensen uit de zaal. Hun be
leid verdedigden, hun antwoorden 
motiveerden. Net zo goed en zorg
vuldig voorbereid als ze dat altijd in 
de Tweede Kamer doen. En daarom 
zulke voortreffelijke tegenatanders 
zijn. Omdat ze weten waarover ze 
praten. En als ze het niet weten dat 
ook eerlijk bekennen. 
In hun hart moeten ze toch wel een 
beetje teleurgesteld zijn. Door de on
dankbare tegenprestatie van hun par
tijleden. D'66-ers ~ Laten we deze 
vergissing nooit meer maken. De 
Derde Kamer is er voor u, uw buur
man, uw oom, uw vriendin van de 
korfbalvereniging, uw collega op het 
werk. Niet aileen voor deze 7 hard
werkende mensen. Die kijken mis
schien ook liever naar schaatsen
rijden ~ 

In het volgend nummer: 
Anneke M. Goudsmit: 
De opstelling van de fractie t. o. v. de 
goedkeuring van het C. 0. C. 
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A.R. Spoor 

Subsidie voor partijen 
Van welke kant men het ook bekijkt, 
het blijft een "middeleeuwse" situa
tie dat vrijwel elke politieke carrie
re in ons land begint als een kostba
re vrijetijdsbesteding. En dit bijna 
altijd via de politieke partij met 
traag en mopperend betalende leden. 

De praktijk wijst uit dat contributies 
en andere - Quaye - inkomsten on
voldoende zijn om leden te betalen 
die in de partij functies vervullen 
(besturen, commissies, specialisten, 
secretariaat). Om dan nog maar te 
zwijgen over functies buiten de par
tij (parlement, kabinet, gemeentepo
litiek, enz. ). 

Elitevorming 
Het systeem van betalende leden doet 
bedenkingen rijzen: 

* Het is onrechtvaardig voor de 
minder draagkrachtigen. 

* Leden met drukke werkkring en 
minder gefortuneerden zijn ge
handicapt. 

* Het systeem bevordert daardoor 
elitevorming, vriendjespolitiek 
en plutocratie. 

* Het is lastig bekwame mensen aan 
te trekken. 

* Amateurisme wordt in de hand ge
werkt. 

* Veel talent wordt verspild aan 
scheepsladingen klusjes. Dit leidt 
tot verbittering en onverschillig
heid. 

Veel tijd gaat verloren aan weinig 
effect sorterende ledenwerfacties. 
Michel van Hulten (PPR) heeft te
recht gesteld dat massapartijen tot 
het verleden behoren. De oplossing 

werd reeds aangedragen, o. m. door 
Schmelzer: rijkssubsidie voor iedere 
politieke partij, op basis van verkre
gen stemmen. 

Zelf beslissen 
Iedere partij moet zelf bepalen hoe 
de subsidie wordt besteed. Wanbe
leid zal hopelijk op passende wijze 
worden gehonoreerd bij eerstvolgen
de verkiezingen. 

Subsidies moeten het mogelijk maken 
om in de partij (met mandaat van de 
ledenvergadering) beroepspolitici 
aan 'het werk te zetten. 

Een bijna perfect delegeren wordt 
bereikt als de partijen ook minis
ters, kamerleden, leden prov. sta
ten, gemeenteraadsleden, deskundi
gen en adviseurs honoreren. 

Symbolisch 
De contributie zal uiteindelijk een 
symbolisch bedrag moeten zijn. 

Voordelen van subsidHiring lijken 
mij: 

* grotere efficiency (ondanks 
schijnbaar hogere kosten). 

* belangrijke stap op weg naar vol
maakte democratie. 

* politici kunnen zich geheel aan hun 
-eigenlijke taak wijden. 

* meer animo om lid te worden van 
een partij. 

* geen leden meer die alleen maar 
gewaardeerd worden vanwege hun 
financiele inbreng. 

* sterk delegeren van beleid naar 
partijen. 

* oppositie stijgt in waardering. 
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Voorzitter Jan Beekmans: 

Partijlozen moeten bijspringen 
Wim Zandvoort 

* Wat heeft u in hemelsnaam bewo-
gen voorzitter te worden? 

Nou, eigenlijk niets. Ze hebben me 
gevraagd. Ik zie het als een konse
kwentie van het lid worden. Als je A 
zegt volgt B logischerwijze. 

* Waarom zijn maar weinig medici 
politiek aktief? 

Het merendeel heeft het veel te druk 
met een twaalfurige werkdag. Maar 
de medici denken ook te eenzijdig, ze 
blijven teveel in hun eigen straatje. 
Je merkt het al in de studententijd, 
ik heb er altijd een geweldige hekel 
aan gehad. Ik kreeg veel fan mail van 
collega' s die vonden dat het hoog tijd 
was dat een medicus zich met de ac
tuele politiek bezig ging houden. 

* Wat vindt Goeree ervan? 

Dat was ontzettend leuk, gewoon ont
roerend. De eerste week kon ik niet 
door mijn spreekuren heenkomen. 
Al die mensen zeiden: "Ik moest 
langs komen. Ik wilde u eigenlijk 
even feliciteren, u bent tenslotte 
een van ons". 

* Hoe gaat het met het aantal leden? 

Er is een geweldige toename. In de
cember honderd erbij en gisteren ai
leen al 24 nieuwe leden. We hadden 
een jaar geleden 3600, daar zijn 550 
afgegaan die niet betaalden en nu zit
ten we op 3900. 

* Hoeveel posten moeten in 1970 be-
zet worden? 

Als we kijken naar de drie grote en
quetes en de kleine van Dordrecht en 
we zouden meedoen in de helft van 
het aantal gemeenten kom je zeker 
aan 1500 raadszetels. 
Bovendien zijn er in 1970 meer jon
geren kiesgerechtigd, dan ge€inque
teerd in het afgelopen jaar. 

* Hoe komen we aan de nodige men-
sen? 

De statuten verbieden cumulatie van 
funkties. Ik hoop dat we voor de ge
meenteraadsverkiezingen ook men
sen aan kunnen trekken die niet aan 
een partij zijn gebonden. We moeten 

Jan Beekmans is oog-, keel
en neusarts in Melissant op 
het eiland Goeree-Overflakkee. 
Op 14 december 1968 werd hij 
gekozen tot voorzitter van 
D'66. 
Redacteur Wim Zandvoort 
nam hem een interview af. 

de moed hebben wat dit betreft reeel 
en pragmatisch te zijn. Op de lijsten 
moeten we immers meer namen heb
ben dan het aantal wat vermoedelijk 
wordt gekozen. 

* Geen angst voor baantjesjagers? 

Nee. We hebben in Veendam geen 
last gehad van opportunisten. We 
hebben de lijst van verschillende 
kanten nagecheckt. Ik zou er voor 
willen tekenen als we overal zo'n 
ploeg kunnen krijgen. De ervaring is 
dat de mensen tegen de verkiezingen 
gemakkelijker aktief zijn te maken, 
zonder dat je kunt spreken van oppor
tunisme. 

* Redden we het financieel ? 

Ik dacht het wel. We hebben een bij
zonder moeil'ijk jaar achter de rug. 
Ik ben blij dat we uit de verschrik-

kelijke schulden zijn gekomen. Nu 
halen we het net, maar voor de ver
kiezingen moeten we er wat aan doen 
Ik heb een begroting gemaakt van de 
verkiezingskosten in gemeenten en 
provincies. Als we het net zo goed 
willen doen als bij de Kamerverkie
zingen kost het zeker 150. 000 gulden 

Op de begroting voor dit jaar heb ik 
als penningmeester nog 20. 000 gulde1 
uitgetrokken. Ik verwacht veel van 
de mogelijkheid aanhanger van D'66 
te worden. Er komen nu al aanmel
dingen zonder dat er propaganda voo1 
is gemaakt. Het probleem is dat wij 
aan ons zelf de eisen stellen van een 
grote partij, terwijl we een kleine 
zijn. 

* D'66-ers hebben het verschrikke
lijk druk. Komt het geven van in -
formatie hierdoor niet in de ver
drukking? 

Goede informatie is een van de be
langrijkste doelen van het bestuur. 
We willen vier keer per jaar een in
formatienummer van "Democraat" 
naar alle leden sturen. Maar het 
moet ook omgekeerd. Het bestuur wil 
zoveel mogelijk weten wat er in de 
periferie aan de hand is. Alle regi
onale vertegenwoordigers moeten 
eens per maand uitgebreid op papier 
zetten wat er in hun gebied gebeurt. 
J e zul t ook iets moe ten doen aan po
litieke scholing, al is dat een begrip 
dat gauw verkeerd valt. Ik denk bij
voorbeeld aan de orHintatiecursus in 
Den Haag. Hoofdbestuur en fractie 
zullen zoveel mogelijk afdelingen 
bezoeken. De fractie maakt er men
sen voor vrij. 

* Wat weet u bijvoorbeeld van de 
afdelingen Groningen en Maas
tricht? 

In Groningen zijn prettige contacten 
met de PPR. Er wordt behoorlijk 
gewerkt aan de uitvoering van de re
soluties. Over Maastricht heb ik in 
"Vrij Nederland" gelezen dat men
sen door hun politieke aktiviteiten 
moeilijkheden ondervinden in hun 
werk. Ik heb de regionale vertegen
woordiger gevraagd de zaak uit te 
zoeken. 



februari 1969 

* Welke drie punten zijn nu het be
langrijkst? 

1. Uitvoering van de resoluties (hier 
wordt het meest achteraan geze
ten). 

2. Voorbereiding verkiezingen. 
3. Verder werken aan het eigen ge

zicht. 

* Wat ergert u in de partij? 

Ik lig niet overhoop met mensen of 
afdelingen. Het zit me erg dwars dat 
we om financiele redenen niet in 
staat zijn zaken waar te maken 
(steekproef, goede communicatie). 
We kunnen er nu te weinig mensen bij 
betrekken omdat we geen onkosten 
kunnen vergoeden. 

* Is politiek voor D'66-ers geen hob-
by op intellectueel niveau? 

Als we dat imago hebben is het ten 
onrechte. Iedereen kan op elk niveau 
meedenken en meepraten. Het belang
rijkste (resolutie 1) is de mensen 
aan de kant er bij te betrekken. In de 
afdelingen merken we verbazing over 
de mogelijkheden die er zijn. Men 
vindt het erg leuk een briefje te krij
gen van een Kamerlid dat men ergens 
over heeft gebeld. 

* Waarom doet de PPR het zo 
slecht? 

Ik heb de indruk dat ons doel hetzelf
de is, maar dat de uitgangspunten 
van de PPR wat verouderd zijn. Veel 
katholieke kiezers gaan liever in een 
keer door naar D'66. Zij vinden dat 
de PPR een gemene schop heeft gege
ven tegen de schenen van de KVP. 
Dan treedt, zoals Van Mierlo het 
noemt, de negatieve loyaliteit in 
werking. Dat de PPR katholieke kie
zers losweekt is gewoon niet waar. 

* Wordt men niet angstig lief voor 
D'66? 

Ste.eds meer groepen zien ons als een 
elec.torale bedreiging. We moeten 
niet te veel op deze liefdesverklarin
gen ingaan. Wij bewijzen de partij
vernieuwing een geweldige dienst 
door onze excentrische positie te be
houden. Ik geloof dat de VVD ons als 
een grotere bedreiging is gaan zien 
nu we niet meedoen aan het topge
sprek over de progressieve concen
tratie. 
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De cijfers van Veendam en Wildervank 

Analyse van een uitslag 
R. T. van de Geer 

Opinie-onderzoeken wijzen op een 
gestadige groei van D'66. Zeker zo 
waardevol als een opinie-onderzoek 
is echter de uitslag van een echte 
verkiezing, zoals die op 20 novem
ber 1968 in Veendam en Wildervank 
plaatshad. In dit artikel wordt ge
poogd, gebaseerd op de uitslagen 
per stembureau, de groei van D'66 in 
deze plaatsen te analyseren. 
Veendam (18. 000 inwoners) en Wil
dervank (6. 000 inwoners) liggen in 
de Groningse veenkolonien, een in
dustriegebied waar ook nog vrij wat 
landbouwbedrijven zijn gevestigd. 
De industrie is in de vorige eeuw ont
staan en heeft zich de laatste decen
nia uitgebreid door een ontwikkeling 
van de lichte metaalindustrie. Van 
na-oorlogse industrialisatie op gro
te schaal is, ondanks de aanwijzing 
van Veendam als industriekern, nog 
weinig terecht gekomen. De omvang 
van de werkgelegenheid is dan ook 
al een aantal jaren stationair geble
ven. 
Als bestuurs- en onderwijscentrum 
heeft Veendam slechts regionale be
tekenis en Wildervank in het geheel 
niet. Een zekere veroudering van de 
bevolking heeft plaats. 
De bevolking reageert secundair. Ze 
staat niet afwijzend tegenover ver
anderingen, maar wel zeer kritisch. 
Er zijn slechts weinig Rooms-Katho
lieken (6%), wel vrij veel Orthodox
Protestanten (25%). 

Ongunstig 
De plaatselijke afdeling van D'66 
werd in september 1968 opgericht. 
Autochtone Veendammers ontbraken 
op een enkele uitzondering na. De 
lijstaanvoerder woonde nog slechts 
kort in Veendam. De andere partijen 
- P.v.d.A., Chr.groep, V.V.D., 
C. P. N. en P. S. P. - hadden bekende 
figuren als lijsttrekker. 
De omstandigheden waren dus be
paald niet gunstig. Met name kon 
niet worden geprofiteerd van de de
con:fessionalisering in katholieke 
kring. Niettemin was het resultaat 
van de verkiezingen een stijging van 
het stemmenpercentage van 2. 36 % 
naar 5. 01 %, dus een stijging met 
112%. 

Jonge kiezers 
Rekening houdend met de lagere op
komst in 1968 waren de stemver
houdingen als volgt: 

Kamer 1967 

Totale aan-
tallen D'66 322 (2. 36%) 
Agrarische 
districten 27 (1. 5 %) 

Voeteneind-
jes, ontvolk-
te uiteinden 
van de lintb. 29 (1. 6 %) 

Wijken van 

Gemeenter. 
1968 

680 (5. 01%) 

49 (5. 01%) 

50 (2. 9 %) 

voor 1962 163 (2. 3 %) 50 (2. 9 %) 

Wijken van 
na 1962 22 (5. 1 %) 110 (13. 6%) 

Wijken voor 
en na 1962 81 (2. 8 %) 172 (6. 4 %) 

Deze berekeningen bevestigen de 
conclusie dat de aanhang van D'66 
vooral onder de jonge kiezers is te 
zoeken. 
Een analyse van verliezen door an
dere partijen geleden, leidde tot de 
conclusie, dat in de nieuwe buurten 
op ruime schaal overgang van stem
men van de P.v.d.A. naarD'66 
plaatshad. Een haast even sterke 
overgang, maar nu gelijk verdeeld 
over oude en nieuwe buurten, had 
plaats van de P. S. P. naar D'66. 
Overgang van V. V. D. -kiezers had 
vrijwel niet plaats, van Christelijke 
kiezers in het geheel niet. 

Boeren 
Bijzondere aandacht verdient het ge
drag van de kiezers van de Boeren
partij (in 1967 : 5. 03%). Voor hen be
stond de noodzaak een nieuwe poli
tieke keuze te doen omdat de B. P. 
niet aan de verkiezingen deelnam. 
Deze stemmen gingen uitsluitend 
naar de V. V. D. en de Chr. groepering. 
Cijfermatig valt voor D'66 ongeveer 
de volgende berekening te maken. 

Stemmen in 1967 320 
Van P.v.d.A. 100 
Van P. S. P. (jong) 40 
Van P. S. P. (ouder) 40 
Van V. V. D. 20 
Van nieuwe kiezers 160 

Stemmen in 1968 680 

Deze conclusies zijn getrokken aan 
de hand van salderingen van cijfers 
en niet van mutatieformulieren. Ze 
hebben daardoor een relatieve waar
de. Toetsing van de conclusies aan 
de uitslagen per stembureau beves
tigde echter hun betrouwbaarheid. 
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De fictie 
van de 
inspraak 
Roy de Riemer 

Veronderstelde heilige huisjes van 
D'66 zijn pragmatisme, duidelijkheid 
en inspraak, intellectuele broedsels 
van Gruijters uit zijn post-liberale 
periode. Deze opzet wordt op het 
ogenblik, in vorm van gewijzigde, 
nog min of meer onderschreven door 
de top van de Democraten; zij het in 
theorie en op forum-avonden. 

In de beginperiode was bij D'66 
zeker sprake van een a-politiek tech
nocratisch pragmatisme, dat een 
grote aantrekkingskracht bezat voor 
de politiek praktisch onmondige intel
lectuelen van de betha-richting. Nu, 
ruim twee jaar na de spectaculaire, 
zij het waarscl)ijnlijk te vroege - als 
keizersnede was de breuk tussen 
Gruijters en de VVD noodzakelijk -
geboorte van het wonderkind, is de 
technocratische invloed, c. q. in
spraak, sterk terug gelopen. Er wordt 
steeds meer gedacht en gehandeld uit 
een politiek standpunt. Niet langer 
een technocratische oppositie tegen 
het bestaande bestel, maar een poli
tieke oppositie tegen bepaalde partij
groeperingen, waarbij aansluiting 
wordt gezocht bij de "gewone", in dit 
geval linkse oppositie. Vooral op la
ger niveau legt men deze binding niet 
uit noodzaak, maar uit een gevoel 
van verwantschap. De Kamerfractie 
kan zich nog wel eens verschuilen 
achter de kreet, dat ze door de om
standigheden met links moet samen
stemmen, maar dat gaat b. v niet op 
voor de ambitieuze lage:::-e goden in 
Amsterdam. 

Gefrusteerd 

De echte - technocratische - prag
matici binnen D'66 zijn gefrustreerd 
geraakt, vooral ook doordat hun vaak 
deskundige adviezen en rapporten zon
der meer voor kennisgeving werden 
aangenomen. Dit is b. v. duidelijk het 
geval geweest bij de vele voorstellen 
betreffende de structuur van D'66 die 
nooit de algemene vergadering be
reikt hebben. Ook vele van de advie
zen van deskundigen - jonge sociolo
gen, medici e. d. - bleken nauwelijks 
van invloed te zijn op de houding van 
de Tweede Kamer-fractie. Inspraak 
mag dan voor D'66 een grondbegin-
sel zijn, maar het effect van het mee
regeren van de burger is nauwelijks 
merkbaar. 

Merkwaardig is in dit verband dan 
ook dat D'66 nog niet gekomen is tot 
de stichting van een soort studie-in
stituut, vergelijkbaar met b. v. de 
Teldersstichting van de VVD. 

Trekken de technocraten zich wat 
terug, dan staat daar tegenover dat de 
ge-engageerde aanhang van D'66 zich 
gestaag uitbreidt, met als logisch re
sultaat dat de Democraten steeds meer 
een gewone partij worden, die zich
zelf wel nooit zal laten exploderen. 

Partijenstelsel 
De duidelijkheid wordt door bo

venstaande ontwikkeling ook niet ge
holpen en de plaats van een niet-ge
explodeerd D'66 in het huidige of toe
komstige partijenbestel is ietwat mis
tig. Dit wordt onderstreept door de. 
aarzelende vrijages van PvdA en 
VVD, die beide wel iets zien in D'66 
als junior partner. 

De veronderstelling dat de Demo
craten een grotere duidelijkheid en 
vooral inspraak van de kiezers zou
den bieden, dan de andere partijen, 
is een fictie gebleken, op zichzelf 
geen ramp, maar wei het einde van 
een goed idee, dat zelfs liberale be
wondering kon oogsten. 

De - gedeeltelijk onbewuste -
poging van de jonge betha-intellectu
elen om de structuur van het politieke 
leven in Nederland te veranderen, is 
- voorlopig - doodgewoon mislukt. 
De alpha-figuren hebben 0'66 gewoon 
gemaakt, zoals alle andere linkse of 
rechtse partijen. 

De inspraak 
van 
honderden 
Jan Willem Vuyk 

De Riemer heeft het gezien. Binnen de 
Links van D'66 staan twee groepen te
genover elkaar. 

De ~ne bestaat uit (vak)technici en an
dere deskundigen zoals sociologen en 
medici. Dit zijn, denkt de Riemer, de 
betha-figuren. 

Daartegenover staat de Tweede Ka
merfractie, versterkt met "alphafigu
ren". Deze groep heeft een politiek 
standpunt, namelijk : "de benadering 
die alle andere linkse en rechtse par
tijen toepassen", vertelt de Riemer. 
Nu wordt het tragisch. 

De invloed van de ''betha" was eerst 
groot, maar is inmiddels door de al
phagroep gesmoord. Daardoor is het 
nieuwe in D'66 mislukt en verdwenen. 

Teldersstichting 
De VVD daarentegen laat (suggereert 
de Riemer) in haar Teldersstichting 
de betha's (en de burgers?) ruim
schoots aan het woord. Zodoende is 
zij eigenlijk de modernste partij van 
Nederland. Waarschijnlijk is volgens 
de Riemer de Wiardi Beckmann Stich
ting vergeven van alphagespuis, zij 
telt dus niet meer mee. 
D'66 heeft weer een kans om modern 
te worden, als zij haar vele werk
groepen 

* afsluit voor ieder ander dan be
tha's; 

* samenbalt in bijv. de stichting De
mocratisch App~l die D'66 in 1966 
oprichtte 

en bovendien, door een grootscheepse 
en dreigend geformuleerde actie, zo
veel geld van het bedrijfsleven los
krijgt dat de studiestichting met gesa
larieerde krachten kan worden be
mand, nadat de honderden leden en 
niet-leden die thans nog belangeloos in 
D'66 studiewerk doen, zijn afgedankt. 
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Weg met de benoemde burgemeester 

Voor de gemeentenaren 
Rob van Caspel 

Onze minister van binnenlandse zaken, 
mr. Beernink, is een fervent voor
stander van het instituut van de door 
de kroon (lees: regering) benoemde 
burgemeester. Een gekozen functio
naris is zijns inziens te veel afhan
kelijk van de gemeente. Hij voelt er 
ook niet veel voor dat de gemeente
raden namen zouden noemen of zich 
over de kandidatenlijst zouden uit
spreken. Nee, Beernink heeft een be
tere oplossing (noi ja, oplossing): de 
gemeenteraden mogen aan de com
missaris de kwaliteiten noemen, 
waarover hun burgemeester zou moe
ten beschikken (ja ja, dat is niet mis 
he?). Laten wij ons hier eens ver
diepen (beknopt dan) in de figuur van 
de burgemeester. 

Buitenland 
Ons systeem van de benoemde burge
meester vormt, vergeleken met de 
andere landen van West-Europa, een 
uitzondering. Hoewel in Belgill en 
Luxemburg de burgemeester formeel 
door het staatshoofd benoemd worden, 
wil het gewoonterecht dat daarbij 
wordt afgegaan op een aanbeveling 
van de raadsmeerderheid. In sommi
ge deelstaten van West-Duitsland als
mede in Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Ierland, Italill, Noorwe
gen en Zweden wordt hij uit en door 
de gemeenteraad gekozen. Al of niet 
uit zijn midden, kiest de gemeente
raad in andere Duitse deelstaten en 
in Engel and de burgemeester. In de 
rest van de deelstaten van onze Oos
terburen en in Zwitserland tenslotte 
kiezen de gemeentenaren hun burge
meesters rechtstreeks. De belang
stelling voor de plaatselijke politiek 
in deze landen is meestal aanzienlijk 
groter dan in ons land. 

Wijze van benoemen 
In Nederland wordt de burgemeester 
bij Koninklijk Besluit benoemd. Deze 
benoeming geldt voor een periode van 
zes jaar, die verlengbaar is. Voor 
de kleinere plaatsen tot 50. 000 inwo
ners gebeurt dit op voordracht van de 
minister van binnenlandse zaken, bij 
grotere plaatsen komt de gehele mi
nisterraad eraan te pas. De gemeen
teraad die aan het hoofd van de ge
meente staat, heeft geen daadwerke-

Rob van Caspel 

lijke bemoeienis met de benoemings
procedure. Curieus hierbij is, dat bij 
de vervulling van een vacature soms 
meer op de promotieaanspraken van 
een sollicitant voor het burgemees
tersambt wordt gelet dan op het be
lang van de gemeente. Dat is ergens 
nog wel verklaarbaar ook, omdat de 
meeste burgemeesters in de loop van 
hun carriere in een steeds grotere en 
belangrijker gemeente terecht hopen 
te komen. 

Kiezen of benoemen 
Het eind 1967 gepubliceerde eerste 
deel van een ontwerp-herziening Ge
meentewet duidt niet op een spoedige 
verandering. De ontwerpers van dit 
stuk moeten zelfs van elke vorm van 
inspraak van de raad niets hebben. 
Een veel gehoord argument van voor
standers van de benoemde burge
meester is, dat dit de enige garantie 
is voor het krijgen van de bekwame 
mensen. lk geloof daar niet in. Een 
burgemeester moet in de eerste 
plaats het vertrouwen van zijn bur
gers genieten. Dat is een democra
tische eis van de eerste orde. 

Bij een verkiezing zou blijken of hij 
dit ook inderdaad bezit. Zij die zeg
gen dat bij een gekozen burgemees
ter het risico van onbekwaamheid toe
neemt, onderschatten de kiezer. De 
wethouders worden ook gekozen en zij 
zijn doorgaans ook niet beneden de 
maat voor hun ambt. Zijn de be
noemde burgemeesters trouwens al
tijd zo geschikt? 
Zelfs bij een kleine gemeente zal 
best een geschikte kandidaat te vin
den zijn. Het eventuele tekort aan 

technische en juridische kennis bij 
een gekozen burgemeester kan men 
immers opvangen door een kundige 
gemeentesecretaris. Een sterk argu
ment voor een gekozen burgemees
ter heeft de Leuvense hoogleraar 
prof. L. Suetens verschaft. Hij merk
te op: "Het toezicht, in de vorm van 
de publieke opinie, werkt op een ge
kozen burgemeester - die moet vre
zen dat hem gebrek aan initiatief zou 
worden verweten - veel doelmatiger 
dan de vrees voor tuchtstraf voor 
een ambtenaar die aileen dan op 
sanctie beducht moet zijn wanneer 
hij een misstap heeft begaan." 

Wat zegt de burger? 
Het is bekend dat de meeste inwo
ners van een gemeente de burgemees
ter belangrijker vinden dan de ge
meenteraad. Dat dit lichaam formeel 
aan het hoofd der gemeente staat, 
doet daar niets aan af. Een zeer goed 
voorbeeld hiervan kwam naar voren 
bij een onderzoek dat de Fryske Aka-· 
demij in 1967 in de Friese gemeente 
Achtkarspelen (20. 000 inwoners) ge
houden heeft. Hierbij bleek o. s. dat 
de burgemeester voor de inwoners 
van deze plaats de verpersoonlijking 
vormt van het gemeentelijk apparaat; 
hij steelt de show. Als men hun 
vraagt wie in feite aan het hoofd 
staat van de gemeente, antwoorden 
zij voor 83 procent: de burgemeester. 
Slechts 6 procent noemt de raad en 
eventueel het college van B&W. Ook 
als men de mensen in deze plaats 
vraagt tot wie zij zich zouden richten 
als zij een probleem hadden wat mede 
de gemeente betrof, ligt het antwoord: 
tot de burgemeester, hen voor in de 
mond (36 procent). Zestien procent 
zou naar de ambtenaren op het ge
meentehuis stappen, zes procent 
naar een wethouder. Elf procent zou 
zich liever wensen tot een bestuurs
lid van de particulaire vereniging 
Plaatselijk belang. Slechts 12 procent 
zou een raadslid in de arm nemen. 
Een logische konsekwentie van de de
mocratie zou zijn als alle stemge
rechtigde inwoners van een gemeente 
bij de keus van hun burgemeester 
betrokken worden. Ik weEt het, voor 
een gekozen burgemeester is een 
wijziging van de Grondwet nodig. Die 
wijziging zal er t. z. t. komen, onder 
meer daarvoor is D'66 er tenslotte. 
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In Gouda 
Excellentie, 

In verband met de aanstaande be
noeming van een burgemeester vim 
de gemeente Gouda moge ik namens 
de afdeling Gouda van D'66 het vol
gende onder Uw aandacht brengen. 
Onze afdeling heeft met genoegen 
kennis genomen van de gelegenheid 
tot inspraak die de gemeenteraad van 
Gouda geboden· wordt, hoewel - naar 
U bekend is- de gedachten van D'66 
uitgaan naar een veel verdergaande 
democratisering van de procedure 
tot aanwijzing van een burgemees
ter. 
Daar D'66 nog niet in de Goudse ge
meenteraad vertegenwoordigd is, 
veroorlooft onze afdeling zich mid
dels dit schrijven haar standpunt aan 
U kenbaar te maken, en door middel 
van een afschrift eveneens aan de Com
missaris der Koningin in de provin-
cie Zuid-Holland, dit in de verwach
ting dat de wensen van de vertegen
woordigers van de Goudse burgerij 
medebepalend zullen zijn bij Uw be
slissing. 
Zoals U - mede door Uw bezoek aan 
onze gemeente- bekend is, bevindt 
Gouda zich in menig opzicht in een 
moeilijke situatie, terwijl anderzijds 
de uitbreidingsplannen in beginsel 
grote mogelijkheden bieden. Het komt 
ons dan ook voor dat de eerstvolgen
de tien jaren voor de toekomst van 
Gouda van beslissende betekenis zul
len zijn. 
Opdat Gouda in de nabijheid van de 
grootste steden van ons land haar po
s itie als streekcentrum met een goed 
verzieningenpeil kan behouden, zal 
de nieuwe burgemeester dienen te be
schikken over zeer goede persoonlij
ke kwaliteiten, in het bijzonder over 
een ruime visie en grote energie. 
Daarnaast lijkt het ons gewenst dat 
de politieke inzichten van de door U 
te benoemen burgemeester zodanig 
zijn dat een goede samenwerking met 
in het bijzonder de grootste fractie in 
de gemeenteraad, die van de Partij 
van de Arbeid, verwacht mag wor
den; in dit verband willen wij U er
aan herinneren dat de beide vorige 
burgemeesters tot partijen behoorden 
die in de gemeenteraad slechts een 
betrekkelijk geringe minderheid uit
maken. 
Een afschrift van deze brief doe ik 
toekomen aan de Commissaris der 
Koningin, het College van Burge
meester en Wethouders van Gouda, 
de Gemeenteraad van Gouda en de 
pers (onder embargo). 
lnmiddels verblijf ik met de meeste 
hoogachting, 

H. L. M. Verhagen, 
secretaris afd. Gouda 

D'66. 

DEMOCRAAT 

In het 
Ieger 
Piet Bouwmeester 

De inspraak in de krijgsmacht, het 
meedenken en -praten van militairen 
- van hoog tot laag - over allerlei 
zaken waarmee zij dagelijks te maken 
hebben, is nog niet om over naar de 
kiezers te schrijven. Dat we dit laat
ste toch doen heeft een simpele reden: 
er kan over deze aangelegenheid niet 
genoeg worden geschreven. Want de 
soldaat - vooral de militair met een 
lagere rang en zeker de dienstplich
tige militair (met het geweer) aan de 
voet - heeft bij zijn "meerderen" niet 
veel meer dan lege briefjes in te 
brengen. 
De beroepsmilitairen hebben zich al
lang verenigd in belangenorganisaties, 
de dienstplichtige militairen deden dat 
een paar jaar geleden. Zij richtten 
een vereniging op, die - dat moet ge
zegd - in korte tijd erin slaagde bij 
het ministerie van defensie een goede 
entree te krijgen. Vruchtbare contacten 
tussen een VVDM en een ministerie 
zijn echter niet voldoende om te kun
nen spreken van inspraak of mede
zeggenschap. Daartoe zal ineer moe
ten gebeuren. 

Overleg 
Er zou bijvoorbeeld kunnen worden 
gedacht aan een georganiseerd over
leg over de hoogte van de wedde voor 
dienstplichtige'militairen. Die moet 
niet afhankelijk zijn van budgettaire 
ruimte of van ministeriele grillen. 
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Ieder jaar zou de wedde moeten wor
den vastgesteld aan de hand van de 
trend en in overleg tussen werkgever 
(ministerie van defensie) en werk
nemer (de jongeman die met het oog 
op de veiligheid van de natie en de 
staat voor een aantal maanden uit 
zijn werk wordt gehaald). 
Ook over de secundaire arbeidsvoor
waarden zal de militair het nodige 
moeten kunnen zeggen. Niet alleen op 
landelijk niveau, ook kazerne- en on
derdeelsgewijs. Het hoeft niet zo te 
zijn dat de chef van de generale staf 
aan de willekeurige soldaat Krakke
boom of aan het hele kazerneperso
neel vraagt wie zij het liefst als 
commandant zouden hebben. Maar het 
zou al heel wat waard zijn indien het 
personeel tijdig van allerlei mutaties 
en veranderingen op de hoogte zou 
worden gesteld. 
Bij oefeningen is de inspraak nihil, 
omdat - zo zegt men - oefeningen tot 
doel hebben de gevechtsvaardigheid 
van de militair omhoog te schroeven 
en de discipline in het gevecht op 
een hoger peil te brengen. 

Tegenspraak 
Goed beschouwd verdragen krijgs
macht en inspraak elkaar slecht. De 
militaire samenleving op zich duldt 
"geen tegenspraak" en inspraak kan 
vaak tegenspraak zijn in een 'bepaald 
gericht beleid of na een concreet ge
geven bevel. 
Gelukkig is de "Befehl-ist-Befehl"
mentaliteit ons Nederlanders vreemd 
en daarom moeten we toch wel posi
tief staan tegenover pogingen om het 
militaire wereldje te vermaatschap
pelijken. Het laten varen van een deel 
van de exclusiviteit schept echter au
tomatisch een klimaat dat om in
spraak vraagt van degenen die in het 
defensie-apparaat moeten werken. 
Eenkrijgsmacht anno 1969 is pas 
goed als de mensen die daarvan deel 
uitmaken de ruimte krijgen om hun 
mening over toestanden, gebeurtenis
sen en zaken volmondig te geven. Ze
ker in een tijd waarin die krijgs
macht uitgroeit tot een technologisch 
en electronisch bedrijf. In zo'n be
drijf zinkt de mens in het niet als de 
inspraak ontbreekt. Wordt daaraan wei 
aandacht besteed dan blijft de moge
lijkheid aanwezig dat die mens de 
vooruitgang ook psychisch en kritisch 
kan bijhouden. 
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Benelux Anno 1969 
Cees de Bekker (correspondent) 

Weet U dat er een verschil bestaat 
tussen gewone Nederlanders en Ne
derlandse grensbewoners? 
Gewone Nederlanders kent U onge
twijfeld. Nederlandse grensbewo
ners zijn van een ander soort. Zij 
vormen een groep, die alsmaar 
groeit. Desnoods tegen de verdruk
king in. 

Ook het begrip "grensbewoner" dient 
- voor de goede orde - op gezette 
tijden uitgebreid te worden, vinden 
wij. 
Gelukkig is minister Witteveen het 
met onze zienswijze eens. 

In de kranten van 7 januari 1969 la
zen wij tot onze grote vreugde een 
officii:lle publikatie van zijn ministe
rie onder de kop: Beperking belas
tingvrije invoer van sigaretten uit 
Belgie. En daaronder in beduidend 
vettere letters: Uitbreiding van het 
begrip "grensbewoner". 

De tekst: "Het ministerie van Finan
cii:ln maakt bekend, dat met ingang 
van heden personen die in de hierna 
genoemde gemeenten wonen, met be
trekking tot de invoer van sigaretten 

uit Belgii:l als grensbewoner worden 
aangemerkt." 

Dit betekent dat deze personen bij 
binnenkomst over de Nederlands
Bergische grens niet meer dan 1 
pakje sigaretten met vrijstelling van 
belasting mogen invoeren. 
Daaronder volgt een opsomming van 
198 gemeenten. 

Nogmaals, dit bericht stond in de 
dagbladen van 7 januari 1969. 

Helemaal volledig is het niet, want 
er staat niet in, dat de gewone Ne
derlanders uit de zevenhonderd o
verige gemeenten, die niet in de pu
blikatie genoemd worden, zonder e
nige verplichting 5 pakjes sigaret
ten mogen meenemen vanuit Bel
gii:l. 

Betekent dit een discriminatie van de 
inwoners van de 198 gebrandmerkte 
gemeenten? 
Nee, dat ziet U verkeerd. Zoiets be
staat in Nederland niet. 

Iedereen zou het toch ook volkomen 
normaal vinden als er bijvoorbeeld 
op de wegen tussen Den Haag en 

Delft en tussen Utrecht en Amster
dam barrieres werden geplaatst, 
waar passanten zich zouden moeten 
legitimeren, hun groene verzeke
ringskaart van de auto zouden moe
ten tonen, met een vriendelijk ge
zicht voor de ambtenaren van het 
ministerie van financii:ln de koffer
ruimten van hun auto's zouden moe
ten leegladen om hen vervolgens met 
welwillende voorkomendheid uit te 
nodigen ook eens tussen en onder de 
zetels te snuffelen en vooral ook de 
inhoud van het dashbordkastje riiet 
over het hoofd te zien. 

Volkomen normaal nietwaar? 
We zijn toch Nederlanders onder el
kaar. 

Jammer genoeg zijn er geen grens
bomen tussen Den Haag en Delft of 
tussen Utrecht en Amsterdam. 

Ze zijn er gelUkldg nog wel tussen 
de (Zeeliws-) Vlamingen en de (Bel
gische) Vlamingen, tussen de (Noord-) 
Brabanders en de (Belgische) Bra
banders, tussen de (Nederlandse) 
Limburgers en de (Belgische) Lim
burgers. 

OFFICIELE PUBLIKATIE 
Beperking belastingvrije uitvoer 

van marijuhanasigaretten uit Amsterdam 

Uitbreiding begrip .. randstadbewoner" 

Het ministerie van Financit!n maakt bekend, dat met in
gang van heden personen die in de hierna genoemde ge
meenten wonen, met betrekking tot de uitvoer van mari
juhana sigaretten uit Amsterdam als randstadbewoner 
worden aangemerkt. Dit betekent dat deze personen bij 
het van Amsterdam niet meer dan 3 stuks met 

~"U\UiH-~~t~"' van belasting mogen uitvoeren. De gemeenten 

~er·cteJtlhC>Ut. Abcoude, Amstelveen, Badhoe
Bloemendaal, Breukelen, 

u<-aK'"'"~vu, Duivendrecht, Durger
Hilversum, Heemstede, Hoorn, 

Loenersloot, Loenen a/d Vecht, 
lM<mnikend!Lm, Muiden, Naarden, Nieuwen-

Ouder-Amstel, Purmerend, Santpoort, 
Soest, (behalve paleis), Uithoorn, Velsen, Vo-
lendam, Weesp, IJmuiden, Zaandam, Zandvoort, Zwa
nenburg. 
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Hoe verder met de "anonieme deskundigen" 

Waarheen D'66? 

Die Vlamingen, Brabanders en Lim
burgers aan de Nederlandse zijde van 
de grens genieten al eeuwenlang van 
die barrieres. De grens tussen hen 
en de Zuidelijke Nederlanden bete
kent voor hen meer dan voor de 
noordelijke Noord-Nederlanders. 
Daarom is het van het ministerie van 
Financilln niet meer dan een vriende
lijk gebaar aan de Nederlandse Vla
mingen, Brabanders en Limburgers 
om voor hen de barrieres iets hoger 
op te trekken. Zij moeten er nog net 
een pakje sigaretten over heen kunnen 
gooien, maar geen vijf ~ 

Een geniaal idee van Witteveen. Net 
zo geniaal als de uitbreiding van het 
begrip "grensbewoner". En dat nog 
wel binnen 25 jaar nadat het begrip 
"Benelux" werd uitgevonden. 

Met grote belangstelling zien wij zijn 
volgende begripsuitbreiding tege
moet. 

Als wij het voor het kiezen hebben, 
laat het dan het begrip "Nederlander" 
zijn. 

Jan Willem Vuyk 

D'66, onder de indruk van de steeds 
snellere technische vooruitgang, is 
gealarmeerd door het toekomstbeeld, 
waarin vrijwel alle beslissingen zul
len worden voorbereid en in feite be
paald door "anonieme specialisten". 
D'66 heeft haar alarm in ruime kring 
bekendheid willen geven via de toe
lichting op haar Leidse congresreso
luties. Bij het opstellen werd gehoopt 
dat vele nederlanders door de daarin 
verpakte noodkreet gegrepen zouden 
worden, en samen met D'66 zouaen 
willen zoeken naar mogelijke oplos
singen, respectievelijk zich als nieu
we leden en kiezers zouden opstellen 
achter het werk van D'66. 
Tot dusver ziet het er naar uit dat de
ze hoop niet wordt vervuld. Hoe komt 
dat? 
Aan veel leden en afdelingen zijn de 
verschillende argumenten en overwe
gingen achter de "Leidse Resolutie" 
niet voldoende duidelijk geworden en 
onvoldoende uitgelegd. Dit geldt nog 
sterker voor anderen die minder con
tact met D'66 hebben. 

Contributieregeling 

LED EN 

Jaarinkomen tot 10. 000,
tot 15. 000,
tot 25. 000,
tot 30. 000,
tot 35. 000,-

AANHANGERS 

f 15,- per jaar 
25'- " 
50,- " 
75;- " 

100,- " 

Geen leden die het recht hebben tot het bijwonen van alle 
ledenvergaderingen, deel uit te maken van landelijke 
werkgroepen en hun stem uit te brengen bij het aanwijzen 
van kandidaten van D'66 voor een vertegenwoordigend li
chaam. 

DONATEURS 

Zij die geen lid zijn van D'66 en vrijwillig bijdragen aan 
de geldmiddelen van D'66. 

Het rs ook een moeilijke zaak; maar 
dat is volstrekt geen excuus, want 
D'66 is juist tot haar alarm gebracht 
door het beklemmende gevoel dat als 
zij toelaat dat de bijna ongrijpbare 
ontwikkeling die gaande is, blijft 
voortwoekeren, zonder een tijdige po
ging om haar te beteugelen, er waar
schijnlijk binnen afzienbare jaren niets · 
meer te doen valt. Aile mensen (ook 
de politici) die zich d:1n hun afkeer en 
onwil bewust worden, zullen staan te
genover een functionerende maatschap
pelijke realiteit die nauwelijks meer 
kan worden gewijzigd. 
Daarom : al zou het vinden en schep
pen van uitwegen de kracht van D'66 
vrijwel te boven gaan, toch leeft bin
nen deze partij een nijpend gevoel, da t 
zij verplicht is alle beschikbare e
nergie hiervoor in te zetten. 

Waarom? 
Wat is dan het bezwaar, en wat zijn 
de zorgen van D'66 in verband met die 
deskundigen, en waarom ''anoniem''? 
Gaat D'66, dat "open deelneming" in 
de kring van staat, gemeente en be
drijf wil realiseren, zover dat het de 
vitale rol en het steeds toenemende 
belang van gespecialiseerde deskun
digheid wil ontkennen, of wil achter
stellen bij beslissingen en wensen van 
anderen? 
Het is opvallend dat, zoals blijkt uit 
de toelichtingen afgedrukt bij de Leid
se resoluties, D'66 uitdrukkelijk het 
belang van gespecialiseerde deskun
digheid waardeert en aanvaardt. Bin
nen D'66 wordt ook gezien dat de 
structuur en de praktische ervaring 
die nodig is om in "teamwork" ge
schoolde en kostenbewuste deskundig
heid •te vormen en te handha ven in de 
huidige stroomversnelling van kennis 
en onderzoek, behalve bij enkele o
verheidsinstellingen, juist aanwezig 
is bix:men een aantal grote onderne
mingen. Voor de opbouw van de maat
schappij van de toekomst wil D'66 van 
zulke moderne vormen van deskundig
heid een positief gebruik maken, om 
verouderde structuren te doorbreken 
waar dit nodig is om vooruitgang te 
bereiken. (Hier ligt een belangrijk 
verschil met bijvoorbeeld de P. s. P. 
en sommige dogmatische socialisten, 
die zich vaak uit beginsel ongenuan
ceerd keren tegen vrijwel alle metho
den, die zijn gevormd in of voor het 
ondernemingsgewij s georganiseerde 
bedrijfsleven). 
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Bezwaren 
De bezwaren van D'66 richten zichdus 
niet tegen de specialisatie als zodanig, 
maar w~l tegen : 
a. Het baseren van v~rstrekkende be

slissingen op onvoldoend gescha
keerde deskundigheid; 

b. het veelal niet of niet tijdig ter be
schikking zijn van deskundige as
sistentie voor het uitwerken en 
verdedigen van alternatieven voor 
overheidsvoorstellen; 

c. het gebruik, om de verantwoorde
lijkheid voor bewust of onbewust 
genomen beslissingen te verdoeze
len met de mededeling dat deze op 
deskundig advies zijn genomen; 
respectievelijk, 
het niet voldoende zichtbaar maken 
dat de beslissende instantie zelf er 
de volle verantwoordelijkheid voor 
draagt op welke tijdstippen hij zich 
door welke deskundige (n) laat 
voorlichten, en hoe; 

d. het ontoegankelijk raken (of maken) 
van bepaalde door deskundigen ver
schafte gegevens nadat het voorne
men om naar een bepaald besluit 
toe te werken eenmaal tot stand is 
gekomen. 

Deze vier zijn vooral bedenkingen te
gen besturende instanties, die met 
minder inspanning en breedte genoe
gen nemen dan op grond van hun alge
mene publieke verantwoordelijkheid 
mag worden geeist, of die bij het af
leggen van verantwoording kritiek op 
de echte beleidsmomenten voorkomen 
door zich te verschuilen achter des
kundigen die zelf niet ter verantwoor
ding kunnen worden geroepen en aan 
wie vaak door de besturende instantie 
zelf zwijgplicht is opgelegd. 
(Di t verklaart : "anoniem ") . 
Een verbetering t. a. v. dit soortmoei
lijkheden kan worden gezocht in een 
ruimere toegankelijkheid van rapporten 
en overheidsgegevens (zie Zweden), in 
het verschaffen aan degenen die ver
antwoording kunnen vragen (gekozen 
vertegenwoordigers) van een apparaat 
en financiele middelen om zelf onder
zoeksrapporten en deskundige berich
ten te verkrijgen (zie D'66 voorstellen 
voor kamerleden) en in het opheffen 
van de zwijgplicht van deskundigen 
wanneer zij worden gehoord door een 
commissie van gekozen vertegenwoor
digers. 

Moeilijker 
Moeilijker op te lossen zijn de proble-
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men die D'66 en vele anderen hebben 
gesignaleerd bij de deskundigen zelf : 
e. Het is psychologisch bijna onver

mijdelijk dat een specialist de 
drang voelt op zijn deelgebied iets 
tastbaars tot stand te brengen, ze
ker indien hij zich eenmaal tenkos
te van schaarse tijd (en vaak ook 
emotioneel) in een bepaald project 
heeft ingewerkt. 

f. Vele specialisten/deskundigen zijn 
niet gewend of in staa t in de be
grippen- en taalsystemen van an
dere deskundigen mee te denken 
om tot een vruchtbare uitwisseling· 
te komen (Dit is dan ook een zware 
opdracht, die alleen ten koste van 
tijd, energie en goede wil bij bena
dering kan worden uitgevoerd). 

g. Sommige specialisten/deskundigen 
missen de tijd, of de bereidheid, 
om de motivering van hun adviezen 
in simpele taal, systematisch volg
baar, weer te geven. (Het is waar 
dat dit in sommige gevallen in be
knopte vorm vrijwel onmogelijk is; 
maar het kan vaker dan wordt voor-
gegeven); . 

h. Vele specialisten zijn er nog met 
aan gewend, respectievelijk wen
sen niet te aanvaarden, dat bij 
voorstellen betreffende publieke za
ken buiten hun strikt persoonlijk 
oordeel over juist/onjuist (en zelfs 
buiten een beredeneerd groepsoor
deel van uiteenlopenden deskundi
gen over juist/onjuist) een zelfstan
dige factor gaat meespelen: is het 
voorstel en de bijbehorende moti
vering aan een grote groep betrok
kenen z6 uit te leggen, dat deze 
mensen gemiddeld positief reage
ren zowel op de inhoud als op de 
wijze van totstandkoming. 

i. Vele deskundigen zijn economisch 
te langdurig eenzijdig gebonden aan 
een bepaalde belangengroep of in
stelling. 

De vijf laatste punten kunnen leiden tot 
"doordrukken" van voorstellen, tot 
een fnuikende achterdocht bij buiten
staanders en "gewone mensen", en tot 
het zodanig bevorderen van deelbelan
gen dat het ruimere algemeen belang 
wordt verwaarloosd. 

Verbetering 
Verbetering zou mogelijk kunnen wor
den bereikt door een veel grotere 
plaatsverwisseling van deskundigen 
tussen de verschillende sectoren van 
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het maatschappelijk Ieven (overheid, 
onderwijs, bedrijfsleven) en tussen 
bedrijven en instellingen onderling, 
bewust te bevorderen. 
Het lijkt mogelijk enerzijds bij scho
ling bepaalde methoden en procedures 
meer te uniformeren (met als gevolg 
grotere uitwisselbaarheid van func
tionarissen) en anderzijds de belem
meringen voor overgang tussen de sec
toren weg te nemen (bijv. te zeer uit
eenlopende pensioen- en belonings
structuren). 
Bovendien zal bij de opleiding van des
kundigen en vooral bij het samenstel
len van studieteams, controle- enrap
portagegroepen bewust veel meer ge
bruik moeten worden gemaakt van 
menging van uiteenlopende disciplines 
en niveaus. Juist deze ongelijksoorti
ge samenstelling dwingt tot eenvoudig 
taalgebruik en tot bescheidenheid 
t. a. v. de eigen v66ronderstellingen. 
Nog vele andere oplossingen en me
thoden zullen moeten worden gezocht 
en beproefd. D'66 stelt zich daarvoor 
geheel open, en heet iedere bijdrage 
en medewerking welkom. 
Aan de tegenstanders, die roepen dat 
grotere eisen aan de deskundigen zul
len leiden tot verlies aan "slagkracht" 
en tempo, kan worden voorgehouden 
dat een hoog tempo met fouten en on
gebluste spanningen zeker niet altijd 
tot het beste resultaat leidt. 

Tenslotte: velen, ook buiten D'66, 
voorspellen voor het "computertijd
perk" over 25 jaar een steeds toene
mende frustratie, een passieve mis
moedigheid en het zoeken van pia tte 
sensatie als vervanging voor eigen 
arbeidsvreugde, voor steeds grotere 
groepen van de niet-meer-begrijpen
de bevolking. 
Als zoethouder wordt gedacht aan een
voudige hobbies om de toegenomen 
vrije tijd op te vullen. 
Het is het voorgoed aanvaarden van de 
onherroepelijke specialisatie in de 
mierenhoop. "Mens" is geen onderschei
ding meer. Werk/hobby mensjes ener
zijds. Computerdenkertjes anderzijds. 
Voor het Ieven. 
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Fractie-assistentie 
voor gemeenteraden 
Dick Verstegen 

Nu de grotere gemeenteraden zich 
noodgedwongen steeds meer ontwikke
len in de richting van stadsparlement 
dringt zich de vraag op of de raads
fracties bij hun werk niet moeten 
kunnen beschikken over permanente 
hulp in de vorm van bureaus of se
cretariaten, waarvoor de gemeente 
gelden beschikbaar stelt. 
Een dergelijke situatie bestaat al ja
ren voor de Tweede Kamerfracties. 
De rijksbegrotingen kennen sinds 
1964 posten voor tegemoetkomingen 
in de kosten van fractiesecretaria
ten. 

Amsterdam is de eerste gemeente 
die besloten heeft bijdragen te ver
strekken voor fractiehulp. De stoot 
daartoe is gegeven door het liberale 
raadslid drs. A. Pais, die met drie 
fractiegenoten een nota opstelde, 
waarvan een beschouwing over frac
tiehulp het voornaamste onderdeel 
vormde. In de nota wezen de heer 
Pais c. s. ook nog op de voordelen 
van een groter ledental van de raad 
en een betere honorering van het 
raadslidmaats chap. 
De nota leidde tot een preadvies van 
B. en W. waarin een verordening 
was verwerkt die enkele maanden 
geleden is vastgesteld. Op grond 
daarvan heeft elke fractie recht op 
een uitkering van f 1000 per jaar, 
vermeerderd met f 1000 per raads
lid dat geen wethouder is. In totaal 
krijgen de fracties echter niet meer 
dan f 12. 000 per jaar. 

Nuttige dingen 
Blijkens een artikel in de Haagsche 
Courant van 29 novenmber 1968 wor
den van dit geld hele nuttige dingen 
gedaan. In het bijzonder de assistent 
van de socialistische fractie - al 
twee jaar in dienst voordat de ver
ordening in werking trad - schijnt 
heel zinvol bezig te zijn met re
search en het bijeengaren en ver
schaffen van informatie die voor de 
fractie van belang is. 
Eigenlijk kan geen enkele fractie 
buiten een dergelijke dienstverle
ning. De raadsleden hoeven in de 
meeste gevallen niet de illusie te 
hebben dat zij het alleen wel kunnen 
klaren. Ze hebben hun handen als het 
goed is meer dan vol aan de grote 
lijn. Bij het beoordelen, toetsen en 
controleren daarvan kan een fractie
secretariaat een grote steun zijn. 
Bij een gemis van een dergelijk ap-

paraat verliezen raadsleden zich 
echter jammergenoeg in arren moe
de maar al te vaak in een onmisken
bare kleinpeuterigheid. 

Er zijn intussen nog drie andere ge
meenten waar vergoedingen voor 
fractiehulp aan de orde zijn gesteld: 
Geldrop, Uitgeest en Den Haag. In 
de Haagse raad nu heeft de liberale 
fractievoorzitster, mej. mr. J. J. 
Th. ten Broecke Hoekstra zich tegen 
een dergelijke figuur verklaard, 
omdat zij in strijd zou zijn met de 
Gemeentewet. Alleen de PSP staat 
positief tegenover het idee. De KVP 
aarzelt en de rest van de raad zwijgt 
vooralsnog. Burgemeester Marijnen 
heeft de kwestie nu naar het senio
renconvent verwezen. 

Mej. Ten Broecke Hoekstra heeft 
het bij het verkeerde eind. Dat mag 
reeds blijken uit de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten die Amsterdam. 
op zijn besluit heeft gekregen. Maar 
ook de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) ziet geen enkel be
zwaar. Zij heeft zich met de staats
rechtelijke aspecten van de zaak be
ziggehouden en kwam tot de conclu
sie dat de Gemeentewet tegemoetko
mingen in bijzondere kosten voor 
(groepen) raadsleden toelaat, als er 
maar geen rechtstreeks verband be
staat tussen de extra vergoeding en 
de raads- of commissievergaderin
gen. Voor het bijwonen daarvan 
wordt immers in art. 60 van de. Ge
meentewet in een vergoeding voor
zien. En de Kroon laat in die sfeer 
geen extraatjes toe. Dat valt duide
lijk af te leiden uit enkele uitspra
ken, bijvoorbeeld het K. B. van 9 mei 
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1955 over de ontoelaatbaarheid van 
de vergoeding van door Gorkumse 
raadsleden gederfd loon. 

Niet nieuw 
De opvatting van de VNG is niet nieuw. 
Zij werd vier jaar geleden al gedeeld 
door dr. G. L. Elsen, burgemeester 
van Goirle, en dr. C. Jansen Ver
planke, burgemeester van 's-Gra
vendeel, zoals uit hun artikelen, 
resp. in De Gemeenteraad 1964 I 
7-8 en De Magistratuur 1964 I 1 
naar voren komt. 

De VNG is intussen zelfs van mening 
dat in de nieuwe Gemeentewet - om 
alle twijfel uit te barmen - maar 
eens moet worden vastgelegd dat an
dere vergoedingen dan die voor het 
bijwonen van vergaderingen zijn toe
gestaan. Juist met het oog op tege
moetkoming in de kosten van fractie
hulp wil de subcommissie herziening 
Gemeentewet van de VNG dat artikel 
17 van het voorlopig ontwerp voor de 
nieuwe Gemeentewet zo komt te lui
den: 
"De leden van de Raad genieten een 
vergoeding voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de raad en van 
zijn afdelingen. De raad kan bepalen, 
dat een tegemoetkoming in of vergoe
ding van bijzondere kosten wordt ge
geven". 
Het huidige artikel 17 in het voorlo
pig ontwerp is vrijwel identiek met 
het bestaande artikel 60. De sugges
tie van de VNG-commissie is dus 
bijzonder zinvol, omdat het artikel 
dan meteen is aangepast aan wat een 
onontkoombare ontwikkeling genoemd 
kan worden. Wileen gemeenteraad 
(als hoofd van een gemeente) werke
lijk bestuurskracht houden, dan zul
len de fracties immers wel hun toe
vlucht moeten nemen tot assistentie. 
Nu reeds blijkt maar al te vaak dat 
reedsleden - geconfronteerd met 
steeds gecompliceerder vraagstuk
ken - zich fysiek nauwelijks de 
moeite (kunnen) getroosten om B. en 
W. het tegenspel te bieden dat nodig 
is voor een gezonde besluitvorming. 

Versterking 
Zolang raadsleden niet full-time als 
zodanig bezig zijn en betaald worden 
zal fractiehulp bij uitstek een middel 
zijn om nog zoveel mogelijk waar te 
maken van het feit dat de raad een 
vertegenwoordigend en een bestuur-
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lijk college is. De fractie-assistent 
kan immers fungeren "als verster
king van de raadsfracties tegenover 
het gemeentelijk apparaat, tegenover 
alle ingewikkelde problemen die de 
raad worden voorgelegd", zoals de 
Amsterdamse assistent van de PvdA
fractie in de Haagsche Courant zegt. 
Daar komt dan nog bij dat de kiezer 
door middel van het secretariaat 
veel makkelijker contact met de frac
tie kan maken, waarmee de relatie 
bestuur bestuurden gediend is. 
De grens aan de gemeentelijke tege
moetkoming in de kosten van fractie
hulp is nog wel een probleem. Voor
alsnog lijkt maximaal f 12. 000 per 
fractie een beetje mager. Maar met 
laten we zeggen een maximum van 
f 1. 200. 000 per fractie zou het ge
meentelijk bestel waarschijnlijk op 
z'n kop worden gezet. Er zal een re
delijk midden gevonden moeten wor
den. Maar al met al lijkt het heel 
wel mogelijk dat goed fungerende se
cretariaten van gemeenteraadsfrac
ties, liefst in combinatie met full
time raadsleden, een heel wat ster
ker "democratiserend" effect hebben 
dan bijvoorbeeld een gekozen burge
meester. 

Vraag aan de KRO 

Nu is gebleken, dat Mr. van Doorn 
niet de officiele hofadvocaat is, mag 
Frits van der Poel nu wel terugko
men? 

Verzoek van het COC 

Het Hoofdbestuur van het COC ver
zoekt om teruggave van testikel 248 
bis. 

DEMOCRAAT pagina 13 

Christendom 
en politiek 
Dick Bark 

"Wij menen dat het Christelijke Be
ginsel geen zinvol uitgangspunt is voor 
praktische politiek. Alle voorstanders 
van een niet-dogmatische, vooruit
strevende politiek dienen samen ge
hracht te worden", aldus Schwartz in 
de januari-Democraat. Gezien het 
vervolg van het artikel is het zeer de 
vraag of Schwartz in de gaten heeft ge
had wat hij eigenlijk schreef. Immers 
zijn uitgangspunt in de eerste zin he
perkt in helangrijke mate het kader 
van de doelstelling in de tweede zin. 
Omda t ik me en da t hier een veel voor
komende denkfout wordt gemaakt, pre
fereer ik een reactie in "Democraat" 
hoven een telefoontje naar Schwartz. 
Als Schwartz spreekt van "voorstan
ders van een niet-dogmatische, voor
uitstrevende politiek" rijst de vraag: 
"Waarom is iemand voorstander van 
een vooruitstrevende politiek"? Dat 
komt niet zomaar uit de lucht vallen. 
Daar heeft iedere voorstander een per
soonlijke reden voor. 
Voor sommigen is die reden gelegen 
in hun Christenzijn. 
Niemand kan mij het recht ontzeggen, 
ook Schwartz niet, om op grond van 
het Christelijk heginsel de keuze voor 
hepaalde oplossingen van politieke 
prohlemen te maken. Daar ligt het 
prohleem van Christendom en politiek 
ook niet. 

Moeilijkheden 
De moeilijkheden heginnen pas wan
neer men, tegen het w~zen van de po
litiek (die immers de kunst van het 
mogelijke is) in medestanders gaat 
zoeken ni~t onder de mensen die, on
geacht hun persoonlijk uitgangspunt, 
dezelfde oplossingen voorstaan, doch 
onder de mensen die van hetzelfde be
ginsel uitgaan. Dit nu is a-politiek 
omdat men aldus voorhijgaat aan het 
feit dat het mogelijk is op grond van 
een en hetzelfde uitgangspunt voor ver
schillende (zelfs tegengestelde) poli
tieke oplossingen te kiezen. 
De confessionele partijen zijn daar
van het schoolvoorheeld. Overigens, 
zolang Lammers en Kors heiden lid 
kunnen zijn van dezelfde partij en toch 
geheel verschillende zaken voorstaan, 
is het de vraag of dit euvel tot de con
fessionele partijen heperkt is. 
Ik meen dan ook da t Schwartz, zonder 
zijn artikel geweld aan te doen, had 
moeten heginnen met: "Wij menen dat 
het Christelijk heginsel geen zinvol 
politiek organisatieprincipe is". Dan 

heeft het ook meer zin om vervolgens 
uit te spreken dat voorstanders van 
een niet-dogmatische, vooruitstreven
de politiek, waaronder velen die nu 
nog confessioneel stemmen, in een 
partij hijeen te hrengen. Deze laat
sten wordt dan nl. het recht niet ont
nomen om persoonlijk hun politieke 
keuze te hlijven hepalen op grond van 
hun Christelijk heginsel. 

Naschrift 
Mijn dank aan Bark voor zijn verhel
derende opmerkingen. Met "prakti
sche politiek" bedoelde ik het "doen 
van een politieke keuze uit mogelijke 
oplossingen voor praktische vraag
punten". De pacifistische Ds. Buskes, 
de D'66-achtige CHU-jongeren en de 
reactionaire Ir. van Dis gaan allen 
uit van het Christelijk heginsel, en 
hoe verschillend is hun opvatting niet 
t. a. v. hijvoorheeld NATO of levens
verzekering. 

Uiteraard is het verre van mij om 
wie dan ook het recht te willen ont
zeggen zijn politieke keuze te haseren 
op zijn Christelijke inspiratie, d. w. z. 
zijn persoonlijke interpretatie van 
het Christelijk beginsel. Zoals van 
Mierlo eens schreef: "Als een gelo
vig minister van Financien verklaart 
dat hij alvorens zijn begroting op te 
stelleh eerst hidt tot God om wijsheid 
en helderheid, dan vind ik dat even 
hegrijpelijk en normaal als wanneer 
een ander verklaart dat hij eerst een 
luchtje gaat scheppen om een fris 
hoofd te halen". 

Schwarz. 

GROOT 
OPENBAAR DEBAT 
over actuele politieke geheur
tenissen tussen de heren 

TOXOPEUS 
en 

VAN MIERLO 
vrijdag 28 fehruari 1969, 
20 uur 
Pulchri Studio, Den Haag 
Georganiseerd door de JOVD, 
afd. Den Haag. 
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Underdog: Engels woord. Betekent letterlijk: 
onderhond, oftewel 'hij die in het hoekje zit waar 
altijd de slagen vallen'. 

Vraag: Moet uw hond slachtoffer worden van de 
woensdag ingevoerdeBTW? Nee. La at de fabrikanten 
van hondenvoedsel die BTW zelf maar voor hun 
rekening nemen 

'Okee' zegt Effem: 'Oat doen wij, als enige met 
~I onze merken: Goed om te weten. Effem maakt 
Frolic, Chappi, Pal, Loyal. Puike kost. En .•• ondanks 

DEMOCRAAT februari 1969 
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Interview met 
Jac. Stienen 
Hans Paulusse 

"Wanneer Vondeling de KVP als re
geringspartner blijft afwijzen, zal de 
KVP Of, indien mogelijk, met de 
VVD Of met D'66 moeten gaan rege
ren Of, en dat zou wel eens zuiverend 
kwmen werken, in de oppositie moe
ten gaan." 
Deze uitspraak, waaraan de meeste 
dagbladen aandacht besteedden, deed 
ir. Jac. Stienen, voorzitter van de 
KVP-jongeren, op 27 december tij
dens een congres van zijn organisa
tie in Breda. Een opzienbarende en 
interessante uitlating, die echter wel 
een aantal vragen opwerpt en zeker 
enige toelichting behoeft. 
Een vlot pratende en gemakkelijk 
formulerende Jac. Stienen: 
"Mijn hele redenering heb ik opge
hangen aan het programma van de 
groep van Achttien. We zullen dat 
moeten gaan vergelijken met pro
gramma's van andere partijen. Aan 
de hand hiervan moeten we rege
ringscombinaties maken. Ik acht de 
kans om de plannen van de Achttien 
met de VVD te verwezenlijken klei
ner dan met de P. v. d. A. De P. v. d. 
A. wijst ons af, maar we mogen ons 
door Vondeling niet laten dwingen met 
de VVD in zee te gaan. 

* Ben je de VVD beu? 

Het zou ondankbaar zijn de VVD zon
der meer de laan uit te sturen, maar 
ik geef de voorkeur aan de P. v. d. A. 
of D'66. De VVD sluit ik zeker niet 
bij voorbaat uit. De JOVD heeft na
melijk een heel progressief program
ma. Op dit punt bestaat er verschil 
va."l mening met de ARJOS, die alleen 
met de P.v.d.A. wil regeren. 

* Hoe reageerde men in KVP-krin-
~? 

Een aantal kamerleden vond mijn 
gedachtengang niet onjuist. Ook Van 
der Stee is - in tegenstelling met 
Schmelzer, die de voorkeur geeft 
a an een minderheidsregering- niet 
bang om in de oppositie te gaan. We 
hebben tijd nodig om ons opnieuw op 
te stellen in de politiek. 
De oppositie is niet bedoeld om, zo
als wel wordt gesuggereerd, de KVP 
op te kalefateren. 

* Is "oppositie" voor een KVP-er 
geen vies woord? 

Geen vies woord, maar een vreemd 
woord, waaraan we nog moeten wen
nen. Wanneer we in de oppositie 
gaan, hoeven we er niet steeds re
kening mee te houden, dat we rege
ringspartij zijn. Die regeringsver
antwoordelijkheid heeft bijvoorbeeld 
zeer sterk gewogen bij, de behande
ling van de tweehonderdvijfentwintig 
miljoen gulden voor de versterking 
van de NAVO, waarover binnen onze 
partij zeer verschillend werd ge
dacht. 

* Is er op het ogenblik sprake van 
een frictie tussen· het beleid van 
het kabinet DeJong en program
ma van de Achttien? 

Lang niet in alle opzichten. Met na
me Veringa doet veel goed werk. Ook 
de inkomenspolitiek wordt bijgestuurd. 
Het is verwonderlijk hoeveel de VVD 
eigenlijk slikt. 
Er wordt wel te weinig gedaan aan de 
bezitsvorming. Ook een ombuiging in 
de buitenlandse politiek is noodzake;.. 
lijk. Het kabinet voert een afwachtend 
beleid, geen actieve politiek. De hele 
Oost-Westverhouding wordt nog niet 
radicaal genoeg benaderd. De toena
dering tot het Oostblok wordt op het 
ogenblik verwaarloosd. 
Luns is natuurlijk al veel te lang mi
nister. Hierdoor hebben nieuwe 
idee en weinig kans. 

* Zijn CHU en ARP bereid mee in de 
oppositie te gaan? 

Huijsen (voorzitter CHJO) is het met 
mijn opvattingen eens. Maar de groep 
van Achttien is nog niet bij elkaar 
geweest (dit interview vond op 9 ja
nuari plaats). 
In ieder geval heeft mijn redevoering 
in Breda binnen het partijbestuur 
geen storm van verontwaardiging 
veroorzaakt. 
Heel belangrijk is, dat NKV en 
Volkskrant hun houding aan het wij
zigen zijn. Ze verwachten niet meer 
alle heil en zegen van de PPR. Ze 
zullen steeds meer de progressieve 
stromingen binnen de KVP, en met 
name de jongeren, gaan steunen. Dit 
is de bevestiging van onze mening, 
dat je vooruitstrevende ideeen beter 
binnen de partij kJ.Ult ontwikkelen 
dan erbuiten. 
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Jac. Stienen 

* Wat is het verschil tussen de KVP-
radicalen en de PPR-radicalen? 

Oorspronkelijk alleen een verschil in 
methode. Door eruit te gaan hebben 
ze een andere kleur gekregen. Ze 
werden gedreven door een evangeli
sche bewogenheid, maar bij de schei
ding is een heleboel meegekomen, 
zoals voorstanders van deconfessio
nalisatie en pacifisten. 
Deze stromingen hebben sterk hun 
stempel gedrukt op de PPR, die zich 
steeds meer gaat ontwikkelen in. de 
richting van Nieuw Links en de PSP. 

* Lonk je naar D'66, omdat je deze 
partij als een soort surrogaat 
P.v.d.A. beschouwt? 

Nee, zeer zeker niet. Welke par
tijen hebben op het ogenblik, afge
zien van ons zelf, een duidelijk poli
tiek gezicht? P.v.d.A. en VVD ~ 
We kennen de ontwikkelingen binnen 
D'66 niet. Het programma van de 
P. v. d. A. is duidelijker herkenbaar dan 
dat van D'66. Daarom dachten we in 
de eerste plaats aan de P. v. d. A. 

* D'66, van haar kant, ziet de KVP 
waarschijnlijk liever ontploffen? 

Ik vraag me wel af, waarom een 
kwart van de D'66-kiezers zo graag 
met de KVP wil samenwerken. 
Die ontploffingstheorie van D'66 is 
in ieder geval geen basis voor een 
hechte vriendschap, 111aar je moet 
rekening houden met de politieke re
aliteit. 
Ik krijg wel eens de indruk, dat alle 
partijen moeten ontploffen, behalve 
D'66. Waar ontploft het dan heen? 
Maar D'66 heeft al meer ideeen laten 
vall en. 

* Wat is de charme van D'66? 

D'66 heeft kwaliteit en mensen, die 
zich daarvoor niet met politiek be
zighielden, aangetrokken. Een reele 
progressieve concentratie kan alleen 
voortkomen uit een coalitie van de 
drie Christelijke partijen en D'66. 
Het programma van de Achttien ge
combineerd met dat van D'66 zou 
werkelijke politieke vernieuwing 
brengen. Ervaring en nieuwe ideeen 
zouden worden gekoppeld. Het zou 
D'66 bovendien niet de belasting ge
ven rood of blauw te zijn. 
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Op naar de Staten 
H.J. Zeevalking 

Indien er geen desbetreffende wets
wijziging komt zal de kandidaatstel
ling voor de eerstvolgende verkie
zingen van de leden van de provinci
ale staten plaats vinden op 3 febru
ari 1970 en zullen de verkiezingen ge
houden worden op woensdag 18 maart 
daaropvolgend. Of, met andere 
woorden, we hebben nog slechts een 
goed jaar om ons op die verkiezingen 
voor te bereiden wat de samenstel
ling van een verkiezingsprogram, 
het zoeken en scholen van geschikte 
kandidaten, het plannen van verkie
zingsakties, het instrueren van pro
pagandisten, het drukken van folders 
en biljetten en het bijeenbrengen van 
de gelden die al die aktiviteiten zul
len moeten bekostigen. 
Houdt men daarenboven rekening met 
de omstandigheid dat tegelijk of 
vrijwel tegelijk met de statenverkie
zingen in 1970 de verkiezingen van 
de gemeenteraden zullen plaatsvin
den, dan zal het eenieder duidelijk 
zijn dat dit kalenderjaar veel ener-
gie voor deze zaken opgebracht zal 
moeten worden en menig offer in het 
belang van D'66 van ons, onze gezin
nen en onze kas- en bankrekeningen zal 
worden gevraagd. Een troost is het 
daarbij te weten, dat onze politieke 
tegenstanders die offers ook zullen 
moeten brengen en al slaan die te
genstanders ons vrijwel alle in kwan
titeit, de kwaliteit van onze leden is 
dusdanig dat we als gelijkwaardige 
partner van welke andere partij ook 
de verkiezingen van 1970 in kunnen 
gaan mits we allen maar bereid zijn 
die inbreng te leveren waartoe we 
optimaal in staat zijn. 
Dat het hoofdbestuur in deze zijn bij
drage zal leveren spreekt vanzelf. 
Een aantal commissies - zo spoedig 
mogelijk hoort men daarover meer-
zal worden ingesteld, gericht op de 
·verkiezingen van 1970 en de coordinatie 
tussen die commissies zal worden 
gewaarborgd. 

Aandacht 
Vooruitlopend op die instelling van 
die commissies moge echter nu reeds 
op deze plaats aandacht worden ge
vraagd voor de verkiezingen der· 
provinciale staten. 
Die statenverkiezingen hebben nooit 
zo in de belangstelling gestaan als 
met de verkiezingen van de tweede 
kamer der Staten Generaal of van de 
gemeenteraden het geval was. Het 
werk der staten spreekt niet erg tot 
de verbeelding van de kiezers omdat 
het zich beperkt - globaal geno-

men- tot zorg voor waterschappen, 
wegen, ruimtelijke ordening, recre
atie en culture aangelegenheden. 
Daarnaast kiezen de leden der staten 
dan nog de colleges van gedeputeer
de staten - belangrijke lichamen on
der meer op het terrein van de ad
ministratieve rechtspraak en op het 
gebied van de controle op alle ge
meentelijke zaken - en de leden van 
de eerste kamer der Staten Generaal. 
Men ziet het, al deze zaken zijn stuk 
voor stuk belangrijk, maar ze spe
len zich min of meer in de schemer 
af in tegenstelling tot de gemeente
raden en de tweede kamer die ve.el 
meer actieve politiek bedrijven en 
dusdoende meer aan de weg timme
ren en als gevolg daarvan meer be
kijks hebben. 
Ondanks de wat onduidelijke politie
ke contouren van de staten der pro
vincies staat het echter vast datal
thans voor D'66 de statenverkiezin
gen in 1970 van uitzonderlijk belang 
worden en aangezien onze politieke 
tegenstanders dat ongetwijfeld ook 
beseffen zullen we er goed aan doen 
ons terdege op die verkiezingsstrijd 
voor te bereiden. Want men zal ons 
hard aanpakken, daarvan kunnen we 
zeker zijn. 

Opiniepeilingen 
In de eerste plaats zullen we dan waar 
moeten maken wat opiniepeilingen ons 
als het ware als verplichting opleg
gen, op zijn minst een verdubbeling 
van onze aanhang vergeleken met de 
tweede kamerverkiezing van 15 febru
ari 1967. Dat is de keerzijde van de 
medaille dier peilingen. 
Al zullen we ons landelijk percenta
ge verbeteren vergeleken met 1967, 
als die verbetering achter zal blij
ven bij de prognoses zal men van an
dere zijde niet nalaten onze overwin
ning als een nederlaag te kwalifice
ren en zijn eigen achteruitgang als 
een succes te boekstaven. 
En helemaal ongelijk zullen onze te
genstanders dan niet eens hebben. 
Het bovenstaande impliceert overi
gens iets en wel de omstandigheid 
dat D'66 de statenverkiezingen op 
eigen kracht zal ingaan en geen stem
busakkoorden of lijstverbindingen 
met andere partijen zal aangaan .. 
Niet schrijver dezes, zelfs niet het 
hoofdbestuur heeft daarover te be
slissen doch zoals de zaken er nu 
voorstaan .moet er toch een politiek 
wonder gebeuren indien onze partij, 
op wellicht een enkele provincie na, 
niet zou besluiten met eigen lijsten 
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aan de statenverkiezingen deel te 
nemen. 
Dat zal dan terecht zijn want men wil 
wel eens weten hoe de politieke kaar
ten liggen alvorens men zich even
tueel begeeft in concentraties van 
welke aard ook voor de grote politie
ke st~ijd van 1971, een strijd die on
middellijk na de verkiezingen van 
1971 zal ontbranden en een strijd die 
heviger zal worden dan ooit tevo-
ren indien de successen van onze 
partij zich zouden voortzetten, daar 
kan men staat op maken. 
Behalve als tussentijdse -en nu offi
ciEile- opiniepeiling hebben de staten
verkiezingen voor D'66 nog een 
groot belang met het oog op de sa
menstelling van de eerste kamer der 
Staten Generaal. 
Zoals men weet wenst onze partij de 
opheffing van dit deel onzer volks
vertegenwoordiging enerzijds omdat 
ze het volk niet zuiver vertegenwoor
digt - zo kiezen de provinciale sta
ten van de provincies Friesland, 
Utrecht, Noordholland, Zeeland, 
Noord-Brabant, en Limburg in 1969 
voor de helft een nieuwe Eerste Ka
mer zonder enig lid van D'66 op ba
sis van de statenverkiezingen van 
1966 - anderzijds omdat een dubbele 
behandeling van wetsontwerpen ver
tragend werkt. 

Eerste Kamer 
Maar al staat D'66 de opheffing van 
de eerste kamer voor, dat neemt 
niet weg dat getracht moet worden 
in 1972 - als de staten van Gronin
gen, Drente, Overijssel, Gelderland 
en Zuidholland voor de helft een 
nieuwe eerste kamer kiezen - een 
zo sterk mogelijke delegatie van D'66 
in dat lichaam te krijgen. 
En daarvoor is het dan een vereiste 
dat zoveel mogelijk democraten in 
de staten der provincies worden ge
kozen door de kiezers, want net zo 
min als in 1969 mag men in 1972 
verwachten dat statenleden van ande
re partijen er aan mee zullen hel
pen om de D'66 fractie in de eerste 
kamer zo sterk mogelijk te maken. 
Bij dat alles moet men dan tevens in 
het oog houden dat in 1972 inmiddels 
een nieuwe tweede kamer is geko
zen met een versterkte D'66 fractie, 
en dat die nieuwe tweede en eerste 
kamer op dat moment met een grond
wetswijziging te maken zullen krij
gen. 

Dat dan de stem van D'66 ook in de 
eerste kamer krachtig zal moeten 
klinken, zal wel geen onzer willen 
bestrijden gezien het belang dat wij 
nog steeds aan staatsrechtelijke ver
nieuwing hechten. 
Ongetwijfeld zijn nog meer redenen 
aa·n te voeren dan de twee hierboven 
vermelde om het belang te onder
schrijven dat D'66 heeft bij een voor 
haar gunstig resultaat van de ver
kiezingen voor de provinciale staten 
in 1970. 
Behalve de inzet van ieder onzer 
straks voor het welslagen van die 
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verkiezingen zijn de eerste zorgen 
thans het opstellen van een pakkend 
en verantwoord verkiezingsprogram 
en de selectie van de kandidaten. 
Wat het program betreft, daaraan 
wordt hard gewerkt door een "lande
lijke coordinaUecommissie provinci
ale politiek". Verwacht mag worden 
dat die commissie een goed werk
stuk, dat in concept reeds gereed is, 
zal afleveren. Tevens mag worden 
verwacht, dat het werkstuk der com
missie te zijner tijd in het openbaar 
ter discussie zal worden gesteld al
vorens het in een definitieve vorm 
zal worden gegoten. 
Meer zorg vraagt op dit moment de 
kandidaatstelling. 
Het leidt geen twijfel of in alle pro
vincies zal D'66 in 1970 vertegen
woordigers in de staten krijgen en in 
sommige provincies zal dat zelfs een 
respectabel aantal kunnen worden. 
Dat vereist derhalve met zorg sa
mengestelde kandidatenlijsten, zeker 
wat de eerste tien tot vijftien plaat
sen van elke lijst betreft als men in 
alle provincies, hetgeen overigens 
niet noodzakelijk is, in de respectie
velijke kieskringen met uniforme lijs
ten meedingt. Maar gelijkluidende 
lijsten in alle kieskringen per pro
vincie of niet het aantal bekwame kan
didaten waarover men de beschik
king dient te hebben blijft uiteindelijk 
per provincie even groot. 
Zelfs al mag men op niet meer dan 
3 tot 4 zetels in een bepaalde provin
cie rekenen dan nog is het zaak naar 
een tiental gekwalificeerde kandida
ten om te zien, want ziekte of ver
huizing (vooral dat laatste is voor 
een in .hoofdzaak uit jongeren bestaan
de partij evident) van een of meer 
gekozen kandidaten mogen de kwaliteit 
van onze fracties in de staten straks 
niet in de waagschaal stellen. 
Nogmaals gezien de kwaliteit van onze 
leden zie ik dat alles niet zo erg 
somber in, maar voorwaarde om 
st:taks beslagen ten ijs te komen is 
wel dat velen in de gewesten zich ak
tiever met onze partij gaan bemoei
en dan tot op heden het geval was en 
dat zij niet - uit valse schaamte of 
wat ook - aan de kant blijven staan 
nu D'66 voor de statenverkiezing- en 
hetzelfde geldt uit de aard der zaak 
voor de raadsverkiezingen - met zo 
sterk en zo geschake_erd mogelijke 
kandidatenlijsten voor de dag dient te 
komen. 

Door lid te worden van D'66 hebt u 
een doelbewuste politieke keus ge
daan. U hebt gekozen voor openheid, 
vernieuwing en democratisering van 
de politieke en economische structuur 
van Nederland. 
Laat die eerste stap echter volgen 
door een tweede, te weten een streven 
om zelf metterdaad en met anderen de 
verwezenlijking van het democratisch 
program van D'66 nate streven en 
de staatsrechtelijke instellingen te 
doordringen van dezelfde geest als die 
welke onze partij typeert, te weten: 
openheid en inspraak. 
Daarom: op naar de staten. 

DEMOCRAAT 

UIT DE 
PARTIJ 

Statuten 
Ter uitvoering van het besluit van de 
A. L. V. van 14 december 1968 is in
middels de Koninklijke Goedkeuring 
op de gewijzigde statuten van de par
tij aangevraagd. 

Hoofdbestuur 
Zoals reeds aan alle afdelingsbestu
ren is medegedeeld heeft het nieuwe 
hoofdbestuur de functies verdeeld (zie 
ook de extra Mededelingen-Demo
craat van deze maand). 
Besloten werd geen waarnemer te 
zenden naar de gesprekken tussen de 
P.v.d.A., deP.P.R. endeP.S.P. 
Wel heeft een delegatie uit het lroofd
bestuur een orHinterende bespreking 
gehad met een vertegenwoordiger van 
de P. P.R. 
Als hoofdbestuursvertegenwoordigers 
in de programma-commissie werden 
aangewezen mevr. Smits van Waes
berghe-Bakker en de heren Fetter, 
Nagtegaal en Schwarz. Een volledige 
opgaaf van de samenstelling dezer 
commissie is opgenomen in het hier
voor genoemde extra nummer van 
Democraat. 
De regio-vertegenwoordigers in het 
hoofdbestuur zullen in het vervolg 
maandelijks schriftelijk rapporteren 
omtrent de gang van zaken in de re
gio's met betrekking tot de "gesprek
ken aan de basis" en de voorberei
dingen voor de staten- en raadsver
kiezingen. 

Partij-programma 
Het partij-programma, zoals dat op 
de congressen in Leiden en Arnhem 
is gewijzigd, is thans in herdruk en 
zal over een paar weken op het se
cretariaat verkrijgbaar zijn. 

VAN DE WERKGROEPEN 
Secretarissen van de werkgroepen 
worden verzocht hun kopy uiterlijk 
7 februari te sturen naar N. Schwarz, 
Schoutenstraat 9, Den Haag, 070-
245189. 

Programmacommissie 
Op 11 januari werd een vergadering 
gehouden met de voorzitters van de 
werkgroepen. Aan het hoofdbestuur 
werd voorgesteld op het congres van 
31 mei geen sectievergaderingen te 
houden, maar de voorselectie van 
voorgestelde amendementen op pro
grammapunten te doen plaats vinden 
op een deelcongres. Dit deelcongres 
zou zich over twee dagen uitstrekken 
(10 en 11 mei) en in verschillende 
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secties gesplitst worden. De onder
staande onderwerpen passeerden de 
revu: 

Onderwijs (lager en middelbaar), 
Personeelsraden, Publiekrechter
lijke bedrijfsorganisatie, Technolo
gie (voorlichting), Vrijheidsrechten, 
Ruimtelijke ordening (landelijke ge
bieden), Landbouw, Fiscale para
graaf, Europese integratie, Com
missariaten, Ontwikkelingshulp, 
Luchtverontreiniging, Algemene ge
zondheidsbescherming, Verkeer
veiligheid en -wetgeving, Luchtvaart, 
Kinderbeschermingstehuizen, Abortus 
Provocatus, Defensie, Scheepvaart 
en havens, alsmede Bevolkingspoli
tiek. 

De onderwerpen Onderwijs t/m 
Abortus Provocatus zullen voorzo
ver de rapporten en de bijbehorende 
programmapunten uiterlijk 1 maart 
in handen van de programmacommis
sie zijn, door haar worden beoor
deeld voor opname in de .agenda voor 
het congres. Zij zal daal-bij de voor
keur geven aan de onderwerpen On
derwijs t/m Commissariaten en zich 
voorts laten leiden door kwaliteit 
van de bijdragen en capaciteit van 
het congres. De onderwerpen Defen
sie t/m Bevolkingspolitiek zullen 
mogelijk niet voor 1 maart (d. i. de 
uiterste termijn voor opname in de 
congresagenda) gereed zijn. 

Stuurgroep planning 
Deze werkgroep, waarvan de instel
ling werd bepleit op het deelcongres 
"integrale planning" in mei 1968, is 
(eindelijk) van de grond gekomen. 
Voorlopig voorzitter is J. Hendriks, 
Pieter Keylaan 76, Bloemendaal, 
023- 66058. 

Justitie 
De secretaresse, mevr. mr. M. 
Krans, trad af en werd opgevolgd 
door mr. H. van Beekhuizen, He
rengracht 314, 020 - 230726. 
Voorzitter blijft mr. W. Kingma. 

Verkeer · sub-groep SCHEEPVAART 
en HAVENS 

Secretaris is nu J. J. van Oosten
dorp, postbus 793, Amsterdam, 020 
- 118123. 

Ruimtelijke ordening 
Voorzitter em secretaris traden af en 
werden opgevolgd door resp. C. We
gener Sleeswijk en H. F. Bienfait, 
Prinsengracht 833, Amsterdam. 
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Over democratie 
en uitgangspunten 
H. R. Vincent 

De uitgangspunten van D'66 zijn de
mocratie en pragmatisme. Met de 
opvatting van Fiege (zie de Democraat 
van jan. '69) ben ik het volkomen 
eens. 

Het blijkt, dat zich bij bijna elk poli
tiek belangrijk twistpunt pragmati
sche tegenstellingen voordoen. Het 
pragmatisme doet het in de praktijk 
dan ook niet best en is gelukkig bij 
D'66 naar de tweede rang verscho
ven. Blijft over: democratisering. 
Voor zover mij bekend, weet nie
mand precies wat democratisering 
is. Maar in de sfeer van de algeme
ne kretologie doen termen als open
heiden inspraak het wel. Het is m. i. 
juist dat D'66 als voornaamste doel
stelling heeft dit proces, dat nog 
lang niet vbltooid is, een stoot in de 
goede richting te geven. 

Onvoldoende 
Er zijn gebieden te noemen, waar 
democratisering nog onvoldoende is 
doorgevoerd. Ik zal hierop niet ver
der ingaan. Belangrijker is de vraag 
of D'66 nu aileen maar op dit gebied 
iets te bieden heeft aan de kiezer. 
Als we naar het partijprogramma 
kijken is er wel meer: politieke ver
nieuwing, economische groei, ratio
nalisme, internationale gerichtheid, 
etc. Dit zijn allemaal niet erg schok
kende punten. Het is dan ook niet te 
verwonderen, dat het feitelijke ent
housiasme voor deze partij gering is, 
met uitzondering van een deel van de 
kiezers, die D'66 waarschijnlijk be
schouwt als het minst slechte alter
natief. 
Waar moeten we dan naar toe? Wan
neer de doelstellingen, waar naar 
D'66 in eerste instantie streeft ver
werkelijkt zijn, moeten we dan weer 
van het politieke toneel verdwijnen of 
moeten we ons laten verzanden tot 
een belangengroep, die geen werke
lijke reden van bestaan meer heeft. 

Meer te doen 
M. i. is er in onze maatschappij nog 
meer te doen en D'66 kan daartoe als 
politieke partij - al of niet in com
binatie - het een en ander bijdra
gen. 

1. De behoefte aan verdere democra
tisering zal voorlopig wel blijven 
bestaan. Wanneer de invloed van 
regenten, kapitalisten, managers, 
bureaucraten en technocraten tot 

efficiente proporties is terugge
bracht, dan blijven nog de open
lijke en verborgen verleiders (re
clame, pers, T.V.) over, die 
soms moeilijker vindbaar zijn, 
maar de menselijke motivatie in 
niet mindere mate misbruiken (de 
persoonsverheerlijking binnen 
D'66 is daarvan ook een voorbeeld). 

2. Het huidige economische en poli
tieke bestel impliceert, dat de 
mens wordt beschouwd als een 
kudde-dier, die ·zich wel zal aan
passen aan de structuur van een 
overgeorganiseerde maatschap
pij, wanneer maar de juiste prik
kels op hem worden afgevuurd. 
Het is echter noodzakelijk, dat in 
de politiek de medemens als indi
vidu wordt beschouwd en als zoda
nig behandeld. 

Dit dient als principe op zich zelf, 
als ook om collectieve wanhoops
uitbarstingen van het gekwelde ik
besef te voorkomen. Bij het onder
wijs, de medische en maatschap
pelijke zorg, het bedrijfsleven en 
bij de woningbouw zou dit ge
zichtspunt meer aandacht moeten 
krijgen, waarbij de fouten van het 
individualisme in het verleden 
uiteraard vermeden moeten wor
den. 

3. In de eerste twintig jaar na de 
tweede wereldoorlog was een eco
nomische opbouw van Nederland 
het primaire doel. Men kan zich 
afvragen of er nu niet genoeg geld 
wordt verdiend. Misschien is de 
pot nog wat beter te verdelen, 
maar belangrijker is de vraag of 
we onze consumptieve behoeften 
nu maar eindeloos moeten op
schroeven om de nationale econo
mie draaiende te houden. Moet de 
nadruk niet meer gelegd worden op 
andere dingen, zoals vrije tijd, 
geestelijke ontplooiing, verbete
ring van de algemene voorzienin
gen, technische en wetenschappe
lijke vooruitgang of ontwikkelings
hulp om maar enkele mogelijkhe
den te noemen? 

4. Ook al moe ten we de mens in de 
eerste plaats als individu beschou
wen, het valt niet te ontkennen, 
dat er in onze samenleving sprake 
is van groepen, die min of meer 
onderlinge samenhang vertonen en 
zich dientengevolge tegen elkaar 
afzetten. Deze groepen zijn te on-
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derscheiden naar regionaal ge
bied, geloof, leeftijd, welstand, 
beroep, etc. Zonder te willen pro
pageren, dat we moeten streven na~ 
een ongestructureerde grijze 
massa, geloof ik, dat er nog ge
noeg maatschappelijke barrieres 
tussen diverse groepen bestaan, 
die nodeloos antagonismen in 
stand houden en tot conflicten aan
leiding geven. De mobiliteit, so
ciaal, in de beroepen en geogra
fisch is in Nederland beperkt. Een 
vergroting daarvan zou zowel voor 
de mensen zelf als voor de sa
menleving in zijn geheel zeer goed 
kunnen zijn. 

Verdiepen 
Het wordt tijd, dat D'66 zich in deze 
en aridere punten eens wat meer gaat 
verdiepeu. Van een politieke partij 
kan worden verwacht, dat deze een 
visie biedt op de toekomstige ont
wikkeling van de maatschappij en op 
de plaats van de mens daarin. Dat 
wil niet zeggen, dat er nu een nieu
we ideologie bij moet komen, maar 
wel dat de partij zijn doelstellingen 
baseert op bepaalde principiele uit
gangspunten. Zowel uitgangspunten 
als doelstellingen moeten dan voort
durend worden afgestemd op de feite
lijke maatschappelijke ontwikkelin
gen. Een klein breed samengestelde 
werkgroep zou eens aan deze uit
gangspunten moeten gaan werken. 
Het gevaar is anders groot, dat D'66 
op den duur een fraai versierd hol 
vat blijkt te zijn. 
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Nogmaals de discussie-nota 
onderwijsbeleid 
De discussie nota onderwijsbeleid is 
door veel leden van D'66 met aan
dacht en zeker ook met kritische 
blik gelezen. Volledigheidshalve 
daarom nogmaals een mening over 
deze nota van de heer J. C. H. Blom 
uit Leiden met een antwoord van het 
commissielid voor onderwijszaken 
in D'66 de heer F. W. M. van der 
Ven. 

In het januari-nummer 1969 van 
"Democraat" wijdt A. W. Voors een 
korte beschouwing aan de discussie
nota onderwijsbeleid eerste deel. 
Hij komt tot een zeer negatief oor
deel. Op zich zelf een zeer begrij
pelijke zaak, maar merkwaardiger
wljs besteedt Voors in zijn argumen
tatie slechts aandacht aan uiterlijke 
en tamelijk onbelangrijke punten. 
Terecht wordt hij daarvoor op zijn 
vingers getikt door F. W. M. van der 
Ven. In het onderstaande wil ik 
trachten mijn bezwaren tegen de no
ta, die gelukkig slechts discussie
nota is (hoewel ons kamerlid Dijkstra 
daar geponeerde stellingen al als het 
standpunt van D'66 in de kamer naar 
voren brengt), kort samen te vatten. 
Mijn eerste bezwaar tegen de nota 
is, dat zonder veel toelichting het 
openbaar onderwijs huidige stijl als 
onjuist wordt verworpen. Me dunkt, 
dat een dergelijke zeer vergaande 
stellingname meer verdediging be
hoeft dan in de nota is toegevoegd. 
Hoewel de huidige situatie vanzelf-
s prekend niet ideaal is en het zeker 
aan te bevelen is ouder~.> in het alge
meen meer bij d~ scholen te betrek
ken (al zal dat nog niet meevallen) 
heeft naar mijn oordeel de overheid 
zelf verantwoordelijkheid voor het 
overal bestaan van scholen, waar 
enerzijds gepoogd wordt een geeste
lijke verscheidenheid tot zijn recht 
te laten komen, en anderzijds kinde
ren van ouders met een overtuiging, 
waarvoor geen school in de nabijheid 
bestaat, zonder al te grote bezwaren 
een plaats kunnen vinden. Ik wil hier 
pleiten voor de handhaving van de 
pacificatie van de schoolstrijd, zo
als in de sectie-vergadering op het 
oprichtingscongres van D'66 ook ge
daan werd door de vertegenwoordiger 
van de programma-commissie, toen 
bepaalde mensen een uitspraak ten 
gunste van het openbaar onderwijs 
in het programma wilden opnemen. 
Mijns inziens ondergraven de stel
lingen van de nota deze pacificatie 

ten nadele van het openbaar onder
wijs. 
Mijn tweedegrote bezwaar tegen de 
nota is, dat wanneer het gaat om de 
inrichting van het onderwijs keer op 
keer met grote stelligheid uitspra
ken worden gedaan in een materie, 
waarvan het onderzoek nog in de 
kinderschoenen staat en waarbij van 
ervaring nog nauwelijks sprake is. 
Dit betekent niet, dat deze stellingen 
niet het" overwegen en .vooral het on
derzoeken waard zouden zijn, maar 
wanneer de nota in deze vorm pro
gramma zou worden, zou men in deze 
materie D'66 terecht kunnen beschul
digen van het uiten van kreten onder 
het motto "alles wat nieuw is is goed". 

Het geheel maakt de indruk, ondanks 
grote belezenheid opgesteld te zijn 
zonder veel contact met de praktijk 
van het onderwijs, waar men mo
menteel voorzichtig (en dat is juist 
gezien het belang van het onderwerp) 
zijn weg tracht te vinden in de grote 
onderwijsvernieuwing die gaande is. 

Antwoord 
Onze nota is opgezet en bedoeld om 
discussie uit te lokken. Uitgebreide 
toelichtingen pasten niet in het ka
_der, o. m. omdat zij de discussie 
bij voorbaat zouden kunnen blokke
ren. 
Nu een kort inhoudelijk antwoord op 
Blom's eerste bezwaar. 
Onze nota gaat er van uit, dat de pa
cificatie van de schoolstrijd enorme 
verdiensten heeft gehad, maar dat 
wij deze geen recht zouden doen als 
wij bij de oude tegenstellingen (open
baar tegenover bijzonder onderwijs) 
stil zouden blijven staan. Minister 
Cort van der Linden sprak in 1917 de 
hoop uit: dat "de eenheid van de na
tie, die de neutrale overheidsschool 
niet heeft kunnen geven door de 
vrijheid der school zal worden be
vestigd. De eenheid van ons volk is 
uit vrijheid geboren". Het is tijd, 
dat die hoop in vervulling gaat en 
dat alle ouders in de school van hun 
kinderen en alle docenten en leer
lingen in de school van hun dage
lijkse leven echte zeggingschap 
krijgen. Zolang het bestuur van een 
school in handen is van de gemeente 
of het rijk is dat niet mogelijk (dat 
geldt overigens ook bij een bestuur, 
dat zich aileen door cooptatie aan-

vult ~ ). Zolang de tegenstelling tus
sen openbaar- en bijzonder onder
wijs gekoesterd wordt, wordt het 
volk kunstmatig in geisoleerde groe
pen verdeeld gehouden. Wij hebben 
de pacificatie niet ondergraven noch 
het openbaar onderwijs, maar beide 
m. i. voor een zinvolle functionering 
in de toekomst, die ons aller geza
menlijke inspanning zal vragen, 
opengegooid. 
Het is jammer dat de heer Blom bij 
zijn tweede bezwaar niet concreet 
wordt. Mijn antwoord zal nu net zo 
vaag moeten blijven als zijn berner
king. Het lijkt mij beter hem bij de
ze uit te dagen een of meer punten te 
noemen, die z. i. "kreten" zijn. Wij 
hebben onmogelijk al onze overwegin
gen en documentatie in deze korte 
discussienota kunnen en willen ver
melden. 

0 DIITII'IDIIT 
VAN POLITIEKE ECHTHEID* 
Dhr. /Mevr. /Mej. 

Gironummer _______ _ 

geeft zich op als abonne van Demo
craat en maakt heden f6, -- over op 
postgiro 1477777 /per bank/per post
wissel.* 

=•nt II Keizersgracht 576 II A"'TERDAM 

* Indien binnen 14 dagen niet is be
taald zal een acceptgirokaart wor
den toegezonden. 
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Het gezin 
Zwolle 
Niet betuttelend, niet deftig of over
dreven. Zonder indruk te willen rna
ken. Gewoon als een vader iets aan 
zijn kinderen vertelt, zo heeft het 
bestuur van de Gemeente Zwolle zijn 
eigen burgers iets verteld over de 
begroting voor 1969. Op een manier 
waarvan een boekhouder of accountant 
misschien een rilling krijgen maar 
die voor iedere leek makkelijk en 
duidelijk is. Net genoeg om interesse 
in het gemeentegebeuren te wekken. 
In de vorm van een klein huishoud
boekje, ontworpen door Studio Vin
cent. Eenvoudig en niet duur. Maar 
wel menselijk. 
Een klein oranje boekje. Huishoud
boekje van de Gemeente Zwolle. 
Daarin een beschrijving wat een be
groting is. Een pagina met de inkom
sten, een met de uitgaven. Niet ai
leen in totaalbedragen, maar ook om
gerekend het bed rag per inwoner. Een 
overzicht van de kanalen hoe men als 
gemeente aan geld komt. (rijksbelas
tingen, gemeentebelastingen, enz.) en 
waar men het aan uitgeeft. Of graag 
uit wil geven. 

Op de laatste bladzijde een opwekken 
voor iedere burger om naar de raads
vergaderingen te komen luisteren. 
Met een overzicht van plaats en tijd. 
Eenvoud als kenmerk van duidelijk
heid. Een baken in de veelheid var. 
informatie waarmee in de meeste 
gevallen de burger overstroomd 
wordt. lets voor andere vroede vade
ren? 

H. Neeter. 
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politiek voor de boekenplank 

Het wilde denken 
Claude Levi-Strauss heeft in het boek 
"Het wilde denken" (Polak & Van Gen
nep N. V. in Amsterdam, kosten ze
ventien-vijftig) archaische en primi
tieve denkvor:inen behandeld. De be
handeling ervan is echter doortrokken 
van moderne theorieen. De problemen 
die hier aan de orde komen, staan in 
het middelpunt van de vaak heftige 
discussies tussen structuralisten en 
marxisten die op het moment in Frank
rijk en Duitsland wordt gevoerd. Het 
belang van deze discussie is niet 
puur theoretisch. De kernvragen zijn 
politieke vragen in de brede beteke
nis van het woord. 

Nieuw Guinea 
In het boek "Nieuw Guinea en de 
Volkskrant" komt de auteur dr. C. V. 
Lafeber tot de conclusie dat de Ne
derlandse Nieuw Guinea politiek im
moreel en opportunistisch is geweest. 
Hij geeft zeven argumenten voor de 
conclusie, die zich keert tegen het 
plebisciet. 
De uitgave van de Koninklijke Van 
Gorcum & Comp. N. V. in Assen, 
kosten vijftien gulden en een kwartje, 
is een polemologische "case study" 
over de relaties tussen regeringspo
litiek. massa-media en publieke 
opinie. 
Ongetwijfeld een boek om bij de hand 
te houden als een discussie op dreef 
komt over het referendum, dat dit 
jaar moet plaatsvinden. 

Meningsvorming 

"Meningsvorming is een probleem
rijke samenleving" bevat de resulta
ten van een studie die door prof. dr. 
E. Zahn, hoogleraar in de Economi
sche Sociologie aan de Universiteit 
van Amsterdam, is verricht op ver
zoek van de Nederlandse Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel. 
De Maatschappij, die het boekje voor 
zeven-vijftig beschikbaar stelt, zegt 
dat het vermoedelijk de eerste we
tenschappelijke publikatie in Neder
land is waarin sociologische, histo-

rische, psychologische, politiek
wetenschappelijke en andere aspec
ten van de problemen van massa·com
municatie en meningsvorming tot 
een synthese zijn gebracht. 

Woorden begrijpen 
Als u niet onmiddellijk weet wat. het 
woord abolite betekent, is dat geen 
schande. Erger wordt het bij een 
verbaasd optrekken van de wenk
brauwen als het woord interpellatie 
klinkt. 
Dan wordt het tijd het produkt van de 
Uitgeversmaatschappij J. H. Kok N. V. 
in Kampen (kosten acht gulden en vijf
enzeventig cent) aan te schaffen. 
"Populaire staatkundige encyclopedie" 
heet het werkje dat voor deze prijs te 
koop is. Iedere in politiek geinteres
seerde figuur, die zijn woorden-
schat op dit gebied niet onder de ko
renmaat wenst te houden, hoort het 
aan te schaffen. Hij (of zij) weet dan 
precies wie de ministers van staat 
zijn, wat een minister zonder porte
feuille is en hoe het parlementair stels 
in elkaar zit. 

Geweld en vrijheid 
In de serie "Permanente Kritiek" 
een gezamenlijke onderneming va~ 
De Bezige Bij, Meulenhoff Neder
land en Polak & Van Gennep, is van 
Herbert Marcuse "Geweld en Vrij
heid" verschenen. Een aantal politie
ke opstellen van de man die zegt: 
"Vrijheid is aileen denkbaar als de 
realisatie van datgene wat tegen
woordig nog utopie wordt genoemd". 
Alhoewel zijn opstellen politieke op
stellen zijn, houden zij zich nergens 
rechtstreeks bezig met wat voor po
litici dagelijkse zorgen zijn. Dat ra
dicale kritiek en intellectuele revo
lutie in onze maatschappij politieke 
aangelegenheden zijn, wordt zicht
baar aan de scala van reacties op 
Marcuse' s theoretische werkzaam
heid. Kosten: twaalf-vijftig. 
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Politiek. Wat is links, wat is rechts? 
Flauwekul ~ Bestaat niet~ Toon maar 
eens aan. Woorden. Veel woorden. Te
veel woorden. Een tekening. Uw teke
ning. Niet links, niet rechts. Een be est 
of een beestje. Denk. Vraag. Probeer. 
Teken. Laat tekenen. Uw bloedeigen 
"NIET-LINKS-RECHTS"beestje. On
ze naam. Pragmaatje. Een prijs. Vin
den we leuk. Voor de beste. EeQ hart
stikke tof, jofel, einde mooi boek van 
Esscher. Tekeningen en studies van 
een stiftige alleskunner. Aileen al 
daarom. Meedoen. lnzenden voor 1 
maart. Ja. 1969. Wat ?Nee. Tekenen. 
Niet kletsen. Niet links. Niet rechts. 
Vrouwen en kinderen ook. Lange nat
te winteravonden. Voor 1 maart. Bij 
de redactie. 
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Verstandig 
burgerschap 

(Brieven, waarvan de schrijver aande 
redsctie niet bekend is, worden niet 
geplaatst; de redactie behoudt zich het 
recht voor de inhoud te bekorten en, 
indien nodig, de discussie te sluiten. 
Over plaatsing is geen corresponden
tie mogelijk) 

Nasmaak 
De heer N. Schwarz is een aktief en 
achtenswaardig man, die zich voor 
D'66 veel moeite getroost. 
Ik vind het daarom jammer dat hij 
zich op het laatstgehouden congres 
bij de verdediging van zijn amende
ment op de artikelen 18 en 19 van 
het huishoudelijk reglement luidende 
"alle amendementen door leden inge
diend, moeten mede ondertekend zijn 
door tenminste vijf andere leden van 
D'66 dan wel door een afdelingsver
gadering zijn goedgekeurd" - welk 
amendement door mij is bestreden -
heeft laten verleiden tot een onjuiste 
wijze van betogen. Hij heeft daarbij 
namelijk met verheffing van zijn so
nore stemgeluid gezegd, dat indie
ning van het bewuste amendement 
zijn oorzaak vond in de gang van za
ken op het staatsrechtcongres van 23 
nov. j. 1. , op welke bijeenkomst be
lachelijke en ondoordachte voorstel
len aan de orde waren gesteld. 
Voorzover ik aan de hand van mijn 
aantekeningen van het Staatsrecht
congres kan nagaan, zijn er noch in 
de congresstukken noch staande de 
vergadering amendementen aan de 
orde gesteld, die de vorenvermelde 
kwalificatie en niet serieus waren 
bedoeld. 
Om mogelijke misvattingen weg te 
nemen, zou ik het bijzonder waarde
ren, indien de heer Schwarz eens in 
de "Democraat" zou willen medede
len, welke amendementen voor hem 
aanleiding zijn geweest zo uit te hoek 
te komen. 
De indieners komen dan tenminste 
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aan de weet welke voortbrengselen 
van hun geest in de prullenmand 
thuishoren en dit kan.hen in het ver
volg voor ondoordacht handelen bewa
ren, of zij kunnen een poging doen 
zich te verdedigen. 
Verder vind ik het erg te betreuren, 
dat de mogelijkheid van inviduele 
amendementen en voorstellen, zoals 
deze door de reglementencommissie 
was voorgesteld, van de kaart is ge
veegd. De "open deelneming" - de 
troef van D'66 - is hiermede op re
tour. Voor leden, die in centraal ge
legen plaatsen woonachtig zijn, is de 
nieuwe bepaling geen belemmering, 
doch voor de in afgelegen plaatsen 
gevestigden is dit wel het geval. 
D'66 stelt zich terecht op het stand
punt, dat elke burger zich recht
streeks tot de volksvertegenwoordiging 
kan wenden en dan recht heeft op 
een gemotiveerd antwoord binnen 
redelijke termijn. In eigen gelede-
ren mag een zich rechtstreeks kunnen 
wenden tot de algemene ledenver
gadering/ congres met amendementen 
en voorstellen dan naar mijn mening 
zeker niet onmogelijk worden ge
maakt. 

J. de Bres, 
Leiden. 

Moerkerk-Joekes 
Op pag. 13 van het decembernummer 
van "Democraat" schrijft Hans 
Moerkerk over Joekes en de V. V. D., 
dat deze vervelende oer-conservatie
ve club voor D'66 nooit aanvaard
baar zal zijn en buiten haar leden 
ook de heer Joekes persona non grata 
voor D'66 zijn. 
Is Hans Moerkerk, die ik overigens 
nimmer gezien noch gesproken heb, 
eigenlijk wel een echte D'66-er te 
noemen? Waar staat in het program
ma iets van onaanvaardbaarheid in 
deze zin? Wanneer is in congressen 
iets dergelijks uitgesproken? Ik 
dacht dat D'66 eeh scheiding tussen 
links en rechts, tussen wat conser
vatief en wat progressief genoemd 
wordt had afgezworen als te zijn 
overleefd. 
J. H. Moerkerk is voorzitter van de 
afdeling Amsterdam van D'66. ln
dien J. H. en Hans een en dezelfde 
persoon is, dan begrijp ik beter de 
domme richting waarheen de aide
ling Amsterdam geleid wordt. 
Zelfs Joekes zag ik liever in D'66 op 
zijh plaats. 

0'2000 

H. van Loon, 
Amsterdam. 

In zijn artikel "Van D'66 naar D'2000?" 
in het decembernummer van "Demo
craat" strooit de heer Wallis de 
Vries Sr. zeer kwistig met al_lerlei 
begrippen. Hij onderscheidt zich ech
ter van de traditionele strooier door 
het feit, dat hij zichzelf tegenspreekt. 
Immers: de heer De Vries wil niet de 
indruk wekken dat zijn aristo-demo
cratie iets van doen heeft met elites, 
die dan de dienst uitmaken, maar 
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even makkelijk noemt hij als aristo
democratische voorbeelden een aan
tal mensen en stromingen uit de vo
rige eeuw die nu juist typisch wel tot 
de heersende elite behoorden en die 
voor hun arme proletariers wel eens 
wat wilden doen toen ze te rumoerig 
werden. 
Als de heer De Vries dan bovendien 
nog onderscheid maakt tussen intern 
en extern spraakgebruik (= propa
ganda?) en als hij vindt dat de kie
zer maar niet moet worden duidelijk 
gemaakt wat aristo-democratie is, 
dan meen ik toch dat zijn begrip aris
to-democratie hem en mij nooit kan 
verenigen in een politieke partij. 
Gezien het feit dat zijn ideeen zo on
overdacht en tegenstrijdig zijn en dat 
het artikel lijdt aan een enorme 
quasiwetenschappelijkheid, waag ik 
het er nog maar op en lever mijn lid
maatschapskaart niet in. 

0'2066 

J. W. Holtslag, 
Amsterdam. 

De Heer Hartemink ben ik bijzonder 
erkentelijk voor zijn reactie op mijn 
artikel "Van D'66 naar D'2000?". 
Voor Nederland vind ik zijn suggestie 
"D'2066" een prachtidee. 

Maar het gaat mij primair om de 
lotsverbondenheid met buitenlandse 
zusterpartijen en niet om de naam. 
Ik denk concreet aan de landen van de 
Euromarkt. De reeds bestaande ban
den van D'66 met gelijkgezinden in die 
landen moeten nauwer worden aange
haald, uitgebreid en verdiept. Nadat 
wij zelf zijn uitgestudeerd op de Euro
pese paragraaf van het hoofdstuk "Bui
tenlandse politiek" van ons partijpro
gramma zouden m. i. leden van D'66 
spreekbeurten moeten gaan vervullen 
in de overige 5 Eurolanden. Voorzo
ver mij bekend, zijn onderwerpen als: 
de rechtstreeks gekozen (Europese) 
president, een valuta (Eurodollar), 
een protocolair verplichte hulptaal en 
eenzelfde periode VOOr een II ZOmer11 

tijd - die ons Nederlanders destijds op 
slinkse wijze door de agrariers weer 
ontfutseld is - nog niet aan de orde 
gesteld. 
Als wij door deze contacten tot een ge
lijkgericht Europees programma met 
bepaalde Beneluxpartners, Fransen, 
Duitsers en Italianen kunnen komen, 
leidt dat hopelijk vanzelf tot wat ik 
buitenlandse "zusterpartijen" heb ge
noemd.: Technique en Democratie zie 
ik als voorloper daarvan. Of die bui
tenlanders nude naam "D'2066" ter 
wille van ons historisch standpunt zul
lem prefereren boven het meer neutra
le "D'2000" blijft een vraag. Ik hoop 
met U, dat deze eens bevestigend be
antwoord wordt, maar de gemeen
schappelijke aanpak blijft primair. De 
naam van deze partijen zal daarvan 
slechts een - overigens door mij zeer 
belangrijk geacht - symbool zijn. 

M. Wallis de Vries Sr. 
Den Haag. 
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aaromJUIST 
d~ VPrO zo vaa 
'n hLr nicuws? 

Omdat het kenmerk van de VPRO nu eenmaal zijn 
pluriformiteit is ... en die veelheid van meningen het 
laatste jaar sterker dan ooit tot uitmg kwam. Teken 
van zwakte? lntegendeel men en wij ... bleven de 
uitzendingen van de VPRO desondanks niet getuigen 
van een vaste lijn? Onafhankelijk in keuze van 
onderwerp, verkennend en baanbrekend van inhoud. 
Ook daarom was- en blijft!- de VPRO in het nieuws. 

De botsing der meningen was het stemmen der 
instrumenten. Het orkest gaat nu spelen met voile 
toewijding van uitvoerenden en toehoorders. Maar uw 
sympathie komt pas ten voile tot zijn recht als u 
lid-abonnee bent! 
A Is uw aanmelding vandaag nog op de post gaat, kunt 
u zeggen: "lk hoorde erbij vanaf het nieuwe begin." 
Bedenk: Nederland heeft een VPRO n6dig! 

naam 

ad res 

plaats 

0 lk abonneer mij met ingang van ... (svp datum 
invullen) op het VPRO-programmablad Vrije Geluiden. 
Abonnernentsprijs 21.- per kalenderjaar of 5.55 per 
kwartaal (doorhalen wat niet verlangd wordt). 

0 lk verzoek toezending gratis proefnummers 

Kmp deze bon uit en stuur hem 1n open 
envelop (geen postzegel plakken' ) aan 
VPRO. Antwoordnummer 500, Hilversum. 
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CONTINUE 
ENQUETE 
SYSTEEM 
Ditmaal gaan we subsidiepot verdelen. Een nuttige oefening 
voor de aspirant gemeenteraads- of prov. statenleden onder 
onze lezers. Het is namelijk altijd welleuk om in een ge
meenteprogram bijvoorbeeld een kunstijsbaan op het ver
langlijstje te zetten, maar het is wel nodig daarbij te be
denken, dat ook subsidiegelden maar eenmaal uitgegeven 
kunnen worden. Hetgeen betekent, dat een andere subsidie
bijdrage, bijvoorbeeld voor een jeugdorkest, er later in 
het begrotingsjaar te mager af zou komen. Bij het beant
woorden van onderstaande vragen moet u dus wel een prio
riteitenschema in uw achterhoofd raadplegen. Het is een 
vrij willekeurige reeks uit het vrijetijdsbestedingspatroon. 
U kunt het verlanglijstje dan ook zelf aanvullen. Graag 
zelfs. Doet u weer mee? Zo ja, doe het dan me teen. Dan 
kunt u het niet meer vergeten. Opsturen naar: Keizers
gracht 576. 
De vraag is dus: in hoeverre dient de overheid de vermel
de activiteiten te subsidieren? 

Opsturen naar ''Democraat" 

Keizersgracht 576 Amsterdam 

I VRAAG - - -- -A;-TW~D-- -- ---

I 
I 
I 

No. 

KUNSTIJSBANEN 

I Z Beroepstoneel 

I 3 Beroepsvoetbal 

I 
4 Opera- en beroepsorkesten 

5 Kerkenbouw 

I 6 Jeugdorkesten 

I 7 Amateurtoneel 
(volwassenen) I B Bioscoopvoorstellingen 

1 

9 Politieke partijen 

I 
Woonplaata 

Leeftijd ---------------

1 

Gealacht 

Kerkgen./levenabeach. -----------

Gehuwd/ongehuwd I Ud d'66 

-----------------
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De nieuwe omroepwet 
(van een speciale medewerker) 

Als KVP-minister Marga Klompil zich 
niet nogmaals bedenkt, wordt 1 mei 
aanstaande de nieuwe omroepwet inge
voerd. Na jaren van politiek touwtjes 
trekken kan de Nederlandse politiek 
dan echter nauwelijks zeggen een pro
bleem afdoende te hebben opgelost. 
lntegendeel. Waarschijnlijk zat al het 
gei'ntrigeer, geruzie, gebekvecht en 
al de verdachtmakerij over niet nage
komen afspraken over radio en televi
sie 1 mei pas echt losbarsten. 

In februari 1967 werd de wet op basis 
van een politiek compromis tussen de 
VVD en de drie grote christelijke par
tijen in het parlement aangenomen. 
Maar zij werd niet terstond vankracht. 
Eerst zou er een overgangstijd komen 
om ervaringen op te doen. Er zijn 
verschillende data genoemd waarop 
hieraan een einde zou komen : 1 mei 
schijnt nu zo goed als zeker. 

Overgangsbestel 
De wijzigingen die zich inmiddels on
der dit overgangsbestel hebben vol
trokken zijn voor iedere kijker en ie
dere luisteraar duidelijk. NRU en 
NTS kregen grote happen zendtijd. De 
NTS zelfs 40% van alle antenne-uren. 
Niet aileen de TROS kwam ons opvro
lijken, mini-omroepjes als de HIRO, 
de Bond Zonder Naam, NVSH, Morele 
Herbewapening, Vrijmetselaarsgilde 
en dergelijke, allen met tenminste 
15. 000 !eden, kwamen hun zegje doen. 
De AVRO, die ondanks of misschien 
dankzij haar VVD-sympathieen, haar 
Corry Brokkenshows en haar Willem 
Vogt al maar leden verloor en zelfs 
minder zendtijd dreigde te krijgen, fu
seerde met de RTN. Een stichting 
gedreven door de uitgever van het 
veelkleurige familieblad Televizier. 
Inmiddels is de fusie zo definitief ge
worden dat de AVRO-RTN weer ge
woon A VRO heet. Maar nu met meer 
dan 800. 000 !eden, abonnees van Tele
vizier. en dus verreweg de grootste 
omroep. 

Fusie 
Hoewel de TROS en het dagblad De 
Telegraaf dat steeds maar ontkennen 
worden de geruchten van een coupe ' 
volgens dezelde formule steeds ster
ker. Via een mogelijke fusie van Te-· 
lekleur (de kleuren-bijlage van De Te
legraaf) en Troskompas (het program
mablad van de TROS) krijgt die om-

roep in een klap meer dan 500. 000 !e
den. 
Mag dan net zo vaak als de KRO 
VARA, NCRV en de AVRO de ether in. 
Een weldoordacht commercieelsys
teem, dachten we. 
De nieuwe omroepwet verbindt het a
bonnee zijn op een programmablad 
met het lidmaatschap van een omroep. 
Dit getal is het kriterium voor de u
ren zendtijd die ten diei.;ste staan. 
Door deze koppeling krijgt niet de om
roep met de beste programma's de 
meeste zendtijd, maar de omroep die 
het meest in de smaakvallende pro
grammablad op de markt weet te bren
gen. Niet voor niets schakelde de 
KRO in november 1968 over van haar 
gids op het vee! familiebladachtiger 
Studio. Ook de VARA en de NCRV 
vernieuwen hun gidsen. De volgende 
stap is waarschijnlijk het opgaan van 
Studio in Revue of Panorama, of in 
nog een ander tijdschrift van het VNU
concern. 

Reeds lang voordat het kabinet Marij
nen op 14 april 1965 uiteenviel, omdat 
de VVD-ministers met hun collega's 
te zeer over het omroepbestel van me
ning verschilden en met name over de 
manier van reclame in de ether, was 
het duidelijk geworden dat het bestaan
de omroepbestel los was komen te 
staan van de samenleving, waarvan 
het een volkomen geintergreerd dee! 
had moeten zijn. Een goede veertig 
jaar geleden zijn onze huidige omroep
verenigingen gesticht. In- hun structuur 
zijn zijn ze sinds die tijd niet of nau
welijks veranderd. Het meerendeel 
der omroepbestuurders heeft zich al 
die tijd vee! moeite getroost de toch 
onafwendbare ontwikkelingen tegen te 
houden. Bij de politieke partijen en 
bij de vakorganisaties is iets derge
lijks waar te nemen. Maar als de 
schijn niet bedriegt komt hier, zij het 
uiterst langzaam, iets op gang dat op 
ontwikkeling lijkt. 

Historie 
De nieuwe omroepwet laat het oude 
historisch gegroeide bestel intact 
maar maakt van de NOS (NTS + NRU) 
een nieuwe component. Dit terwille 
van de VVD, die de oude clubs ver
achtelijk zuilen blijft noemen. 

Is de NOS nu een voorloper van een 
na tionale omroep ? Een soort van BBC 
misschien? De wetgever wil dat de 
NTS-NRU een programma maken als 
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ontmoetingspunt van aile geestelijke 
en maatschappelijke stromingen bin
nen ons volk. 
Wie nu dacht dat hier geen berg van 
conflicten en ruzies uit voort zou ko
men, was toch iets al te nai'ef. En 
toch werden er in de verschillende 
omroepbestuurskamers met sherry
glazen geklonken toen twee jaar gele
den de wet was aangenomen. 
De affaires rond Monitor en nu weer 
rond Scala hebben de lust tot klinken 
inmiddels wel wat verminderd. 
Een en ander heeft er wei toe geleid 
dat de programma's van de gezame
lijkheid, zoals de NRU en NTS wei 
wordt genoemd, in de sfeer zijn ge
raakt van het voorzichtige gemiddelde. 
het haalbare zonder conflicten met e
nerzijds de kijker-luisteraar en an
derzijds de omroepen. Kleurloos en 
meningloos, omringd met de uiterste 
zorg zich geen buil te vallen en voor
al: houdt de huiskamer te vriend. 

Nu de eerste mei nadert, worden ook 
de Hilversumse en Bussumse pro
grammamakers wat zenuwachtig. Er 
zijn van die kant ooit wel eens pogin
gen ondernomen om wat meer in
spraak te krijgen, b. v. de groep van 
73, maar echt serieus is men toch 
nooit genomen. 

Politiek 
Politiek is de zaak verre van afge
daan. Er zullen ongetwijfeld nog wei 
wat meer mini-omroepjes bijkomen. 
En terecht waarom zou men zich de 
geboden kans laten ontnemen. Maar 
liggen de vragen in het parlement al 
niet gereed, die naar CRM worden ge
stuurd wanneer De Telegraaf echt de 
TROS overvalt of de VNU van De Quay 
de KRO en worden daar in 1971 dan 
geen consequenties aan verbonden? 
Een voor de politiek wellicht interes
sante vraag: Wie anders gaan de bin
nenkort verschijnende plaatselijke en 
regionale omroepen exploiteren dan de 
~inancieel ijzersterke uitgeverijen, die 
m deze gebieden toch ook al de kran
ten monopoliseren? 

Systemen schijnen in Nederland niet 
te kunnen worden veranderd. Ze moe
ten worden opgeblazen. Waarschijnlijk 
dus ook met de omroep. Op zijn minst 
zou toch eens gedacht moeten worden 
of er ook andere manieren van wils
uitdrukking van de Nederlandse kijker
luisteraar bestaan dan het zo aardig 
vinden van een programmablad. Nu 
niet bepaald de ideale weerga ve van 
de aanwezige maatschappelijke veel
zijdigheid. Want waarom zou de Ne
derlander niet bij referendum zijn ei
gen omroep kunnen kiezen? 
Misschien een soort van directe in
spraak? 

Wie nu eigenlijk met de gebeurtenis
~en van de komende een mei gelukkig 
IS en vooral tevreden, is niet duide
lijk. Het overgangssysteem moet mi
nister en parlement toch wel aan het 
denken hebben gezet. Er zijn meer 
wetten aangenomen die nooit zijn inge
voerd. 
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Pragmatische opzet moet medelijden vervangen 

Maatschappelijk werkj 
een chaos 

Drs. M.G. M. van den Dungen 
is als klinisch psycholoog ver
bonden· aan het Rijksobserva
tiehuis voor jongens in Zeist. 
Redacteur Wim Zandvoort in
terviewde hem over de achter
gronden van het maatschappe
lijk werk in Nederland. 

- Wij helpen de mens in nood en noe
men dat maatschappelijk werk. 
Waarom helpen wij? Wie doen het? 
En hoe? -

De meeste werkers in de sociale 
sector worden door medelijden naar 
hun beroep getrokken. Zij hebben de 
"roeping" hun zielige in nood geraak
te medemensen te helpen. Als een 
beroep wordt gekozen op grond van 
te veel onderbewuste motieven, zal 
dit beroep worden gekenmerkt door 
een element van vaagheid en van ge
brek aan doelgerichtheid. Doelge
richt handelen is een facet van het 
bewustzijn, niet van het onderbe
wuste. 
Een verantwoorde vorm van recrute
ring kan een dergelijke onderstroom 
re2Ulpran 0 ' __ ... uu nlet, dan 
~dJgt men teveel "vage professio
nals". Deze mensen zien als het wa
re door de tranen in hun ogen de 
werkelijkheid niet scherp meer. Bij 
elkaar hebben zij gezorgd voor een 

geweldige vaagheid in het maatschap
pelijk werk. 

* Van een 'bezint eer ge begint' is 
dus geen sprake? 

Er wordt natuurlijk wel gedacht over 
de grondslagen van het werk. Maar 
door die vaagheid komt men niet 
verder dan "activiteiten die zich 
richten op behoeften en noden, welke 
uit de maatschappij, juist in haar 
moderne en massale verschijnings
vorm voortkomen". Dat is een doer 
Ponsioen en Veldkamp in 1956 ge
publiceerde definitie. Noden zijn dan 
"tekorten beneden het normale ni
veau". Hoe ziet dat normale niveau 
er uit? Wat wordt bedoeld met uit 
de maatschappij voortkomend? Zo 
kan men doorgaan. 

Crisis 
* Het maatschappelijke werk lijkt 

een mistig gebied waar men ge
makkelijk de weg kwijtraakt. 

Dat komt door de vaagheid. We kun
nen rustig stellen dat het een chaos 
is. Beter is het misschien te spre
ken van een structurele crisis. Het 
gezin van iemand die hulp nodig 
heeft is een ontmoetingscentrum waar 
de maatschappelijke werksters van 
bedrijf, kerk, gemeente en allerlei 
instanties elkaar treffen. Maatschap
pelijk werk wordt ook verricht door 
artsen, opvoeders, geestelijken, 
clubhuisleiders, onderwijzers en 
journalisten. Kortom: iedereen be
moeit zich met alles. 

* Maar er wordt geholpen. Je kunt 
toch zeggeri.: beter te veel dan te 
weinig? 

Dat is niet helemaal waar. Als de 
aanpassing van een kind'mislukt, 
wordt het soms opgenomen in een 
observatiehuis. Na zes weken zijn 
ze daar met hem klaar. Maar zo'n 
kind blijft soms zes maanden of lan
ger in het tehuis omdat er ondari.ks 
alle leuren geen plaats voor hem 
kan worden gevonden. De chaos bij 
de kinderbescherming en bij het 
maatschappelijk werk is een gevolg 
van de vage doelstellingen_ Slacht
offer is het kind dat maandenlang 
de juiste hulp ontbeert. Bovendien 
kost het handenvol geld. Om van de 
ethische bezwaren nog maar te 
zwijgen. 
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Nederland kent tientallen stichtingen 
en verenigingen die kindertehuizen 
besturen. Ondanks de enorme sub
sidies zijn zij nogal kieskeurig met 
het opnemen van hulpbehoevende kin
deren. De medemens in nood moet 
natuurlijk geholpen worden, maar de 
nood moet niet te groot worden, want 
dan wordt het hil).derlijk. 
Het erge is dat het door de vage doel
stelling onmogelijk is een beleid te 
voeren. We willen iets bereiken, 
maar we weten niet precies wat. De 
vraag hoe bereiken we een onbekend 
doel is te lachwekkend om te stellen. 

Meer zorgenkinderen 
* Constant Nieuwenhuijs voerde in 

Provo 4 "het nieuwe Babylon" ten 
tonele. Komt een verlichte wereld 
van gelukkige creatieve spelende 
mensen in zicht? Dan hebben we 
geen maatschappelijk werker meer 
nodig en zijn we uit het probleem. 

Wat Nieuwenhuijs zegt klinkt sympa
thiek en aanlokkelijk, maar op de ke
per beschouwd is het gewoon flauwe
kul. We zien een schaalvergroting 
in de maatschappij. Deze leidt tot 
een progressieftoenemende reeks 
van problemen. De natuurlijke selec
tie wordt bovendien verstoord door 
een betere medische verzorging voor 
en na de geboorte. De mindere weer
bare "zorgenkinderen" blijven behou
den. Een bewuste wijziging van de 
erfelijke structuur is voorlopig niet 
mogelijk. De nood in de samenleving 
zal stijgen. Als er al krachten uit 
het produktieproces zouden vrijko
men, moeten deze worden gebruikt 
voor de maatschappelijke dienstver
lening. 

* U gelooft niet in een algemene de
finitie van maatschappelijk werk. 
Wordt de sociale hulp zo niet be
roofd van een noodzakelijke grand
slag? 

De algemene grondslag is zo ortdui
delijk dat er geen gerichte activiteit 
uit voort kan komen. Er valt niets te 
beroven, want er is geen grondslag. 
Men kan beter een aparte zakelijke 
doelstelling maken voor elk onder
dee! van het maatschappelijk werk. 
Dit zou verrassende ontdekkingen op 
kunnen leveren. Over de bestaande 
behoefte aan sociale zekerheid kan 
men bij voorbeeld zeggen: sociale ze
kerheid is een kwestie van recht doen 
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en is daarom een zaak van juristen. 
Waarom zouden zij geen oog hebben 
voor redelijke maatschappelijke ver
langens en "noden"? 
Een ander voorbeeld biedt de kinder
bescherming. De algemene doelstel
ling is: wegnemen van factoren die de 
aanpassing ondergraven. Deze wordt 
hanteerbaar door de volgende program
ma -omschrijving: 

1. Opsporen van storende factoren. 
2. Ontwerpen van konkreet behande

lingsplan met een duidelijk doel. 
3. Overtuigend vaststeilen of een 

kind niet zonder behandeling kan en 
waarom niet. 

4. Periodiek vaststeilen of de behan
deling vruchten afwerpt en dat dan 
in tastbare gegevens. 

5. Duidelijke en konkrete omschrij
ving van de redenen waarom men 
een behandeling geslaagd vindt. 

Op deze marrier zouderr we dan einde
lijk af zijn van de - misschien goed
bedoelde - op schrift gestelde voor
oordelen die onder de naam rappor
ten circuleren. 

Geen ideologie 

* Is daarmee het probleem uit de 
wereld? 

Ideologische motieven vormen de 
basis van het maatschappelijk werk 
in plaats van feitelijke gegevens. 
Zoals het nu gebeurt ontbreekt elk 
inzicht in h_e( beoogde effect. De 
nieuwe achtergrond moet zijn prag
matisme, doelmatigheid in plaats 
van medemenselijke gevoelens. Aileen 
een zakelijke werkwijze levert iets 
op. Deze kan echter slechts uitgaan 
van betrouwbare cijfers ..... en de
ze ontbreken! We weten stomweg 
niet waarover we.het hebben. Daar
om vervangt de slogan het inzicht. 
Een bekende kreet is "Het slechtste 
gezin is beter dan de beste inrich
ting". Dat kan misschien zo zijn, 
maar niemand kan het aantonen. 
Omdat kennis ontbreekt worden de 
wildste experimenten uitgehaald. 
Kinderen die niet zijn onderzocht en 
..-H~ ~~~ <>r>ht niet VOldoende "kent", 
worden geplaatst UlJ P•¥-o • --, rlie 
men een keer of twee heeft gespro-R"'"· 
Is het dan een wonder dat voogdij
verenigingen kinderen "op de stoep" 
vinden omdat de pleegouders er de 
brui aan geven? 
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lets dergelijks zie je bij de Mammoet
wet die berust op ideologische motie
ven. Over het effect van het oude 
systeem bestaan nauwelijks cijfers. 
Daarom zal het nooit zijn aan te to
nen, dat de Mammoetwet beter werkt 
dan de oude, al doet de opzet sympa
thiek aan. Een zakelijke efficH!nte 
aanpak is pas mogelijk bij voldoende 
kennis. We zullen geen werkelijke 
oplossing kunnen bereiken zonder 
uitgebreide research en wetenschap
pelijke ontwikkeling van methoden. 

Agressies 
* Nederland is het land van coilecte

bussen. Wordt ondanks alles de 
schade toch niet beperkt doordat 
veel mensen het hart op de goede 
plaats hebben? 

Ik sta uiterst sceptisch tegenover 
mensen die door medelijden zijn be
wogen. Hieronder gaan vaak behoor
lijk agressieve impulsen schuil. 
Medelijden hebben betekent de ander 
op een lager vlak stellen. 

* Geldt dit ook voor de vrijwilligers 
in het maatschappelijk werk? 

We moeten het hebben van beroeps
krachten: 

Wie zich op ingrijpende wijze be
zig houdt met het leven van een 
medemens heeft een grote ver
antwoordelijkheid. Deze is aileen 
te dragen op basis van een gede
gen opleiding. 

- Hulp moet doeltreffend zijn met 
meetbare resultaten. Efficient 
werkende organisaties zijn on
misbaar. 
Wat de vrijwilliger doet wordt in 
grote mate bepaald door eigen be
hoeften. De beroepskracht wil la
ten zien "wat hij waard is" en dus 
met aantoonbare resultaten ko
men. De veelheid van werk en het 
routine-karakter ervan dwingen 
hem er toe zijn werk zo efficient 
mogelijk op te zetten. 
Helpen als hobby betekent een te 
grote vrijheid ten opzichte van het 
werk. 

Niet te lastig 

"' ~il.,~?ciale beroepen komen steeds 
geren. D'r~l:JfJtllgstelling van jon
van maatschappelijk wer-;n~chot 
toekomst? -'~ 
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Om de nu bestaande lacunes bij de 
kinderbescherming op te vangen heb
ben we tien lichtingen afgestudeerden 
van alle scholen voor maatschappe
lijk werk nodig. De belangstelling 
is vooral gering voor functies die 
veel inspanning vereisen in de inter
ne kinderbescherming. De mede
mens in nood moet niet te lastig 
zijn . . . . Daarbij spelen de a-soci
ale werktijden een rol en werkt het 
nog door dat vroeger de honorering 
slecht was. De zuigkracht is ook ge
ring omdat bij voorbeeld een groeps
leider geen echte rol heeft, geen 
duidelijke taak. En dat komt weer 
door de vage uitgangspunten. 

* Kunnen veranderingen ontstaan als 
neerslag van discussie tussen be
trokkenen? Of moeten regering en 
politici wijzigingen bevorderen of 
afdwingen? 

De regering moet het mogelijk rna
ken dat de gegevens omtrent het ge
hele gebied van de sociale arbeid 
deel voor deel cijfermatig in kaart 
worden gebracht. Dat betekent een 
verschrikkelijk veel omvattend on
derzoek. De cijfers moeten zo dui
delijk voor zichzelf spreken dat het 
beleid kan worden uitgestippeld. 
De uitvoering ervan moet worden 
mogelijk gemaakt, ondermeer door 
het beschikbaar stellen van het no
dige geld. Deskundigen moeten wor
den aangetrokken om methodologisch 
orde op zaken te stellen. 

Hoe het niet moet zien we bij ont
wikkelingshulp, vaak een ideologisch 
stokpaardje van een politieke partij. 
Hier ontstaat dezelfde vaagheid als 
bij het maatschappelijk werk. Doel
matige hulp blijft uit, de miljoenen 
die wij wegschenken komen vaak bij 
de verkeerde terecht. Die arme hon
gerlap ontroert ons, maar als we 
de tranen zouden · drogen en nuchter 

, zakelijk na zouden denken is er pas 
een mogelijkheid om hem echt te 
helpen in plaats van een plaatselijk 
regent nog rijker te maken. Dit is 
van nog groter belang omdat ver
keerd georganiseerde ontwikkelings
hulp ons de eeuwige onbewuste haat 
van de Ianden uit de derde wereld op 
de hals zou kunnen halen. Ook die 
volkeren voelen het denigrerende van 
onze behoefte om medelijden te 
tonen. Zij wensen zich niet te zien 
als "zielige stakkers die niet zon
der het westen kunnen", zij willen 
partners zijn. 

Progressief 

* De warmhartigen zullen wel moei
te hebben met een zo pragmatische 
opzet. 

Zij zouden Ross Ashby er eens op na 
moeten slaan. In Introduction to· 
Cybernetics zegt hij: "wij kunnen er 
bezwaar tegen hebben allerlei men
selijk en fuaatschappelijke processen 
te zien als machinale. Klaarblijke
lijk is dit voor de mens de enige 
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Achttienjarige 
burgers 
Leo van Montfoort 

Nu het Arnhemse Congres ernst 
heeft gemaakt met de erkenning van 
de 18-jarige als politiek volwassene, 
lijkt het me dienstig in te gaan op de 
op het congres gemaakte opmerking, 
dat erkenning van de politieke vol
wassenheid nauw samenhangt met het 
meeromvattende vraagstuk van de 
meerderjarigheid. 

In een goedgeordende rechtsmaat
schappij is het stellen van een leef
tijdsgrens voor personen, die zelf
standig aan het (rechts)verkeer wil-
l en deelnemen een noodzakelijke 
zaak. Zoals op ieder genied dienen 
echter ook hier wetten en maatschap
pelijke feiten met elkaar in overeen
stemming te zijn, voorzover het 
maatschappelijk rechtsbewustzijn 
hiertegen niet in opstand komt. 
De 18-jarige burger nu neemt in fei
te zelfstandig deel aan het maatschap
pelijk verkeer, staat in het algemeen 
zelfstandig in de maatschappij en 
wordt ook alom als zodanig behandeld. 
Pas als het aankomt op de juridische 
handelingsbekwaamheid is hij weer 
een kind en volslagen afhankelijk van 
zijn wettelijke vertegenwoordigers. 
Het is duidelijk, dat ook hier de wet
geving mee zal moeten groeien met de 
maatschappij. Zo nodig zal het ini
tiatief, dat deze regering, die in het 
algemeen weinig oog heeft voor de 

mogelijkheid om orde te brengen in 
de wereld rondom en in zich". Het 
verschil tussen menselijke en andere 
evoluties zit in de grootte van de 
hersenen, de zetel van het ver
standelijke. De mens kan dus aileen 
een eigen bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling als hij zijn verstande
lijke vermogens gebruikt. 

Je zou dus kunnen zeggen: zakelijk 
denken is progressief, emotioneel 
denken meestal regressief. We heb
ben een nieuw type maatschappelijk 
werker nodig. Iemand die niet uit 
medelijden de mens in nood helpt, 
maar uit zakelijke overwegingen. 
Als hij zijn werk ziet als een gewone 
baan, wordt die mens in nood be
slist beter geholpen. 

We moeten het maatschappelijk 
werk pragmatisch opzetten. De hele 
samenleving trouwens. Als dat niet 
lukt kunnen we de tent beter sluiten. 

veranderingen welke zich voltrekken, 
wel niet zal nemen, van D'66 moeten 
komen. 

Argument 
Het vals argument, dat deze jongeren 
geestelijk nog niet volwassen zijn en 
dat dus aan hen nog geen meerderja
righeid mag worden toegekend, moge 
het in de ogen van voorstanders van 
een gesloten maatschappij nog zo 
goed doen, met de onderhavige kwes
tie heeft het niets te maken. Immers 
niet de positie van de burger op zich
zelf, maar de relatie tot de maat
schappij is bepalend voor zijn maat
schappelijke volwassenheid. Ook het 
feit, dat de huidige toestand eigenlijk 
voordelig en beschermend werkt 
voor de volwassen minderjarige, 
mag geen reden zijn veranderingen af 
te wijzen; het handhaven van onjuiste 
wetgeving is hoe dan ook uit den boze. 

Uitzondering 
Inmiddels bestaat zelfs nu een uit
zondering op de aan meerderjarigen 
toegekende erkende maatschappelijke 
zelfstandigheid. Nog tot hun 27ste 
jaar worden bepaalde categorieen als 
kinderen beschouwd en als zodanig be
handeld door de sociale en fiscale 
wetgeving. In verband met studie of 
andere omstandigheden door de over
heid te geven uitkeringen worden niet 
verstrekt aan de betrokkenen, maar 
aan hun ouders. De van vele zijden 
(o. a. studentendecanen) voorgestelde 
oplossing om de uitkeringen waarop 
hun ouders recht hebben,.rechtstreekslll 
aan de betrokkenen te geven is slechts 
een lapmiddel. Het is meer in over
eenstemming met de status van meer
derjarigheid, om niet Ianger als re
gel enige afhankelijkheid aan te ne
men, maar de meerderjarige zonder 
meer te beschouwen als onafhankelij
ke, maatschappelijk volwassen burger. 
Kinderbijslag en kinderaftrek voor 
meerderjarige kinderen dienen te 
worden uitgeschakeld. Deze drastische 
maar zeer logische oplossing, heeft 
uiteraard ook en vooral effect op fi
nancieel en onderwijsgebied. Alle as
pecten zijn uiteraard nu niet te over
zien. 
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D'66 over de B.T.W. 
in de Tweede Kamer 
door Aar de Goede 

Vooral de laatste weken gaan de gol
ven hoog over de B. T. W. Wa t is daar
van de oorzaak? Zijn de overal gecon
stateerde drastische prijsverhogingen 
allemaal een gevolg van die B. T. W. ? 
En is de aanleiding da:arvoor wellicht 
een belangrijk hogere (noodzakelijke ?) 
belastingopbrengst? Of neemt het be
drijfsleven ons in de maling door zijn 
winstmarges belangrijk te verhogen? 
En zo ja waarom pakt de regering die 
prijsverhogingen dan niet flink aan? 

Voordat ik probeer op deze vragen 
antwoord te geven, eerst heel in het 
kort iets over de B. T. W. zelf. 
Als uitvloeisel van het E. E. G. -ver
drag en op grand van, ook door het 
Nederlandse parlement aanvaarde, 
overeenkomsten tussen de zes landen 
is Nederland verplicht mee te werken 
aan een gelijktrekking van de belas
tingsystemen en op langere termijn 
een gelijktrekking van de belasting
druk. 
Een van de middelen daartoe is de in
voering in alle zes landen van de 
B. T. W. In Duitsland draait de B. T. W. 
reeds een jaar en ook daar zijn nogal 
wat moeilijkheden ontstaan bij de in
voering. 

De bat 
Bij het drie weken durende debat in 
mei en juni vorig jaar over de Wet 
B. T. W. (70 amendementen en enkele 
moties) heb ik namens onze fractie 
gesteld dat wij mee wilden werkenaan 
de invoering van de B. T. W. op voor
waarde dat deze invoering vergezeld 
zou gaan van een complex van maatre
gelen om de schokwerking bij de in
voering van de B. T. W. zoveel moge
lijk te verzachten. 
Globaal heb ik daarbij drie voorwaar
den gesteld : 
1. een st:i'eng prijsbeleid, 
2. compensa tiemaa tregelen in de loon

en sociale ui tkeringensfeer, in het 
bijzonder voor de minst draag
krachtigen, 

3. een lager tarief (8%) voor drie ca
tegorien goederen, te we ten wo
ningbouw, textiel en schoeisel. 

Deze drie categorien zouden belang
rijk in prijs stijgen wanneer het 12%
tarief zou worden aanvaard, terwijl de 
woningbouw noch de textielindustrie 
in de knel mochten raken. 

Het verlaagde tarief kreeg ik er niet 
door, hoewel van verschillende kanten 

wel instemming kwam. 
De compensatiemaatregelen zijn er 
ten dele wel gekomen vooral ook door 
het zoveelste schot voor de boeg van 
de A.R. 
En over het prij sbeleid, da t weet u, 
gaat het nu voornamelijk. 
Wat verlangden en verlangen we nog? 
Zowel in mei als in oktober en nog
maals in december heb ik in de Ka
mer met klem op de noodzaak gewe
zen van de afkondiging van een alge
mene prijsbeschikking, waarin zou 
staan dat de prijsverhogingen, voort
vloeiend uit de B. T. W., tot het strikt 
noodzakelijke beperkt moesten blijven 
en da t mogelijke prij sverlagingen 
moesten worden doorgegeven. Daar
voor had ik drie argumenten : 
a) grate vrees - gelet op de ervarin

gen in Duitsland - dat de prijzen 
uit de hand zouden lopen, 

b) een preventieve maatregel wel de
gelijk zijn nut zou hebben, 

c) deze beschikking zou de regering de 
wettelijke basis verschaffen om o
vertreders, ook individuele bedrij
ven, in de kraag te pakken. 

Regeringspartijen 
De regering en de regeringspartijen 
hebben deze maatregel voortdurend af
gewezen op grand van twee argumen
ten: 
- Wij geloven niet dat de prijzen meer 
dan 1, 3% door de B. T. W. (zoals be
rekend) zullen stijgen. 
- Door de -afkondiging van een alge
mene beschikking kan er een prijspsy
chose ontstaan. 
Zo in de geest van: Er is zeker iets 
aan de hand met de prijzen. De be
schikking is er niet gekomen, maar de 
psychose nu juist wel. 
In Amsterdam bij de Derde Kamer op 
25 januari werd mij gevraagd waarom 
wij het initiatief in deze B. T. W. -zaak 
nu ineens overgela ten hadden aan 
Mevr. Brautigam van de P. v.d.A. 
Welnu, wij hebben wel degelijk over
wogen ook een interpellatie aan te vra
gen (21 januari 1969) doch wij zagen 
er van af, omdat er op dat moment 
volstrekt onvoldoende cijfermateriaal 
ter beschikking stand. Het enige dat 
wij hadden was een aantal klachten 
waarbij een handvol overtreders is 
vastgesteld. Het hart van de zaak is 
naar mijn mening te weten met welk 
percentage de kosten van levensonder
houd door de B. T. W. zijn gestegen? 
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Als dan blijkt dat het belangrijk meer 
is dan de 1, 3% zoals verwacht, dan is 
er een deugdelijke grand om de rege
ring nogmaals hard te vallen, hetgeen 
we zeker niet zullen laten. 

Winstmarges 
Persoonlijk geloof ik dat de prijsstij
gingen veel hager zullen uitvallen en 
dat kan betekenen dat de winstmarges 
zijn verruimd. Dat heeft tot gevolgdat 
de fiscus belangrijke hogere ontvang
sten tegemoet gaat zien door de in
komsten- en vennootschapbelasting die 
immers over die hogere winsten gaan 
binnenkomen. Zo wordt het dan voor 
de regering weer gemakkelijker om 
de zgn. belastingverlaging te kunnen 
doorvoeren. 
Tegen de verkiezingen volgend jaar 
zijn de Nederlanders de B. T. W. al
weer vergeten, terwijl je dan lekker 
komt te zitten met een belasting"ver
laging", die je eerst zelf hebt betaald. 
En door de belastingverhoging ten ge
volge van de inflatie, ~n door de ieder 
jaar terugkerende verhoging van de 
indirecte belastingen. 
Maar ook daarover is het laatste woorc 
nog niet gezegd. 
Het is duidelijk dat D'66 destijds tegen 
de invoering van de B. T. W. heeft ge
stemd omdat het complex van begelei
dende maatregelen ontbrak. 
Het is ook duidelijk dat D'66 actie£ 
blijft om het dreigende echec van de 
prijspolitiek, voortvloeiende uit het 
blijven ontbreken van maatregelen van 
de regering, te beteugelen. Het afkon
digen van enkele individuele maa trege
len, b. v. voor de Horeca, zet geen zo
den aan de dijk. Het wordt duidelijk 
dat de loonpolitiek nu op de tocht komt 
te staan en de inflatiespiraal weer 
sneller draait. Waarvoor de regering 
en de regeringspartijen verantwoorde
lijk zijn. 
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Koninklijke goedkeuring 
voor COC 
Tijdens de behandeling van de begro
ting van Justitie is er, zoals u weet, 
uitgebreid gesproken over deal of 
niet te verlenen Koninklijke Goedkeu
ring aan de Nederlandse Vereniging 
voor Homofielen COC. Het verlenen 
van Koninklijke Goedkeuring aan een 
vereniging is een strikt juridische 
aangelegenheid. 
Met Koninklijke Goedkeuring heeft de 
vereniging rechtspersoonlijkheid, zon
der die goedkeuring niet. 
De minister lijkt niet van plan die Ko
ninklijke Goedkeuring te verlenen. 
Mevr. Singer diende namens de PvdA 
een motie in, mede ondertekend door 
PSP en Groep-Aarden, die er op neer
kwam dat de minister werd uitgeno
digd het COC wel te erkennen. 
Th: diende namens de fractie van D'66 
een motie in waarin de minister werd 
gevraagd de preventieve goedkeuring 
van verenigingen in het algemeen af 
te schaffen. 
"Waarom twee moties? Werd dat niet 
meer ingegeven door een tactisch-po
litieke, zucht tot apartheid dan door 
zakelijke overwegingen? 11

, werd tij
dens de Derde Kamer in Amsterdam 
gevraagd. Geenszins. 
Wij - de fractie - hebben als volgt ge
redeneerd: 
Voor de openbare behandeling heeft 
de Tweede Kamercoinmissie van Jus
titie zich al met de erkenning van het 
COC beziggehouden. 

Bezwaren 
Uit de discussie in de commissie, 
waar de Minister van Justitie een 
keer bij was, was duidelijk geworden 
dat de minister bezwaren had tegen 
erkenning en da t er in de Kamer geen 
meerderheid zou komen voor een mo
tie waarin erkenning gevraagd werd. 
Overigens was dat wel een teleurstel
ling omdat de KVP in het begin v66r 
was, maar later "om" ging. PvdA, 
een gedeelte van de VVD, CPN, PSP, 
Groep-Aarden en wij waren voor, 
maar dat zou zonder de KVP geen 
meerdeheid opleveren. 
Het bestuur van het COC overweegt 
als de minister het verzoek om erken
ning afwijst in beroep te gaan bij de 
Raad van State. 
Die moet oordelen of de minister op 
grond van in de wet genoemde rede
nen, waaronder het algemeen belang, 
tot weigering heeft kunnen komen. 
Het was zeker - voorzover in de poli
tiek ooit iets zeker is - dat een motie 

door Anneke M. Goudsmit 

zoals de PvdA die heeft ingediend zou 
worden verworpen. Daarvan uitgaan
de meenden wij dat het indienen van 
zo 'n motie de kansen van het COC in 
de beroepsprocedure zou (kunnen) be
nadelen. Indien immers de Raad van 
State geneigd zou zijn de minister ge
lijk te geven is het een erg prettig ar
gument als de meerderheid van de Ka
mer het met de minister eens is. Als 
de Kamer geen uitspraak zou hebben 
gedaan zou dat natuurlijk nooit een ar
gument in welke richting dan ook ge
weest kunnen zijn. 
Vandaar dat wij tegen het indienen van 

de motie waren en dus ook niet wilden 
mee ondertekenen. De PvdA-fractie 
heeft besloten de motie in te dienen, 
hoewel enkele fractieleden het met 
mij eens waren. 

Motie 
Toen de motie eenmaal was ingediend 
hebben wij uiteraard voor gestemd. 
Hoe kleiner de meerderheid waarmee 
de motie verworpen werd, hoe beter. 
Bovendien wilden wij er geen enkele 
twijfel over laten bestaan dat wij voor 
het verlenen van Koninklijke Goedkeu
ring waren. 
Los van het COC heb ik tijdens het de
bat de vraag aan de orde gesteld of de 
thans bestaande wettelijke bepaling 
waaruit volgt dat een vereniging geen 
rechtspersoonlijkheid heeft voor hij 
koninklijk goedgekeurd is, moet wor
den gehandhaafd. Th: vind dat een ver
eniging die volgens de regels is opge
steld automatisch rechtspersoonlijk
heid behoort te hebben. 
In 1964 waren de Kamercommisssie 
voor Justitie en de Minister van Jus
titie het er over eens dat dit preven
tief toezicht moest worden afgeschaft. 
Daarop aansluitend heb ik de Minister 
van Justitie gevraagd of hij wetswijzi
ging op dit punt wilde bevorderen. 
Toen de minister daarop niet bevesti
gend antwoordde heb ik de motie inge
diend. 

Raad van state 
Als deze motie zou zijn aangenomen 
zou de Raad van State in de beroeps
procedure van het COC kunnen rede
neren : binnenkort kan de minister Ko
ninklijke Goedkeuring niet meer wei
geren. 
Nu kon het weliswaar nog, maar in het 
licht van de komende wetswijziging. 
moet toch wel zeer kritisch worden 
bekeken of het terecht was. Als demo
tie zou zijn verworpen, zou dat geen 
enkele invloed op de beslissing van de 
Raad van State kunnen hebben. 
Th: had expres de motie niet aan het 
COC gekoppeld. Op grond van ge
sprekjes met mensen van andere frac
ties v66r het debat achtte ik het niet 
onmogelijk dat deze motie zou zijn 
aangenomen als er geen andere motie 
zou zijn geweest. 
Nu had iedereen het over de twee COC
moties' terwijl het anders een veel 
meer los van het COC staande juridi
sche motie zou zijn geweest. 
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Spaarloon: 
oplossing voor veel problemen 
Jaap van der Zwaag 
Bezitsvorming, medezeggenschap, 
structuurwijziging van de onderne
ming, bestedingsbeperking zijn be
grippen geworden, waarover veel 
wordt gesproken en geschreven 
Men hoeft slechts een willekeurige 
krant te pakken om weer een "duide
lijke" uitspraak van een bekende Ne
derlander over een of meerdere van 
voornoemde onderwerpen te lezen. 
Kennelijk staan deze dus in de alge
mene belangstelling. Een begrip dat 
in verband hiermede nogal eens ter 
sprake komt is dat van het spaarloon, 
waarover de voorzitter van de S~ E. 
R. een dezer dagen zei, dat "nie
mand ertegen zou kunnen zijn". 

Wat wil D'66 met het spaarloon? 
Weinig, zo blijkt uit het partijpro
gramma. Op blz. 21 van het pro
gramma staat na:melijk geschreven: 
"een krachtige stimulering van de 
particuliere besparingen o. a. door 
spaarregelingen (w. o. spaarloon en 
popularisering van het effectenbezit) 
.... " Weinig nieuws derhalve : 

Naar mijn mening moeten wij niet 
langer wachten met het ter discussie 
stellen van dit belangrijke onderwerp; 
de eerste steen tot zo'n discussie zou 
ik willen aandragen door onderstaan
de beschouwing. 

Wat is spaarloon 1 
Onder spaarloon moet worden ver
staan de blokkering van een gedeelte 
van het loon van een werknemer. 
Rierin zijn vier vormen te onder
scheiden: 

1. een gedeelte van het loon wordt 
uitgekeerd in aandelen van de ei
gen onderneming; 

2. een gedeelte van het loon wordt 
uitgekeerd in obligaties, waarvan 
de bedragen in de eigen onderne
ming blijven geinvesteerd; 

3. een gedeelte van het loon wordt 
uitgekeerd in participatiebewij
zen in buiten de eigen onderneming 
bestaande beleggingsmaatschap
pijen of in een beleggingsfonds 
van werknemers; 

4. een gedeelte van het loon wordt 
gestort op gel:-lokkeerde spaarre
keningen bij de door de werkne
mers aan te wijzen bank- of spaar
instellingen of door de werkne
mers op te richten eigen bank- of 
spaarinstelling (zoals de bouwvak
arbeiders in Duitsland dit reeds 
met succes hebben gedaan). 

Ret systeem van spaarloon moet niet 
worden verward met het z. g. "inves
teringsloon", waarmee in het alge
meen wordt bedoeld een geblokkeer
de uitkering uit de vermogensaanwas 
van de ondernemingen (arbeidersaan
deel in de investeringen). 
Zonder het investeringsloon dirE)ct te 
willen afwijzen, zal uit de rest van 
deze beschouwing blijken, dat het 
spaarloon doelmatiger is dan het in
vesteringsloon. 

Rieronder zal uitsluitend worden uit
eengezet het systeem waarbij een 
loondeel in geblokkeerde aandelen in 
de eigen onderneming wordt uitge
keerd. De andere vormen van spaar
loon zijn om verschillende redenen 
niet interessant. 

Geblokkeerde 
loonsverhoging 
Als uitgangspunt moet worden ge
steld, dat de bestaande economische 
orde als verschijningsvorm heeft de 
in hoofdzaak ondernemingsgewijze 
produktie en dat in beginsel ieder 
mens - binnen bepaalde redelijke 
grenzen - vrij is over zijn arbeids
kracht, zijn inkomen en zijn vermo
gen te beschikken. 
De ontwikkeling van de moderne on
dernemingsvorm heeft grote groepen 
van werknemers doen ontstaan, die 
via de geldelijke opbrengst voor hun 
arbeid wel hun deel krijgen van de 
geproduceerde goederen, maar wei
nig of geen mogelijkheden hebben 
duurzaam·bezit te verwerven. Ret na
tionale produkt, waarvan de werkne
mers bij grotere welvaart hun deel 
in de vorm van hogere lonen opeisen 
bestaat altijd deels uit goederen,n 
die geconsumeerd kunnen worden. 
Indien de lonen van de werknemers 
stijgen en de stijging der inkomsten 
uitsluitend voor de aanschaffing van 
consumptiegoederen wordt aangewend, 
dan wordt de maatschappij gestraft 
met prijsstijging, welke de loons
verhoging gedeeltelijk haar waarde 
ontneemt en de "vergeten groepen" 
door de waardedaling van het geld, 
welke daaruit voortvloeit, in grote 
moeilijkheden kan brengen. 

Bij de toenemende welvaart kan een 
bevredigende vermogensverdeling 
slechts bereikt worden, indien een 
deel van het loon der werknemers 
niet voor consumptie, doch voor in
vesteringen wordt gebruikt. 

De motivering van het nut der be
zitsvorming kan in drieerlei opzicht 
worden aangetoond: 

1. Grotere onafhankelijkheid voor de 
betrokkene, wanneer hij enig 
duurzaam bezit vergaart; 

2. Bezitsvorming is voor de bedrijfs
gemeenschap van groot belang. 
De meeste werknemers bezitten 
(niet ten onrechte) een zeker wan
trouwen tegen de ondernemings
gewijze produktie. Door bezits
vorming in de vorm van aandelen 
in het eigen bedrijf is men meer 
betrokken bij het bedrijfsgebeuren. 
De werknemers krijgen het gevoel 
"erbij te horen", bedrijfsgenoten 
te zijn. 

3. Voor de gehele volkshuishouding 
is bezitsvorming van zeer groot 
nut. De snelle bevolkingsaanwas, 
de daarmee gepaard gaande toene
ming van de beroepsbevolking 
alsmede de technologische ontwik
keling maken het uit een oogpunt 
van het scheppen van werkgelegen
heid noodzakelijk steeds grotere 
bedragen te investeren. De grote 
kapitaalschaarste, mede veroor
zaakt door onvoldoende vrijwillige 
besparingen bij het huidige loon
niveau, eist een gezamenlijk en 
massaal dragen van de investe
ringskosten. 

Ret spaarloon is de aangewezen vorm 
om tot de hierboven beschreven doel
stellingen te komen. Teneinde echter 
een consumptiebeperking te voorko
men, dient het spaarloon niet ten 
laste worden gebracht van het be
staande loon; een deel van de beschik· 
bare ruimte voor loonsverhogingen 
moeten hiervoor worden gereser
veerd. 

WAF: Het 
werknemersaandelenfon~ 
D. m. v. een wettelijke regeling word! 
ieder jaar, v66r het begin der loon
onderhandelingen,een door de Minis
ter vastgesteld, percentage van de 
loonsverhoging uitgekeerd in geblok
keerde, gewone aandelen in de eigen 
onderneming. Een deel van de loon
ruimte dient daartoe bij de c. a. o.
onderhandelingen te worden gereser
veerd. 

De aandelen zijn op naam gesteld, 
zijn niet verhandelbaar en worden 
overgedragen aan een door het perso· 
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neel op te richten werknemersaande
lenfonds (WAF), dat rechtspersoon
lijkheid dient te krijgen. (Het woord 
werknemers zou beter vervangen kun
nen worden door "werkers", om ein
delijk eens een ouderwets begrip de 
wereld uit te helpen ! ) 

De werkers kiezen uit hun midden 
een bestuur voor het WAF. Dit be
stuur wordt gemachtigd namens het 
personeel op te treden op de aan
deelhoudersvergaderingen. Daar de 
uitgekeerde aandelen dezelfde rech
ten krijgen als de "traditionele" aan
delen, wordt het personeel via het 
bestuur van het WAF automatisch 
betrokken bij het benoemen van di
recteuren, commissarissen, alsme
de bij de goedkeuring van de jaar
stukken; zij kunnen een deskundige 
benoemen, die tot taak heeft ver
slag uit te brengen over de jaarstuk
ken. 

Het personeel treedt hierbij als een
heid op, machtsvorming door groe
pen werkers is niet mogelijk. 
Het aantal uit te keren aandelen ~ 
werker is aan een maximum gebon
den, d. w. z. de hoogst gesalarieer
den kunnen nooit meer aandelen ver
krijgen dan het gemiddelde aantal 
dat per werker in de groep van de 
laagst gesalarieerden wordt uitge
reikt. Hierdoor wordt machtsvor
ming bij de leiding van de onderne
ming voorkomen, b. v. bij de verkie
zing van het bestuur van het WAF. 
Het restant van het geblokkeerde 
loon bij de hoogst gesalarieerden, 
dat niet in de vorm van aandelen 
wordt uitgekeerd, zou in dergelijke 
gevallen op een andere wijze moeten 
worden vastgezet. (B. v. op een reke
ning bij een door de betrokkene aan 
te wijzen bank- of spaarinstelling). 

De blokkering van de aandelen geldt 
gedurende het gehele dienstverband, 
deblokkering kan uitsluitend plaats
vinden op de pensioengerechtigde 
leeftijd, bij blijvende invaliditeit of 
bij verandering van werkkring (waar
bij de tegenwaarde van de aandelen 
wordt gestort in het WAF van de 
nieuwe werkgever. ). 

DEMOCRAAT 

Om tot uitkering van de aandelen te 
komen, zal een waarde van de aande
len moeten worden vastgesteld. Voor 
de open vennootschappen Ievert dit 
geen moeilijkheden op, hier kan de 
beurskoers als maatstaf gelden. 
Voor de besloten vennootschappen 
kunnen verschillende methoden die
nen. 

1. Het dividendpercentage geeft een 
aanwijzing over de waarde der 
aandelen. Wordt er 10% uitgekeerd 
en is het gemiddelde rendement 
voor aandelen 4%, dan wordt de 
waarde der aandelen bepaald op 
250% 

2. De verhouding tussen koers en 
nettowinst kan als waardebepaling 
dienen. Is de koers/nettowinst
verhouding in een bepaalde be
drijfstak bijvoorbeeld 20, dan is 
dit een goede aanwijzing, hoewel 
hier natuurlijk extreme gevallen 
kunnen voorkomen, waardoor de 
gemiddelde K/W -verhouding sterk 
wordt.belnvloed. 
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3. Een aanduiding geeft eveneens de 
verhouding tussen de reele waar
de der onderneming en de hoogte 
van het aandelenkapitaal. Een 
aanwijzing over de hoogte der in
trinsieke waarde kan b. v. worden 
gevonden in het bedrag, waarvoor 
de onderneming is verzekerd, in 
de som van het nominale kapitaal 
plus de open reserves (eigen kapi
taal). 

Methode 
Welke methode ook zal worden geko
zen, er dient voor een neutrale waar
devaststelling gezorgd te worden. 

De accountant is hierbij de aangewe
zen persoon. 

Het spaarloon geldt voor alle wer
kers, werkzaam bij Nederlandse 
ondernemingen, ongeacht welke natio
naliteit deze werkers hebben. Aan de 
werkers in de ondernemingen, welke 
niet als naamloze vennootschappen 
worden gedreven (eenmanszaken, 
vennootschappen onder firma, com
manditaire vennootschappen, maat
schappen, cooperatieve verenigingen 
en stichtingen) wordt het spaarloon 
uitgekeerd in de vorm van schuldbe
kentenissen door de onderneming aan 
het personeel. In plaats van een di
vidend betaalt de onderneming jaar
·lijks een rente uit over de aangegane 
schuld. Deze rente moet zoveel mo
gelijk worden aangepast aan de 
winstpositie van het bedrijf. 
Het is duidelijk, dat dit geen bevre
digende oplossing biedt aan de wer
kers in deze ondernemingen, daar 
zij niet dezelfde rechten krijgen als 
de werkers, werkzaam in naamloze 
vennootschappen (die immers juri
dischde eigenaars van hun bedrijf 
zullen worden). Overwogen zal moe
ten worden Nederlandse ondernemin
gen, welke niet worden gedreven als 
naamloze vennootschap wettelijk te 
verplichten deze rechtsvorm aan te 
ne_m~n. 

Ook bij de overheid~instellingen za1 
geen sprake kunnen zijn van een 
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spaarloon, zoals uitgewerkt voor de 
naamloze vennootschappen. De over
heidsinstellingen staan ten dienste 
van de gemeenschap en worden gefi
nancierd door de gemeenschap. Daar 
derhalve de positie van de werkers 
bij de overheidsinstellingen volkomen 
ondergeschikt is aan de gemeenschap, 
doch hen de voordelen van de groei
ende welvaart niet mag worden onthou
den, verdient het misschien aanbeve
ling het spaarloon uit te keren in de 
vorm van participatiebewijzen van 
beleggingsmaatschappijen die het ge
hele Nederlandse bedrijfsleven om
vatten. Aan de ambtenaren kunnen 
echter niet dezelfde rechten worden 
gegeven als de werkers-aandeelhouders 
zullen bezitten in de particuliere 
ondernemingen. 

Voordelen 
1. De overheid krijgt een nieuw instru

ment voor de conjunctuurpolitiek. 
Een stagnerende conjunctuur kan 
op gang worden gebracht door 
slechts een klein deel van de toege
stane loonsverhoging te blokke
ren, zodat een groter deel van de 
loonstijging in de consumptiesfeer 
terecht komt .. Moeten de beste
dingen worden afgeremd, dan kan 
een groter deel van de loonsver
hogingen worden geblokkeerd. 
Belangrijk is echter dat de Minis
ter de ondernemingen kan ver
plichten het deel van de loonstij
ging dat boven de gemiddelde pro
duktiviteitsstijging uitgaat alsnog 
te blokkeren waardoor het infla
toire effect van "een dergelijke ex
tra loonstijging kan worden inge
damd. 

2. Het opgebouwde aandelenbezit 
wordt pas gedeblokkeerd wanneer 
de werker de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt. De werker 
is zodoende in staat een behoorlijk 
vermogen op te bouwen.- Bereke
ningen welke in Duitsland op dit 
gebied zijn gemaakt hebben uitge
wezen, dat iemand met een jaar
loon van DM 10.000, waarvan 5% 
verplicht wordt gespaard op 65-
jarige leeftijd een vermogen heeft 
van DM 80. 000, wanneer hij op 
20-jarige leeftijd met dit spaten 
is begonnen. 

Voor een 30-jarige zou dat DM 
45. 000 en voor een 45-jarige DM 
16. 500 zijn. Hierbij moet wel 
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worden bedacht, dat dit sparen bij 
een spaarinstelling betrof, ter-Wijl 
het onwaarschijnlijk is dat een 
loon op hetzelfde (DM 10. 000) ni
veau blijft. Gerekend moet wor
den op een te behalen vermogen, 
dat eerder zes dan vijf cijfers 
heeft. 

3. Er is geen sprake van een ver
schuiving van vrijwillige naar ge
dwongen besparingen, omdat het 
systeem er van uit gaat dat het 
spaarloon geheel ten laste komt van 
de loonsverhoging. Wanneer het 
spaarloon niet ten laste van de 
loonstijgingen wordt gebracht be
staat het gevaar, dat inderdaad 
een verschuiving optreedt van de 
vrijwillige naar de gedwongen be
sparingen. 
Er is geen sprake van een con
sumptiebeperking , hoogstens van 
een afremming van de consumptie
uitbreiding (waar tegenstanders 
van een "consumptiemaatschappij" 
niet afkerig van zullen zijn). 

4. De werkers krijgen geleidelijk een 
steeds groter deel van het aande
lenkapitaal in handen, waardoor zij 
automatisch een verhoogde aan
spraak op het recht tot medebe
sturing en medezeggenschap krij
gen. Daar het personeel als een 
groep gaat optreden zal op den 
duur de inspraak van de toch al 
beperkte invloed van de outside
aandeelhouders nog verder wor
den beknot. De aandeelhouders
vergaderlng, welke volgens prof. 
Pen "op een folkloristisch zij
spoor is aanbeland" wordt weer 
nieuw leven ingeblazen. 

5. In het systeem ligt voor de wer
kers de natuurlijke sleutel die de 
deur opent naar mogelijkheden om 
de zo dringend gewenste struc
tuurwijziging van de onderneming 
te realiseren zonder dat daartoe 
direct een ingrijpende verande
ring nodig is in de wetgeving, 
waarop het vennootschap berust. 

6. Een nieuwe kapitaalbron is aange-
boord. De werkers gaan behoren 

tot de geregelde kapitaalverschaf
fers, hetgeen noodzakelijk is, 
omdat de huidige bronnen onvol
doende zijn om in de grote en nog 
steeds toenemende kapitaalbe
hoefte te voorzien. 

Nadel en 
Er zijn ook nadelen aan het systeem 
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verbonden. 

1. De werkers hebben niet de vrije 
beschikking over het opgebouwde 
vermogen. Dit in tegenstelling 
met de reeds bestaande bezitters 
van vermogen. Compensatie zou 
b. v. kunnen worden gegeven door 
geen belasting te heffen op het 
spaarloon en het opgebouwde ver
mogen. 

2. Het gevaar bestaat, dat de wer
kers het verplichte spaarpercen
tage gecompenseerd willen hebben 
(goede voorbeelden zijn de com
pensaties bij huurverhogingen en 
stijgingen van sociale verzekerin
gen). Compensaties betekenen ho
gere prijzen en/of winstdalingen. 

3. De winsten van de ondernemingen 
zullen minder stijgen, dan nor
maal, daar de consumptie-uitbrei· 
ding wordt afgeremd. Het effect 
hiervan moet echter niet worden 
overdreven. 

Resumerend kunnen we stellen, dat 
de belangrijkste kenmerken van een 
spaarloonsysteem zijn: 

a. een deel van de loonsverhoging 
moet worden geblokkeerd; 

b. nieuwe kapitaalbron; 
c. nieuw instrument voor de beheer

sing van de conjunctuur; 
d. afremming consumptie-uitbrei-

ding; 
e. werkers bouwen vermogen op, 

terwijl de belangrijkste kenmerken 
van een spaarloon in de vorm van 
aandelen in de eigen onderneming 
zijn: 

a. de hierboven beschreven vijf ken
merken; 

b. werker wordt mede-eigenaar van 
de onderneming, waarin hij 
werkt; 

c. werker krijgt derhalve de volgen
de rechten: 
1. benoemi:ilg van de directie; 
2. benoeming van de commissa

rissen; 
3. goedkeuring van de jaarreke

ning; 
4. deelnemen in de winst; 
5. goedkeuring van fusie of likwi

datie van de onderneming; 
d, de rechten onder c. genoemd wor

den uitgeoefend door het bestuur 
van het WAF; 

e. de macht van de werkers in de 
eigen onderneming neemt gelei
delijk toe. 
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Toekomst van de 20-jarigen 
op de arbeidsmarkt 
door P. Fetter 

Sinds vele jaren wordt er intensief 
aandacht be steed aan de "jeugd in de 
bedrijven". Nadat de jongeren de la
gere school hebben verlaten volgen 
zij, voor zover zij niet 'naar een 
middelbare school of een instelling 
van hetzelfde niveau gaan, nog twee 
of drie jaar een meer gespeciali
seerde opleiding, die dikwijls uit
loopt op een volledige specialisatie. 
Voor de jeugd, die vanaf zijn 15e of 
16e jaar aan het werk gaat, kennen 
we talloze bedrijfsopleidingen, waar
door de jongens en meisjes iets ge
richter hun werktoekomst tegemoet 
gaan. Het bedrijfsleven is er zich 
van bewust, dat de jonge mens, die 
komt werken in feite nog een kind is, 
en dat dit kind het dikwijls heel moei
lijk heeft, levend in ·een merkwaar
dig gespleten situatie, tijdens zijn 
werk min of meer volwassen, thuis 
spelend met de andere jongeren. 

Levensvorming 
Voor de overgrote meerderheid van 
de jeugdigen vindt de levensvorming 
plaats terwijl zij werken, geld ver
dienen en een vrij grote verantwoor
delijkheid dragen. De werkende jeugd 
wordt al heel jong in harde aanra
king gebracht met de bedrijfsproble
men, met orde en gezag, met de in
klemming van de persoonlijkheid, 
met het gevaar van gevoelsarmoede 
en met het onvermogen tot creatief 
werken. De werkende jeugd zit dik
wijls in situaties waarin ambitie en 
doorzettingsvermogen door de aard 
van het arbeidsproces niet voldoende 
worden gestimuleer!f. . 
Zonder dat men zeggen kan, dat het 
industriele leven een negatieve uit
werking heeft op de jeugd, is de kans 
toch vrij groot, dat de ontwikkeling 
van die jongeren minder vlug gaat 
dan zou moeten en kunnen. 

Problematiek 
Deze problematiek is in ons land al 
lang bekend en bestudeerd. Sinds 
jaar en dag staan voor de jeugd mo
gelijkheden open om zowel aan de 
vakopleiding als aan de levensvor
ming wat te doen. In de praktijk ge
beurt dat dan ook. Met de medewer
king van het bedrijfsleven kan de 
jeugdige iedere opleiding volgen en 
kan hij via vormingscursussen zijn 
weg in het leven enigszins vinden. 
Tot zover zouden we kunnen zeggen 
dat de ontwikkeling redelijk is, mis-

schien iets te langzaam en iets te af
wachtend, maar goed, de mogelijk
heden zijn er. 
De ontwikkeling van het totale indus
triele klimaat echter gooit de boel 
lelijk door elkaar. Een heel belang
rijk aspect daarbij is: mobiliteit of 
het gebrek aan mobiliteit. Over het 
algemeen waren wij Nederlanders 
(en Europeanen) er op ingesteld, dat 
je een vak leert, via theorie en/of 
praktijk en dat je daarna een groot 
deel van je leven, zo niet dat hele le
ven, in dat vak blijft, liefst bij zo 
weinig mogelijk werkgevers. En ook 
die werkgevers bleven min of meer 
dezelfde, met bekende produkten, 
meestal binnen een branche. 

Ontwikkeling 
Dit beeld nu is zeer wezenlijk en fei
telijk aan-het veranderen. Het mo
derne bedrijf is een "ontwikkelings
bedrijf' geworden; het kijkt vooruit, 
taxeert de markt, gaat over op ande
re produkten indien nodig, fuseert 
met andere bedrijven of koopt zelf 
nieuwe "dochters" op, meestal met 
een geheel verschillende achtergrond. 
De technische en organisatorische 
ontwikkelingen hebben een bijna ra
ket-achtige snelheid gekregen. 
De vakman van vandaag kan morgen 
volkomen verouderd zijn, of zelfs 
zonder werk. Het veilige huis waar
in men nu woont, moet misschien 
morgen verlaten worden voor een 
huis in een andere streek met vreem
de mensen om je heen. 
Van het aanpassingsvermogen van de 
industriele mens wordt enorm veel 
gevergd, eigenlijk meer dan hij kan 
opbrengen. 
Merkwaardig genoeg is de problema
tiek van de aanpassing van de jeugdi
ge werkende mens aan de leef- en 
werkgewoonten van de volwassenen 
aan het verschuiven naar een oudere 
leeftijd. De "twintigers" gaan het 
nu moeilijk krij'gen. Zij zien de we
reid voor hun ogen veranderen, be
seffen de consequenties, maar hebben 
hun opleidings- en vormingsfase ach
ter de rug. Zij zijn pas getrouwd, 
stellen zich in op een bepaalde sta
bilisatie van hun toestand en ervaren, 
dat hun situatie uiterst onzeker is, 
dat zij eigenlijk moeten omscholen, 
dat zij in een versnelling terecht ko
men waarvan het einde niet zicht
baar is. 
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Niveau 
Dit alles behoeft natuurlijk als nega
tief gekenmerkt te worden. 
Integendeel, er vindt een ontwikke
ling plaats, die de mens op een ni
veau brengt waarvan hij vroeger ai
leen maar kon dromen, maar de gro
te vraa:g zal zijn of vooral de wer
kende jonge mens de kansen en mo
gelijkheden heeft in die ontwikkeling 
mee te gaan. De groei- en aanpas
singsproblemen die nog niet zo lang 
geleden vooral voorkwamen bij de heel 
jonge werkers zijn verschoven naar 
een oudere generatie. 

Het heeft zin dit verschijnsel in "De
mocraat" te signaleren, omdat iedere 
visie op een toekomstige maatschap
pij-structuur een enorme omschake
ling voor een groot deel van de be
volking met zich mee zal brengen. 
Het staat nu al vast, dat degene die 
niet omschoolt, die te lang in het 
oude vak blijft hangen (en dat gevaar 
wordt groter naarmate de speciali
s.atie beter en diepgaander is ge
weest) het in de nabije toekomst heel 
moeilijk zal krijgen. Zelfs al zou er 
van Staatswege voor deze mensen een 
financiele regeling getroffen kunnen 
worden, die gedeeltelijk voor de be
trekkelijk eenvoudige geschoolden 
reeds bestaat, om zich een ander vak 
eigen te maken, dan nog zal een ge
deelte van de jongeren vast lopen en 
in geen enkel bevredigend opzicht 
meer aan de slag komen, zelfs in een 
fase, waarin van gebrek aan werk in 
het algemeen nog niet kan worden ge
sproken. 

Ontplooien 
Het zou voor onze werkgroepE!n op het 
gebied van industriele ontwikkeling 
en van opleidingsproblematiek de 
moeite waard zijn te bekijken hoe er 
een systeem van her-orUintering en 
omscholing tot op een hoog niveau ge
vonden kan worden voor de leeftijds
groep van 20 tot 30 jaar. 

Een systeem, waarbij de werknemer, 
zonder zijn werkgever en zichzelf 
schade te doen, zich kan ontplooien 
in een andere richting. Hij zal daar
door vrijer in de maatschappij ko
men te staan, hij zal minder weer
standen hebben tegen veranderingen 
qua werk en qua woonplaats, hij zal 
daardoor gemakkelijker belangstel
ling hebben voor werkzaamheden in 
grote delen van het land of zelfs 
daarbuiten. 
En met een vergroting van die ar
beidsmobiliteit is ook de industrie 
gebaat; de structurele overspannen
heid van de arbeidsmarkt, die voor
lopig zeker zal blijven, kan door een 
grotere mobiliteit verbeteren; er kan 
een meer natuurlijke stroom ont
staan van "vraag en aanbod", waarbij 
zeker de werknemer bewuster en 
zelfstandiger zijn weg kan zijn, niet 
meer uitsluitend afhankelijk van zijn 
beperkte opleidingsachtergrond. 



de reM 
Undercat (vergelijk: underdog) bestaat 
helemaal niet. 

In het Engels niet. In het Nederlands niet. 
Ook niet nu woensdag BTW (12%) is ingevoerd. 

Kijk - Effem maakt ook lekkere 
poezen-maa ltjes. 

Kitekat, Whiskas, Katkins- heerlijk, heerlijk. 
En omdat Effem mens noch dier willaten opdraaien 
voor 12% BTW, kunnen de poezen van Nederland 
mee-profiteren van Effems vrijgevige 

BTW-opvatting. 
De prijzen van Kitekat, Katkins, Whiskas blijven 

even laag als ze zijn. Geen verhoging. 
Laat poes dus lekker smikkelen 
van Kitekat, Whiskas, Katkins-

de enige merken 
die niet duurder werden. 

Belastingvrij, wat u betreft ... 
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Progressieve concentratie 
in Utrecht 
door P. Singelenberg en J. C. T erlouw 

In de landelijke pers is bijna dagelijks 
te lezen dat D'66 niet aan een pro
gressieve concentratie wil deelnemen, 
zelfs niet als toehoorder. "Waar blijft 
D'66 nu met zijn ontploffingstheorie ?", 
schamperen de commentatoren. Het 
meest beluisterde antwoord, steunend 
op de Leidse resoluties, is dat con
centratiebesprekingen aan de basis 
moeten beginnen. Nu staan er in de 
Utrechtse dagbladen van tijd tot tijd 
berichten over een progressieve con
centratie in de stad Utrecht. Zijn dit 
die bedoelde gesprekken aan de basis? 
Niet of nauwelijks, menen wij. Een 
progressieve concentratie is een con
centratie van progressief denkende 
mensen, in tegenstelling tot, Iaten we 
zeggen, conservatief denkenden. 
't Zou mooi zijn als het een concentra
tie kon zijn van progressieve partijen, 
maar helaas, zulke partijen bestaan 
niet. Zelfs onze eigen partij moetzijn 
progressieviteit nog waar maken. 

Er kan du:s geen sprake van zijn dat 
besprekingen tussen de PPR, PSP, 
PvdA en D'66 tot een progressieve 
concentratie leiden. Progressieven 
komen voor in lille partijen, met en
kele kleine uitzonderingen misschien. 
De opdracht van het Leidse congres 
is: week deze progressieven los. Het 
vormen van een p. c. betekent dan: 
"Progressieven aller partijen, ver
enigt u!" Werden in het onbestorven 
verleden de arbeiders gefrustreerd 
door de kapitalisten, thans worden de 
vooruitstrevend, rationeel denkenden 
gefrustreerd door de aan mythen, hei
lige huisjes, mores, gewoonten, sen
timentaliteiten en heksenangst gekluis
terden of, iets vriendelijker, door de 
bewust of onbewust.behoudenden. 

Taak 
·In dit Iicht gezien is de taak van D'66: 
1. Maak duidelijk voor jezelf en voor 

anderen wat progressieviteit bete
kent. Sla daarbij niet door naar fa
natisme, want daarmee verscherp 
je de tegenstellingen. Redelijkheid 
en begrip voor andermans, eventu
eel zeer conservatieve of extreem 
linkse mening zijn een vereiste. 

2. Voer een partijpolitiek beleid dat 
gericht is op een scheiding, niet 
volgens het verouderde links-rechts 
patroon maar volgens een beter bij 
de huidige problematiek passend 
progressief-conservatief patroon. 

Dit is, naar wij menen, wat D'66 be
doelt met streven naar een progressie
ve concentratie. 'tIs niet eenvoudig. 
In Utrecht piekeren we er hard over 
hoe je het in de praktijk moet toepas
sen. Misschien zullen we via hearings 
of studievergaderingen proberen de be
tekenis van het woord progressiviteit 
bij de staart te vatten. Zeker is dat 
daarbij dan iedereen welkom is, alle 
politieke partijen, jongerenorganisa
ties, particulieren en noem maar op. 
Dus absoluut niet aileen PvdA, PPR 
en PSP. 

Utrecht 
Blijft nog de vraag wa t dan die zg. pro
gressieve concentratie in Utrecht be
tekent. Dat is als volgt gegaan. De 
PvdA heeft de drie anderen uitgeno
digd voor een gesprek. Bij dat gesprek 
is van D'66-zijde gesteld dat praten in 
dit gezelschap over "grote politiek" 
zonder uitzicht is. De gesprekspart
ners zijn_echter redelijke mensen van 
goede wil zodat het jammer zou zijn 
om helemaal niets te ondernemen. 
Waarom dan niet iets praktisch begon
nen? Laten we eens nagaan, is voor
gesteld, of onze onderscheiden pro
gramma's voor gemeentepolitiek niet 
grotendeels parallellopen. Laten we 
zoiets als een grootste gemene deler 
van die programma's zoeken. Zaken 
waar we het allemaal over eens zijn 
(onderwerpen met een meer zakelijke 
dan politieke strekking) worden dane
ventueel voor allen door de bij uitstek 
deskundigen uit de verschillende frac
ties in de Raad behartigd. Er zou een 
groter scala van deskundigheid ter be
schikking zijn, het zou tijd sparen, de 
politiek niet in de weg staan, en vast 
een gewoonte van samenwerking kun
nen scheppen. 't Is maar een voorstel. 
Beslist is er niets. De andere genoem
de partijen staan er·voorlopig positief 
tegenover. 

Uit dit betoogje moge volgen dater in 
Utrecht (nog) geen sprake is van een 
progressieve concentratie, al is deze 
ons bij wijze van spreken geen mo
ment uit het hoofd. We ondernemenal
leen een voorzichtige poging tot een 
gedeeltelijke programmaconcentratie. 
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Politiek voor 
de boekenplank 

HEERSCHAPPIJ VAN DE MINISTERRAAD 

Aan het hoofd van de gemeente staat 
een raad, waarvan de I eden worden ge
kozen door de ingezetenen, aldus on
geveer artikel 152 van de Grondwet. 
Maar in feite staat aan het hoofd van de 
gemeente een kleine elitegroep, waar
van de beslissingen plegen te worden 
omgevormd tot raadsbesluiten. 
Dat staat onder meer in het boekje met 
de rede van mr. H. Th. J. F. van Maar
seveen, uitgesproken wegens de aan
vaarding van het ambt van gewoon 
hoogleraar in de rechtsgeleerdheid 
met inbegrip van het staats- en bestuurs
recht aan de Nederlandse Economische 
Hogeschool in Rotterdam. 
Wie meer wil weten van de heerschap
pij van de ministerraad, kan de op pa
pier gezette gedachte van de hoogle
raar kopen bij de Staatsuitgeverij in 
Den Haag, die het franco toestuurt 
voor vijf-twintig. 

POLITIEK JAARBOEK 1969 

Drs. J. Jansen van Galen, thans redac
teur van de Haagse Post, heeft het 
parlementaire jaar 1967-1968 nog eens 
(spottend) bekeken. Voor vrijwel aile 
politieke partijen heeft hij een aantal 
pagina's ingeruimd. Goede woorden, 
schouderklopjes, maar ook opmerkin
gen die Iaten blijken dat deze journa
list veel politici "door" heeft. Over de 
kinderziekten van het pragmatisme 
schrijft hij bijna tien pagina's vol. Die 
tien pagina 's maken het kopen van dit 
boek de moeite waard. AI is het maar 
om wat zelfsport te leren. Uitgeverij 
Bekking in Amsterdam mag er blij 
mee zijn. Drs. J. Jansen van Galen 
heeft reden tot trots. 

VERANTWOORDE REVOLUTIE 

Over middelen en doeleinden in de 
strijd om transformatie van samen
levingen schrijven dr. J. Verkuyl endr. 
H. G. Schulte Nordholt in het boekje 
Verantwoorde revolutie. Ontvluchten 
wij die strijd, of verdedigen wij de 
status quo of willen wij mee-wensen, 
mee-denken, mee-handelen in het 
proces van vernieuwing, dat nodig is 
om de uitdaging van deze tijd tegemoet 
te gaan, vragen de twee auteurs zich 
af. 
Uitgeverij J. H. Kok N. V. in Kampen 
vraagt voor het boek zeven-negentig. 
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Interview met Hans Wiegel 
door Rob Verboom 

"Het maandblad Democraat" ? Dat 
blad is als alle andere partijbladen en 
als zodanig behoort het tot de esta
blishment. Wel is de aanpak frisser 
en is het plezierig om te lezen. Een 
pluim op de hoed van de redactie". 

Hans Wiegel, kamerlid van de VVD, 
deed deze uitspraak nadat hij in een 
race met de tijd precies om 10 uur 
's avonds thuis kwam om zijn visie 
te geven op enkele politiele proble
men. 

* Er wordt wei beweerd dat het 
binnen de VVD alles koek en ei 
is, dat politieke spanningen geheel 
ontbreken? 

Hans Wiegel: "Dat is natuurlijk niet 
waar. Ook liberalen verschillen af 
en toe van mening. Binnen de VVD 
bestaan, zoals in alle politieke par
tijen, soms belangrijke, soms min
der belangrijke politieke spanningen. 
Als het echter op de zaak aankomt 
zijn we het eens. Dat is een kwestie 
van beginsel." 

* Wat bedoel je in dit verband met 
beginsel? 

Hans Wiegel: "Iedere partij is in de 
praktijk een pragmatische partij. Ze 
moet dat wei zijn, wil ze niet ver
dwijnen in de golven van de politieke 
beroering. Maar je kunt niet alleen 
leven met pragmatisme. Waar het 
uiteindelijk op aan komt is de visie 
op de maatschappij van morgen en 
het werken daar naar toe." 

* Hoe zou naar jouw mening een li
berale maatschappij er dan uit 
moeten zien? 

Hans Wiegel: "Ik wil naar een maat-
s chappij toe waarin een bodem van 
sociale zekerheden bestaat. Daar 
bovenop een systeem van vrijheid. 
Een concreet voorbeeld: Iedereen be
loning naar prestatie die wordt gele
verd, dus naar de verantwoordelijk
heid die de mens draagt in de samen
leving. Hier ligt ook de grootste te
genstelling van de VVD met een ande
re beginselpartij, de PvdA. Je kunt 
dit verschil proeven. Het is reeel 
aanwezig. Ik weet dat D'66 het be
staan ervan ontkent. Ten onrechte 
naar mijn mening. 

* Hoe geef je dit concreet politieke 
inhoud? 

Hans Wiegel: "Er moet in deze 
maatschappij nog ongelooflijk veel 

veranderen. De liberale maatschap
pij bestaat (nog) niet. Kernpunt van 
de liberale politiek: Een maatschap
pijstructuur in Nederland waarin ie
dereen, waar hij ook staat, weet dat 
hij alle kansen heeft om te bereiken 
wat, tegen de achtergrond van zijn 
capaciteiten, bereikbaar voor hem 
is. Nu zijn bijvoorbeeld de kansen 
van de jongeren uit de lagere socia
le milieus om een universitaire stu
die te volgen minimaal, te verwaar
lozen. Dit moet veranderen, hier 
moet iets aan gedaan worden. 

D'66 verwijt ik een gebrek aan maat
s chappijvisie. En ik dacht niet ten 
onrechte, zoals uit hun kamerbeleid 
blijkt. De hoofdpunten waarmee D'66 
de verkiezingen is ingegaan - het 
districtenstelsel en de gekozen mi
nister-president- zijn niet de kern
punten waar onze maatschappij te
kort schiet. In West-Europa bestaan 
allerlei kiesstelsel, ook districten
stelsels. Maar overal klaagt de kie
zer over een gebrekkig contact kie
zer-gekozene; of, nog ernstiger, dat 
de volksvertegenwoordigers onvol
doende oog hebben voor de belangen 
van het volk. 

Knutselen aan het kiesstelsel is dus 
geen oplossing. De werkelijke pro
blemen van de Nederlandse samenle
ving kunnen alleen worden opgelost 
door partijen met een toekomstvi
sie." 

* Dus als ik je goed heb begrepen 
moet ten aanzien van het kies
stelsel alles bij het oude blijven? 

Hans Wiegel: "Nee, zo bedoel ik het 
niet. De democratie moet zo redelijk 
mogelijk werken. Voor 1971 betekent 
dit dat de kiezer een duidelijke keus 
moet kunnen maken. Wij liberalen 
spitsen dit toe op de vraag: Wel of 
niet verder regeren van de huidige 
coalitiepartijen." 

* Wat je tiedoelt is natuurlijk, 
voortzetting van het kabinet de 
Jong na 1971? 

Hans Wiegel: "Inderdaad, dit kabinet 
doet het goed. Blijft dit zo tot voor 
de verkiezingen van 1971, dan moe
ten de huidige regeringspartijen het 
eens kunnen worden over een aantal 
concrete afspraken om het beleid 
voort te zetten. Bijvoorbeeld een 
program van 10 zakelijke punten. Is 
het kabinet inzet van de verkiezingen 

dan kunnen de kiezers beslissen of 
z ij dit kabinet ook voor de komende 
vier jaren het vertrouwen willen ge
ven. Aan de andere kant staan dan de 
PvdA en de PSP om een gooi te doen 
naar de gunst van de meerderheid. 

* Laat je bewust de politieke partij 
radical en buiten besch: uwing? 

Hans Wiegel: "De PPR is volstrekt 
oninteressant. Als we praten over 
politieke duidelijkheid dan hadden de 
socialistische KVP-ers er direct na 
de "nacht van Schmelzer" uit moeten 
stappen. Dat had een bijdrage kunnen 
zijn aan de politieke duidelijkheid. " 

* Heeft in jouw conceptie D'66 een 
plaats? En zo ja, wat verwacht je 
van deze partij ? 

Hans Wiegel: "D'66 en de rest is 
toch wat anders ~ Dat staat vast. 
Blijft de vraag: Waar staan de demo
craten. Bij verschillende stemmingen 
in de Tweede Kamer hebben zij ge
toond dichter bij. de socialisten· dan 
bij de liberalen te staan. Dat is na
tuurlijk wei begrijpelijk vanuit hun 
positie. Zij behoren tot de oppositie. 
Fe it blijft echter, dat zij niet dik
wijls aan de kant van de VVD staan, 
ook als enkel zakelijke overwegingen 
een rol spelen. Het belangrijkste is, 
dat de democraten een half jaar voor 
de verkiezingen tot een duidelijke 
politieke standpuntbepaling komen." 

* De VVD heeft terecht doorslagge-
vende bezwaren tegen confessio
nele partijvorming in Nederland. 
Hoe los je dat op bij verkiezingen 
met het kabinet de Jong als inzet, 
en dus als zwaarstwegende coali
tiegenoten de drie confessionele 
partijen? 

Hans Wiegel: "De confessionele par
tijen bestaan nu eenmaal. Dat feit 
moet je als pragmaticus aanvaarden. 
En, het land moet regeerbaar blijven. 
Daarbij zijn de confessionele partij
en nog niet weg te denken. Een sa
mensmelting tussen de drie confes
sionele partijen en de VVD zit er 
echt niet in. In geen geval. Niet 
meer dan een zakelijk samengaan. " 

* Vondeling heeft de gedachte geop
perd van een kabinet van KVP en 
PvdA om een beperkt kiesdistric
tenstelsel door te voeren. Heeft 
dit politieke proefballonnetje naar 
jouw mening enige kans ? 
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Hans Wiegel: "Nee, zonder meer 
nee ~ De KVP zal op dit punt geen 
breuk forceren. De KVP-kamerle
den die ik ken zullen langs die weg 
hun partijbelang niet laten prevale
ren. De samenwerking tussen KVP
ers en VVD-ers in de kamer is voor
treffelijk. 

Over het plan van een beperkt dis
trictenstelsel wil ik aileen opmerken, 
dat dit stelsel niet in het belang is 
van de VVD. Dus ben ik er tegen. 
Overigens van dit kabinet zal ook 
geen verandering van kiesstelsel uit
gaan. 

Aan het adres van sommige socialis
ten zou ik willen zeggen dat zij zich 
moeten realiseren, dat Vondeling de 
weg opent voor een soort "monster
verbond" enkel en aileen om de elec
torale belangen van de partij veilig 
te stellen. Dat de PvdA, of een toe
komstig grote man van die partij, 
deze zaak toch open wil houden vind 
ik een hele misse zaak." 

* Vorig jaar heeft Toxopeus de mo
gelijkheid opengelaten voor een 
mogelijke samenwerking tussen 
VVD en PvdA. Hoe sta jij daar te
genover? 

Hans Wiegel: "Oud heeft eens gezegd: 
"Het is nooit nooit in de politiek. " 
Op dit ogenblik zijn er echter totaal 
geen mogelijkheden voor een "pact" 
teren. Ik zie die ook niet v66r 1971." 

* Het progressief akkoord is op dit 
ogenblik nogal in het nieuws. Ook 
binnen D'66. Wat vind jij van de 
opzet? 

Hans Wiegel: "Het PAK, de PvdA en 
twee kleine clubs. Ze gaan hun gang 
maar. Als hun opzet lukt zijn er in de 
kamer in iede'r geval twee sprekers 
minder. Verder is het geen bijdrage 
tot grotere politieke duidelijkheid. 
Ze kunnen op niet meer dan zo'n 40 
tot 45 zetels rekenen. Een alternatief 
tegenover de voortzetting van het ka
binet de Jong na 1971 zoals ik mij 
dat voorstel, is het niet. De VVD zal 
er in geen geval aan mee doen, dus 
laat het ons verder koud wat ze doen. 
Komt het tot stand dan is het zo wie 
zo een winstpunt. " 

* Ik heb nog een vraag over de posi
tie van de VVD. Gaat jouw partij 
een mogelijke samenwerking met 
D'66 uit de weg? 
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Hans Wiegel: "Ik zou niet weten waar
om. De democraten kennen onze uit
gangspunten en opvattingen. Wij van 
onze kant kennen de opvattingen van 
D'66 op een aantal punten. Zij liggen 
soms, zoals bij de woningbouwpolitiek, 
niet zo ver uit elkaar. Als de vraag 
van een overleg wordt opgeworpen, 
kan ik echt niet inzien, waarom de 
VVD dat zou afwijzen. Maar het moet 
erop gericht zijn, en op de basis gaan 
van een goed program en duidelijke 
afspraken. Compromissen zijn hier
bij, zoals in alle politiek, onvermij
delfjk. We moeten voor alles weten 
waar we met elkaar aan toe zouden 
zijn." 

* Om bij Amsterdam te blijven, zie 
je daar rei:He kansen voor een sa
menwerking bij de gemeenteraads
verkiezingen tussen VVD en D'66? 

Hans Wiegel: "Hoewel ik geen lid ben 
van de Amsterdamse afdeling, lijkt 
het mij toe, dat de VVD in Amsterdam 
op voorhand niet negatief tegenover 
dit idee zal staan. De mentaliteit in de 
VVD-raadsfractie is zo, dat zij er in 
beginsel niet afwijzend tegenover zal 
staan. 

Het lijkt mij ook een natuurlijke 
zaak, dat als dit "pact" voor de ge
meenteraadsverkiezingen in Amster
dam tot stand zou komen, dan ook de 
afspraak gemaakt kan worden, om 
bij het behalen van een meerderheid 
alle wethouderszetels te gaan bezet
ten. Het college van B & W is zeker 
niet in de- eerste plaats een politiek 
lichaam - bijvoorbeeld niet te verge
lijken met de positie van de rege
ring-. Het is echter een poltieke 
zaak tegenover de kiezers, en aileen 
al om die reden zou het tot een van de 
kernpunten van de afspraak kunnen 
behoren." 

* Mijn laatste vraag bij zo'n gesprek 
als wij nu hebben gehad is: Hoe 
denk jij over D'66? 

Hans Wiegel: "Ik zal het kort maken. 
Hiervoor heb ik er trouwens al het 
een en ander over gezegd. Mijn kri
tiek op dit moment spitst zich vooral 
toe op dat "gesprek aan de basis", 
dus op het kernpunt van de opstelling 
van de democraten. 
Het gesprek aan de basis is naar 
mijn mening niet minder dan een re
gelrechte uitvlucht om te ontkomen 
aan de vraag, waar het met de Ne
derlandse politiek naar toe moet. 
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En juist deze vraag moet in de aller
eerste plaats beantwoord worden. 
Dat antwoord zou je ook van de de
mocraten verwachten. Hierin schie
ten zij schromelijk te kort. " 
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Het juiste 
antwoord 
door J. Willem Schmitz 

In het midden der jaren derjaren zes
tig is er een duidelijk onbehagen om
trent de poli tieke constella tie in Ne
derland. De confessio'nele partijen 
zijn door de emancipatie van hun ach
terban aan het eind van hun inspiratie 
gekomen en de niet-confessionele par
tijen druipen van een dogmatiek die 
door het maatschappelijk gebeuren is 
achterhaald. 

De nega tieve zijde van dit onbehagen 
werd belichaamd in het succes van de 
Boerenpartij, die echter geen reeel 
alternatief bood. 
Uit dit onbehagen tract D'66 naar vo
ren als een beweging die wEll een dui
delijk alternatief aangeeft. 

D'66 staat een pragmatische, zo U 
wilt een casui"stische aanpak voor die 
wordt bepaald door de eisen van deze 
tijd en vooral door de eisen van een 
snel naderbij komende nieuwe tijd, die 
de samenleving grondig aan het veran
deren is. 

Dat deze opstelling door velen als 
juist ervaren werd bleek uit de grote 
opgang die D'66 al direct maakte. 
Dat deze stelling nog steeds juist rs, 
blijkt uit de opiniepeilingen waaruit 
een groeiende aanhang onder de kie
zers valt waar te nemen. 

Uitdaging 
Th: meen hieruit de conclusie te mogen 
trekken dat de kiezer een positief ant
woord geeft op onze uitdaging. Ook 
door een aftakeling van de oude par
tijen bereiken wij ons doel. Als D'66 
daardoor een groter aandeel in de po
litiek krijgt toegeschoven. 

De successen van D'66 hebben de ou
de partijen dan ook in verlegenheid ge
bracht. De gesprekken in de confes
sionele partijen, de zachte plof in de 
KVP metals resultaat de PPR en de 
verwarring in de PvdA zijn hiervan de 
duidelijkste voorbeelden. Th: zie in dit 
tumult echter een scheiding der gees
ten, die wij ons zozeer wensen. Het 
begint erop te lijken dat de plofwens 
een realiteit wordt. 

Laat D'66 zich door deze beginnende 
ontbinding niet al te zeer vleien. Het 
is slechts een begin dat wij dienen te 
stimuleren en niet te stuiten door 
deelname aan gesprekken die de oude 
partijen en hun verhoudingen, althans 
gedeeltelijk, moeten behouden. 
Laat D'66 zich duidelijk voor ogen 
houden da t zij per defini tie een oppo-
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sitie-partij is, op dit moment. Oppo
sitie, niet tegen een regering waarvan 
zij geen deel uitmaakt, doch tegen een 
partijverhouding en een partijbestel. 
Wanneer door haar uitdaging de oude 
partijen het ongenoegen van de bevol
king gaan voelen, zowel extern door 
stemverlies, als intern door onder
ling geharrewar, zou het wel een 
slechte dienst zijn aan ons streven tot 
ontbinding van de oude partijen door 
hen in een concentratie juist de hel
pende hand toe te steken. Voor mij is 
het ontbindingsproces in deze partijen 
nog pas aarzelend begonnen. 
Eer zij duidelijk maken dat ze zich 
wezenlijk anders opstellen is een ge
sprek zinloos en zonder uitzicht. Dit 
zich wezenlijk anders opstellen kan 
inderdaad het duidelijkst aan de voet 
blijken. 

Uitspraken 
Zij die beweren dat D'66 zich hierdoor 
zou isoleren kan gewezen worden op 
duidelijke uitspraken, die geen afwij
zing als zod:1nig inhouden, doch een 
afwijzen in het huidige bestel. In de 
vernieuwing is D'66 een spil en geen 
randverschijnsel. In de vorming van 
een nieuwe toekomst zal D'66 een kop
loper moeten zijn. Een koploper is 
per definitie een eenzaam man maar 
daarom nog niet geisoleerd, aileen de 
eerste. 
De tijd zalleren, dat door de afwij
zing van deze uitnodiging voor een 
progressieve concentratie (en de e
ventuele volgende) de partijvernieu
wing een nieuwe stimulans heeft ge
kregen en de duidelijkheid is gediend. 

Dringend verzoek 
Voor het ter beschikking krijgen 
van de stukken m. b. t. de gemeen
teraadsvergaderingen is het ge
wenst dat wij kunnen aantonen dat 
dit reeds in andere gemeentenge
schiedt. 
Wij verzoeken daarom dringend 
alle afdelingen die op de een of 
andere wijze deze stukken in hun 
gemeente ter beschikking gesteld 
krijgen dit omgaand, liefst telefo
nisch mede te delen. Gaarne met 
duidelijke opgave van de marrier 
waarop een en ander gebeurt in 
Uw gemeente. 

C. Willem Schmitz 
Burgemeester Lambooylaan 21 
Hilversum 
Tel. : 02150-47465 
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Landelijke 
werkgroep 
sociale en 
economische 
zaken 

Het onderwerp Sociale Verzekering en 
pensioenen heeft tot dusver nog geen 
integrale bestudering gekregen. Be
paalde aspecten zijn inmiddels aange
vat, doch een duidelijke visie op het 
onderwerp in zijn totaliteit ontbreekt. 
Ons programma geeft op een aantal 
punten wel aan wat wij voorstaan, doch 
het waarom is in de mist blijven han
gen. 
Het ligt in de bedoeling om op korte 
termijn tot de formulering van een 
speciale werkgroep te komen die zich 
met de aanpak van dit onderwerp zal 
belasten. Reeds begonnen of voltooide 
deelstudies zullen zo mogelijk binnen 
het kader van de nieuwe opzet worden 
voortgezet, resp. ingepast. 
Gezien de grote betekenis van het on
derwerp voor ons program, de ge
compliceerdheid en de omvang van de 
rna terie, hopen wij op ruime deelne
ming, met name ook van de deskundi
gen onder onze leden en daarbuiten. 
Aan alle afdel:ingen zijn enige exem
plaren toegezonden van het uitgewerk
te schema, dat ook bij het secretari
aat, Keizersgracht 576 te Amsterdam, 
kan worden aangevraagd. Dit schema 
is voorzien van een formulier waar
mee men zich voor deelneming kan op
geven. Naargelang de aard van de be
langstelling of deskundigheid kan op 
dit formulier worden aangegeven, voor 
welke sub-groep men in aanmerking 
wenst te komen. 

J. Brand 
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Progressieve concentratie 
en politiek 
fragmentatieproces 
door W. Top 

In het Algemeen Dagblad van 31 decem
ber 1968 klaagt drs. Ed. van Thijn over 
het "politieke fragmentatieproces". 
Dit fragmentatieproces is er inder
daad. In betrekkelijk korte tijd zijn 
een tweetal nieuwe gerechten aan deal 
rijkgeschakeerde Nederlandse politie
ke dis toegevoegd; we hebben met een 
aantal - de een meer, de ander min
der - kokhalzende grote politieke par
tijen te maken, waarvan er ~~n al tot 
braken is gekomen. En intussen blijft 
de "progressieve concentratie" een 
blikvanger in de publiciteit. De klacht 
van Van Thijn is tekenend : het concen
tratie-idea:>l is een reflex op het frag
mentatieproces, geborcn uit afschuw 
van verdeeldheid. 
Om met de deur in huis te vallen : dit 
fragmentatieproces verontrust mij 
niet in het minst, integcndeel. We 
groeien onmiskenbaar van een klas
senmaatschappij naar een groepen
maatschappij, van een maatschappij 
van grote collectiviteitcn naar een 
maatschappij van kleine groepen. De 
grote bewegingen zijn ui t de tijd ge
raakt, er bestaat een toenemende nei
ging onder de mensen om zich in be
perkte, voor het individu overzichte
lijke kringen te groeperen, vaak slechts 
tijdelijk, vrijblijvend en spontaan. En 
deze neiging wordt sterker naarmate 
de "technische" eenheden waarin de 
maatschappij opereert (ondernemin
gen, bureaucratieen, organisaties) 
groter worden. 

Emancipatie 
Deze neiging is in beginsel gezond. Er 
zit een brok emancipatie in van het 
persoonlijke tegen6ver de groeiende 
"instrumentele" of "functionele" mas
saliteit van de maatschappij. Er zit 
66k een brok bevrijding in uit de altijd 
wat infantiele, op identificatie geba
seerde sociale bindingen die - in psy
chologische zin - symbolisch zijn voor 
onverwerkte ouderbindingen. Dezer 
dagen las ik het boek "De gezonde sa
menleving" van Erich Fromm, on
danks allerlei naiviteiten een fijn boek. 
Th: citeer : "Een van de mogelijkheden 
is dat men de gehele bevolking organi
seert in kleine groepen van bijvoor
beeld vijfhonderd mensen ..... " (blz. 
257). Th: ga niet eens vcrder, want de 
uitwerking bevalt me nog niet. Maar 
de kern is duidelijk. 
In plaats van te jerimieren over de 
"versplintering" zouden we deze ont
wikkeling moeten omsmeden tot ener-

gie voor een reorganisatie van de 
maatschappelijke huishouding, z6 dat 
de mensen als personen binnen de ge
zichtskring van die huishouding komen 
en niet langer als anoniem exemplaar 
van een sociale categoric. We moeten 
niet de fragmentatie kapittelen maar 
het systeem dat die fragmentatie niet 
verdraagt ! Niet: hoe kunnen we de 
"ziekte" van de verbrokkeling gene
zen, maar: hoe maken we een wereld 
waarin kleine groepen zinvol kunnen 
werken. 
In de Leidse congresstukken kan men 
het langzamerhand berucht geworden 
begrip "horizontaal organiseren" vin
den. Ret complex van gedachten, dat 
in dit begrip is uitgedrukt, speelt ook 
hier een rol. Th: heb mij eens la ten 
ontvallen dat zoiets als de Europese 
eenheid slechts te bewerkstelligen is 
als we kleinere eenheden- en nu noem 
ik maar een dwarsstraat- Bretagne, 
Toscane, Ressen, Renegouwen, Fries-
land meer eigen bewegingsruimte ge
ven en een directe link met Straa ts
burg of Brussel. In dezelfde lijn zie ik 
de "schaalvergroting" van de gemeen
ten met lede ogen aan en dit betreft 
ook nieuwe orgaanvorming als de Rijn
mondraad. Willen we de mensen dich
ter bij de centra van de macht bren
gen - en wat is democratiseren an
ders ? - dan zullen we ze in beperkte 
groepsverbanden (want daarin aileen 
blijft de individualiteit nog in the pic
ture) rechtstreeks aan die centra moe
ten koppelen, wat enerzijds tot delega
tie van macht verplicht, terwijl ander
zijds alleen al de computer de beno
digde verruiming van de informa tie
verwerking binnen bedoelde centra mo
gelijk maakt. 

Concentratie 
Een en ander heeft me helemaal van 
het idee van een "concentratie" afge
holpen. Ret creeren van grote concen
traties en topzware organisatorische 
niveaus is ronduit een foute route. We 
moe ten naar een poli tiek stelsel toe 
van kleine, als zodanig vergankelijke 
partijen die weliswaar v66r de verkie
zingen onderlinge akkoorden kunnen 
aangaan, waarbij gepresenteerde pro
grammapunten en ministerteams de 
inzet zijn, maar die zich niet verlie
zen in grote forma ties. Er valt dan 
altijd nog wel te praten over de op
bouw van politieke administratiekanto
ren die voor de aangesloten partijen 
zonder hun eigen identiteit aan te tas-

pagina 17 

ten het administratief-organisatorische 
werk doen. 
Er moet aan de ontploffingstheorie 
vastgehouden worden. Zolang de grote 
politieke pa:·tijen tegen hun spijsver
tering blijven aanhikken, mag de fe
tisj "duidelijkheid" gerust vergeten 
worden. En we moeten de vaste ver
banden voor tijd en eeuwigheid 66k 
vergeten. Er kan zich best de gelegen
heid voordoen dat een D'66 en een 
VVD het met elkaar kunnen vinden, af
hankelijk van de prioriteit van bepaal
de problemen in een bepaald tijdsge
wricht. Ret is minder belangrijk wie 
met wie in zee gaa t dan da t de kie
zers het v66r de verkiezingen weten. 
Ret zou nu misschien helemaal nietzo 
gek zijn te zeggen dat momenteel best 
tot een akkoord gekomen kan worden 
met diverse groeperingen in de PvdA 
(Nieuw Links?), de PPR, de radica
len in de confessionele partijen, de 
verschillende politieke jongerenorga
nisaties, de JOVD (subs.het LDC?) 
incluis, gewoon, op programmapunten 
die nt1 de voorrang hebben. 

Heimwee 
De PvdA-, PPR- en PSP-propagandis
ten van een progressieve concentratie 
lijken nog helemaal op te treden van 
een heimwee naar het bewegingsideaal 
van vroeger uit. Zij "hunkeren" ken
nelijk nog altijd naar de grote familie 
van eensgezinden en geestverwanten. 
Als we de tekenen van de tijd verstaan, 
moeten we daar niet meer intrappen. 
De groei van de welvaart, de massifi
catie van de communicatie, de popula
risering van het onderwijs maken de 
mensen individualistisch, en bij dit 
woord moet niet aan "egoisme" ge
dacht worden maar aan een verheugend 
ontluiken van gevoelens van eigenwaar
de (geen betere grond voor reele saam
horigheid). Dit individualisme is de 
bron van de tegenwoordige democrati
seringsdrift. En la ten we wel we zen : 
van werkelijke, directe democra tie 
komt rotzooi, vandaar dat we het con
flict moeten organiseren - in een aan
gepaste politieke structuur - en nMt 
de solidariteit - in grote concentraties. 
Een concentratie komt in precies de
zelfde moeilijkheden als waar nu de 
grote politieke partijen in zitten, d. w. 
z. zij stimuleert de fragmentatie tot 
in het caricaturale. 
En als D'66 een grote partij wordt? 
Dat zal dan niet lang zo blijven ..... 
Bovendien is er een eenvoudig middel 
om een grote partij-omvang te vermij
den. Gewoon niet meedoen aan het tra
ditionele manoevreren en manipuleren 
dat maar Mn doelwit heeft: stemmen
winst. 
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Zo maar een afdeling 
door Hans Paulusse 

Een klein zaaltje, een tafel met daar
achter drie bestuursleden en daarvoor 
een vijftientalleden. De afdeling Hil
versum van D'66 houdt een algemene 
ledenvergadering. Behalve de traditio
nele opening en de gebruikelijke be
stuursmededelingi.m, staan er een drie
tal door werkgroepen gebrouwen rap
porten op het programma. Ze vormen 
de hoofdschotel van de avond. Een ge
recht, dat het grciepje D'66-ers op z'n 
gemak verorbert. Want de democratie 
heeft ook z'n nadelen: het kost ellen
dig veel tijd. Ieder krijgt de gelegen
heid om zijn zegje te doen, niemand 
wordt door de praeses het woord ont
nomen. 
Het is dan ook al bijna twaalf uur, 
wanneer voorzitter Frits Schmitz met 
een ferme ballpointtik - een echte ha
mer kan er blijkbaar nog niet af - de 
vergadering sluit. De Hilversumse 
D'66-ers spoeden zich huiswaarts. De 
afdeling Hilversum is weer eens bij 
elkaar geweest. 
* Wie vormen de afdeling Hilversum? 
Voorzitter Schmitz: ongeveer vijfen
veertig Hilversummers, die - wat zal 
ik zeggen - voornamelijk uit de intel
ligentia afkomstig zijn. We hebben nog 
te weinig aansluiting met de arbeiders. 

* Hoe verliep het opbouwen van de af-
deling? 

Toen de verkiezingen eenmaal achter 
de rug waren, was de directe bestaans
reden weg. De zaak is daarna eenbeet
je in elkaar gezakt. Toch heeft dat ook 
een goede uitwerking gehad. Want de 
mensen, die overbleven, waren de le
den, die er in geloofden. Na een perio
de van insukkelen hebben we de zaak 
weer een beetje op poten gezet. De 
continui"teit is nu wel gewaarborgd. 

* Kinderziekten? 
Vooral in organisatorisch opzicht. Er 
moeten nog informele spelregels wor
den ontwikkeld om het zaakje soepel 
te laten verlopen. Een andere oorzaak 
is een gebrek aan informatie. De his
torische achtergrond ontbreekt en van 
wat er nu gebeurt, weet je ook te wei
nig. 

* Zijn er werkgroepen? 
Na het instellen van een schaduwfrac
tie hebben we naar aanleiding van con
crete gevallen, die bij de behandeling 
van de gemeentebegroting aan de orde 
kwamen, werkgroepen ingesteld. 

* Is men actief? 
Meer dan de helft van de leden. Daar 
ben ik zeer tevreden over. Je hebt na
tuurlijk altijd leden, die aileen maar 

hun contributie willen betalen. 

* Worden er rapporten geproduceerd? 
Door die studiegroepen zijn rapporten 
opgesteld. Die rapporten gaan we nu 
gebruiken om concrete voorstellen 
aan het gemeentebestuur te doen. 

* Wordt er samengewerkt met andere 
partijen? 

Dat is een lachertje. We hebben eind 
november een brief uit doen gaan naar 
alle partijen, die ons bekend waren. 
Daarop is .:!.:!n reactie binnengekomen. 
Een zenuwachtige KVP'er belde op, 
dat het secretariaatsadres gewijzigd 
was. De fractievoorzitter van de PvdA 
heeft tijdens de behandeling van de be
grating samenwerking met D'66 afge
wezen, omdat zo iets aileen door de 
hoofdbesturen bedisseld kan worden. 
We gaan opnieuw proberen een gesprek 
aan te knopen. 
* Wordt er samengewerkt met ande-

re afdelingen ? 
Dat gebeurt in Goois verband. Het 
was aanvankelijk meer een wishful 
thinking dan het in feite gebeurde. Er 
zit nu wel schot in. 

* Hoe is de financiele situatie? 
Rot! We moeten er iets aan doen. Ik 
weet echt nog niet hoe. 

* Ledenwerving? 
We zijn nu volop aan de gang plannen 
uit te werken. We hopen het ledental 
op z'n minst te verdubbelen. 

* Worden de gemeenteraadsvergade-
ringen gevolgd ? 

Dat gebeurt heel intensief en enthou
siast. Daarvoor is de schaduwfractie, 
die niet a priori bedoeld is om de ge
meenteraadsfractie te gaan vormen. 
De grote moeilijkheid is, dat we geen 
inzage hebben in de stukken, die aan 
de gemeenteraadsleden worden toege
zonden. 

* Wat ergert U in de gemeenteraad? 
Het ontzettende gezever ! Het enorme 
woordenspel over dingen, die aan ie
der bekend zijn en die al lang doorge
praat zijn. 

* Gaat het er democratisch toe? 
Het raadsreglement, daarin zie je din
gen, die nog nauwelijks passen in dit 
college. De raad is als vertegenwoor
diging van de burger een vee! te ge
sloten college geworden. Het contact 
tussen burger en raadsleden is ver te 
zoeken. 

* Wat verwacht U van de verkiezin
gen? 

Gezien de uitslag van de Tweede Ka-
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merverkiezingen in Hilversum en de 
opiniepeilingen, zie ikons met een 
zeer behoorlijke fractie in de raad ge
komen. 

* Bang voor inkapseling? 
Dat gevaar loop je natuurlijk altijd, 
als je in een bestaand systeem gaat 
opereren. Dat zal voorkomen moeten 
worden. 

* Hoe? 
We moeten al, voordat we in de raad 
zitten, onze opstelling bepalen en daar
na steeds kritisch blijven. 

* Waar haalt U de raadsleden van-
daan? 

Hier ligt een grote taak voor het be
stuur. Het bestuur moet mensen, die 
capaciteiten hebben, stimuleren en o
verhalen zich ter beschikking te stel
len. Het is voor de ledenraad dan ook 
veel gemakkelijker te kiezen. 

* Wethouders? 
Dat wordt een moeilijke zaak. Ik vind, 
da t elke fractie, die meer dan .:!.:!n 
vijfde van de zetels heeft, een wethou
der moet leveren, omdat het een col
legiaal- en geen meerderheidsbestuur 
is. Aan die verantwoordelijkheid kun 
je je niet onttrekken. Aileen de moei
lijkheid is daarvoor mensen te vinden. 

* Bang voor strebers? 
Daarvoor zijn we niet bang. Ze zijn 
dynamische krachten, zolang ze hun 
zin krijgen. Krijgen ze dat niet, dan 
laten ze alles vallen. Ze geven zich 
vanzelf bloot. 

* De belangrijkste programmapunten? 
Het openbreken van de beslotenheid 
van het bestuursapparaat. Ik vind het 
volkomen fout, dater principiele be
slissingen worden genomen zonder dat 
er een behoorlijke discussie onder de 
burgers heeft plaatsgevonden. De 
meeste besluiten worden genomen in 
besloten commissievergaderingen. 

* Optimistisch? 
Ja. Ik ben niet zo zeer optimistisch, 
maar de mensen en hun reacties heb
ben me optimistisch gemaakt. 

Dit was voorzitter Frits Schmitz van 
de afdeling Hilversum. Een heel ge
wone afdeling. Een afdeling, zoals er 
vele binnen D'66 zullen bestaan. 
Frits Schmitz wordt geplaagd door de
zelfde zorgen, heeft dezelfde plannen 
en zal dezelfde teleurstellingen onder
vinden, als vele andere afdelingsvoor
zitters. Het is goed, dater eens aan
dacht aan besteed wordt. 
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Een ombudsman in Limburg 

door Frans Bouvrie 

"Ze zeggen dat ik gek ben". De man 
uit wiens mond deze woorden komen 
geniet in Heerlen en verre omgeving 
bekendheid als "de ombudsman". Geen 
gemeentelijke, maar een die het uit 
idealisme doet. Ren~ Hermes (45) 
herhaalt: "Ze zeggen dat ik gek ben. 
Al het ombudswerk doe ik namelijk 
pro deo. Ik wil niet de strijkstok zijn 
tussen het penningske van de weduwe 
en de mens die hulp behoeft. Dat is 
wel het meest immorele wat je kunt 
doen". Ren~ Hermes heeft daarmee 
een onoverzienbare berg hooi op zijn 
vork genomen. Een berg die zicht
baar aan zijn fysieke gesteldheid 
knaagt. Dit is simpel te constateren 
als er een pasfoto voor dit interview 
ter tafel komt. Het plaatje toont een 
blozend gelaa t. Degene die in een 
Heerlens hotel tegenover mij zit is op 
dit kiekje niet meer terug te kennen. 
Zijn ingevallen wangen en grijzend 
haar staan in scherp kontrast met het 
fotootje. "En toch is dit nog geen jaar 
oud", merkt Ren~ Hermes op. 

Gebrek aan kennis 
"Het begon allemaal in hot voorjaar 
1968. Ik werd bij het zion van een te
levisieuitzending over de bijstandswet 
gegrepen door de vele mcnsen, die bij 
gebrek aan kennis der wet, in finan
cHHe moeilijkheden verkcerden. In 
mei van het vorig jaar bcgon ik mijn 
ombudswerk. En daarna ging alles zo 
snel. Eerst de regionalc pers en kort 
daarna ook de landelijkc publiciteits
media brachten mijn doclstellingen: 
het belangeloos bevorderen van een 
menswaardig bestaan voor iedereen, 
in de openbaarheid. Het aantal men
sen da t bij mij om raad kwam nam met 

de dag toe. Momenteel is het z6 datik 
iedere dinsdag en donderdagavond en 
praktisch de hele zaterdag in de wacht
zaal van N. S. station te Heerlen spreek
uur houd. Het aantal aanvragen om 
hulp is echter z6 overstelpend, dater 
al een vijftien vrijwilligers in heel 
Zuid-Limburg meehelpen. 
Over de marrier waarop de bij stands
wet ten uitvoer wordt gebracht is Ren~ 
Hermes allerminst te spreken : "de ge
meenten blijven in gebreke. Dit ligt 
voornamelijk aan de houding van de 
oudere ambtenaren. Zij leven nog in 
de geest van de vroegere armenwet. 
Deze was een gunst. Als maatstaf 
voor het verlenen van steun gold toen 
of het gezicht v66r het loket de amb
tenaar aanstond ja of nee. Een deel van 
de jonge ambtenaren worden door hun 
oudere collega's beihvloed. Ook bij 

Rene Hermes 

hen vindt men de mentaliteit: zo min 
mogelijk uitkeren betekent een stap 
naar promo tie". 
"Dit alles in het midden gelaten; het is 
ook nog z6 dat de lagere ambtenaren 
niet op de hoogte zijn van de juiste 
toepassing der algemene bijstandswet. 
Ik heb zelf geconstateerd dat directeu
ren van gemeentelijke sociale diensten 
niet in het bezit waren van kroonbe
sluiten en jurisprudentie die op de al
gemene bijstandswet betrekking heb
ben. Er is een groot gebrek aan des
kundigheid. Is het niet treurig dat in 
Zuid-Limburg mensen die recht op bij
stand hebben soms tot acht weken moe
ten wachten eer zij iets krijgen. Ikben 
tegen de profiteurs van de ondersteu
ningswetten, maar even fel ben ik te
gen degene die deze wet niet naleven". 

Proefzaak 
"Weet U dat ik een proefzaak aanhan
gig heb gemaakt bij Gedeputeerde Sta
ten van Limburg. Ik heb namelijk ge
constateerd dat de Kroon in diverse 
besluiten bepaalt dat de werknemer 
recht heeft op f 30. -- meer per week 
als mocht blijken dat zijn verdiensten 
minder bedragen dan hetgeen hij in het 
kader van de bijstandswet zonder te 
werken zou krijgen. Dit betekent dus 
dat vele minimum-loontrekkers recht 
hebben op meer financiele armslag. 
Ik ben benieuwd of Gedeputeerde Sta
ten mij, ~n de Kroon, gelijk zullen ge
ven". 
"Het blijft echter een treurige zaak 
dater een soort vijfde kolonne - als ik 
mijn ombudsmannenstichting N'68 zo 
mag noemen - in ons land moet zijn 
om de mensen recht te laten wederva
ren. Een gang van zaken die nog ex
tra in de hand wordt gewerkt door een 
gebrek aan openheid tussen het minis
terie van CRM en de gemeenten die 
met de diverse sociale wetten in de 
praktijk moeten werken. Een eerste 
vereiste is dat de normen van de bij
standswet openbaar gemaakt worden. 
De mensen dienen te weten waar ze 
recht op hebben. Doch ook de gemeen
te moet fair-play plegen en geval voor 
geval bekijken. Het gaat immers om 
mensen, niet om nummers". 

Afstand verkleinen 
Ren~ Hermes is sinds kort lid van 
D'66. "Ik ben van mening dat mijn be
ginselen als democraat en katholiek, 
de vernieuwing van de maatschappij 
en religie - hoe gek het ook moge 
klinke - alleen mogelijk is in een niet 
confessionele partij, waar goedwillen
den van links en rechts zich vinden. 
Wat mij in D'66 onder meer aantrekt 
is haar streven de afstand tussen kie
zer en gekozene te verkleinen. Als 
dit gebeurt is het afgelopen met de la
biele houding van bijv. raadsleden. 
Het feit dat zij geregeld verantwoording 
over hun aktiviteiten moeten afleggen 
dwingt hen tot werkzaamheid. Qp deze 
manier kan de kiezer ook een bewuste 
keuze doen. Veder spreekt mij het 
programmapunt aan dat een vernieu
wing van de wet op de kansspelen in 
ons land beoogt. Jaren geleden heb ik 
de "caritas-lotto", waarvan de baten 
ten goede kwamen aan andere dan 
sportverenigingen, moeten opgeven. 
Nu verdwijnen miljoenen in de duitse 
toto-pot. Tot nadeel van de verenigin
gen". 
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Verstandig 
burgerschap 

(Brieven, waarvan de schrijver aande 
redsctie niet bekend is, worden niet 
geplaatst; de redsctie behoudt zich het 
recht voor de inhoud te bekorten en, 
indien nodig, de discussie te sluiten. 
Over plaatsing is geen corresponden
tie mogelijk) 

Subsidie voor partijen 

In de februari-Democraat pakt A. R. 
Spoor de koe van de subsidie aan 
politirkr partijen bij de horens; 
blijkbaar heeft hij niet op tijd inge
zien, dat het probleem meer op een 
gevaarlijke stier lijkt. Met graagte 
signaleert hij, dat de oplossing van 
het probleem ~erd aangedragen door 
Schmelzer. Hij schijnt niet te weten, 
dat Schmelzers oplossing in feite 
neerkomt op de organische staat, 
die in een nabij verleden al verdedigd 
werd door Romme en Cals. 
Ook zonder ideologische achtergrond 
of misschien juist dan, is het idee 
van subsidie aan partijen, zoals op
gediend door Spoor, aan bezwaren 
onderhevig. 
1. Subsidie op basis van verkregen 
stemmental. Blijkbaar ziet men hier 
een geheel nieuwe functie van verkie
zingen nl. het registreren van partij
aanhang. Dat de verkiezingen hier de 
laatste tijd voor gebruikt zijn lijdt 
geen twijfel. Dat D'66 als een van 
haar belangrijkste taken ziet, dat de 
verkiezingen verkiezingen moeten 
worden evenmin. 
2. Subsidie maakt het mogelijk be
roepspolitici aan het werk te zetten. 
Als die beroepspolitici door subsi
dies op het paard zouden moeten wor
den geholpen, zijn er toch al heel 
wat beroepspolitici "avant la fonc
tion" geweest. 
Een groot "voordeel" is natuurlijk, 
dat de politiek weer helemaal ge·insti
tutionaliseerd wordt, de elitocratie 
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komt weer wat dichterbij en de in
spraak van elke burger is verder af 
dan ooit. 
3. Perfect delegeren noemt Spoor 
het als ministers en kamerleden 
door hun partij gehonoreerd worden. 
Afgezien van de waanzinnige mis
standen welke hieruit kunnen voort
vloeien (kortingen op inkomsten als 
straf voor tegenstemmen), ook hier 
blijkt weer zonneklaar welk idee 
(sterk delegeren van beleid naar par
tijen) hieraan ten grondslag ligt. 
Het dichter bij de burger brengen 
van de politiek en vice versa is een 
groot goed. Spoor begaat echter de 
fout de burgers te verwarren met de 
politieke partijen en ziet blijkbaar 
niet in, dat dusdoende de politieke 
frustaties eerder toe- dan afnemen. 
Overigens kan ik met hem instem
men, dat het democratisch-politiek 
proces binnen de politieke partijen 
nodig is voor een gezonde democra
tie en dat dus zonodig faciliteiten 
moeten worden verleend. Zo nodig, 
maar uiteraard dienen ondanks daar
aan verbonden bezwaren, die mij 
overigens zoals door hem geponeerd, 
sterk overdreven en als een misken
ning van veel Democraten voorkomen, 
de leden van een partij in de eerste 
plaats die partij in stand te houden en 
te laten werken. 

L. van Montfoort, 
Schaarsbergen. 

Nasmaak II 
Ik ben het eens met De Bres dat het 
de voorkeur zou verdienen als alle 
leden individuele amendementen kon
den indienen. Helaas heeft de erva
ring geleerd dat we op alle congres
sen in tijdnood komen. Dit wordt 
mede veroorzaakt doordat veel dis
cussietijd verloren gaat met amende
menten die bij stemming slechts zeer 
weinig stemmen halen. Met name tij
dens het deelcongres staatsrecht 
werden vele amendementen verworpen 
met slechts een stem v66r. In een 
geval was er zelfs geen enkele voor
stemmer: de indiener was even weg. 

In het belang van een betere congres
voering, dus van de democratie, heb 
ik voorgesteld dat amendementen 
moeten zijn medeondertekend door 
minstens vijf andere D'66-ers, of 
zijn goedgekeiurd op een afdelings
vergadering. Gelukkig werd dit voor
stel met zeer grote meerderheid op het 
Arnhemse congres aangenomen. We 
hopen dat hierdoor een aantal kans
loze amendementen zal worden uit
gezeefd. Leden in afgelegen plaat-
sen, waar te weinig leden zijn voor 
een afdelingsvergadering, kunnen 
schriftelijk de handtekeningen verga
ren. Nabijgelegen afdelingsbesturen 
en de leden van de betrokken werk
groep zullen de indiener daarbij 
gaarne helpen. 

N. Schwarz, 
Den Haag. 

Fractie -assistentie 

In de februari 'Democraat' schrijft 
Dick Verstegen over Fractie assisten· 
tie in gemeenteraden. 
Zijn betoog steunt het bieden van be
ter tegenspel aan de niet meer te be
grijpen specialisten, door de democr~ 
tische vertegenwoordigers beter toe 
te rusten, eventueel, in grote gemeen 
ten van het volksvertegenwoordigers
schap een dagtaak te maken. 
Los van de problemen in de uitwer
king van deze visie voor kleine en 
middelgrote gemeenten, lijkt de idee 
me strijdig met de uitgangspunten van 
D'66. 
Als we het politieke gebeuren voor de 
burger doorzichtig willen maken, zo
dat hij zich betrokken kan voelen, dan 
zou de vertegenwoordiger niet zo erg 
veel beter toegerust moeten zijn als 
de burger. 
Als besluiten gebaseerd zijn op het 
verzamelen van gegevens, analyse, 
stellen van alternatieven, keus uit al
ternatieven, uitwerken en detailleren 
van het gekozen alternatief. 
Dan wordt de beleidsbeslissing geno
men als de keus gemaakt wordt. De 
keus wordt dan gedaan op basis van ar· 
gumenten, dat die argumenten steunen 
op het voorbereidend werk van specia· 
listen is voor het kiezen niet relevant. 
De volksvertegenwoordiger op het mo· 
ment van de beleidsbeslissing Iaten 
oordelen lijk~ vee! efficienter. Aileen 
als de argumenten niet betrouwbaar 
lijken is verder graven nodig. 
Onnodig dupliceren van het specialis
ten-deel van het werk wordt voorko
men. Dat geeft meer vrijheid voor 
specialist en volksvertegenwoordiger. 
Een werksysteen'J. ontwikkelen wat de 
democratie beschermen kan tegeri een 
te grote invloed van specialisten en 
technologische ontwikkelingen lijkt 
voor D'66 een betere stellingname. 

W.K.Ates 
Nijmegen 

Reactie van Verstegen 
Laten we het vooral niet moeilijker 
maken dan het is. Ik pleit natuurlijk 
helemaal niet voor een doublure van 
het ambtelijke en specialistische werk 
Wel voor een meer tot beslissen be
voegd raadslid. Fractie-assistentie ii 
gewoon een kwestie van accomodatie 
voor de lokale volksvertegenwoordi
ger om een werkelijk zinvolle beoor
deling en besluitvorming mogelijk te 
maken. 

De volksvertegenwoordiger die weet 
waar hij het over heeft zal de burger · 
rnakkelijker behulpzaam kunnen zijn 
om het beleid te doorzien, dan de ge
kozene die zich al bij voorbaa t over
rnand weet door de argumentatie van 
het apparaat dat achter het dagelijks 
bestuur staat. 

Dat fractie-assistentie strijdig zou 
zijn met de uitgangspunten van D'66 , 
lijkt me dan ook volstrekt onjuist. 
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Aandringe.n op zaken als inspraak en 
"werksystemen" betekent niet dat be
vordering van een betere functione
ring van de volksvertegenwoordiging 
uit het oog verloren moet worden. Het 
laatste is trouwens juist een stuk be
scherming tegen te grote invloed van 
(technische) specialisten. 

Progressief akkoord 
Beroering in D'66. Leden van onze 
partij nemen deel aan het overleg en 
de discussie in de werkgroep Pro
gressief Akkoord (PAK). Het hoofd
bestuur van onze partij distantieert 
zich van deze aktiviteiten; de pers 
springt er hoven op en een schijnba
re rel is ontstaan. Toch is het alle
maal schijn, want als men onder
zoekt wat er werkelijk aan de hand 
is, moet D'66 heel snel tot de ontdek
king komen, dat het PAK volledig 
voldoet aan de criteria die onze par
tij in Leiden gesteld heeft. 
In het kort de historie: PPR, PSP en 
PvdA gingen praten over de moge
lijkheden om tot een "vooruitstre
vende samenwerking" te komen. In 
dat stadium (eind 1968) kon D'66 niet 
aan dit gesprek deelnemen omdat top
overleg over een Progressieve Kon
centratie e. d. door de Congresuit
spraak van Leiden niet mogelijk was. 
Sedertdien is er echter wel iets ver
anderd. De initiatiefnemende partij
en besloten een werkgroep in het Ie
ven te roepen die, aan de basis en 
met toelating van ieder die wil mee
werken aan de totstandkoming van 
een vooruitstrevende samenwerking, 
zijn aktiviteiten gaat ontplooien. 
Daarom werden leden van D'66 en 
ARP (binnenkort komen daar ook 
KVP en CHU mensen bij) uitgenodigd 
om als persoon aali deze gesprekken 
deel te nemen. 

De "oprichtingsakte" van het PAK 
laat hierover geen twijfel bestaan: 

" De leden van de werkgroep wil
len echter onderstrepen, dat zij 
niet optreden namens hun par
tijen. Zij gaan ook niet onderhan
delen over vorm en inhoud van 
een Progressieve Koncentratie. 
Zij willen onafhankelijk opere
ren. Zij willen, zoals uit de sa
menstelling van de groep al 
blijkt, hun kontakten niet beper
ken tot de initiatiefnemende par
tijen, maar hopen zoveel moge
lijk personen en groepen te be
reiken die een vooruitstrevende 
politiek zullen steunen. De 
werkgroep ziet het als haar eer
ste taak, te dienen als verza
melpunt voor allen die mee wil
len doen aan een openbare en 
brede diskussie. 
Wie aan het werk van het PAK 
mee wil doen kan zich opgeven 
bij Postbus 1971 te Den Haag. " 

Aldus: Open Deelneming en aan de 
Basis. Geen partijbonzen, maar een 
grote groep mensen die in de meest 
brede opstelling willen praten over 
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datgene wat voor onze partij zo pri
mair is. En was het niet altijd de op
stelling van D'66 dat met inschake
ling van zoveel mogelijk kiezers 
aan de noodzakelijke politieke ver
nieuwing moest worden gewerkt? 

Daarom moet het mogelijk zijn dat 
juist leden van D'66 aan dit belang
rijke werk meedoen : 

Hans Moerkerk 
Amsterdam. 

Aristo-democratie 
Het wetenschappelijke artikel van 
H. Wallis de Vries is een felicitatie 
waard. Maar het roept wel enige 
vragen op. 

Hoe stelt de schrijver zich een aris
to-democratie voor? Een verzame
ling van altrliisten? Wanneer iemand 
als gespreksvoerder optreedt na
mens een bepaalde groep ondergaat 
hij uiteraard de invloed van zijn ge
sprekspartners uit andere groepen 
die weer andere belangen voorstaan. 
Dat hij zich daarbij niet ongestraft 
al te veel kan laten belnvloeden, be
vestigt de historie waarbij deze 
woordvoerders het contact met hun 
achterban verloren door al te veel 
de standpunten van hun partners te 
delen. 

Overigens lijkt mij een al te toegeef
lijk woordvoerder ook niet op zijn 
plaats. Zijn taak is juist de gerecht
vaardigde belangen van zijn groep te 
dienen en te verdedigen, niet die van 
anderen. 

Invloeden door de exponent bij het 
gesprek ondergaan, dienen te wor
den teruggespeeld naar zijn achter
ban, die daarop tot een eventueel 
gewijzigde besluitvorming komt. 
Maar het is die achterban die het 
standpunt bepaalt, zij het met een 
eigen verantwoording voor de expo
nent, die niet als krullejongen mag 
worden gebFuikt. 

Het standpunt van Wallis de Vries 
lijkt mij bewonderenswaardig idea
listisch, doch weinig realistisch. De 
naam van die democratie is reeds 
enige eeuwen geleden uitgevonden; 
door Thomas Moore: Utopia. 

Omtrent de stelling "D-2000", deze 
lijkt mij om twee redenen ongewenst. 

Ten eerste omdat de kreet D'66 een 
begrip geworden is, die niet onge
straft kan worden gewijzigd. Met de 
naam D'2000 zit het gevaar erin, dat 
de burger ons gaat beschouwen als 
een verzameling science fictionis-
ten. Politiek wordt nu gema:akt; de 
toekomst wordt vandaag geschapen. 

Op de tweede plaats lijkt mij de 
naamsverwisseling ook daarom on
gewenst omdat de naam enigszins 
geabstraheerd is van het jaar van 
oprichting door in plaats van D'1968 
de naam D'66 te kiezen. Hiermee ga
ven de peetouders blijk van een juist 

pagina 21 

psychologisch inzicht. Ik geloof niet 
dat nog veel mensen verband leggen 
tussen het jaar van oprichting en de 
naam. 
Overigens doet niet de naam zoveel 
ter zake doch de daden die de bewe
ging markeren. Deze daden bepalen 
mede de maatschappijstructuur van 
morgen, ook die van het jaar 2000. 

G. Willem Schmitz, 
Hilversum. 

Waarheen 7 
Wie de oratie las van prof. Mr. H. Th. 
J. F. van Maarseveen "De heerschappij 
van de ministerraad" bij zijn ambts
aanvaarding van hoogleraar in het 
staats- en bestuursrecht aan de Ne
derlandse Economische hogeschool te 
Rotterdam zal begrijpen dater nog 
heel wat werk te verrichten is. 
Hij betoogt hierin dat de ministers zo
wel feitelijk als juridisch de hoogste 
staatsmacht uitoefenen, terwijl het 
parlement zichzelf ziet als een fiatte
rend en controlerend orgaan, die bij 
voorbaat de actie, het initiatief en de 
Ieiding van de ministerraad aanvaardt. 
Naar zijn oordeel is het parlementge
bleven wat het in 1814 werd: een ver
tegenwoordiging van de bevolking bij 
het hoogste staatsgezag dat van de Ko
ning op de ministerraad is overge
gaan. 
Voorts betoogt hij da t in geen land in 
West-Europa de benoeming van de 
hoogste bewindvoerders zozeer buiten 
de volksvertegenwoordiging en de kie
zers omgaat als in ons land. 
Onzfl gedachten gaan uit naar het re
sultaat van de samenstelling der rege
ring na de laatste kamerverkiezingen. 
Later vecht hij de legitimatie aan op 
bepaalde gronden van de heerschappij 
van de ministerraad. 
Hij is pessimistisch gestemd over de 
mogelijkheden om uit eigen kracht in 
de grondwet de noodzakelijke vernieu
wingen aan te brengen. 
Woordelijk verklaart hij zullen de be
langrijkste staatsrechterlijke patro
nen noch naar vorm noch naar inhoud 
door een bewuste daad fundamenteel 
worden gewijzigd, tenzii onder dedruk 
van binnenlands geweld of buitenlandse 
revoluties. 
Hij verwijst dan naar de geschiedenis 
van de jaren 1795, 1848, 1918. 

J. W. Portielje 
Rotterdam 



pagina 22 

UIT DE 
PARTIJ 

Hoofdbestuur 

Tijdens de bijeenkomst van de derde 
kamer op 25 januari te Amsterdam 
heeft de heer Moerkerk mij medege
deeld dat hij zitting zou nemen in het 
P AK. Daar hij dit niet verenigbaar 
achtte met het voorzitterschap van de 
afdeling Amsterdam deelde hij te
vens mee, dat hij zijn kandidatuur 
voor de verkiezing op 3 februari in 
zou trekken. 
Tot zijn verbazing vernam ik die 
avond via het NTS journaal van 8 uur 
het volgende bericht: 

Vandaag is in Amsterdam de politie
ke werkgroep opgericht, die de mo
gelijkheden zal gaan onderzoeken 
voor een progressief akkoord. 
Hierdoor is uitvoering gegeven aan 
een besluit dat twee weken geleden 
werd genomen door de delegaties 
van drie politieke partijen: P. v. d. A. , 
P.S.P. en P.P.R. 
D'66 was indertijd ook uitgenodigd, 
maar liet weten geen belangstelling 
te hebben. 
In de nu opgerichte werkgroep, aldus 
onze Haagse redacteur, bleken toch 
vertegenwoordigers van D'66 te zijn 
opgenomen. 
Onder hen is de· heer H. Moerkerk, 
voorzitter van de afdeling Amster
dam van deze partij. 
Ook de heer Alberda, lid van de A. R. 
partij, uit Rotterdam zit in de werk
groep. 

Naar de mening van het dagelijks be
stuur zou dit bericht in het land ver
warring kunnen brengen en zou men 
zich terecht af kunnen vragen wat 
D'66 nu eigenlijk wil. Daarom heeft 
het Dagelijks Bestuur diezelfde avcind 
een communique uitgegeven dat als 
volgt luidde: 

Naar aanleiding van berichten, dat 
door enige vertegenwoordigers van 
Democraten '66, waaronder de heer 
Moerkerk, voorzitter van· de afdeling 
Amsterdam, zou worden deelgeno
men aan de werkgroep progressief 
akkoord, welke door de politieke par
tijen P. v. d. A., P. S. P. en P. P.R. 
is ingesteld ter voorbereiding van 
een progressieve concentratie, wil 
het hoofdbestuur van D'66 nog eens 
nadrukkelijk verklaren dat het onver
kort het standpunt handhaaft dat door 
D'66 als partij niet zal worden deel
genomen aan de besprekingen van 
het progressief akkoord. 
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Daarom kan er geen sprake zijn van 
deelneming aan dit overleg door 
vertegenwoordigers van D'66. 
Het hoofdbestuur van D'66 wenst zich 
volledig te distantieren van iedere 
eventuele deelneming door afzonder
lijke leden van D'66, die dit dan 
geheel voor eigen verantwoordelijk
heid zouden doen. 
De heer Moerkerk heeft zich inmid
dels teruggetrokken als kandidaat 
voor het voorzitterschap van het 
nieuwe bestuur van de afdeling Am
sterdam, dat volgende week zal wor
den gekozen. 

J. Beekmans. 

Het hoofdbestuur vergaderde in de af
gelopen maanden op 14 en 21 decem
ber en op 3 januari en 1 februarL 
In de vergadering van 14 december 
werd een nieuw dagelijks bestuur ge
kozen. Verder werd besloten de ver
gaderingen in het vervolg op een vas
te dag te houden. 
Het dagelijks bestuur werd gemachtigd 
op een te verwachten brief van de 
P. v. d. A. om een waarnemer te zen
den naar de gesprekken van de P. v. 
d. A. met de P. P.R. en de P. S. P. 
afwijzend te antwoorden. 
Jongedijk, Nagtegaal, van Beekhui
zen en Stappershoef werden aangewe
zen voor de bijwoning van een verga
dering van de Federatie van Socialis
tische Jongeren. 
Op 3 januari werd besloten adhesie 
te betuigen met een verzoek aan de 
Nederlandse Regering tot beschik
baarstelling van vliegtuigen met een 
bijzonder kenteken voor transporten 
van levensmiddelen etc. naar Biafra. 
De Twentse afdelingen werd gead
viseerd geen medewerking te verlenen 
aan de benoeming van een D'66-er in 
de Twentheraad, tenzij plaatselijke 
omstandigheden van klemmende aard 
dit wel wenselijk maken. Als datum 
voor het eerstvolgende congres werd 
31 mei 1969 vastgesteld. 
In de vergadering van 1 februari werd 
door de heer Koenen een uiteenzet
ting gegeven van de methode van 
verkiezing van het hoofdbestuur. 
Een kleine commissie van deskundi
gen is bezig een zodanige formule
ring van het verkiezingsreglement 
op te stellen, dat de mogelijkheid 
van een verschillende interpretatie 
zal zijn uitgesloten. Met betrekking 
tot de indeling van regio' s werd be
sloten de voorlopige indeling te 
handhaven, eventueel met de moge
lijkheid om een gedeelte van de Gel
derse Achterhoek bij de regio Over
ijssel te voegen. Met het oog op de 
komende verkiezingen werd besloten 
tot instelling van een 3-tal commis
sies, n.l. een Programmacommissie 
met als belangrijkste taak de "brain
stroming" om tot een de kiezer aan
spreekbaar program te komen, ver
der een Scholingscommissie, welke 
zal moeten zorgen voor de geschik
te mensen om het programma te 
kunnen waarmaken, en een Propa-
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gandacommissie, die het program zal 
moeten "verkopen" en naar buiten 
zal moeten optreden. Het D. B. werd 
gemachtigd deze commissies te be
mannen. Met betrekking tot de toe
treding van Moerkerk en Kottman tot 
het PAK werd besloten, dat een de
Iegatie van het H. B. een informeel 
gesprek zal hebben met de betrok
kenen. 
De programma's voor de provinciale 
en de gemeenteraadsverkiezingen 
zullen door de desbetreffende com
missies aan het Hoofdbestuur ter 
vaststelling moeten voorgelegd, 
waarna deze als leidraad aan de af
delingen zullen worden toegezonden. 

Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur vergaderde op 
8 en 17 januari en op 5 februari. In 
de vergadering van 8 januari werd doo1 
de heer Rignalda uiteen gezet hoe de 
Commissie ter begeleiding van de 
"gesprekken aan de basis" zich haar 
werkwijze heeft voorgesteld. 

In de maand februari zullen in alle 
regio' s vergaderingen worden gehou
den, waarbij een lid van het hoofd
bestuur en van de Commissie-Rig
nalda aanwezig zullen zijn. 
In de vergadering van 17 januari werd 
aan de Publiciteitscommissie mach
tiging gegeven voor het voeren van 
de "Kansgeversactie", waaromtrent ' 
de voorzitters van alle afdelingen 
inmiddels zijn ingelicht. Aan de af
delingen zal in overweging worden 
gegeven het telefoonnummer van het 
secretariaat te doen opnemen in de 
plaatselijke telefoongids. Kennis 
werd genomen van een bericht van de 
oprichting van een politieke partij 
D'69 in de Duitse Bondsrepubliek. 
Naar aanleiding van een verzoek van 
de PPR om commentaar op haar ont-• 
werp-programma wordt een kleine 
commissie ingesteld om een concept
antwoord aan de PPR op te stellen. 
In de vergadering van 5 februari vond 
een bespreking plaats met de heren 
Derrig en Manting, voorzitter en se
cretaris van de landelijke coordina
tiecommissie Provinciale Politiek 
omtrent de gang van zaken bij de 
voorbereidingen voor de verkiezingen 
voor de provinciale staten. Besloten 
wordt dat de L. C. C. P. P. zal worden 
betrokken bij de in te stellen Pro
gramma-, Scholings- en Propaganda· 
commissies. 
De vergadering werd verder gewijd 
aan besprekingen inzake de organi
satie van het secretariaat. 

Programmacommissie 
Op 11 januari kwam de te Arnhem be· 
noemde Programmacommissie voor • 
het eerst bijeen. Op diezelfde dag · 
vond een vergadering plaats van de
ze commissie met vertegenwoordi
gers van de landelijke werkgroepen. 
In deze vergadering werd een sche
ma opgesteld van de op het eerstvol
gende congres te behandelen pro
gramma -wij zigingen. 
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Afdelingen 
Er is een nieuwe afdeling te Alphen 
a/d Rijn in oprichting. Als voorlopig 
secretaris treedt op de heer J. B. 
Vogelpoel, Nachtegaalstraat 33 te 
Alphen a/d Rijn. 

Afdeling Zaanstreek 

Het bestuur van deze afdeling is 
thans als volgt samengesteld: 
Voorzitter: L. Hond, Burg. v. d. 
Stadtstraat 115, Zaandam. 
Vice-voorzitter: J. v. d. Arend, Re
nessestraat 55, Assendelft en 
secretaris. 
Penningmeester: drs. P. J. K. Sikkens, 
Pr. Hendrikkade 79, Zaandam. 
Rapporteur Commissie Gemeente
politiek: Mr. R. G. L. Schram, 
Czaar Peterstraat 32, Zaandam. 
Rapporteur Regionale Contact-Com
missie: G. van der Wal, Burg. Smits
straat 62, Assendelft. 

Afdeling Hoogezand-Sappermeer 

Het secretariaat is thans gevestigd: 
Treubstraat 30, Hoogezand, tel. 
05980-4662. 

Partij- Programma 

Het in de congressen van Leiden en 
Arnhem gewijzigde programma zal 
waarschijnlijk begin maart op het 
secretariaat verkrijgbaar zijn. 
Prijs: f 1, 25. 

ADRESWIJZIGINGEN AFDELINGEN 

Afd. Zeeuws-Vlaanderen 
Bellamystraat 63, Terneuzen 
01150-2463 

Afd. Zoetermeer 
Ambachtsherenlaan 1518 
Zoetermeer 

Afd. Helmond 
Schu tterslaan 21, Helmond 

Afd. Hoogezand-Sappemeer 
Treubstraat 30, Hoogezand 

CONTACTADRESSEN 

Voor Abcoude en Loenen a. d. Vecht: 
Hr. Langelaar, Boterweg 46, Vreeland 
02943-3229 

Voor Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen: 
Hr. J. Jansen, Burg. Padmosweg 132 
Wilnis ' 
02979-1793 

Het telefoonnummer van de D'66-sec
retaris in Eindhoven is niet 040-39993 
maar 040-439993. ' 

Werkgroepen 

Secretarissen van de werkgroepen 
worden verzocht hun kopy uiterlijk 
7 maart te sturen naar N. Schwarz, 
Schoutenstraat 9, Den Haag, 070-
245189. 
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AD HOC WERKGROEP COMMISSIE 
OVERHEIDSVOORLICHTING 

Op 8 januari werden suggesties voor 
deze commissie per brief aan haar 
doorgegeven. In enkele kranten werd 
dit vermeld en onze ideeen hadden 
daar een goede pers. De brief is aan 
de afdelingen toegestuurd. De ad hoc 
werkgroep is ontbonden. 

TECHNO LOGIE 

Een bijdrage tot de discussie over de 
gedachte van de lste Resolutie is 
verschenen onder de titel "Mogelijk
heden en moeilijkheden voor open 
deelneming in onze technologische 
maatschappij". Dit is naar de afde
lingen gestuurd en gratis verkrijg
baar bij het secretariaat. 

SCHEEPVAART en HAVENS 

Deze sub-groep wenst thans de bin
nenvaart aan een onderzoek te onder
werpen. Belangstellenden, maar 
liefst deskundigen, worden uitgeno
digd zich voor medewerking op te 
geven bij de secretaris J. J. van 
Oostendorp, Pastorie van Mastland 
Westmaas, 01864-218 (kant. 020- ' 
118123). 

SOCIAAL-ECONOMISCHE WERK
GROEP 

Secretaris K. Grool heeft nu tele
foon: 020-730252. 

SUBGROEP DEMOCRA TISERING 
ARBEIDSBESTEL 

Het rapport "Over de publiekrechte
lijke Bedrijfsorganisatie (PBO)" is 
verschenen. Het is verkrijgbaar a 
f 1,-- onder no. X bij het secreta
riaat. 

SUBGROEP FINANCIEN 

Als voorlopig voorzitter treedt 
thans op B. M. Veenhof, Koningin 
Wilhelminalaan 47, Schalkhaar, 
05700-16417. Belangstellenden en 
vooral deskundigen worden verzocht 
zich met hem in verbinding te stel
len voor medewerking. 

BESTUUR HEERLEN 

Voorzitter: 
W. M. M. J. Claessen. 
Mgr. Schrijnenstraat 57, Heerlen, 
Tel. : 04440-16581 

Secretaris : 
J.A. Peters, 
Sallustiusstraat 32, Heerlen 

Lid: 
H. A. Kolkman 
lliindelstraat 20, Brunssum, 
Tel. : 04949-51955 

Lid: 
H. M. W. Graus jr. , 
Koolhofstraat 29, Brunssum, 
Tel. : 04949-52623 

De heer J. M. W. Nijsten, Hommerter
weg 45, Hoensbroek, zal, voorzover 
het hem wegens het vervullen van zijn 
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militaire dienstplicht mogelijk is, deel 
uit blijven maken van het afdelingsbe
stuur. 

BESTUUR DRECHTSTEDENGEBIED 

Voorzitter: 
Mr.J.W.D.vanOldenborgh, 
Witte de Withstraat 38, H. I. Ambacht 
Tel. : 01858-2598 

Secretaris : 
Mej. H. M. v. d. Holst, 
Nessestraat 33, Dordrecht 
Tel. : 01850-36052 

Penningmee ster I 
vice-voorzitter : 

M. Barelds, 
Reeweg Ooster 80, Dordrecht 
Tel. : 01850-33528. 

DIITII'II:IIf 
VAN POLITIEKE ECHTHEIDl 
Dhr. /Mevr. /Mej. 

Gironummer ________ _ 

geeft zich op als abonne van Demo
craat en maakt heden f6, -- over op 
postgiro 1477777 /per bank/per post
wissE)l.. 

Deze bon op een briefkaart plakken en 
zenden aan; 

l<eizersgracht 576 
AMS"l'ERDAM 

Indien binnen 14 dagen niet is be
taald zal een acceptgirokaart wor
den toegezonden. 
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CONTINUE 
ENQUETE 
SVSTEEM 

ANALYSE EN COMMENTAAR 

Hoe actueel het onderwerp van deze 
C. E. S. -vragen is, blijkt wel uit de 
bekende "onverdeeld naar de openba
re school"-raambiljetten, die we in 
het naderende voorjaar altijd zien ver
schijnen in die stadswijken, waar ac
tieve propagandisten van het voorma
lige "Volksonderwijs" bezig zijn ge
weest. De uitslag van dit opinie-on-

derzoek is niettegenstaande de betrek
kelijke geringe reactie toch wel duide
lijk en zal voor niemand een verras
sing zijn. Merkwaardig, maar toch 
wel begrijpelijk is, dat het confessio
nele hoger onderwijs er nog slechter 
afkomt dan het lager onderwijs. EE!n 
tegenstander van confessioneel H. 0. 
schrijft erbij dat "het instellen van 
bijzondere leerstoelen gedifferentieerd 
naar confessie mogelijk moet zijn, en 
dat in de faculteit van L & W "alle 
wijsgerige stromingen voldoende aan
dacht (moeten) krijgen". 
De bedoeling van vraag 1 is niet steeds 
goed overgekomen. De formulering is 
ontleend aan de Discussienota-Onder
wijsbeleid. De moeilijkheid was dat 
hierin niet naar een persoonlijke voor
keur werd gevraagd, maar naar uw 
mening om trent de mogelijkheid tot 
vorming van E!E!n na tionale school te 
komen. 
EE!n inzender, die de vraag met "nee" 
beantwoordde, schreef erbij: "helaas 
nog niet ! ". Een andere inzender 
schrijft: "Bij het huidige kiesstelsel, 
waarbij de kiezers verdeeld worden in 
christenen en niet-christenen, is de 
schoolverdeling, zoals wij die nu ken
nen, een onmisbare noodzaak". 
De heer Olyslager te Wassenaar wijst 
terecht op het bestaan van een groot 
aantal "neutraal-bijzondere" scholen. 

Een ander: ''bijzonder is niet altijd 
confessioneel". Inderdaad. Daarom 
voegden we in vraag 1 tussen haakjes 
("chr. ") erbij. 
Bij de kritiek op de vraagstelling is de 
opmerking gemaakt, dat het betrekke
lijk gering aantal antwoorden ten dele 
aan onjuiste vraagstelling te wijten 
zou zijn. 
Bepaald niet eens zijn we het met een 
inzender uit Rotterdam (gehuwd, ge
reform.). Hij vindt "de vraagstelling 
dermate zwak dat uit het resultaat 
geen goede conclusies getrokken kun
nen worden". Ten dele heeft inzender 
wel gelijk, al blijkt dat niet uit zijn 
aantekeningen. Hij zou het befreuren 
"indien de verwerking van de schaar
se gegevens tot het trekken van on
juiste conclusies zou leiden". 
EE!n inzender had moeilijkheden met 
vraag 6, omdat hij daarin "geen kans" 
kreeg "te vermelden dat drie kinderen 
een katholieke school bezoeken enE!E!n 1 

kind een protestantse school". Die 
"kans" is niet nodig. De inzender had 
de vraag met "nee" kunnen beant
woorden: "protestants" is toch ook 
"christelijk". 
We hopen niemand tekort gedaan te 
hebben. We houden ons aanbevolen 
voor toezending van goede C. E. S.
vragen naar Keizersgracht 576, Am
sterdam. 

CONTINU ENQUETE SYSTEEM (9) 
geen/andell I I 

aaromJUIST 
d~ VPro zo vaa 
'n h~r nicuws? 

Omdat het kenmerk van de VPRO nu eenmaal zijn 
pluriformiteit is ... en die veelheid van meningen het 
laatste jaar sterker dan ooit tot uiting kwam. Teken 
van zwakte? lntegendeel menen wij ... bleven de 
uitzendingen van de VPRO desondanks niet getuigen 
van een vaste lijn? Onafhankelijk in keuze van 
onderwerp, verkennend en baanbrekend van inhoud. 
Ook daarom was - en blijft!- de VPRO in het nie!JWS. 
De botsing der meningen was het stemmen der 
instrumenten. Het orkest gaat nu spelen met voile 
toewijding van uitvoerenden en toehoorders. Maar uw 
sympathie komt pas ten voile tot zijn recht als u 
lid-abonnee bent! 
A Is uw aanmelding vandaag nog op de post gaat, kunt 
u zeggen: "lk hoorde erbij vanaf het nieuwe begin." 
Bedenk: Nederland heeft een VPRO n6dig! 

naam. 

ad res 

plaats .. 

Cl lk abonneer mij met in gang van.. . . .......... (svp datum 
in,ullen) op he! VPRO-programmablad Vrije Geluiden. 
Abonnementsprijs 21.- per kalenderjaar of 5.55 per 
kwartaal (doorhalen wat niet verlangd word!). 

Cl lk verzoek toezending gratis proefnummers. 

Knip deze bon uit en stuur hem in open 
envelop (geen postzegel plakken! ) aan 
VPRO, Antwoo,rdnummer 500, Hilversum. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ja nee 
mening 

Bent u van mening, dat de tegen-
stelling "openbaar-bijzonder (chr) 
onderwijs" zich heeft overleefd? 55 29 9 

Bent u voorstander van confessioneel 
(lager en middelbaar) onderwijs? 11 78 4 

Bent u voorstander van confessioneel 
hoger onderwij s ? 6 84 3 

Bezoeken E!E!n of meer van uw kinderen 
e~n. christelijke school (katholiek of 
protestant) 23 47 13 

Bezoeken E!E!n of meer van uw kinderen 
een zgn. openbare school? 45 22 14 

Bezoeken uw kinderen verschillende 
soorten scholen (openbaar en chr. ) ? 9 55 18 

Bezoeken uw kinderen de ''beste" of 
dichtstbijzijnde school (oriverschillig 
of deze christelijk of openbaar is)? 31 31 20 

Aantal binnengekomen antwoorden: 93 

De burgerlijke staat der inzenders was als volgt: 
Gehuwden met schoolgaande kinderen: 62 
Gehuwden zonder schoolgaande kinderen : 13 
Ongehuwden : 18 

93 
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Vernieuvving verkopen 
door Dick Bark 

Degenen die de geslotenheid en de 
ondemocratische organisatie van de 
machtsstructuren in de Nederlandse 
Maatschappij (en ook daarbuiten) tot 
een bron van ergernis zijn; die dage
lijks oplopen tegen de muur die op
getrokken is tussen overheden op al
lerlei niveau en "hun" onderdanen, 
tussen leiders en geleiden; die al of 
niet bewust de totale veroudering van 
onze hele maatschappelijke opbouw 
ervaren hebben; kunnen op twee ma
nieren reageren: 
1. door individueel of collectief, al 

dan niet doelgericht acties te on
dernemen om die verouderde 
structuur te doorbreken, de ge
sloten systemen open te breken 
(D'66, PPR, PSP, Nieuw Links, 
Studentenprotest, Scholieren Be
langenorganisatie, Rassenrellen, 
Frankrijk, Tsjecho-Slowakije); 

2. door zich terug te trekken uit het 
maatschappelijk engagement en in 
een "ze-doen-maar"-houding 
slechts om "hun rust" vragen, 
daarbij driemaal per vier jaar hun 
onlust uitend door het uitbrengen 
van een ongeldige stem of een 
stem op de Boerenpartij (straks 
wellicht door niet meer op te ko
men). 

Nieuwe aanhang 
Ik ben bevreesd dat de enorme po
tentiele aanhang die D'66 volgens de 
laatste opinieonderzoeken heeft, voor 
een belangrijk deel uit leden van de 
tweede groep bestaat. Op een andere 
manier kan ik nl. het voor Nederland
se begrippen geweldig grote verschil 
tussen het ledenaantal en het - poten
tiEHe - kiezersaantal niet verklaren. 
Degenen uit de eerste groep die poli
tiek nog geen onderdak gevonden had
den zijn nl. al voor een groot deel lid 
van D' 66 (c. q. oprichter). 
Het is voor mij zeer de vraag of een 
groot deel van onze potentiele aan
hang meer van D'66 weet dan dat het 
een jonge partij is, die dus niet tot 
de establishment kan behoren. Wel
licht weet men ook nog dat de ratio 
van D' 66 juist de strijd tegen die es
tablishment is. 
Ik denk met schrik aan de situatie na 
de verkiezingen van 1970 en 1971: 
D'66 met een miljoen kiezers achter 
zich, die nauwelijks weten waar het 
allemaal om gaat, terwijl het in D'66 
gekanaliseerde vernieuwingsstreven 
geleid wordt door een voorhoede (lees 

elite) van enige duizenden. Paterna
lisme (zij het ongezocht) in optima 
forma ~ 

Taken van D' 66 
Hoewel men mag aannemen, tenmin
ste wanneer voldoende aandacht zal 
worden gegeven aan het onderwijs 
(over verouderde structuren gespro
ken), dat de eerste groep. steeds. gro
ter zal worden, zal aan d1t schnk
beeld aileen kunnen worden ontkomen 
door het gesprek aan de basis op gang 
te brengen, gericht op de ontwikkeling 
van het politieke bewustzijn bij de 
burger. 
Aangezien dit een kwestie van lange 
adem zal zijn omdat bij deze gesprek
ken de noodzaak voor vernieuwing 
zelf ook ter discussie zal staan, lijkt 
het van het grootste belang op korte 
termijn ernst te maken met ~ie and~
re doelstellingen van D'66 (d1e oven
gens met de eerste samenhangt): het 
bundelen van alle progressieve krach
ten in Nederland. Voorlopig moet de
ze aktiviteit gericht worden op de 
eerste hierbovengenoemde groep, 
omdat progressiviteit (dat is open oog 
hebben voor de eisen die maatschap
pij en maatschappelijke ontwikkeling 
stellen aan de opbouw en inrichting 
van de maatschappelijke structuren) 
politick bewustzijn veronderstelt. 
Dit kan op korte termijn omdat tussen 
de "rpogressieve krachten" reeds 
overeenstemming bestaat over de 
noodzaak van maatschappelijke ver
nieuwing. 

Progressiviteit van D' 66 
Het grote probleem voor D'66 is dat 
wij door vele "mede-progressieven" 
niet altijd als medestander in de 
strijd tegen geslotenheid, veroudering en 
establishment herkend worden. 
Hoofdoorzaak daarvan is naar mijn me
ning dat de meeste vernieuwers '. voor 
zover zij zich (politiek) georgam-
seerd hebben, aan hun kritiek op de 
huidige maatschappelijke situatie 
verbinden een blauwdruk van een 
nieuwe maatschappelijke ordening. 
D'66-ers zien daarin het gevaar van 
een nieuwe verstarring, vooral om-
dat deze blauwdrukken gebaseerd 
(schijnen te) zijn op verouderde ide
ologieen die in het verleden al z~ 
vaak tot verstarring hebben gele1d, 
omdat zij doorwerkten in de keuze 
van de middelen om de gestelde doel
einden te bereiken. 
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Een tweede (afgeleide) oorzaak is dat 
wij te gemakkelijk de evidentie van de 
logica van het D'66-standpunt hebben 
aangenomen. Hoewel velen toegeven 
dat de huidige malaise voor een groot 
deel is terug te voeren tot een niet 
aangepast zijn van de maatschappe
lijke structuren blijkt de logis.che 
consequentie, nl. dat vervangmg ai
leen maar zin heeft als in de nieuwe 
structuren een soort "aanpassings
mechanisme" wordt ingebouwd, moei
lijk te aanvaarden, laat staan de 
daaruit volgende afwijzing van het op
stellen van abstracte blauwdrukken 
van een geheel nieuwe maatschappe
lijke orde. 

Wanbegrip 
Dit onvermogen om D'66 in haar con
clusies te volgen leidt tot wanbegrip, 
tot uiting komend in de bekende ver
wijten waarvan de volgende drie veel 
voorkomen maar met legio andere 
voorbeelden zijn aan te vullen. 
Het verwijt van opportunisme (vgl. 
o. a. prof. Klein in een interview met 
de Haagse Post). Het blijkt moeilijk 
te begrijpen, dat fundamentele kri
tiek op de maatschappelijke struc
tuur gepaard kan gaan met pragma
tisme in de keuze van de middelen 
om veranderingen te bewerkstelligen. 
Het verwijt dat D'66 er staatkundige 
hobby's op na houdt (o. a .. uit PP~.
kring). Opvallend is dat d1t verWlJt 
komt van mensen die zeggen de pro
gressiviteit van D'66 te erkennen op 
andere punten. Zij geven er echter 
blijk van niet te begrijpen dat ~nze 
staatsrechtelijke voorstellen met als 
aileen zaligmakend worden gepresen
teerd doch aileen als een suggestie 
van een antwoord op de geleverde 
kritiek. 
Het verwijt dat D' 66 geen aandacht 
heeft voor de ongelijkheid van inko
mens. Alsof de door D'66 gelegde na
druk op onderwijsverbetering niet op 
lange termijn (door verbeterde op
leiding) en op korte termijn (doordat 
er meer geld voor uitgetrokken moet 
worden) tot inkomens-nivellering zal 
leiden. 
"Gelijkheid van kansen" is voor mij 
de hedendaagse vertaling van een doel
stelling die in het verleden, toen de 
"strijd om het bestaan" voor vele.~ . 
nog realiteit was, leidde tot.~enz.lJdl
ge nadruk op inkomensongehJkheld. 

Conclusie 
Wat moeten wij hieruit voor conclu
sies trekken? Naar mijn mening 
vooreerst dat wij ons terecht verre 
houden van een voorlopig nutteloos 
gesprek met de partijtoppen van mo
gelijk progressieve partijen. Daar
naast dat wij onder de "mede pro
gressieven" agressief de vernieuwing 
zullen moeten verkopen. 
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Deze PvdA, nooit 
door Jaap Jan Groot 

Een door rode vlaggen opgesierd Con
. gresgebouw, een door tien rode vlag
gen verlucht (strijd)toneel en een 
randversiering van tien bloemstukken. 
Niet onaardig tot zover. 
Minder aardig is de wijze waarop het 
P. v. d. A-congres verloopt. Chaos en 
wederzijds wantrouwen. Een zich links 
in de zaal bewegende groep Nieuw
Linkser~t die weigeren om te gaan zit
ten, tot Vondeling-himself vraagt "wil
len Jan Nagel en aile anderen gaan zit
ten". Het lukt: duidelijk een man van 
gezag. 
Op dit congres is socialisme hetzelfde 
als Velpon of Collall. Sterker. Een · 
spreker verdedigt zijn standpunt met 
"dit is een socialistische resolutie en 
d:1:1rom vraag ik u hem te aanvaarden". 
Een vreselijk emotionele Diekerhof 
houdt er de volgende drogrede op na : 
socialisme betekent internationaal den
ken en realiteitszin; wei, de DDR is 
een internationaal probleem en de 
DDR is een politieke realiteit, dus 
moeten socialisten v66r erkenning van 
de DDR zijn. Zo besloot het congres 
voor erkenning. 
De (slechte) congresvoorzitter stelde 
voor om de werkloosheidsproblema
tiek maar te verschuiven naar een vol
gend congres over inkomensverhoudin
gen. Toch mocht Franssen hierover 
een prevelementje houden. Het ver
haal, met veel overgave gebracht, doet 

het goed, wat te verwachten was : de 
rijen sluiten weer een beetje . 
Tot slot de rede van de door het con
gres gecorrigeerde fractieleider Den 
Uyl. Wigbold zei 's avonds: "voor be
roepsmatig optimisme van partijlei
ders was geen reden". Maar ja, wat 
moest Den Uyl? Zijn beleid was afge
keurd, en hoe herstel je dan op korte 
termijn het vertrouwen? Door een e
motionele, om vertrouwen smekende 
en tot eenheid opzwepende rede. 

Analyse 
Hij gaf een analyse van de huidige 
maatschappelijke moeilijkheden en 
vertelde, dat de oplossing van die pro
blemen bij de P. v.d.A, in goede han
den lag. Zo sprak hij van een gistings
proces (Van Mierlo ?) , bestaande 
strukturen zijn niet meer in staat de 
meningen te kanaliseren, tot uitdruk
king te Iaten komen, we hebbert ener
zijds welvaart en technische ontwikke
ling, anderzijds onttrekken de meest 
fundamentele beslissingen zich aan de
mocratische kontrole (v. M. ?) . de 
P. v.d.A. moet zorgen voor meer in
spraak, een democratische revolutie 
ontketenen (v66r de echte uitbreekt. v. 
M. ?) Natuurlijk is "democratisering 
een uitgangspunt van socialistisch han
delen", hij had datal veel eerder ge-

VAN MIERLO: ,.AGGE MAOR LEUT HET., ." 

Met toestemming van 
'' Haagse Courant" 

~-------------------------------J 
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zegd. We moeten de ontoereikende 
strukturen omvormen, de P. v. d. A. 
moet rechtstreeks de kamers van 
Brussel binnend,ringen, om ook inter
nationaal openheid te bereiken (ap
plaus). 
Over de binnenlandse politieke ontwik
keling versprak hij zich even "dit con
gres heeft besloten, dat de P. v.d.A. 
nooit .... niet met de K. V. P. zal sa
menwerken" en verder "met de pro
gressieve concentratie zoeken wij de 
50+1 en daarom moeten we in de A. R. 
en C. H. U., partijen die niet in aan
merking komen voor de progressieve 
concentratie een proces op gang bren
gen, om tot een wezenlijke verande
ring van opstelling van die partijen te 
komen. U (tot het congres) moet in de 
komende twee jaar de rest van de con
fessionelen losweken, u weet tenslotte 
wat goed is, u weet hoe het moet, u 
weet wat rechtvaardigheid is. En par
tijgenoten, onze Zweedse zusterpartij 
heeft ons geleerd, dat ondanks een 
zwaar verlies bij de verkiezingen, twee 
jaar later een enorme winst uit de bus 
kan komen; Zweden, waar de gelijk
heid evenmin verwezenlijkt is als hier 
(na 20 jaar socialistisch beleid-jjg), 
wat in Zweden kan, kan hier ook!" 
Als deze rede enigszins chaotisch aan
doet, ligt dat niet aan de wijze van 
weergeven. Onlogische, maar emotio
neel uitgesproken zinnen hadden groot 
succes en deden de zaal opstaan en 
heel, heel lang klappen. Den Uyl moest 
zelfs (nou ja, moest) van achter de 
HB-tafel terugkomen en tweemaal 
zwaaien. De man die zei, betaald te 
worden om het kabinet te bekritiseren, 
verrichtte overwerk. 

Wat zijn mijn conclusies? 

1. De P. v. d. A. is een verdeelde partij, 
die slechts bijeen gehouden wordt 
door de kreet socialisme. 

2. Het hameren op het socialisme (om 
de eenheid te bewaren) verwijdert 
de P. v. d. A. van de progressieve 
concentratie, die ze nota bene zelf 
graag wil. Of is progressief een 
nieuw woord voor socialisme ? 

3. Het duurt nog wei even voordat de 
P. v.d.A. zich vrijwillig opheft, 
wat duidelijk bleek uit de woorden 
van Tans : "als een partij als D166 
die twee jaar bestaat al niet bereid 
is zich op te heffen, wat kan men 
dan verwachten van een partij die 
twintig jaar bestaat". 

4. De radicalisering van de politiek, 
het politiek neigen naar Nieuw 
Links, betekent nog allerminst dat 
deze partij ook de nieuwe mentali
teit krijgt; overigens getuigt het 
optreden van sommige NL-ers niet 
van verdraagzaamheid en gevoel voor 
democratie. 

5. De P. v.d.A. roept om jongeren, 
radicaliseert door en ()m jongeren, 
maar stoot ze af, door de onsympa
thieke emotionaliteit en door de on
werkelijke eenheid rond het socia
lisme. 

Daarom zeg ik : samen met deze 
P. v.d.A., nooit. 
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Een stem uit D'66 over 
informatieverschaffing en planning 

Men kan zich afvragen of uitgebreide 
enquetes, bondig geformuleerd, kun
nen leiden tot beter inzicht en betere 
beleidsbepaling. (via systeemanaly
se, evaluatie en correctie). Ook zou 
het mogelijk zijn, dat alternatieve 
opstellingen systematischer tot stand 
kunnen komen. 
Dit leidt tot de vraag of op korte ter
mijn een instituut voor integrale 
planning geen noodzaak wordt, wan
neer iedere sector van ons maat
schappelijk leven zich noodgedwon
gen bezig moet houden met peilingen 
over stand van zaken, toekomstige 
wensen en noodzakelijkheden. 
Dit geluid is binnen D'66 niet nieuw, 
maar nog lang geen gemeengoed. De 
discussie is nauwelijks op gang geko
men en de vraag rijst: hoelang het 
duurt, voordat men de noodzaak · 
hiervan inziet (de "inspraak" houdt 
ons kennelijk nog te veel bezig, ech
ter niet de wijze waarop). We hoeven 
maar te denken aan de signalering van 
frustraties bij de "betha' s". 
Men houdt regelmatig opiniepeilingen 
(zij het op te kleine schaal) en houdt 
statistieken bij, maar de vraag kan 
door de geinteresseerde en de be
trokkene gesteld worden: wat doet 
men ermee, wat zijn de conclusies 
per onderzoek en hoe verhouden de ge
gevens zich tot elkaar. Kortom in welk 
totaaleffect resulteren deze onder
zoeken? Ook kan men zich de vraag 
stellen of de concl usies, die thans, 
uit dit soort peilingen, worden ge
.trokken, niet het resultaat zijn van te 
fragmentarisch gerichte onderzoeken. 
Ik geloof persoonlijk, dat twee za-
ken zouden moeten leiden tot het 
door D'66 gewenste begin van her
structuering, namelijk: 

a. Door een systematische (niet te 
verwarren met eenzijde) en fre
quente voorlichting, met zonodig 
getalsmatige vaststelling, op vele 
gebieden, die van belang zijn voor 
ons dagelijks leven, maar ook van 
belang zijn voor ons toekomst
beeld. 
Gebruikmaking van de media: t.v., 
radio en krant, op andere wijze 
dan thans. Er is momenteel nog 
teveel sprake van een te fragmen
tarische aanpak, die bovendien te 
weinig gericht is. 
Bij t. v. valt te denken aan een 3e 
net (zie Duitsland: serie van 3 uit
zendingen - Modellen der Zukunft 
- populair wetenschappelijk) (edu-

catief station no. 14, Amerika). 
De N. T. S. zou na de laatste strub
belingen met de "vrije" omroep
verenigingen de gelegenheid te 
baat kunnen nemen, door zich 
meer op "geliigend" gebied te be
geven. 
Het spraakt, dat bij dit al vrij 
commentaar bij deze programma's 
mogelijk moet zijn en noodzake
lijk is. 

b. Een begin van instelling van een 
instituut voor integrale planning, 
waarbij gedacht wordt aan gebruik
making van het Centraalbureau 
voor de Statistiek, het Computer
centrum Nederland in Apeldoorn 
en de instelling van een Databank. 
Het zou nuttig zijn bij de instelling 
van een dergelijk instituut het pu
bliek goed in te lichten over het nut 
en het mogelijk rendement hiervan 
(immers een dergelijk instituut be
tekent al gauw: weer een "bureau" 
erbij). 
Het lijkt dienstig om binnen en 
buiten de kring van D'66 te zoeken 
naar mogelijkheden, die experi
menten nu al mogelijk maken op 
redelijk grote schaal. 

Centrale regeling hiervan lijkt dien
stig. Eventuele gebruikmaking van 
instituten en deskundigen buiten de 
overheidssfeer zou niet aileen nuttig 
maar ook zeer gewenst zijn. Het 
vrijblijvend karakter van een derge
lijk instituut(en) dient dan wei ver
meden te worden. 
Hoe het ~j, ik hoop, dat de zakelijke 
discussie op gang komt en dat meer 
gerichte en vooral regelmatige voor
lichting plaats zal hebben. 
Ook hoop ik, dat op het geeigend ni
veau binnen D'66 hard gewerkt zal 
worden aan het probleem, de betrok
kenheid (inspraak) qua procedure 
(snel en zakelijk) mogelijk te maken .. 
Men zou nu al eens de "moeite" kun
nen doen naar de ziekte van de pa
tient te informeren (niet aileen met 
teach-ins). Het zou wel eens nodig 
blijken te zijn de betrokkene, het in
dividu, op te zoeken om middels vra
genlijsten en computercards de vrij
gekomen gegevens systematisch te 
verwerken. Om daarna de resultaten 
openbaar te maken (zie VARA-enque
te bij de kandidatenverkiezing in de 
Verenigde Staten). 

J. W. Groeneyk 
Verschoorweg 19 
Lienden (bij Tiel) 
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Schaf de plenaire af 
door Dirk Dorrepaal 

De Tweede Kamer maakt het de anti
parlementaire ideologen in Nederland 
wel gemakkelijk. Juist nu meer ogen 
dan ooit zijn gericht op het Hoge Dis
cussielichaam, net nu de Eerste Ka
mer symptomen vertoont de lethargie 
der decennia te ontwennen, juist nu 
meent de Tweede Kamer te kunnen to
nen, dat zij ver van iedere realiteit 
haar bezigheden kan verrichten. Een 
houding van Publiek Wij Verachten U, 
die van dit gezelschap des te onver
teerbaarder is, omdat er niets tegen
over staat. G~~n hoge vluchten van 
schone en verheffende retorica, geen 
bliksemende humor, zelfs geen over
grote show van gezond verstand werd 
de toeschouwers geboden de laatste 
maanden. Twee schetsen slechts : de 
behandeling van de Buitenlandse Za
ken begroting en de treurige vertoning 
tijdens het Ajax-Benfica duel. 

Verbeter de wereld 
Wat dat eerste betreft, ik ga voorbij 
aan het eeuwige zeurtoontje der we
reldverbeteraars, dat zelfs de betere 
Kamerleden ook nu weer niet konden 
thuislaten. Er is genoeg irritants te 
melden. Het begon al met het surrea
listische debat over het evaluatierap
port van de Ontwikkelingshulp, dat in 
alle kranten reeds - en terecht - in 
grote lijnen te lezen stond, maar waar 
de Kamer en de minister toch nog over 
moesten hakketakken, en wel over de 
meest irrelevante aspecten van de be
handeling. Verlies aan alle kanten, ze
ker voor de voorzitter van de commis
sie overheids-openheid, die een scho
ne kans enige werkelijkheidszin bij de 
vrij-associerende droomkoningen te 
injecteren, heeft gemist. Daarna 
kwam de stortvloed der betogen, de 
meeste, als gebruikelijk, over1kwes
ties die zich slechts in de marge van 
het Nederlandse buitenlandse beleid af
spelen. Griekenland, West-Irian, Bi
afra, Spanje, Peru gaven de rederij
kers gelegenheid op de vleugels hun
ner gemoed rond te fladderen. Meer 
dan 150 vragen werden op de bewinds
man afgeschoten, en ik hoorde later 
een ambtenaar zeggen dat de minister 
het ambtelijk apparaat aan het Plein 
deze keer wel niet nodig zou hebben : 
hij zou alles wel uit het hoofd riposte
ren. En wat te denken van de voorzit
ter, wien het Kamerritueel zo aan het 
hart gaat, dat hij de bijna door zijn 
rug gezakte bewindsman er toch wel 
even op moet wijzen, dat de minister 
de Kamer staande hoort toe te spreken, 
al duurt dat ook drie uur. 

Nog een korte opmerking over de mo
ties, die allen het gebrek aan ideeen 
op diplomatiek gebied illustreren. Een 
land doet niet zoals de Kamer het wil? 
Ban het uit de internationale clubs! 
Straks Griekenland ook uit de VN? En 
Rood-China erin? Een armzalige iso
lerings-politiek staat achter al deze 
wensen. 

Het voetbaldebat 
Praktisch heel Nederland heeft Ajax
Benfica op de een of andere manier 
moeten verwerken. Ook, ja vooral, de 
Tweede Kamer. Daar stond de heer 
Andriessen in de holle ruimte te beto
gen, voor wellicht vier toehoorders. 
De rest zat in een belendend kabinetje 
een voefualwedstrijd te bekijken. En 
d!1t stond met grote foto's in de krant. 
Terecht. Maar zou het parlement zich 
nu eindelijk eens gaan afvragen of dit 
allemaal wel goed is voor het onrust
barend gebrek aan belangstelling van 
de kiezers voor water al of niet omgaat 
aan het Binnenhof? Waarom heeft An
driessen niet zelf gezegd, dat hij op die 
manier zijn betoog beter regelrecht aan 
de stenograaf kon geven; het is toch een 
volksvertegenwoordiger onwaardig voor 
zo'n slecht bezette zaal te moeten op
treden. 
En heeft de voorzitter er helemaal niet 
aan gedacht die zitting toch maar te 
schorsen, en zou hij wellicht even heb
ben gedacht aan het d!ldelijke effect dat 
fotografen teweeg kunnen brengen met 
hun produkten? Geen wonder dat het 
parlement geen gewicht wordt toege
kend, laat staan het gewicht dat hetzou 
moe ten krijgen. De !eden maken het er 
naar. 

Decennia achterop 
Een van de oorzaken is uiteraard het 
archai'sche reglement van orde. Het is 
tientallen jaren achter op wat tegen
woordig nodig is om een efficiente, be
sluitvaardige vergadering te organise
ren. Het is een ritueel geworden, een 
liturgie en als zodanig wellicht inte
ressant voor godsdienstsociologen. 
Gelukkig heeft Van het Reve (de sla
vist, niet de Greonterpse mysticus) de 
juiste woorden gevonden toen hij, in 
ander verband overigens, sprak over 
het " ... zo vaak optredende, raadsel
achtige cultuurverschijnsel van de ene 
mens, die bezig is de andere mens te 
vervelen - en· heiden onderwerpen zich 
met gelatenheid, ijver, ja geestdrift 
aan dat ritueel". (Hollands Maand
blad, januari 1969) 
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Verander de vorm 
Maar hoe raak je een ritueel kwijt, een 
ritueel, dat slechts een vormkwestie 
is geworden, waaraan iedere inhoud 
vreemd is. De Kamer moet eigenlijk 
beginnen zich te realiseren, dat zij ie
der jaar weer een begroting behandelt 
die allang loopt, en waar, op een klei
ne marge na, niet veel meer aan te 
wijzigen, zelfs niet bij te sturen valt. 
De begroting die voor 1970, met aile 
praal van Prinsjesdag wordt aangebo
den, is m1 reeds ambtelijk gereed, de 
nadruk op m1. De begroting daarna 
(1971) is reeds in grote lijnen om
schreven. 
Het is natuurlijk een droom, maar de 
Kamer zou eigenlijk ~~n keer een jaar 
moeten overslaan, of inhalen, en zich 
daarna diepgaand moe ten bemoeien met 
de begroting, die d!1n in de maak is. 
Dat kan bijvoorbeeld door tijdige hear
ings met hogere ambtenaren, zodat 
tijdig bijsturen mogelijk wordt. Dat 
vereist een andere aanpak. Bijvoor
beeld veel meer commissievergaderin
gen, al dan niet openbaar, hetgeen 
weer een groter aantal Kamerledenno
dig maakt, die inderdaad fulltime Ka
merleden zijn en een grotere betrok
kenheid tot hun mandaat voelen. Dat, 
wat de Kamer betreft. 
Het vereist aan de regeringskant de in
stelling van een staatssecretaris voor 
parlementaire aangelegenheden•per de
partement, een politiek verantwoorde
lijke man, wiens taak het is uitslui
tend en vee! meer met het parlE~ment 
te werken, dan ministers kd.nnen doen. 
Dat zou het euvel der schriftelijke vra
gen kunnen verhelpen, omdat veelvul
diger interpellaties mogelijk zijn. Zo 
zouden de ministers zich eindelijk 
m~~r kunnen bezighouden met hun be
stuurstaak, waarvan het belangrijkste 
onderdeel in deze tijd wellicht wel is : 
het ambtenaren-apparaat geheel en al 
op de helling zetten. 

lnperken 
De plenaire zittingen moeten dan dras
tisch worden ingeperkt, eigenlijk wor
den afgeschaft voor de aparte begro
tingshoofdstukken. Slechts Mn plenai
re, maar dan ook een echt ritueel met 
ambtscostuums en kanselarijtaal, goe
de retoriek, sierdegens en andere li
turgische handelingen: dat worden dan 
de Algemene Beschouwingen, die dan 
de begroting behandelen die, het jaar 
tevoren, m~t het parlement is opge
steld voor het volgende jaar. 
Deze ideeen zijn niet nieuw; zij zijn al 
enige malen beter geformuleerd in ve
le voorstellen, die hier niet te noemen 
zijn omdat Democraat, hoe democra
tisch ook, daarvoor geen ruimte geeft. 
Laat staan dat ik ze nog bij elkaar zou 
kunnen vinden. Maar het wordt wel tijd 
dat er eens iets gebeurt met de reor
ganisatie van het reglement van orde 
van de Kamer, zoal niet met de gehele 
gang van zaken. Tenminste, als de Ka
merleden het met de demo era tie in Ne
derland net zo ernstig nemen als met 
die in Griekenland of de DDR. 
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Rapport over Technique et 
Democratie, Parijs 

Algemene 

beginselen van T & D 

T & D zegt dat de algemene regels 
waar al haar leden zich achter (moe
ten) stellen de volgende zijn: 

1. Het doel van de mens is zijn "sa
voir etre"' d. w. z. het open hou
den van alle toegangswegen tot 
persoonlijk geluk en de ontplooi
ing van zijn persoonlijkheid. 

2. Dit brengt mee, dat moet worden 
opgetreden tegen een overdaad van 
"sa voir faire" waaraan de indus
triele maatschappij zich ten koste 
van het welzijn te buiten gaat. Aldus 
zal de Industriele maatschappij 
kunnen worden omgezet in een In
dustriele beschaving. 

3. Dit dwingt ertoe alle mensen in de 
maatschappij gelijke kansen toe te 
kennen en hen door opvoeding en 
scholing een zo groot mogelijke 
gelijkheid van beginkansen te ge
ven. 

4. Dit vereist dat een deel van het 
nationale produkt aan sociale in
vesteringen wordt besteed, opdat 
de democratisering van het onder
wijs en de toegang van de minst
bedeelden tot sociale woonom
standigheden mogelijk worden. 

5. Volgens T & D brengt het erken-
nen van een volledige gelijkheid mee, 
dat het niet juist is om aan de 
vrouwen de mannelijke waarden 
van onze industrielc maatschap-
pij op te leggen. De ontwikkeling 
van de vrouw "in haar eigen waar
den" moet worden vergemakke-
lijkt. Gelijkwaardigheid betekent 
niet gelijkheid. 
(noot: m. i. is D'66 het niet met 
deze fundamentele tweedeling eens) 

6. Ret recht op de ontplooiing van het 
welzijn vooronderstelt een drem
pel van materieel welzijn die de 
maatschappij aan elk van haar le
den moet garanderen. 

7. Het materiele welzijn moet het 
doel en het resultaat zijn van een 
liberale planning. Deze moet zich 
niet houden aan de zo duidelijk 
zichtbare maar bedriegelijke weg 
van het tot stand brengen van eco
nimische concentraties alleen: zij 
moet gebruik maken van de moei-

lijke maar doeltreffende mogelijk
heden van de "incitation economi
que" (zie voor nadere uiteenzetting 
hierna onder: economie). 

8. In het licht van deze doelstellingen 
is het noodzakelijk het verleden 
in twijfel te trekken en ter dis
cussie te stellen, als element voor 
het vormen van de toekomst en 
teneinde tot de Industriele Be
schaving te kunnen komen. Ook 
hier zijn emotionele politieke par
tijen en partij::lindingen (uit het 
verleden) een hindernis die moet 
worden overwonnen. 

Als noodzakelijke 
stellingen ziet T & D 
(lees: de heer J. Barets): 

1. Men moet zich losmaken van de 
gevestigde autoriteiten van vroe
ger. 

2. Men moet een onderscheid maken 
tussen: 
de middelen (die met objectieve 
methoden bepaalbaar zijn) en 
de doelen (voortvloeiende uit een 
menselijke politieke keuze). 

3. De politiek moet leren een doel
matig gebruik te maken van mo
derne wetenschappelijke metho
den en middelen (Op straffe van 
het creeren van een gevaarlijke 
invloed van de hanteerders van 
deze middelen en methoden op de 
mening van de politici). 

4. Teneinde de in 3. bedoelde syn
these te kunnen bereiken, moet de 
politiek over gevarieerde (multi
disciplinaire) synthese groepen 
beschikken teneinde effectief te kun
nen handelen. 

5. De exacte wetenschappen erkennen 
thans (in tegenstelling tot vroe
ger) dat menselijke doelstellingen 
medebepalend zijn bij de hantering 
van het wetenschappelijk appa
raat. Dit vergemakkelijkt de dia
loog tussen de politicus en de 
technicus. 

6. Er bestaat een fundamentele te
genstelling tussen het beheer der 
stoffelijke goederen (administra-

tion des choses) en het bestuur van 
mensen (Gouvernement des Hom
mes). 
Naarmate het algemene welvaarts
peil toeneemt, ontstaat er meer 
behoefte aan de nadruk op het men
selijk bestuur (psychologische be
hoeften). De regeringen blijven 
echter achter om zich aan de ge
wijzigde situatie aan te passen; 
dit leidt tot conflicten met de op
komende generaties (mei in Frank
rijk - Tsjechoslowakije). 
T & D erkent dat er geen algemeen 
geldend compromis tussen deze 
twee tegenstellingen bestaat: dit is 
afhankelijk van plaats, tijd en ont
wikkelingsniveau. 
Daarom passen de Europese en 
Amerikaanse oplossingen ook niet 
in onderontwikkelde gebieden: daar 
zal de nadruk nog veel zwaarder op 
een maximaal beheer der stoffe
lijke goederen moeten liggen. 
Het is dus ook een valse vraag
stelling om een keus te eisen tus
sen liberale en dirigistische plan
ning. 
T & D stelt dat het planningsysteem 
moet worden aangepast aan de ge
geven omstandigheden en proble
men. 

7. T & D staat sterk kritisch tegen
over de door haarzelf gedane voor
stellen. Zij wil aileen concrete 
voorstellen ontwikkelen in Wissel
werking met en met gebruik van de 
kritiek die gedurende de opstel
ling en bespreking wordt geuit. 

8. T & D ontwikkelt enerzijds alge
mene programma's en stellingen 
(doctrine), en daarnaast concrete 
voorstellen in de vorm van kader
wetten (lois programmes) per ge
bied van bestuursactiviteit. 
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Pragmatisme 
Uitgangspunten 
door C.J. AI 

Will em Fiege (" Pragmatisme en ideo
logie", ·"Democraat" januari j.l.) 
betreurt het, dat ik bij mi]n artikel 
"D'66 Partij of Beweging" ("Demo
craat" december 1968) aan de opper
vlakte blijf. Misschien is dit inder
daad het geval ten aanzien van het 
specifieke probleem, dat hij aan
roert, maar wanneer men dieper wil 
graven, zoals hij pretendeert, zal 
men niet op kunnen houden bij een 
taalkundige ontleding van het woord 
"ideologie". 

De woordenreeks Pragmatisme, Uit
gangspunten, Ideologie, Dogmatis
me geeft enkele manieren aan, waar
op de mens de realiteit kan waarne
men en zich er tegenover kan op
stellen. Wanneer men een bepaalde 
zaak zonder vocroordeel, onbevan
gen, benadert, is men pragmatisch. 
In een tweede fase ontdekt men, dat 
andere zaken overeenstemmende 
kenmerken vertonen, zodat een ge
lijke benadering van een groep za
ken verantwoord lijkt. Men vindt 
dus uitgangspunten voor de beoorde
ling van verschillende objecten. 
Vervolgens ziet men bij een aantal 
vraagstukken zoveel samenhang en 
overeenkomsten, dat de. constructie 
van een bepaald beoordelings- en 
houdingssysteem mogelijk wordt. 
Een ideologie wordt gevormd en 
hierbinnen kan elke nieuwe ervaring 
haar plaats krijgen. Tijdens een 
vierde fase wordt de ideologie ge
formaliseerd tot een systeem, dat 
men bovendien als eeuwig geldend 
presenteert. Het dogmatisme heeft 
zijn intrede gedaan. 

Het bovenstaande kan enerzijds ge
zien worden als een proces, ander
zijds als de beschrijving van enkele 
alternatieve houdingen, die een po
litieke of maatschappelijke groep 
kan aannemen. Dit laatste voert ons 
tot de vraag die Fiege aanroert: 
"Moet D'66 de zogenaamde meer 
fundamentele vraagstukken een be
langrijke plaats geven in de pratij
presentatie en het partij beleid en 
hebben wij behoefte aan een eigen 
ideologie ?". 

Uitgangspunten 
Volstrekt pragmatisme is uiteraard 
ondenkbaar. Een telkens nieuwe be
nadering van de realiteit, alsof men 
ook niet eerder en elders met een 
zelfde werkelijkheid geconfronteerd 

Ideo Iogie Dogmatisme 

was, is voor een menselijk individu 
en maatschappelijke groep absurd, 
omdat dit de vernietiging van de 
cultuur en de geschiedenis in de 
ruimste zin impliceert. Een derge
lijke houding zou ontkennen, dat de 
mens in de samenleving leert van 
zijn ervaringen. Naast absurd in 
de vertikale tijd, zou deze houding 
ook irreeel zijn in de horizontale 
ruimte: immers de werkelijkheid is 
niet amorf, elk ding bestaat niet op 
zichzelf, talloze lijnen en verban
den lopen van het ene fenomeen naar 
het andere, de werkelijkheid heeft 
niet alleen structuur, maar is 
structuur. De beoordeling van de po
Utieke werkelijkheid maakt derhal
ve de introduktie van uitgangspunten 
nodig, van waaruit complexen van 
problemen vruchtbaar benaderd 
kunnen worden en de structuur bloot
gelegd. 
Uitgangspunten met betrekking tot 
het onderwijs kunnen zijn: democra
tisering, bevordering van efficiency, 
inpassing van het onderwijs in de 
maatschappij. Een ander problemen
complex wordt gevormd door de wel
vaartsverschillen in de wereld, 
waarbij uitgangspunten kunnen zijn: 
de kwantitatieve verhoging van de 
bijdragen der industriele landen om 
het gat tussen besparingen en con
sumptie in de ontwikkelingslanden te 
dekken, bevordering van particuliere 
investeringen, strijd tegen de cor
ruptie, de vorming van regionale 
markten etc. Zo zijn voor elk vraag
stuk wel een aantal beleidslijnen uit 
te stippelen, die niet van vandaag op 
morgen veranderen en die een zeke
re consistentie en contimiiteit aan 
het program van een partij geven. 
Zij zijn een uitdrukking van het den
ken op middellange termijn, waardoor 
de politiek meer kan betekenen dan 
het loven en bieden over begrotings
posten. 

ldeologie 
Daar nu, waar men probeert deze 
beleidslijnen te herleiden tot een 
waardensysteem, dat de gehele rea
liteit pretendeert de verklaren en te 
sturen, gaat men over van "uitgangs
punten" naar "ideologie". 
Elk nieuw probleem wordt dan niet 
meer op zijn eigen merites beoor
deeld, maar teruggebracht tot een 
element in het systeem. Dit betekent 
ipso facto het einde van het open 

staan voor de realiteit, waardoor de 
ideologie op den duur, als de druk 
van de werkelijkheid te groot wordt, 
vervalt tot een star dogmatisme. 
Aan goede voorbeelden voor dit pro
ces bestaat geen gebrek. In de Rus
siche doctrine is de oorzaak van con
flicten in Tsjechoslowakije, Israel 
en Vietnam telkens weer het imperi
alisme, in Tsjechoslowakije in de 
vorm van ondergrondse infiltratie, 
in Israel door steun aan een satelliet 
en in Vietnam door rechtsbeekse be
zetting. Een meer realistische be
oordeling leert echter 1 dat het drie 
totaal verschillende problemen zijn: 
In I,srael een in hoofdzaak ethnisch
teritoriaal vraagstuk, in Tsjechoslo
wakije de confrontatie van een ridige 
systeem met een zich ontwikkelende 
behoefte aan pluriformiteit en demo
cratie, in Vietnam de botsing op het 
terrein van een onderontwikkeld ge
bied van twee ideologieen, waarvan 
de democratische in ieder geval daar 
voorlopig geen ingang kan vinden. 

D' 66 - ideologie 
Hoe staat D'66 nu tegenover deze pro
blemen? Sinds Leiden zijn onze prin
cipes: open deelneming en internatio
nale gerichtheid. Zeker, deze begin
selen zijn toepasselijk: De Russen 
zien de Tsjechoslowaakse drang naar 
open deelneming aan het staatsbe
stuur niet, de Arabieren en Israelis 
zijn niet genoeg internationaal op el
kaar gericht en de strijdende partij
en in Vietnam staan niet open voor 
een dialoog tussen de Vietcong-denk
beelden en de democratische begin
selen, welke er dus maar met B-52 
bommenwerpers: ingeramd moeten 
worden. De lezer va,n dit artikel zal 
mij verwijten, dat ik de zaak opzette
lijk ridiculiseer, maar het is duide
lijk, dat nog veel absurdere voor
beelden zijn te geven als men onze 
beginselen toepast op de woningbouw, 
verkeer en waterstaat, of de regio
nale politiek. 

En toch zijn dat de problemen, waar
over onze parlementariers zich 
moeten uitspreken. Een ander ver
wijt, dat men schrijver dezes kan 
maken is, dat genoemde beginselen 
niet zo zwaar op de voorgrond ge
plaatst zijn, dat men hieraan conse
quenties moet verbinden voor het 
praktisch politiek handelen. Akkoord, 
maar dan moet men ze ook niet tot 
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centraal thema maken en gaan spre
ken van het in de praktijk brengen van 
deze beginselen in afdelingen en dis
tricten. Vervolgens, als men de 
principes minder ernstig neemt, 
waartoe dienen ze dan nog? Zouden 
zij dan dezelfde functie vervullen als 
de godsdienst voor de christen-poli
ticus heeft, die zegt, dat de strijd in 
Tsjechoslowakije, in Israel en in 
Vietnam te wijten is aan een gebrek 
aan naastenliefde ? Ook dat is een be
ginsel en niet eens zo'n slecht. 

Principes 
Wanneer sommige partijleden alge
mene principes met een dergelijke 
functie willen introduceren, kan nie
mand daar bezwaar tegen maken. 
Wanneer men echter verder wil gaan 
en de uitgangspunten voor verschil
lende groepen van samenhangende 
problemen wil schematiseren en te
rugbrengen tot deze beginselen, is 
men bezig een ideologie te scheppen, 
die niet meer bij de maatschappij in 
onze ontwikkelingsfase past. 
Nogmaals, menige lezer zal denken, 
dat in dit artikel van een mug een oli
fant wordt gemaakt. Ik hoop, dat de 
beginselen die in Leiden gelanceerd 
zijn juist geen olifanten worden. 
Erg veel kans daartoe lijkt ook niet 
te bestaan, omdat de realiteit zulks 
niet toelaat, maar wel is een reeel 
gevaar aanwezig, dat de concentratie 
op deze principes onze aandacht 
afleidt van de zaken, waar het om 
gaat en dat we over die zaken geen 
standpunt kunnen formuleren als dat 
nodig is. 
En hiermee is dan de vraagstelling: 
"D'66 partij of beweging" verbonden 
met de andere: "Pragmatische be
leidslijnen of ideologie ?". De keuze 
tussen deze alternatieven moet dan 
toch zijn: een partij met een pro
gram, dat zich concentreert op het 
voorleggen aan het Nederlandse volk 
van een aantal duidelijke alternatie
ven ten aanzien van de belangrijkste 
beleidsonderdelen. Dit betekent al
lerminst "Kurieren am Symptom" en 
nog veel minder het kiezen van een • 
gemakkelijker weg, dan de zoge
naamde harde denkarbeid ten aanzien 
van de grondslagen. 

DEMOCRAAT 

UITSLAG 
PRIJSVRAAG 
Tot grote vreugde van de redactie heb
ben wij in de afgelopen maanden ver
scheidene inzendingen ontvangen voor 
onze prijsvraag. Na veel praten en 
kijken zijn wij tenslotte tot de eenslui
dende conclusie gekomen, dat de heer 
Guido Hallema uit Rotterdam winnaar 
moest worden van deze prijsvraag. Hij 
ontvangt het boek van prof. Esscher. 
Alle andere inzenders hierbij namens 
de volledige redactie van "Democraat" 
onze hartelijke dank voor hun inzen
dingen. U heeft het ons zeker niet ge
makkelijk gemaakt, maar dat stemt 
ons aileen maar zeer tevreden. Nog
maals hartelijk dank. En hierbij dan 
de bekroonde inzending met de voor
treffelijke argumentatie die de heer 
Hallema ons erbij gestuurd heeft. 
Hopelijk kunt u het met onze keuze eens 
zijn. 

H. Neeter 

van voren 

van achteren 

van opzij 

Pragmaatje (pragmaticus politicum (L.)) 

april 1969 

Een merkwaardig biologies fenomeen is het pragmaatje. Het is namelijk een muta
tie door een reeks van ontploffingen in een onduidelijk politiek verward landschap. 
Van oorsprong komt het van een plantaardige vegetatie, die een vreemde vrucht 
loosde: een demokratiese appel. Het steeltje daarvan is het z. g. stokpaardje (eguus 
excuus gruyterius (L. )). Dit wat stokstijve beestje werd gekruist met de schaal van 
een verdwenen schelpdier (het z. g. denken op grote schaal). Deze schaal bevat het 
voortbewegingsmechanisme: een voor het blok (c. q.) geplaatste degoede ultra-cen
trifuge. De onpraktiese poten, zoals die gewoonlijk bij gedierten plegen voor te ko
men zijn uitgegroeid tot bolvormige spierbundels. Een wonderlijke kruising tengevolg 
van een insektide kruising met fluoride zwavelstof heeft rond die spierbundels on
eindige rupsen gevormd. Hierdoor kan het pragmaatje zich over alle moeilijke ter
reinen vol met valkuilen, klippen en dwarsstraten voortbewegen. Wat vooral merk
waardig is, dat die beweging aileen in voorwaartse richting is; het pragmaatje kan 
nog links, noch rechts. Het dier voedt zich uitsluitend met politieke en staatkun-
dige traktaten, welke hij door inspraak tot zich neemt. Het pragmaatje is een typies 
hetdier; het plant zich niet voort. Zijn natuurlijke vijand is het ideloogje. De rupsen 
zijn hoogstwaarschijnlijk gemuteerde nummervlinders, altans men vindt in de teke
ning van de "banden" voortdurend een teken, dat verdacht veel van d'66 heeft ! 

van rechts gezien van links gezien 

doorgesneden 
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Zwijgen over paleis op de Dam? 
door Rob van Caspe/ (met dank aan de heer J. H. Verduin, Amsterdam, voor inzage in zijn archief). 

In zijn boek "Das Schloss" vertelt Franz 
Kafka over de landmeter K. en zijn 
vergeefse pogingen om het slot van 
de graaf Westwest te bereiken. Het 
is het verhaal van de eenling die 
strijdt tegen de alom tegenwoordige, 
nooit te ontkomen machten, die hem 
omringen. Deze machten, bestaande 
in de logge en onmenselijke bureau
cratie, worden door Kafka tot beli
chaming gebracht in het onbereikba-
re slot, hoog boven op de berg. 
Aan dit verhaal van Kafka moet ik 
vaak denken als ik mij langs het pa-
leis op de Dam, in de hoofdstad van 
ons land, begeef. Dat grote gebouw 
heeft immers wel wat weg van het 
slot van Kafka. Ook het paleis op de 
Dam is, verstandelijk beschouwd, 
een onbereikbare grootheid. Vijftig 
weken van het jaar staat dit vroegere 
stadhuis, er leeg en verlaten bij. In 
1883 zei Alberdingk Thijm hierover: 
"Amsterdam duldt dat zijn hoofdge
bouw, in het van het lev en tintelend 
centrum der stad, daar staat als een 
mummie, omwoeld en verdroogd, 
dat het als een geraamte met holle 
ogen u aanstaart en het ongeduld 
gaande maakt van iedereen, die zich 
rekenschap geeft van de bestemming 
van het gebouw, van zijn hechtheid en 
van de levenloosheid, waartoe het 
veroordeeld is." 
Ook nu zal er welhaast niemand zijn 
die de bestaande toestand normaal 
vindt. Toch lijkt het wel of spreken 
over "het grootste onbewoonde huis 
ter wereld", in een tijd waarin we het 
veelvuldig over inspraak en openheid 
hebben, taboe is. 

Stadhuis - paleis 
Met de bouw yan het "achtste wereld
wonder" werd begonnen door Jacob 
van Campen, totdat hij ruzie kreeg 
met de stadsbestuurders; zijn ontwerp 
werd afgebouwd door stadsarchitect 
Daniel Stalpaert. In 1648 was men 
begonnen met het inheien van de 
13. 659 palen waarop het stadhuis 
kwam te rusten en in 1655 vond de 
feestelijke opening plaats. 
Amsterdam had alle reden om trots 
te zijn op zijn stadhuis, dat groter 
was dan het toenmalige Louvre; de 
Burgerzaal was groter en mooier dan 
welke zaal ook, want Versailles was 
nog niet gebouwd. In 180tl gelastte 
Lodewijk Napoleon het stadsbestuur 
om het stadhuis te ontruimen, omdat 
hij er wilde wonen - wat hij overi-

gens nooit gedaan heeft. Koning Wil
lem I gaf Amsterdam zijn stadhuis, 
na herstel van de onafhankelijkheid, 
weer terug. Daar de stad echter 
geen geld had om het weer in te rich
ten, werd het gebouw aan de koning 
in bruikleen gegeven. In 1926 deed 
(de latere prof.) G. van den Bergh 
in de gemeenteraad het voorstel om 
de bruikleen op 1 januari 1930 te 
doen eindigen. Een door het gemeen
tebestuur ingestelde commissie, ken
de hierop, na bestudering van de 
kwestie, eenstemmig het eigendoms
recht aan Amsterdam toe. De rege
ring bood toen aan, om in ruil voor 
het gebouw, 15 miljoen gulden te be
talen voor de bouw van een nieuw 
stadhuis. Door de economische cri
sis werd dit aanbod verlaagd tot 10 
miljoen. 
De Staten-Generaal en de Raad gin
gen met het bod accoord en aldus 
werd het gebouw definitief rijkseigen
dom. Dat niet iedereen er gelukkig 
mee was, blijkt uit de brochure van 
Frank van der Goes: "Geen monu
menten-sjagger ~ Een woord tegen 
den verkoop van het oude Stadhuis". 

Twee meningen 
25 November 1964 verwierp de Raad 
van Amsterdam een motie, waarin 
werd voorgesteld met het rijk te 
overleggen om de stad het paleis zo 
nu en dan te laten gebruiken. 
Een voorstel van burgemeester en 
wethouders om een open internatio
nale prijsvraag uit te schrijven voor 
het ontwerp van een nieuw stadhuis, 
verwierf wel de steun van de raads
meerderheid. Zoals bekend is deze 
prijsvraag gewonnen door de Oosten
rijkse architect Holzhauer. A an te 
nemen valt dat realisatie van dit be
kroonde ontwerp nog geruime tijd zal 
duren. Wat de Raad van Amsterdam 
echter ook zal beslissen, feit blijft, 
dat het pale is op de Dam er, het 
overgrote deel van het jaar, onge
bruikt blijft bijstaan. 
Van dr. Nico Cramer mag het paleis 
op de Dam paleis blijven. "Wat zou er 
echter tegen zijn", zo schrijft hij in 
'Het Parool' van 28.11.1964, "dat 
delen er van - nadat het langer dan 
een eeuw door het stadsbestuur aan het 
rijk in bruikleen is afgestaan - nu 
door het rijk aan Amsterdam voor 
belangrijke representatieve doelein
den beschikbaar werden gesteld ?". 

Ook Henri Knap uit zich in deze geest. 
In zijn Amsterdams Dagboek (Het 
Parool van 20 juli 1964) schrijft hij 
( .. ) "Wat kan er tegen zijn, om, 
onder volledige afzijdigheid van het 
beperkte gedeelte, dat de prive-ver
trekken van de Koningin en haar ge
volg omvat, dat gebouw te gebruiken 
als de plaats, waar ons gemeentebe-
s tuur officieel ontvangt en waar 
eventueel ook huwelijken worden ge
sloten, terwijl elders in de stad in 
een groot, fraai, doelmatog gebouw 
alle gemeentediensten en wat dies 
meer zij worden gehuisvest? Waarom 
niet vijftig weken per jaar represen
tatief stadhuis, en twee weken Ko
ninklijk Paleis? ( .. ) Zou deze oplos
sing niet a) van dit gebouw weer een 
levend gebouw maken, b) dit gebouw 
veel economischer gebruiken, want 
rekent u maar eens uit hoeveel tien
duizenden guldens per dag een verblijf 
van de Koningin in dit gebouw haar 
dienst kost ~ " 

Conclusie 
Het paleis op de Dam, zoals het daar 
ongebruikt en verlaten staat, is voor 
mij persoonlijk een symbool van al
les wat met een star en verouderd 
"Gezag" samenhangt. 
Sinds D'66 bestaat, ben ik wat opti
mistischer en heb ik er vertrouwen 
in dat deze ongelukkige toestand niet 
tot in eeuwigheid zal voortduren. De 
mentaliteit die in onze partij heerst, 
zal er ongetwijfeld voor zorgen, dat 
in de nabije toekomst over deze kwes
tie in Gemeenteraad en Parlement 
niet gezwegen zal worden. Laten we 
hopen dat over niet al te lange tijd, 
het eerste Amsterdamse bruidspaar 
de uitgelegde loper van het paleis op 
de Dam zal betreden. Want waar 
leent dit gebouw zich, naast te fun
geren als ontvangstruimte voor lan
delijke- en stedelijke overheid, beter 
voor dan als plaats waar de huwelij
ken van de hoofdstedelingen gesloten 
worden? 
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Wanneer beginnen we met 
democratische actie 
door Wim Ve/dhuijzen 

Inderdaad, D'66 heeft maar krap 
4000 leden. En groei zit er nauwe
lijks in. 
Laten we ons realiseren dat van die 
4000 er duizend actief zijn en een 
volgende duizend te activeren zijn 
voor plaatselijke en regionale zaken. 
Bij de traditionele partijen liggen 
die verhoudingen wel even anders. 
Daar betekent het lidmaatschap ge
woonlijk niet meer dan een betuiging 
van sympathie met de grondslagen 
van de partij en/ of met het optreden 
van de !eiders. 
Conclusie 1: toegenomen mondigheid 

maakt dat men in de re
gel slechts lid wordt 
van een nieuwe politieke 
partij als men de kans 
krijgt mee te werken 
aan de politieke besluit
vorming. 

Wat kun je allemaal als lid van D'66? 
Dagen op congressen zitten, uren 
kwijt zijn met reizen naar een verga
dering van een landelijke politieke 
werkgroep, stukken en stukjes 
schrijven voor werkgroepen, "De
mocraat" en Peperbekken, in bestu
ren en commissies zitten en tenslot
te het volk vertegenwoordigen. Ge
lukkig zijn er redelijk voldoende 
mensen die hier de moed voor heb
ben. Dit werk moet gedaan worden. 
Maar, laten we wel wezen, dit is 
geen methode om tienduizenden bij 
de politieke besluitvorming in te 
schakelen. 
In een oligarchiserende maatschap
pij (zie mijn artikel in het juninum
mer 1968) zijn dit typisch de bezig
heden van de oligarchie. Je zou het 
het bredere topwerk kunnen noemen. 
Conclusie 2: de mogelijkheden die een 

lid van D'66 heeft om 
mee te werken aan de 
politieke besluitvorming 
verschillen slechts gra
dueel, niet fundamen
teel van de mogelijkhe
den bij de traditionele 
partijen. 

Volgens het opinieonderzoek zijn er 
bijna eeh miljoen mensen die op D'66 
willen stemmen. Onder die een mil
joen zijn er ongetwijfeld velen die 
niet meer willen dan hun sympathie 
betuigen met het programma en/ of 
met het optreden van de !eiders. De 
basis waarop ook de traditionele par
tijen drijven. Maar er zijn er onge-

twijfeld ook die wat zien in een maat
schappij van open deelneming. Die 
zouden willen meewerken aan de de
mocratisering van de maatschappij. 
En van die mensen zal D'66 en de 
maatschappij van open deelneming 
het moeten hebben. 
Maar het lidmaatschap van D'66 
biedt deze mensen niet de gelegen
heid om op hun manier mee te wer
ken aan de democratisering van de 
maatschappij. Ze kunnen slechts 
vertrouwen dat die duizend aan de top 
het wel goed zullen doen. En daar
mee zitten ze in hun verhouding tot 
D'66 precies in de situatie die vol
gens de inleiding op de Leidse con
gresresoluties frustraties oproept. 
Frustraties die moordend kunnen 
zijn voor het vertrouwen in de partij. 
Zolang de macht van D'66 berust op 
duizend actieve mensen aan de top.en 
een miljoen niet-geengageerde kie
zers-bij-gebrek-aan-beter, heeft de 
partij in feite geen fundament. 
Conclusie 3:' D'66 laat een hoogst be-

langrijk potentieel aan 
krachten onbenut die zou
den kunnen meewerken 
bij het realiseren van 
haar doelstellingen. 

Wetgeving 
Nu kun je met dUizend democ~atische 
oligarchen al heel wat doen om je 
doel, een nieuwe maatschappij die 
past bij een nieuwe mentaliteit, te 
bereiken. Je kunt concepten voor be
tere structuren ontwe~en, en zulks 
geschiedt. Je kunt proberen macht 
te veroveren om de nodige wijzigin
gen in de wetgeving aan te brengen, 
en dat gebeurt. 
Maar voor een democr'atische maat
schappij heb je mensen nodig die ge
wend geraakt zijn aan de gedachte 
dat niet anderen over hen beslissen 
maar dat ze zelf mee moeten en kun
nen beslissen. Aileen met die men
sen kun je binnen het raam van de 
wetgeving inhoud geven aan een 
maatschappij van open deelneming. 
Als je samen met het groeiend aan
tal mondige mensen de democratische 
maatschappij gaat opbouwen dan zul 
je zowel actie voeren om binnen de 
bestaande speelruimte die de wet 
laat de maatschappelijke instellingen 
te hervormen als via de wetgeving 
proberen die speelruimte te vergro
ten. Doe je alleen het eerste, dan 

loop je stuk op de bestaande macht3-
verhoudingen zoals die in de wet 
verankerd liggen. Doe je alleen het 
laatste, wil je de democratisering 
van de maatschappij van bovenaf af
dwingen, dan kan de wet een dode 
letter blijven. 
Doe je beide, dan fungeert de wetge
ving zoals ze dat in de democrati
sche opvatting behoort te doen, n. 1. 
als het stimuleren, enigermate uni
formeren en afronden van een be
staande maatschappelijke ontwikke
ling. 
Conclusie 4: voor het realiseren van 

de maatschappij van de 
open deelneming is het 
nodig dat D'66 mensen 
stimuleert om binnen de 
maatschappelijke ver
banden·waarin ze leven 
en waarbinnen ze on
voldoende zeggenschap 
hebben door actie die 
democratiseringsmaat
regelen er door te krij
gen die de bestaande 
wetten toelaten. 

Actie 

Hoe zou D'66 de voorgestelde demo
cratische actie aan de basis kunnen 
stimuleren? Door het oprichten van 
een actie-centrum dat: 
a. ervoor zorgt dat de concepties die 

door de politieke werkgroepen ont
wikkeld worden in een zo concreet 
mogelijk, voor iederee~ aanspre
kend beeld van de gewenste toe
komstige situatie worden ver
taald; 

b. de ideeen van individuele leden 
voor mogelijke vormen van demo
cratische actie verzamelt en daar 
de suggesties die van de werk
groepen komen aan toevoegt; 

c. deze ideeen op hun bruikbaarheid 
bekijkt en dan doorspeelt naar de 
afdelingen; 

d. individuele leden die een actie wil
len beginnen adviseert b. v. over: 
- de mogelijkheden om medestan

ders te vinden b. v. via be rich
ten of advertenties, 

- het materiaal dat voor de infor
matie van de betrokkenen kan 
worden gebruikt, 

- de vorm waarin de actie zal 
worden gevoerd; 

e. zo nodig zelf inspringt als dat voor 
het welslagen van de actie van 
groot belang is ; 
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f. informeert over de acties die aan 
de gang zijn en de resultaten daar
van; 

g. trammelant maakt als de uitvoer
ders van de actie de dupe worden 
van verkapte strafmaatregelen; 

h. probeert mensen die de acties 
steunen lid te maken;:; 

i. landelijk stappen doet, b. v. het 
verzorgen van de nodige informa
tie, waarop plaatselijke acties 
kunnen aansluiten; 

j . adhesie betuigt met initiatieven 
van groepen buiten D'66. 

Conclusie 5: democratische actie is 
om effectief te kunnen 
zijn aangewezen op de 
steun van een democra
tische politieke partij; 
hierdoor worden tevens 
haar politiek karakter 
en de samenhang met an
dere politieke wensen 
zichtbaar. 

Voorbeelden 
Democratische actie is zonder meer 
mogelijk binnen scholen, bedrijven, 
sportverenigingen, woningbouwvere
nigingen, omroepverenigingen, vak
bonden, gemeenten. Ik wil hier enke
le concrete voorbeelden noemen. Ze 
zijn zeker niet voldoende doordacht 
en uitgewerkt. 
1. op een kweekschool worden de do

centen en studenten via een stencil 
ge"informeerd over de mogelijk
heid de verantwoordingsplicht van 
de leraren t. o. v. de leerlingen 
(discussienota onderwijsbeleid 1e 
deel, stelling 1. 3) te effectueren; 

2. werknemers van een bedrijf rich
ten een verzoek tot de directie de 
ondernemingsraad de vorm en be
voegdheden (of enkele daarvan) te 
geven van de personeelsraad; 

3. inwoners van een gemeente ver
zoeken het gemeentebestuur hun 
medewerking te verlenen bij het 
organiseren van een steekproef
vergadering van inwoners van de 
gemeenten hoven 18 jaar over een 
omstreden structuurplan; 

Het voordeel van een onafhankelijk 
actie-centrum en van plaatselijke 
acties is dat reeds aan het realise
reo van voorstellingen kan worden 
begonnen die nog niet tot de 'erkende' 
programmapunten van de partij be
horen. 
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Akkoord tussen jongeren van 
0'66, PPR, PSP en PvdA 

Jongeren uit D'66, de politieke partij 
Radikalen, de PSP en de Pvc!A hebben 
samen een concentratie gevormd en 
een politiek programma opgesteld, 
waarin zij de huidige samenleving af
wijzen en een groot aantal verlangens 
voor een "andere maatschappij", for
muleren. De concentratie kwam tot 
stand binnen het raam van de Neder
landse Politieke Jongeren Contactraad, 
het overkoepelende orgaan van de poli
tieke jongerenorganisaties. 
Het vorig najaar besloot de NPJCR, te 
onderzoeken of uit de aangesloten or
ganisaties een aantal politieke concen
traties kon worden gevormd. Het ge
volg was, dat twee concentraties ont
stonden, een progressieve concentra
tie, bestaande uit de vier hierboven 
genoemde groepen, en een confessio
nele, bestaande uit de jongeren van de 
KVP en de CHU. 
Het programma van de "progressieve 
concentratie" begint met een uitvoeri
ge paragraaf over ontwikkelingshulp. 
Men vindt dat de ontwikkelingslanden 
economisch te zeer afhankelijk worden 
gehouden van de rijke Westerse Ianden 
en bepleit onder meer een actieschema 
tegen het protectionisme in de EEG. 
Particuliere investeringen in ontwikke
lingslanden moeten worden beperkt. 
De hulpverlening moet worden ver-

Conclusie 6: democratische actie 
brengt de politiek en de 
partij waar ze hoort: 
in alle sectoren en la
gen van de maatschap
pij. 

Voordelen 
Van de vele voordelen van democra
tische actie voor D'66 noem ik er 
hier drie: 
1. de doelstellingen van D'66 zullen 

veel meer mensen duidelijk wor
den; 

2. de partij kan vele leden winnen; 
3. de partij kan zich permitteren 

niet aileen tegen een centrum
rechtse coalitie, maar ook tegen 
een centrum-linkse regering op
positie te voeren, als de daaraan 
deelnemende partijen in feite oli
garchisch blijven denken. 

Conclusie 7: laat zo spoedig moge
lijk merken dat u een 
voorstander bent van 
democratische actie, 
des te eerder kunnen we 
ermee beginnen. 

groot tot 2 procent van het nationaal 
inkomen in 1971, daarna moet steeds 
een stijging plaatsvinden met 10 pro
cent van de groei van het bruto natio
naal produkt. 
Wat de buitenlandse politiek betreft 
pleit men onder meer voor afschaffing 
van de NAVO en het pact van Warschau, 
wijst men een Europese kernmacht af 
en wenst men erkenning van de DDR. 
Griekenland en Portugal dienen uit de 
NA VO te worden verwijderd. 
Ten aanzien van de binnenlandse poli
tiek bepleit de progressieve jongeren
concentratie onder meer een onder
wijsbeleid dat is gericht op het wegne
men van de ongelijkheid van kansen op 
opleiding. 
De onderneming willen de jongeren zo 
hervormen, da t. de (gekozen) onderne
mingsraad het hoogste college in het 
bedrijf wordt, die de uiteindelijke be
slissingsbevoegdheid ten aanzien van 
het beleid in het bedrijf heeft. De di
rectie dient aan deze ondernemings
raad verantwoording af te leggen en 
wordt door haar benoemd en ontslagen. 
Het programma is ondertekend door 
Relus ter Beek (voorzitter FJG van de 
Pvc!A), Leon Segers (PPR), Koos 
Bloemsma (PSP) en Jaap Jan Groot 
(D'66). 

Reduktie
abonnementen 
De Stichting Ned. Politieke Jongeren
contactraad vestigt er de aandacht op, 
dat jongeren zich via de Stichting (Joh. 
v. Oldenbarneveltlaan 107 te Den Haag) 
tegen een gereduceerd tarief kunnen 
abonneren op : 
Acta Politica (3-maandelijks tijdschrift 
voor Politicologie), abonnementsprijs 
f 22,50 via NPJCR f 14. -- per jaar; 
Internationale Spectator (tijdschrift 
voor interna tionale politiek), abonne
mentsprijs f 25.-- via NJPCR f 15.-
per jaar; 
Katernen 2000 (uitgave van Werkgroep 
2000), abonnementsprijs f 16,50 via 
NPJCR f 12,50 per jaar; 
Cursus "Met het oog op de Usa" (uit
gave Werkgroep 2000); cyclus van 12 
essays, abonnementsprijs f 15.-- via 
NPJCR f 10. --. 
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UIT DE 
PARTIJ 

Hoofdbestuur 
Op pag.10 van de informatie "Demo
craat" is abusievelijk de naam wegge
vallen van het hoofdbestuurslid J. W. 
Vuyk, Molenlaan 14 te Rotterdam, tel.. 
010-188063. 

Het hoofdbestuur vergaderde op 1 
maart. Behandeld werden de versla
gen van de regio-vertegenwoordigers 
over de periode 15 januari - 15 febru
ari. Besloten werd voor de afdelingen 
een map samen te stellen met prakti
sche wenken m. b. t. het beleggen van 
huiskamerbijeenkomsten, huisbezoek, 
propaganda-akties, e. d. Als data voor 
het eerstvolgend congres werden vast
gesteld 31 mei en 1 juni. Op 31 mei 
zullen sectievergaderingen worden ge
houden ter behandeling van voorstellen 
tot wijziging van het partijprogramma. 
Ter uitvoering van artikel 129 van het 
Huishoudelijk Reglement werden de 
provinciale verkiezingscommissies 
benoemd voor de komende verkiezin
gen van Provinciale Staten. 
Het hoofdbestuur heeft verder van ge
dachten gewisseld over internationale 
contacten. 
In verband met de terzake opgedane 
ervaringen wordt besloten de publieke 
verkoop van de "Democraat" na het 
maart-nummer te stoppen. 

Statu ten 

De door het congres te Arnhem vast
gestelde gewijzigde statuten zijn bij 
Kon. Besluit van 11 februari 1969, nr. 
49, goedgekeurd. 
Deze statuten zullen met het Huishou
delijk Reglement binnenkort aan de af
delingen worden toegezonden. 

Commissie Bestuurlijke Organisatie 

Teneinde de studie met betrekking tot 
de bestuurlijke organisatie Provinci
ale en gemeentelijke indeling, agglo
meraties, etc) te coordineren werd in
gesteld de "Commissie Bestuurlijke 
Organisatie". De commissie is sa
mengesteld uit vertegenwoordigers 
van: 
a. de Staatsrechtcommissie 
b. de sub-groep "Gemeenteproblemen" 

van de Staatsrechtcommissie 
c. de Landelijke coordinatie-commis

sie Provinciale Politiek 
d. de Landelijke coordinatie-commis

sie Gemeentepolitiek 
e. de Stuurgroep Integrale Planning 
f. de werkgroep Ruimtelijke Ordening 
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g. de Regionale Commissies Rijnmond, 
Eindhoven en Twenthe. 

Leden, die belangstelling hebben voor 
de activiteiten van deze commissie 
worden verzocht zich aan te melden bij 
het Landelijk Secretariaat. 

Noord-Oostpolder 

In de gemeente Noord-Oostpolder is 
een werkgroep opgericht, die zich ten 
doel stelt de oprichting van een afde
ling. Het contactadres is: Ir. J. Wer
ner, Lucernehof 10 te Nagele. 

Commissie 1970 

Ter voorbereiding van de verkiezingen 
in 1970 werd op 22 februari geihstal
leerd de "Commissie 1970". De com
missie is gesplitst in 2 secties, n.l. 
de sectie "Programmacommissie" en 
de sectie "Organisa tie en Propaganda". 
Voorzitter is de heer H. J. Zeevalking 
en secretaris de heer F. A. Hijmans, 
Julianaplantsoen 146 te Diemen. 

Werkgroepen 
Secretarissen van werkgroepen wor
den verzocht hun kopy uiterlijk 15 
april te sturen naar N. Schwarz, Schou
tenstraat 9, Den Haag, 070-245189. 

VOLKSHUISVESTING 

Op de vergadering van 19 februari 
traden voorzitter Blankenstijn en sec
retaresse mevr. Driessen af. Tot 
voorzitter werd gekozen M. J. de Willi
gen, Egelantierstraat 4, Amsterdam 
C, 020-240616, die voorlopig ook het 
secretariaat waarneemt. 

AD HOC WERKGROEP ABORTUS
VRAAGSTUK 

In over leg met o. a. de voorzitters van 
de werkgroepen gezondheidszorg, 
strafrecht en vrijheidsrechten is de ad 
hoc werkgroep weer gereactiveerd om 
het abortusvraagstuk te bestuderen o
vereenkomstig het betrokken artikel in 
het politiek program, en voorstellen 
-tot aanvulling van het program uit te 
werken. Ee:it discussienota is in voor
bereiding. Aanvragen van de nota en 
aanmelding als deelnemer bij mevr. 
F. H. S. Plas-Stoppelman, Jekerstraat 
28 I, Amsterdam Z, 020-792361. 

BUITENLAND 

Verschenen is "Op weg naar het tweede 
ontwikkelingsdecennium". Hoewel de 
ondertitelluidt: "voorstel tot wijzi
ging van het programma van D'66 ten 
aanzien van on1;wikkelingssamenwer
king", is het geschrift daarvoor te uit
gebreid (13 pag. ). Het wordt derhalve 
als rapport aan de afdelingen verstuurd, 
en is als No. XI verkrijgbaar A f 1. -
bij het secretariaat. 

GEZONDHEIDSBESCHERMING 

Verschenen en aan de afdelingen ge
stuurd zijn de discussienota's "Toe
komstbeleid inzake gezondheidsbe
scherming" en "Luchtverontreiniging". 
Zij zijn gezamenlijk als rapport No. 
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XII verkrijgbaar bij het secretariaat a 
f 1. --. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Verschenen en aan de afdelingen ge
stuurd is het rapport "lnrichting van 
landelijke gebieden", waarin de be
schrijving en evaluatie van de belange1 
die hierbij een rol spelen. Verkrijg
baar als No. XIII bij het secretariaat A 
f 1. --. 

JUST! TIE 

Binnenkort verkrijgbaar het rapport 
van de sub-groep Vrijheidsrechten ge
titeld: "De vrijheidsrechten en het ap
paraat", waarin deze rechten worden 
bezien in verband met de rechter, de 
politie en de vrijheid van meningsui
ting. 

PROGRAMMACOMMISSIE 

Deze commissie heeft in haar verga
dering van 15 maart besloten het 
hoofdbestuur aan te bevelen program
mawijzigingen aan het congres van 
31/5-1/6 voor te leggen over de vol
gende onderwerpen: Onderwijs (lager 
en middelbaar), Personeelsraden, Pu
bliekre ch ter lijke bedrijf sorganisa tie , 
Technologie (voor lichting), Vrijheids
rechten, Ruimtelijke ordening (lande
lijke gebieden), Landbouw, Ontwikke
lingshulp, Gezondheidsbescherming 
(w. o.luchtverontreiniging), Verkeer, 
Kinderbeschermingstehuizen, Monu
mentenzorg. Vrijblijvende discussie 
worden voorgesteld voor de fiscale pa
ragraaf en de provinciale/gemeentelij
ke herindeling. Details over het con
gres worden aan alle leden verstuurd 
in een speciale "congres-democraat" 
op 15 april. 

Afdelingen 
Het bestuur van de Politieke Partij 
Democraten '66 Afdeling Amsterdam 
is voor het jaar 1969 als volgt samen
gesteld: 

A. Martini 
A.A. Redeker 
Ch. Mertens 
J. H. Verduin 
J. W. Holtslag 
Mej. E. Ouendag 
Mevr. Th. M. M. 
Spanjer-Doeve
laar 
C. Smook 
J. H. J. M. van 
Winkel 

voorzitter 
vice-voorzitter 
vice-voorzitter 
algemeen secretaris 
penningmeester 
lid 

lid 
lid 

lid 

De voorzitter zal tegenover de pers 
als vertegenwoordiger van het afde
lingsbestuur optreden. 

ADRESWIJZIGING 

Het secretariaat van de afdeling Eind
hoven e. o. van D'66 is in andere han
den. Mevr. H. Tielens-de Haan, Ama
zonenlaan 61 in Eindhoven heeft haar 
werkzaamheden overgedragen aan 
mevr. A. H. Boers-Lepoutre, Broekho
venseweg 27 in Waalre. 
Het telefoonnummer is 04995-3185. 
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Verstandig 
burgerschap 

(Brieven, waarvan de schrijver aande 
redactie niet bekend is, worden niet 
geplaatst; de redactie behoudt zich bet 
recht voor de inhoud te bekorten en, 
indien nodig, de discussie te sluiten. 
Over plaatsing is geen corresponden
tie mogelijk) 

Tijdens onze laatst gehouden ledenver
gadering is de recente uitspraak van 
de heer Van Mierlo ter sprake geko
men, dat, wanneer D'66 geroepen zou 
worden regeringsverantwoordelijkheid 
te dragen, hij er niet op zou staan, dat 
het districtenstelsel en de gekozen mi
nister-president in het regeringspro
gramma zouden worden opgenomen. 
Onze afdeling is eigenlijk een beetje 
geschrokken van die uitlating. Wij me
nen, dat het hier om twee bijzonder 
principH:!le punten gaat. Waar blijft de 
zo zeer geroemde openheid tegenover 
de kiezer, wanneer nu al wordt ge
steld, dat dergelijke principes, die 
nog zo jong zijn, opzij worden gezet, 
wanneer het om een ministerszetel 
gaat. Wij kunnen ons niet voorstellen, 
dat mee regeren een dergelijke omme
zwaai mogelijk zou moeten maken. 
Bovendien vragen wij ons af of de heer 
Van Mierlo een dergelijke uitspraak 
zo maar op eigen gelegenheid kan doen. 
We willen graag pragmatisch zijn, 
maar toch ook weer niet zo, dat een 
kamerlid zo maar de mening van dele
den opzij zet. Ook niet wanneer het 
gaat om een zo belangrijk spel als het 
meeregeren. Het lijkt ons toe, dat de 
heer Van Mierlo hierover eerst de !e
den wel eens had kunnen polsen. Nog
maals : het gaa t niet om een onbelang
rijk puntje, maar om een zaak van 
principiele betekenis. 

De afdeling Lekkerkerk 
J. Dijkstra 
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Spaarloon 
Het "spaarloon" en de "WAF" van 
Jaap van der Zwaag is afgezien van de 
vele onvolkomenheden in het artikel in 
het maartnummer van "Democraat" 
het zoeken naar een bruikbare metho
de. Ter realisering van spaarloon op 
zich de moeite waard. In plaats van 
een werknemers-aandelenfonds met 
allerlei beheers-, bestuurs- en ande
re kwesties is het spaarloon veelprak
tischer te verwezenlijken bij een wij
ziging van de pensioen- en spaarfond
senwet. 
Veel ondernemingen hebben een onder
nemingspensioenfonds met : 
1. een van de N. V. afgescheiden ver

mogen, 
2. een bestuur bestaande uit werkge

vers- en werknemersvertegenwoor
digers, 

3. verplichte verslaglegging van fonds
gelden, 

4. controle van accountants, verzeke
ringskamer en het ministerie van 
sociale zaken. 

Alle voorzieningen zijn er binnen di t 
raam om het spaarloon in te bouwen, 
hetgeen dan een afzonderlijk werkne
mersaandelenfonds overbodig maakt. 
Nodig blijft voorstellen te doen tot aan
passing van de pensioen- en spaar
fondsenwet. Een veel eenvoudiger pro
cedure dan het realiseren van nieuwe 
fond sen. 

Den Uyl 

H. van Loon 
Amsterdam 

Als Den Uyl de P. v. d. A. opwerpt als 
de partij die zorg zal dragen voor de 
democratisering van onze samenleving 
en als Wiegel verklaart pragmaticus te 
zijn, dan kunnen wij ons afvragen : 
zouden wij iets bereikt hebben? 
Neen ! Want diezelfde Den Uyl zegt, 
dat hij betaald wordt om het kabinet te 
bekritiseren. Diezelfde Wiegel zegt, 
dat D'66 in de Kamer dichter bij de so
cialisten dan bij de liberalen staat, be
grijpelijk want ze behoren tot de oppo
sitie. Zo'n instelling getuigt van oude 
mentaliteit. 
Als Wiegel D'66 een gebrek aan maat
schappijvisie verwijt, wat zou blijken 
uit het kamerbeleid, dan vraag ik: op 
welke punten? 
Als Wiegel zegt, dat D'66 in de Kamer 
niet dikwijls aan de kant van de VVD 
staat ook als enkel zakelijke overwe
gingen een rol spelen, dan vraag ik 
nogmaals: op welke pun ten? 
Wiegel, die zegt : "een beperkt dis
trictenstelsel is niet in het belang van 
de VVD, dus ben ik er tegen" en over 
het PAK: "de VVD zal er in geen ge
val aan meedoen, dus laat het ons ver
der koud", die Wiegel is Mn stuk ouwe 
hap. Moet hij de verjonging van de 
VVD voorstellen? 

Jaap Jan Groot 
Den Haag 
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Hoe leren we de vrede 
In Woerden sprak voor de onderwijs
commissie en de commissie buiten
land van D'66 drs. S.C. Derksen uit 
Meppel over de problematiek van vre
de en opvoeding. De heer Derksen 
schreef over dit onderwerp een boekje 
"Hoe leren we de vrede" (uitg. Wol
ters-Noordhoff, Groningen). 
Spr. wees eerst op de precaire mili
tair-politieke situatie en op de ontwik
keling van de wapentechniek. Een men
taliteitsverandering is naast een aan
tal structurele maatregelen (opbouw 
van internationale organen, wapenbe
heersing enz.) nodig, om een alles
vernietigend strafgericht te voorko
men. Opvoeding tot een hoger niveau 
van volwassenheid is noodzakelijk ge
worden. Het grootste gevaar voor de 
vrede komt in onze tijd van de mens 
die niet tegen de spanningen en tegen
strijdigheden van deze wereld is op
gewassen. Spr.pleitte o.a. voor een 
meer integraal, Europees en mondi
aal geschiedenisonderwijs, dat de a. s. 
volwassenen de eenzijdigheid en be
trekkelijkheid van het eigen: standpunt 
leert inzien en tot een effectieve pu
blieke opinie bijdraagt. Daarnaast 
wees hij op de noodzaak van meer de
mocratische leermethoden in een tijd 
die steeds meer de eis van een selec
tieve aanpassing stelt. Schematisch 
leren leidt tot schematisch denken. 
Een ander punt vormen de onvolledige 
onderwijsprogramma's die volgens de 
heer Derksen meer op instructie dan 
op opvoeding afgestemd zijn, en waar
in voor de belangrijkste levensvragen 
geen plaats is. Het onbehagen en de 
toenemende onzekerheid bij een groot 
deel van onze a. s. volwassenen moe
ten mede daaruit verklaard worden. 

Opvoeding 
Zeer ernstig is ook het ontbreken van 
een behoorlijke staatsburgerlijke op
voeding. De gevolgen zijn bekend. Bij 
zeer vele kiezers bestaat een ontstel-. 
lend gebrek aan politieke kennis en in
zicht, en daardoor ook aan belangstel
ling. Met reden kan men spreken van 
een wereld vol idioten (het woord idi-· 
oot komt van het Griekse "idiotes" ~ 
iemand die niet aan politiek doet). Het 
gevaar bestaat dat deze idioterie weer 
het voorspel van een groot en dan wel
licht beslissend politiek drama gaat 
worden, politieke onverschilligen slui
ten zich gemakkelijk bij extremisti
sche en totalitaire bewegingen aan. 
Naast een impliciete of indirecte vre
desopvoeding is ook een expliciete 
vredesopvoeding op onze scholen (als 
onderdeel van het vak maatschappij
leer) nodig en mogelijk. Hij verwees 
hierbij naar verschillende voorbeelden 
uit zijn boekje, dat een goed uitgangs
punt voor een nadere bezinning over 
dit zo uitermate boeiende en belang
rijke onderwerp vorm t. Ma tthieu 
Smedts schreef onlangs in Vrij Neder
land, dat dit boek in geen enkele boe
kenkast van onderwijzer of leraar zou 
mogen ontbreken; dit geldt evenzeer 
voor die van de politicus. 
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politiek voor de boekenplank 

Beste Joop 

Het boekje "Nasmaak en voorproef" 
van Vondeling is het kamerlid Marcus 
Bakker (C. P. N.) duchtig in het ver
keerde keelgat geschoten. Hij laat dat 
merken in zijn "Beste Joop, van Anne" 
(Pegasus, Amsterdam, drie gulden en 
vijfenzestig cent), bijna negentig pagi
na's lang. 
Het op het Binnenhof welbespraakte 
kamerlid weet zijn woorden goed op 
papier te zetten. "Dit is de man .... 
dit zijn blindheid" en "Vondeling en 
het kiesvee" zijn op de voorpagina van 
zijn boekje trekkertjes. 
Hij laat van Vondeling en de hele 
P. v. d. A. niet vee! overeind staan. 
Soms wat overdreven, maar hier en 
daar zeker niet ten onrechte. 
Aan de man die zulke ideeen durft te 
lanceren, zegt Marcus Bakker over 
Vondeling, kan men niet terloops 
voorbij gaan. Die opmerking slaat dan 
op Vondelings voorstel om door een 
monsterverbond van P. v. d. A. en 
K. V. P. de kieswet te wijzigen. Wel
nu, dat zit er voorlopig niet in. 

Mooi rood 

"Mooi rood is niet lelijk" zeggen elf 
Rotterdammers in een boekje dat voor 
tien gulden door de Universitaire Pers 
in Rotterdam op de boekenmarkt is ge
smeten. 
Cor Boef, Jan Breman, Cor Gutter, 
Arie Lems, Han Leune, Bram Peper, 
Jan Pronk, Cees Roozemond, Piet de 
Ruiter, Wout Siddr~ en Huib Vleesen
beek schreven over democratisering, 
ontwikkelingsbeleid, economische 
groei, inkomensbeleid en macht, 
schoolstrijd, universitaire vernieu
wing, hervorming van het strafrecht
stelsel en over de kieswetwijziging. 
En dat allemaal gezien vanuit een 
linkse hoek. 
De auteurs voelen zich verwant met 
Nieuw Links en all~en Lems en Rooze
mond hebben nadrukkelijk verklaard 
die verwantschap zonder etiket op het 
voorhoofd te wensen. 
"Zij zijn allemaal van mening", zo 
staat op de achterkant van het uiter
aard rode boekje, "dat zij die om rust 
in de Partij van de Arbeid roepen de 
vernieuwing tegenholiden". 

Massamedia en politiek 

Om het afscheidscollege van de zeven
tigjarige prof. mr. L. G. A. Schlichting 
te benadrukken, schreven 24 vrienden 
van deze hoogleraar in de wetenschap 
van de politiek en van de publicistiek 
ieder een essay. 
De bundel is een posthume hulde ge
worden, omdat prof. mr. Schlichting in 
augustus 1968 onverwacht overleed. 
Het siert uitgeverij Ambo in Utrecht 
het boek zo snel te brengen voor een 
prijs (twintig gulden), die het zeker 
waard is. 
Zo schrijft J. F. Glastra van Loon over 
de rol van beginselen in de politiek, 
F. J. F. M. duynstee over de volkswil en 
geven B. Manschot, L. Niemantsver
driet en T. Noldus interessante cijfers 
in het hoofdstuk T.V. -uitzendingen van 
politieke partijen. 
Over politieke vernieuwing in Neder
land schreef Joh. G. A. Jansen, pen
ningmeester van de K. V. P., terwijl 
P.R. Baehr de pressie op het buiten
lands beleid nagaat. Hij geeft een ver
helderend overzicht welke. Nederland
se typen pressiegroepen invloed pro
beren uit te oefenen. 

Black Power 
Als u een paar weken geleden aandach
tig heeft geluisterd naar Stokely Car
michael toen deze in de pauze van een 
platenbal op de beeldbuis werd geinter
viewd, dan moet het boek "Black 
Power" van hem en Charles V. Hamil
ton u iets doen. 
Deze uitgave in de Kritiese Bibliotheek 
(Van Gennep, De Bezige Bij en Meu
lenhoff Nederland) kost op een dubbel
tje na negen gulden. 
Het is niet veel voor een boek dat een 
ontwerp geeft van een politieke struc
tuur en een ideologie die onze maat
schappij een laatste redelijke kans 
bieden om de bestaande rassenproble
men te overwinnen. Dat menen de bei
de auteurs, die de mogelijkheid van 
een guerillastrijd zeker niet ontkennen. 
Veelbetekenend is het nawoord "zorg 
voor jezelf". Daarin staat onder meer: 
"We stellen daarom voorop da t in ons 
land de onderdrukte negers de meest 
legitieme groep is om het systeem 
door te lichten en om harde vragen te 
stellen" en "De slachtoffers van een 
voortdurende onderdrukking door de 
maatschappij brengen totaal andere op-
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vattingen in over wat legitieme veran
deringen zijn. Die slachtoffers zijn er 
meer toe bereid om de toekomst op het 
spel te zetten, want ze hebben bitter 
weinig te ver lie zen". 

Revolutie 

Priester-guerillastrijder Camilo Tor
res heeft zoveel essays, toespraken en 
brieven geschreven dat het ongetwijfeld 
niet eenvoudig is geweest tot een keus 
te komen voor het boek "Revolutie, 
christelijke opdracht". 
Hij is de man die in juni 1965 ontslag 
uit zijn priesterfuncties vroeg om zich 
te gaan wijden aan politieke arbeid 
voor de revolutie in Columbia. De so
ciale situatie van zijn land en zijn 
christen zijn waren voor hem voldoen
de redenen. 
Wie op de hoogte wil komen van de La
tijns-Amerikaanse problematiek komt 
met deze dertien gulden kostende uit
gave van Bruna (Utrecht) een heel 
eind. 
Prof. Fr. Houtart uit Leuven schrijft in 
het voorwoord : "Het voorwoord bij de 
geschriften van Camilo Torres is 
niet bedoeld om een oordeel over hem 
uit te spreken, noch om de lezer voor 
te schrijven hoe hij het werk moet in
terpreteren. Laat ieder dat doen naar 
eigen keus, geweten en overtuiging". 
Dat laatste geldt voor het gehele (goe
de) boek. 

Het jaar 2000 
Er komt geen kernoorlog, maar over 
dertig jaar bestaan er wei denkende 
computers. Dat zeggen Herman Kahn 
en Anthony J. Wiener in hun boek "Het 
jaar 2000", een vijftig gulden kostende 
pil van bijna vijfhonderd pagina 1 s, uit
gegeven door AE. E. Kluwer in Deven
ter. 
De twee geleerden zijn resp. directeur 
en onderdirecteur van het Hudson In
stitute en blikken al jaren beroepsma
tig in de (nabije) toekomst. 
Zij beschouwen hun boek, hun studie, 
als een raamwerk voor speculatie o
ver de komende dertig jaar. Ook som
men zij enige tientallen technische, 
medische en wetenschappelijke vindin
gen op die voor het jaar 2000 realiteit 
zullen zijn. Nieuwe krachtbronnen, re
ductie van erfelijke en aangeboren af
wijkingen zijn er met driedimensiona
le fotografie slechts enkele. 
De jongste geschiedenis kenmerkt zich 
door vele verrassingen en dat geeft de 
twee Amerikanen red en om te zeggen : 
"De grootste verrassing zou zijn als 
zich in de komende dertig jaar geen 
verrassingen zouden voordoen". Een 
ander grapje met een dubbele bodem 
is: "als zou blijken dat de computer 
bepaalde menselijke eigenschappen 
niet kan nabootsen of verbeteren, zou 
dat een van de belangrijkste ontdekkin
gen van de twintigste eeuw zijn". 
Als u overigens wilt weten hoe de tie
ners en twenners, uw kinderen dus, 
omstreeks 2000 Q.oor de wereld stap
pen, moet u dit boek kopen. Het zal u 
verrassen. 
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Soldaatje spelen 

Uitgeverij Van Gennep in Amsterdam 
komt de eer toe het eerste boek over 
politionele acties in IndonesHi op de 
markt te hebben gebracht. Voor zeven 
gulden en negen dubbeltjes ligt "Sol
daatje spelen onder de smaragden gor
del" van Jan Schilt overal te koop. 
Wat dr. Hueting op de beeldbuis her
haalde malen heeft gezegd en vorig 
jaar De Volkskrant reeds publiceerde, 
is door Jan Schilt nog eens op papier 
gezet. 
In brand steken van kampongs, marte
len van gevangenen en doden zonder 
noodzaak komen in zijn r.oman voor. 
In het voorwoord staat onder meer: 
"Hij tekent de mentaliteitsverandering 
van de soldaten die zich geconfron
teerd zagen met een hopeloze en bloe
dige guerilla en rekent af met de hypo
crisie van velen die zeggen dat wij in 
IndonesHi geen "vuile" oorlog hebben 
gevoerd". Zo zit het dus. 

De beslissingen 
De dissertatie "De beslissingen over 
de rijksbegroting" van dr. L. Koop
mans, thans bij de inspectie der rijks
financHin, is bijzonder belangrijk voor 
kamerleden en voor personen die het 
willen worden. 
Het parlement heeft namelijk het zoge
naamde budgetrecht, zodat eigenlijk de 
regering geen cent mag uitgeven zon
der machtiging. 
In de praktijk komt daar niet veel van 
terecht. De vorm waarin de begroting 
is gegoten en de marrier waarop deze 
tot stand is gekomen, is slechts te 
doorgronden door zeer deskundigen. 
En dat kan echt niet van alle kamerle
den worden gezegd. Wie weet precies 1 

de gang van zaken op een of meer de
partementen en ziet daardoor kans van 
het budgetrecht goed gebruik te maken? 
Daarom dan ook dat deze uitgave van 
AE. E. Kluwer in Deventer voor zeven
tien gulden en twee kwartjes niet duur 
is. Dr. Koopmans behandelt de begro
tingsvoorbereiding in een aantal stadia 
en op een wijze die een dissertatie 
makkelijk leesbaar maakt. 

Kritiek van Bloema 

In "Moderne politieke strategieen" 
geeft luitenant kolonel K. P. Bloema 
kritiek op het defensie- en het buiten
landse beleid. Volgens hem is thans 
het moment aangebroken waarop het 
buitenlandse beleid opnieuw moet wor
den onderzocht. Hij heeft veel stem
men gehoord die - hoewel meestal nog 
vaag en ongenuanceerd - klinken in de 
richting van een nieuwe orientatie. 
De schrijver ziet een verenigd Europa 
als enige oplossing voor ecn grotere 
stabiliteit in de wereld. Hij wil een 
Europa dat bestaat uit West en Oost
Europa, zodat nude Atlantische orien
ta tie moet worden vervangcn door een 
gerichtheid op een Europecs Europa. 

DEMOCRAAT pagina 15 

Pier Tania uit Groningen 
door Gilbert Baudet 

Over weinig mensen is zoveel gespro
ken als over Pier Tania, die per 1 a
pril afscheid nam van het bureau cul
turele zaken te Groningen, waar hij tot 
die datum hoofd van was. 
Eerst over zijn komst van en nu over 
zijn vertrek naar de televisie. 
Het inmiddels werkelijk overbodige 
minderwaardigheidscomplex van de 
Groninger bracht met zich mee dat de 
naam Tania iets magisch over zich 
kreeg, want Tania was tenslotte een 
der grote televisiemensen. Ongetwij
feld hierdoor lukte Tania in betrekke
lijk korte tijd, waar iedere andere im
port-Groninger jaren voor nodig heeft: 
het geaccepteerd worden. Tania had 
geen jaren nodig, hij veroverde Gro
ningen 'stormenderhand', behal ve de 
ambtenaren van en in het gemeente
huis. Desondanks konden vele initia
tieven worden ontwikkeld, zoals bijv. , 
Beeld-en-route, waarbij beelden wer
den geplaatst langs enkele wegen in 
Groningen, een tentoonstelling in 
V & D, een afbetalingsregeling voor 

De bat 

de aankoop van kunstwerken, enz. 
Verleden jaar verscheen een grote 
Cultuurnota die over het algemeengun
stig werd ontvangen. 

Successen 
Maar deze successen konden niet ver
hinderen dat ten gemeentehuize de 
scepsis over dit alles bleef bestaan, 
in zo'n grote mate dat dit ongetwijfeld 
heeft meegespeeld in het besluit deze 
stad te verlaten. Verschillende malen 
heb ik als 'cultuur-man' van D'66 een 
onderhoud met Tania gehad, waarbij 
grote overeenstemming bestond over 
vele punten, die in het gemeentehuis 
juist verdeeldheid brachten tussen 
hem en de ambtenaren aldaar. 
Waarmee alleen maar gezegd wil zijn 
dat met Tania's vertrek de bruisende 
en frisse ideeen nog niet verdwenen 
zijn en dat bij de gemeenteraadsver
kiezingen van 1970 de bruisende en 
frisse i(jeeen het gemeentehuis opnieuw 
zullen bestormen. 

Toxopeus - van M ierlo 
D'66 moet verwezenlijking van zijn 
staatsrechtelijke punten niet als voor
waarde stellen voor eventuele deelne
ming aan een volgend kabinet. Dat is 
het persoonlijke standpunt van fractie
voorzitter Van Mierlo, onlangs uitge
sproken tijdens een openbaar debat 
met de liberale fractievoorzitter Tox
opeus (28 februari in Den Haag). 

In antwoord op een vraag herhaalde 
Van Mierlo wat hij op het Leidse con
gres van D'66 ook al had gezegd: 
* dat het na de volgende verkiezingen 

niet de eerste taak van D166 zal 
zijn om in een kabinet te gaan zit
ten, omdat D'66 daarmee afbreuk 
zou doen aan zijn karakter van be
weging, gericht op wijziging vanhet 
politieke bestel. 

* dat een bonafide partij deelneming 
aan de regering echter nooit bij 
voorbaat mag uitsluiten. 

* dat D'66 daarom ter orientatie van 
de kiezers ruim van tevoren op een 

openbaar congres een stuk of tien 
punten zal moeten formuleren die 
onwrikbare voorwaarden voor rege
ringsdeelneming moeten zijn . 

Toen uit de za::j.l werd gevraagd of daar 
de gekozen Minister-President en het 
districtenstelsel ook toe zouden moe
ten behoren, antwoordde Van Mierlo: 
"Naar mijn persoonlijke mening niet. 
Gezien de huidige opvattingen van an
dere partijen zou het opnemen van de
ze punten neerkomen op het weigeren ) 
van regeringsverantwoordelijkheid. 
Dan is het eerlijker om meteen te zeg
gen dat je geen regeringsverantwoor
delijkheid wilt". 
Toxopeus noemde Van Mierlo's opvat
ting "erg belangrijk". Nieuw en ver
rassend was het echter niet. Al in 
1967, vlak na de verkiezingen en tij
dens de forma tieperiode, kwamen de 
beide punten niet voor in het advies 
dat de tweede kamerfractie uitbracht 
aan de koningin. 

II 
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CONTINUE 
ENQUETE 
SVSTEEM 
1. Meent u dat militairen het recht 

moeten krijgen om in de kazerne 
politieke discussiebijeenkomsten te 
houden? 

2. Meent u dat studenten het rechtmoe
ten krijgen om in het universiteits
(hogeschool) gebouw politieke dis
cussiebijeenkomsten te houden? 

3. Vindt u Nederland "overbevolkt"? .. 
4. Moet de overheid gezinsplanning 

bevorderen? 

5. Bent u eventueel bereid meer be
lasting te betalen ten bate van meer 
en/of betere ontwikkelingshulp? 

6. Moet de gemeente eigen woningbe
zit bevorderen? 

7. Moet de overheid het persoonlijk 
gebruik van L. S.D. verbieden? 

8. Moet vrijwillige vruchtafdrijving 
(abortus provocatus) als misdrijf 
gehandhaafd blijven? 

Opsturen naar ,. Democraat" 

Keizersgracht 576 Amsterdam 

Woonplaats 

Leeftijd 

Geslacht 

Kerkgen./levensbesch. ---------

Gehuwd/ongehuwd 

Ud d'66 
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PROEFTUIN-ONDERZOEK 

0'66 beste papieren 
bij leden van PvdA 

Het bestuur van de Partij van de Ar
beid heeft de officHHe resultaten van 
het onderzoek "Proeftuirr der democra
tic" in het westen van de provincie 
utrecht bekendgemaakt. Gebleken is 
dat 73 procent van de leden van de 
PvdA in dit gebied (dat een, weten
schappelijk gezien, vrij exact beeld 
geeft) v66r het sluiten van een stem
busakkoord met andere partijen v66r 
de Kamerverkiezingen is. Zes pro
cent is er ~gen, 9 procent weet het 
niet en 11 procent gaf geen antwoord. 
De vraag welke partijen zouden moe
ten deelnemen aan een stembusakkoord 
werd als volgt beantwoord: 
D'66 60 procent bij voorkeur en 13 
procent aileen indien nodig, PPR resp. 
57 en 8 procent, PSP 54 en 13 pro-

OPROEP 

In de afgelopen jaren heeft men zich a
lorn ernstig bezorgd gemaakt over de 
woningbouw. 
Toch is het volkshuisvestingsbeleid -
en de politieke discussie daarover -
blijven steken in detaillisme. Er was 
geen sprake van een aanpak of een vi
sic in overeenstemming met de geeta
leerde ongerustheid. 
De politieke discussie beperkte zich 
tot het huurbeleid, tot produktiecij
fers, tot "doorstroming" en "huurbe
lasting". 
Deze onderwerpen zijn stuk voor stuk 
niet meer dan facetten van een com
plex vraagstuk waarbij het zwaarte
punt vooral op het maatschappelijke en 
het ruimtelijke vlak ligt. 
Het opstellen van een aktueel politick 
standpunt ten aanzien van volkshuisves
ting moet meer zijn dan het neerschrij
ven van enkele kreten in de trant van 
" ..... meer, . . . . . beter ..... voor 
minder geld ..... ". 
De maatschappelijke, ruimtelijke en 
economische kanten van deze zaak zijn 

cent, ARP 12 en 26 pet. , CHU 2 en 5 
pet., CPN 7 en 9 pet., KVP 5 en 12 
pet. , VVD 1 en 2 pet. en Boerenpartll 
0 en 0 procent. 
Over Nieuw Links in de PvdA oordeel· 
de 17 pet. van de ondervraagden gun
stig, 33 pet. tamelijk gunstig, 15 pet. 
tamelijk ongunstig, 9 pet. ongunstig, 
13 pet. geen mening en 13 pet. geen 
antwoord. 
Als de PvdA niet zou bestaan zou 29 
pet. op D'66 stemmen, 15 pet. op de 
PPR, 25 pet. op de PSP en 1 pet. op de 
CPN. 
Voor dit onderzoek werd het westelijk 
deel van de provincie Utrecht uitgeko· 
zen omdat dit "district" bestaat uit 
een grote stad en enkele forensen- en 
pla ttelandsgemeen ten. 

zo verweven da t het een moeilijke op
gave is vanuit al deze gezichtspunten 
~~n samenhangende v·i
s i e te formuleren. 

Richting 
Het programma-hoofdstuk "volkshuis
vesting" zoals het op het D'66 congres 
in Leiden is vastgesteld (zie Democraa 
sept. en okt,1968) is wellicht een stap 
in de goede richting. 
Een verdere politieke meningsvorming 
is nodig, ook ter ondersteuning van het 
fractiewerk. Om in deze zin beter te 
kunnen functioneren heeft de landelij
ke werkgroep Volkshuisvesting drin
gend nieuwe leden van verschillend ge· 
orienteerde deskundigheid en belang
stelling nodig. De voorzitter van deze 
werkgroep, de heer M. J. de Willigen, 
Egelantiersstraat 4, Amsterdam-C. 
tel. 020-240616, zal daarom graag 
nieuwe leden begroeten. Hij is thans 
tijdelijk ook secretaris van de werk
groep. 
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I Toelichting op het 
congres 

Het congres is een Algemene Ledenvergadering. Het heeft 
het karakter van een 

Programmacongres 

d. w. z. dat het in hoofdzaak ten doel he eft ons politiek 
programma aan te vullen, te verbeteren en te moderni
seren. Dit soort congres is op gezette tijden nodig om "Het 
politiek program periodiek aan te passen aan de zich wijzi
gende normen en omstandigheden" (preambule program, 
pag. 1). De voorstellen die aan de orde zullen kQmen vindt 
U in hoofdstuk IV van deze extra-congres-D'emocraat. 
Voor de onderwerpen die Uw speciale belangstelling heb
ben, raden wij U aan de rapporten van de werkgroepen te 
bestellen, die aan de programmavoorstellen ten grondslag 
liggen. Ze zijn in de tekst vermeld, en a f 1, -- per stuk 
verkrijgbaar bij het sekretariaat. 

Amendementen 

U kunt amendementen indienen tot 10 mei. Ze moeten wel 
door vijf andere leden medeondertekend zijn, of op een af
delingsvergadering zijn goedgekeurd. Uw afdeling zal om
streeks 1 mei een vergadering houden om de voorstellen te 
bespreken. Dien daar Uw amendementen in. De amende
menten en eventuele alternatieven worden in een "voorstel
lenboekje" verzameld en omstreeks 20 mei toegestuurd aan 
allen die zich voor 15 mei hebben opgegeven voor het con
gres en hun entreegeld hebben gegireerd. (voor formulier 
zie achteromslag). 

Sectievergaderingen 

De taak van deze is, alle ingekomen amende men ten en al
ternatieven te beoordelen of ze van voldoende interesse 
zijn om tot de plenaire zitting op zondag te worden toegela
ten. Op de sectievergaderingen worden ook in een gezel
schap van deskundigen en speciaal geinteresseerden, en 
met medewerking van leden van de programmacommissie 
die op iedere sectievergadering aanwezig zullen zijn, de 
formulering en vormgeving van de voorstellen vervol
maakt. Het plenum behoort zich tot de politieke keuze te 
beperken. Terwijl op de sectievergadering een ieder zal 
willen deelnemen aan de (soms) diepgaande discussies, in 
de plenaire zitting zal door een voorstander en een tegen
stander van een voorstel een resume van de argumenten 
worden gegeven, waarna stemming kan volgen. 

Plenaire zittingen 

Het congres opent op zaterdagmorgen met een korte plenai
re zitting, waarna de vergadering zich in secties zal split
sen. Op zondag is er uitsluitend plenum. Eerst zullen daar 
nog enkele huishoudelijke zaken aan de orde komen, o. a. 
een reglementswijziging over het kiessysteem. De rest van 
de tijd zal aan de programmawijzigingen worden besteed. 

Bestuurlijke herindeling 

In verband met het grote belang van dit onderwerp voor on
ze verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten, staat 
op zaterdagavond een open discussie over een aantal vraag
punten hierover op de agenda. 

De discussie zal gebaseerd zijn op de nota die U in hoofd
stuk V aantreft. Additionele vraagpunten en alternatieve 
suggesties zijn welkom tot 10 mei. 

Entreegeldregeling 

Als novum hebben wij gemeend _eens een proef te moe ten 
doen met een naar woonplaats gedifferentieerde entreegeld
regeling. Uiteraard zullen er zich schrijnende grensgeval
len voordoen, maar wij dachten dat de regeling toch een 
verbetering was ten gunste van de "provincie". Wij reali
seren ons ook dat de kosten hoog zijn, maar helaas laat de 
partijkas nog geen subsidiering van het congres toe. U kunt 
aan de zaal betalen, maar als Uw inschrijfkaart en giro 
(1304900) uiterlijk 15 mei binnen zijn op Keizersgracht 576, 
dan sturen we U het voorstellenboekje op tijd toe. 

Overnachten - creche - parkeren 

Alle leden in Den Haag en omstreken worden verzocht op 
te geven aan J. J. Groot, Landrestraat 981, Den Haag, of 
ze bereid zijn een of meer kongresgangers in de nacht van 
31 mei/1 juni logies te verschaffen. 
Kongresgangers die hiervan gebruik willen maken, sturen 
de kaart op de achteromslag op. Daarop kan ook het vermoe
delijke aantal crechekandidaten worden vetmeld. Details 
over creche en parkeren in het voorstellenboekje. 

Feest 

De afdeling Den Haag organiseert een hip feest vanaf 21 uur 
op zaterdagavond. Alle congresgangers met hun dames c. q. 
heren zijn welkom. 

Leidse resoluties 

Het hoofdbestuur maakt van deze congresdemocraat als com
municatiemiddel gebruik om over de uitvoering van de 
Leidse resoluties te rapporteren (zie hoofdstuk VIII). 

Derde Kamer 

De tweede Derde Kamer van dit jaar zal worden gehouden op 
zaterdag 14 juni te Eindhoven. Tijd: 11 uur. Plaats: nader 
aan te kondigen. 

Agenda van het congres 
Zaterdag 31 mei 

10.30 ' 

.Af~~ (/ ... 

11. 00 
19. 00-21. 30 

Vanaf 21.00 

Zondag 1 juni 

10.30 

11. 30 

13.00 
14.00 

17.00 

1. Opening door de voorzitter van het hoofd
bestuur. 

2. Benoeming notulen- en stemcommissie. 
3. Voorstel voor indeling in s~cties (dit wordt 

opgenomen in het voorstellenboekje; het 
ligt in de bedoeling vier secties te vormen 
die van 11-17 uur vergaderen met een 
lunchpauze). 

4. Aanwijzing van de sectievoorzitters door 
de congresvoorzitters. 

Sectievergaderingen. 
Discussie aan de hand van de nota "Naar een 
nieuwe bestuurlijke indeling" (zie hoofdstuk V). 
Het congres danst. 

1. Behandeling notulen Leiden. 
2. Vaststelling besluitenlijst Arnhem. 
3. Behandeling financieel overzicht 1968 en 

verslag kascommissie (zie hoofdstuk VI). 
4. Voorstel wijziging bijlage A van het huis

houdelijk reglement (zie hoofdstuk VII). 
5. Behandeling van de in de sectievergaderin

gen doorgelaten voorstellen voor program
mawijzigingen (hoofdstuk IV a t/m c). 

Lunchpauze. 
6. Voortzetting behandeling programmawijzi

gingen (hoofdstuk IV d t/m j). 
7. Sluiting. 
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II Algemene inlichtingen 
Plaats: 

Congresgebouw Den Haag, Churchillplein. 

Tijd: 
sectievergaderingen: zaterdag 31 mei, 10. 30 uur; 
plenaire zitting: zondag 1 juni, 10. 30 uur. 

Deelname: 
open voor ieder, die het entreegeld betaalt; 
alleen leden van D'6G, die hw1 contributie hebben vol·
daan, hebben stemrecht. 

Aanmelding: 
bij voorkeur schriftelijk v66r 15 mei door inzending van 
de kaart op de achteromslag van dit nummer. 

Entreegeld: 
te betalen hetzij door overmaken v66r 15 mei op giro 
1304900 t. n. v. penningmeester D'66, Keizersgracht 
576, Amsterdam, hetzij aan de zaal. 
Het bedraagt: 

voor hen die wonen in: 

Zuicl-Holland 
Amsterdam 
Noord-Holland, ten zuiden van het Noordzee!. 

kanaal 

Congresreglement 

f 17' 50 

(vastgesteld door het hoofdbestuur, daartoe bevoegd krach
tens artikel 17 lid 2 statuten (nieuw) met verwerking van de 
bepalingen van het Huishoudelijk Reglement). 

l.Het congres is een algemene ledenvergadering van D'66. 

2.Nieuwe onderwerp!l._n agenda 

Aan de door het hoofdbestuur vastgestelde agenda kunnen 
worden toegevoegd op verzoek van : 
a) de fractie van D'G6 in de Tweede Kamer; 
b) vijf procent van de leden, waarvan niet meer dan ~~n 

derde uit dezelfdc afdeling afkomstig is; 
c) de ledenvergaderingen van ten minste vijf afdelingen 
mits het verzoek daartoe - voorzien van een korte toe
lichting - schriftelijk bij het hoofdbestuur is ingediend 
uiterlijk 10 mei 1969. 
Over niet op de agenda opgenomen onderwerpen kunnen 
geen besluiten worden genomen, behoudens ten aanzien 
van aanbevelingen omtrent actuele onderwerpen. 

3 .Amendementen en moties 

Ieder lid heeft het recht amendementen en moties in te 
dienen, met dien verstande dat amendementen uiterlijk 10 
mei 1969 schriftelijk bij het hoofdbestuur moeten zijn in
gediend. 
Alle amendementen door leden ingediend moeten mede 
ondertekend zijn door tenminste vijf andere leden van 
D'66 dan wel door een afdelingsvergadering zijn goedge
keurd. 
De leiding van de A. L. V. laat de A. L. V. beslissen of 
een motie die na 10 mei is ingediend in behandeling wordt 
genomen. 

4.Amendementen van rapportage- en programmacommis
sie 

De rapportagecommissie en de programmacommissie 
hebben het recnt op de grondslag van de ingediende a
mendementen ook tijdens de A. L. V. amendementen in te 
dienen. 

Rest van Noord-Holland 
Utrecht, Noord-Brabant 
Zeeland, be halve Zeeuw-Vlaanderen 
Gelderland links van Rijn of IJssel 

Rest van Nederland 

Huisgenoten half geld. 

Taak van het congres: 

f 10,--

f 5,--

Op de sectievergaderingen worden de ingekomen voor
stellen (alternatieven en amendementen) op de onderde
len van het politiek program, die in hoofdstuk IV zijh 
vermeld, behandeld, en zal worden bepaald welke 
voorstellen zullen worden voorgelegd aan de plenai-
re zitting, waar zal worden beslist over opname in het 
programma. 
Voorts komen op de plenaire zitting nog enkele huis
houdelijke zaken aan de orde. 

Congresstukken: 
de voorstellen tot wijziging van het program zijn in hoofd
stuk IV opgenomen. 
Voor zover deze voorstellen berusten op rapporten van 
de werkgroepen, is dit vermeld; de rapporten kwmen 
tegen betaling van f 1,- per stuk bij het secretariaat 
worden aangevraagd en zijn op het congres verkrijg
baar. 
Alternatieven en amendementen moeten uiterlijk 10 
mei zijn binnengekomen bij het secretariaat. Zij zul
len worden opgenomen in een "voorstellenboekje", dat 
op 20 mei wordt verstuurd aan diegenen, die zich v66r 
15 mei voor het congres hebben aangemeld. Het voor
stellenboekje is ook op het congres verkrijgbaar. 

5.Leiding A. L. V. 

De A. L. V. wordt geleid door drie voorzitters, die door 
het hoofdbestuur zijn aangewezen uit de leden die geen 
zitting hebben in het hoofdbestuur of de programmacom
missie. Bij de behandeling van een onderwerp waarbij 
een der voorzitters uit hoofde van enigerlei andere par
tijfunctie persoonlijk is betrokken treedt deze niet als 
fungerend voorzitter op zolang deze behandeling duurt. 

6.Bevoegdheden leiding 

De fungerend voorzitter van de A. L. V. heeft het recht 
spreektijd te verdelen en te beperken. 
De beslissingen van de voorzitters zijn bindend behou
dens onmiddellijk beroep op de A. L. V. die daarover 
stemt zonder discussie. 

7.Splitsing in secties 

Op voorstel van de voorzitters kan de A. L. V. zich ter 
voorbereiding van de plenaire discussie in secties split
sen onder leiding van door de voorzitters aangewezen 
sectievoorzi tters. 

S.Behandeling voorstellen sectievergaderingen 

Voorstellen die in een sectievergadering minder dan 25% 
van het totaal van de uitgebrachte en de blanco stemmen 
hebben gekregen worden in de plenaire zitting niet aan de 
orde gesteld. Voorstellen die in een sectievergadering 
25% van dit totaal of meer hebben gekregen worden in de 
plenaire zitting aan de orde gesteld; amendering van de
ze voorstellen in de plenaire vergadering is niet moge
lijk, behoudens het gestelde in punt 4 van dit reglement. 

9.Notulen- en stemcommissies 

Een A. L. V. en een sectievergadering begint met de aan
wijzing van een stemcommissie en een notulencommissie 
op voordracht van de voorzitter (s). 

10.Taak stemcommissie 

De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, 
beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan, en 
constateert de uitslag van de stemming. 
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ll.Besluiten A. L. V. en secties 

Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders 
bepalen neemt de A. L. V. en nemen de secties besluiten 
met absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen (blanco stemmen zijn geen "geldig uitgebrachte 
stemmen"), met dien verstande dat het verschil tussen 
v66r- en tegenstemmen ten minste vijf procent van het 
totaal van de uitgebrachte en de blanco stemmen dient te 
bedragen. 

12.De A. L. V. kan echter besluiten een bepaald besluit 
slechts te nemen wanneer twee derde der aanwezige le
den van D'66 v66r stemmen. 

13.1ndien geen der leden stemming wenst kan de A. L. V. en 
kan de sectievergadering bij acclamatie een besluit ne
men. 

14.Stemrecht 

Ieder bij een stemming op de A. L. V. of een sectieverga
dering aanwezig lid kan Mn stem uitbrengen, mits dit 
lid aan zijn contributieverplichting heeft voldaan. 

15.Wijze van stemming 

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Met een 
schriftelijke stemming wordt gelijk gesteld stemming 
door middel van een electrisch of mechanisch systeem. 

16.0ver zaken wordt gestemd op een door de voorzitters 
van de A. L. V. resp. de voorzitter van een sectie te be
palen wijze. 

17. Wijze van behandelen 

Behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt: 
a) de indiener of een door hem aangewezen lid geeft een 

beknopte toelichting op zijn voorstel; 
b) de voorzitter resp. de sectievoorzitter is verplicht 

tenminste ~~n tegenstander van het voorstel zijn stand
punt te laten toelichten en kan ook andere leden aan de 
discussie laten deelnemen; 

c) het hoofdbestuur, de rapportagecommissie, de pro
grammacommissie en het bestuur van de betrokken 
werkgroep kunnen, indien zij dit wensen, aan de 
A. L. V. of de sectievergadering een advies omtrent 
het voorstel of amendement geven; 

d) de voorzitter brengt in stemming eerst alternatieve 
voorstellen, daarna de amendementen in de volgorde 
bepaald door hun ingrijpendheid, daarna het al dan 
niet geamendeerde eindvoorstel. 

18.Redactie voorstellen voor plenaire zitting 

Ieder voorstel waarvan de sectievergadering besluit dat 
het zal worden voorgelegd aan de plenaire zitting moet 
vergezeld zijn van : 
a) de uitslag van de stemming in de sectievergadering; 
b) de naam van een door de indiener resp. een door hem 

aangewezen lid, dat het voorstel op de plenaire zit
ting verdedigt, en de naam van een door de tegenstem
mers aangewezen lid, dat het voorstel in de plenaire 
zitting bestrijdt. 

19. Onvoorzien 

In de gevallen betreffende de gang van zaken op de A. L. V. 
resp. de sectievergaderingen, waarin het huishoudelijk 
reglement en dit reglement niet voorzien, beslissen wat 
de A. L. V. betreft de gezamenlijke voorzitters, en wat 
een sectievergadering betreft, de voorzitter van een sec
tievergadering. 

IV Voorstellen (alternatieven en amendementenl 
voor het politiek programma 

a) Vrijheidsrechten en justitie 
De preambule van het hoofdstuk 2 "Vrijheidsrechten" wordt 
vervangen door de volgende tekst : 

Een democra tie die werkelijk leeft moet haar burgers de 
noodzakelijke ruimte geven om zich zo volledig mogelijk 
naar eigen aard en inzicht te kunnen ontplooien. De organi
satie van de samenleving zal dienstbaar moeten zijn aan 
haar leefbaarheid. 

Een nieuw paragraaf-hoofd wordt ingelast aldus: 

2.1. WAARBORGING VAN DE VRIJHEIDSRECHTEN 

Na artikel 2. 01 (oud art.1. pag. 11) worden de volgende ar
tikelen ingelast : 

2.12. De bestaande instellingen, zoals het justiWile appa-
raat, die er voor moeten waken dat de vrijheidsrech

ten kunnen worden uitgeoefend, moeten beter worden toege
rust voor hun taak. 
Toelichting : 
Bij werving, selectie en opleiding van de functionarissen 
van deze instellingen wordt thans te weinig aandacht besteed 
aan de voortdurende aanpassing aan de door de gemeenschap 
aanvaarde nieuwe inzichten. Voor de rechterlijke macht kan 
verbetering worden bereikt door uitbreiding van de stages 
tijdens de opleiding, van waaruit rechterlijke ambtenaren 
worden gekozen, en pensionering op de leeftijd van 65 jaar. 

De advocatuur is vanouds bij uitstek de instelling die de bur
ger bijstaat wanneer hij in conflict komt met de overheid. 
Deze functie van de advocatuur kan en moet worden ver
sterkt, waarbij de overheid tot taak heeft zo gunstig moge
lijke voorwaarden te scheppen voor de beroepsuitoefening 
van de advocaa t. 

De politie dient tijdens haar opleiding meer te worden ge
richt op haar maatschappelijke taak. Het is bij uitstek de 
taak van de politie ervoor te waken dat de vrijheidsrechten 
in het openbaar en met name op de straat kunnen worden 
uitgeoefend. Thans komt dit niet tot zijn recht omdat de po
litie te zeer gericht is op de reactie op afwijkingen van het 
"normale" gedragspatroon, zonder nuanceringen. Reedsbij 
werving en selectie dient met de maatschappelijke functie 
van de politie meer rekening te worden gehouden. 

2.13. Nieuwe instellingen moeten worden gecreeerd of be-
staande uitgebouwd, waar dit ter verwezenlijkingvan 

de vrijheidsrechten nodig is. 
Toelichting: 
De afdeling contentieux van de raad van state, die thans 
slechts een adviserende taak heeft, behoort zelfstandige 
rechtsmacht te krijgen op het terrein van de administratie
ve rechtspraak. 

Aan het in te stellen instituut van de "ombudsman" kan een 
controlerende functie worden gegeven met betrekking tothet 
optreden van ambtenaren van justitie en politie. 

Gemeentelijke verordeningen dienen voor hun inwerkingtre
ding te worden getoetst door een speciale instantie die waakt 
voor de bescherming van de vrijheidsrechten en zonodig be
vordert dat genoemde verordeningen niet worden goedge
keurd, dan wei ter vernietiging voorgedragen. 

Zolang er een BVD bestaat moet het toezicht op inbreuken 
van de privacy van de burger door de BVD worden toever
trouwd aan een van de administratie onafhankelijk orgaan. 

2. 14. De bestaande strafrechtelijke beperkingen van de 
vrijheidsrechten moeten voortdurend aan de veran

derende normen worden aangepast. Hierbij moeten wij ons 
afvragen in hoeverre de overheid een taak heeft bij het stel-
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len van normen betreffende de zeden. 
Toelichting : 
De strafbaarstelling van pornografie, majesteitsschennis, 
belediging van een bevriend staatshoofd, belediging van het 
openbaar gezag als zodanig, godslastering, overspel, de 
strafrechtelijke bescherming van de jeugd tegen het prikke
len der zinnen alsmede de filmcensuur, behoren te verval
len. 

2.15. In de wet Vereniging en Vergadering moet het pre-
ventief toezicht, te weten de eis van erkenning van 

overheidswege, zonder welke erkenning de vereniging geen 
rechtspersoonlijkheid be zit,, vervallen. 

De artikelen 2. 02 en 2. 03 (oud 2, blz.ll en 3, blz.12) wor
den omgenummerd tot 2. 16 en 2. 17. 

Artikel 2. 05 (oud 5, blz. 14) wordt vervangen door de vol
gende tekst: 

2. OS Aan een vreemdeling mag de toegang tot Nederland 
niet worden geweigerd op grond van ras of godsdiens
tige dan wel politiek.e overtuiging. 

Artikel 2. 04 (oud 4, blz. 14) wordt vervangen door een nieu
we tekst 2. 22 .. zie beneden. 
Na paragraaf 2.1. wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd 
aldus: 

2. 2. BESCHERMING VAN DE PRIVE-SFEER 

2. 21. De toenemende technocratisering en de vrijwel onbe-
perkte mogelijkheden om via de computor persoonlij

ke gegevens te inventariseren en voor ieder toegankelijk te 
maken, eisen een adequate bescherming van de privacy van 
de burger tegenover de overheid. Hiertoe zijn op korte ter
mijn wetgevende maatregelen vereist, waardoor beperkingen 
worden gesteld t. a. v. doel, aard en inhoud van het te ver
zamelen materiaal. Daarbij moet de mogelijkheid geschapen 
worden op te komen tegen onjuiste informatie. Dit betekent. 
dat eenieder het recht heeft informatie hem zelf betreffend, 
op te vragen. 

2. 22. De bestaande onschendbaarheid van het briefgeheim 
dient evenzeer te gelden voor de telefoon en andere 

vormen van communicatie via. openbare kanalen. Ook hierop 
mag aileen inbreuk worden gemaakt op last van de rechter, 
dan wel een andere van de administratie onafhankelijke in
stantie, in de gevallen bij de wet bepaald. 

De titel van hoofdstuk 3 "Wet en recht" wordt vervangen 
door "Justitie". 

De preambule van hoofdstuk 3 vervalt. 

Na artikel3.11 (oud 1, blz.13) worden de volgende artike1en 
ingelast: 

3.12. Een snelle aanpassing van het gevangeniswezen aan 
de huidige stand van de wetenschap dient met kracht 

te worden bevorderd. 
Art. 26 van de Beginselenwet Gevangeniswezen blijft een do
de letter wanneer niet daadwerkelijk getracht wordt voor
waarden te scheppen die een geslaagde terugkeer van de ge
detineerde in het maatschappelijk leven mogelijk maken. 

3.13. De eenwording, althans een vergaande samenwer-
king van de bestaande reclasseringsinstellingendient 

te worden bevorderd. 

3.14. Een voortdurende wetenschappelijke begeleiding van 
de rechter in het algemeen en van de strafrechter in 

het bijzonder is noodzakelijk. 

Artikel 3.12 (oud 2, blz. 14) met zijn toelichting wordt ver
vangen door : 

3.15. Voorlopige hechtenis behoort slechts daar te worden 
toegepast waar deze redelijkerwijs noodzakelijk kan 

worden geacht. 

Artikel 3. 21 (oud 3, blz.14) wordt vervangen door devol
gende tekst: 

3. 21. De bevoegdheden van de politie bij de handhaving van 
de openbare orde dienen te worden geregeld bij de 

wet in formele zin. 

De toelichting handhaven, en daaraan toevoegen de zin: 

Voor werving, selectie en opleiding van de politie zie toe
lichting bij artikel 2. 12. 

In artikel 3. 22 (oud 4, blz.14) wordt het op twee na laatste 
woord "geheel" geschrapt. 

Referentie : Discussienota "De Vrijheidsrechten en het 
"Apparaat''. 

b) Ontwikkelingshulp 

Paragraaf 4. 5 (oude druk blz. 31 e. v. art. 10-17) 
te vervangen door: 

4. 5. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Grondslag voor de ontwikkelingssamenwerking is de over
weging, da.t een ieder recht heeft op maatschappelijke ze
kerheid, een redelijke levensstandaard, onderwijs, alsme
de op de andere rechten en vrijheden genoemd in de Univer
sele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze Univer
sele Verklaring dient volgens D'6 de basis te vormen van 
een internationale ordening, welke de rechten en plichten 
van individuen en staten regelt. Voor de ontwikkelingssa
menwerking zal deze ordening in de wereldontwikkelings
strategie en -handvest worden vastgelegd. 
Doelstelling van de ontwikkelingssamenwerking dient te zijn 
het teweegbrengen van een versnelde economische en socia
le ontwikkeling in de ontwikkelingslanden. Hoeksteen van 
het Nederlandse beleid dient daarbij te zijn het verstrekken 
van ontwikkelingsfondsen op basis van de bestedingsmoge
lijkheden in de ontwikkelingslanden, zoals die met name 
door de Verenigde Naties en de Wereldbank worden aange
toond. 
Ontwikkelingssamenwerking omvat echter meer dan ontwik
kelingshulp alleen: herstructuering van de wereldeconomie 
moet daarom een minstens even belangrijke peiler van het 
Nederlandse beleid zijn als de ontwikkelingshulp. 

4. 51 De hulpverlening dient te worden geinternationaliseerd. 
a. De ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden moeten 

wederzijdse verplichtingen aanvaarden in de vorm van 
meerjarenplannen, onder permanente contrOle staan van 
een commissie van onafhankelijke deskundigen van de 
Verenigde Naties. De meerjarenplannen van de ontwikke
lingslanden moe ten gebaseerd zijn op maximale eigen in
spanning, die van de ontwikkelde Ianden moeten een 
hulpverlening garanderen die is afgestemd op de retHe 
bestedingsmogelijkheden in de ontwikkelingslanden. 
Toelichting: Voor Nederland houdt dit in dat de doelstel
ling van de regering om in 1971 1% van het nationaal in
komen voor ontwikkelingshulp te besteden, moet worden 
getoetst aan de zinvolle bestedingsmogelijkheden zoals 
die in 1969 door VN en de wereldbank zullen worden be
kend gemaakt. 

b. Nederland moet in het Development Assistance Commit
tee (DAC) voorstellen doen om de bilaterale hulpverle
ning ~tappegewijs te ontbinden, en om een internationale 
instelling (Wereldbank of UNIDO) als "clearing-house" 
te laten functioneren voor gebonden bilaterale leningenen 
schenkingen. 
Toelichting: Dit clearing-house organiseert en coordi
neert centraal de besteding van de gebonden hulpfondsen 
in de donorlanden, waardoor de situatie van vrij bes.eed
bare gelden en internationale concurrentie, resulterend 
in een zo groot mogelijk effect van de hulp, wordt bena
derd. 

c. Zolang de gebonden hulp nog bestaat, dient Nederland de 
nadelige effecten van de binding weg te nemen of te com
penseren door : 
- verdubbeling van zijn bijdrage aan de International 

Development Association (IDA) tot f 70 miljoen per 
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jaar (De IDA is het onderdeel van de Wereldbankgroep 
dat ontwikkelingsfondsen tegen bijzonder zachte terug
betalingsvoorwaarden uitleent); 

- inschakeling van het Rijksinkoopbureau (RIB' teneinde 
de Nederlandse concurrentie te waarborgen bij de be
steding van de gelden die in de vorm van gebonden 
hulp werden gegeven; 

- compensering van het eventuele nadelige verschil tus
sen de prijs van de in Nederland gekochte goederenen 
diensten en de wereldmarktprijs daarvan, door mid
del van een gift aan het betrokken ontwikkelingsland. 

4. 52 Het Nederlandse beleid dient gericht te zijn op een zo 
snel mogelijke totstandbrenging van een herstructuering van 
de wereldeconomie, zoals geconcretiseerd door de UNCTAD
Conferentie van 1968. In het bijzonder houdt dit in: 
a) het openstellen van de EEG-markt voor de industriiHe ex

portprodukten en halffabrikaten uit de ontwikkelingslan
den via deelname aan een wereldwijd systeem van alge
mene, niet-wederkerige preferenties ten behoeve van de 
ontwikkelingslanden; 

b) het verzekeren van de ontwikkelingslanden tegen de risi
co's van een onve:rwachte daling van hun exportopbreng
sten door Nederlandse deelname aan een systeem van 
supplementaire financiering; en 

c) EEG-deelname aan goederenovereenkomsten voor die 
grondstoffen, die voor de ontwikkelingslanden van groot 
belang zijn (met name suiker en cacao). Waar mogelijk, 
dient in deze goederenovereenkomsten de vorming van 
buffervoorraden te worden voorzien als middel tot het 
totstandbrengen van prijsstabilisatie. Deze goederenover
eenkomsten zullen niet alleen rechten moeten geven aan 
de ontwikkelingslanden, maar hen ook de plicht moeten 
opleggen om tot een rendabele economische productie te 
komen. 
Met name meent D'66 dat de EEG dient deel te nemen aan 
de Internationale Suikerovereenkomst 1968. Door het 
door de UNCTAD voorgestelde exportkwantum van 
300. 000 ton te accepteren als meer dan voldoende voor 
de economisch onrendabele suikerproductie in het EEG
gebied. Niet alleen de ontwikkelingslanden, maar ook de 
Nederlandse consument worden door de thans gevoerde 
suikerpolitiek sterk benadeeld. 

4. 53 Gezien de gecompliceerdheid van het Ontwikkelings
vraagstuk pleit D'66 voor permanente evaluatie van het Ne
derlandse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en voor 
beter gecoordineerde Nederlandse researchactiviteiten ten 
aanzien van het Ontwikkelingsvraagstuk. Onder evaluatie 
wordt hier verstaan: 
a) contr()le op de doelmatigheid van de uitvoering; 
b) toetsing van de bereikte resultaten aan de gewenste doel-

stellingen; en 
c) voortdurende aanpassing van de doelstellingen. 
Eerste alternatief: Permanente evaluatie van het Neder
landse beleid lnzake ontwikkelingssamenwerking dient te ge
schieden door een evaluatieteam, samengesteld uit verte
genwoordigers van de verschillende Universitaire instituten 
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Nederland. 
Tweede alternatief: Permanente evaluatie van het Neder
landse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking dient te ge
schieden door. een afzonderlijk evaluatieinstituut. Dit insti
tuut dient organisatorisch te worden toegevoegd aan (l(ln van 
de Nederlandse Universiteiten of Hogescholen. 
Beide alternatieven: De taak van genoemd evaluatieteam 
(instituut) zal bestaan uit: 
a) het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de invloed 

van de door de ontwikkelde landen genomen beleidsbe
slissingen op de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden; 

b) het onderzoek naar de effectiviteit van de Nederlandse 
ontwikkelingshulp en naar de invloed van andere Neder
landse beslissingen qp de arme landen, en het publiceren 
van deze gegevens; 

c) het doen van onderzoek naar betere vormen van ontwik
kelingshulp en -samenwerking; 

d) het geven van adviezen aan de Nederlandse Regering en 
Parlement voor haar beleid met betrekking tot de ontwik
kelingslanden. 

Tussen het evaluatieteam (instituut) en de Nationale Advies
raad inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen 
zal een taakverdeling moeten worden aangebracht, waarbij 
het researchkarakter van de werkzaamheden van het perma
nent evaluatieteam (instituut) tegenover de meer algemeen 
adviserende funktie van de Nationale Adviesraad als uit
gangspunt zal moeten dienen. 

4. 54 D'66 onderschrijft het streven naar geografische con
centra tie van de Nederlandse bilaterale hulpverlening, daar 
dit tot efficientere besteding van de beschikbare gelden zal 
leiden. Hierbij dient echter voorop te staan, dat door Ne
derland binnen de daartoe geeigende internationale organi
saties sterke aandrang wordt uitgeoefend om tot een sluitEn
de coordinatie van het concentratiebeleid van de verschillen
de donorlanden en internationale hulpverlenende instanties 
te komen. Bij het bepalen van deze coordinatie zullen de be
stedingsmogelijkheden in de ontwikkelingslanden als uit
gangspunt moeten gelden. 
Onder voorbehoud van de totstandkoming van de genoemde 
internationale coordinatie, zouden volgens D'66 voor de keu
ze van de Nederlandse concentratielanden de volgende cri
teria moeten gelden : 

a) een duidelijk waarneembare eigen inspanning van het be
treffende ontwikkelingsland, gericht op het teweegbren
gen van een versnelde economische en sociale ontwikke
ling; 

b) een streven van het betreffende ontwikkelingsland, ge
richt op de tenuitvoerlegging van de Universele Verkla
ring van de Rechten van de Mens. 

4. 55 De hulpverlening aan ·Suriname en de Nederlandse An
tillen dient volledig te worden ingepast in een regeling op 
middellange termijn (5 :l 10 jaar), gericht op het bereiken 
van politieke en economische onafhankelijkheid door deze o
verzeese gebieden. Daarnaast dienen zo spoedig mogelijk: 
a) de bestedingsmogelijkheden van deze gebieden door de 

Wereldbank te worden vastgesteld; 
b) de Nederlandse hulpverlening aan deze gebieden door het 

onder 4. 53 genoemde evaluatieteam (instituut) kritisch te 
worden onderzocht; 

c) dat in afwachting van de resultaten sub) en b) de Neder
landse hulp aan Suriname en de Antillen in 1969, 1970 en 
1971 op het bestedingsniveau van 1968, d. w. z. f 100 mil
joen per jaar, te worden gehandhaafd. 
De door deze maatregel in het Nederlandse Meerjaren
plan vrijkomende bedragen ter grootte van 53 miljoen 
gulden in 1969, 73 miljoen in 1970 en 98 miljoen in 1971 
dienen volgens D'66 te worden verdeeld als additionele 
bijdragen aan de IDA en aan India. 

Toelichting: D'66 erkent de speciale verantwoordelijkheid, 
welke Nederland middels het Statuut van het Koninkrijk voor 
Suriname en de Antillen op zich heeft genomen. In het huidi
ge Regeringsbeleid ontbreekt echter elke visie ten aa·1zien 
van de toekomst van Suriname en de Antillen. De door de 
Regering gehanteerde formule om 25% van het Nederlandse 
hulpverleningsprogramma aan Suriname en de Antillen te !a
ten toevloeien leidt er bovendien toe, dat aan de ene kant 
steeds grotere hulpbedragen onbesteed blijven liggen, terwiji 
aan de andere kant Suriname en de Antillen financieel in een 
steeds grotere afhankelijkheidspositie van Nederland wor
den gebracht. 

4. 56 Vestigingen van het Nederlands bedrijfsleven in ont
wikkelingslanden, bij voorkeur in samenwerking met locale 
ondernemers in de vorm van "joint ventures", kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren tot de gewenste versnelling van 
de economische en sociale ontwikkeling. Overheidssteun 
daarbij, b. v. ter tegemoetkoming aan risico's en kosten, 
mag aileen verstrekt worden als de belangen van het betrok
ken ontwikkelingsland daarmee rechtstreeks gediend zijn. 
D'66 meent dat de door de Regering voorgenomen oprichting 
van een nieuwe Financier.ingsmaatschappij voor Ontwikke
lingslanden (FMO) overbodig is als voldoende gebruik ge
maakt wordt van bestaande instellingen, met name de Na
tionale Investeringsbank en de Nederlandse lnvesterings
bank voor Ontwikkelingslanden. 
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4. 57 De doelmatigheid van de technische hulpverlening 
dient te worden vergroot. Voldoende deskundigen moeten 
worden opgeleid om aan de behoeften van de ontwikkelings
landen te kunnen voldoen. Het jongeren vrijwilligers pro
gramma dient als zelfstandig programma te worden opgehe
ven omdat het rendement te laag is in verhouding tot de kos
ten van het uitzenden van vrijwilligers. Bovendien moet de 
vormende invloed op de vrijwilligers zelf als twijfelachtig 
worden beschouwd. W~l kunnen bij individuele projecten 
jongeren vrijwilligers nuttig worden ingeschakeld onder su
pervisie van deskundigen. 
De regering dient, op veel groter schaal dan tot dusverre, 
aan de verzoeken van ontwikkelingslanden te voldoen om 
hulpverlening voor de uitvoering van programma 1 s van ge
boorteregeling, o. m. door het uitzenden van deskundigen en 
het verstrekken van voorbehoedsmiddelen. Hiertoe dient de 
regering in contact te treden met deskundige particuliere 
organisaties. Aan dit punt dient de hoogste prioriteit te wor
den toegekend. 

4. 58 De overheid dient zinvolle ontwikkelingsprojecten van 
de particuliere niet-commerciele organisaties te steunen. 
Daarbij · dienen de aanvragen voor medefinanciering van 
projecten in de concentratielanden met voorrang te worden 
behandeld. De Overheid dient meer dan tot nu toe gebruik te 
maken van de bij deze organisaties beschikbare kennis, er
varing en locale contacten. 

4. 59 Een dynamisch voorlichtingsbeleid over het Ontwikke
lingsvraagstuk is vereist metals doel: 
a) het verschaffen van inzicht in de betekenis van de Neder

landse ontwikkelingshulp; 
b) h€t bevorderen van een mondiaal denken om de solidari

teit tussen de volken te versterken. De politieke wil voor 
een uitbreiding van de ontwikkelingssamenwerking dient 
te worden vergroot. 

Referentie : Rapport "Op weg naar het Tweede ontwikke
lings decennium", bestelno. XI. 

c) Onderwijs 

De preambule en de paragraaf 7. 1 "lager en m:ddelbaar 
onderwijs" van het hoodstuk 7 "onderwijs en wetenschap" 
wordt vervangen door de volgende tekst: 

UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONDERWIJSBELEID 

Onderwijs van goede kwaliteit vraagt een investerings- en 
ontwikkelingsbeleid dat op lange termijn is afgesteld. De e
conomische, sociale en cul turele on twikkeling van onze 
maatschappij hangt sterk af van de kwaliteiten van ons on
derwijs. Onze samenleving vraagt zonder meer al scholing 
om erin te kunnen leven, en zeker om er 'goed 1 in te leven. 
Het doel van het onderwijs is om gelegenheid te geven tot de 
maximale ontplooiing van ieder individu in onze bevolking. 

A. Het is geen vraag meer of de maatschappij zo moet wor
den ingericht, dat iedereen het hem passende onderwijs kan 
volgen. Die situatie is nog niet bereikt, al ontwikkelt zij 
zich onder invloed van de vrijheid van onderwijs en groei
ende budgettaire ruimte in de goede richting. Het beleid van 
de overheid moet zich richten op een permanente ontwikke
ling van het onderwijs. De overheid dient daarbij een posi
tie in te nemen, die tegenover alle belanghebbenden dezelfde 
is. Via subsidievoorwaarden kan de overheid eisen stellen, 
die deze ontwikkeling van het onderwijs en de samenwerking 
voor goede onderwijsvoorzieningen garanderen. Vanzelf-
sprekend met respect voor ieders levensbeschouwelijke ge
richtheid. Helaas bestaat er nog altijd een vee! te grote 
kloof tussen de school en de samenleving. 

B. De eisen, die de huidige en meer nog de toekomstige 
samenleving aan de mensen stelt, veranderen voortdurend. 
Die eisen worden niet aileen aan hun intellect gesteld, maar 
ook aan hun vermogen tot aanpassing in de steeds sneller 
veranderende levenssituatie, aan hun sociale omgang, aan 
hun kreativiteit, kortom aan hun hele persoonlijkheid. Een 
van de gevolgen van die veranderende levenssituatie zal zijn, 
dat werk dat geringe scholing vereist in toenemende mate 
door machines wordt overgenomen. Dit betekent dat mensen 
met een laag scholingsniveau met werkeloosheid worden be
dreigd. Daarom is een aanzienlijke verhoging van ontwikke
ling van ons volk een levensbelang. De structurering en in
richting van ons onderwijs moet op die totale persoonsont
wikkeling van alle leerlingen en op die verhoging van ont
wikkeling van ons volk worden gericht. Dat plaatst de leer
kracht meer in de rol van begeleider dan van !eider. Dat 
vraagt een bijna in elkaar opgaan van alle onderwijssoorten 
en een heel buigzaam systeem van onderwij sgeven en van 
beoordeling, zo dat de leerling als het ware zelf zijn trein 
kan sturen door onderwijsland. Dat vergt ontwikkelings
diensten, die de school bijstaan en een voortdurend contact 
verzekeren tussen allen die aan de voortgang van ons onder
wij s werken. 

C. Het onderwijs is - om kort te gaan - niet meer een pro
ces dat zich !outer in de individuele relatie tussen leer
kracht en leerling voltrekt, maar een gemeenschapszaak 
waaraan leer ling, leerkracht, ouders, schoolleiding en be
voegd gezag in eigen rollen meewerken. Dit onderwij s pro
fiteert daarbij van het gehele bestel, dat de maatschappij 
aan structuren, procedures en diensten ten behoeve van het 
onderwijs heeft ingericht en dat tot deze deelneming van ai
le betrokkenen in het schoolgebeuren ruimte moet bieden. 

D. Die maatschappij moet dan bovendien niet eng nationaal 
genomen worden. De internationalisering van ons leven mag 
zeker aan het onderwijs niet voorbij gaan. Nederland is een 
brokje van een grote wereld en Nederlanders zijn een kleine 
groep op de gehele mensheid. De verwijding van onze blik 
naar alle delen van de aarde biedt ons een gezicht op en een 
inzicht in de gehele scala van menselijke mogelijkheden. 
Bovendien is een dergelijke totale aanpak van ons onderwijs 
een belangrijke bijdrage in de strategie voor de vrede. 

De hierna volgende programmapunten werken deze gedachte 
uit en geven tenslotte enige algemene uitvoeringsvoorwaar
den. Onder meer moet de overheid zijn schoolbestuurstaak 
loslaten (algemene uitvoeringsvoorwaarden 4). Maar het o
verbrengen van haar scholen in openbare stichtingen of ver
enigingen is afhankelijk van de mate waarin de deelneming 
in het onderwijs wordt ingevoerd en de mogelijkheid zich 
opent om de aansluiting bij ontwikkelingsdiensten als subsi
dievoorwaarden te stellen. 
Toelichting: 
De invoering van de deelneming in het onderwijs zal behalve 
de groep bestuursleden, via wie er o. a. verbinding metal
lerlei maatschappelijke kringen is te leggen, ook de ouders, 
leerlingen en de leerkrachten mede doen beslissen in het 
besturen van de scholen. 0p die manier wordt het onderwijs 
echt volkszaak, echt volksonderwijs. 
Zonder dat daarmee de kwaliteit van het onderwijs minder 
wordt. Integendeel! 
In de eerste plaats zal de deelneming alle belanghebbenden 
bij de school interesseren en daardoor hun noodzakelijke 
medewerking verkrijgen, wat de individuele aanpak van de 
leerling (zie B-1) ten goede komt, de milieubeihvloeding (zie 
A-4) bevordert, de kloof tussen school en maatschappij (zie 
C-3) helpt overbruggen en de school als educatief centrum 
voor de gemeenschap waarin zij staat (zie B-13) kan doen 
waarderen. Maar vervolgens is ook de eis gesteld dat alle 
scholen bij ontwikkelingsdiensten kunnen worden aangesloten. 
Zo ver is het op het ogenblik nog niet, maar zo ver zal het 
wel moeten komen. Want op de dag van vandaag kan geen 
school het meer verantwoorden alleen op zichzelf met on
derwijs bezig te zijn. Alle scholen hebben alle scholen no
dig. Het onderwijs moet voorwerp worden van ons aller sa
menwerking, met uitwisseling van aller ervaringen, met 
het samen opzetten van goed gecoordineerde experimenten. 
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Dat is niet alleen een taak voor de leerkrachten in de scho
len, al zijn zij de belangrijksten voor die taak. Het is ook 
niet aileen de taak van wetenschappelijke onderzoekers, of 
van pedagogische centra, al zijn zij onmisbaar. Op het o
genblik ontbreekt in ons onderwijs een duidelijke, voor ie
dereen aanvaardbare structuur, die de samenspraak en sa
menwerking van aile scholen stimuleert en verzekert. Sa
menwerking moet niet gebaseerd zijn op een verdoezelen 
van verschiilen, maar op een ontdekken waarin die verschil
len eigenlijk bestaan en waarin ze niet bestaan. Het zal dan 
blijken (zoals nu al rond de mammoetwet in Lochem en el
ders wordt bewezen), dater over veel meer zaken in het 
gehele onderwijs overeenstemming kan worden verkregen 
en dater veel meer op gang kan worden gebracht, dan we 
vroeger dachten : . . . . . het gesprek maar eerst en vooral 
gaat om het hart van het onderwijs: de leerstof, de werk-
en de leervormen! Voor dat gesprek is een geheel van ont
wikkelingsdiensten bedoeld (zie B-4 en B-5). In wetenschap
pelijke instituten, pedagogische centra, schooladviesdien
sten etc. vinden zij op het ogenblik hun aanzet. Het tot 
stand komen van een onderling verband, dat het vertrouwen 
van het onderwijs en van de overheid heeft, is nu een punt 
van de hoogste urgentie (zie B-5). Maar als alle scholen in 
dit verband meespelen is er een grotere eenheid in ons Ne
derlandse onderwijs verkregen dan ooit tevoren; dan kunnen 
eindelijk aile kinderen onverdeeld naar de Nederlandse 
school. 
Wanneer dan bovendien op dit terrein van de ontwikkeling 
van het onderwijs op internationaal vlak wordt samenge
werkt (zie D-6), terwijl het beleid van het Departement van 
Onderwijs erop gericht is om de internationale onderwijsre
latie niet !outer an'lbtenarenzaak te Iaten zijn (zie D-2 en 3), 
dan is de beste kans aanwezig dat er van zaken als de Euro
pese integratie op het terrein van het onderwijs iets terecht 
komt. 

De beheersvorm van die school moet deze ontwikkelingen 
niet in de weg zitten maar bevorderen. De oude tegenstelling 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs zet de scholen tegen 
elkaar op en zit deze ontwikkeling dus dwars. Zij moet ver
dwijnen en kan verdwijnen. Als de overheid haar scholen in 
aparte rechtspersonen onderbrengt wordt de ontwikkeling 
naar samenwerkingsscholen bevorderd (zie in dit verband 
voor het veld van het voortgezet onderwijs het aanvaarde a
mendement Laban op de wijzigingswet, Kamerstuk no. 9855 
op de wet op het voortgezet onderwijs) en komt de overheid 
in een zuivere positie tegenover het onderwijs te staan, die 
haar in staat stelt als initiatiefnemer tot samenwerking bin
nen het onderwij s op te treden. 
De gemeente kan daartoe bijvoorbeeld met medewerking van 
het onderwijs een schooladviesdienst oprichten. De moei
lijkheden, die zich nu dikwijls voordoen om de medewer
king van alle onderwijsrichtingen te verkrijgen, zullen 
goeddeels tot het verleden gaan behoren, want de gemeente 
is niet meer tevens concurrent-schoolbestuur. De overheid 
blijft in de gelegenheid het initiatief te nemen om tot de op
richting van een nieuwe school te komen, wanneer zij van 
mening is dat het algemeen belang dat vraagt. 
In deze visie wordt het openbaar onderwijs niet tekort ge
daan. In.tegendeel. Zo worden juist alle krachten gebundeld 
om de school voor allen, de ontmoetingsschool t:\chte kan
sen te geven. 
In deze visie wordt het bijzonder onderwijs evenmin tekort 
gedaan, omdat de basis ervan de vrijheid is en een positie
ve waardering van de geestelijke waarden in ons volk. 
Deze visie is een synthese van wat vroeger (en nu) een anti
these, een tegenstelling was: de consequentie van honderd 
jaar schoolstrijd en vijftig jaar financiiHe gelijkstelling tus
sen openbaar en bijzonder onderwijs: Mn nationaal onder
wij sbestel. 

A. DEMOCRATISERING VAN HET ONDERWIJS 

1. Evenals het geven van onderwijs behoort ook het ontvan
gen van onderwijs als grondrecht in de grondwet te wor

den opgenomen. Het recht om onderwijs te ontvangen houdt 
in, dat iedere burger:. · · voorwaarde echt 

L~-~, &A·~ 

heeft op passend onderwijs, d. w. z. dat onderwijs tot de 
eerste levensbehoeften van de mens behoort. 

2. Wetgever en overheid zullen de uitoefening van beide 
grondrechten mogelijk moeten maken. Onderwijs is meer 

investering dan consumptie. De wetgever kan eisen stellen 
om de deugdelijkheid van het onderwijs te verzekeren en de 
deelneming aan het onderwijs. te bevorderen, maar hij zal 
de vrijheid van de burgers in levensbeschouwelijke en in pe
dagogische aangelegenheden respecteren en aile ruimte Ia
ten, opdat het onderwijs zich kan ontwikkelen. 
Aan de overheid blijft het toezicht op de deugdelijkheid van 
het onderwijs voorbehouden. Hij draagt er zorg voor door 
een juiste besteding van de gelden de vrije ontplooiing van 
en het experiment in het gehele Nederlandse onderwijs te 
stimuleren. De overheid dient daartoe tegenover alle bur
gers en alle onderwijsrichtingen in een gelijke positie te 
staan, n.l. uitsluitend als behartiger van het algemeen be
lang. De overheid (rijk en gemeente) kan dan moeilijk te
vens als schoolbestuur optreden. 

Alternatief voorstel I voor A-1 en A-2: 
A-1 vervalt. A-2 wordt redactioneel aangepast. 
Motief: de tijd 'is nog niet rijp dit grondrecht, dat in be
ginsel nastrevenswaardig is in de grondwet op te nemen. 
Het is niet verwezenlijkbaar. 
Antwoord: de werkgroep is van mening, dat de onder
wijsvoorzieningen in ons land zover ontwikkeld zijn, dat 
het beleid er direct op gericht kan zijn om dit grondrecht 
waar te maken. Onderwijs is in een moderne maatschap
pij minimum bestaansvoorwaarde voor iedere burger. 

Alternatief voorstel II voor A-1 en A-~: 
De woorden "volgens redelijke voorwaarden" in de tweede 
volzin van A-1 vervallen. 
De tweede volzin van A-2 wordt gelezen : "ledere burger 
heeft het recht uit algemene middelen integrale vergoe
ding van zijn studie- en levensonderhoudkosten te ontvan
gen tot het einde van zijn studie (ofwel tot een bepaalde 
leeftijdsgrens). 
Motief: De invoeging "volgens redelijke voorwaarden" 
ontkracht het recht. Je kunt alle kanten op. Dit is niet 
radicaal democratisch. 
Antwoord: Dit alternatief is een luchtbel, omdat het fi
nancieel voor onze maatschappij onmogelijk is op te 
brengen. Het wordt immers discriminerend, indien het 
niet voor alle burgers kan worden gehanteerd. Het onder
wijs ontwikkelt zich bovendien tot een "t:\ducation perma
nente". Het voorstel van de werkgroep maakt het grond
recht bovendien niet zinloos, omdat het duidelijk vast
legt, dat onderwijs tot de eerste levensbehoeften van de 
mens behoort en dus dienovereenkomstig prioriteit 
vraagt. Bovendien bindt het overheid en maatschappij aan 
een zodanige bevordering van het onderwijs, dat het niet
discriminerend op ieder individu raakt afgestemd. 

3. Bij verlenging van de leerplicht dient de voorkeur gege-
ven te worden aan verlenging aan de basis, d. w. z. een 

vervroeging van de leerplichtige leeftijd met Mn jaar. Dit 
schept voorwaarden het huidige kleuteronderwijs beter te 
integreren met het basisonderwij s, h!=)tgeen vooral van be
lang is voor de kinderen uit de straks te noemen "priori
teitsgebieden". Kleuter- en gewoon lager onderwijs moeten 
t:\t:\n geheel van basisonderwijs worden en in t:\t:\n wet worden 
geregeld. Het leerproces dient te beginnen op de kleuter
school, met name door een geprogrammeerde ontwikkeling 
van de instrumentele en expressieve functies, waarbij in 
het bijzonder aan de formele taalexpressie gedacht wordt. 
De eerste drie jaren van het basisonderwijs moeten speel
leerklassen zijn. Inhoud van lees- en schrijfoefeningen, 
dikWe's, aardrijkskunde en geschiedenis moet aan een kri
tische herwaardering worden onderworpen. 
De basisschool heeft daarbij met name in zijn eerste jaren 
tot taak lichamelijke handicaps en sociale achterstanden van 
zijn leerlingen te ontdekken. 

Alternatief voorstel voor A-3: 
De eerste zin van A-3 vervalt. De volgende zin wordt re
dactioneel aangepast. Aan A-3 wordt de volgende zin toe
gevoegd: 
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"Een verlenging van de leerplicht tot en met het 15e le
vensjaar dient op korte termijn verwezenlijkt te worden". 
Motief : Het gewoon lager onderwij s is nog steeds voor 
een aantal kinderen eindonderwijs. Bovendien bezoekt 
reeds rondom 92% van de jonge kinderen de kleuterschool 
ook zonder leerplicht. 
Verlenging van de leerplichtige leeftijd naar hoven ver
dient dus de voorkeur teneinde de gelegenheid te scheppen 
de z. g. "levensvakken" meer uitgebreid te kunnen geven 
en tot een beter afgerond geheel te maken. 

Antwoord: Dit voorstel heeft in politieke zin nog slechts 
geringe betekenis, n.l. aileen die van een financiele pri
oriteitsafweging. De leerplichiwet 1969 - waar de D'66-
fractie v66r stemde - voorziet reeds in de mogelijkheid 
om de voorgestelde wijziging te realiseren. Er is nog 
slechts een Koninklijk Besluit voor nodig en geen princi
piele beslissing van de Staten-Generaal. 
Hoewel D'66 dus geen bezwaar heeft tegen deze verlen
ging als zodanig, d~ent de partij in haar prioriteitsbepa
ling de voorkeur te geven aan verlenging aan de basis. 
Hiermede kan het politiek relevante deel van Mn onge
deeld basisonderwijs bereikt worden. Daarmee kan te
vens een zodanige inhoud aan het basisonderwijs gegeven 
worden, dat de noden van de sociaal zwakkere milieus op 
consequente wijze worden opgevangen. Niet all~~n brengt 
men de probleemgevallen uit deze milieus dan ook naar 
het basisonderwijs, maar tevens schept men een oprech
te grondslag voor de democratisering van het onderwijs. 

4. Om de in ieder individu aanwezige mogelijkheden zo vol-
ledig mogelijk te activeren, is een intensieve milieuver

ruiming in de jongere levensfasen noodzakelijk. Dit is mo
gelijk door een zo vroeg mogelijk beginnende samenwerking 
met de ouders (zeker reeds tijdens de kleuterperiode van de 
kinderen) en door een actieve begeleiding tijdens de lagere 
schooljaren. Een actieve, verantwoorde voorlichting inzake 
schoolkeuze en beroepsmogelijkheden vormt het sluitstuk 
van deze milieuverruiming. Hierbij moeten moderne com
municatiemiddelen als film, radio e.n televisie worden inge
schakeld. 

5. 0p grond van nader te ontwikkelen criteria worden een 
aantal educatieve saneringsgebieden aangeduid als "pri

oriteitsgebieden" (vergelijk de "priority areas" uit het En
gelse Plowden-report en de gebieden, die in de Verenigde 
Staten worden gerekend tot het speciale terrein van "urban 
education"). 
Voor de hier bedoelde "sociaal belemmerde kinderen" wor
den in het kader van bet basisonderwijs speciale voorzienin
gen getroffen, opdat ook zij door ontplooiing van hun capaci
teiten onbelemmerd kunnen doorstromen naar middelbaar 
en hoger onderwijs. 

6. Na de vervulling van het leerplichtig onderwijs zullen 
nog steeds relatief grote aantallen jonge burgers in het 

arbeidsproces worden opgenomen zonder.een vorm van 
voortgezet onderwijs genoten te hebben. 
Een volwaardig statuut voor het avondonderwijs alsmede een 
bij de wet geregelde partiele vorm~splicht zijn daarom 
vanuit bet oogpunt van gelijke kansen onontbeerlijk. De re
gelingen moeten van zodanige aard zijn, dat doorstroming 
naar aanslu~tend en hoger (beroeps-)onderwijs niet belem
merd wordt. 

7. Zowel om de ontplooiingsmogelijkheden voor de vrouw zo 
goed mogelijk te maken als om haar deelnemen aan het 

arbeidsproqes te vergemakkelijken, moeten door een betere 
voorlichting en intensieve begeleiding resp. milieubeihvloe
ding ook vrouwelijke leerlingen op grote schaal voor b. v. 
technisch onderwijs worden gei"nteresseerd. 

8. Ret instellen van een leerstoel voor het vak ''kinder- en 
jeugdliteratuur" in het kader van de bestaande literaire 

faculteiten is een voorwaarde voor een professionele bena
dering van het kinderboek. Door intensieve samenwerking 
van deze nieuwe tak van wetenschap met school- en kinder
bibliotheken wordt het lezen van goede boeken en zelfstudie 
door middel van boek en bibliotheek bevorderd. 

B. FLEXIBILITEIT VAN HET NIET-WETENSCHAPPELIJK 
ONDERWIJS 

1. De individuele ontwikkeling van de leerling en zijn ont-
plooiing in groepsverband zijn onmisbare uitgangspunten 

van het onderwijs. De school moet daarom in staat zijn de 
mogelijkheden van de leerling te ontdekken en hem op grond 
daarvan de nodige begeleiding te geven. De scboolorganisa
tie behoort meer ruimte te geven aan initiatieven van zowel 
leerkrachten als leerlingen. 0. a. het jaarklassensysteem 
zal daartoe moeten worden herzien. 
De wettelijke bepaling, dat "ten behoeve van de bijzondere 
inrichting van bet onderwijs van de inrichtingsvoorschriften 
kan worden afgeweken", moet zeer ruim worden begrepen. 

2. Ret is wenselijk dat schoolradio, schooltelevisie en an-
dere media normale hulpmiddelen worden bij bet onder

wijs.VEr moet plaatselijk of regionaal, en landelijk zendtijd 
worden gegeven buiten de algemene omroep om. 

3. De taak van de leerkrachten wordt niet gebaseerd op een 
~ndel~ in uren, maar op werktijden van een week (een 

weektaak op basis van een totaal aan les- en taakuren). Ook 
het deelnemen in het besturen van de school behoort tot hun 
normale taak die in de werktijd valt. 

4. Ret is noodzakelijk de ontwikkeling van het onderwijs te 
stuwen, te begeleiden en te evalueren door ontwikkelings

diensten. In hoeverre hiertoe een taakverdeling tussen peda
gogische centra, scbooladviesdiensten, universiteiten enon
derzoeksinstituten valt te onderkennen, zal nader onder
zocht en overlegd dienen te worden. De functie van de ont
wikkelingsdiensten is kort gezegd, ter verhoging van de 
doelmatigheid, het bijsturen van het onderwijssysteem en 
van de daarin plaatshebbende processen, door systematisch 
wetenschappelijk onderzoek en de toepassing in de praktijk. 
Dat de invloed van het milieu op de leerlingen een onmis
baar onderdeel van dit werk en onderzoek zal moeten zijn, 
staat vast. 

5. (zie blz.A'M PI) ~ 
6. De rol van de overheid met betrekking tot de flexibiliteit 

gaat niet verder dan stimulering van een evenwicbtlge 
ontwikkeling van het onderwijs door doelmatige financiering 
en wetgeving. Niet alleen de onderwijswetten, maar ook de 
uitvoeringsbepalingen zullen aan de onderwijsgevers zelf 
grote vrijheidsmarges moeten laten. 

7. Her- en bijscholing van de mensen die direct bij het on-
derwijs en de vorming betrokken zijn is, aileen al inver

band met de noodzakelijke toeneming van de flexibiliteit, 
voor het onderwijs een belang van de hoogste orde. Het vol
gen van her- en bijscholingscursussen behoort tot de nor
male taak van de docent. Hierbij zullen de reeds genoemde 
ontwikkelingsinstituten onmisbaar zijn. 

8. De klasse delers voor het kleuter- en lager onderwijs 
moeten elk jaar met twee verminderd worden totdat ten

minste het getal dertig is bereikt. Van deze maatregel mag 
aileen om dwingende redenen en met uitvoerige verantwoor
ding worden afgeweken. 

9. De in voorbereiding zijnde wet op het basisonderwijs be-
hoort voldoende ruimte te geven aan vernieuwingspogin

gen die de ontwikkeling van bet basisonderwijs betreffen· de 
integratie van het kleuteronderwijs met het basisonderwbs, 
gezien binnen een sluitend geheel van onderwijsvoorzienin
gen is daarbij uitgangspunt. Een wet die aan deze vernieu
wingspogingen geen of onvoldoende ruimte geeft, is onaan
vaardbaar. 

10 Grotere schooleenheden moeten worden bevorderd: 
stichting van scholengemeenschappen en in minder dicht 

bevolkte gebieden samenwerkingsverbanden tussen scholen. 
Slechts in eenheden van voldoende grootte kan van een wer
kelijke doorstroming van de leerling naar het gescbiktste 
onderwijs sprake zijn. De ontwikkeling van een ongedeeld 
V. W. 0. wordt toegejuicht. 

11 De school voor voortgezet onderwijs zou moeten worden 
ingedeeld in twee fasen, die ieder voor zich vrij zijn van 

beslissende selectievormen. De eerste fase duurt twee tot 
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drie jaar (z. g. brug-fase), waarna selectie plaats vindt 
naar de meest geschikte schoolopleiding. De tweede fase 
leidt tot de eindselectie. 
De ontwikkeling van categoriale brugklassen is een onjuiste 
uitwerking van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 

12 Het algemeen vormend karakter van het beroepsonder-
wijs rp.oet nog sterker worden geiwcentueerd. Aileen dan 

kan het beroepsonderwijs een tweede toegangspoort tot het 
wetenschappelijk onderwijs worden, zoals noodzakelijk is. 

13 Flexibel onderwijs vraagt "flexibele" gebouwen. Bij de 
scholenbouw moet rekening gehouden worden met de on

derwijskundige behoeften op de school en ook met de eisen 
van leefbaarheid van stad of streek. In het schoolge]Jouw 
moeten maatschappelijke en sociaal-culturele voorzienin
gen ten behoeve van wijk of dorpsgemeenschap een plaa ts 
kunnen vinden. De school moet een educatief centrum voor 
de omgeving worden. De bouwvoorschriften moeten hiertoe 
de voile ruimte Iaten .. 
De financiering (bekostiging) van de scholenbouw geschiedt 
niet door goedkeuring van gespecificeerde uitgaven, maar 
door beschikbaarsteiling onder minimum voorwaarden van 
een maximum bed rag. 

C. DEELNEMING IN HET ONDERWIJS 

1. De financiering van de scholen uit overheidsgelden dient 
mede afhankelijk te worden gemaakt van de voorwaarde, 

dat in de statuten van de rechtspersoon van wie een of meer 
. scholen uitgaan, is verzekerd, dat leerkrachten, schooilei·1 ders, bestuursleden, leerlingen bovefl ae 16 jafrl' en behalve 
~voor het hoger beroepsonderwijs de ouders van elke sc~o?l 
. ·gezamenlijk rechtstreeks of via gekozen vertegenwoordlgm
'f gen ten aanzien van de betrokken school een beslissende in-

vloed kunnen uitoefenen op: 
de doelsteilingen en de grondslag van het onderwijs en in 
verband daarmee: de leerstof, de werk- en leervormen 
en de formatie van de docenten en de voorzieningen voor 
de leerlingen, 
alsmede de contrOle op de uitvoering van een en ander, 
en dat leerlingen vafl Hi jftftr terzake adviserende be
voegdheid hebben. 

Om deze deelneming in het onderwij s ook voor de openbare 
scholen mogelijk te maken, zuilen zij in aparte rechtsper
sonen moeten worden ondergebracht. 

Alternatief I voor C-1: 
Zelfde tekst maar in plaa ts van "behoudens voor het ho
ger beroepsonderwijs de ouders" te lezen: "aileen voor 
het kleuter- en lager onderwijs de ouders". 
Motief: De tijd van het paternalisme en het Inaternalisme 
van de ouders is voorbij. Vanaf het voortgezet onderwijs 
moeten de leerlingen alleen zelf aan het woord zijn. 
Antwoord: Er is geen sprake van pater- of Inaternalisme, 
indien de ouders in schoolzaken 66k. mogen meespreken. 
Het opnemen van de ouders is een erkenning van de ou
derlijke verantwoordelijkheid, die zeker voor kinderen 
tussen elf en achttien bestaat en nioet kunnen worden 
waargemaakt. De werkgroep is van mening, dat de school 
de plaats van de ouders in het gezin en daarmee het ge
zinsleven niet mag ondergraven. 
Het ogenblik waarop de meeste kinderen rijp zijn om los 
van hun ouderlijk huis in de Inaatschappij te staan is 
moeilijk exact aan te geven. Studenten aan universiteiten 
en hogescholen zijn zover. Er is geen reden hun leeftijd
genoten in het hoger beroepsonderwij s die erkenning te 
onthouden. 

Alternatief II voor C-1 : 
In plaats van "werk- en leervormen" te lezen "organisa
tie van het onderwijs". 
Motief: Als men over werk- en leervormen kan meebe
slissen, is zelfs de didaktiek voorwerp van inspraak. Dat 
gaat veel te ver. Aileen de leerkracht is daar deskundig 
genoeg voor. Wat blijft er bovendien van bewegingsvrij
heid van de leerkracht over? Het is voldoende dat de in
spraak zich tot de organisa tie van het onderwij s beperkt. 
Antwoord: De werk- en leervormen worden slechts in 

zoverre tot voorwerp van inspraak gemaakt als zij inver
band met doelstellingen en grondslag van het onderwijs 
van belang zijn. Anders gezegd : wordt de bedoeling van 
de school waargemaakt, ja of nee? Daarin ligt reeds 
vast, dat de inspraak zich tot de grote lijnen moet beper
ken en niet als een bedillerige bemoeial de bewegings
vrijheid van de leerkracht mag fnuiken. Anderzijds ligt 
daar evenzeer in vast, dat de totale bedrijvigheid binnen 
de school in principe onder de inspraak moet vailen. De 
werkgroep is ervan overtuigd, dat echte deskundigheid 
door aile participanten in de deelneming erkend zal wor
den. Deskundigheid kan nooit een motief opleveren om 
zich hautain buiten het gesprek te houden. 

Alternatief ill voor C-1: 
In C-1 het woord "beslissende" (regel 7) vervangen door 
"adviserende". 
Motief: Leerlingen van 16 jaar zijn niet in staat tot het 
geven van een beslissend advies; ook de ouders zijn niet 
voldoende met de school op de hoogte om een beslissende 
inspraak te geven. · 
Antwoord: Drie materiele punten kunnen tegen dit motief 
worden aangevoerd : 
1. Men dwingt de ouders en de leerlingen om zich in de 

problematiek te verdiepen indien men ze beslissende 
invloed geeft. 

2. De breekijzerfunctie van zo'n "schoolraad" is bij een 
beslissende invloed doeltreffender dan bij een advise
rende. 

3. Men stimuleert met beslissende inspraak de maat-
schappij van de open deelneming . 

Toelichting: Op 16 jaar kan een meisje huwen. Op 16 
jaar kan iedereen lid zijn van D'66. De werkgroep is er
van uitgegaan, dat een leerling op 16 jaar tot redelijk 
oordelen en besluiten in staat is en juist door de school, 
die hem in de maatschappij moet inleiden, in de gelegen
heid moet worden gesteld, ja zelfs uitgedaagd moet wor
den om te leren verantwoordelijkheid te dragen. 
Doordat de leerlingen en de ouders door dit voorstel ge
dwongen worden zich indringend met de problematiek van 
de school bezig te houden, draagt deze ontwikkeling ook 
aanzienlijk bij om de kloof tussen school en gezin te o
verbruggen. 
Bij het besturen van de school zullen ouders en leerlingen 
ieder een eigen inbreng hebben en dat is genoeg reden om 
hen geen medebeslissende stem te weigeren. Zij zullen 
juist soms de ''bedrijfsblindheid", die in alle werkkringen 
ontstaat, van bestuursleden, schooileiding en leerkrach
ten kunnen doorbreken. 
Tenslotte geeft het meebeslissen een betere koers aan de 
open deelneming dan het vrijblijvende mee-adviseren. 

2. Het subsidiesysteem zal mede voorzien in zodanige bij-
dragen in de kosten van organisatie en deskundige assis

tentie voor aile onder 1 bedoelde partners in de schoolge
meenschap, dat zij hun taak r'edelijk kunnen vervuilen. 

3. De wettelijke inrichting van het onderwijs dient erop ge-
richt te zijn de uit de aard der zaak bestaande afstand 

tussen schoolonderwijs en maatschappij zoveel mogelijk te 
overbruggen. De basiseisem voor de leerplannen van scho
len van voortgezet onderwijs moeten zo zijn geformuleerd, 
dat de leerlingen met de werking van Inaatschappelijke pro
cessen en van sociaal gedrag praktisch kunnen kennismaken 
en ervaring opdoen. 

D. INTERNATIONALISERING VAN HET ONDERWIJS 

1. De meting van de maa tschappijbehoeften dient rekening te 
houden met de inzet van Nederlanders in taken in het bui

tenland, met name ten behoeve van ontwikkelingsgebieden. 
Een aanpak van de nationale planning in Europees verband is 
wenselijk. 

2. De Minister van Onderwijs bepaalt het internationale be-
leid op het terrein van het onderwijs en voert het uit, zij 

het gecoordineerd binnen het totale regeringsprogramma. 
Het beleid wordt gericht op de bevordering van de Europese 
onderwijsintegratie; en eveneens op het wederzijdse profijt 
van onderwijservaringen in binnen- en buitenland voor aile 
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bij het onderwijs betrokkenen. 

3. Nederlandse delegaties in internationale werkgroepen en 
conferenties voor ondcrwijsvraagstukken dienen in de re

gel uit zo mogelijk representatieve deskundigen van het ge
hele Nederlandse onderwijs te zijn samengesteld, zelfs in
dien het om werkgroepcn, conferenties en permanente ver
tegenwoordigingen van louter ambtenaren gaat. 

4. Om de Nederlandse deelneming in het internationale ont-
wikkelingswerk een degelijke basis te verschaffen zijn 

speciale scholen voor het kader voor ontwikkelingswerk op 
het niveau van het hoger beroepsonderwijs gewenst. Aan de 
universiteiten en hogescholen wordt het hoofdvak "techniek 
en organisatie van het ontwikkelingswerk" als zodanig inge
voerd, tenminste als post-doctorale studie, bij daartoe in 
aanmerking komende faculteiten. 

5. Programma's van buitenlandse stages en werkbijeenkom-
sten van studenten en leerlingen verdienen in beginsel 

sterke steun van de overheid, mits zij goed zijn voorbereid, 
in het lopende studiepr_ogramma functioneren en in redelijke 
mate geevalueerd worden. 

6. Onderwijsresearch en onderwijstechnologie zijn bij uit
stek onderwerpen waarop concrete internationale samen

werking en coordinatie reeds nu gerealiseerd kunnen wor
den. 

Algemene uitvoeringsvoorwaarden 

1. Het onderwijs moet in de regel onderwerp zijn bij de al-
gemene beschouwingen van de rijksbegroting. Het is in 

eerste instantie een onderwerp van algemeen politick belang 
en niet van specialistische aard. 

2. Permanent en nationaal gecoordineerd onderzoek is nood-
zakelijk om het tempo en de richting te meten waarin de 

maatschappij zich in zijn verschillende aspecten ontwikkelt 
en ontwikkeld kan worden. De onderwijsplanning wordtvoort
durend aan de ontwikkeling en behoeften van de maatschap
pij (op langere termijn) aangepast. 
Onderwijsbeleid is niei mogelijk dan op basis van meerjari
ge en decenniumplanning. 

3. Onderwijsplanning is primair het plannen van onderwijs-
inhouden en secundair het plannen van scholen. Bij de 

planning zal de vrijheid van schoolkeuze altijd gerespec
teerd en gewaarborgd moeten blijven. Het is wenselijk dat 
de ontwikkelingsdiensten een rol bij de onderwijsplanning 
gaan spelen. 

4. Rijk en gemeenten moeten geleidelijk hun functie als be-
stuur van scholen onderbrengen in openbare stichtingen 

of verenigingen. De geleidelijkheid moet verband houden met 
de invoering van de deelneming in het onderwijs, zoals on
der C-1 bepleit, en met de mogelijkheid om de aansluiting 
bij ontwikkelingsdiensten als subsidievoorwaarde te stellen. 

Alternatief I voor Algemene uitvoeringsvoorwaarden punt 
4: 
De eerste zin wordt gelezen: "Het Rijk draagt geleidelijk 
zijn scholen over aan de gemeenten waar deze scholen 
liggen". 
Motief: De gemeenten zullen hun scholen niet over willen 
dragen. Het blijft bovendien noodzakelijk dat de gemeen
ten zelf schoolbesturen zijn om veilig te stellen, dater 
overal in het land voldoende scholen zijn, die voor alle 
burgers - zij het eventueel als "vluchtheuvel" - aan
vaardbaar zijn. 
Antwoord : Zeker gecombineerd met punt 8 kan de over
dracht van rijksscholen een belangrijke stap zijn naar het 
door de werkgroep voorgestelde doel. De idee van niet 
aan het beheer door de overheid gebonden openbaar on
derwijs moet natuurlijk nog wat wennen, maar zal ookbij 
de gemeenten aanslaan als daardoor de samenwerking 
binnen het onderwijs in de gemeente wordt bevorderd. 
Van de door de werkgroep voorgestelde constructie is de 
bereidheid tot die samenwerking meer dan ooit te ver
wachten als alle onderwijsinstituten in dezelfde positie 
jegens de overheid komen te staan. De gemeente kan dan 
vanuit een objectievc positie die samenwerking mee hel-

pen organiseren (vgl. A-1 en de totstandkoming van ont
wikkelingsdiensten). 
Wat het tweede punt betreft: neutraal onderwijs is niet 
naar zijn aard voor iedereen aanvaardbaar onderwijs. 
Naarmate het onderwijs meer op samenwerking van de 
levensbeschouwelijke richtingen is gebaseerd, naar die 
rna te zal het ook meer voor iedereen aanvaardbaar wor
den. Ook hier ligt een taak voor de ontwikkelingsdiensten. 
De aanvaardbaarheid van onderwijs wordt in de eerste 
plaats door de individuele gerichtheid (flexibiliteit) van 
het ondcrwijs en door de deelneming in het onderwijs be
paald. 
De uitvoering van het gestelde onder C-1 is niet mogelijk 
als de gemeente bestuur van de school blijft. Overigens 
kan een gemeente altijd een stichting oprichten tot het be
heer van een of meer scholen. 

Alternatief II voor Algemene uitvoeringsvoorwaarden punt 
4: 
De eerste zin van punt 4 wordt gelezen: "Rijk en gemeen
ten moeten geleidelijk het bestuur van alle scholen op 
zich nemen via bestuurscommissies, waarin alle levens
beschouwelijke richtingen vertegenwoordigd zijn". 
De laatste zin van punt A-2 vervalt. Evenzo punt B-6 en 
de laatste zin van C-1. 
Motief: Alle scholen komen zo ook in een gelijke positie 
jegens de overheid te staan met het voordeel, dat alle 
richtingen aldus tot samenwerking worden gedwongen. 
Antwoord: Vooreerst is deze oplossing waarschijnlijkon
haalbaar, omdat dan 70% van het huidige Nederlandse on
derwijs van beheersvorm moet veranderen, waartoe de 
bereidheid niet bestaat. 
Vervolgens druist zij in tegen de democratische vrijheid 
van onderwijs, omdat van bovenaf de voorwaarden voor 
die samenwerking worden opgelegd in plaats van van on
derop te groeien. Er dreigt dan een schijnsamenwerking 
en wellicht een nieuwe schoolstrijd. 
Tenslotte zijn dergelijke commissies - ook die ingevolge 
artikel 61 e. v. van de Gemeentewet (zo dat artikel al te 
gebruiken is) - niet bij machte definitieve beslissingen te 
nemen. Het departement c. q. de gemeenteraad kunnen 
altijd ingrijpen als dat hun wenselijk voorkomt. De deel
neming in het onderwijs (C-1) verliest dan aardig watvan 
zijn betekenis. 

5. Gegeven het grote belang van het onderwijs voor de maat-
schappijontwikkeling hebben de voorzieningen daarvoor 

in het algemeen recht op l10ge financH\le prioriteit. De over
heid moet bij de investering van gelden voorrang verlenen 
aan het stimuleren en laten uitvoeren van vernieuwingsplan
nen. 
Toelichting : 
Het woord "investering" wordt hier opzettelijk gebruikt. 
Meer en meer leiden onderzoek en ervaring tot de overtui
ging, dat welzijn en welvaart in de toekomst in belangrijke 
mate afhankelijk zijn van aan het onderwijs bestede bedra
gen. Aangezien een hogere mate van welvaart zieh weer
spiegelt in hogere belastingrevenuen in de toekomst client 
een belangrijk deel van de uitgaven voor onderwijsdoeleinden 
niet gezien te worden als "consumptie", doch.als investe
ring die zich met rente terugbetaalt. Dit geldt met name 
voor de vernieuwing van het onderwijs. 

6. Bij de opleiding van de leerkrachten moet meer dan ooit 
rekening gehouden worden met de volgende pun ten: de 

leerkracht moet de leerling bij zijn werk en in zijn school
loopbaan kunnen begeleiden, hij moet in staat zijn de leer
ling te leren in een samenspel met zijn medeleerlingen, in
zicht hebben in milieu-invloeden en kunnen samenwerken 
met de ouders. 

7. Na overleg met de rijksinspectie en de daartoe bij de wet 
aan te wijzen representatieve organisaties van het onder

wijs en zijn ontwikkelingsdiensten, brengt een onafhankelijk 
Instituut voor Schoolbegrotingen, in het licht van het onder
wijs in een veranderende maatschappij, telkenjare in het o
penbaar aan de minister gemotiveerd advies uit over de ex
ploitatiekosten, die een in normale omstandigheden verke
rende school of scholengemeenschap van de verschillende 
onderwijssoorten hebben. De minister bepaalt vervolgens 



pagina 12 DEMOCRAAT extra nummer 

zijn beleid en doet het parlement de benodigde voorstellen. 
Toelichting : 
Op het ogenblik worden de kosten van de scholen in het duis
ter van overheidsdiensten berekend. De voorgestelde con
structie maakt de wijze van berekening voor iedereen zicht
baar, opent de mogelijkheid tot kritisch meedenken, laat 
zien welke financiele mogelijkheden er zijn en welk beleid 
de minister daarin voert. Bovendien zal het instituut de 
schooluitgaven telkenmale objectief kritisch doorlichten: 
een mogelijkheid voor de noodzakelijke bevordering van de 
efficiency in de besteding van de onderwijsgelden. 

8. De Onderwijsraad moet openbaar werken. Zijn betekenis 
vraagt nadere bezinning. 

(invoegen op blz. ~na punt 4) l-4.{-·- ~~'-....._\. 

5. De totstandkomin~ende, in aantal en regionale 
spreiding, ontwikkelingsdiensten vraagt in het onderwij s

beleid een eerste prioriteit. Zij zullen voor de scholen aan
vaardbaar moeten kunnen zijn en onderling intens samen
werken. Bevorderd moet worden, dat de aansluiting bij ont
wikkelingsdiensten subsidievoorwaarde kan worden. 

Referentie: Discussienota "onderwijs; eerste deel- Het 
niet-wetenschappelijk onderwij s", be stelno. IV. 

d) Technologie 

Aan het hoofdstuk 8 "Technologische ontwikkeling" devol
gende paragraaf "Voorlichting" toe te voegen: 

8. 2 Voorlichting 
De voor de continue ring van de welvaart alsook voor de 

verhoging van het welzijn nodige technologische ontwikke
ling leidt tot een maatschappij die steeds ingewikkelder 
wordt en voor het individu moeilijker te doorzien is. De 
eveneens door de moderne technologie geboden nieuwe 
middelen voor communicatie en voorlichting scheppen ech
ter - mits goed en intensief gebruikt - machtige mogelijk
heden om juist iedereen groter en dieper inzicht te ver
schaffen in de wereld die hem omringt, waardoor interes
se kan worden vergroot en deelneming aan de oordeelsvor
ming sterk kan worden gestimuleerd. 

CONTRIBUTIE 1969 

8. 21. De voor het beleid verantwoordelijken zullen met de 
hun adviserende deskundigen zodanig moeten samen

werken dat democratische inspraak zoveel mogelijk wordt 
bevorderd. Met name kan dit gebeuren door hen te stimu
leren alternatieven naast elkaar te stellen en deze in be
grijpelijke, zoveel mogelijk van vaktermen ontdane, taal te 
formuleren. 

8. 22. Speciale opleidingen zullen in het !even moeten wor-
den geroepen voor technisch en wetenschappelijk hoog 

gekwalificeerde mensen die in staat zijn op doeltreffende 
wijze voorlichting te geven aan een groot publiek over 
techniek en wetenschap. Dit niet alleen ten behoeve van de 
overheid, maar evenzeer ten dienste van de journalistiek 
in al zijn vormen. De grondslagen voor het benodigde be
grip bij iedereen zal reeds gelegd moeten worden bij het 
basis onderwijs. 

8. 23. De moderne middelen voor communicatie en ook die 
voor dataverwerking moeten worden gebruikt voor veel
vul dige en snelle opiniepeilingen op grote schaal. Deze 
moderne middelen maken het mogelijk om de resultaten 
van een dergelijke peiling onmiddellijk aan iedereen ken
baar te maken, hetgeen de medewerking an en de interesse 
voor dit soort onderzoekingen aanzienlijk zal verhogen. 

. Toelichting: 

Onderwijs en voorlichting dienen er van uit te gaan dat de 
technologische aspecten van de moderne maatschappij een 
integrerend bestanddeel van ons cuituurpatroon vormen en 
dat iedere burger het recht heeft ingelicht te worden over 
de achtergronden van deze kant van onze samenleving op 
een voor hem begrijpelijke wijze. Aileen als wij er in sla
gen de complexiteit van de moderne maatschappij op deze 
wijze meer doorzichtig te maken kan worden vermeden dat 
de geheimzinnigheid en de ongrijpbaarheid van de maat
schappij aanleiding geeft tot rebellie of passief verzet van 
gefrustreerde groepen. 

Referentie: 

Nota "Mogelijkheden en moeilijkheden voor open deelne
ming in onze technologische maatschappij", gratis ver
krijgbaar. 

Mocht u de contributie voor 1969 nog niet betaald hebben, met een 

girokaart kunt u dit verzuim alsnog goedmaken. Postgiro 1304900. 

CONTRIBUTIEREGELING 
Leden, die een jaarinkomen hebben onder f 10. 000,-
betalen f 15, -- per jaar; tot f 15. 000,-- be tal en f 25,-
per jaar; hoven f 15.000,-- wordt men verzocht een 
contributie van f 50,--, hoven f 25. 000,-- een contri
butie van f 75,-- en hoven f 35.000,-- een contributie 
van f 100,-- te betalen. 
Een tweede gezinslid betaalt de helft van deze bijdra
gen. Na over leg met de penningmeester van het hoofd
bestuur of van een plaatselijke afdeling kunnen voor be
paalde groepen (studenten, dienstplichtige militairen en 
werklozen) uitzonderingen worden gemaakt op bovenge
noemde regeling. 
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e) Demokratisering bedrijfsleven 

In de paragraaf 9. 8 "Democratisering Bedrijfsleven" aan de 
preambule de volgende zin toevoegen: 

Er is een rechtsorde van het sociaal-economische leven 
nodi g. 

De artikelen 9. 81 t/m 9. 84 (oud blz. 27 art. 30, 37 t/m 39) 
vervangen door de volgende tekst: 

9.81 
a. De partij wil de ondernemingsraad vervangen door een 

personeelsraad, uitsluitend bestaande uit gekozen per
soneelsleden; het voorzitterschap van de raad berust bij 
een hunner. 
b. Ondernemingen met meer dan honderd man personeel 

zijn verplicht een personeelsraad te hebben. In kleinere 
bedrijven treedt een door het personeel aangewezen ver
trouwen!>man in de rechten van depersoneelsraad; vakver
enigingen stellen kandidaten voor deze post. 
c. De verkiezingen voor de personeelsraad dienen aan de 

hand van zgn. "vrije lijsten" plaats te vinden, d. w. z. 
dat voorrechten bij de kandidaatstelling moeten worden af
geschaft. Voor de kiesgerechtigheid en de verkiesbaarheid 
dienen geen leeftijdsgrenzen te gelden. Kiesgerechtigd en 
verkiesbaar is men, wanneer men !anger dan een jaar in 
het bedrijf werkzaam is geweest. 
d. Aan de personeelsraad dienen in de eerste plaats in aan-

gepaste vorm de vier parlementaire grondrechten te 
worden toegekend, t. w.: 
- het recht van enquete (zie art. 9. 94); 
- het recht van initiatief: de personeelsraad heeft de be-

voegdheid tot het aangaan van overeenkomsten met de on
dernemingsleiding inzake sociale regelingen voor bet be
drijf; 

- bet recht van interpellatie: de ondernemingsleiding zal 
zich nimmer aan een verzoek om verduidelijking en 
rechtvaardiging van haar beleid of welk onderdeel daar
van ook mogen onttrekken; 

- het recht van amendement: er kunnen wijzigingsvoorstel
len betreffende de richtlijnen van het ondernemingsbeleid, 
voorzover neergelegd in voorschriften, plannen, enz. , 
worden ingediend. 

Voorts wordt aan de personeelsraad een recht van beroep 
toegekend. 
e. Naast de mogelijkheid tot instelling van een centrale 

personeelsraad voor een groep bijeenbehorende onderne
mingen, dient ook de mogelijkheid te bestaan tot instelling 
van personeelsvertegenwoordigingen per bedrijfsonderdeel 
of bedrijfsafdeling. Deze vertegenwoordigingen treden in 
rechten via de personeelsraad. 
f. Aanbeveling verdient het overleg met de directie te doen 

plaatsvinden door een delegatie met last en ruggespraak 
uit de personeelsraad. Omdat daarmee de kans wordt ver
groot dat de ondernemingsleiding niet zal weten welke op
vattingen en voorstellen van welke personeelsraadsleden 
afkomstig zijn, kan dit een bijdrage betekenen tot de in-
s chendbaarheid van het personeelsraadslid. 

De ondertitel "werknemersrepresentatie" op blz. 27 wordt 
vervangen door "Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie" en 
de paragraaf wordt als volgt gelezen: 

9.82 
a. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zou kunnen 

dienen voor de opbouw van een rechtsorde van het so
ciaal-economische leven, mits het systeem beantwoordt 
aan een democratisch grondschema. 
b. Daartoe dient de controle "van onderop", d. w. z. van de 

zijde van alle bedrijfsgenoten, rechtstreeks en openbaar 
te zijn. Zij deint niet langs de omweg van volksvertegen

woordiging en Kroon noch via de interne structuur van vrije 
verenigingen te verlopen. 
c. Tegenover de bestuursorganen in de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie dienen in prinCipe zowel landelijk als 
per schap vertegenwoordigingsorganen met controlerende 
bevoegdheid in bet leven te worden geroepen, samengesteld 
uit door representatieve vrije verenigingen gekandideerde 
en door alle bedrijfsgenoten rechtstreeks gekozen personen. 

De beoordeling van de representativiteit dient uitsluitend op 
grond van getalscriteria vastgesteld te worden. 
d. De vertegenwoordigingsorganen dienen paritair uit on-

dernemers- en werknemers-vertegenwoordigers te be
staan. De besturen worden periodiek verkozen en bestaan 
uit bezoldigde functionarissen die in de vertegenwoordi
gingsorganen geen stemrecht hebben. 
e. De instelling en opheffing van bedrijfslichamen dienen 

van een referendum onder de bedrijfsgenoten afhanke
lijk te zijn, in die zin dat instelling of opheffing slechts mo
gelijk is als meer dan de helft der geldig uitgebrachte stem-
men ten gunste hiervan is. · 
f. De kosten van het systeem en de benodigde fondsvorming 

dienen, behalve uit de algemene middelen, uit hoofde
lijke en ondernemingsgewijze "bedrijfschapsbelastingen" te 
worden bestreden. 

g. De bedrijfsrechtspraak dient in handen te liggen van be-
drijfsschapsgerechten en een hoge raad voor de be

drijfsrechtspraak. Arbeids- en sociaalrechtelijke zaken 
dienen aan de burgerlijke rechterlijke instanties te worden 
onttrokken en aan deze arbeidsgerechten te worden toebe
deeld. De hoge r.aad dient aan de hand van getalscriteria 
de representativiteitvan vrije verenigingen te beoordelen 
en te bekrachtigen. W.. ....; /<. vt-~...,._...,.._ .,_/.. -~ K~./ 
9·. 83 In navolging van de ~anisatiewet Sociale ~~e-~ 

ringen wordt een Organisatiewet Arbeidsverhoudingen 
voorgesteld, die althans de materie regelt welke in de wet 
op de Bedrijfsorganisatie en die op de Ondernemingsraden 
is behandeld. 

Referenties: De rapporten "Ondernemingsraad of perso
neelsraad" (bestelno. III B en "Over de publiek

rechtelijke Bedrijfsorganisatie" (bestelno. 10). 

f) Landbouw 

Het hoofdstuk 10 "Landbouw" wordt vervangen door de vol
gende tekst: 

10. LANDBOUW 

10.1. Algemeen 

10.11. Hoewel in Nederland een steeds groter deel van het 
Nationale lnkomen verkregen wordt uit de industrie 

en de dienstensectoren neemt de landbouw, waaronder be
grepen de tuinbouw, nog steeds een belangrijke plaats in de 
Nederlandse economic in. Daarom en uit hoofde van de bij
zondere karaktertrekken van deze sector verdient de Neder
landse landbouw ook in de nabije toekomst de bijzondere 
aandacht van de overheid. 

10.12. Het beleid ten aanzien van de problemen van econo-
mische en sociale aard die zich in de landbouw voor

doen wordt reeds voor een groot deel in de Europese Ge
meenschap bepaald. Het is niettemin noodzakelijk ten aan
zien van het beleid in de Europese Gemeenschap en ten aan
zien van het beleid dat nog op nationaal niveau bepaald wordt 
een richting te bepalen. 

10. 13. Het landbouwbeleid dient gericht te zijn op: 
a. het bieden van kansen op een redelijk levensniveau bin

nen of buiten de landbouw aan hen die nu hun bestaan in de 
landbouw vinden; 

b. een verantwoord gebruik van grond, water en ruimte in 
ons dichtbevolkte land; 

c. een rationele produktie, verwerking en afzet van land
bouwprodukten; 

d. het bevorderen van de voortbrenging van produkten daar 
waar dit het voordeligste kan, zowel op Europees als op 
wereldniveau. 

e. een ruim voorzien levensmiddelenpakket tegen redelijke 
prijzen. 

10.14. De overheidsactiviteiten zullen zich bij voorkeur 
dienen te beperken tot het scheppen van omstandighe

den waarbinnen de gewenste ontwikkelingen kunnen plaats-



pagina 14 DEMOCRAAT extra nummer 

vinden opdat de beslissingsvrijheid van de ondernemers zo
veel mogelijk bewaard blijft. 

10.15. In P. B. 0. -verband en elders dient een duidelijke 
scheiding te worden aangebracht tussen de verant

woordelijkheid van de Minister en die van het Bedrijfsleven. 
(zie ook paragraaf 9. 8). 

10. 2. Het markt- en prijsbeleid 

10. 21. Een stabiliserend markt- en prijsbeleid is noodzake-
lijk. Het prijsbeleid dient afgestemd te zijn op de 

ontwikkeling van bedrijven met een goede produktiviteit. Op 
deze bedrijven moet een goede beloning van arbeid, onder
nemerschap en kapitaal behaald kunnen worden. 

10. 22. De produktie van overschotten dient in de eerste 
plaats tegengegaan te worden door het kiezen van een 

goede onderlinge verhouding van de produktenprijzen. Indien 
nodig dient een systeem van marktquota en areaalbeperking 
ingesteld te worden. 

10. 23. Teneinde een doeltreffende verdeling van de produk-
tie over de wereld te bevorderen, dient bevorderd te 

worden dat de Europese Gemeenschap deel neemt aan we
reldovereenkomsten voor landbouwprodukten. Daarnaast 
dient een vereenvoudiging van regelingen plaats te vinden, 
zodat de internationale handel in landbouwprodukten zich 
binnen de gemaakte afspraken zo goed mogelijk kan ontwik
kelen. 

10.3 Het structuurbeleid 

10. 31. Het doel van het beleid zal moeten zijn een landbouw-
structuur waarin het zwaartepunt van de produktie 

ligt bij ondernemingen waarin tenminste aan 2 a 3 arbeids
krachten produktieve werkgelegenheid wordt geboden en 
waarin de ontwikkeling van grotere bedrijfseenheden moge
lijk is. Efficiente gezinsbedrijven kunnen daarin een be
langrijke plaats in blijven nemen voorzover de gezinsleden 
genoegen nemen met werkomstandigheden die steeds verder 
van die in de overige sectoren van het bedrijfsleven zullen 
afwijken. 

10. 32. Maatregelen om deze structuur te bereiken zullen 
moeten omvatten: 

a. een sociaal verantwoorde actieve beverdering van deaf
vloeiing van mensen uit de landbouw; 

b. een beperking van de vestiging van nieuwe bedrijven; 
c. het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpachten 

van landbouwgronden; 
d. harmonisatie van de belastingwetgeving, het stelsel van 

sociale voorzieningen en de steunmaatregelen in E. G.
verband; 

e. het bevorderen van de vermogensvorming op rendabele 
bedrijven en de ontwikkeling van een ondernemingsvorm 
waarbij niet bij elke generatiewisseling veel kapitaal aan 
het landbouwbedrijf wordt onttrokken. 

10. 4 Bestemming en gebruik van cultuurgrond 

10.41 Bij het ontwerpen van streek-, structuur en bestem-
mingsplannen dient het agrarische bedrijfsleden 

meer te worden betrokken gezien het onmiddellijke belang 
van deze plannen voor de produktie-omstandigheden en de 
ermee gepaard gaande bestemmingsverandering van land
bouwgronden. 

10. 42. De modernisering van de infrastructuur van vele 
landbouwgebieden is urgent in verband met de nood

zaak de produktie-omstandigheden aan te passen aan de ei
sen die grote efficiente bedrijven daaraan stellen. Mede ge
zien de afweging van belangen op verschillende niveaus die 
thans plaatsvindt, is het doelmatig de huidige Ruilverkave
lingswet voorlopig te blijven hanteren als juridische basis 
voor de herinrichting van landelijke gebieden. De besluit
vorming dient echter verder gedemocratiseerd te worden. 

10.43. Vergroting of verkleining van het grondbezit van de 
overheid is aanvaardbaar als dit een goede oplossing 

biedt voor de problemen van ruimtelijke ordening, ontwikke
ling van de bedrijfs£tructuur en aanpassing van de produk-

tie-capaciteit aan de afzetmogelijkheden. 

10. 44. Beperking van gebruiks- en eigendomsrechten dient 
gecompenseerd te worden door schadeloosstelling. 

Excessieve waardestijging van grond tengevolge van over
heidsactiviteiten dient zoveel mogelijk aan de gemeenschap 
ten goede te komen. 

10. 45. In die gevallen dat de niet-agrarische belangen de 
agrarische overtreffen dient de herinrichting van een 

gebied te steunen op een Landinrichtingswet. In deze Wet 
dienen ten aanzien van besluitvorming, bestemming, eigen
dom, beheer en de financiele consequenties regelingen te 
worden getroffen die overeenkomen met het overheersende 
niet-agrarische karakter. De regering dient te besluiten 
welke Wet bij de herinrichting van een gebied van toepas
sing zal zijn. 

10. 46. Een waterschapsbestel waarin doelmatig ingerichte 
waterschappen zoveel mogelijk ingeschakeld blijven 

bij de waterkering en de waterhuishouding, geeft de beste 
mogelijkheden voor inspraak van zowel agrarische als niet
agrarische belanghebbenden. Voorzover de taakvervulling 
van de waterschappen algemene belangen betreft moeten de 
hieruit voortvloeiende kosten nagenoeg volledig door de 
Rijksoverheid worden gedragen. 

Referentie : Nota "Landbouw". 

g) Verkeer en vervoer 
N~ I ~/.-A;. &:( 

-,~(~u_~"? 
Het hoofdstuk 11 "Verkeer" vervangen door de volgende 
tekst: 

11 Verkeer en Vervoer 

11.1 Personenverkeer 

Een steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevol
king leeft in een stedelijke omgeving. Dit maakt het nood
zakelijk dat de ontwikkeling van de verkeers- en vervoers
voorzieningen in en om de steden minstens gelijke tred 
houdt met die daar buiten. Thans is dat niet het geval, zo
dat prioriteit moet worden toegekend aan het inhalen van de 
achterstand, in het bijzonder in de grote agglomeraties. 

Ondanks de grote waarde, die de auto zowel in het zakelijke 
als in het sociale en recreatieve vlak heeft, moet men zich 
bewust zijn van de nadelen van een toenemend autogebruik 
voor de gemeenschap. Bij het afwegen van de in aanmerking 
komende belangen zullen beperkingen van dit gebruik op 
den duur onvermijdelijk zijn. Het tekort dat dan ontstaat, 
moet worden opgevangen met openbaar vervoer van hoge 
kwaliteit. 

11. 11 Het niveau en de aard van de verkeers- en vervoers-
voorzieningen dient niet afhankelijk te worden ge

steld van de gebruikers alleen, maar tevens van regionale 
belangen (stimuleringsgebieden) enerzijds en van structuur 
en bewoning van stedelijke gebieden anderzijds. 

11. 12 Met inachtneming van het bovenstaande dient de 
vaststelling van prioriteiten en trace van geplande 

weg- en spoorwegverbindingen niet langer door ambtelijke 
instanties te geschieden, maar door het parlement c. q. de 
provinciale staten. 

11. 13 Rijks- en provinciale wegen moeten zoveel mogelijk 
in hun geheel worden aangelegd. 

Toelichting: Op deze wijze kan worden voorkomen, dat 
flessehalzen ontstaan door de te geringe kapa

citeit of het ontbreken van aansluitende wegen resp. weg
vakken. Bovendien zal deze werkwijze goedkoper zijn door 
een betere benutting van het beschikbare wegenbouwmate
riaal. 

11. 14 In en om de stedelijke agglomeratie maakt de ver
keersproblematiek een aantal elkaar aanvullende 

maatregelen noodzakelijk. 
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a. In verband met de relatief geringe wegruimte, die het 
openbaar vervoer nodig heeft, moet aan voorzieningen 

ten behoeve van dit vervoer prioriteit worden toegekend. 
In de grootste agglomeratie betekent dit de aanleg van ge
heel van het overige verkeer gescheiden railstelsels. 
b. Bij de aanwezigheid van een goed openbaar vervoer 

moeten de verkeersopstoppingen, die het functioneren 
en de leefbaarheid van de steden ernstig aantasten, worden 
bestreden door middel van heffingstelsels, waarbij - meer 
dan in het huidige systeem mogelijk is - een rechtstreeks 
verband wordt gelegd tussen het individuele gebruik van 
verkeersvoorzieningen en de betaling door de verkeersdeel
nemers. Hierbij dient in beginsel, voorzover technisch 
mogelijk en economisch verantwoord is, rekening te wor
den gehouden met kosten verschillen van individuele ver
plaatsingen naar plaats en tijd. 
c. Voor het autoverkeer moeten, in samenwerking tussen 

plaatselijke overheid en particulieren, rendabele par
keergelegenheden worden gesticht. 

11. 15 Geleidelijk en in samenhang met het gestelde onder 
11. 14 b. dient de fiscale behandeling van verkeer en 

vervoer te worden veranderd. De heffingen moeten in gro
tere mate dan thans het geval is aan het gebrulk van ver
keers en vervoersvoorzieningen worden gerelateerd, 
waarbij de opbrengsten worden aangewend ter financiering 
van de overheidsuitgaven op het gebied van verkeer en 
openbaar vervoer, een en ander met inachtneming van on
der 1 genoemde voorwaarden. 
Ten behoeve van de algemene overheidsmiddelen mogen 
verkeer en vervoer (via omzet belasting en benzine accijns) 
niet zwaarder worden belast dan de overige sectoren van de 
economie. 

Toelichting: De voorgestane specifieke gebruiksheffingen 
komen aldus in de plaats van de huidige inef

ficHinte heffingen op het bezit en ongedifferentieerde gebruik 
van motorrijtuigen (extra - omzet belasting en de steeds 
terugkerende verhogingen van de benzine-accijns). Zij be
hoeven geenszins een lastenverzwaring voor de bezitters 
van motorrijtuigen te betekenen. 

11.2 Goederenvervoer 

Uitgangspunt behoort te zijn, dat het goederenver
voer een zelfstandige en volwaardige economische aktivi
teit is, die binnen het algemene handelspolitieke beleid in 
beginsel niet dienstbaar mag worden gemaakt aan andere 
belangen. 

11. 21 Overheidsinvesteringen ten behoeve van de havens 
moeten worden getoetst op hun maatschappelijk nut 

en rentabiliteit. Daartoe dient een centraal beleid te wor
den gevoerd, ten aanzien van de zeehavens. Dit is te meer 
nodig, daar in Europees verband een coordinatie op dit 
gebied hoort te komen. 

11. 22 Ingeval van beperkingen op het wegverkeer dient de 
overheid te overwegen, deze ook voor het goederen

vervoer over de weg te laten gelden. Eventuele maatrege
len moeten in nauw overleg met de organisaties van be
roepsvervoerders getroffen worden. 

11. 3 Verkeersveiligheid 

11. 31 Verbetering van de rijopleiding is noodzakelijk. 
a. Artikel 208 van de grondwet (vrijheid van onderwijs) 

dient daartoe z6 te worden gewijzigd, dat aileen zij rij
les mogen geven, die voldoen aan wettelijk te stellen eisen. 
Tot nu toe kan de overheid slechts t. a. v. het lager en. mid
delbaar onderwijs eisen stellen voor wat betreft de vakbe
kwaamheid e. d. van de leerkracht. 
b. Voor beroepschauffeurs op groot materieel moet er een 

vakopleiding komen, gericht op het rijden met oplegger
combinaties en trucks met aanhanger, ook in het internatio
nale verkeer. 

11. 32 In afwachting van een grondwetswijziging als hoerbo
ven bedoeld moet het rijden onder toezicht op korte 

termijn nader worden geregeld. D'66 heeft daarover een 
initiatief wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend. 

11. 33 Er dient meer aandacht te worden besteed aan het 
aanleren van veilig verkeersgedrag; 

a. de specifieke mogelijkheden, die de televisie daartoe 
biedt, behoren intensiever te worden benut, 

b. het verkeersonderwijs moet in het leerprogramma van 
het voortgezet onderwijs worden opgenomen (aanvuiling 

mammoetwet). 

11. 34 De verkeersregels zijn thans vrijwel geheel neerge-
gelegd in een Koninklijk Besluit, hetgeen betekent 

dat ze vrijwel geheel buiten het parlement om tot stand ko
men en worden gewijzigd. Het belang, dat deze voor
schriften hebben voor de gehele bevolking, lijkt ons rede ze 
niet langer buiten de parlementaire kontrole te houden. 
Daarom moeten ze in de verkeerswet, die in voorberei
ding is, worden opgenomen. 

11. 35 De eisen van de geestelijke en lichamelijke geschikt
heid tot het besturen van motorrijtuigen behoren door 

de overheid te worden vastgesteld en openbaar te zijn. 

Toelichting: De normen, die nu worden gehanteerd, zijn bij 
het Centraal Bureau voor de afgifte van rij

vaardigheidsbewijzen (een particuliere stichting, waarin 
o. m. de verkeersbonden samenwerken) in de praktijk ge
groeid en nimmer gepubliceerd. 

11. 36 De kontrole op de naleving van de verkeersvoorschrif-
ten dient geintensiveerd te worden en beter gericht, 

met name vanwege de preventieve werking die ervan uitgaat. 
Bij die kontrole dient niet aileen worden gelet op de bepa
lingen, die de veiligheid op de weg betreffen, maar ook op 
die, welke zijn gericht op de doorstroming van het verkeer. 

11. 37 Vastlegging van betrouwbare ongevalsgegevens is 
van vitaal belang voor het wetenschappelijk onder

zoek ten behoeve van de verkeersveiligheid en voor de op
sporing van "zwarte plekken" in het wegennet. Alleen al 
hierom behoort de politie bij aanrijdingen zoveel mogelijk 
proces-verbaal op te maken. 

Toelichting: Sinds 1 januari 1967 blijft bij aanrijdingen met 
louter blikschade beneden f 1000,- proces

verbaal achterwege. Dit beleid is onrechtvaardig: het valt 
niet te verdedigen, dat men bij het veroorzaken van zeg 
f 900,- schade veelal geen proces-verbaal krijgt, maar 
voor een verkeersovertreding, die toevailig niet tot scha
de leidt, veelal wel. Bovendien plaatst het weggebruikers, 
die schade lijden door toedoen van een ander, voor moei
lijkheden als vergoeding van die schade uitblijft. 

11. 38 Gevaarlijke verkeersdeelnemers moeten zoveel mo-
gelijk van de weg worden geweerd. Daartoe dienen de 

Officieren van Justitie de bevoegdheid te krijgen een onder
zoek te vorderen naar de lichamelijke en geestelijke ge
schiktheid tot en de rijtechnische bekwaamheid in het be
sturen van motorrijtuigen, wanneer zij vermoeden, dat de 
houder van een geldig rijbewijs ongeschikt of onbekwaam 
is. Als het genoemde onderzoek ongunstig uitvalt, wordt het 
rijbewijs van de betrokkene ongeldig verklaard. 

Toelichting: Deze bevoegdheid is van groot belang voor de 
verkeersveiligheid. Thans komt zij aileen toe 

aan sommige hoge politie-amtenaren. 
De Officieren van Justitie beslissen op basis van door de 
politie opgemaakte processen-verbaal over het al dan niet 
vervolgen van verkeersdeelnemers. Als aanvuiling op de in 
die verhalen vermelde gegevens, beschikken zij bovendien 
over het zogenaamd justitieel dokumentatieregister. Daarin 
staat van iedereen vermeld of hem vrijheidsstraffen, ont
zeggingen van rijbevoegdheid of geldboeten van meer dan 
f 40,- zijn opgelegd en - zo ja - waarvoor, zodat brok
kenmakers, om wie het hier gaat, meteen opvallen. 
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11. 4. LUCHTVAART 

De enorme technologische ontwikkelingen in de luchtvaart 
zullen investeringen van astronomische omvang tot gevolg 
hebben, die geen enkelland of geen enkele maatschappij 
zich kan veroorloven. 
Om de steeds sneller opkomende concurrentie van de Ame
rikaanse en Russische luchtvaart het hoofd te bieden, die
nen initiatieven ondernomen te worden tot samenbundeling 
van de West-Europese luchtvaart (geen fusies) door middel 
van bijvoorbeeld een internationale overeenkomst in de trant 
van het EGKS-verdrag. Slechts hierdoor zal een evenwichti
ge verdeling per gebiedsdeel mogelijk worden. Het uitgangs
punt van bedoelde samenbundeling moet zijn het op basis van 
rentabiliteit gezamelijk exploiteren van het luchtvervoer 
door de economisch zelfstandige maatschappijen. 

11. 41. Op regeringsniveau dient het initiatief genomen te 
worden tot oprichting van een overkoepelend West

Europees lichaam, waarin zowel regeringen als luchtvaart
maatschappijen zijn vertegenwoordigd. Dit supra-nationaal 
orgaan dient als onderhandelingspartner op te treden ter 
verkrijging van landingsrechten en behoort verantwoording 
verschuldigd te zijn aan het West-Europees parlement. Dit 
toporgaan dient voorts een centraal financieringsfonds, een 
centraal aankoopfonds en een centraal boekingskantoor te 
beheren, evenals een centraal opleidingsinstituut voor vlie
gend personeel. 

11. 42. Voor het exploiteren van intercontinentale lijnen 
moet de wereld, naar Amerikaans voorbeeld, in ge

bieden worden verdeeld, waarna voo:rts voor het noorden, 
het midden en het zuiden van West-Europa telkens ~~n su
pra-nationale maatschappij dient te worden gesticht om de 
verbindingen tussen het eigen gebiedsdeel en de overige ge
bieden van de wereld te onderhouden. 

11. 43. Het inter-Europese luchtverkeer moet als binnen-
lands verkeer worden beschouwd en door de bestaan

de maatschappijen gepoold worden volgens een nieuw op te 
zetten lijnennet, waarin mede de aan- en afvoerfunctie ten 
behoeve van de intercontinentale lijnen is opgenomen. 

11. 44, Zolang deze structuren niet zijn aanvaard, dienen de 
Nederlandse luchtvaartbelangen, ook de binnenland

se, te worden beschermd tegen discri.minerende maatrege
len van derden, omdat de praktijk uitwijst, dat de bestaan
de internationale verdragen ten aanzien van de "vijfde vrij
heid" (Chicago 1944) veelal M eenzijdig, ten eigen bate, ge
ihterpreteerd worden. 

h) Ruimtelijke ordening 

Aan het hoofdstuk 12 "Ruimtelijke ordening" een nieuwe pa
ragraaf toevoegen als volgt: 

12.2 INRICHTING VAN LANDELIJKE GEBIEDEN 

12. 21. Binnen het raam van het algemeen planologisch be-
leid behoort in de landelijke gebieden en dorpen 

ruimte te bestaan voor veelsoortige woonfuncties. Ontwikke
lingen op het gebied van nieuwe woonvormen en tweede wo
ningen vragen om nadere studie en bestuurlijke begeleiding. 

12. 22. Het is noodzakelijk ruimtelijke en financH:\le ontwik-
kelingsplannen voor de recreatie op te stellen, uit

gaande van de behoefte aan diversiteit. Hierbij dient niet ai
leen gedacht te worden aan grote groenelementen bij de ste
delijke centra, maar ook aan recreatievoorzieningen en aan 
landschapsverzorging b. v. in het kader van landreconstruc
ties. 

12. 23. Naast de uitvoering van constructieve maatregelen 
moet de landschapszorg zich blijvend beijveren voor 

het behoud van karakteristieke landschappen. Waar de agra
risch noodzakelijke schaalvergroting uit een oogpunt van 
landschapsbehoud onaanvaardbaar is of waar de landbouw
gronden op grotere schaal uit cultuur worden genomen, die
nen voor de agrarische bevolking aanvullende of alternatie
ve inkomensmogelijkheden te worden geschapen. Voor het 

behoud van deze gebieden als parkgebieden moeten daarna 
andersoortige functies tot ontwikkeling worden gebracht. 

12. 24. Bij het streven naar milieubehoud verweven zich de 
belangen van na tuurbehoud en landschapszorg, waar

bij de bescherming van natuurgebieden en de landschappelij
ke differentia tie van betekenis zijn. (zie ook paragrafen 14.5 
en 14. 6). 

12. 25. Met name voor de landelijke gebieden in de omge-
ving van stedelijke agglomeraties (de zg. bufferzo

ne's) biedt de ruilverkaveling onvoldoende mogelijkheden 
voor niet-agrarische ontwikkelingen. Op korte termijn moet 
begonnen worden met het ontwerpen van een landinrichtings
wet, die in ieder geval de verwerving, de inrichting en het 
beheer van de betreffende gronden zal regelen. Aankoop 
c. q. onteigening van het gehele betrokken gebied door de 
centrale overheid is wenselijk. De inrichting ea het beheer 
kan het best geschieden door een nieuw te stichten over
heidsdienst (zie 12. 26. ). 

12. 26. Er bestaat ernstige zorg of binnen de huidige depar-
tementale structuur genoeg aandacht gegeven kan 

worden aan de recreatieproblematiek, zoals die zich o. a. 
in het Deltagebied, bij nieuw gewonnen gronden en bij de 
bufferzone's manifesteert. Een nieuw te stichten Rijks
dienst voor de Openluchtrecreatie, ressorterend onder het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
zou - op basis van meerjarenplanning - een doeltreffend en 
gecoordineerd recreatiebeleid kunnen voeren. 

12. 27. Bij het gehele inrichtingsbeleid in landelijke gebie-
den is een verdergaande inspraak van de betrokke

nen noodzakelijk. Bij de voorbereiding van plannen dient 
vroegtijdig volledige informatie te worden gegeven, terwijl 
ook voorlichting gewenst is over alle aspecten van de ruim
telijke ordening die de leefbaarheid van het milieu raken. 

Referentie: Rapport "Inrichting van landelijke gebieden", 
bestelno. XIII bij het secretariaat. 

Aan het hoofdstuk 12 "Ruimtelijke ordening" wordt de vol
gende paragraaf toegevoegd : 

12. 3. MONUMENTENZORG 

12. 31. Bij het monumentenbeleid verdient de aanwijzing van 
"beschermde stads- en dorpsgezichten" voorkeur 

boven de bescherming van afzonderlijke objecten in een ove
rigens ontzielde omgeving. De restauratie en instandhou
ding van monumenten met name in dergelijke beschermde 
stads- en dorpsgezichten dient met kracht te worden bevor
derd. Gestreefd moet worden naar het behoud van een sterk 
gemengd grondgebruik in de oude binnensteden, omdat dit 
mede bepalend is voor het karakter daarvan. 
Toelichting: 
De toenemende belangstelling voor het wonen en vertoeven 
in de oude binnensteden wordt bepaald door de sfeer, het 
karakter, de veelzijdigheid en de kleine schaal van deze aK:K 
oude stadskernen. Door de restauratie van afzonderlijke 
panden, gepaard gaande met onzorgvuldige nieuwbouw, ver
keersdoorbraken en een ontmenging van de gebruiksfunc
ties, kan de aantrekkelijkheid van de binnensteden niet wor
den gegarandeerd. 

12. 32. Aan de particuliere eigenaren van kastelen en ande-
re grote objecten, die uitzonderlijke onderhoudskos

ten vergen, dienen behalve restauratie-subsidies ook be
langrijke fiscale faciliteiten te worden verleend, mits deze 
objecten voor het publiek toegankelijk worden gesteld. 
Toelichting : 
De onderhoudslasten van kastelen en landgoederen zijn voor 
particuliere eigenaren niet meer te dragen. Bij overdracht 
van deze bezittingen en ingebruikstelling als jeugdherberg, 
rusthuis, hotel, e. d. wordt het karakter veelal aangetast. 
Indien de particuliere eigenaren bereid zijn om een groot 
gedeelte van hun bezit voor het publiek open te stellen, zou
den daaraan, evenals in andere landen, belangrijke fiscale 
voordelen moeten worden verbonden. 

Referentie: Rapport "Verdient de Monumentenzorg meer 
aandacht?", gratis verkrijgbaar. 
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i) Kinderbescherming ·-~~I.e l£( 

Aan het hoofdstuk 14 "Volksgezondheid" toevoegen een nieu
we paragraaf 14. 7. als volgt: 

KINDERBESCHERMING 

14. 71. De organisatiestructuur van de kinderbescherming 
dient te worden verbeterd. De particuliere inrichtin

gen kunnen een zekere autonomie behouden, maar het peda
gogisch en therapeutisch beleid dient door de overheid ge
coordineerd, gecontroleerd en begeleid te worden. 
Toelichting: 
Een effectieve contr6le of inspectie op het pedagogisch en 
therapeutisch beleid in de particuliere kindertehuizen ont
breekt. Ook ontbreekt een overheidsbeleid op lange termijn, 
op basis waarvan men de inrichtingen zou kunnen adviseren. 
Dit alles is minstens nodig wil men de tehuizen aan hun doel 
doen beantwoorden. 

14. 72. De kinderbeschermingstehuizen dienen in regionale 
samenwerkingsverbanden te worden georganiseerd 

(z. g. cluster-systeem). 
Toelichting : 
De adviserende en plaatsende instanties hebben weinig over
zicht over de opvoedings- en behandelingsmogelijkheden per 
inrichting. De inrichtingen zelf letten meer op de vraag of 
een kind in de inrichting past dan op de vraag of het kind de 
noodzakelijke opvoeding of behandeling krijgt. Regionale sa
menwerking zou verstrekkende gevolgen hebben voor: 
a. begeleiding, c. q. behandeling van de gezinnen waaruit de 

pupillen afkomstig zijn; 
b. aansluiting van onderzoek en uitvoering van opvoedings-, 

c. q. behandelingsplan; 
c. voortdurende evaluatie van de gegeven adviezen; 
d. onderlinge contacten der staven van de verschillende in-

richtingen; 
e. uniforme rapportering; 
f. gecentraliseerde nazorg; 
g. groter evenwicht tusscn vraag en aanbod van pupillen; 
h. financieel efficienter beleid, waardoor onderbezetting 

wordt verminderd; 
i. betere researchmogclijkheden; 
j. betere doorstroming. 

Van het hoofdstuk 14 "Volksgezondheid" toevoegen aan de 
paragraaf 14.1 "Gezondhcidszorg" een nieuw artikel14.15. 
als volgt: 

14.15. Mede als gevolg van het structurele tekort aan medi-
ci zijn de mogelijkheden voor psychotherapeutische 

behandeling onvoldoende. In dit kader is het van groot be
lang, dat o. a. door psychologen ontwikkelde gedragsthera
pie, die blijkens recente onderzoekingen voor bepaal<j.e ge
vallen zeer effectief is gebleken, op dezelfde basis kan wor
den beoefend als de overige therapievormen. Mits aan nor~ 
men van deskundigheid is voldaan, zal men aan de gekwali
ficeerde gedragstherapeut redelijke honoreringsmogelijkhe
den moeten bieden. De ziekenfondsen zullen hiervoor in o
verleg met de overheid passende regelingen moeten ontwik
kelen. 
Het spreekt vanzelf, dat de psychotherapeut er aan is gehou
den met een medicus over de te behandelen patienten over
leg te plegen. 

Referentie: Nota "Kinderbeschermingstehuizen". 

DE DERDE KAMER 
De fractie van D'66 zal haar beleid in het openbaar 
verdedigen. De vergadering is voor iedereen toe
gankelijk. 

Zaterdag 14 juni, 11 uur. 
Eindhoven. 

j) Gezondheidsbescherming ~ ~~1-rA:-___, 
Paragraaf 14. 5 "Gezondheidsbescherming wordt vervangen 
door de volgende tekst: 

14. 5. ALGEMENE GEZONDHEIDSBESCHERMING 

Bij integrale planning van het beleid op lange termijn moet 
ook de bescherming van een gezond leefklimaat in het be
leid worden geintegreerd (zie hoofdstuk 6). 

14. 51. De sterk toenemende vervuiling van tucht, water en 
bodem vormt een dusdanige bedreiging van de hele 

volksgezondheid dat aan de bestrijding van deze milieuver
ontreiniging een hoge prioriteit moet worden verleend. Deze 
prioriteit noodzaakt het inschakelen en coordineren van al 
het wetenschappelijk potentieel ter bestudering en ter be
strijding van dit probleem. In de huidige situatie zijn bij de 
overheid vele tientallen aparte instituten, diensten en in
stellingen bij het bestuur inzake gezondheidsbescherming 
betrokken. Deze "balkanisatie" in het beleid dient te worden 
vervangen door een meer effi-integratie van aile krachten. 
Dit moet leiden tot de oprichting van een zelfstandig "Cen
traal/Rijks Instituut voor de Gezondheidsbescherming". Dit 
nieuwe instituut dient aan alle organisatorische en weten
schappelijke eisen van het ogenblik te voldoen. 

14. 52. Het beleid inzake gezondheidsbescherming is ten 
nauwste verbonden met de technologische planning in 

ons land. Het verdient aanbeveling het gewenste Ministerie 
voor Technologische Ontwikkeling (zie art. 8. 02) ook met de 
uitvoering van een adequate gezondheidsbescherming te be
lasten. Op grond hiervan zou ook het met medische, chemi
sche en andere deskundigen bemande Centrale Instituut voor 
Gezondheidsbescherming onder dit ministerie moeten res
sorteren. 

14. 53. Teneinde over een fundamenteel overzicht van de we-
tenschappelijke achtergronden van de gezondheidsbe

scherming te beschikken, is het wenselijk dat dit vak bij 
verscheidene universiteiten en technische hogescholen aan 
het studie- en onderzoekprogramma wordt toegevoegd. 
Door deze opleidingen zal in de toekomst het beschikbaar 
zijn van de nodige deskundigen op dit gebied worden verze
kerd. 

14. 54. De kosten verbonden aan een omvangrijk stelsel van 
maatregelen ter bestrijding van de milieuverontrei

niging moeten verhaald worden op die groepen van bedrijven 
of gebruikers, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor 
de verontreiniging van ons leefmilieu. 
Toelichting : 
Het is duidelijk, dat niet kan worden volstaan met een bij
drage aan b. v. het landelijk meetnet voor luchtvervuiling 
(kosten geschat op 15-30 miljoen gulden)! 

14. 55. Het algehele beleid inzake gezondheidsbescherming, 
omvattend aile bovengenoemde punten, dient wette

lijk te worden geregeld in een algemene Wet op de Gezond
heidsbescherming. 

14. 56. Teneinde voor onze industrie een eerlijke concurren-
tiepositie te waarborgen moet de Nederlandse rege

ring de nodige stappen ondernemen om te komen tot eenhar
monisering van de diverse nationale wetgevingen inzake ge
zondheidsbescherming in West-Europa. Dit mag ons er niet 
van weerhouden de maatregelen die door onze Nederlandse 
omstandigheden dringend gewenst zijn, zo spoedig mogelijk 
in te voeren. 
N. B. Deze taak moet bij voorkeur aan het Ministerie voor 

Technologische Ontwikkeling worden opgedragen 

14.57. In parlementaire "hearings" dienen ook ambtelijke 
deskundigen of specialisten vrijelijk van hun weten

schappelijke en technische inzichten te mogen getuigen, ook 
al zouden deze in strijd zijn met de officHHe beleidslijn van 
de betreffende of van andere ministers. Aile wettelijke be
letselen voor een dergelijke vrije meningsuiting van ambte
lijke deskundigen en specialisten dienen te worden weggeno
men. 
N. B. Op deze wijze kunnen deze vrij "technische" zaken 
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door een betere informatie dichter bij de kiezer wor
den gebracht. 

14. 58. De bestaande tekst van artikel 14. 52. (ond 12, blz. 
51), behoudens dat de eerste zin "Een effectievere 

.... is noodzakelijk", wordt vervangen door de volgende 
tekst: Een meer effectieve bestrijding van het lawaai ver
oorzaakt door verkeer, luchtvaart, industrieen enz. is 
dringend noodzakelijk. Vooral de geluidshinder door lucht
verkeer van de luchthaven Schiphol overschrijdt het toelaat
bare. 

Na paragraaf 14. 5 "Algemene Gezondheidsbescherming" 
wordt een nieuwe paragraaf ingelast met de volgende tekst: 

14. 6 MILIEUHYGIENE 

14. 61. Teneinde de luchtverontreiniging vooral in onze ste-
delijke gebieden te beperken dient het gebruik van 

aardgas als energiebron krachtig te worden gestimuleerd. 
Toelichting : 
Gezien hun relatief hoge "bijdrage" aan de luchtverontreini
ging wordt hierbij vooral gedacht aan een eventueel ver
.plichte invoering van aardgas bij krachtcentrales, zowel van 
de overheid als van de grote industrieen. Het gebruik van 
olie (die meestal 1 a 4% zwavel bevat) als energiebron voor 
deze krachtcentrales dient door invoering van een "veront
reinigingsheffing" op deze olie minder aantrekkelijk te wor
den gemaakt. 
Ook aan bepaalde kleine ondernemingen dient aardgas zo 
goedkoop mogelijk ter beschikking te worden gesteld; met 
name wordt gedacht aan een gesubsidieerde overschakeling 
op aardgas bij de vele dicht bij de randstad gelegen tuin
bouwbedrijven. 

14. 6g.)~.~, ')i:>}jl;lrage" van het verkeer aan de luchtverontrei-
niging dient sterk te worden gereduceerd. Dit zou 

kunnen worden gerealiseerd door het opleggen van bepaalde 
verontreinigingsheffingen, bijvoorbeeld op loodverbindingen 
aanwezig in benzine, op motoren die uitlaatgassen met een 
hoog gehalte aan verontreinigingen produceren en op diesel
olie die veel zwa vel beva t. 
Toelichting : 
Dit programmapunt is een toepassing van het algemene 
principe, geformuleerd in art.14. 5. De productie van 
"schonere" verbrandingsmotoren of van een electrische 
voortstuwing zal hierdoor worden gestimuleerd, evenals de 
invoering van "schonere" brandstoffen. Een andere m()thode 
zou zijn het voorschrijven van strenge normen voor de e
missies van koolmonoxide, koolwaterstoffen, loodverbin
dingen, stikstofoxiden en andere schadelijke stoffen, waar
aan alle nieuwe voertuigen moeten voldoen. 
Het zou onbillijk zijn stringente beperkingen op te leggen 
aan de industriele emissies zonder ook de schadelijkheid 
van automobielgassen te willen verminderen. 

14. 63. De yestiging van zeer sterk milieuverontreinigende 
of risico dragende industrieen in bepaalde streken 

met een hoge bevolkingsdichtheid inoet op grond van de te 
verwachten schade en hinder voor de omwonenden ontoelaat
baar worden geacht. 
Toelichting : 
Bepaalde chemische industrieen zullen in het algemeen 
slechts in zo'n geringe mate kunnen bijdragen tot de werk
gelegenheid, dat dit voordeel niet opweegt tegen de te ver
wachten hinder en risico's voor de vele omwonenden. Bij de 
beoordeling van een vestiging van "matig sterk vervuilende" 
industrieen dient een zo groot mogelijke openbaarheid te 
worden betracht en dienen de betrokken burgers een reele 
inspraak bij de besluitvorming te krijgen. 

Referentie: Discussienota's "Toekomstbeleid inzake ge
zondheidsbescherming" en "Luchtverontreini
ging", bestelno. XII. 

V Naar een nieuwe bestuurlijke indeling 

Het huidige overheidsbeleid inzake gemeentelijke herinde
lingen wordt steeds meer als onbevredigend ervaren. Het 
nu eens hier, dan weer daar wat bijschaven van de bestaan
de bestuursstructuur is niet meer afdoende. De huidige 
provinciale indeling is al evenzeer verouderd. Wat nodig 
wordt is een geheel nieuwe conceptie. Van verschillende 
zijden is de wens uitgesproken dat op het congres in mei 
a. s. een informele discussie zal worden gevoerd over de 
bestuurlijke organisatie van Nederland. 
Binnen D'66 zijn reeds verschillende commissies en 
werkgroepen bezig met studie over de richting van z'n nieu
we bestuurlijke indeling. Ten eerste omdat - naar alge
meen gevoelen - de bestaande structuur steeds onhoud
baarder wordt. Ten tweede omdat D'66 bij de opstelling van 
provinciale en gemeentelijke programma's met deze pro
blematiek geconfronteerd wordt. En ten derde omdat D'66 
in de verkiezingsstrijd duidelijk zal moeten maken waarom 
de bestuurlijke indeling in Nederland ons bezighoudt; welke 
suggesties er in onze kring leven; en op welke wijze onze 
vertegenwoordigers op landelijk, provinciaal en gemeente
lijk niveau de zo noodzakelijke vernieuwing zullen be
vorderen. 

Enige overwegingen bij een wijziging 

1. Provincies als schokbreker. De huidige provincies fun
geren meer als schokbrekers tussen rijk en gemeenten 
dan als een volwaardig politiek orgaan. De oorzaken 
daarvan zijn vele. Enerzijds zijn zij gelegen in het ge
brek aan openheid van het bestuur en in de geringe be
trokkenheid van de burgers daarbij (benoeming C. d. K., 
geringe frequentie van Statenvergaderingen, onvoldoende 
controle van provinciale diensten). Anderzijds fungeren 

de provincies vooral als toezichthouder voor de ge
meenten, zonder duidelijk te maken welke concrete ta
ken er reeds bestaan (b. v. op het gebied van de ruim
telijke ordening ) en welke er zouden moeten bestaan. 

2. Provincies niet in tel. Bij het rijk en de grote gemeen
ten zijn de provincies - behoudens bij zaken als elek
triciteitsvoorziening, waterschappen, wegenbouw e. d. -
niet in tel. Dat wreekt zich met name op het stuk van een 
genuanceerd welvaarts- en welzijnsbeleid. In dit opzicht 
moet de centrale overheid van te grote afstand teveel za
ken op het punt van uitvoering in de hand houden. Ook zijn 
de huidige provincies in economisch opzicht moeilijk te 
onderscheiden van hun buurprovincies. Cultureelligt de 
zaak gecompliceerder, omdat sommige provincies wel 
samenvallen met traditioneel gegeven culturele eenhe
den. 

3. Provincies als administrateur. Het grootste bezwaar van 
de huidige indeling en van de verdeling der taken is mis
schien wel gelegen in de te administratieve behartiging 
van de gemeenschapskwesties. Zonder dat dit nu direkt 
behoeft te leiden tot achterstelling van bepaalde gebie
den of taken,, is het toch onaanvaardbaar dat de ordening 
van de maatschappij grotendeels buiten de mensen om 
geschiedt waarvoor de orde bedoeld is. Vandaar dat 
herindeling van taken en wijziging in de schaal der be
voegdheden vooral moet worden gezien als het middel 
om mens en en instellingen in de regio' s duidelijk te 
maken, dat zij binnen bet kader van nationale raamplan
nen hun eigen toekomst kunnen bepalen. 

4. Noodzaak van grotere bestuurseenheden. Steeds meer 
blijkt dat zelfs vrij grote gemeenten niet meer in staat 
zijn in eigen beheer een aantal onderwerpen van gemeen-
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telijke zorg op effici~nte wijze uit. te voeren. Enerzijds 
is dit een gevolg van de technologische ontwikkeling, die 
geleid heeft tot een aanzienlijke vergroting van de meest 
economische bedrijfsgrootte. Anderzijds is er de 
schaalvergroting van de "afhankelijkheden", waardoor 
belangrijke gemeentelijke besluiten zelden genomen kun
nen worden zonder overleg met andere instanties. 
Tot nu toe heeft men getracht deze problemen het boofd 
te bieden door samenvoeging van gemeenten en door het 
cre~ren van hoven- en intergemeentelijke samenwer
kingsverbanden. 

5. Burgers binnen de bestuurlijke sfeer. Als laatste over
weging moet gelden dat de bestuurlijke sfeer wel op al
lerlei pun ten raakt aan het wel en wee van de burger, 
doch dat deze burger weinig mogelijkheden ziet om in 
gezamenlijk verband iets te doen aan de vormgeving van 
zijn directe omgeving. Uit studies, ook van D'66 (Leid
schendam), is wel gebleken dat de burgerij er wel behoefte 
aan heeft dicht bij haar bestuurders te staan. 

Enige D'66-uitspraken 

In het partij programma van D' 36 vinden we onder het 
hoofd Staatsrecht (art. 10): "Waar decentralisatie mogelijk 
is, is zij gewenst. Voorwaarde voor decentralisatie is dat 
de plaatselijke besturen over voldoende bestuurskracht 
beschikken. Vorming van bovengemeentelijke organen moet 
wor'den gestimuleerd. Hierbij mogen de provinciale gren
zen geen hinderpaal zijn, wanneer de doeltreffendheid de 
overschrijding van deze grenzen zou vergen. Hervorming 
van de bestuursstructuur van gemeenten en provincies 
dient te worden bestudeerd. " 
In de toelichting wordt dan nog gespr-oken over de bevorde
ring van dorps- en wijkraden met reele bevoegdheden. 
In de bijlage van resolutie 1, aanvaard op het congres in 
Leiden, staat vermeld dat planning en participatie op re
gionaal niveau betekent:"wijziging van de provinciale gren
zen en vermindering van het aantal provincies" en op lo
kaal niveau: "bevordering van de samenwerking tussen ge
meenten en integratie in stadsgewestelijke verbanden". 

Enige alternatieven voor een wijziging 

1. Stadsgewesten en grote gemeenten. De Raad van Advies 
voor de Ruimtelijke Ordening hinkt in zijn advies wat op 
twee gedachten. Voor· de gebieden buiten de grote stede
lijke zones geeft men de voorkeur aan grote gemeenten 
op gewestelijke schaal. Binnen de stedelijke zones voelt 
men er meer voor bepaalde bestuurstaken uit het geheel 
van de gemeentelijke taakvervulling te lichten en daar
voor nieuwe bestuurslichamen (gewesten) in het leven te 
roepen. Het gewest wordt dan gezien als een aanvullend 
bestuursorgaan dat samen met de gemeenten in zijn ge
bied de lokale bestuurslaag vormt. Voorts wordt gepleit 
voor territoriale bestuurscommissies, zoals dorps- en 
wijkraden, met reele bevoegdheden en redelijke finan
ciele mogelijkheden. 

2. Stads- en streekgewestgemeenten. Een voorstel dat in 
dezelfde richting gaat als het vorige, werd onlangs door 
H. A. Nijssen gepresenteerd in het Tijdschrift voor Over
heidsadministratie. Hij denkt aan 126 stads- en streekge 
westgemeenten. De besturen daarvan kunnen worden 
bijgestaan door territoriale en functionele (b. v. jeugd
of sport-) raden. Het aantal provincies kan worden te
ruggebracht tot vier. 

3. Gewesten i. p. v. intergemeentelijke samenwerking. 
Het Instituut Contact Randgemeenten heeft onder leiding van 
prof. H. A. Brasz een rapport uitgebracht "Bestuur in 
agglomeratie", waarin gepleit wordt voor een gewestwet. 
Ervan uitgaande dat het niet verstandig is de sociaal
economische en ruimtelijke ontwikkeling van een rela-
tief groot gebied via de Wet gemeenschappelijke rege
lingen te realiseren moet naar de vorming van 30 t.ot 50 
gewesten gestreefd worden (met gekozen gewestraad). 
Naast de gemeenten, die blijven bestaan, moeten ook de 
gewesten zelf taken kunnen uitvoeren. 

4. Vier bestuurslagen. Enigszins in dezelfde richting gaat 

het voorstel van D'66-lid Fons Erens, die hetland ziet 
als een bestuursniveau voor de grote lijn. Het land stelt 
hij zich opgedeeld voor in drie provincies. Per provin
cie kan vervolgens een aantal gerio' s onderscheiden wor
den met een omvang als b. v. de Oostelijke Mijnstreek of 
Rijnmond. De gemeente wil hij handhaven als een basis
gemeenschap. In totaal komt hij dus tot vier bestuursla
gen. 

5. Gewesten i; p. v. provincies. D'66-lid A. R. van der 
Burg wil de provincies geheel laten verdwijnen. Het land 
wordt in plaats daarvan direct verdeeld in 30 tot 50 ge
westen, zodanig gekozen dat ze logische sociaal-econo
mische eenheden vormen. Sommige ervan zullen nood
zakelijk groot zijj (Rijnmond), ·andere relatief klein. 
Onder de gewesten behoren geen taken, die thans bij het 
rijk behoren, maar wel provinciale taken en sommige 
gemeentelijke taken (nl. die waar schaalvergroting grote 
besparingen oplevert). De gewesten denkt hij zich ver
deeld in een tamelijk groot aantal buurtschappen, met 
een eigen budget ·en vooral sociale taken. 

Een conclusie en enige vragen 

De hiervoor genoemde alternatieven stemmen overeen wat 
betreft de behoefte aan nieuwe bestuurseenheden, die geo
grafisch kleiner zijn dan de huidige provincies, maar gra
ter dan de bestaande gemeenten. Deze bestuurseenheid wordt 
aangeduid als gewest of gewestgemeente. Verschil van me
ning bestaat over de vraag of tussen het rijk en het gewest 
nog een afzonderlijke bestuurslaag aanwezig moet zijn. Som
migen denken hierbij aan drie of vier landsdelen met grote
re bevoegdheden dan de huidige provincies, ten koste van 
de bevoegdheden van het rfjk. Anderen willen de provincies 
handhaven, terwijl er ook voorstanders zijn van het gewest 
als bestuurslaag direkt onder het rijk. Onder de gewesten 
is waarschijnlijk wel een volgende bestuurslaag nodig, in de 
vorm van gemeenten of van dorps- en wijkraden (dit laatste 
is geen echte bestuurslaag). 
Op het a. s. congres zal getracht worden via een vragenlijst 
nate gaan in welke richting de gedachten van D'66 gaan. Deze 
vragenlijst kan opgenomen worden in het amendementen
boekje, dat kort voor het congres gereedkomt. Voorlopig 
zouden ter discussie binnen de afdelingen reeds de volgende 
zes vragen kunnen worden gesteld 

a. In het gewenst in de komende jaren de bestuurlijke inde
ling van Nederland fundamenteel te veranderen? 

b. Is het gewenst dat D'66 nog voor de verkiezingen in 1970 
tot een uitspraak komt omtrent de richting van die ver
andering? 

c. Moet men het aantal bestuurslagen 
- uitbreiden tot 4 ? 
- gelijk laten? 
- verminderen tot 2? 

d. Moet men de provincies 
- vergroten tot landsdelen? 
- laten zoals ze zijn? 
- verkleinen tot gewest? 

e. Indien men landsdelen wenst, moet het rijk dan een deel 
van zijn bevoegdheden daaraan overdragen? 

f. Moet men de gemeenten 
- vergroten tot gewesten? 
- laten zoals ze zijn? 
- verkleinen tot dorps- en wijkraden? 

Opgemerkt wordt dat bij de vragen d. en f. ev. tegelijker
tijd voor de eerste en de laatste mogelijkheid gekozen kan 
worden. Tenslotte zou men zich in de afdelingen kunnen be
raden over de mogelijkheden, binnen de· huidige structuur 
tegemoet te komen aan de bezwaren zoals die bij de "over
wegingen" zijn gesignaleerd. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 1968 

Balans per 1 januari 1968 Kas, Bank, Giro 
Machines en Inventaris 
Voorraad drukwerk 
Waarborgsom pand 
n. t. o. diversen 
Exploi ta tie sal do 

f 6813,39 
f 8137,05 

f~
f 1411, 65 

2250,00 
268,12 

24234,42 

f 43114,63 

Krediteuren f 
Lening Democraat f 
Leningen van Leden ~f 
Afbetalingen machines 
n. t. b. verkiezingskosten 

33033,58 
1383,75 
3200,00 
3938,30 
1559,00 

f 43114,63 

E xploitatierekening 
over het boekjaar 1968 

Afschr. machines en Inventaris f 
Lonen en Soc. Lasten ff 
Werkstudenten 

3811,32 
27138,76 

661,35 

Contributies 
Giften 
Dona ties 
Deelcongressen 
Congres Arnhem 
Congres Leiden 
Verkoop programma's 

ff 89405,65 
41130,88 

f 579,00 

Balans per 1 januari 1969 

De clara ties 
Vergaderkosten 
Kantoorbenodigdheden 
Porto 
Telefoon en Telegram 
Stencils en papier 
Drukwerk en enveloppen 
Verkiezingskosten 
Onderhoud secretariaat 
Rente en girokosten 
Persconferenties 
Documentatie 
Huur secretariaat 
Televisie en radio 
Adresseerkosten 
Diverse kosten 
Afdrachten afdelingen 
Exploi ta tiewinst 

Kas, Bank, Giro 
Machines en Inventaris 
Voorraad drukwerk 
Waarborgsom pand 
n. t. o. diver sen 

32162,10 
9182,99 
1971,73 
7222,20 
3310,60 
6669,18 
9025,61 
632,35 

1445,06 
241,39 
738,50 
129,70 

8225,00 
3537,85 

582,28 
914,89 

18089,34 
19400,92 

f 155093,12 

f 8784, 06 
f 15245,28 

en Rapporten 
Subsidie Televisie 1967 
Subsidie Televisie 1968 

Kredi teuren 

~
f 2054,00 

1990,50 
10514,08 

2419,01 
3000,00 
4000,00 

f 155093,12 

f 14467,00 
f 3100, 00 

~
f 9394,60 

1745,50 
63,80 

n. t. o. Subsidie Televisie 
Vooruitbetaalde afdrachten 

f
f~ 1250,00 

1750,00 
2228,50 
2000,00 

Leningen van Leden 
Afbetalingen machines 
Afdrachten afdelingen 
n. t. b. aan Democraat 
Vooruitontvangen con-

tributies etc. f 8646,80 
aan afdelingen 

Exploi ta tie saldo 
f 
f 

1326,36 
4833,50 

f 37417,70 f 37417,70 

Onder de post giften op de exploitatierekening zijn 2 schenkingen begrepen van f 2535·, 30 en f 3152,50. Uit dit financieel over
zicht blijkt dat de financiele positie van de partij wel gezonder maar nog verre van rooskleurig is. Het exploitatiesaldo over 1968 
ad f 19400,92 is geheel verrekend met het exploitatieverlies over 1966 en 1967. Een uitgebreid rapport over 1968 is op aanvraag 
verkrijgbaar op het secretariaat te Amsterdam. 

Amsterdam, 28 januari 1969. H. H. A. Dijsselbloem, 
penningmeester. 

Verslag kascommissie 
De kascommissie, benoemd op het Congres te Arnhem d. d. 
15 december 1968 heeft in afwezigheid van haar lid, de heer 
S. Wiegersma, die tijdens het onderzoek buitenslands was, 
en in aansluiting op het onderzoek dat door de vorige Kas
commissie is verricht, contr6le uitgeoefend op de verant
woording van de ontvangsten en uitgaven over de maand de
cember 1968. Voorts zijn de door de penningmeester opge
maakte balanscijfers beoordeeld. Zij stelde steeksproefge
wijs vast dat de boekingsbescheiden in overeenstemming wa
ren met de administratie. De Kascommissie wil dan ook 

gaarne verklaren dat, voor zover dit was na te gaan, de 
door de penningmeester opgemaakte balans alsmede het ex
ploitatie overzicht akkoord werden bevonden. De Kascom
missie heeft ingevolge het gestelde in artikel 20 van de 
thans nog geldende statuten aan de heer H. H. A. Dijssel
bloem, penningmeester van D'66, gezien het vorenstaande 
dE\charge verleend. 

Amsterdam, 28 januari 1968 
namens de kascommissie 

J. J. G. M. van de Ven 
A. W. de Vries 
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VII Wijziging in bijlage A 
van het 
huishoudelijk reglement 
METHODE VOORHET KIEZEN VAN HOOFDI3ESTUlJR EN 
VASTE COMMISSIE.1,VAN D'66. 
(Zie extra Congres-democraat November 1968, pag. 17, 
links onderaan). 
Artikel 5 van het (tijdelijk) ''huishoudelijk reglement hoofd
bestuursverkiezingen" (zie extra congres-democraat Nov. 
1968, pag. 19, rechts onderaan) wordt vervangen door de 
volgende tekst: 

Nieuw concept Artikel 5. 

De stemcommissie bepaalt de uitslag overeenkomstig de 
volgende bepalingen: 
a) Ieder geldig stembiljet geldt voor een stem. 
b) De stemcommissie. deelt het aantal geldige stemmen door 

een meer dan het aantal te vervullen plaatsen en verhoogt 
het quotient tot het naast hogere gehele getal. Dit laatste 
getal wordt kiesdeler genoemd. 
c) De kandidaten die een aantal eerste-voorkeurstemmen 

hebben verkregen, gelijk aan of groter dan de kiesdeler 
zijn gekozen. 
d) (i) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan wordt 

het stemmenoverschot van een kandidaat, die een aan
tal stemmen, groter dan de kiesdeler, heeft verkregen, 
overgedragen op een of meer der overige kandidaten over
eenkomstig de wens van de !eden, die hun stem al op deze 
kandidaat hebben uitgebracht, en wel op een wijze als 
volgt: 

(ii) Elk biljet, geldend voor de kandidaat die een stem-
menoverschot heert verkregen, wordt toegekend aan 

de nog niet gekozen kandidaat, aangewezen door de verdere 
voorkeur van het lid, dat zijn stem op dit biljet heeft uitge
bracht. De stemmenwaarde, welke zulk een biljet voor deze 
kandidaat van verdere voorkeur bezit, verhoudt zich tot de 
stemmenwaarde, welke het voor de gekozen kandidaat bezat, 
als het stemmenoverschot van de gekozen kandidaat tot het 
stemmentotaal van de gekozen kandidaat. De stemmenwaar
de van elk biljet wordt uitgedrukt in een tiendelige breuk, 
zo nauwkeurig als de door het hoofdbestuur daartoe aange
wezen rekenhulpmiddelen toelaten. 

(iii) t;en Dl!Jet waarop geen nog niet gekozen kandidaten 
voorkomen is uitgeput en wordt terzijde gelegd. 

e) Heeft meer dan een kandidaat een aantal stemmen ver-
kregen, groter dan de kiesdeler, dan worden de stem

meno·verschotten van deze kandidaten achtereenvolgens 
overgedragen op de wijze als in lid d) bepaald. 
f) (i) Na overdracht van alle stemoverschotten der kandida-

ten, welke een aantal stemmen, groter dan de kies~ 
deler, hebben verkregen wordt een nieuwe kiesdeler be
paald, aldus: De stemcommissie sommeert de stemmen
waarde van de niet-uitgeputte stembiljetten, deelt de ver
kregen som door een meer dan het aantal nog te vervullen 
plaatsen en verhoogt het quotient tot het naast hogere getal. 
Dit laatste getal is de nieuwe kiesdeler. 

(ii) De kanJidaten, die met de op hun overgedragen stem
men een aantal stemmen hebben verkregen gelijk aan 

of groter dan de laatst bepaalde kiesdeler, zijn gekozen. 
g) (i) Zijn aldus nog niet aile plaatsen vervuld en heeft een 

kandidaat met de op hem overgedragen stemmen een 
aantal stemmen verkregcn, groter dan de laatstbepaalde 
kiesdeler, dan wordt zijn stemmenoverschot overgedragen 
op een of meer der overige kandidaten overeenkomstig de 
wens, zowel van de !eden, die hun stem op deze kandidaat 
hebben uitgebracht, als van degenen wier stem overeenkom
stig hun wens op deze kandidaat was overgedragen, en wei 
op de wijze als in lid d) (ii) en (iii) omschreven. · 

(ii) Lid e) vindt overeenkomstig toepassing, waarbij voor 
"kiesdeler" gelezen wordt "laatstbepaalde kiesdeler". 

h) Vervolgens vindt lid f) overeenkomstige toepassing, 
waarbij de eerste maal dat het woord "kiesdeler" daarin 

voorkomt, daarvoor gelezen wordt "laatstbepaalde kiesde
ler". 

(i) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld dan vinden de 
leden g) en h) zo vaak overeenkomstige toepassing tot 

Of aile plaatsen vervuld zijn Of er geen stemmenoverschot 
meer is. 
j) (i) Zijn aldus nog niet aile plaatsen vervuld, dan valt de 

kandidaat met het geringste aantal stemmen af. 
(ii) Hebben tenminste twee kandidaten een zodanig aantal 

stemmen, dan valt van hen af de kandidaat met het 
geringste aantal eerste-voorkeur-stemmen. 
Hebben te~minste twee kandidaten een zodanig aantal eerste
voorkeur-stemmen, dan valt van hen af de kandidaat met 
het geringste aantal tweede-voorkeur-stemmen, uitge
bracht op biljetten waarop voor de betrokken kandidaten 
geen hogere voorkeurstem is uitgebracht. 
Hebben tenminste twee kandidaten een zodanig aantal twee
de-voorkeur-stemmen dan wordt op overeenkomstige wijze 
het aantal derde-voorkeur-stemmen beschouwd, vervolgens 
zo nodig het aantal vierde-voorkeur-stemmen, en zo ver
volgens. Kan op deze wijze niet worden vastgesteld welke 
kandidaat afvalt, dan beslist het lot, welke van de na deze 
procedure daarvoor nog in aanmerking komende kandidaten 
afvalt. 

(iii) De stemmen van de kandidaat die afvalt worden over-
gedragen op een of meer der overige kandidaten 

overeenkomstig de wens zowel van de !eden, die hun stem 
op deze kandidaat hebben uitgebracht als van degenen wier 
stem overeenkomstig hun wens op deze kandidaat. was over
gedragen en wei op de volgende wijze. 

(iv) Elk biljet, geldend voor de kandidaat die afvalt, 
~ordt toegekend aan de nog niet gekozen of afgeval

len kandidaat, aangewezen door de verdere voorkeur van 
het lid, dat zijn stem op dit biljet heeft uitgebracht. De 
stemmenwaarde, welke zulk een biljet voor deze kandi-. 
daat van verdere voorkeur bezit, is gelijk aan de stemmen
waarde, welke het voor de afvallende kandidaat bezat. 
k) Na overdracht van de stemmen, in lid j) (iv) bedoeld, 

wordt o nieuw de kiesdeler be aald overeenkomsti lid 
f). Vervolgens vindt het gestelde in de leden f) (ii) t m i) 
overeenkomstige toepassing. Een afgevailen kandidaat wordt 
geacht niet meer op de lijst voor te komen. 
1) Zijn aldus nog niet aile plaatsen vervuld, dan vinden de 

leden j) en k) zo vaak overeenkomstige toepassing tot ai
le plaatsen vervuld zijn of niet meer kandidaten over zijn, 
dan plaatsen vervuld moeten worden. In welk laatste geval 
deze kandidaten gekozen zijn. 

Toelichting: 

Gebleken is dat de uitwerking van ons kiessysteem in het 
te Arnhem aanvaarde Huishoudelijk Reglement nog enkele 
feilen bevat. Een commissie van deskundigen heeft dit nu 
in gedetailleerd onderzoek genomen. 
Het hoofdbestuur meende echter reeds thans een drietal 
verbeteringen te moeten voorstellen, t. w. regeling van de 
afronding van gebroken stemmenaantailen, vermindering 
van de kiesdeler bij blanco stemmen, en vermijding van 
loting bij afvallende kandidaten met gelijk aantal stemmen. 
Mocht de commissie tijdig gereed komen met haar defini
tief advies, dan zal dit als amendement op, c. q. als alter
natief voor bovenstaande bestuursvoorstellen in het voor
steilenboekje worden opgenomen. 

HET CONGRES DANST 

De afdeling Den Haag organiseert een 
HIP FEEST. 

Zaterdag 31 mei, vanaf 21 uur. 
Plaats wordt in het voorstellenboekje aangekondigd. 
Aile congresgangers met partner hartelijk welkom. 
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VIII Verantwoording van het hoofdbestuur over de 
de resoluties van 

In het kader van de resoluties verschenen in de aigelopen 
maanden: Suggesties van D'66 aan de Cie. Herorientatie 
Overheidsvoorlichting; Mogelijkheden en Moeilijkheden voor 
Open Deelneming in onze Technologische Maatschappij en 
Op weg naar het Tweede Ontwikkelingsdecennium. 

Op 18 januari vond in Parijs een gedachtenwisseling plaats 
tussen leden van Technique et Democratic en D'66 (Brugs
ma, Van Mierlo en Vuyk). Binnenkort zal een tweede ge
sprek plaatsvinden. 

De gesprekken aan de basis 

Een half jaar geleden zijn op het congres in Leiden drie re'
soluties aangenomen. Met deze resoluties op zak zijn dele
den van D'66 het veld ingetrokken om er uitvoering aan te 
geven. 

De vraag ligt voor de hand, waarom het hoofdbestuur nu een 
ad-hoc commissie heeft ingesteld, die zich ook moet gaan 
bezighouden met de gesprekken aan de basis. Het antwoord 
kan worden gevonden in de taakopdracht die deze commissie 
meekreeg. 

De opdracht was : 
1. Het inventariseren van alle initiatieven die de afdelingen 

genomen hebben ter realisering van de gesprekken aan de 
basis. Deze taak vloeit rechtstreeks voort uit de 3e reso
lutie van het Leidse congres, waarin het h. b. wordt opge
dragen driemaandelijks een rapport ui t te brengen aan de 
leden over de activiteiten van de afdelingen op dit ter
rein. Een deel van deze dag zal ongetwijfeld in beslag 
worden genomen door het opmaken van een balans van de
ze regio. Als alles gaat zoals ik hoop zullen in de komen
de zes weken in alle D166 regio's deze vergaderingen · 
worden gehouden; alle activiteiten zullen worden geregis
treerd en na afloop zal de ad-hoc commissie een rapport 
samenstellen, waarin alle gegevens zijn samengevoegd. 

2. Het communiceren. Ongetwijfeld zal blijken, dat bij het 
opzetten van de gesprekken vele, zo niet alle, afdelingen 
moeilijkheden hebben ondervonden of op barri~res zijn.g~
stuit op weg naar de basis. Sommige afdelingen zullen 
spontane oplossingen hebben gevonden, andere, worste
lend met dezelfde problemen, zullen het antwoord nog 
niet gevonden hebben. Ligt het niet voo-r de hand, dat de 
gevonden oplossingen zo snel mogelijk overal bekend wor
den? De uitwisseling van ervaringen zal niet aileen sti
mulerend kunnen werken, maar zal ook rrlogelijk het pro
ces van het basis-gesprek versnellen. 

3. Het meedenken met afdelingen over een oplossing, wan
neer de moeilijkheden zo plaatselijk bepaald zijn, dat op
lossingen van andere afdelingen geen uitkomst kunnen ge
ven. 

Samenvattend kan worden gezegd dat de ad-hoc commissie 
een communicatiemedium moet zijn. Het zuigt de informatic 
naar zich toe en blaast het in gecomprimeerde vorm naar ai
le richtingen uit. 

Graag zou ik na deze min of meer formele toelichting nog 
een persoonlijke kanttekening maken. 

Na het verzoek van het h. b. om van deze commissie deel uit 
te maken, heb ik met verschillende leden uit verschillende 
afdelingen contact gezocht om mij enigszins te orienteren en 
de omvang van de taak van de ad-hoc commissie te peilen. 
Aan allen stelde ik de volgende twee vragen: wat verstaat u 
onder de basis? en wat moet volgens u de inhoud van het ge
sprek zijn? 

De heer Zeevalking bezocht op 1 februari een vergadering 
van de kerngroep van de P. P. R. om enige standpunten van 
D'66 nader toe te lichten. 

In februari begon de ad-hoc groep Ringnalda zijn werkzaam
heden. Hieronder volgen de door de heer Ringnalda gehou
den inleiding en een eerste verslag van de werkzaamheden 
met enkele aanbevelingen. 

De antwoorden liepen zeer uiteen en het frappante was dat 
zelden een antwoord werd gegeven, dat vergelijkbaar was 
met wat de resoluties - en met name de preambules op die 
resoluties - hierover zeggen. 

Nu is het wat g~nant om in D166 kringen te wijzen op het ge
schreven woord. Mag ik het desondanks wagen en de resolu
ti~s nog eens bij u in herinnering brengen? 

De resoluties grijpen terug naar het begin van D'66. D'66 
ontstond als een beweging. Een beweging die stelde: 
a. dat de maatschappij de laatste 20 jaar een snelle ontwik

keling doormaakt. De veranderingen als gevolg daarvan 
brengen specifiek eigen politieke problemen met zich 
mee; roepen nieuwe politieke tegenstellingen op. Waar
om komen deze politieke problemen en tegenstellingen 
niet naar buiten? 

b. Dat het de taak is van de politieke partijen om de politie
ke problemen van nu onder woorden te brengen en de po
litieke alternatieven duidelijk te formuleren. Hoe komt 
het dat zij dat niet kunnen? 
In de eerste plaats omdat de politieke partijen- en met 
name de leiders daarvan - zich te ver verwijderd hebben 
van de kiezers en daarom niet meer weten water bij de 
kiezers leeft, terwijl het juist de kiezers zijn die dat 
snelle veranderingsproces van onze maatschappij dage
lijks aan den lijve ·ondervinden. 
In de tweede plaats omdat de politieke voormannen veel
al nog gevangen zitten in de mentaliteit van vroeger, 
waardoor zij menen dat zij het zijn, die uitmaken wat de 
politieke problemen en tegenstellingen van nu zijn en dat 
zullen vertellen aan de kiezers. 
Het was deze mentaliteit waartegen wij in opstand kwa
men door te stellen, dat niet zij het ons zullen vertellen, 
maar dat wij het zullen zijn die aan hen zeggen water bij 
ons leeft. 
In de derde plaats omdat de politici niet bij machte zijn 
om de nieuwe politieke problemen en tegenstellingen te 
formuleren, omdat zij alle verschijnselen trachten te 
herleiden tot oude ideologieen, die vroeger wel opgeld 
deden en de tegenstellingen juist weergaven, maar nu 
niet meer. 

Over deze punten nu handelen de Leidse resoluties. 

Als het waar is, dat de huidige samenleving zijn specifiek 
eigen politieke kwesties kent en zijn eigen politieke tegen
stellingen; 

als het waar is, dat deze niet naar voren komen omdat de 
huidige politieke establishment daartoe niet in staat is; 

als het waar is dat je naar de kiezers toe moet gaan om de 
actuele politieke kwesties en de actuele politieke tegenstel
lingen te leren kennen; 

dan ligt daar de taak van D'66. We zullen naar de kiezers 
toe moeten gaan om het te weten te komen. 
D'66 als beweging mag en kan het niet bij constateringen al-
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tweede periode van drie maanden over uitvoering van 
het Leidse congres. 

leen laten. Zij zal, onbelast door het verleden, de branden
de kwesties van nu moeten formuleren; zij zal duidelijk de 
nieuwe politieke tegensteilingen moeten aangeven. En dat 
kan zij aileen te weten komen bij de kiezers; en dan vooral 
bij die kiezers die niet partij-gebonden zijn en dus niet 
vastzitten in het oude traditionele partij-politieke denken. 
Dit is de opdracht die besloten ligt in de resoluties I en II. 
Maar tevens laten die resoluties u niet met lege handennaar 
de kiezers gaan. Twee politieke kwesties, die D'66 voor de 
samenleving van nu van groot belang acht, worden in deze 
resoluties - en de bijlagen daarop - uitgewerkt: open deel
neming en internationale gerichtheid. 

De resoluties dragen ons op aan de kiezers de vraag voor te 
leggen: "acht u de maatschappelijke ontwikkeling van nu en 
van de nabije toekomst niet van dien aard, dat deze een be
dreiging kan vormen van de democratic en zo ja, is dan o
pen deelnemlng op alle terreinen van het maa tschappelijk 
leven niet dringend gewenst"? 
Is het antwoord bevestigend dan kan direct daarop de volgen
de vraag zijn: "kunt u concreet aangeven hoe u, in het maat
schappelijk verband waarin u verkeert, de open deelneming 
zoudt kunnen realiseren"? 
Dezelfde vragen zijn mogelijk ten aanzien van de internatio
nale gerichtheid. De bijlagen op de resoluties geven een 
eerste houvast bij de uitwerking van deze beide actuele po
litieke zaken. Pas als wij zo te werk gaan dragen wij con
crete bouwstenen aan voor een nieuw politiek fundament 
voor onze samenleving. Dit is de eerste taak waar D'66 als 
beweging zich voor geplaatst ziet. Als de beweging D'66 
zich aileen zou beperken tot het aanwijzen van de ziekeplek
ken in onze samenleving, zonder in staat te zijn op korte 
termijn aan te geven hoe een gezonde, aan deze tijd beant
woordende, samenleving er uit moet zien, zou D'66 zelf ge
doemd zijn ten onder te gaan. 

D'66 als beweging draagt bouwstenen aan voor een nieuw po
li tiek fundament. 

D'66 als partij sloopt het oude politieke bestel. 

Bouwen en slopen. Mag ik hier iets nader op ingaan? 
Natuurlijk kunnen wij tegelijkertijd bouwen en slopen. Wij 
kunnen echter niet: aileen slopen. Als wij aileen zouden slo
pen, zou er een chaos in onze politieke samenleving ont
staan, waar wij zelf verantwoordelijk voor zouden zijn. 

Er zijn verschillende initiatieven genomen voor het opzetten 
van de gesprekken aan de basis. Zonder te willen generalise
ren krijg ik toch sterk de indruk, dat het karakter van de ge
sprekken, die thans worden gevoerd meer de sloopfunctie 
ten doel hebben dan het aandragen van nieuwe bouwstenen. 
In verschiilende afdelingen is men gesprekken begonnen met 
functionarissen van andere partijen. Met een zeker enthou
siasme wordt verteld dat men in de afdeling kans ziet om 
door deze gesprekken en door een hele nieuwe opzet de par
tijen in de gemeente te laten ontploffen. Het zou prachtig 
zijn als het kon, al heb ik vaak het gevoel dat die ontploffing 
iets te rooskleurig wordt gezien. Laten wij echter blijven 
bedenken dat het sloopwerk is. Slopen zonder dater werke
lijk iets nieuws tegenover wordt gesteld. De bouwstenen 
voor het nieuwe fundament ontbreken nog. Het reele gevaar 
dreigt dat de sloper zelf met het slopen ten onder gaat. De 
beweging D166 moet blijken iets nieuws te bieden te hebben. 
De kiezer verwacht van ons dat nieuws. En dat kunnen wij 
geven, als wij eerst beginnen met het aandragen van bouw
stenen, alvorens ons te werpen op het slopen. 
Het is overigens niet verwonderlijk, dat de gesprekken aan 
de basis veelal het karakter hebben gekregen van gesprek
ken met partijen. Wij zijn een kleine partij, met weinig le
den. Wij hebben onze handen vol aan al het werk da t gedaan 
moet worden. We moetcn de verkiezingen voorbereiden, we 
moeten een gemeenteprogramma ontwerpen, we moeten 

mensen aantrekken enz. enz. Vooral zo'n gemeenteprogram
ma verei"st veel denkwerk en wat is er logischer dan dat wij 
de - vaak originele - produkten van ontwerpprogramma' s , 
gebruiken als discussiebasis. Hierdoor worden wij gecon
fronteerd met andere partijen, die wijzend op de overeen
komst met wat zij wiilen, het gesprek met ons beginnen. 

Een tweede reden voor het aangaan van gesprekken met an
dere partijen ligt misschien ook wel in het feit, dat wij e
nigszins onder de indruk komen van de kritiek die andere 
partijen en de pe.rs op ons optreden hebben. Die kritiek 
komt voornamelijk op het volgende neer: 
- van het begin af aan pleit D'66 voor grotere politieke con

centra ties, nu wordt D'66 uitgenodigd om zo'n grotere 
concentratie tot stand te brengen en nu geeft D'66 "niet 
thuis". 

- D'66 heeft altijd geroepen zelf te willen ontploffen terwil
le van het ontstaan van de·ze grotere politieke concentra
ties en nu doet zich de mogelijkheid voor en nu houdt D'66 
zijn kruit droog. 

- waarom houdt D'66 zich plotse!ing afzijdig? Wel, aileen 
omdat zij zelf haar kerkje aan het bouwen is, daarbij ge
stimuleerd door de gunstige uitslagen van de publieke o
pinie-peilingen. 

Deze kritlek is typisch een produkt van het oude, traditione
le politieke denken. Wat impliceert in dit stadium het sa
mengaan van partijen? De oude partijen willen om een tafel 
gaan zitten om een politiek program op te steilen met el
kaar; hoe zal zo'n programma eruit zien? Misschien ver
huld in moderne formuleringen zal het hoofdzakelijk dezelf
de punten bevatten als vroeger, omdat de opsteilers de ou
de ideologische thema's nog steeds hanteren. Maar water
ger is, zo'n programma wordt opgesteld uit de mentaliteit 
dat die kleine groep van politieke establishment wel zal be
palen wat het programma moet zijn voor de gemeenteraads
verkiezingen. 

En dat is· nu juist waartegen wij in opstand komen. Wij wil
len juist de politiek zoals die bij de kiezers leeft naar vo
ren brengen. De kiezers komen niet bij ons om dat te ver
teilen (op hearings b. v. ). Wij zuilen zelf naar de kiezers 
moe ten. 

De kritiek op ons is begrijpelijk, omdat wij nog niet in staat 
geweest zijn die nieuwe politieke benadering reele gestalte 
te geven; wij zijn nog niet naar de kiezers gegaan; wij heb
bep nog niet de bouwstenen verzameld voor een nieuw poli
tiek fundament. 

Niet aileen om de kritiek te ontzenuwen is het nu nodig om 
ernst te gaan maken met de gesprekken aan de basis, er is 
een andere nog veel belangrijker repen. 

Door ons optreden als partij, door het ~loopwerk, hebben 
wij mede bijgedragen aan de verzwakking van de interne 
structuur van verschillende partijen. Door deze verzwak
king zien extreme groeperingen aan de flanken van deze par
tijen hun kans schoon om aan bod te komen. 

Op dit moment komen fanatieke en uiterst intolerante groe
perinkjes naar voren, die hun eisen als absolute waarheden 
verkondigen. In een bijeenkomst van zo'n groep heb ik het 
meegemaakt dat iemand die een andere mening naar voren 
wilde brengen het spreken gewoon onmogelijk werd gemaakt. 
Deze groepen zijn een bedreiging voor de democra tie, die 
immers gekenmerkt wordt door tolerantie, het luisteren 
naar de ander, de discussie, de vrije meningsuiting en gaat 
u maar door. 
Wij zijn mede-verantwoordelijk voor deze situatie. Maar 
wij kunnen deze situatie pareren door concreet aan te geven 
hoe wij gestalte willen geven aan de democratic van nu en 
van morgen. 

Door het gesprek aan de basis. 
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Verslag van de regiovergaderingen over het gesprek 
aan de basis 
REGIOVERGADERING EN 

15-2-1969 
21-2-1969' 
22-2-1969 
22-'-2-1969 
22-2-1969 
6-3-1969 

15-3-1969 
17-3-1969 
25-3-1969 

Zuid-Hollancl 
Gelder land 
Noord-Brabant 
Zeeland 
het Noorden (Groningen, 
Overijssel 
Limburg 
Noord-Holland 
Utrecht-Gooi 

I. ALGEMEEN OVERZICHT 

Friesland, Drente) 

In de regiovergaderingen werden in de meeste gevallen twee 
onderwerpen behandeld: "het gesprek aan de basis" en "re
gio-aangelegenheden". Bij het laatste onderwerp werd meest
al de vraag aan de orde gesteld: wordt aan de Provinciale 
Sta tenverkiezingen deelgenomen en zo ja, hoe moet da t wor
den georganiseerd. Dit verslag beperkt zich uitsluitend tot 
de behandeling van het eerste onderwerp. 

Met uitzondering van de regioN. Holland, verliepen de ver
gaderingen als volgt : 
- inleiding door een lid van de ad-hoc commissie 
- een discussie over zes vragen, die tevoren aan de aan-

wezigen waren uitgedeeld (zie bijlage l) 
In Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en 
Utrecht-Gooi zijn de vragen eerst in kleine discussiegroe
pen besproken, waarna de antwoorden plenair werden door
genomen. 

ZUID-HOLLAND (zaterdag, 15 februari) 

Bijeenkomst in de Andreaskerk te Leidschendam; aanvang 
11. 00 uur, einde 17.30 uur; aanwezig ca. 50 mensen. 
In de ochtendvergadering zijn na de inleiding de vragen in 
discussiegroepen besproken. Bij de aanvang van de middag
vergadering werden de door 'de groepen schriftelijk inge
diende antwoorden gestencild aan alle aanwezigen uitgereikt. 
De middag was gewijd aan een plenaire discussie over de 
antwoorden. 

HET NOORDEN (zaterdag, 22 februari) 

Bijeenkomst in het Streekcentrum te Olterterp; aanvang 
9. 30 uur, einde 15.00 uur; aa!\wezig ca. 20 mensen. 
Jn de ochtendvergadering werd het onderwerp "gesprekken 
aan de basis" behandeld. De vragen werden direct plenair: 
aan de orde gesteld. 
Onderwerp middagvergadering "regionale aangelegenheden". 

ZEELAND (zaterdag, 22 februari) 

Bijeenkomst in hotel "De Korenbeurs" te Goes; aanvang 
14. 00 uur, einde 17.30 uur; aanwezig ca. 20 mens en. 
Allereerst werd gesproken over de regionale opbouw in Zee
land, omdat dit de eerste vergadering in deze vorm was. 
Organisatorische en werkgroep-problemen namen een flink 
deel van de tijd in beslag. Na de inleiding werden de vragen 
direct plenair in discussie gebracht. 

OVERIJSSEL (donderdagavond, 6 maart) 

Bijeenkomst in "Het Bastion" te Zwolle; aanvang 20.00 uur, 
einde 23. 00 uur; aanwezig ca. 20 mensen. 
Na inleiding zijn de vragen direct plenair aan de orde ge
steld tot 22.30 uur, waarna is gesproken over de voorberei
ding van de Prov. Statenverkiezingen. 

LIMBURG (zaterdagmiddag, 15 maart) 

Bijeenkomst in hotel "De Zwaan" te Sittard; aanvang 14.30 
uur, einde 18. 00 uur; aanwczig ca. 30 mensen. 

Na inleiding werd besloten eerst gedurende een half uur in 
discussiegroepen over de vragen te praten. De gesprekken 
in de kleine groepen werden echter zo levendig dat het halve 
uur uitgroeide tot vijf kwartier. Daarna volgde de plenaire 
discussie. Twee belangstellenden en een vertegenwoordig
ster van de PPR deden ook intensief aan de discussie mee. 
De plenaire discussie werd een half uur onderbroken om te 
beraadslagen over het al dan niet meedoen aan de Prov. Sta
tenverkiezingen. 

NOORD-HOLLAND (maandagavond, 17 maa.rt) 

Bijeenkomst in restaurant "Brinkman" te Haarlem; aanvang 
20.00 uur, einde 23.15 uur; aanwezig ca. 50 mensen. 
Het eerste deel van de avond werd gevuld door twee inleidin
gen van de fractieleden Visser (omroepbestel en buitenland
se politiek) en mejuffrouw Goudsmit (binnenlandse politieke 
situatie na het PvdA-congres), waarna over deze onderwer
pen werd gediscussieerd. 
Na de pauze, inleiding over het gesprek aan de basis. Te 
weinig tijd restte om de gestencilde vragen uit te reiken en 
systematisch te behandelen. Een discussie van ca. drie kwar
tier na de inleiding was meer algemeen van aard. 

NOORD-BRABANT (zaterdag, 22 februari) 

Bijeenkorr"st in caf.:;-restaurant "Piet Mulder"; aanvang elf 
uur, einde vijf uur; aanwezig ca. 35 mensen. 
Na enige problemen rond abusievelijk in de agenda aangekon
digde "richtlijnen" voor het gesprek aan de basis, ging men 
over tot inventarisatie waarna tijdens de lunchpauze de zes 
vragen in kleine groepen werden besproken. In de middag
vergadering werden de antwoorden plenair behandeld, waar
na enkele regio-aangelegenheden aan de orde kwamen. 

GELDERLAND (vrijdag, 21 februari) 

Bijeenkomst in Nijmegen; aanvang 19 uur, einde 23.30 uur; 
aanwezig ca. 30 mensen. 
Na de inleiding zijn de vragen in een vijftal groepjes bedis
cussieerd. 
Vanaf 21 uur zijn de resultaten hiervan in plenaire vergade
ring besproken tot ca. 22.30 uur, waarna er een regiobe
stuur is gekozen. 

UTRECHT-GOOI (dinsdag, 25 maart) 

Bijeenkomst in Utrecht, aanvang 19.30 uur, einde 23 uur; 
aanwezig ca. 90 mensen. 
Eerst is er gedurende een uur gediscussieerd over het al of 
niet mee doen aan de Prov. Statenverkiezingen, besloten 
werd om mee te doen. 
Na de inleiding zijn de vraagpunten in afzonderlijke discus
siegroepen besproken, hierna werd een plenaire discussie 
gehouden. 

II ANTWOORDEN OP DE ZES DISCUSSIEVRAGEN 

Vraag 1 : wat verstaat U onder "de basis"? 

In het algemeen bleek, dat de uitdrukking "de basis" tot 
misverstanden aanleiding kan geven. Antwoorden als : de !e
den van de afdelingen van D'66, de afdelingsbesturen vanpo
litieke partijen, de activisten op afdelingsniveau, leden van 
politieke partijen in het algemeen, iedereen die met een 
antwoord komt waar D'66 een probleem stelt, waren reac
ties die vrijwel in alle regiovergaderingen naar voren kwa
men. 
De conclusies, die aan het eind van de discussies getrokken 
werden luidden: iedereen; alle kiezers, maar ook jongeren 
die de kiesgerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, maar 
wel geihteresseerd zijn in politiek. Voor vrijwel iedereen 
was deze ruime omschrijving van "de basis" het summum 
van vaagheid; daardoor onhanteerbaar. Liever werd de om-
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schrijving gekozen van: "je medemens" al of niet behorend 
tot een partij. E~n regiovergadering trachtte de vaagheid te 
omzeilen door de definitie: de kiezer, die tot interesse ge
prikkeld kan worden; alras afgekort tot de term: "de prik
kelbare kiezer". 
Twee tendenzen, die voortdurend naar voren kwamen, bij 
vraag 1, zijn terug te vinden in de uitdrukking "de prikkel
bare kiezer", nl. : 
- de mensen zijn in meerderheid niet geinteresseerd in po

litick; het gesprek aan de basis is derhalve tot mislukken 
gedoemd; 

- stel, dater bij een deel van de niet-partijgebonden kie
zers een latente politieke interesse bestaat, hoe benader 
je ze dan? 

In de discussies bleek dat verschillende aanwezigen de eer
ste reactie, op grond van persoonlijke ervaringen, te som
ber vonden. Een antwoord op de tweede tendens komt onder 
vraag 3 aan de orde. 
Tenslotte werd herhaaldelijk gesteld, dat om de term "de 
basis" een paternalistische geur hangt. Deze term past niet 
in het D'66 taalgebruik. 

Vraag 2 : hoe kunnen naar Uw mening de begrippen "open 
deelneming" en "internationale gerichtheid" als gespreks
thema aan de basis worden gehanteerd? 

Vrijwel algemene conclusie : als gespreksthema onhanteer
baar. Wel is het mogelijk om in je werk- en leefsituatie 
concreet aan te geven waar het aan open deelneming schort. 
Het geconcretiseerde voorbeeld kan op verschillende manie
ren aan de kiezers voorgelegd worden; bv. door een D'66 
schaduwfractie (gemeenteraad), via pers, openbare hear
ings, wijkraden etc. 
Omdat "open deelneming" en "internationale gerichtheid" 
vooral een mentaliteit tot uitdrukking brengen, kun je het 
concretiseren door de marrier waarop je als D'66 lid de po
litieke problemen benadert. Open deelneming, zo werd ook 
in enkele regiovergaderingen gesteld, is het veranderen 
van de vele structuren die onze samenleving kent, zodanig, 
dat veel meer mensen invloed kunnen uitoefenen op de be
sluitvorming. D166 zal moeten aantonen dat dat kan. 
Ook werd gesteld, dat iemand die geen open deelneming 
wenst (dus tevreden is) meestal over te weinig informatie 
beschikt. Kernpunt van de openheid is : "informatie aan ie
dereen". 
Het inhoud geven aan het begrip "internationale gerichtheid" 
bleek moeilijker te zijn. Aanhakend bij de vaststelling, dat 
door deze term duidelijk een mentaliteit onder woorden werd 
gebracht, vonden verschillende regio's dat deze mentaliteit 
ook tot uiting gebracht kan worden in de gemeentepolitiek. 
Vele gemeentepolitieke wensen zijn gericht op een eng ge
meentelijk belang. Bij alles, wat je in je gemeente voor
staat, moet je je direct afvragen of je streek, eventueel je 
land ermee gediend is. Of ook: of je hetzelfde niet beter- · 
bereiken kan door tezamen met andere gemeenten op te tre
den. Veder: een bepaald streekplan kan zeer wel over de ei
gen landsgrens heenreiken (Twente, Liml:mrg). 
In een regio stelde men dat men beter kan spreken van dia
loog in plaats van open deelneming omdat het laatste eenzij
dig kan zijn. 

Vraag 3 : me~ welke groeperingen in het gebied van Uw aide
ling heeft U contact gehad of gezocht en wat waren daarvan 
de resultaten? Heeft U op dit gebied nog suggesties? 

In alle regiovergaderingen was de eerste reactie : contact 
met politieke partijen (PPR, PvdA, PSP; enkele afdelingen 
ook met KVP, AR en VVD, alsmede gemeentebelangengroe
peringen). 
Hoewel het nog moeilijk te kwantificeren valt werd in alle 
regio's de indruk verkregen, dat deze contacten aan het ver
lopen zi;n; op teleurstelling zijn uitgelopen. Enkele afdelin
gen achten deze contacten wel vruchtbaar. 
Hieronder volgt een opsomming van niet-politieke groepe
ringen, waarmee contact werd gezocht, dan wel initiatieven 
die werden genomen om kiezers bijeen te brengen : 
- poi tieke caf~ 's 
- huiskamerbijeenkomsten 
- de Experimentele Maatschappij (Den Haag) 
- rijschoolhouders 

- vertegenwoordigers van sportverenigingen 
- leerlingenverenigingen van middelbare scholen 
- groep jongeren, die zich bezighoudt met "ruimtelijke or-

dening" 
- contactorgaan ontwikkelingshulp 
- werkgroep Protest (groep gevormd als protest tegen de 

uitwassen van de BTW) 
- jeugdsocieteit 
- volkshogeschool 
- wijkraden 
- woningbouwverenigingen 
- Hoge Scholen en Universiteiten alsmede studentenvereni-

gingen 
-teach ins 
- individuele huisvrouwen 

Suggesties om kiezers te benaderen 

- uitgewerkte gemeentepolitieke onderwerpen opnemen met 
de meest-betrokkenen; eventueel openbare hearings 

- het deelnemen van individuele D166-ers in sociale en/of 
culturele commissies, al of niet van overheidswege inge
steld 

- benaderen van jeugdverenigingen, middenstands- en ande
re belangenorganisaties 

- het houden van enqu~tes 
- deelnemen in het buurtwerk en van daaruit de politiek (ev. 

van de gemeente) aan de orde stellen 
- belangstellenden benaderen via het sociaal-opbouwwerk 
- benaderen van de Stichting Vorming bedrijfsjeugd 
- vorming van open werkgroepen om te discussieren over 

algemene politiek 
Bij bovenstaande initiatieven en suggesties werden vaak de 
volgende opmerkingen gemaakt : 
- het gesprek aan de basis dient niet om leden te werven, 

maar om van de kiezers te horen wat hen interesseert; 
- men moet naar de kiezers gaan om te luisteren, niet om 

te beleren; 
- men moet de kiezers bovendien met open vizier tegemoet 

treden, d. w. z. men moet het niet verdoezelen, dat men 
lid van D'66 is. 

Vraag 4: moet D'66 op afdelingsniveau samenwerking zoe
ken met andere politieke partijen? 

Deze vraag was gesteld om een discussie uit te lokken over 
de actuele partij-politieke situatie. Die discussie is in de 
meeste regiovergaderingen dan ook hartstochtelijk gevoerd. 
De antwoorden liepen sterk uiteen, met als uitersten een "in 
het algemeen ja" tot een hartgrondig "neen". 
De vraag bleek echter te ongenuanceerd. Bedoelde de vraag 
een samenwerking na de verkiezingen dan was het antwoord 
eenvoudig: als D'66 in de gemeenteraad vertegenwoordigd 
is dan samenwerking ad-hoc op concrete punten. Het zoe
ken van samenwerking v66r de verkiezingen werd door ver
schillende afdelingen gewenst geacht, wanneer in de betref
fende gemeente een hecht blok van enkele partijen (bv. de 
drie christelijke) sinds mensenheugenis de lakens uitdeelt. 
Een dergelijk blok kan aileen doorbroken worden in samen
werking met andere partijen. 

Vraag 5: hoe kunnen naar Uw mening meer mensen bij de 
politiek betrokken worden? 

(Vraag 5 en 6 zijn - door tijdgebrek - in een aantal regio
vergaderingen niet meer aan de orde gekomen). 
De huiskamerbijeenkomst - met sneeuwbaleffect - bleek nog 
steeds een doeltreffende vorm te zijn. Behalve deze "walk
ins" werd ook de suggestie gedaan voor "drink-ins", die 
een duidelijk kegel-effect bleken te hebben. 
Andere suggesties : 
- gebruik maken van "marketing" technieken, uit te wer

ken door D'66-sociologen 
- via een nieuw ontwikkelde techniek lokale !eiders opspo

ren en via hen de kring van belangstellenden uitbreiden 
- gebruik maken van plaa tselijke bladen 
- contact zoeken met ongestructureerde groepen (zoals 

huisvrouwen, studenten, scholieren); veel accent leggen 
op de jeugd; 

- aantonen dat D'66 openstaat voor de problemen van de in-
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dividuele liezer, van plaatselijke functionarissen en be
langengroeperingen; dit kan door bv. demonstraties van 
betrokkenheid zoals adressen aan de Raad (met tijdige en 
voortijdige (!) publicatie); het heet van de naald reage
ren op actuele gebeurtenissen 

- vergaderingen houden met spreker (korte inleiding), 
waarna discussiegroepen, waarbij spreker de ronde doet; 
dit bv. te proberen in particuliere scholen 

- het instellen van wijkcontactadressen, die aangebrachte 
problemen dooq;pelen naar (schaduw)fractie, waarvan 
dan ook actie verwacht moet worden; 

- vragenlijsten in een bepaalde wijk huis aan huis in de bus 
stoppen; na enkele dagen antwoorden persoonlijk ophalen 
en op basis van dit verworven contact huiskamerbijeen
komsten organiseren 

- op lange termijn wordt een mentaliteitsverandering ge
zien waarbij onderwijs, voorlichting en informatie hulp
middelen zijn die.deze verandering k:unnen helpen bevor
deren 

- de burger voor te lichten welke politieke middelen hem 
ten dienste staan om zijn belangen te realiseren 

- persoonlijke benadering van de kiezer 
- plaatselijke steekproeven (eventueel een referendum) 
- openbaar maken van raadscommissies. 
Bovenstaande suggesties, zo werd opgemerkt in een regio
vergadering, k:unnen het politieke gesprek weer een aan
trekkelijke inhoud geven; het politieke gesprek datal te zeer 
in discrediet is geraakt. Maar, zo verzuchtten anderen, 
w:1:1r haal ik de tijd vandaan? 

Vraag 6: wanneer blijkt, dat het ontwerp-gemeenteprogram
ma - door D'66 opgesteld - vrijwel identiek is aan de ont
werpen van andere politieke partijen, is dat dan wellicht te 
wijten aan het feit, dat D'66 voor de gemeentepolitiek niets 
nieuws te bieden heeft? 

Overwegend wordt de vraag aldus beantwoord : er moet geen 
ongerustheid ontstaan als het D'66 gemeenteprogramma o
vereenkomst vertoont met programma's van andere partij
en. Wat D'66 onderscheidt is de benaderingswijze zowel ten 
aanzien van het opstellen van het programma als de uitvoe
ring ervan. De specifiek D'66 benaderingswijze wordt dan 
als volgt omschreven: 
- een bewust streven het contact kiezer-gekozene tot stand 

te brengen 
- openheid zowel t. a. v. de feiten als van de besluitvor

ming 
- inspraak en besluitvorming via geografische en functio

nele organisaties 
- voorkoming accumulatie van belangenfuncties 
- aandringen op openbaarheid waar die nog niet plaatsvindt; 

openbreking van besloten commissies (legio; en niet ;~.1-
leen op. gemeenteraadsniveau). 

Een minderheid, daarentegen is er niet zo gerust op. 
Zij redeneren als volgt: het traditionele gemeenteprogram
ma van de gevestigde partijen is een opsomming van wen
sen, voor elk wat wils. 
Een inzicht of die wensen, financieel gesproken uitvoerbaar 
zijn, wordt zorgvuldig vermeden. 
Een moderne politieke aanpak daarentegen vraagt om een 
politick programma waarin zes tot tien belangrijke gemeen
tepolitieke onderwerpen bij de kop genomen worden; waarin 
aangegeven wordt hoe die problemen k:unnen worden opge
lost, hoeveel tijd ermee gemoeid is, in welke fase van uit
voering betrokkenen erbij gehaald zullen worden (in vakter
men een geprogrammeerd actieplan) en hoe het gefinancierd 
zal worden. Een geprogrammeerd structuurplan past in dit 
beeld. 

III GESIGNALEERDE KNELPUNTEN 

De Lcidse resoluties houden een opdracht in; de opdracht 
dat D'66 het initiatief ncemt om naar de kiezer toe te gaan 
om: 
a. te horen wat voor de kiezer werkclijk politieke betekenis 

he eft: 
b. uii het aldu::; verkregcn matcriaal de actuele politieke te

genstellingen preciezer onder woorden tc kunnen bren
gen; 

c. de begrippen "open deelneming" en "internationale ge
richtheid" nader te concretiseren, door ze in discussie 
te stellen; 

d. de niet-partij-gebondene, die wel een reele bijdrage kan 
en wil leveren aan de poli tieke vernieuwing. op het spoor 
te komen en daadwerkelijk bij dit werk te betrekken. 

Het gesprek aan de basis. aldus opgeva t, is op enkele afde
lingen na, nauwelijks van de grond gekomen. De afdelingen, 
die wei dergclijke initiatieven hebben gcnomen h."Unnen - vaak 
tot eigen verrassing - wijzen op onverwachte resultaten. De 
vraag is, hoe dit in vee! meer afdelingcn op gang te bren
gen. 

Uit de thans gehouden regiovergaderingen blijken een aantal 
factoren het opzetten van het gesprek aan de basis in de weg 
te staan: 
1. vage bekendheid met de Leidse resoluties; soms onwe

tendheid van het bestaan ervan; 
2. een zich geisoleerd voelen; te weinig contact met het cen

trum van D'66 activiteit, vagelijk gelocaliseerd in de 
rands tad Holland; 

3. een groot gebrek aan informatie, niet alleen de noodza
kelijke politieke informatie, maar ook organisatorische 
(hoe zet je een afdeling op); 

4. door gebrek aan contact en informatie, een gebrek aan 
inspiratie en gebrek aan durf om het politick gesprek aan 
te gaan; immers men komt zo gauw een poliiieke tegen
stander tegen, die veel handiger is in het debat en door 
zijn ervaring de schijn weet op te houden veel meer te 
weten van de politiek; 

5. Traditionele politieke spelregels blijken soms een zuig
kracht uit te oefenen op D166-ers waardoor het oor
spronkelijke ~Ian ten onder dreigt te gaan door de onwil
lekeurige behoefte zich te conformeren in de veronder
stelling daardoor sneller invloed te k:unnen uitoefenen. 

6. de rijstebrijberg van activiteiten, die ook noodzakelijk 
moeten worden uitgevoerd, zoals: 
- voorbereiding Prov. Sta tenverkiezingen 
- voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 
- het werk in de werkgroepen 
- ledenwerving 
- volgen van de gemeenteraadspolitiek. 
Deze activiteiten leggen alleen al een bijna onverantwoord 
beslag op iedere vrije en niet-vrije tijd en vragen boven
dien financiele offers van elk D'66 lid; 
Het gesprek aan de basis komt daardoor in de verdruk
king of wordt hoogstens "en passant" meegenomen. 

7. in verschillende regiovergaderingen is terecht de opmer
king gemaakt, dat het gesprek aan de basis zinloos is, 
wanneer niet met de resultaten van dit gesprek ook iets 
gedaan wordt. De realisering van de follow-up is een vi
talc voorwaarde voor het slagen van het gesprek aan de 
basis. 

IV CONCLUSIE 

D'66 heeft bij haar eerste optreden een appel uitgegeven. 
De resoluties van het Leidse congres in september 1968 
grepen terug op dit eerste appel. Beide vinden hun oor
sprong in de gedachte dat de huidige partij-tegenstellingen 
en -ideologien niet meer passen in de samenleving van nu. 

Er is sprake van een politieke crisis, door de grote veran
deringen die zich in onze maatschappij hebben voltrokken. 
De traditionele partijen zijn niet in staat gebleken de actu
ele politieke vraagstukken en tegenstellingen onder woorden 
te brengen. 

Onder de kiezers zijner echter velen, die wel in staat en 
bereid zijn om mee te denken en mee te werken aan het 
vorm geven van een nieuwe politieke structuur. Deze men
sen zijn veelal te vinden buiten de bestaande politiekc orga
nisaties. De eerste taak van D'66 is het om deze mensen 
bijeen te brengcn, zonder dat dit pers~ onder D166 vlag 
moet plaatsvinden. Tezamen met deze kiezers moei D 166 
zoeken naar een nieuwe politieke visie op heden en toe
komst. 

De ad-hoc commissie meent, na de regiovergaderingen ge
hoord te hebben, dat D'66 na de verkiezingen teveel in de 
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problemen van de eigen organisatie is blijven steken en 
daardoor te weinig actief gezocht heeft naar de kiezers die 
- al of niet in D'66 verband - bereid zijn nieuwe politieke 
concepties te formulercn. 
De ad-hoc commissie mcent tevens, dat deze benadering 
van de kiezer een aparte plaats moet krijgen in de serie ac
tiviteiten die nu reeds ondernomen worden. 

Wil men het gesprek aan de basis opzetten dan is voorts no
dig: 
- dat die leden van D'66 bij elkaar komen die zich als pri

maire taak stellen het opzetten van de gesprekken aan de 
basis in de eigen afdeling; 
dat de rcsultaten van deze gesprekken verzameld worden 
in ~~n centraal punt; 
datdeze resultaten doorgegeven worden aan alle afdelin
gen, werkgroepen en fracties met het verzoek er gebruik 
van te maken. 

Het opzetten van het gesprek aan de basis zal niet van de 
grond komen als het niet goed georganiseerd wordt. Op dit 
gebied wil de ad-hoc commissie de volgende suggesties aan 
de partij doen : 
- landelijk formeert zich een groep van ca. 100 man (in 

principe een lid/aanhanger per afdeling) die na enige 
informatieve/instructieve bijeenkomsten - eventueel te 
organiseren door de ad-hoc commissie - in de afdeling 
het gesprek aan de basis organiseert. Uiteraard is voor 
hem/haar nauw contact met het afdelingsbestuur gewenst. 

- het organiseren van hct gesprek aan de basis omvat o. a. 
a. het benaderen van alle in de afdeling identificeerbare 

maatschappelijke groeperingen. Als eerste aankno
pingspunt voor een gesprek zou b. v. kunnen dienen 
punten uit een conccpt-politiek-program om op die 
marrier de discussic over het gestelde op gang te bren
gen. 

b. het bevorderen van huiskamer bij.eenkomsten. De com
missie ad-hoc zal cnige suggesties doen, schema's 
uitwerken voor het organiseren van deze taak. 

c. het verspreiden van vragenlijsten in nieuwbouw wij
ken, hetgeen zeer veel belangrijke gegevens en ge
sprekspunten voor de huiskamer bijeenkomsten kan op
leveren. 

d. het zoeken en vindcn van niet-georganiseerde maat
schappelijke groeperingen, welke vaak een gemeen
schappelijke problematiek hebben (b. v. de problemen 
van de huisvrouwen in de forenzensteden - de "green
widow" problema tick! -) 

De afdelingen zullen worden verzocht zo spoedig mogelijk de 
bovenomschreven functionaris aan te wijzen. 

De ad-hoc Commissie 
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Deelnemersformulier 
Congres 

Naam: --------------------------------------

Adres: --------------------------------------

\Voonplaats: ----------------------------------

Afdeling: ----------------------------------

geeft zich op voor het congres 31/5 - 1/6 - 1969. 

Hij he eft f ________ gegireerd op nr. 1 3 0 4 9 0 0, 

t. n. v. Penningmeester D'66, Keizersgracht 576, 

Amsterdam. 

Uiterlijk 14 mei verzenden aan dit adres. 

Verzoek om logies 
en/of creche 

Naam: --------------------------------------

Adres: ____________________________________ ___ 

\Voonplaats: ________________________________ ___ 

Afdeling: --------------------- ___________ _ 

zou gaarne logies hebben voor de nacht 31/5 - 1/6 

voor ________ personen. *) 

zou gaarne --------- kinderen in de creche on-

derbrengen op zaterdag 31/5 *) op zondag 1/6 *) 

*) doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Uiterlijk 14 mei verzenden aan: 

Mevr. S.M. Molenberg-\Veyl, 

Kraaienlaan 32, Den Haag. 

INHOUD 

I 

II 

III 

IV 
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VI 

Toelichting op het congres 

Algemene inlichtingen 

Congresreglement 

Voorstellen (alternatieven en amendementen) 

voor het politiek programma: 

a) Vrijheidsrechter. en justitie 

b) Ontwikkelingshulp 

c) Onderwijs (lager en middelbaar) 

d) Technologie 

e) Demokratisering bedrijfsleven (perso-

neelsraad en publiekrechtelijke be-

drijfsorganisatie) 

f) Landbouw 

g) Verkeer en vervoer 

h) Ruimtelijke ordening (landelijke gebie-

den en monumentenzorg) 

i) Kinderbescherming 

j ) Gezondheidsbescherming 

Naar een nieuwe bestuurlijke indeling 

Financieel overzicht 1968 en verslag kas

commissie 

VII \Vijziging van bijlage A van het Huishoude

lijk Reglement (methode voor verkiezen 

hoofdbestuur en vaste commissies) 

VIII Verantwoording van het hoofdbestuur over 

de tweede periode van drie maanden over 

de uitvoering van de resoluties van het 

Leidse congres 
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5 
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12 
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16 

17 

18 

20 
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losse nummers 70 ct 

met 1969- 2e jaargang no. 7 

Van Mierlo vraagt: 
Is de Minister bereid, 
aan de Staatscommissie te vragen zich in haar rapport expli
ciet uit te spreken over de vraag of zij 

1) de Nederlandse kiezers in staat acht om op rechtstreekse 
wijze een verantwoorde uitspraak te doen over de vorming en 
het program van een regering; 

2) het democratisch recht van de burgers hierop erkent; 
3) dit recht structureel in de constitutie wil verankeren? 
Mijnheer de Voorzitter! Deze vragen zijn voor mijn fractie 

zo essentieel dat de beantwoording ervan in belangrijke mate 
ons geloof zal bepalen in de mogelijkheid van een vruchtbare 
verdere samenwerking tussen de leden der Staatscommissie. 

Beernink mikt: 
Dan kom ik ten slotte tot de vtagen van de geachte afg"'

vaardigde de heer Van Mierlo. Ik kan mededelen, dat de door 
hem gestelde vragen ongetwijfeld in de staatscommissie aan 
de orde zullen kornen. Naar mijn mening zal de staatscornrnis
sie zelf moeten beoordelen, in welke volgorde en op welke 
wijze zij deze vragen wil behandelen. 

0 . . 1 e commlss1e .......... . 
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De heer J. C. den Bieneman is docto
raalstudent in de bedri]fseconornische 
richtingaandethans nog katholiek ge
heten hogeschool in Til burg. In deze 
gemeente is hij ook secretaris van de 
0'66-afdeling. 

Een prioriteit 
J. C. den Bieneman 

Een prioriteit is datgene wat b. v. 
een "policy maker" zich voorneemt 
het eerst te gaan doen. Een politieke 
partij moet, behalve een program 
maken, erover nadenken in welke 
tijd en tijdsvolgorde men denkt de 
verschillende programmapunten ge
realiseerd te krijgen. In dit artikel 
wil ik ervoor pleiten een prioriteit 
te stellen binnen onze, inmiddels 
volledig geschreven, staatsrechtpa
ragraaf; we moeten mijns inziens 
overgaan tot verkoop van ons staats
program in percelen, te weten de ge
kozen formateur voorop. 
Dit lijkt me geen luxe: D 166 houdt zich 
bezig met: staatsrecht, medezeg
genschap in de bedrijven, onderwijs, 
inkomensverdeling, gemeente- en 
provinciale politiek, duidelijkheid, 
openheid, internationale solidariteit, 
gesprekken aan de basis die liefst 
niet tot co:1centraties mogen leiden, 
ledenwerving en het opvangen van 
brokstukken van andere partijen 
(binnenkort in dit theater). 
In 1971 moeten we er verder iets· op 
verzinnen om de boot met de chris
telijke partijen af te houden. Pro
blemen genoeg dus, terwijl we ook 
nog met D 166-ers eigen duidelijk
heid worstelen. Een klein vorkje kan 
weinig hooi bevatten; de te volgen 
methode is: het droge hooi op te 
pikken en het natte even te laten lig
gen hopend op goed weer. 

Argument en 
1. De gekozen formateur is actue
ler dan het districtenstelsel. Het 
formateursprobleem is iedere twee 
jaren ongeveer nakende. 
In het huidige systeem zit een stuk. 
oligarchie in de vorm van de konin
ging plus de Raad van State inge
bouwd: wie namelijk de kabinetsfor
mateur benoemt bepaalt indirect het 
beleid, althans de richting ervan. 
Wat dit college verder voor een taak 
heeft zal weinig Nederlanders be
kend zijn; op welke gronden men in 
dit college wordt benoemd, even
eens. Ik weet aileen dat o. a. Beel 
erin zit momenteel, die echter on
langs aardig op zijn voetstuk aan het 
wanke"Ien is gebracht, en dat ook 
Mr. Aalbers tot dit illustere colle
ge is toegelaten. 
Om een stem - dit is de politieke 
wil van een mede-burger - althans 
enige waarde te geven, is het nodig 
de democratische procedure zo di-

rect mogelijk te doen zijn; in het 
verleden kwam (na bemiddeling van 
de Raad van State) een kabinet van 
de christenenmet links tot stand als 
het met de liberalen niet kon want 
dat was geweest, en met de libera
len :als het met links - naar het oor
deel van de partijtop - niet langer 
kon. Het zijn echter de kiezers die 
een gevoerd beleid moeten honore
ren respectievelijk afstraffen. Daar 
zijn wij, partijgenoten, het dacht 
ik wel over eens. "Op het ogenblik 
zijn de verkiezingen niet meer dan 
opiniepeilingen" merkt de staats
rechtcommissie terecht op. 

Formateur 
2. De gekozen formateur leidt met 
minder pijn tot grotere concentra
ties van partijen, dan het distric
tenstelsel. Een herziening van het 
kiesstelsel wordt door velen erva
ren als een "manipulatie". Zij zien 
de evenredige vertegenwoordiging in 
het verlengde liggen van het alge
meen kiesrecht. Met underdogs als 
Van Dis, Boer Koekoek, de PSP en 
ook de VVD zou men ontzettend veel 
moeite krijgen, de Nederlander ken
nende. 

De D1 66-staatsrechtparagraaf in zijn 
geheel zou pas enige kans op reali
sering maken nadat men in een kabi
netscrisis van laten we zeggen acht 
maanden terecht is gekomen, en nie
mand meer weg weet uit de chaos. 
En daar mogen wij, als goede demo
craten tach eigenlijk niet op hopen. 
De noodzaak om tot grotere concen
traties van (kleinere) partijen te ko
men is niettemin evident. Als D166 
"de" linkse concentratie niet wil, 
dan zal een minder hechte concentra
tie, met de gekozen formateur als 
bindmiddel goede diensten kunnen 
bewijzen, en dat niet aan D166 aileen. 
Concentraties zijn de enige manier 
om hetland reageerbaar te krijgen 
en te houden. Zijn we het daar over 
eens? 

3. Hans Wiegel en zijn liberale 
vrienden willen het kabinet "De Jong" 
tot inzet van de volgende kamerver
kiezing maken. Hoe kan dat onder het 
huidige systeem? De Raad van State 
interpreteert de uitslag van de ver
kiezingen. En al lijden de christelij
ke partijen een geducht verlies, we 
krijgen toch een christelijk liberaal 
kabi.net. Wiegel 1 s procedure gaat pas 
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op, wanneer de koningin v66r de 
verkiezingen twee formateurs aan
wijst. Ze houden de formatie-op
dracht in beraad tot na de verkiezin
gen en dan gaat degene aan de slag 
die de meeste stemmen heeft gehaald. 
Daar zijn voor zover ik het kan be
kijken geen grondwetswijzigingen 
voor nodig. 
Afspraken en regeringsprogramma 1 s 
worden v66r de verkiezingen door de 
partijen gemaakt. Men vermijdt 
haastwerk onder hoogspanning; men 
vertelt de kiezers op tijd waar ze 
aan toe zijn. 
Ministerskandidaten hoeven niet op 
het allerlaatste moment in Parijs bij 
de Nato of in Brabant bij de N.C. B. 
weggeplukt te worden. Iedereen heeft 
zich kunnen voorbereiden en zijn 
zaakjes grondig overdacht. 

Haastkarakter 
4. Vondeling cum suis wil de kabi
netsformateur na de verkiezingen door 
de tweede kamer laten kiezen. 
Hier geldt het bezwaar van de niet 
directe democratie, het haastkarak
ter van een en ander (en de onduide
lijkheid v66r de verkiezingen). Bo
vendien staat een parlementaire 
strijd te verwachten en mogelijk ook 
vriendjespolitiek, waarbij het recen
te PvdA-congres nog maar een schijn
tje is geweest. 

5. Districtenstelsel en gekozen for
mateur samen zijn minder haalbaar 
dan ieder afzonderlijk. Het distric
tenstelsel aileen geeft slechts dan een 
oplossing van het formatieprobleem 
als er een twee partijensysteem uit 
resulteert. Het voorgestelde meer
voudige d. s. met vier kamerleden per 
district levert zeker meer partijen op 
dan twee. 
De strekking van dit stukje was niet 
het districtenstelsel onder de tafel te 
werken, maar de urgentie van het 
formatieprobleem te schetsen. De 
door de burgers· rechtstreeks gekozen 
kabinetsformateur is dus de zaak die 
er in de Nederlandse politiek het 
eerste door moet. Als U op een zon
nige zaterdag thuis, leunend op het 
tuinhek, met Uw buurman staat te 
praten, kunt U het daar eens over 
hebben. Dan praat U aan de basis. 
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Kiekeboe spelen 
Jan Terlouw en Machteld Versnel 

Laten we het maar toegeven, we zit
ten in onze maag met de Leidse re
soluties, anthans met resolutie 2b. 
Daar staat n.l. in dat we zullen na
gaan of er samengewerkt kan worden 
met anderen bij de volgende gemeen
teraadsverkiezingen (1970). De strek
king van deze resolutie lijkt duide
lijk. Er zijn dan ook een aantal arge
loze politieke amateurs die zich ent
housiast in besprekingen op gemeen
telijk terrein hebben gestort. 
Arme donders ! Begrijpen ze dan niet 
dat wie met de PvdA samenwerkt, al 
is het maar in Lutjebroek, ogenblik
kelijk door de grote broer wordt op
geslokt? Zien ze niet in dat wie in 
zee gaat met de PPR, als was het 
maar in Tietjerksteradeel, iedere 
ex-KVP-er (niet-PPR-er) resoluut 
van zich vervreemdt ?Dringt het niet 
tot hen door dat wie zich verbindt met 
de PSP, al was het maar op St. Phi
lipsland, het odium van een onbijbels 
pacifisme op zich laadt? Langzaam 
doch onafwendbaar werden deze harde 
feiten duidelijk. 
Journalisten van dag- en weekbladen 
kregen de eenvoudige taak om het af
breken van gesprekken door D' 66 in 
iedere nieuwe editie te vermelden 
waarbij ze er alleen maar op hoefden 
te letten dat ze de plaatsnamen goed 
spelden. Redactionele commentaren 
Werden overbodig. Hoofdredacteuren 
hebben immers al zo lang door dat 
D'66 deze gesprekken eigenlijk niet 
wenst. 
De meesten zijn nog zo vriendelijk 
D'66 niet eens ongelijk te geven dat 
ze een waarschijnlijke verkiezings
overwinning willen uitbuiten. Het 
smalen over de zogenaamde open
heid van onze partij is al zulke ouwe 
koek dat hoogstens een schoolkrantje 
er nog eer mee kan inleggen. 

Partij 
Voor de dag ermee. We willen kenne
lijk geen besprekingen. We willen een 
grote partij worden. We willen in 
1971 de buit binnenhalen. We willen 
niet dat het veroveren van die buit 
gevaar loopt door onduidelijke, van 
plaats tot plaats vari~rende "pro
gressieve" akkoorden. We willen on
ze eigen identiteit bewaren, wat die 
dan ook moge zijn zo langzamerhand. 
We willen eventueel regeringsver
antwoordelijkheid nemen, zelfs · al 
moet dit ten koste van onze staats
rechtelijke paragrafen. We willen 

wel dat andere partijen ontploffen, 
maar beginnen te griezelen van het 
hanteren van het dynamiet. Het 
mocht eens schade aanrichten in ei
gen huis. We willen in de gemeente
raden, we willen in de provinciale 
staten, we willen in de eerste kamer 
we will en met nog meer in de tweede' 
kamer. We willen meer en beter ka
der. We willen meer en dikkere rap
porten. We Willen deskundiger des
kundigen. We Willen onze program
mapunten wel uitvoeren, maar we 
willen niet dat anderen met de eer 
gaan strijken. Kortom, we willen een 
echte PARTIJ worden, die het gelijk 
aan haar zijde heeft. 

Onvermijdelijk 
Nu is dat allemaal niet zo erg. Het 
zal wel onvermijdelijk zijn. Tenslot
te zijn er lauweren geoogst en het 
zijn sterke benen die de weelde kun
nen dragen. Met het uiten van idea
listische slogans als ontploffing (van 
anderen wel te verstaan), open deel
neming en internationale gerichtheid 
kom je er ook niet. Je zit tenslotte 
met praktische problemen, die je 
met profeteren niet oplost. Het gaat 
niet aan om uitsluitend kritiek uit te 
oefenen, zonder zelf bereid te zijn 
bestuursverantwoordelijkheid te 
dragen. Uiteindelijk kun je niet bui
ten kader, rapporten en deskundigen. 
Maar laten we dan ook toegeven dat 
D'66 een gevestigde partij is gewor
den, in opzet niet wezenlijk verschil
lend van de overige. Laten we hard
op zeggen dat D'·66 vooreerst niet 
van plan is zelf te ontploffen. Laten 
we het niet aan de hoofdredacteuren 
over laten om te zeggen dat we al
le,en de verkiezingen willen ingaan 
en op de klassieke marrier zullen 
strijden voor het binnenhalen van de 
buit. Als de praktijk van de politiek 
ons dan al dwingt sommige idealen 
van het app€H voorlopig op zolder te 
zetten, laten we dan althans open
heid en duidelijkheid in ere houden en 
geen kiekeboe spelen. 

De volgende emmer-actie wordt 

gehouden ten bate van geestelijk 

gehandicapte burgemeesters 
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N iet het imago, 
het parlement is ziek I 

• 
Dirk Dorrepaal 

Alsof wij het allemaal allang niet 
wisten, komen daar de doorgaans 
politicophobe reclame-lieden met 
nieuws: het imago van het parlement 
deugt niet, het Nederlandse electoraat 
geeft het een min 6-je. Tot zover 
was de reclame-stunt goed, want het 
was public-relations. Maar reclame
mensen zouden geen reclame-mensen 
zijn als ze de zaak niet doortrokken 
en aan de vondsten van Makrotest een 
commerciele consequentie verbon
den: een campagne om het parlement 
te verkopen. Uit die benadering, dat 
het parlement een produkt is waar
van de omzet moet worden vergroot, 
spreekt de geringschatting voor wat 
een essentiele onmisbare instelling 
zou moeten zijn. Daarmee schoten 
de faamkramers hun doel voorbij. 
Want alle razernij richtte zich tegen 
het plan het parlement te verkopen 
- "het parlement is geen banaan" -
en nauwelijks meer werd er gekeken 
naar de ontstellende uitspraken van 
de Makrotest-enquete. Het resultaat 
is dat iedereen de mond vol heeft -
U leze er zelf de ~')laden der politieke 
partijen op na - van een grote be
hoefte het imago van het parlement 
te verbeteren. Daar mee vergetend, 
dat het parlement in zekere zin zelf 
een imago is, een reflectie van onze 
democratische (ja, ja) structuur. De 
reflectie is mottig, maar de werke
lijkheid is nog veel zieker. Want als 
er een conclusie kan worden verbon
den aan de Makrotest - behalve dan 
dat deze alles bevestigde wat eerde
re verkiezingsuitslagen ook voor 
eenogigen hadden duidelijk gemaakt -
dan is het dat het parlement in feite 
niet meer bestaat, doch het leven 
leidt van een teringlijdster, die door 
iedereen is opgegeven. 

On lust 
Het is verleidelijk te gaan graven 
naar een antwoord op de schuld
vraag, want dat lost tenslotte niets 
open geeft dus geen nieuwe moei
lijkheden. Het biedt ook veel ruimte 
aan ailerlei onlustgevoelens die onze 
Calvinistische samenleving immer 
genereert en schenkt de belangstel
lenden volop gelegenheid zich in ra
zendknappe analyses te verliezen en 
zo op de vleugels van waanwij~heid 
de troosteloze vlakte zelf te veda
ten. 
Een andere mogelijkheid is het zoe
ken naar wijze mannen (of vrouwen), 

een gedachte, die ongetwijfeld al 
leeft in zekere hoofden die het toch 
wel goed menen met het parlement 
en de parlementaire democratic. 
Want Nederlanders zoeken bij vele 
gelegenheden naar zo'n college en er 
zijn altijd wel een paar oude wijze 
geiten die zich geroepen achten. He
laas leert de ervaring (die geacht 
wordt wijs te maken) dater nauwe
lijks lieden met de juiste papieren te 
vinden zijn. En als Nederland ze al 
kan opbrengen, zijn er amper twee 
te vinden, die wijs genoeg zijn om op 
korte termijn te genezen wat het par
tijen-systeem in twintig jaar verkan
kerd heeft. Want het is de pest der 
politieke partijen die vreet aan de 
wortels van de parlementaire demo
cratic, zoals sommige profeten al 
inzagen bij de invoering van de re
presentatieve vertegenwoordiging. 
Maar zelfs met wijze mannen zou er 
niets gebeuren, want hun opdracht 
zou vermoedelijk luiden iets aan het 
imago van het parlement te doen, en 
dat is niet zo dringend. 
Freule Wttewaal klaagde o. m. in de 
CH-Nederlander over het feit dat 80 
pet. der gemakrotesten nooit con
tact hadden gehad met een Kamerlid. 

Nu zoekt men niet zo gauw contact 
met personen, wanneer men het ge
voel heeft dat dat toch geen zin heeft, 
bijvoorbeeld omdat de Kamerleden in 
hun buitenbinnenhoffelijke arbeid zich 
ook buiten de maatschappelijke wer
kelijkheid hebben gezet. Dorrepaal 
is overigens de eerste die toegeeft, 
dat van Kamerleden toch al teveel 
wordt gevergd; maar het zijn juist de 
partij-organisaties die dit teveel 
vergen en daardoor komen de ver
langens der kiezers in het gedrang. 
Het zijn de partij-organisaties die 
eisen dat Kamerleden in verre uit
hoeken des lands samenscholingen 
van maar liefst vijf leden toespreken, 
het zijn de partij-organisaties die 
Kamerleden als zendboden misbrui
ken en daardoor hun rol van volks
vertegenwoordigers hebben uitgehold. 
Zo worden ook de goede Kamerleden, 
waartoe Freule Wttewaal in de aller
eerste plaats behoort, het slachtof
fer van de machinaties der ongeziene 
partijorganisaties en hun vaak duis
tere wensen en overwegingen. 

Hameren 
De vraag rijst wat er onder meer aan 
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te doen zou zijn. Er is in deze ko
lommen en in andere uitingen van 
D'66 al genoeg gehamerd op de drin
gende noodzaak het parlementaire 
apparaat in versterkende zin te wij
zigen. De enige die dit niet heeft be
grepen is - hoe kan het anders - de 
CPN die blijkens een communique 
van onderlaatst blijk geeft Goebbels 
lessen niet te hebben misverstaan. 
Laat hier in voile ootmoed, nog een 
paar suggesties verschijnen, opdat 
niemand roepen kan dat er aileen 
maar wordt afgebroken en geexplo
deerd door die D'66-schrijvers, 
die nimmer bijdragen tot de algemene 
enz. enz. Vooreerst zou het, meen 
ik, niet ongelukkig zijn als _de Ka
merleden zich bij behandeling der 
zaken iets meer zouden richten naar 
directer belangensferen der kiezers. 
In gewoon Nederlands, laten zij meer 
spreken voor de kiezer. Bijvoorbeeld 
meer en uitgebreider ingaan op de 
waanzinnige tijd- en geldverspilling 
in het leger, waar iedere dienst
plichtige op onwaardige wijze mee 
kennismaakt. Er is praktisch nie
mand die niet een overvloed van ma
teriaal kan verzamelen over de rond
uit debiele marrier waarop volwassen 
Nederlanders door tinnen soldaatjes 
worden gekoejonneerd op basis van 
ideeen en ideeenreeksen van ver
voorbije en evenmin glorieuze tijden. 
Daar ontmoet bijna iedere manlijke 
Nederlander (en indirect zijn aanval
lige verovering) een overheidsappa
raat dat uitsluitend uit ongecontro
leerde verspilling en arrogantie is 
opgetrokken. Dit geldt mutatis mu
tandis evenzeer voor de efficiency 
der andere overheidsapparaten. Het is 
een materie die teveel in schriftelijke 
vragen en dus onopvallend, en te 
weinig in mondelinge verhandelingen 
naar voren komt. En dan niet alleen 
praten over rijksdiensten, maar ook 
over de lagere overheden. Laat daar 
ook vooral de rechtsspraak bij be
trokken worden want, het verkeer 
zijnde wat het is, iedere Nederlander 
maakt op een gegeven moment kennis 
met deze meest archa:ische onzer in
stellingen wier vergroeid systeem 
niet bijdraagt tot groter·begrip voor 
de overheid. 

vervolg op pag. 5 
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Zindelijk denken, 
foutieve denk\Nijzen, 
oneerlijke discussiemethoden 
H. Wallis de Vries 

In "Het Vaderland" van 20-3-'69 stond 
een interview met Haya van Someren
Downer .onder de kop "D'66 een leeg 
ei, maar wat een verpakking ! " Be
paald een leuke vondst. Uit het inter
view met "De Telegraaf" van 22-3-
'69 citeer ik van haar: 

- "Toxopeus heeft in een debat de 
vloer aangeveegd met D'66, maar 
het komt niet over. " 

- "Het is nu toch voor iedereen dui
delijk, dat D'66 geen partij is met 
een geweldige inhoud - en dan zeg 
ik 't heel vriendelijk. Toxopeus 
heeft pas in een discussie met Van 
Mierlo heel knap laten uitkomen 
hoe leeg D'66 is. Hun twee grote 
verkiezingstroeven: de gekozen 
minister-president en het distric
tenstelsel hebben ze bijvoorbeeld 
al helemaal laten vallen ! " 

Deze uitlatingen acht ik betreurens
waardig (en dan zeg ik 't nog heel 
vriendelijk). Dat Toxopeus eenvoudig 
niet kon begrijpen, dat in deze tijd 
een ondogmatische politieke partij 
meer aantrekkingskracht op de kie
zers uitoefent dan hij met zijn begin
selpartij voor mogelijk achtte, wil 
ik hem natuurlijk graag vergeven. 
Vooral omdat hij eerlijk toegaf ja
loers te zijn op D'66. 

Maar dat de nieuw verkozen VVD
presidente daarover zulke enormi
teiten debiteert acht ik geen gelukkig 
debuut. 

Hoe is zo'n pijnlijk misverstand mo
gelijk? 

Tijdens het debat op 28 februari met 
Toxopeus heeft Van Mierlo - afgaan
de op mijn geheugen - op de vraag of 
D'66 bereid was regeringsverant
woordelijkheid te aanvaarden ja ge
zegd. Maar wel onder bepaalde vo6r
waarden. Deze zouden v66r de ver
kiezingen door een congres van D'66 
moeten worden geformuleerd en 
vastgelegd in een minimumprogram
ma, waaraan door eventuele coalitie
genoten niet valt te tornen, wil D'66 
meedoen. Van Mierlo voegde daar 
nog aan toe - uitdrukkelijk slechts 
als zijn persoonlijke visie - dat onze 
staatkundige desiderata (rechtstreeks 
gekozen minister-president en het 
districtenstelsel) in dat MINIMUM
programma niet zouden moeten wor
den opgenomen. Want dat zou gelijk 
staan aan een weigering bij voorbaat 
om regeringsverantwoordelijkheid te 

aanvaarden, eenvoudig omdat de an
dere partijen daar (nog) niet aan wil
len. 

Logisch 
Mij leek dat een logisch standpunt en 
duidelijke taal. Toch kan ik mij wel 
voorstellen, dat het verschil tussen 
een partijprogramma (met staatkun
dige paragraaf) en een MINIMUM
programma (zonder staatkundige 
desiderata) iemand tijdens zo'n de
bat ontgaat. 

Maar dan rijst toch de vraag of bij 
een politieke figuur de hoofdzaken 
van een recent congres van D'66 
(Arnhem medio december j.l.) be
kend mogen worden verondersteld. 
Zo ja, dan zou bij goede trouw een 
dergelijk misverstand onmogelijk 
zijn. Want dan begrijpt ieder zinde
lijk denkend mens, dat Van Mierlo 
nooit gezegd k:ln hebben wat mevr. 
van Someren-Downer er van heeft ge
maakt. 

In Arnhem werd immers de omge
werkte staatkundige paragraaf van 
ons programma aanvaard, incluis 
rechtstreeks gekozen minister-pre
sident en districtenstelsel. Een kind 
begrijpt, dat een Van Mierlo dat niet 
tijdens een debat even gauw ongedaan 
maken kan. 
Is je dat allemaal onbekend, dan be
hoor je zo fatsoenlijk en voorzichtig 
te zijn zo'n onderwerp onaangeroerd 
te laten. 

Graag wil ik mevr. van Someren 
daarom voorzichtig attenderen op 'n 
kostelijk boekje van Dr. A. F. G. van 
Roesel, getiteld 11 Zindelijk denken: 
foutieve denkwijzen, oneerlijke dis
cussiemethoden11. Mijn attentie is 
heus vriendelijk bedoeld, al sugge
reert de titel misschien het tegendeel. 
Ik raad het ook alle lezers van dit 
blad aan. De Nederlandse politiek kan 
er slechts bij winnen, wanneer politi
ci en in politiek geinteresseerden leren 
zindelijk te denken. Dat boekje 
maakt je duidelijk, dat het moeilijker 
is dan je geneigd was te veronderstel
len. 11 Bij een discussie denkt en 
spreekt de to tale mens, met al zijn 
eerzucht en kwetsbaarheid, metal 
zijn zelfgevoel en angst, met al zijn 
emoties, met al zijn apriorismen, 
vooroordelen en bepaaldheden11 . (Van 
Roesel pagina 10). Daarom sluit ik 
bewuste kwade trouw bij mevr. Van 
Someren uit, daarom geloof ik dat zij 

het slachtoffer geworden is van haar 
vooroordelen. 
11 Toxopeus heeft in een debat de vloer 
aangeveegd met D'6611 vindt zij. 
Als D'66-er vind ik, dat eerder het 
omgekeerde het geval was, dat Van 
Mierlo althans op zijn minst het de
bat op punten gewonnen heeft. Beide 
standpunten zijn natuurlijk subjec
tief. Maar ik ben mij daarvan ten
minste bewust. Mede dankzij Dr. van 
Roesel. 

vervolg van pag. 4 

Ombudswerk 
Dan is er het veelbesproken, maar 
zelden uitgevoerde, ombudswerk. 
Het hele parlement is een groot om
buds-lichaam, maar het weet het 
niet. Er zou al veel veranderen als het 
niet als nu, passief, zaken op zich af 
laat komen, maar zelf op onderzoek 
zou uitgaan. Gevallen genoeg, en de 
pers, vooral de regionale, draagt 
voldoende informatie aan. Ook hier 
geldt dat de procedure van schrifte
lijke vragen niet de aangewezen weg 
is' maar interpellatie - met behoor
lijk zelf verzameld feitenmateriaal -
kan het overheidsapparaat tot verder 
werk dwingen. 
Tenslotte nog een bescheiden planne
tje. Publiceer iedere twee weken een 
korte brochure waarin wordt samen
gevat wat het parlement die tijd heeft 
uitgevoerd en in de komende tijd gaat 
uitvoeren, waaruit naar voren komt 
de essentie van de materie en de ver
schillende door de fracties ingeno
men standpunten. Stuur dit naar alle 
leraren op het middelbaar onderwijs 
die zich met maatschappijleer be
moeien en die dit als actueel lesma
teriaal kunnen gebruiken. Schrijf 
voor mijn part wat meer opstelwed
strijden uit. Maar laat het parlement 
- als instelling - zich meer tot de 
komende generaties richten, in perso
na en niet op papier, en liefst in 
duidelijke taal. 
Misschien zijn dit maatregelen die 
inderdaad alleen het imago kunnen 
verbeteren, en niet de kern recht
streeks. Maar misschien is het ook 
zo, dat als de donkere spiegel op
gewreven wordt, waarin dit imago re
flecteert, de werkelijkheid goede as
pecten blijkt te bezitten, die eerst 
niet zo opvielen, en op basis waarvan 
het parlement de weg naar een nieuw, 
teringvrij leven zou kunnen inslaan, 
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Grondplichten 
tegenover grondrechten 
W.S.A.N. Gorter 

In het nummer van juni 1968 van Pe
perbek (D'66-blad voor de Haagse 
agglomeratie) hebben wij de draak 
gestoken met de grond- en vrijheids
rechten (subjectieve rechten, rech
ten van de mens) door ze ad absurdum 
te voeren. 
Thans zouden we dit thema op een 
ernstiger wijze willen behandelen en 
er een andere draai aan willen ge
ven zonder nochtans er een weten
schappelijke studie van te maken. 
Het stellen van eenzijdige rechten 
veronderstelt een macht die deze 
rechten kan honore·ren: het aanwij
zen van crediteuren impliceert de 
aanwezigheid van een potentHHe de
biteur. Men kan zelfs zeggen dat in 
gelijke mate als waarin de rechten 
van de mens groeien, de macht en 
rijkdom van de instantie welke aan 
die rechten moet voldoen eveneens 
moeten groeien. Dit betekent een 
toch wel onplezierige polarisatie, 
waardoor tegenover de massa van de 
burgers "iets anders" moet aanvaard 
en zelfs gekweekt worden dat de ca
paciteit heeft de verlangens van die 
massa te bevredigen. Laten we het 
voorlopig de "paterniteit" noemen. 

Historische wording 
Wanneer we deze zaak nu eens in 
haar historische wording gaan be
zien, merken we op dat de grote ont
wikkeling van de rechten van de 
mens in het vierde kwartaal van de 
18e eeuw ligt en als "idee" vooral 
verankerd is in het staatsrecht van 
de Verenigde Staten van Amerika en 
van Frankrijk. 
Deze ontwikkeling was zonder twij
fel een reactie op en gericht tegen 
de autoritaire staatshoofden in die 
tijd zoals deze hun positie hadden 
verworven door de centralisering, 
welke voor de vorming en de conso
lidering van de westerse nationale 
en nationalistische staten in de 16e 
en 17e eeuw nodig was. Echter was 
deze ontwikkeling van de rechten van 
de mens in het geheel niet gericht 
op de vernietiging of zelfs maar 
vermindering: van de nationale cen
trale staatsmacht welke door de 
vorsten alleen maar werd gepersoni
fieerd. Integendeel kon de Staats
macht pas goed groeien door het op
zijschuiven van de vorsten. 
De Amerikaanse president werd heel 
wat machtiger - wanneer men hem 
ziet in het kader van mederegerende 

ambtenaren en Congress - dan de 
Britse koloniale koning ooit was ge
weest of had kunnen zijn. Verder 
kon in de 20ste eeuw de Franse ra
dicale staatsman Clemenceau een 
oorlog winnen, welke door elke Fran
se koning zou zijn verloren en die 
zelfs een Napoleon niet had kunnen 
volhouden. 
l!l het Russische communisme ziet 
men tenslotte een staatsmacht ge
concentreerd waarop elke Czaar ja
loers had kunnen zijn. 

Kiesdemocratie 
In het westen geeft de kies-demo
cratie hierbij de illusie d.at de bur
ger deze enorme staatsmacht zelf 
uitoefent. Echter wordt juist in de 
laatste tijd grote nadruk gelegd op 
de controlerende taak van het par
lement, dus de burger schijnt zich 
toch nog niet zo zeer zelf te rege
ren. Het parlement overigens be
hoort, in ruimer zin beschouwd, 
eveneens tot de overheid en de 
vraag doet zich dan voor: wie con
troleert nu het parlement '? De kie
zer? De pers? De kiezer heeft 
maar heel weinig invloed: hij kan 
slechts kiezen tussen wat een twee
tot tiental politieke partijen hem ge
lieven voor te schotelen. 

Op de pers heeft de kiezer nauwe
lijks invloed, uitgezonderd door mid
del van ingezonden stukken. De par
tijen voeren een geheimzinnig leven 
waarmede slechts een op de vijftig 
of honderd burgers zich kan inlaten, 
althans zich inlaat. Bovendien wordt 
de direct of indirect gekozen over
heid aangevuld met tien- of honderd
duizenden ambtenaren die de burger 
niet heeft gekozen en op wier ambte
lijke levensstijl hij - evenmin als de 
gekozen overheid - een merkbare in
vloed kan uitoefenen. Tenslotte wordt 
de b11rger hoe langer hoe meer in 
een herlevende "horigheid" als onbe
zoldigd of praktisch onbezoldigd 
ambtenaar ingeschakeld: in de 19e 
eeuw als soldaat in het leger en in 
de 20ste eeuw bovendien als fiscaal, 
sociaal en andersoortig ambtenaar. 

Grondplichten 
Het begrip "verzorgingsstaat" veron
derstelt, zoals reeds aangeduid, het 
bestaan van dit enorme ongrijpbare 
overheidsapparaat. Het schijnt dat 
deze stand van zaken slechts kan 

De heer W. S. A. N. Gorter is administra
teur· hij de Directie Internationale Fisca
le haken van het Ministerie van Financien 
auteur van de brochure "de ombudsman 
verheeld'' en redacteur bij het Haagse 
D'fHi-blad ''Peperbek''. Hij was ondermeer 
advocaat, gemeenteambtenaar en Euro
pces ambtenaar in Brussel. In D'66 is hij 
actll'f in de plaatselijke werkgroepen 
Stantsrecht, Buitenlandse Zaken en Soci
anl-economie. 
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worden doorbroken door het ontwik
kelen van geheel nieuwe denkbeelden 
die nieuwe praktische mogelijkheden 
bieden. 
Naast de grondrechten en -vrijheden 
zou de burger zich nieuw te formule
ren grondplichten·en -onvrijheden 
moeten stellen om hem een greep op 
de overheid te geven. Dit lijkt para
doxaal, maar de enige mogelijkheid 
om een greep op de overheid te krij
gen is niet de indirecte of getrapte 
invloed door verkiezing, controle en 
pers, die in wezen burger en overheid 
telkens tegenover elkaar stellen, 
maar het persoonlijke d66rdringen 
van de burger in het overheidsbestel. 
En daarvoor zal de burger plichten 
op zich moeten nemen. Teneinde niet 
te worden geregeerd en verzorgd, 
maar om zich zelf te regeren en te 
verzorgen. Een verrassende vrije
tijdsbesteding ~ De burger zal er 
enigszins honend op moeten worden 
gewezen dat zijn democratische rech
ten voor zijn moderne politieke ~ 
hoeften te wein.ig betekenen. D'66 
moet de kiezer niet al te zacht aanpak 
ken om hem dit te vertellen en hem 
zeker niet vleien. De kiezer dient 
dus flink door elkaar te worden ge
schud. 

Wij denken dan in de eerste plaats aan 
een principiele politieke plicht van de 
burger om lid, althans eenmalig do
nate.ur, te zijn van de politieke par
tij op wier kandidaat hij stemt en om 
zich verder als partijlid aktief te ge
dragen, dus zijn diensten aan te hie
den ook als er niet om wordt ge
vraagd. Verder aan een taak, waar
bij elke burger in beginsel wordt ge
rekend deel uit te maken van een op 
te richten hulppolitie: de openbare 
orde is een rechtstreeks belang van 
allen : Wellicht zou men in de straf
rechtspraak op een jury-rechtspraak 
moeten overgaan, althans de bescha
digde partij meer invloed geven 
(denkbeelden van prof. Bianchi te 
A 'dam) op de beslissingen. In het 
burgerlijk recht zou men de aktieve 
verzoening van partijen primair stel-
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len (ombudsman-idee) in plaats van 
een autoritaire beslissing door de 
rechter. Wij zouden het nu verder 
aan de belangstellende lezer willen 
overlaten dit thema nader uit te wer
ken. Het voorgestelde denkbeeld be
tekent een- ontwikkeling van de beken
de beginselen van openheid en mede
zeggenschap in de richting van zelf
discipline en medeverantwoordelijk
heid voor het geheel, dus niet uit
sluitend vQor eigen individueel of 
groepsbelang. Medezeggenschap uit
sluitend ten behoeve van deze leidt 
onherroepelijk tot aristocratische 
stroomlijning van de elkaar tegen
strevende belangen in het kader van 
een historisch gegroeide centrale 
macht. 

Wordt de aristocratische ruzie gro
ter dan de aristocratische samen
werking dan gaat de centrale macht 
over in dictatuur of een andere auto
ritaire vorm (zie Frankrijk). Onder
handelen tussen elkaar bestrijdende 
belangen zonder voorafgaande cen
trale macht heeft weinig resultaat, 
zie de Verenigde Naties. 

Ongelijkheid en paterniteit 
In het kader van het bovenstaande is 
het onvermijdelijk te wijzen op de 
principi'ele ongelijkheid tussen de 
verschillende mensen in energie, zelf
discipline, doorzicht, intelligentie 
enz., verschillen die zich in welke 
maatschappij dan ook altijd zullen 
vertalen in "voorrechten" door dege
nen die zich meer moeite geven en 
meer presteren dan anderen. In het 
maatschappelijke vlak zullen zij·be
lastingmaatregelen afwentelen en des
noods zullen zij naa:r "dankbaarder" 
volken verhuizen (Amerika, Zwit:
serland) of zij zullen de moed ver
liezen (Engeland). Eigendom en inko
men zijn dikwijls meer grondslag om 
de bij het leiderschap behorende zelf
ontplooiing een instrument te geven, 
b. v. in schepping van produktiemid
delen, da,n om in rijkdom persoon
lijke consumptie op te voeren. Over 
de voorrechten der politieke !eiders. 
behoeven wij nauwelijks te spreken. 
De aard der gewaardeerde kwalitei
ten der !eiders en die der bijbehoren
de voorrechten veranderen met de tijd. 
Maar altijd zullen het "de besten" 
naar de aard van het volk zijn die de 
leiding in politiek en maatschappij 
weer zullen verwerven. (1) 

DEMOCRAAT 

Apostelen 
De gelijkheidsapostelen daartegen 
zullen altijd degenen zijn die zich 
paradoxaler wijze van anderen ... 
het meest onderscheiden n. 1. in hun 
verkondiging van de gelijkheidsleer 
en in hun eigen positie: zij zullen al
dus het beginsel van de natuurlijke 
ongelijkheid treffend demonstreren: 
Ons belasting- en sociaal systeem 1s 
- terecht - een en al ongelijkheid: 
aan de--zwakke wordt gegeven wat de 
sterke zelf (of zijn Pa) moest verdie
nen ! Zwakken en sterken worden 
daardoor allerminst gelijk: zij nemen 
ieder een geheel andere positie in. 
Waar het om gaat, is dat de in onge
lijkheid gelegen "leiding of paterni
teit" van het hoogste gehalte blijft 
en niet ontaardt in paternalisme, (2) 
waarbij de !eider zoveel mogeli'jk zelf 
wil doen en beslissen, en het overige 
passief willaten uitvoeren, een en 
ander hetzij op grond van een gods
dienstig- of ideologisch-verouderd 
beginsel, hetzij we gens onde_rwaarde
ring van de positieve mogeli)kheden 
der massa in politiek opzicht. 

Deze schijnbaar amorfe massa kan 
zich immers onder een aanmoedi
gend beleid verregaand splitsen in 
politiek werkzame individuen en col
lectiviteiten, die zich uiten in nieuwe 
vormen van zelfverwezenlijking, 
een en ander voor zover men inner
lijk tot positieve politieke zelfver
wezenlijking in staat is. 
Hier liggen de grenzen voor deelne
ming aan het overheidsbedrijf. De 
politiek-waardelozen zullen wel moe
ten worden vrijgesteld van de ver
plichting tot het leveren van een po
litieke bijdrage. 
Ten overvloede zij nog opgemerkt dat 
politieke grondplichten en andere 
vormen van zelfdiscipline niet an
ders in grondwet en wet kunnen wor
den neergelegd dan in de vorm van 
vrije mogelijkheden. In haar posi
tieve vorm kunnen grondplichten 
slechts bestaan als politiek-zedelijke 
uitgangspunten die als zodanig door 
de politieke partijen zouden moeten 
worden ontwikkeld en gepropageerd: 
in de eerste plaats b. v. door D'66. 

(1) In het oude Grieken_land gol_d de 
kiesdemocratie als anstocratle: 
echte democratie was het verloten 
van de overheidsfuncties als tijdelijke 
taak dus een "keuze" onafhankelijk 
van bekwaamheid. Ook hier zit wat 
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in. Men acht zich al gauw onbekwaam 
om inspannende taken te verrichten, 
maar de gelote persoon kon zich niet 
aan die taak onttrekken. 

(2) De goede huisvader (bonus pater 
familias) behoorde als zedelijk be
ginsel tot de belangrijke elementen 
van het Romeinse burgerlijk recht. 
In het politieke recht is dit begrip ge
bruikt bij de afzwering van koning 
Philips de Tweede: hem werd o. m. 
verweten voor zijn volk niet een goe
de vader te zijn geweest. Als over
koepelend begrip voor de gezamen
lijke rechten en plichten v~~ de 
overheid schijnt er nauwell]ks een 
beter begrip denkbaar dan paterni
teit: het past zich aan bij tijd en 
plaats. Ook de christelijke gods-. 
dienst heeft nooit een hoger begnp 
kunnen ontwikkelen dan God de Va
der. De gekozene die zich door de 
zaal naar de bestuurstafel begeeft, 
wordt tijdens dat geringe aantal stap
pen innerlijk een ander mens ... ho
pelijk ten goede ! 

politiek voor de boekenplank 

Misdaad en politiek 
De Duitse schrijver Hans Magnus 
Enzensberger heeft in "Misdaad en 
politiek" geprobeerd het ve~?and tus
sen beide op te helderen. ZlJn vra
gen waren: Bestaan er gerechtelijke 
moordenaars ? Is iedereen verrader? 
Waar zijn staatsgeheimen voor nodig? 
en Bestaan er nog onschuldigen? 
De auteur vertelt de bekende verhalen 
over Rafael Trujillo, Wilma Montesi 
en Chicago in de jaren /2'. In essays 
aan het begin en het einde van zijn 
boek gewijd aan de algemene samen
hang'tussen politiek en misdaad, neemt 
Enzensberger ook de voorbereidingen 
voor een nucleaire misdaad op. 
De laatste woorden in het boek zijn: 
"Dit boek wil geen gelijk krijgen. De 
antwoorden zijn voorlopig, het zijn 
verkapte vragen. Mogen er andere ko
men die er meer van·maken". 
Het is een uitgave van A. W. Bruna en 
Zn. in Utrecht, die het voor negen gul
den en een kwartje te koop aanbiedt. 
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Poging tot samenhang 
B.F.N. Boeker 

Niet aileen concurrerende politici 
maar ook veel potentiEHe sympathi
santen lijden aan het misverstand, 
dat D'66 geen politiek gezicht heeft 
en zich laat leiden door beginselloos 
pragmatisme. Helaas werkt onze 
presentatie dat misverstand wel 
enigszins in de hand want ons pro
gramma lijkt op het eerste gezicht 
voornamelijk te bestaan uit losse 
desiderata die niet allemaal evenveel 
met elkaar te maken schijnen te heb
ben. In feite bestaat er wel degelijk 
samenhang maar die wordt nauwelijks 
als zodanig gepresenteerd. Willen 
wij tegen de Kamerverkiezingen van 
1971 bespaard blijven voor het ge
makkelijke verwijt dat D'66 niets 
voorstelt, dan moeten wij onze uit
gangspunten samenhangend naar vo
ren brengen. Het materiaal daarvoor 
is aanwezig, ik heb geprobeerd er 
gebruik van te maken. 

Grondslag 
Ik ben uitgegaan van de inleiding op 
het programma die een voortreffe
lijke grondslag biedt. Ik citeer de 
belangrijkste zinnen: 
"De partij heeft tot doel voor Neder
land en, zo mogelijk, andere Ianden 
bij te dragen tot de geestelijke en ma
terHHe ontplooiing van alle mensen, 
ongeacht hun levensovertuiging, po
litieke gezindheid, ras, nationaliteit, 
taal, maatschappelijke afkomst en 
sexe. Daartoe zal de partij streven 
naar een redicale democratisering 
van de Nederlandse samenleving in 
het algemeen en van het Nederlandse 
politieke bestel in het bij zonder. " 
Uit dit citaat blijkt in de eerste 
plaats, dat D' 66 wel degelijk uitgaat 
van een grondbeginsel, namelijk de 
erkenning van de onvervangbare 
waarde en waardigheid van de mens. 
Maar dat is nog geen politiek begin
sel; dat zou het pas zijn als het, zo
als in nazi-Duitsland, politiek werd 
aangevochten. Het gaat er dus om hoe 
dat beginsel in concreto wordt uitge
werkt. Opvallend is dan dat in bo
venstaand citaat de demokratisering 
van de samenleving v66r de demokra
tisering van het politieke bestel 
komt. Dit nu lijkt mij typerend voor 
de politiek van D'66. 
Terecht beweren revolutionairen dat 
wij alleen maar een formele demo
kratie hebben, maar dat ligt niet zo
als zij denken aan samenzwerende 
Philips- en Unileverdirecteuren, dat 

ligt aan de geringe belangstelling van 
de burgers voor de openbare zaak. 
De oorzaak daarvan is dat het groot
ste deel van ons Ieven nog steeds door 
autoritaire gezagspatronen wordt be
paald: gezin, onderwijs, leger, be
drijfsleven. Wat kan men van autori
tair opgevoede en geleide burgers an
ders verwachten dan dat zij tegenover 
het openbare bestuur dezelfde hou
ding aannemen als tegenover hun ou
ders, leraren, sergeant-majoors en 
chefs: ontduiken waar mogelijk, ge
hoorzamen als het niet anders kan, 
een beetje onder elkaar kankeren en 
hun belangstelling richten op inter
landwedstrijden, sex en misdaadre
portages? 

Geheimtaal 
Dit escapisme heeft tot gevolg dat de 
kleine groep die wel belangstelling 
heeft voor openbare zaken in het iso
lement terecht komt met alle verder
felijke gevolgen van dien: zij wordt 
een groep met een eigen geheimtaal, 
die denkt dat het door haar geleide 
openbare nutsbedrijf van hogere orde 
is dan een voetbalvereniging. 

Met als gevolg dat de burgers geen 
duidelijke relevante informatie krij
gen over politieke alternatieven, 
maar vage, ideologische en vader
lijke praat. 
Deze toestand kan niet worden veran
derd door het revolutionaire omver
gooien van de bestaande structuren 
(hoe nuttig dat ook elders kan zijn), 
want het enige resultaat daarvan zal 
zijn dat er een nieuwe structuur komt 
met een nieuwe in-group aan het 
hoofd. Wij moeten uitgaan van de 
structuur die wij hebben, een struc
tuur die in beginsel meer mogelijk
heden tot radicale demokratisering 
biedt dan welke andere structuur ter 
wereld ook. 
Uitgaande van deze overwegingen zou 
ik de grondgedachten van ons pro
gramma als volgt willen samenvat
ten: 

1. De burgers verwachten in onze 
tijd van het openbare bestuur dat 
het bijdraagt tot hun geestelijke en 
materiele ontplooiing. 

2. Het openbare bestuur en zijn or
ganen staat dus in dienst van de 
burgers. Zij vertegenwoordigen 
alleen de belangen van de burgers 
en niet hun gevoelens en gedach
ten. 
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3. De dienstbaarheid van het openba
re bestuur wordt verzekerd: 
a. door het betrekken van zoveel 

mogelijk burgers bij de be
sluitvorming, waartoe duide
lijke informatie moet worden 
verschaft over politieke alter
natieven; 

b. door grondige controle van de 
openbare bestuurslichamen door 
de burgers, in het bijzonder 
door een algemene verantwoor
dingsplicht, door openbaarheid 
van alle bestuurshandelingen en 
door zo uitgebreid mogelijk be
roep op de onafhankelijke rech
ter. 

4. Demokratisering van het openba
re bestuur en de daaruitvolgende 
verzekering van zijn dienstbaar
heid kan niet worden verwerke
lijkt als niet heel de samenleving 
is gedemokratiseerd. 

5. Radicale demokratisering van de 
gehele samenleving is ook noodza
kelijk omdat de mens zich in onze 
tijd niet geestelijk en materieel 
kan ontplooien als hij geen zeggen
schap over en controle op de zaken 
heeft die voor hem van belang zijn. 

6. De verwerkelijking van een radi
cale demokratisering van de sa
menleving wordt op het ogenblik 
geremd door onvoldoende belang
stelling van de kant van de burgers. 
Dit is gedeeltelijk gevolg van een 
paternalistisch maatschappelijk 
stelsel, gedeeltelijk van het ont
breken van duidelijke informatie 
over wat belangrijk is. 

7. Het doel van D'66 is te bevorderen 
dat door een samenspel van infor
matie en wettelijke maatregelen 
de radicale demokratisering van 
de samenleving tot stand komt. 
Bij de uitwerking daarvan mag het 
verband tussen de verschillende 
gebieden van de samenleving en het 
verband met de praktische moge
lijkheden niet uit het oog worden 
verloren. 

Het bovenstaande is maar een ruwe 
schets die aanmerkelijk verbeterd en 
uitgebreid zou kunnen worden. Hoofd
zaak is dat wij v66r de Kamerverkie
zingen van 1971 kunnen komen met 
een samenvatting van onze uitgangs
punten die de kie~rs duidelijk 
maakt wat wij willen. 
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Democratische benadering 
M. B. E ngwirda 

De vernieuwing die D'66 sinds zijn 
ontstaan drie jaar geleden in het Ne
derlandse politieke bestel tot stand 
heeft weten te brengen, is in vele op
zichten spectaculair te noemen. Het 
steeds weer benadrukken: 
a) van de noodzaak tot een duidelijker 

contact tussen kiezer en gekozene; 
b) van het totstandbrengen van demo

cratische verhoudingen op alle ni
veau's van de samenleving (staats
bestuur, onderneming, onderwijs); 

c) van de noodzaak tot internationale 
gerichtheid met speciale aandacht 
voor de ontwikkelingssamenwerking 

heeft zijn invloed gehad op het den
ken van handelen van de meeste be
staande politieke partijen in Neder
land. Bovendien wijzen de laatste 
opiniepeilingen uit, dat D'66 het 
vertrouwen van een aanzienlijk deel 
van de kiezers heeft weten te winnen. 

0'66 - visie 
De grote opgave; waar D'66 zich nu 
voor geplaatst ziet, is het concre
tiseren van de vernieuwingsdrang, 
waaraan de partij zijn bestaansrecht 
en enthousiasme ontleent, tot een 
eigen visie op de samenleving als 
geheel en op de verschillende deel
terreinen van die samenleving. 
D'66 zal daarbij minder moeten be
nadrukken, d~t liberalisme en socia
lisme verouderde maatschappij
visies zijn en meer aandacht moeten 
geven aan de vorm en inhoud van 
haar eigen maatschappijvisie, de 
democratische benadering. 
Drie beginselen van die democrati
sche benadering (contact kiezer
gekozene, open deelneming en inter
nationale gerichtheid) werden in het 
begin van dit artikel al genoemd. 
Ik zou daar nog de volgende twee aan 
toe willen voegen: 
d) het aanpassen van de vooruitgarig 

van de techniek aan de toekomstige 
behoeften van de samenleving 
(dienstbaarmaking van de tech
niek); 

e) het opzetten van een informati
systeem, gericht op het stimule
ren van de belangstelling voor de 
democratie en op deelneming in 
de gemeenschappelijke besluit
vorming (gerichte informatie). 

Bij de ontwikkeling van een eigen 
maatschappijvisie door D'66 lijkt 
mij vooral dit beginsel van gerichte 
informatie van essentiele betekenis. 
Immers, zonder gerichte informatie 

is toch geen werkelijke democratie 
denkbaar' geen werkelijk contact 
kiezer-gekozene, geen werkelijke 
open deelneming, geen werkelijke 
internationale gerichtheid en geen 
werkelijke dienstbaarmaking van de 
techniek. Gerichte en systematische 
informatie is daarom eigenlijk het 
uitgangspunt voor een democratische 
benadering, doordat het de deelne
ming van de kiezer mogelijk en zin
vol maakt. 

Tekortkomingen 
Gezien deze essenWHe rol, welke de 
informatie binnen de werking van de 
democratie zou moeten vervullen, 
kan men sterk betwijfelen of het be
staande informatiesysteem daar wel 
voldoende op is afgesteld. Ik wil de
ze twijfels met de volgende voorbeel
den illustreren: 
1. Loon- en prijsstijgingen en hun 

onderlinge verhouding worden 
voor de bestaande informatiame
dia (televisie, pers, radio) pas 
interessant, wanneer de zaak 
flink uit de hand loopt of dreigt te 
lopen (loonexplosie, BTW). De 
mogelijke structurele en stabiele 
oplossingen op lange termijn voor 
deze problemen, zoals tot uit
drukking komend in de verschil
lende theorieen van inkomensver
deling, worden daarentegen door 
dezelfde media niet of nauwelijks 
weergegeven. 

2. De huidige informatieverstrekking 
in verband met de Europese inte·
gratie is in Nederland, zowel als 
de andere EEG-landen zonder 
meer bedroevend te noemen. Het 
Eurovisiesongfestival is zo onge
veer het enige Europese televisie
programma, wat de Europese kij
ker /kiezer krijgt voorgeschoteld. 
De overige televisieinformatie 
over Europa komt meestal niet 
ver uit hoven het niveau van de na
tionale folklore (zoals het bezoek 
van de minister-president en de 
minister van buitenlandse zaken 
aan de Berlijnse Muur). 

Verdere problemen, ten aanzien waar
van het bestaande informatiesysteem 
schromelijk te kort schiet, zou ik 
kortheidshalve als volgt willen op
sommen: 
3. het woningprobleem en de moge

lijke structurele oplossingen daar
voor, 

4. de machtsconcentratie in Neder-

land, speciaal in het bedrijfsleven 
(de 200 van Mertens); 

5. de controle op de juiste besteding 
van de toenemende overheidsuit
gaven; 

6. de voorbereidingen, welke de 
Verenigde Naties treffen voor het 
Tweede Ontwikkelingsdecennium 
(1970-1980) voor de ontwikkeling 
van de landen van Afrika, Azie en 
Latijns-Amerika. 

Maatregelen 
Welke maatregelen moeten er nu 
worden getroffen om het bestaande 
informatiesysteem zodanig te ver
nieuwen en aan te vullen, dat aan de 
gesignaleerde tekortkomingen tege
moet wordt gekomen? 
1. Televisie, pers en radio zouden 

door het aangaan van nauwe sa
menwerkingsverbanden de natio
nale kaders moeten doorbreken. 
Een Europees televisiestation zou 
op korte termijn moeten worden 
opgezet. Dit is in eerste instantie 
voor de Europese integratie van 
fundamenteler betekenis dan de 
oprichting van een Europese poii.
tieke partij of vakbeweging. Verder 
zou nauwe samenwerking tussen de 
Nederlandse, Franse, Engelse, 
Duitse, Belgische en andere Euro
pese dag- en weekbladpers tot 
stand moeten worden gebracht, 
tot uitdrukking komend in veel
vwdige onderlinge uitwisseling van 
artikelen. 

2. Het parlement zou zijn werkwijze 
op een aantal punten sterk moeten 
moderniseren. De politieke par
tijen en/of de vaste kamercom
missies zouden over een groter 
aantal wetenschappelijke mede
werkers moeten kunnen beschik
ken ter voorbereiding van de be
sluitvorming. Verder zou met 
name een groter gebruik moeten 
worden gemaakt van het instrument 
van de "hearing", waarbij van de 
regering onafhankelijke deskundi
gen door de verscnillende kamer
commissies kunnen worden ge
hoord. De ervaring van het Ame
rikaanse Congres op deze beide 
punten is interessant en verdient 
het om opkorte termijn nader 
-onderzocht te worden. 

Evaluatie onderzoeken 
3. Het precedent van het evaluatie

onderzoek naar de besteding van 
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de Nederlandse ontwikkelingshulp, 
dat van 1965-1968 door een zestal 
wetenschappelijke instituten in 
Nederland werd uitgevoerd, ver
dient navolging in zich daartoe le
nende gevallen. 
Zoals destijds onwetendheid en 
onbehagen bestond ten aanzien 
van de besteding van de Neder
landse hulpgelden, bestaat thans 
in brede kringen onwetendheid en 
onbehagen ten aanzien van de bei
de volgende vraagstukken: de 
rnachtsconcentratie in het bedrijfs
leven en het rnogelijke rnisbruik 
van het stelsel van sociale voor
zieningen. Aangezien de rond bei
de kwesties geuite beschuldigingen 
leiden tot het in discrediet gera
ken van de ondernerningsgewijze 
structuur enerzijds en het stelsel 
van de sociale voorzieningen an
derzijds en het onderlinge ver
trouwen er sterk door wordt on
derrnijnd, zou D'66 hier rnoeten 
aandringen op het houden van twee 
afzonderlijke evaluatieonderzoe
ken naar deze gecornpliceerde 
vraagstukken. Deze onderzoeken 
zouden net als het onderzoek naar 
de besteding van de ontwikkelings
hulp verricht rnoeten worden door 
van de regering onafhankelijke 
cornrnissies, in beide gevallen 
met een zo breed rnogelijke sa
rnenstelling (universitaire insti
tuten, werkgevers, werknerners). 
Daarnaast is ook een gecornpli
ceerd vraagstuk als het woning
probleern en daarrnee samenhan
gend het bouwbeleid van de Rege
ring van zo'n urgent belang, dat 
het juist zou zijn om hier eveneens 
op korte terrnijn een onderzoek 
naar te laten verrichten op dezelf
de rnanier als hierboven ornschre
ven. 

Toekomstmogelijkheden 
4. Er zou verder een rneer gerichte 

en systernatische inforrnatie moe
ten kornen ten aanzien van de al
ternatieve toekornstrnogelijkheden 
voor onze sarnenleving. Het zou 
met name aanbeveling verdienen 
om in de vorrn van een congres of 
wetenschappelijke studie de al
ternatieve sociaal-econornische 
structuren van de Verenigde Sta
ten, Zweden, Joegoslavie en Ja
pan diepgaand te onderzoeken en 
onderling met elkaar te vergelij
ken om te zien met welke instru-
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rnenten de dernocratie sociaal
econornisch het best kan worden 
gerealiseerd. In: dit verband zou 
D'66 ook zijn volledige politieke 
steun rnoeten verlenen aan de on
langs in Utrecht gepropageerde 
oprichting van een instituut voor 
de studie van dernocratische instel
lingen naar analogie van het be
staande instituut in Sta. Barbara, 
Californie. 

5. D'66 zou tenslotte zijn beginsel 
van internationale gerichtheid 
rneer inhoud rnoeten geven door 
directe contacten aar te knopen 
met verwante politieke groepe
ringen in het buitenland en zijn 
buitenlandse politiek af te stern
men op de inforrnatie, zoals die 
via contacten ter plaatse wordt 
verkregen. Evenals televisie, 
pers en radio zullen ook de poli
tieke partijen, die zich op de toe
kornst willen richten, de natio
nale kaders rnoeten doorbreken. 

politiek voor de boekenplank 

Vietnam 
Theodore Draper is in Amerika een 
bekend politiek commentator. Daar
orn is zijn boek "De Arnerikaanse in
ventie in Vietnal;ll" zeker de rnoeite 
van kopen (veertien gulden bij J. A. 
Boom en Zn. in Meppel) en lezen 
(240 pagina's) zeker waard. 
De auteur ziet de Arnerikaanse aan
wezigheid in Vietnam gescandeerd in 
zeven beslissingen, zeven points of 
no return van de Arnerikaanse poli
tiek. Het besluit Noord-Vietnam te 
bornbarderen, het besluit de troepen
sterkte op te voeren tot een half rnil
joen rnanschappen en het besluit de 
bornbardernenten te intensiveren en 
uit te breiden zijn er slechts drie van. 
"De escalatie van het geweld eiste 
een escalatie van de theorie. Deze 
oorlog werd gernaakt tot de heilige 
oorlog van alle Amerikanen, een oor
log die een eind rnoet rnaken aan alle 
oorlogen", zegt Draper. Hij weet de
ze stelling krachtig te verdedigen. 

rnei 1969 

We kunnen die 
beter een beetj 
Van een speciale medewerk, 

Vaderland-redacteur Martin Uitvlugt 
(21) heeft enige tijd geleden uitge
breid gesproken met Haya van Some
reo-Downer (42), partijvoorzitster 
van de V. V. D. Haar woorden kregen 
in het (liberale) Haagse dagblad van 
20 rnaart 1969 voldoende ruirnte om 
bijna een pagina te vullen. 
Zij zei onder rneer: "We leven in de 
tijd van de verpakking. Daar rnoeten 
we wel rnee oppassen. Heel het suc
ces van D'66 is de verpakking ge
weest. Ik vind de inhoud van D'66 zo 
angstig gering. Het is een alleraar
digste ballon, leuk beschilderd en 
met een geweldige schwung gebracht, 
maar een vinger er in geprikt en D'66 
is weg. Het is een leeg ei, maar wat 
een verpakking". 

Vage ideeen 
Een paar regels verder in dit hon
derd jaar bestaande dagblad zegt ze: 
"Ze zitten nu met de zoveelste versie 
van het districtenstelsel en met de 
zoveelste versie van de gekozen mi
nister-president. Ik vind het net een 
confessionele partij, aileen bindt 
D'66 het geloof in een gekozen mi
nister-president. Maar met dat soort 
vage ideeen kan je het vaderland toch 
niet regeren ?" 
Luttele weken later sprak dezelfde 
Vaderland-redacteur met Hans Gruy
ters, orndat de woorden van de brave 
Haya van Sorneren-Downer uitste
kend geschikt waren oni op te ·rea
geren. 
De neerslag van dit gesprek haalde de 
kolornrnen van het liberale dagblad 
niet. Hoofdredacteur van "Het Vader
land", dr. W. van Wijk, vond de op
rnerkingen van Hans Gruyters nega
tief voor de V. V. D. en daarorn niet 
nuttig voor zijn liberale lezers. 
Hans Gruyters had dit te horen gekre
gen in een telefoongesprek met Va
derland-redacteur Martin Uitvlugt, 
van wie hij wel toesternrning kreeg 
de drukproef van het interview te le
zen. 
Hans Gruyters citeerde ons uit deze 
drukproef zijn volgende woorden: 
"Mijn politieke arnbitie hield op bij 
de V. V.D. Daar heb ik een forse po
litieke kater aan overgehouden. Ik 
heb in de loop van die V. V. D. -ge
schiedenis wel ontdekt dat loyaliteit 
en betrouwbaarheid geen dingen zijn 
waar je rekening rnee rnoet houden". 
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V.V.D. 'ers 
dum Iaten 

Behoudzuchtig 

Lachend leest hij voor: "De V. V. D. 
is in eerste instantie behoudzuchtig, 
legt ten tweede grote nadruk op de 
fiscale politiek en blijft ten derde een 
duidelijke standspartij van hele net
te burgermensen. De V. V. D. is ge
woon jaloers omdat ze zelf geen re
clame kan maken. Neem nou bij
voorbeeld Vonhoff, aardige man 
hoor, maar hij grijpt ver hoven z'n 
kunnen. Ze moeten zo nodig praten 
over gebrek aan kunnen bij D'66. 
Ons programma is veel uitgebreider 
dan dat van de V. V. D., maar Haya 
heeft nooit de tijd gehad om dat te 
lezen. Het hele V. V. D. -programma 
is in belastingtarieven te vertalen. 
Moeten die mensen nou nog over 
geestelijke inhoud praten? Werke
lijk, de V. V. D. had meer geld be
schikbaar dan wij, maar wij brach
ten met veertig mille gedachten 
over." 
Hij zegt in het niet gepubliceerde in
terview verder nog: "De V. V. D. 
speelt propaganda met de idee dat 
D'66 geen program zou hebben. On
ze kernpunten, het districtenstelsel 
en de gekozen minister-president 
zijn weliswaar pragmatisch veran
derd, maar ze staan nog recht over
eind. We schrapen nog steeds aan 
beide kanten, we blijven gewoon het 
breekijzer in de politiek". 

Compliment 
Over de politiek van D'66: "We voe
ren natuurlijk een opportunistische 
politiek. We willen toch onze doel
stellingen verw'ezenlijken? Ik vind 
het woord opportunist een compli
ment. We willen de andere partijen 
op een fatsoenlijke manier bedrei
gen. We maken gewoon gebruik van 
de gelegenheid die ons geboden wordt. 
We rommelen niet zomaar wat". 
Allemaal woorden die voor het libe
rale dagblad "Het Vaderland" moei
lijk waren te slikken. Zo moeilijk 
althans dat hoofdredacteur dr. W. 
van Wijk de gemakkelijkste weg koos. 
Niet publiceren, niet meer over pra
ten en zijn lieve lezertjes behoeden 
voor opmerkingen die hen aan het 
denken zouden kunnen zetten. 
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Democratie in 
Voorschoten 
Burgemeester en Wethouders van de 
Zuidhollandse gemeente Voorschoten 
hebben aan de gemeenteraad een no
ta gezonden, waarin aanbevelingen 
zijn gedaan om een democratisch 
bestuur te bevorderen, de verhouding 
bestuurders-burgerij te verbeteren 
en onbehagen wordt voorkomen. 
Concreet zijn deze aanbevelingen als 
volgt: 

1. Een zo ruim mogelijk gebruik 
maken van de instelling van func
tionele commissies. Voor de 
naaste toekomst denken wij hier
bij aan functionele commissies 
voor de sport, de jeugdzaken en 
de culturele aangelegenheden. . 
Deze commissies bekleden met zo 
ruim mogelijke bestuurs- en be
heersbevoegdheden onder toezicht 
van de raad en burgemeester en 
wethouders. 

2. Het intensiveren van burger- en 
wijkavonden, de eerste bedoeld 
voor kennismaking met de nieuwe 
inwoners, de laatste voor de reeds 
gevestigde burgerij in bepaalde 
wijken. Op deze avonden trachten 
het gesprek goed los te maken, 
opdat "tweerichtingverkeer" ont
staat. De Raad heeft hierbij ons 
inziens ook een belangrijke taak. 
Op deze burger-en wijkavonden 
heeft dat college gelegenheid zich 
op de hoogte te stellen van alles 
wat leeft onder de burgerij, welke 
dat college vertegenwoordigt. 

3. Het op zo ruim mogelijke schaal 
toepassen van een openbaar ge
hoor over allerlei belangrijke on
derwerpen, welke zich hiervoor 
len en. 
Te denken valt hierbij aan bestem
mingsplannen, verkeers- en par
keeraangelegenheden, wijkvoor
zieningen, etc. Ook hierbij zal de 
tegenwoordigheid van de raad niet 
kunnen worden gemist. 

4. Verdere verbetering van de voor
lichting zowel in woord als in 
beeld. 
Bij het eerste valt o. a. te denken 
aan voortzetting en verbetering 
van het gemeentelijk voorlichtings
blad "Raadhuisklanken", bij het 
laatste o. a. aan het tentoonstellen 
bij allerlei gelegenheden (of per
manent) van bestemmingsplannen, 
maquettes, fotomateriaal e. d., 
verband houdende met het gemeen
telijk bestuur. 

5. Een goede samenwerking met de 
pers. Daarbij trachten door het 
verstrekken van allerlei gegevens 
ten aanzien van belangrijke aange
legenheden een openbare discussie 
in de kranten op gang te brengen, 
welke de raad, zodra dit college 
tot een beslissing geroepen wordt, 
in zijn besluit kan incalculeren. 
Daartoe zal het aanbeveling ver
dienen het tijdstip van openbaar
making van bepaalde belangrijke 
voornemens van burgemeest.er en 
wethouders te vervroegen. De 
thans gebruikelijke periode tussen 
verzending van de raadsvoorstel
len aan de raadsleden (en de pers) 
en tijdstip van de raadsvergadering 
is daarvoor vrij kort. Wij zullen 
daarvoor gaarne uw machtiging 
ontvangen. 

6. In verordeningen van de gemeente 
een ruimer recht van beroep na
streven. Wijzigingen in die rich
ting aanbrengen zodra de daarvoor 
in aanmerking komende verorde
ningen om andere redenen op de 
helling moeten. 

7. In beginsel een uitspraak doen om 
klaagschriften - niet zijnde offici
ele ber9epsschriften - voor onder
zoek in handen te stellen van een 
commissie. Wordt hiertoe in be
ginsel besloten, dan zal het nood
zakelijk zijn deze gedachte nader 
uit te werken; overwogen zou kun
nen worden als klaagschriftencom
missie te laten fungeren de in te 
stellen raadsadviescommissie voor 
beroepsschiften, waartoe separaat 
een voorstel aan de raad wordt 
gedaan. 

Fulbright over de macht 
De Amerikaanse senator J. William 
Fulbright weet hoe groot de macht 
van de Verenigde Staten is. Hij is 
het niet eens met de wijze waarop 
deze macht in het ·buitenland wordt 
gebruikt. Zijn uitgangspunt is: 
"Macht heeft de eigenschap om het 
beoordelingsvermogen aan te tasten; 
mensen en naties die overigens ver
standig zijn laten zich begoochelen 
door grandeur". 
In "De arrogantie van de macht" (acht
vijftig bij Bruna in Utrecht) geeft hij 
zijn mening als tegenstander van 
Johnsons Vietnampolitiek. 
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G edecentraliseerde 
democratie 
Fons Erens 

Bijdrage tot een opinievorming. 

1. De beginselen van D'66 werden in 
kort bestek waarschijnlijk het 
best verwoord in het Appel van 15 
september 1966. Dit appel appcl
leerde inderdaad bij velen aan een 
- zij het nog vaag vermoede - wil 
tot fundamentele vernieuwing. 
Nu, ruim 2 jaren later, zijn de 
argumenten voor deze noodzake
lijke vernieuwing verhevigd door 
een veelvoud van faktoren en ge
beurtenissen. 
Het gevaar dat D'66 bedreigt is: 
blijven steken in de theorie en zelf 
deel worden van het establishment. 
Wanneer het appel zegt, dat de 
partij met name zal streven naar 
een hervorming van het staatsbe
stel, die de afstand van kiezer en 
gekozene zal verkleinen, dan ver
eist dit een fundamentele hervor
ming van de bestuursstruktuur van 
ons land in sterk gedecentrali
seerde en dus demokratische zin. 
Niet voor niets wordt in bijna alle 
ons omringende landen decentra
liseren gezien als fundamenteel 
demokratiseren. 1) Het is juist 
deze gedachte die "leitmotief' 
moet zijn bij bestudering van om
vang, funktie en bestuursvorm 
van staat, provincie en gemeente. 
Decentralisatie heeft de schijn te
gen maar steeds overtuigender 
wordt in een stijgend aantal stu
dies aangetoond, dat integratie al
tijd differentiatie oproept en dat 
er terreinen zijn die bij voorkeur 
gecentraliseerd (het apparaat) en 
andere (het bestuur) die bij voor
keur gedecentraliseerd behartigd 
moeten worden. Alles wijst erop, 
dat een gezonde spanningsverhou
ding tussen het unitaristisch en het 
pluriformistisch denken en hande
len voor de toekomst een heel wat 
reeler politieke keuze oproept 
dan de verouderde z. g. links
rechtse tegenstelling. 

Strevingen 
2. Een summiere analyse van ons 

tijdsgebeuren laat o. m. de vol
gende soms ogenschijnlijk tegen
gestelde strevingen zien: 

a. Een grote drang naar vrijheid. 
Er is niet aileen een zelfbe
schikkingsrecht, maar ook een 
zelfbeschikkingsplicht v. per
sonen, gemeenten, volksgroe-

pen, volken en volksgemeen
schappen. Deze -;.rrijheid 
eist een open oog voor ver
scheidenheid. Ghandi: "Be
schaving is de aanmoediging 
van verschillen. Uniformiteit 
afdwingen is ongeschaafd en 
ondemokratisch." 

b. Een stijgend gevoel van onbe
hagen mede als gevolg van 
strukturele onvrijheid. Kun
stenaars en schrijvers (Speng
ler, Kafka, Huxley, Gheor
ghiu, Packard en vele ande
ren) signaleren al sinds een 
halve eeuw de dreiging vall' het 
"strukturele geweld", dat in 
perfektionistisch Nederland 
wellicht nog dreigender is dan 
in menig ander land. 

c. Een stuwing naar steeds gro
tere eenheid. Wij groeien snel 
naar een wereldgemeenschap 
een "family of men", (tech
niek, behoefte opbouw wereld
ekonomie en supra nationale 
rechtsorde, kommunikatie
middelen enz). Wij willen in
ternationaal gericht denken en 
handelen maar zelfs Benelux, 
onze primaire mogelijkheid, is 
niet eens gerealiseerd. 

d. Een sterke drang naar funda
mentele demokratisering niet 
aileen funktioneel (gezin, 
school, universiteit en bedrijf) 
maar ook territoriaal. De on
juiste scheiding: burger en 
staat of burger en overheid zal 
plaats moeten maken voor een 
"wij-besef' op alle overheids
nivo's. EssentiiHe voorwaarde 
hiertoe is de beschikking over 
aanzienlijk meer eigen finan
cien door de lagere overheden. 

e. Een fundamenteel veranderend 
denken over het gezag loopt als 
een rode draad door heel deze 
analyse. De oorsprong van het 
gezag wordt minder gelegd bij 
een "gegeven van buitenaf' 
(God, staatsidee, koning of wat 
dan ook) maar veel meer bij de 
vrije en verantwoordelijke 
persoon. Dit impliceert een ge
zagslijn van onderop en niet van 
bovenaf. 

3. De Nederlandse situatie laat in het 
licht van deze analyse enkele dui
delijke tekorten zien vooral als 
gevolg van een te sterk gecentra
liseerd staatsbestuur. Een stuk 
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De heer Fons Erens (54) is directeur 
van de Volkshogeschool "Geerlings
hof' in Valkenburg. Hij is lid sinds de 
opricht1ng van D'66, werkzaam in de 
regionale commissie Limburg en 
schrijver van "Regionale Federalisa
tie. 

van de Raad van Europa zegt, dat 
centralisme de kwaal is van de in
kompetente bestuurder, die niet 
weet wat delegeren is. 
Als oorzaken van dit centralisme 
zijn o. m. te noemen: 
a. Tendens van iedere gezags
struktuur tot concentratie van 
macht; b. de ontwikkeling van de 
techniek; c. verambtelijking en 
perfektionisme met groeiende te
genstelling: deskundigheid - demo
kratie; d. onvoldoende begrip voor 
plaatselijk en gewestelijk kunnen; 
e. algemene passiviteit: "de staat 
verzorgt ons wel"; f. tekort aan 
financien bij lagere organen (ge
volg en oorzaak tegelijk) die de 
zelfstandigheid van provincie en 
gemeente tot een aanfluiting 
maakt; g. neiging van welvaart
staat niet aileen de ekonomische 
maar ook alle andere welzijnsvoor
zieningen gecentraliseerd te be
hartigen. 

Centralisme 
4. Enkele aktuele gevolgen van dit 

centralisme in Nederland zijn 
o.m.: 
a. Een groeiende tegenstelling 
randstad-randgewesten. In een 

goed bestel zijn geen dominan
ten, geen onderschikking maar 
nevenschikking. Het begrip 
"randgewesten" is al bewijs van 
te vergaand centralisme. 

b. Een beangstigend toenemend 
aantal ambtenareri, met als ge
volg meer buro-kratie dan de
mo-kratie. Menig ambtenaar is 
niet meer voorbereidend en 
uitvoerend maar beleid-bepa
lend. 

c. De behartiging door de staat 
van het detail, hetgeen het 
hoogste gezag onwaardig is en 
daardoor alle kritiek op de 
staat terugwerpt. 

d. Een samenballing in de rand
stad met als gevolg kongestie
verschijnselen en zeer hoge 
kosten (Onderzoek totale inves
tering overheidsmiddelen per 
hoofd in randstad en randge
westen is gewenst). 

e. De konsekwenties uit de Twee
de Nota inzake de Ruimtelijke 
Ordening worden nauwelijks ge
trokken, het ga'it om het be
leid van nu. 
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Vooral in het buitenland is over de 
gesignaleerde vraagstukken al 
heel wat studie gemaakt en de kon
klusies hiervan wijzen naar fun
damentele struktuurverandering 
door konsekwente decentralisatie 
en een gezagslijn van beneden 
naar hoven en niet omgekeerd. 
Bij dit alles is een punt van emi
nent belang n.l. een helder in
zicht in het feit dat er in de span
ningsverhouding schaalvergro
ting-vrijheid of eenheid-verschei
denheid of unitarisme-plurifor
misme overheidstaken zijn die 
zich meer en andere die zich 
minder voor centralisatie resp. 
decentralisatie lenen. 
Grosso modo kan gesteld worden, 
dat het ekonomisch-technische 
meer gecentraliseerd en het so
ciaal-kulturele meer gedecentra-
liseerd behartigd kan worden. 

lerstructurering 
. Konsekwentie uit het voorafgaan

de is een demokratische herstruk
turering van ons land uitgaande 
van fundamentele decentralisatie. 
Er zijn tal van taken en behoeften 
die door lag~re organen dan de 
staat direkter, efficii!nter en voor
al meer demokratisch behartigd 
kunnen worden o. m. volksgezond
heid, kultuur, sociale zaken, on
derwijs (gedeeltelijk), politie, ra
dio en T.V., maatschappelijk 
werk, rekreatie, econ. politiek 
(gedeeltelijk), enz. enz. Territo
riale decentralisatie betekent dan, 
dat lagere organen met eigen 
middelen zelfstandig kunnen han
delen eventueel binnen bepaalde 
raamwetten. Een dergelijke her
strukturering zou inhouden: 

a. Vorming van niet meer dan drie 
bestuurslagen: 
1e. Plm. 250 a 350 gemeenten 
(stadsgewest/distrikt) echter 
met een wettelijk geregelde de
mokratische inspraak en eigen 
financien van wijk- en dorpsra
den. (Veel literatuur wijst in 
deze richting). 
2e. Alternatief tussen drie 
landsdelen (provincies): Noord
Oost Nederland; Randstad en 
Zuid-Nederland, of zeven pro
vincies echter in beide geval
len met een wettelijk geregeld 
coordinerende taak van streek
organen tussen gemeente en 
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provincie. 
3e. Staat met beperkter aantal 
ministeries, daar veel taken 
door landsdelen resp. provin
cies behartigd kunnen worden. 

b. Reeds op korte termijn een 
grondige herziening van de fi
nanciele verhouding Rijk-Pro
vincie-Gemeente, zodanig dat 
de financien van lagere organen 
zich richten naar taken en be
hoeften en niet omgekeerd. In 
de toekomst zal de provincie of 
het landsdeel een uitgebreider 
eigen belastinggebied moeten 
krijgen. 

Gevolgen 
Gevolgen zullen o. m. zijn: 
a. meer direkte demokratische 
inspraak en meer belangstelling; 
b. een grotere kontrole-mogelijk
heid op het algemeen welzijn door 
de rijksoverheid; c. een evenwich
tiger welvaartsverdeling over het 
hele land; met name de diensten
sektor zal in de randgewesten 
sterk toenemen; d. meer kans op 
welzijn en een zich wel-bevinden 
door de eigen inbreng in een nood
zakelijk pluriforme maatschappij. 

In Frankrijk en Italie (de Duitse 
Lander regionaliseren ook zelf 
nog) zijn dwars over de oude pro
vincies en departementen heen 
resp. 21 en 18 regia's van een 
landsdeelgrootte tot stand gebracht. 
Met name in Italie krijgen deze 
aanzienlijke eigen a:1tonomie. 
Prof. Moise (Grenoble) stelt de op
timale regia op een omvang van 
2 a 6 miljoen inwoners en een 
grootste afstand van 100 km. In 
Italie zijn echter regia's van nau
welijks 1 miljoen b. v. UmbrHi 
met Perugia (100. 000 inwoners) 
als hoofdstad. 
Waarom zou in Nederland niet mo
gelijk zijn wat elders op basis 
van zeer veel studies gerealiseerd 
is? Of !open we toch werkelijk 50 
jaren achter? 

1) Uitvoerig literatuuropgaven geven 
o.m.: 
Prof. Dr. Roman SchuUr in "Eu
rosboekje 1968/2" uitg. P. Brand, 
Hilversum. 
"1' Europe des Regions" uitg. 
Centre Europeen de la Culture 
Geneve. 
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Discussienota: 

De vrijheids· 
rechten en 
het apparaat 

Enkele van de voornaamste conclu
sies van de discussienota van de 
landelijke werkgroep Justitie, sub
groep Vrijheidsrechten van D'66 zijn: 

1. Er moet gestreefd worden naar 
een mentaliteitsverandering bin
nen lichamen als de rechterlijke 
macht, het openbaar ministerie 
en politie, zodat de vrijheidsrech
ten beter tot hun recht kunnen ko
men. 

2. Selectie, opleiding en werkwijze 
van het personeel van deze dien
sten zijn onvoldoende gericht op 
het integreren van de in onze sa
menleving veranderende opvat
tingen. "Democratisering" van de 
selectie en gedragswetenschap
pelijke vorming zijn noodzakelijk. 

3. De functie van de politie moet 
veeleer zijn het creeren en be
schermen van de nodige "speel
ruimte" voor de individu, dan het 
beknotten hiervan. 
Het algemeen wapenbezit moet 
worden afgeschaft. 

4. Gevangenisstraf en voorlopige 
hechtenis moeten mef grotere 
zorgvuldigheid worden toegepast 
dan thans gebeurt. Een snelle aan
passing van het gevangeniswezen 
aan de huidige stand van de weten)' 
schap is dringend vereist. Dit be
tekent ingrijpende vernieuwingen 
t. a. v. gebouwen, personeel en 
methoden tot socialisatie. 

5. Delicten als pornografie, maje
steitsschennis, belediging be
vriend staatshoofd, belediging 
openbaar gezag, godslastering, 
evenals filmcensuur dienen te 
worden afgeschaft. 

Uitgangspunt hierbij is geweest om 
binnen het bestaand grondwettelijk 
stelsel meer ruimte te scheppen voor 
de beleving van de individualiteit. 
Essentieler dan het formuleren van 
allerlei beginselen in verdrag of 
grondwet is de ruimte die er aan de 
beleving van de vrijheidsrechten 
wordt gegeven door die diensten, die 
in onze samenleving met de belangen
afweging, en dus het vaststellen van 
de grenzen, zijn belast. 
In eerste instantie is dit b. v. de po-
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litie, die uitmaakt of een bepaald op
treden een bedreiging is voor de 
openbare orde of niet. Ook de burge
meester is zo een dienst voor wat 
betreft zijn vergunningenbeleid, de 
gemeenteraad is het wanneer deze 
verbodsbepalingen opneemt in de 
A.P.V. 
Deze diensten zijn allen te veel 
"overheid" om voldoende oog te 
hebben voor het belang van de indi
vidu, tegenover het algemeen be
lang. Daar komt bij, dat zij elk, 
als apparaat, geneigd zijn een be
staan op zich te gaan leiden (appa
raatwerking). Dit effect dient be
streden te worden door zo veel mo
gelijk - waar het om beperking van 
de vrijheidsrechten gaat - hun han
delen te controleren. De rechter 
oefent een dergelijke controlerende 
functie uit (anti-apparaat). Maar de 
rechterlijke macht is zelf in zekere 
zin ook overheid, althans vertegen
woordiger van "het gezag". Ook de 
rechterlijke macht lijdt aan "appa
raatwerking". De uitsluitend juri
dische scholing verwaarloost het 
inzicht in de maatschappelijke ver
schijnselen, waardoor de traditio
nele waarden een onevenredig ge
wicht krijgen. 

Vandaar het pleidooi voor een menta
liteitsverandering binnen deze li
chamen. 

Gezien de snelle en pluriforme ont
wikkeling met betrekking tot de in de 
maatschappij levende waardestelsels 
is het niet langer aanvaardbaar dat 
de overheid een norm - de traditio
nele - blijft afdwingen. Dit belem
mert de ontwikkeling van andere nor
men, is betrekkelijk willekeurig, 
en werkt discriminerend. Vandaar 
het voorstel bepaalde beperkingen 
van de vrijheid van meningsuiting te 
doen verdwijnen. 
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Nederland staat geen 
kinderbevvolkte 
toekomst te vvachten 
Jan Verkade 

De Nederlandse toekomstplanning is 
de laatste jaren vrijwel algemeen op 
een berekening van het Centraal Bu
reau voor de Statistiek gebaseerd, 
die in 1965 werd gepubliceerd. Daar
in werd tegen 1 januari van het jaar 
2000 een bevolking berekend van 
20. 976. 500 Nederlanders, afgezien 
van migratie. 

Het CBS zelf waarschuwde reeds bij 
de presentatie van deze cijfers in fe
bruari en april '65 ervoor, zo'n be
rekening als nprognose" te zien. Er 
komen in 2000 wel 21 miljoen Neder
landers, als de reeks uitgangspunten 
van de CBS-berekeningen juist en 
blijvend waren. 

Niet blijvend 
Reeds het jaar '65 maakte duidelijk, 
dat niet van "blijvend" kon worden 
gesproken: in dat jaar kwam een 
drastische daling van het geboortecij
fer aan het licht. In september 1967 
herriep het CBS zijn berekeningen en 
kwam met II achttien a twintig mil
joen". Dat cijfer werd door de rege
ring De Jong overgenomen en tot 
richtlijn verklaard. 
Inmiddels waren de eerste beide no
ta's Ruimtelijke Ordening versche
nen, op die 21 miljoen gebaseerd. 
Vooral de Tweede Nota ging daarop 
concreet in en stelde, dat anderhalf 
miljoen Nederlanders voor 2000 ver
plaatst zouden moeten worden van 
West 1 ent Zuid naar Noord en Oost. 
Deze tweede nota werd in het parle
ment behandeld, juist v66r de her
ziening van de cijfers door het CBS: 
Bij die herziening werd 18 miljoen 
als laagste uitkomst genoemd. Het was 
dus meteen de vraag, of de plannen 
van de Tweede Nota nog wel werke
lijkheid konden worden met 3 mil-
joen minder jonge landgenoten. 

Inmiddels blijkt de geboortebeperking 
snel verder te gaan. De achttien mil
jeon van september 1967 worden bij 
lange geen werkelijkheid meer. Aan 
de Tweede Nota Ruimtelijke Orde
ning is de vaste basis ontvallen. 
Voor de aan een Derde toekomen, die 
op dezelfde manier fouten laat maken, 
zij het op lager niveau, lijkt het zeer 
gewenst, de methode van berekening 
zelf eens grondig onder de loupe te 
nemeJil. 

Niet juist 
Blijvend zijn de uitgangspunten van 

het CBS niet, dat blijkt telkens op
nieuw en daar komt nog bij, dat ze 
evenmin juist zijn. Het CBS heeft na
melijk een methode gebruikt, welke 
internationaal vrij algemeen wordt 
toegepast. Die methode staat of valt 
echter met het gelijkblijven van de 
uitgangspunten. Te weten: huwelijks
leeftijd, huwelijksfrequentie en huwe
lijksvruchtbaarheid. (1). 
De (gemiddelde) huwelijksleeftijd is 
in ons land sinds 1956 fors aan het 
dalen. De huwelijksfrequentie is sinds 
dat jaar fors aan het stijgen. De hu
welijksvruchtbaarheid heeft reeds 
lang het punt gepasseerd, waa:cop het 
gelijkblijven van de toekomstige ge
neratie nog mogelijk was. 

In de door het CBS toegepaste met
hode wordt eerst berekend, hoeveel 
der meisjes zullen t,rouwen voor het 
einde van de vruchtbare leeftijd. Van 
die huwelijken wordt de trouwleeftijd 
uitgangspunt. Men berekent vervol
gens, hoeveel kinderen er "per dui
zend gehuwde vrouwen" komen per 
leeftijdsgroep van vijf jaren der moe
ders. 

De aldus verkregen (toekomstige) 
kindertallen worden opgeteld en daar
van wordt opnieuw de huwelijksleef
tijd als uitgangspunt genomen. En
zovoort. Men zou tot 3000 kunnen 
voortrekenen, ware het niet, dat er 
in de volgende eeuw weer nieuwe ver
anderingen te verwachten zijn. 

Spiraalwerking 
Deze wijze van berekening wordt 
meteen incorrect, als de huwelijks
leeftijd daalt. Als men jonger trouwt, 
hoeft men immers niet meer kinde
ren te krijgen. In de methode wordt 
echter de "leeftijdsspecifieke" hu
welijksvruchtbaarheid per vijf jaren 
der moeders toegepast. Trouwen de 
meisjes eerder, dan krijgen,zij zo
veel jaren extra babies toegerekend, 
als ze eerder trouwen. De CBS-bere
keningen van 1965 en 1967 kennen de 
jonge moeders alsmaar teveel babies 
toe, die op hun beurt weer zouden 
trouwen en teveel babies in de volgen
de generatie krijgen toegerekend. 
Een soort inflatiespiraal. 

Deze spiralisering is aan twee kan
ten tegelijk in de CBS-berekeningen 
ingeslopen. Sinds 1956 daalde name
lijk niet slechts de leeftijd, waarop 
de helft der meisjes trouwt van 27 
naar 22! jaar, maar trouwde de 
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~eede helft ook rond tien jaar eerder: 
met voor haar veertigste, maar voor 
haar dertigste verjaardag. Daarna 
trouwen bovendien nog enkele per
centen, die voorheen nimmer ge
trouwd raakten. 

De berekeningsmethode van het CBS 
deed dus de meisjes 4! jaar in het 
begin en nog eens tien jaren later in 
haar huwelijk kinderen krijgen hoven 
haar eigen bedoeling. 

Tot hoe onvoorstelbaar grote fouten 
dit geleid heeft zal men begrijpen, 
als met weet dat in de eerste 4! jaar 
huwelijk van het geboortebeeld 1967 
rond 55% van aile geboorten van dat 
jaar bereikt werden. 

Nieuwe basis 
De combinatie van huwelijksleeftijd 
en leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid 
leidt derhalve aan twee kanten tot 
overschatting van het kindertal. Men 
zou beide willen vermijden. Dat kan, 
door de geboorten zelf als uitgangs
punt te nemen voor de verwachtingen. 

Als aile levendgeborenen eerstgebore
ne Waren, ZOU elk gezin immers een 
kind hebben. Is de helft eerste, dan 
hebben de geboortegezinnen tezamen 
gemiddeld twee kinderen. Enzovoort. 
Welnu, maandelijks verstrekt het 
CBS de levendgeborenen naar eerste 
en totaaL Elke maand kan men afle
zen, hoe die vel'houding was voor 
Nederland, de provincies, de ge
meenten naar grootte en elk der ge
meenten met meer dan 20. 000 inwo
ners. Door in deze cijfers "aile ge
boorten" te delen door "als eerste ge
borenen" krijgt men de preciese 
weergave van de grootte der geboor
tegezinnen. 

In zulk een "reproduktie-quotient'; 
ziet men de gemiddelde omvang van 
de gezinnen met kinderen. Rest nog 
slechts, daarop de huwelijken zonder 
kinderen in mindering te brengen. 
Men heeft dan tot op de laatste maand 
nauwkeurig de gemiddelde kinderrijk
dom der huwelijken. 

Per maand 
Natuurlijk is het denkbaar, dat de 
voortdurende daling in deze kinder
rijkdom- tussen 1960 en 1968 daalde 
het "quotient" met 20 procent -weer 
gaat ombuigen. Als de stijging van 
het aantal huwelijken der laatste vier 
jaren ertoe gaat leiden, dat er ook 
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meer latere kinderen komen, stijgt het 
"quotient" en dus de kinderrijkdom 
der huwelijken. Maar dat zou men 
reeds na een maand zien en dan is het 
meteen mogelijk, de ommekeer voor 
de toekomst door te rekenen. 
Niemand kan echter enige zekerheid 
hebben over de vraag, of de kinder
beperking in ons land zal voortgaan 
of niet. Blijft ze op het laatstbekende 
peil, dat van najaar 1968, dan kunnen 
we voor het jaar 2000 op zijn hoogst 
15, 9 miljoen Nederlanders teilen. 
Aileen een verder dalen van de huwe
lijksleeftijd der meisjes kan nog enig 
verschil maken in dit geval. Een ver
schil van niet meer dan een paar hon
derdduizend. 

Een kwart minder 
De konsekwenties van dit cijfer zijn 
enorm. 
Als er in het jaar 2000 niet 
20. 976.500 Nederlanders zullen zijn, 
zoals het CBS berekende en de Twee
de Nota voorzag, maar MAXIMAAL 
rond 16 miljoen, maakt.dat een ver
schil van rond 24 procent. Een kwart 
minder dan voorzien ~ 
Dat kwart ligt uiteraard helemaal in 
de jongere groep: de na 1964 en v66r 
2000 geborenen. Daarvan voorzag 
men er 12. 848. 700 en het zullen er 
hoogstens 7. 972.200 worden. 
Rond vijf miljoen jongeren minder, 
die niet geboren worden, niet hoeven 
eten, niet gaan leren, niet volwassen 
worden en de kost niet zullEm verdie
nen. De minder dan acht miljoen be
neden 35-jarigen, die er wel voor 
2000 komen, moeten onze economie 
in stand houden, onze fabrieken !a
ten draaien, hun ouders vervangen en 
hun grootouders onderhouden. 

Het is voldoende daarvan een gevolg 
te schetsen. In 1966 reeds bleek 65% 
van de output van Nederlands indus
trie, in geld gemeten, voortgebracht 
door 23% der bedrijven. Die bedrij
ven namelijk, die hun werkers hadden 
geleerd, met de hersens te bepalen 
wat de handen het best konden doen: 
de proces-industrie, waarin diepte
investering· en meet- en regeltech
niek overheersen. 

In de jaren sindsdien is deze verhou
ding aileen maar scherper gaan lig
gen; al was het maar door het fail
lissement van bedrijven, die er niet 
tijdig in konden slagen op deze ma
nier tot veel groter manproduktie te 
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De heer J. H. E. Verkade is hoofd van 
de afdeling statistiek van de papier
fabriek Gennep. Zijn inzichten wer
den voor het eerst gepubliceerd in het 
in januari 1965 verschenen nummer 
van het reclamevakblad "Ariadne". 
Er volgden in dat blad meer publica
ties van zijn hand. In de Tweede Kamer 
kwamen zijn berekeningen ter sprake 
bij de behandelingvan de "Tweede No
ta Ruimtelijke Ordening". Dat was in 
augustus 1967. Het belangvan een zui
vere bevolkingsprognose werd door 
hem in verscheidene werkgroepen van 
D'66 naar voren gebracht. De afdeling 
Venlo van deze partij besloot daarvan 
een studie te maken. 

komen. 
Vijf miljoen minder Nederlandertjes 
voor het jaar 2000 betekent dus dat 
niet alleen de economische uitk~mst 
maar ook de schaarste aan nieuwe 
arbeidskracht onze industrie zal 
dwingen tot procesvoering over te 
gaan. Alleen reeds het technisch on
derwijs zal daarvoor volkomen moe
ten veranderen. Geen handarbeiders 
maar procesvoerders moet Neder- ' 
land opleiden. Op straffe van econo
mische neergang. 

(1) Voor een juist begrip van de drie 
factoren volgt hier de definitie van 
J?.un betekenis in dit artikel. 
Huwelijksleeftijd: het leeftijdsmo
ment, waarop de helft der vrouwen
huwelijken bereikt wo;rdt. Bij een 
huwelijksmaximum van 92% is dat 
derhalve 46%. 
Huwelijksfrequentie: de mate waarin 
en de snelheid waarmee getrouwd 
wordt. 
Huwelijksvruchtbaarheid: het aantal 
per moeder levendgeboren kinderen. 
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Nieuw perspectief voor de informatie 

De kansgevers een kans ? 

Dat de financHin van D'66 omgekeerd 
even redig zijn aan de goodwill, die 
ons uit alle opiniepeilingen tegemoet
straalt, weten we reeds lang. We 
weten ook, dat als wij bij de verkie
zingen van volgend jaar die goodwill 
in daden om willen zetten, er nog 
griezelig veel gebeuren moet. Vooral 
op het gebied van de informatie, zo
wel naar buiten als naar binnen. 

Er is geen afdeling, die niet regel
matig geconfronteerd wordt met de 
vraag naar feiten, gegevens over het 
werk van de fractie, hoe er gestemd 
is in de Kamer, wat de argumenten 
waren; over de werkgroepen, water 
aan discussienota' s klaar is of nog op 
het vuur staat; over de afdelingen, 
hoe ze werken, leden werven, con
tacten leggen met het geweldige po
tentieel aan creatief denken, dat 
over het hele land verspreid op ont
dekking en inspiratie ligt te wachten. 

Zo'n stuk fundamentele informatie 
gaat het hoofdbestuur in samenwer
king met de LandeHjke publiciteits
commissie de afdelingen op korte 
termijn thuisbezorgen, en wel langs 
twee lijnen: 
1. de eerste informatiestroom, voor 

leden en medewerkers. Hij zal 
bestaan uit een iosbladige map, 
die aan de afdelingen wordt toege
zonden en van tijd tot tijd zal wor
den aangevuld met alle gegevens, 
die voor leden van belang kunnen 
zijn. Eerst natuurlijk informatie 
over het werk van de fractie. 
Complete of iets verkorte teksten 
van redevoeringen van fractiele
den in de Kamer. Hun kritiek, hun 
argumenten, hun stembeslissing 
en de motivering daarvan. 
Daarnaast gegevens over het werk 
van andere afdelingen. Hoe ze le
den werven, een werkgroep ge
meentepolitiek op poten zetten, 
wie (vooral: welke niet-leden) er 
als deskundigen kunnen worden 
bijgevraagd en hoe dat in het ver
leden heeft uitgepakt. 
Tenslotte alle interne bestuurs
en partijaangelegenheden., die het 
weten en bewaren waard zijn. 

2. de tweede informatiestroom, be
stemd voor niet-leden, geinteres
seerde buitenstaanders, zal be
staan uit een goed geschreven, 
makkelijk leesbare, journalistiek 
uitgekiende eenmalige colportage
kraut van ongeveer 24 pagina's, 
(formaat HP). De krant zal twee 

hoofdthema's systematisch be
handelen: 
a. wat is er in de afgelopen twee 
jaar gedaan. Hoe heeft de fractie 
gestemd, wat is er waar van de 
"altijd-met-de-PvdA-meestem
men-mythe", welke miskleunen 
hebben ons wijzer gemaakt, welke 
nieuwe elementen heeft D'66 al aan 
ons politieke leven toegevoegd; 
b. wat gaat er in de volgende twee 
jaar gebeuren. Welke duscussie
nota' s zijn klaar, welke in voor
bereiding, wat zijn er de hoofd
punten en voornaamste conclusies 
van; op welke terreinen moet de 
vernieuwing nog beginnen. 

De colportagekrant zal het belang
rijkste handvat worden waarmee de 
afdelingen de Werving van actieve le- · 
den, leden met een potenWile inbreng 
in de plaatselijke of landelijke poli
tiek, op gang kunnen brengen. De 
krant zal antwoord geven op de mees
te vragen, die kritisch ingestelde ge
interesseerden op D'66 af kunnen vu
ren en op vele nadere vragen de rich
ting aangeven, waarin binnen D'66 
naar een oplossing gezocht wordt. 

Voor dit alles is geld nodig, veel geld. 
De gewone middelen - contributie van 
de leden - zijn hard nodig voor de ge
wone uitgaven: secretariaat, activi
teit hoofdbestuur, interne organisatie 
etc. etc. Er moest dus iets onge
woons, nog liever iets buitengewoons 
komen. Daarvoor zijn rtu 

De kansgevers 
gecreeerd, waarvan inmiddels enkele 
boekjes aan alle afdelingen zijn toe
gezonden. 

Het uitgangspunt voor deze KANS
GEVERS is: er zijn massa's landge
noten, die veel met D'66 op hebben, 
er ook op zullen stemmen, die ook 
wel financieel over de brug willen ko
men, maar die beslist (nog) geen lid 
willen worden. Die het ook te inge
wikkeld, te lastig vinden om een gi
ro-tje uit te schrijven, of die datal
lemaal nog best zouden willen, maar 
er eenvoudig niet toe komen. 

Voor al die mensen zijn er nu de 
KANSGEVERS. Simpel, aantrekkelijk, 
doelmatig. Om mee te nemen naar 
elke huiskamerbijeenkomst, om bij 
elke openbare bijeenkomst door een 
paar hippe meisjes te laten uitventen 
in de pauze, om er al die buren en 
bekenden mee te bezoeken, die u op 

goede gronden verdenkt van sympathie 
voor D'S6. 

Niet alleen de partij als geheel, 
maar ook de afdelingen worden er 
fors beter van: van de opbrengst wordt 
60% afgedragen aan het hoofdbestuur, 
40% blijft bij de afdeling die haar deel 
van de opbrengst gebruiken moet voor 
plaatselijk verkiezingsfonds.' De 60% 
wordt centraal door de partij be
steed, in de eer.ste' plaats voor de 
twee hoofdstromen van informatie, 
waarover we het straks hadden, 
daarnaast voor affiches, stickers, 
raambiljetten, folders, etc. 

In ieder "cheque-boekje" zit f 100,
aan KANSGEVERS: 8 van f 2, 50; 
8 van f 5,-- en 4 van f 10, --. Aan 
iedere chque zit een sousje, waarop 
de naam van de koper kan worden in
gevuld. Kan, hoeft niet. Voor de af- · 
deling kan het prettig zijn later na te 
kunnen gaan, wie D'66 reeds een 
kans gaven. De cheques kunnen, in
dien men lid wordt, gebruikt worden 
om de eerste contributie mee te be
talen. 

De afdelingen hebben bij de cheque
boekjes een nota gekregen, die zij 
twee maanden na dato mogen betalen 
of zoveel eerder als zij nieuwe bij
bestellen. Als zij er onverhoopt mee 
mochten blijven zitten (als, als, 
als .... ) krijgen zij na terugzen~ing 
van de boekjes van de penningmees
ter een credit-nota. 

Maar wie dankt nu aan terugzenden? 
Nabestellen. 

De redactie van "Democraat" 
zal voortaan met de hand ge
schreven kopij retourneren. 
Ontcijferen van deze inzen
dingen is in veel gevallen een 
tijdrovend karwei met grote 
kans op fouten. 
Alleen mededelingen die ge
typt zijn op dubbele regelaf
stand en voorzien zijn van een 
ruime marge voor- en achter
in zullen alle aandacht krijgen. 
De redactie van dit maandblad 
is ervan overtuigd dat voor 
deze maatregel alle begrip be
staat. 
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Herstructurering en democratisering 
van het hoger ondervvijs 
door R.F. Schreuder 

De verdubbeling van het aantal stu
de.nten in de afgelopen vijftien jaar 
heeft er toe geleid dat de universi
teit niet langer een zelfstandige ge
meenschap is die naar eigen inzich
ten wetenschap bedrijft. Zij is ver
vormd tot een massale kennisfabriek. 
De rol van het bedrijfsleven binnen 
het universitair gebeuren wordt 
steeds groter. De exameneisen wor
den onder haar druk aangepast en de
ze eisen worden op hun beurt weer 
richtlijnen voor de studie. Tegen de
ze steeds minder vrije wetenschaps
beoefening wordt thans heftig gepro
testeerd. Een constante kritische be
zinning over het doel en de zin van 
de studie wordt de student niet bijge
bracht. Juist nu tegenwoordig zo 
vaak blijkt dat de wetenschap tot mo
gelijk desastreuze ontdekkingen kan 
leiden, lijkt een kritisch volgen van 
de wetenschappelijke ontwikkelingen 
hoogst noodzakelijk. 
Een ander punt van kritiek is het 
feit dat de regering onvoldoende 
geldmiddelen ter beschikking stelt 
t. b. v. studentenvoorzieningen omdat 
hiervan geen direkt rendement is te 
verwachten. Deze rendementsge
dachte vindt meri o. a. terug in een ka
rakteristieke uitspraak van de huidi
ge minister van Financien Prof. dr. 
Witteveen: "De investering die wordt 
gedaan voor de opleiding van een 
academicus moet rendabel zijn. De 
afgestudeerde moet door zijn bijdro
ge aan het toekomstig nationaal pro
dukt deze investering goed maken." 
Een dergelijke gedachtengang spreekt 
ook uit de nota Posthumes. 

Herstructurering 
De hierin voorgestelde herstructure
ring omvat de verplichte invoering 
van een propaedeutisch examen aan 
het eind van het eerste jaar in alle 
studierichtingen en een fasering van 
de studie. De eerste fase wordt af
gesloten door een doctoraalexamen, 
terwijl in de tweede fase een voort
gezette vorming wordt beoogd tot het 
zelfstandig beoefenen van de weten
schap. 
De "cursus"duur wordt met inbegrip 
van de propaedeuse verkort tot 4 
jaar. V 90rts zal bil overschrijding 
van de maximaal toegestane studie
duur het recht op studentenvoorzie
ningen vervallen. 
Uitgangspunt is dat de student slechts 
eenmaal varl een "onderwijspakket" 

gebruik mag maken. 

Posthumes geeft geen beschouwing 
omtrent datgene wat gedoceerd moet 
worden en waarom het gedoceerd 
wordt. De door hem gelanceerde 
kreet "onderwijspakket", .waarvan de 
student de consument zal zijn is ty
perend voor zijn aanpak. 
Als oplossing voor de grote toeloop 
van studenten ziet Posthumes een 
strenge selectie. Over extra midde
len voor het hoger onderwijs spreekt 
hij niet. De eerste afvalrace zal ge
vormd worden door de een-jarige 
propaedeuse. De tweede dwangmaat
regel is de bepaling dat er slechts 
een "studiepakket" geconsumeerd 
mag worden. Eventueel omzwaaien 
wordt hiermee praktisch onmogelijk 
gemaakt met alle gevolgen van dien. 
De derde dwangmaatregel is wel het 
sterkst: de student die onverhoopt 
langer over zijn studie mocht doen 
verliest zijn recht op studentenvoor
zieningen. Deze prestatiedwang zal 
zeker een slechte invloed hebben op 
de creativiteit en het kritisch ver
mogen van de student. 

De fasering zal ertoe leiden dat de 
eerste fase van de studie ontaart in 
een hogere beroepsopleiding. Een 
tweede gevolg van deze fasering zal 
zijn het ontstaan van twee soorten 
studenten: de gewone en die van de 
bollebozen die het wetenschappelijk 
onderzoek ingaan. Bij de ·selectie zal 
het aanpassingsvermogen van de be
staande structuur vanzelfsprekend een 
grote rol spelen. Van inspraak, laat 
staan uitspraak van de student zal 
zeker in de eerste fase van de studie 
weinig of niets terecht komen. 
Deze inspraak nu wordt door de hui
dige student als zeer belangrijk ge
zien. Ook binnen de universiteit zal 
een democratiseringproces op gang 
moeten worden 'gebracht voordat ver
anderingen m. b. t. studieduur en stu
dieinhoud tot stand komen. Het is 
niet langer normaal dat de doe1stel
lingen van het onderwijs en de exa
meneisen van bovenaf worden opge
legd. Niet een presidium van drie 
man, zoals een ander structuurrap
port voorstelde, zal het beleid van de 
universiteit moeten bepalen, doch 
evenals de ondernemingsraad zich op 
den duur moeten gaan bezig houden 
met het beleid van de onderneming, 
zo zullen hoogleraren, administra
tief personeel, wetenschappelijke staf' 

en studenten het beleid van de univer
siteit moeten bepalen. Pas dan is de 
democratisering binnen het hoger on
derwijs een feit als z.Owel de organi
satie als de stof het onderwerp vor
men van een democratische controle. 

Literatuur: 
"Politiek als bewustwording". Uitga.
ve van de kritische universiteit Am
sterdam. 
"Gids voor stakers". ASVA-brochure. 
"Universiteit en onderneming". Uit
gave van de unie van studenten van 
Nijmegen. 

Bestuurlijke organisatie 

De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten heeft kortgeleden 
een rapport bekendgemaakt met 
de titel "Bestuurlijke Organisa
tie". Over dit onderwerp zal in 
het volgende nummer van Demo
craat de heer Dick Verstegen, 
een uiteenzetting geven. 
Vooruitlopende op zijn bijdrage 
kan een korte en onvolledige 
schets van hetgeen het rapport 
van de V. N. G. voor zeven gul
den en twee kwartjes te bieden 
geen kwaad. 
Het gaat vooral om het funktio
neren van het lokale bestuur in 
een tijd, waarin: 

- de overheidstaak sterk is toe
genomen; 

- er van de overheid een visie 
op de toekomst wordt verlangd; 

- het leefmilieu van de burger 
zich verwijdt, maar ander..: 
zijds zijn betrokkenheid bij 
zijn woonmilieu steeds belang
rijker wordt; 

- de grote waarde van een goede 
verhouding tussen overheid en 
burger steeds meer wordt in
gezien. 

Voor een spoedige realisatie van 
gewestelijke samenwerking 
biedt een uitbouw van de Wet ge
meenschappel!jke regelingen 
voor het moment de beste per
spectieven. De deelnemende ge
meenten kunnen de nieuwe struc
tuur dan zelf van onderen af op
bouwen, waarbij er volop gele
genheid is om in onderling over
leg de doeleinden daarvan vast 
te leggen, zegt de V. N. G. 



pagina 18 DEMOCRAAT 

De chaos bij het 
maatschappelijk werk 
Gerard Bunnik 

Met drs. Van den Dungen (demo
craat nr. 5) moet ik het eens zijn als 
hij constateert dat er in het maat
schappelijk werk sprake is van veel 
niet-deskundigen. 
Om uit deze onduidelijk situatie te 
komen tot een georganiseerd en des
kundig hulpverlenen lijkt het verant
woord te komen tot titelbescherming. 
Hierdoor kan duidelijk worden dat het 
beroep maatschappelijk werker be
staat en dat daarnaast mensen in hun 
vrije tijd anderen helpen. 
Daarnaast spreekt drs. Van den Dun
gen over vaagheid in het maatschap
pelijk werk. Dit kan door mij geheel 
onderschreven worden; de vraag is 
echter wat kan hieraan worden ge
daan? 

Mogelijkheden zouden kunnen zijn: 
1. Bij het ministerie van CRM ko

men tot een basissubsidieregeling 
met aanvullende regelingen. 

2. Het hanteren van het subsidiebe
leid als politiek middel. (Niet of 
onder voorwaarden toekennen van 
subsidies aan instellingen welke 

UIT DE 
PARTIJ 

Het bestuur van de afdeling Rotter
dam is na de verkiezing op de leden
vergadering van 17 april j. 1. als 
volgt samengesteld: 

Voorzitter: 
W. P. J. Schuiten, . 
de Savornin Lohmanlaan 126a, 
Rotterdam (4), tel. 010-241178. 

Penningmeester: 
J. Roos, 
Schiebroeksesingel 4, 
Rotterdam (12), tel. 010-226794. 

Secretaresse: 
E. C. v. d. Jagt-Dragt, 
Rochussenstraat 247a, 
Rotterdam (3), tel. 010-231611. 

en de leden: 
P. Pappenheim en 
J. W. Beumer. 

Het secretariaat van de werkgroep 
gemeentepolitiek is in handen van: 

geen of weinig bereidheid tot over
leg en samenwerking tonen). 

3. In verband met het verlies door 
dubbele administratie- en perso
neelskosten· en ten behoeve van 
grotere overzichtelijkheid voor de 
in nood verkerende mens, lijkt het 
zinvol om per gemeente slechts 
een instelling voor een bepaald 
deelterrein te subsidieren. 
Nu worden vaak door ondeskundige 
bestuurders, die uit een zeer be
perkte laag van de bevolking ko
men, allerlei verouderde, verzuil
de strukturen in stand gehouden, 
waardoor degenen voor wie men 
zegt te werken en op te komen, 
veelal niet worden bereikt. 

4. Door middel vari "waarderende" 
onderzoekingen te komen tot een 
beoordeling van de mate waarin 
methodiscJ:l en efficient wordt ge
werkt. 
Mede op basis hiervan kan subsidi:.: 
eren van een insteUing worden 
overwogen. 
Dit betekent voor het ministerie 

mevr. A.M. Lobler-Polling, 
Koninginneweg 42, 
Rotterdam (27), tel. 010-199967. 

van de werkgroepen 
Secretarissen van werkgroepen wor
den verzocht hun kopij uiterlijk 20 
mei te sturen naar N. Schwarz, 
Schoutenstraat 9, Den Haag, tel. 070-
245189. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Verschenen is een rapport "Verdient 
de monumentenzorg meer aandacht ?" 
Dit is naar de afdelingen gestuurd en 
gratis verkrijbaar bij het secretari
aat. 

JUST! TIE 

Het rapport van de sub-groep Vrij
heidsrechten "De vrijheidsrechten en 
het "apparaat"" is op een persconfe
rentie toegelicht. Het werd in de 
pers zeer'goed ontvangen. Het rap
port is naar de afdelingen gestuurd 
en verkrijgbaar onder no. XIV bij het 
secretariaat a f 1, --. 

SOCIALE ZAKEN 

Een nota "Kinderbeschermingstehui
zen" is verschenen en eveneens ver-
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van CRM dat zij door middel van 
onafhankelijke instituten zal'moe
ten komen tot normen, waarmee 
het effekt van het maatschappelijk 
werk kan worden gemeten. 

De bijdrage van de heer Bunnik moest 
bij gebrek aan ruimte helaas worden 
bekort. De lezer m1st hierdoor een 
poging tot taakomschrijving van het 

· maatschappelijk werk. Ik geloof dat 
geen enkele allesomvattende definitie 
konkreet genoeg kan zijn om efficient 
werken mogelijk te maken. Boven
dien: waarom ? Een arts vermoeit 
zich er toch ook niet mee, hij heeft 
het arbeidsterrein eenvoudig verdeeld 
in een aantal specialisaties. Overi
gens vestig ik graag de aandacht op 
de kort geleden verschenen nota Kin
derbeschermingstehuizen van de sub
groep Geestelijke Welzijnszorg van 
de landelijke sociale en economische 
werkgroep. Op aanvraag verkrijg
baar bij het secretariaat. 

W. Zandvoort. 

krijgbaar a f 1,-- bij het secretari
aat, bestelnummer XVI. 

LANDBOUW 

Het herziene landbouwbeleid zoals 
door de werkgroep zal worden voor
gesteld op het a. s. programmacon
gres is beschreven in het rapport: 
"Uitgangspunten voor het landbouw
beleid"; Eveneens verkrijgbaar a 
f 1,-- bij het secretariaat, onder 
nummer XV. 

De fractie vraagt 
om onderwerpen voor inbrengbij de 
behandeling van de begrotingen van 
de departementen voor 1970. 
De werkgroepen worden verzocht on
derwerpen op hun tEirrein, waar we 
iets zinnigs over kunnen zeggen, te 
verzamelen, om ze in september aan 
de fractie door te geven. De algeme
ne beschouwingen bij deze begrotin
gen geven n.l. de gelegenheid speci
ale wensen naar voren te brengen. 
Suggesties van de lezers van dit blad 
zijn ook hartelijk welkom; soms ver
dient het aanbeveling deze door de 
betreffende werkgroep te laten pre
pareren. 
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Verstandig 
burgerschap 

(Brieven, waarvan de schrijver aande 
redsctie niet bekend is, worden niet 
geplaatst; de redsctie behoudt zich bet 
recht voor de inhoud te bekorten en, 
indien nodig, de discussie te sluiten. 
Over plaatsing is geen corresponden
tie mogelijk) 

Schaf de plenaire af 

Onder bovenstaande kop vond ik een 
onvolledig artikel van de heer Dick 
Dorrepaal in het aprilnummer van 
de "Democraat". 
Ik miste namelijk het antwoord op de 
volgende vragen: 

- Keek onze zo "verfrissend" op
tredende fractie ook naar Ajax
Benfica en liet men de Tweede 
Kamer de Tweede Kamer? 

- Heeft onze fractie eraan gedacht 
in een motie van orde de kamer 
te vragen de debatten maar te 
verdagen bij gebrek aan belang
stelling en derhalve maar in "ei
gen tijd" naar het voetballen te 
kijken? 

- Heeft onze fractie er in moties 
van orde al eens op gewezen, dat 
het weinig zin heeft nu nog begro
tingen voor 1969 te behandelen, 
terwijl de begroting voor 1970 nu 
reeds ambtelijk gereed is en die 
van 1971 al in grote lijnen is om
schreven? 

A. W. G. M. v. d. Pijll, 
Utrecht. 

Pragmatisme en ideologie 
Met belangstelling heb ik kennis ge
nomen van pe interpretatie die de 
heer Al aan het woord "ideologie" 
geeft (Democraat april '69, pag. 7). 
Die interpretatie is beter I slechter I 
even goedl (naar keuze in te vullen) 

DEMOCRAAT 

als die van b. v. Karl Marx. 't Is 
maar welk uitgangspunt je neemt. 

Mijn taalkundige ontleding van het 
woord "ideologie" was een poging 
om de grondbetekenis ervan in ere 
te herstellen. De heer Al verwijt 
mij ten onrechte niet verder te zijn 
gegaan. Ten onrechte, want hij gaat 
zorgvuldig voorbij aan de door mij 
gegeven toepassing op een even con
creet als brandend vraagstuk waar
mede D'66 wordt geconfronteerd. 

Het lijkt er overigens op, dat de 
wijsgerige en ethische problematiek 
die hier aanwezig is de heer Al ge
heel ontgaat. Gaarne beveel ik hem 
daarom de lezing aan van Noam 
Chomsky's "American Power and 
the new Mandarins". 

Knijterig 

Willem Fiege, 
Den Haag. 

Het epistel van Jaap Jan Groot in het 
aprilnummer van "Democraat" is 
naar mijn mening het beste gekwali
ficeerd met knijterig. Het gehele ge
schrift ademt een geest van neerbui
gendheid uit jegens de verwarde tob
bers van de Partij van de Arbeid, 
een neerbuigendheid die wordt gevoed · 
door het verheven besef, lid te zijn 
van een partij die het allemaal zo 
goed weet en doet. Wat zijn mijn te
genconclusies? 

1. D'66 is een verdeelde partij, die 
slechts bijeen wordt gehouden door 
de kreet "pragmatisme". Ook in 
onze partij bestaan immers gro
te tegenstellingen t. a. v. de staat
kundige hervormingen, d. w. z. in 
hoeverre deze zwaarwegend dienen 
te zijn bij een eventuele beslissing 
onzerzijds over deelname aan een 
regering, een deelname aan het 
PAK, het al dan niet continueren 
van ons lidmaatschap van de NA VO 
etc. 

2. Het hameren op het "socialisme". 
Ik mag Groot verwijzen naar uit
latingen van Vondeling in zijn Na
smaak en Voorproef m. b. t. het 
komen tot een Samenwerkende 
Vooruitstrevende Volkspartij, 
waarin het woord "socialisme" 
geen plaats heeft. 

3. Het duurt ook nog wel even voor
dat D'66 zich opheft, ook bij ons 
is de establishment-vorming dui
delijk onderkenbaar. 

4. Het dient rustig te worden afge
wacht of de versterkte inbreng van 
Nieuw Links de mentaliteit van de 
P.v.d.A. als geheel niet zal radi
caliseren en vernieuwen. 

Het zou mij niet verbazen wanneer de 
P. v. d. A. na het lezen van Groot's 
elegie, samenwerking met D'66 zou 
afwijzen, op grond van een overdre
ven en ongemotiveerde emotionali
teit. 

Desalniettemin is mijn conclusie -
bijna - dezelfde als die van Groot: 
niet samen met de P. v. d. A. alvorens 
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duidelijk is welk deei van die partij 
in een gesprek vertegenwoordigd is, 
de mensen met een werkelijk radi
cale vernieuwingsdrang ala Ten Cate, 
Ter Beek en vrienden, of met de 
oerconservatieve gezagshandhaver
tjes zoals Pors en Kors en hoe al die 
andere aanbidders van orde en rust 
ook mogen heten. Dit hoeft ons echter 
niet te beletten het gesprek aan de 
basis voort te zetten. 

Spaarloon 

Ton van der Wolf 
Den Haag. 

Het artikel van de heer van der 
Zwaag over spaarloon in "Democraat" 
maart '69 lijkt mij niet de meest ge
schikte aanprijzing van dit toch wel 
aantrekkelijk stelsel. 
Mijn bezwaren richten zich dus niet 
tegen het spaarloon op zichzelf, 
maar tegen de daaraan gekoppelde 
belegging in aandelen van de onder
neming waar men werkt. Gezien als 
"oude-dags-voorziening" is het m. i. 
zelfs een zeer verwerpelijke methode. 
Niet voor niets staat in vele pensi
oenfondsreglementen een bepaling, 
dat gelden niet belegd mogen worden 
in de eigen onderneming; immers -
een pensieonvoorziening moet een 
"veilige" belegging hebben. Geen be
leggingsmaatschappij zal het in zijn 
hoofd halen alles op een kaart te 
zetten. 
Aandelen mogen dan kunnen groeien 
tegen de geldontwaarding in, zij heb
ben in geen geval een constante 
waarde. Menzie er de beurswaarde 
van de laatste jaren maar eens op na. 
Er zijn ook aandelen, die in waarde 
dalen, ja - er zijn aandelen die niets 
waard worden, ondernemingen die 
sluiten, failliet gaan of voor een ap
pel en een ei'worden overgenomen. 
Op het moment, dat zij hun spaar
loon het meest nodig hebben, zullen 
die werkers bemerken, dat het in 
rook is opgegaan. De laatste jaren -
en dat waren nog jaren van gunstige 
conjunctuur - hebben ons in dit op
zicht voorbeelden te over gegeven. 
Ook het "voordeel" dat de schrijver 
noemt, n. 1. dat de werkers via een 
steeds groter belang in hun onderne
ming een verhoogde aanspraak op 
mede-besturing en mede-zeggen
schap krijgen, acht ik twijfelachtig. 
De meeste werkers, niet gewend aan 
en - uit hoofde van gemis aan inzicht 
en overzicht - niet in staat om in be
langrijke zaken weerwerk te geven 
aan directie en commissarissen, 
zullen zich waarschijnlijk - als 
kleine "kapitalisten" bang voor hun 
spaargeld - conservatief gaan op
stellen. 
Ik bedoel dit niet denegrerend voor 
de werkers, maar constateer alleen 
een maatschappelijk feit. Medezeg
genschap in de onderneming zal op 
een heel andere manier moeten wor
den verwezenlijkt, n.l. door demo
cratisering van de onderneming. 
(bekort) 

H. Wiering 
Amsterdam. 
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politiek voor de boekenplank 

lndonesie 
Twee uitgevers, N. V. Arbeiderspers 
in Amsterdam en N. Samson N. V. in 
Alphen a/d Rijn lieten hun licht 
schijnen over Indonesie. 
Mr. dr. C. Smit deed het voor de 
Amsterdamse uitgever met zijn "De 
liquidatie van een imperium". Het 
geeft een overzicht van een bewogen 
episode uit de Nederlandse geschie
denis: de liquidatie van de macht in 
Indonesie. 
Alle ellende van de verschillende 
conferenties, het akkoord van Ling
gadjati, de militaire acties, de Ron
de Tafelconferentie en de soevereini
teitsoverdracht worden haarfijn uit 
de doeken gedaan. 
De auteur ploos niet aileen veel ge
schriften over de jaren 1945-1962 na, 
maar sprak ook uitvoerig met nauw 
bij het drama betrokkenen als Drees, 
Idenburg, van Mook, Neher, Scher
merhorn en Stikker. Dat maakt het 
boek nog interessanter en zijn geld 
(veertien gulden en een kwartje) 
waard. 

over Indonesie en Nederland tussen 
1945 en 1963. Hij was tot 1947 be
stuursambtenaar op Java en Madoera, 
hetgeen wel te merken is. Van heel 
dichtbij beschrijft dr. Alberts liefde 
en haat in de tropen van voor 1945. 
Met foto's geeft hij een beeld hoe het 
vroeger was en met bijlagen zorgt hij 
voor harde feiten. Want wie weet nog 
precies hoe de overeenkomst van 
Linggadjati was of de overeenkomst 
tussen Indonesie en Nederland inzake 
Westelijk Nieuw-Guinea? 

Voorspel 
Over "Het Koninkrijk der Nederlan
den in de Tweede Wereldoorlog" van 
dr. L. de Jong, kosten zeventien
vijftig bij de Staatsuitgeverij in Den 
Haag, is al heel veel geschreven. 
Zijn "Voorspel" heeft thans een opla
ge bereikt van bijna honderdduizend 
exemplaren en dat is voor een derge
lijk boek niet mis. 

"Het einde van een verhouding" noem
de dr. A. Alberts zijn Nauta-reeks hoek 

Voor dit succes is overigens wel re
den. De politieke, economische, so
ciale en militaire aspecten van de ja
ren 1918-1939 zijn voor het eerst in 

CONTINUE 
ENQUETE 
SYSTEEM 
Subsidie - enquete: 
jawel, maar met verstand. 
De blok-vraag van de Enquete-com
missie in het januari-nummer van de 
"Democraat" heeft vele tientallen le
zers ertoe gebracht, zich uit te spre
ken over de vraag, of er geen, ma-
tig of veel subs1die kan worden gege-
ven aan uiteenlopende zaken. 
Van D'66-ers mocht natuurlijk een 
antwoord worden verwacht dat in het 
geheel "gezond verstand" bevat. 
Zo ademt de uitslag van de subsidie
enquete een geest van gezond yer
stand. 
In de Enquete-commissie bestaat na
tuurlijk het verlangen over veel meer 
onderwerpen zulk een globaal oordeel 
te vernemen. Stuur uw v"ragen of wen
sen aan de Enquete-commissie, 
adres: secretariaat D'66, Keizers
gracht 576, Amsterdam. En vul met
een even het volgende blok in, dat 
achterop een briefkaart geplakt naar 
hetzelfde adres uw mening weergeeft. 

geen of 
Subsidie voor: geen matig royaal andere 

Kunstijsbanen 22,5 51 23,5 3 
Be roepstoneel 10 49 35 6 
Beroepsvoetbal 73 21 1 5 
Opera en orkest 7 52 31 10 
Kerkenbouw 63 24 7 6 
Jeugdorkesten 5 39 52 4 
Amateurtoneel 21 53 25,5 0,5 
Bios copen 73 18 3 6 
Politieke partijen 31 38 25 6 

yRAGEN: 

1. Velen in ons land vinden dat de 
"technologie" zo sterk moet wor
den gestimuleerd, dat we daarvoor 
desnoods genoegen moeten nemen 
met minder "leefbaarheid". Bent 
U het daarmee eens ? 

2. Naast de gevaren van ROKEN 
wordt vaal gewezen op de geva
ren van uitlaatgassen. Zou U er 
bijvoorbeeld 1000 gulden per auto 
voor over hebben, om die gassen 
helemaal uit te schakelen? 

3. Doet naar Uw mening D'66 vol
doende aan het nemen van initi
atieven of lilet doen van construc
tieve voorstellen ter bevordering 
van de wereldvrede? 

4. Vond U de houding van de Neder
landse regering t. a. v. de crisis 
in Suriname (kwestie Pengel - on-
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een wetenschappelijke studie bijeen 
gebracht. Dat is een reden voor het 
succes. Een andere is ongetwijfeld, 
dat de auteur ~ebruik heeft kunnen 
maken van geheim bronnenmateriaal, 
waaronder notulen van de minister
raad, het archief van het kabinet van 
de Koningin en de rapporten van de 
vooroorlogse Binnenlandse Veilig
heidsdienst. 
"Voorspel" is daarmee geen boek vol 
onthullingen geworden, maar wel een 
uitgave die ondanks de soms dorre 
opsomming van feiten uiterst lees
baar is. 
Als de andere delen - tenminste ze
ven - te zijner tijd even aantrekke
lijk zijn, dan gaat dr. de Jong een 
beste tijd tegemoet. 

Revolutie 
en contra-revolutie 
In de Nauta-reeks van N, Samson 
N. V. 1n Alphen a/d Rijn is versche
nen "Revolutie en contrarevolutie". 
Een gebundelde serie lezingen, ge
qouden voor het Verbond van Weten
schappelijke onderzoekers. Voor de 
hedendaagse situatie is Latijns-Ame
rika als model genomen. 
De verzamelde voordrachten (van dr. 
A. Mellink, dr. G. J. Harmsen, prof. 
dr. W. F. Wertheim, prof. dr. R. 
Rezsohazy, dr. M. J. Yutzis en een 
slotbeschouwing van prof. dr. A. J. 
Rasker) zijn volgens d,e inleider niet 
direkt politiek bedoeld, maar komen · 
wel voort uit een engagement, dat 
onvermijdelijk gevolgen moet hebben 
voor politieke inzichten en beslissin
gen. 

derwijzersstaking) juist? 

5. Acht U de houding van D'66 t. a. v. 
de zogenaamde "progressieve 
concentratie" in dit sradium 
juist? 

Opsturen naar .. Democraat" 

Keizersgracht 576 Amsterda1 

Woonplaats 

Leeftijd 

Geslacht 

Kerkgen./levensbesch. --------...., 

Gehuwd/ongehuwd 
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Twee congresdagen 
Den Haag • 1n 

D'66 is van mening, dat Nederlandse 
troepen geen taak behoren te hebben 
ter handhaving van de orde op de 
Nederlandse Antillen en in Suriname. 
Het congres verzocht de Tweede Ka
merfractie met kracht te streven 
naar een wijziging van het Konink
rijksstatuut, zodanig dat het inzet
ten van militaire eenheden zoals 
thans is gebeurd, in de toekomst 
onmogelijk zal. zijn. 
Dit was de voornaamste motie, aan
gencmen tijdens het Programmacon
gres op zaterdag 31 mei en zondag 
1 juni in het congresgebouw te Den 
Haag. 
Het congres was belegd om het poli
tieke programma van D'66 aan te 
vullen en waar nodig aan te passen 
aan de zich wijzigende omstandig
heden. Werkgroepen hadden de 
voorstellen voorbereid. 
Zaterdag werd onder meer gesproken 
over actuele onderwerpen als nieuwe 
bestuurlijke indeling, gesprekken 
aan de basis en democratisering van 
het hoger onderwijs. 

Maagdenhuis 
Bij de bespreking van het laatste on-

derwerp ondervond de kamerfractie 
kritiek over het door haar ingeno
men standpunt inzake de bezetting 
van het Maagdenhuis. Een groot 
deel van de aanwezigen bleek een 
verkeerde indruk te hebben van het
geen door de fractie tijdens het ka
merdebat was gezegd. 
Het Kamerlid Minne Dijkstra her
haalde zijn in de kamer uitgesproken 
rede, waarna een motie met een 
kritische beoordeling van de fractie 
met grote meerderheid werd ver
worpen. 

Het congres plaatste zich wel ach
ter een motie - op zondag - waarin 
het de uitspraak doet dat buitenpar
lementaire acties zoals bezettingen 
aanvaardbaar en zelfs gewenst zijn, 
mits gevoerd zonder opzettelijke 
schade aan persoon en goed toe te 
brengen, indien feitelijk vast staat 
dat bij andere betrokken partijen 
geen bereidheid bestaat terzake tot 
open en serieus overleg te komen. 
Voorts zal het ,:I.Jel van deze acties 
moeten zijn dit ov!3rleg op gang 'te 
brengen. 
Op het stuk van democratisering en 
herstructurering van universiteit en 

Niet aileen in het maagdenhuis werd druk gedebatteerd, maar ook- tijdens het · 
programmacongres van 0'66 op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni in Den Haag. 
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hogeschool aanvaardde het congres 
een motie, waarin wordt gesteld dat 
die democratisering concrete ge-
. stalte moet krijgen: 
1. aan de basis van de universiteit, 
te weten de relatie tussen docenten 
en studenten in onderwijs en onder
zoek en het daarbij betrokken niet
wetenschappelijke personeel; 
2. als logische conceptie hiervan in 
de bestuursstructuur van universi
teit en hogeschool, als uitwerking 
van deze uitgangspunten wordt een 
nieuwe definitie van het begrip fa
culteit bepleit, zowel wat betreft 
haar functie in onderwijs, onderzoek 
en beheer, als haar personele sa
menstelling. 
In eerste instantie zal, aldus de mo
tie, artikel 54 van de wet op het we
tenschappelijk onderwijs moeten 
worden gewijzigd in die zin, dat de 
faculteiten worden gevormd door al 
degenen die er werkzaam zijn. 

Democratisering 
Een groot deel van de zondagzitting 
was gewijd aan de democratisering 
van het bedrijfsleven. De wens 
kwam naarvoren de huidige onderne
mingsraad te vervangen door een 
personeelsraad met verstrekkende 
bevoegdheden ten aanzien van het 
inzicht in en de controle op de be
drijfsvoering. 
Het congres plaatste zich achter een 
door de programmacommissie inge
diend voorstel tot uitbreiding van de 
wettelijke bepalingen ten aanzien van 
de commissarissen. Indien commis
sarissen, aldus dit voorstel, wor
den benoemd door de algemene ver
gadering van aandeelhouders, dient 
de personeelsraad deze benoemingen 
te bekrachtigen. Het behoort tot de 
taak van de commissarissen advie
zen te geven aan en controle uit te 
oefenen op een aantal nader aan te 
geven zaken. 

Andere zaken 
Andere zaken op het congres waren: 
het openbaar onderwijs zal op dezelf
de wijze moeten worden georgani
seerd als het bijzondere, wil de de
mocratisering doorgang vinden, de 
strafbaarstelling van onder meer 
pornografie, majesteitsschennis, 
belediging van een bevriend staats
hoofd, belediging van het openbaar 
gezag als zodanig, godslastering, 
overspel, de strafrechtelijke be
scherming van de jeugd tagen het 
prikkelen der zinnen alsmede film
censuur behoren te vervallen. De to
lerantie, aldus een aanvaard pro
grammapunt, en het begrip voor af
wijkende normen, meningen en ge
dragingen zijn in de laatste decen
nia groter geworden. Deze ontwik
keling mag niet worden afgeremd 
door de bestaande wetgeving. 
Door tijdgebrek kon een aantal on
derwerpen, waaronder verkeer, 
vervoer en luchtvaart niet worden 
behandeld. Dit zal op het eerstvol
gende congres gebeuren. 
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Het maagdenhuis 
en de fractie 
Minne Dijkstra 

Op 21 mei kreeg onze fractie pre
cies tien minuten toegewezen om in 
de Kamer over de bezetting van het 
Maagdenhuis te spreken. Nu krijg ik 
van de redactie enkele honderden 
woorden toegemeten om er over te 
schrijven. Beide beperktheden zijn 
echter ruim genoeg om meer te her
de te brengen dan de krantenlezer of 
TV-kijker over het fractiestandpunt 
te weten is gekomen. 

Voor de Tilburgse bezetting hebben 
wij op 6 mei in de Kamer het volste 
begrip kunnen opbrengen, nadat de 
curatoren volstrekt ten onrechte het 
machtsmiddel van sluiting van de ho
geschool hadden gebruikt en nadat 
daarop een meerderheid van studen
ten en docenten besloten de eerder 
door een kleine groep begonnen be
zetting van de telefooncentrale voort 
te zetten en uit te breiden. De be
zetting is opgeheven nadat een nieu
we basis voor verder overleg was 
gevonden. 

Bij het Maagdenhuisdebat vonden wij 
het gewenst nader aan te geven op 
welke wijze de fractie probeert een 
oordeel te vormen over acties zoals 
een bezetting. Wij vinden het onjuist 
dit soort acties bij voorbaat te ver
oordelen onder het aanroepen van 
heiligheden als gezag, orde, rust en 
veiligheid, zoals de regeringspartij
en hebben gedaan. Wij voelen er 
evenmin wat voor om alle bezettingen 
te verheerlijken onder het aanheffen 
van de kreet: "leve de revolutie", 
zoals de PSP en de CPN dat deden. 

Grondrecht 
Ons uitgangspunt is geweest dat er 
sprake is van een grondrecht in wor
ding. Het grondrecht namelijk dat in 
gemeenschappen als een universiteit 
alle betrokkenen moeten kunnen 
meebeslissen over hun werksituatie. 
Dat recht is nog niet wettelijk en 
evenmin erkend door alle tegenwoor
dige machthebbers. 
Als overleg over het toepassen van 
dit grondrecht tengevolge van ver
stopte kanalen, verouderde spelre
gels en starre machthebbers onmo
gelijk wordt dan is slechts te ver
wachten dat grote groepen mensen 
die dat recht willen verwerven de 
spelregels gaan overtreden en nieu-

we kanalen gaan zoeken. Bezettingen 
kunnen daarvan een uitdrukking zijn 
en als zodanig begrijpelijk en wel
licht soms ook gewenst en gerecht
vaardigd. 

Gerechtvaardigd in onze opvatting 
echter alleen als in combinatie: 

1. (alle) kanalen (inderdaad) ver
stopt zijn en een gesprek onmo
gelijk is; 

2. het bezettingsdoel is om tot een 
open overleg te komen; 

3. de bezetters onmiddellijk trach
ten hun actie te onderwerpen aan 
het oordeel van een zo groot mo
gelijk aantal van alle betrokke
nen en naar dat oordeel hande
len (zie Tilburg en Nijmegen). 

Een bezetting is in onze ogen onge
rechtvaardigd als gestreefd wordt 
naar: 

4. het doordrukken van eigen' eisen 
over de uitwerking van het 
grondrecht voordat men verder 
wil praten, het stellen dus van 
voorwaarden die verder gaan dan 
erkenning van het grondrecht en 
het overleg daarover; 

5. het "politiseren" van de student, 
d. w. z. het streven de studenten 
te brengen tot een bewuste revolu
tionair socialistische houding ten 
dienste van een maatschappelijke 
revolutie waarbij universitaire 
hervormingen van ondergeschikt 
belang zijn. 
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(Bij dit laatste doel past ook de tak
tiek van het bewust saboteren van ie
der redelijk overleg met de uni
versiteitsbestuurders) 

Bij de beoordeling van de bezetting 
van het Maagdenhuis zijn wij, na 
overleg met een aantal mensen uit 
de D'66-commissie voor weten
schappelijk onderwijs en contact 
met enkele nog directer betrokkenen, 
van mening dat aspecten als onder 
4. en 5. genoemd in Amsterdam 
sterk hebben meegespeeld en dat 
bovendien aan de punten 1., 2. en 3. 
niet of nauwelijks is voldaan. Een 
en ander afwegende was ons oor
deel in de Kamer dan ook dat "de 
bezetting van het Maagdenhuis op 
dat moment, bij zo'n vermenging 
van doeleinden niet juist geacht kan 
worden". 

As pecten 
Daarna hebben wij echter meteen ook 
gewezen op drie andere aspecten. 
Allereerst heeft het leggen van een 
politiecordon om het Maagdenhuis al
leen maar negatief gewerkt in meer 
dan een opzicht. Wij hebben die 
maatregel dan ook onverstandig ge
noemd. 
In de tweede plaats kon de merk
waardige, wettelijk vastgelegde, op
eenstapeling van functies van burge
meester Samkalden niet onbesproken 
worden gelaten: hij is en burgemees
ter en dus ook hoofd van politie en 
bovendien president-curator van de 
universiteit. Hij moest dus volstrekt 
tegenstrijdige rollen in het conflict 
spelen. Naar aanleiding van onze 
vragen bevestigde de Minister dat de 
heer Samkalden zelf al veel eerder 
gevraagd heeft om niet meer presi
dent-curator te moeten zijn. De wet 
zal op dit punt binnenkort gewijzigd 
worden. 

In de derde plaats is het noodzake
lijk dat de wetgever snel wijzigingen 
brengt in de wet op het wetenschap
pelijk onderwijs. Die wet legt nu het 
universiteitsbestuur in uiterst starre 
regels vast. Vooreerst moeten die 
starre elementen worden verwijderd 
om ruimte te geven aan allerlei goe
de initiatieven die uit de universiteiten 
komen. Loopt daar echter het over
leg over de uitwerking van het grond-
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recht vast in eindeloze vertraging, 
dan zal de wetgever de wet wellicht 
verder moeten wijzigen en bijvoor
beeld eisen dat binnen een afzienbare 
tijd het bestuur van iedere universi
teit moet berusten op medebeslis
singsrecht van alle betrokkenen. Het 
invullen en uitwerken van dat recht 
moet dus verder zoveel mogelijk 
worden overgelaten aan het overleg 
in de universiteiten zelf. 
Uiteraard zal de rijksoverheid als eis 
blijven stellen dat welke oplossing ook 
wordt gekozen, steeds waarborgen 
voor een goed en controleerbaar be
stuur moeten zijn ingebouwd, en dat 
bovendien de coordinatie van onder
zoek en onderwijs tussen de verschil
lende universiteiten is verzekerd. 

Motie 
De heer Den Uyl diende tijdens het 
debat een motie in waar onze fractie 
na buitengewoon veel aarzeling voor 
heeft gestemd. De motie veroordeelde 
de actie (een veel zwaarder woord dan 
ons "niet juist achten") en vroeg 
verder om een snelle aanpassing van 
de wetgeving (waar wij voor zijn). 
Toen de regeringspartijen de motie 
afwezen omdat zij iedere schijn wil
den vermijden dat zij daarmee bij de 
Minister op meer act:iviteit zouden 
aandringen, besloten wij voor te 
stemmen. 

De twee moties die op het congres 
zijn aangenomen lopen geheel paral
lel aan de standpunten die de fractie 
heeft ingenomen. 

politiek voor de boekenplank 

"Wereldpatroon" heet het forse boek 
(auteur M. J. M. van Hezik) dat wordt 
uitgegeven (voor vijftien gulden en 
twee kwartjes) door Wolters-Noord
hoff N. V. in Groningen. Het wil een 
vademecum zijn van internationale po
litieke en sociaal-economische vraag
stukken voor krantenlezers, radio
luisteraars, t.v. -kijkers en wie maar 
belangstelling heeft voor zijn omge
ving. Tussens informatie over de Ver
enigde Naties en Nederlands plaats in 
de wereld staan veel onderwerpen. In 
een encyclopedisch deel zijn verdragen 
en organisaties opgesomd. 
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0'66 
lmeel slepend ? 
Hans Krom 

In het onlangs verschenen congres
nummer van "Democraat" is een 
verslag gepubliceerd van de regio
vergaderingen over het gesprek 
aan de basis. Een van de gesigna
leerde knelpunten was het feit dat 
traditionele politieke spelregels 
soms een zodanige zuigkracht uit
oefenen op D'66-ers, dat het oor
spronkelijke elan dreigt verloren 
te gaan. Men zou nl. onwillekeurig 
de behoefte hebben zich te confor
meren, in de veronderstelling daar
door sneller :invloed te kunnen uit
oefenen. Nu is elan iets wat je niet 
door middel van een soort hand
le:iding op peil kunt houden. Het is 
er of het is er niet. Als het er wel 
is, zou het jammer zijn dat goedge
lovigheid en onbekendheid met het 
politieke spel tot compromissen 
zouden leiden, die dit elan ver
stikken. Daarom blijft het nodig 
kritisch te staan tegenover uitno
digingen tot andere politieke par
tijen als men slechts afgaat op het 
feit dat ze representanten zijn van 
die partijen. 

Verstard denken 
Immers D'66 heeft ook in het eerste 
uur het lef gehad te zeggen waar 
het aan schortte en met nieuwe 
ideeen te komen, die weliswaar 
vriendelijk maar met een tikje mede· 
lijden werden ontvangen, en niette
min hun uitwerking niet hebben ge
mist. Om dit te bereiken moest af
stand genomen worden van een door 
traditie verstard politiek denken. 
Wie ervan uitgaat dat D'66 tot taak 
heeft een moderne manier van po
litiek denken en handelen te vinden 
en te stimuleren, geent op de men
taliteitsverandering die zich in onze 
samenleving voltrekt, zal zich met 
de verkiezingen voor de boeg niet 
voetstoots neerleggen bij het lou
ter opleveren van een aantal kan
didaten en een waslijst van wensen 
en wensjes, al dan niet in samen
werking met de oude politieke par
tijen. De partij die kans ziet door 
de warwinkel van politieke verhou
dingen en partijbelangen heen de 
werkelijke politieke vraagstukken 
zichtbaar te maken en onder woor
den te brengen, zal het pleit op 
den duur winnen. Tot vandaag 
heeft D'66 bewezen, dat het die 
partij kan zijn. 
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Een voorwaarde om verder te 
komen is onbruikbare ficties op 
te ruimen. Een daarvan is de ge
dachte dat een gemeenteraad of 
welke volksvertegenwoordiging dan 
ook, aan zijn doel beantwoordt dank 
zij het vrije spel van krachten der 
in een keurige ordening opgestelde 
partijen. 
In werkelijkheid ontleent een ver
tegenwoordigend lichaam zijn waar
de aan de mensen die er als ver
trouwensmannen in werkzaam zijn. 
Deze mensen oefenen hun ambt uit 
met de gebruikmaking van een aan
tal hulpmiddelen, zoals hun partij 
(apparaat), hun pro gamma om een 
inzicht te hebben in de te varen 
koers, een doelmatig documenta
tie, vergaderzaal, vergadertech
niek. Van deze mensen wordt ver
wacht dat ze de belangen van alle 
individuelen als leden van een ge
meenschap in het oog houden. 

Ideo Iogie 
Een tweede fictie is de mening dat 
zonder ideologie geen politiek be
dreven kan worden. 
Een ideologie leeft bij de gratie 
van tegenstellingen of tegenge
stelde belangen. Hij vormt in 
wezen de basis voor machtuitoe
fening van de ene groep over de 
andere, en geeft de regenten hun 
kans. In de huidige politiek, wordt 
de ideologie gebruikt om de be
langen van een groep binnen een 
groter geheel te behartigen. Deze 
ideologie kan slechts vorm krij
gen door· hem te stellen tegen
over de ideologieen van andere 
groepen. Zo belemmeren politie
ke ideologieen het uitzicht op de 
belangen van het geheel. 

Daar tegen heeft D'66 zich teweer 
gesteld. In de politieke forums -
de gemeenteraad, provinciale sta
ten of het parlement - gaat het 
om de belangen van de gemeen
schap zonder onderscheid. Zij 
hebben tot taak ervoor te waken 
dat individuen, minderheden, 
kortom groepen in allerlei sa
menstellingen en grootte binnen 
de gegeven mogelijkheden aan 
hun trekken kunnen komen. In 
en tussen die groepen speelt 
het maatschappelijk leven zich 
af. Wie daarvan uitgaat, kan 
er zich wel bij bevinden, als 
D'66 zich niet bij voorbaat 
aan bepaalde partijen bindt 
maar, eenmaal gekozen in 
een vertegenwoordigend lichaam, 
nagaat van geval tot geval met 
wie van de anderen de belangen 
het beste kunnen worden gediend 
en, wanneer het nodig is een re
gering of een college van B en W 
te vormen, met de anderen tracht 
daarvoor de meest geschikte en 
aanvaardbare mensen te vinden. 
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Kamer in (Verblifa) blik 
Set lmkamp 

Nu. geen woord over de blunders van 
De Block. Deze spijs is ruimschoots 
door journalisten aangedragen. 
Bakker manouvreerde met zijn in
terpellatie over de Verblifa-zaak de 
Kamer in het hachelijke vaarwater 
om een Salomonsoordeel te vellen 
over de juistheid van de sluiting van 
enige bedrijfsonderdelen. 

Tegenover elkaar stonden de stand
punten van directie en vakbonden. 
Volgens de directie dwongen renta
biliteitsoverwegingen de aktiviteiten 
in Utrecht, Dordrecht en Kromme
nie af te kappen. Kan het de directie 
en aandeelhouders kwalijk worden 
genomen als zij tot het afstoten van 
aktiviteiten overgaan die - ik noem 
maar wat - een rendement van 4% op
leveren als bij vrijmaking van het 
ge'investeerde kapitaal en herinves
tering in andere sectoren een rende
ment van b. v. 7% gemaakt kan wor
den? "Bij fusies, concentraties en 
reorganisaties spelen in de eerste 
plaats bij de ondernemingen econo
mische motieven een rol. Werkgele
genheid komt alleen van de grond", 
aldus De Block, "als het bedrijf een 
<>'ezonde basis heeft en als geen on
;endabele en onverantwoorde produk
tie in stand worden gehouden." 

Steenpuist 
Vakbonden en ook gemeentebestuur 
van Krommenie zagen de noodzaak 
van deze drastische ingreep niet. Het 
onrendabele deel van de produktie 
zou, volgens vakbondsbestuurders, 

hooguit 3% van de produktie uitma
ken. "Het is een steenpuist op een 
gezonde arm"' aldus een hunner. 

Als rentabiliteitsoverwegingen slui
tingen bepalen, dan kun je jeremie
ren wat je wilt, maar dan trekken de 
werknemers aan het kortste eind. 
Hij is de dupe van de ijzeren wet van 
de internationale concurrentie, want 
een bedrijf dat deze concurrentie niet 
aankan is gedoemd het onderspit te 
delven en dan zit je met de werkgele
genheid helemaal vast. Deze lijn 
doortrekkend is .de vraag dan niet 
meer of een fabriek gesloten moet 
worden maar hoe in de kwalijke ge
volgen van de werknemers moet 
worden voorzien. Een andere vraag 
blijft of de inwerking van het concur
rentiespel niet getemperd moet 
worden en sluitingen moeten worden 
opgeschort als de gevolgen voor 
werknemers te schrijnend uitval-
len. 

Hoe is de directie nu tot het slui
tingsbesluit gekomen? 
Dit was gebaseerd op een beslissing 
neergelegd in een rapport van een 
commissie en dat was zo ongeveer 
alles wat de Kamer van Zijne Excel
lentie heeft mogen vernemen. Wie 
zoal in die commissie zat, wat uit 
het rapport te halen valt, wie het 
rapport heeft mogen napluizen, dat 
alles was niet voor Kamerlidoren 
bestemd. Wei kregen ze te horen dat 
geen vertegenwoordigers van de 
werknemers in deze commissie had
den gezeten. Ook niet oninteressant ! 
Vriend en vijand waren het er over 
eens, dat geen sterveling in de Ka
mer kan bekijken of produktie en af
zet van schroefdeksels, kroonkur
ken en sigarentrommels nog renda
bel kan geschieden. 
Slechts een bedrijfsexpert kan hier
over oordelen na een grondige door
lichting van het bedrijf. Ik zie niet 
hoe de Kamer hier een zinnig oor
deel over kan geven. Maar toch heeft 
de Regering en Kamer hun verant
woordelijkheid voor de werkgelegen
heid in Nederland. Om deze verant
woordelijkheid enigszins waar te 
kunnen maken, zal de Kamer dus 
over een advies moeten kunnen be
schikken dat zo objectief en neutraal 
mogelijk een opening van zaken 
geeft over de rentabiliteit van be
drijfsonderdelen. 
Zou dit anders kunnen dan via een 
wettelijk voorschrift dat een derge-
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lijk niet-vertrouwelijk rapport van 
een commissie aan de Kamer wordt 
overgelegd? In deze commissie 
moeten ook werknemers zitting heb
ben. Misschien kan de Kamer dan 
zindelijk debatteren over de juist
heid van sluitingen of ingrijpende 
reorganisaties van bedrijven. 

Machteloos 
Hoe volstrekt machteloos de rege
ring nu is, blijkt uit enige uitspra
ken van De Block: "De minL3ter be
zit geen wettelijke bevoegdheid om 
in een bedrijfsgebeuren in te grij
pen". Het rapport mag ik: "zonder 
toestemming van de directie van het 
bedrijf niet publiceren" en "De di
:cectie heeft uitdruklielijk gezegd dat 
zij niet op deze beslissing wil te
rugkomen. Ik zie geen middel om 
de directie te dwingen". Maar ge
lukkig hebben we de SER nog. 
Waarom eerst niet een advies aan de 
SER gevraagd? Het is zo'n beetje: 
de regering wikt, de SER beslist. 
Veel gehoord was de modeterm com
municatiestoornis. De Block: "Er 
zijn fouten in de communicatie ge
maakt". En het rouwkleed past de 
zondaar: "Deze fouten heeft de direc
tie toegegeven". Maar over welke 
communicatiestoornis dit spijtbe
toon? We vinden het in een pers
communique van de voorlichtingsaf
deling van het concern. In dit com
munique valt te lezen dat de regie 
lichtelijk uit de hand was gelopen 
door een voortijdige publikatie op 
16 april in De Volkskrant en over de 
radio. Op 13. 00 uur kwam het be
richt over de radio en "op dat uur 
waren de leden van de hoofddirectie 
op weg naar de te sluiten bedrijven 
om volgens het draaiboek de staf, de 
ondernemingsraad en het personeel 
persoonlijk in te lichten". Dit soort 
fiop-communicatie betreurt de direc
tie en in haar kielzog De Block. Dit 
heeft toch geen zier uit te staan met 
de ware communicatie, een samen
spel om in gezamenlijk overleg deze 
ingrijpende beslissingen te nemen. 

Uitspraak 
In het persbericht vinden we verder 
een verrassende uitspraak, nl. dat 
de directie het voor onmogelijk heeft 
gehouden tevoren met de betrokken 
bedrijven en plaatselijke onderne
mingsraden overleg te plegen. "Dit 
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om geruchten en onnodige onrust te 
voorkomen. Dit standpunt werd ge
deeld door de hoofdbestuurders van 
de vakverenigingen met wie voor de 
vertrouwelijke beslissing vertrouwe
lijk over leg heeft plaatsgevonden". 
En ja, de vakbonden waren reeds op 
20 maart in kennis gesteld van de 
sluiting en toch werd nog op 10 april 
in de kleine commissie van onderne
mingsraad medegedeeld dat de siga
rendozenlijn - op 16 april te sluiten -
zou worden uitgebreid. 
Geruchten moeten nu maar eens de
finitief uit de wereld geholpen wor
den. Laten we maar eens beginnen 
met het personeel in bedreigde sec
toren, vanaf het mom.ent dat het in 
deze sector niet meer zo goed gaat, 
in te schakelen. Leg deze mensen 
van meet af aan uit water misgaat, 
waarom "Em wat zoal zou moeten ge
beuren. Laat deze mensen in iedere 
fase meepraten, leg alles in volle
dige openheid uit. Zouden deze men
sen, zo voorgelicht, niet gaan inzien 
dat zonder tijdige sanering het ge
hele bedrijf wel eens zou moeten stop
pen. Dit experiment om mensen te 
laten meespelen, meedenken, zou 
maar moeten worden aangedurfd. 
Wellicht minder onrust, meer be-
grip en meer bereidheid tot herscho
ling, tot verhuizen. Zo krijgen ze de 
tijd om alles rustig te verwerken. 
Ze zullen meespelen als er maar niet 
met hen gespeeld wordt. 

Blunders 
Ditmaal zat het regeringsblok flink 
in de put door de blunders van De 
Block. Ze zagen niet hoe ze de mo
tie-Wieldraaijer naast zich neer 
konden leggen. Wieldraaijer vroeg 
in motie 1 om de uitvoering van het 
sluitingsbesluit enige tijd op te 
schorten en in motie 2 om voorzie
ningen ter garantie van de inspraak 
van de werknemers bij fusies e. d. 
De KVP-er Krosse vond het zelfs 
nodig om zelf ook met een motie te 
komen. Deze bevatte de wens om top
prioriteit te geven aan wetgeving ge
richt op verdergaande democrati
sering. In de overweging echter 
school voor de VVD een adder en wel 
in de zinsnede, dat in de Verblifa
zaak het gemis aan beroepsrecht 
zeer duidelijk was gebleken en dat de 
sluiting zonder inspraak van de on
dernemingsraad door de werknemers 
als bijzonder grievend werd ervaren. 
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De PvdA had alras door dat er dit
maal een kansje in zat, dat ook eni
ge regeringsgezinden mee gingen. 
Een kans om eindelijk van de frus
traties van de steeds verworpen op
positie-motiebrei af te komen en een 
oppositie-motie aanvaard te zien 
worden. Gauw schrapte Wieldraaijer 
enkele minder gelukkige passes uit 
een van zijn moties. Nu stond de 
motie-Wieldraaijer, die aandrong op 
opschorting van de sluiting haaks op 
de uitspraken van de minister dat 
het niet wenselijk was te pogen de 
voorgenomen sluiting ongedaan te 
maken. De Block wist hier raad mee 
en stelde v66r de stemming fier, 
dat voor hem de motie-Wieldraaijer 
betekende: "dat hij met de directie 
wilde bezien of het oordeel van des
kundigen nog een rol kan spelen bij 
de tenuitvoerlegging van het besluit". 

Deze uitleg denatureerde de motie 
volkomen. Bovendien is het te dol 
dat de minister zijn eigen uitleg aan 
een motie van de Kamer gaan geven 
Wieldraaijer, onvoorbereid, haa 
niet de tegenwoordigheid van geest 
om naar de interruptie-microfoon 
te snellen om dat de minister duide
lijk te maken. 
Deze ontkrachte motie kon genade 
vinden in het regeringskamp. 

Brief 
Rietkerk maakte het nog bonter ten 
aanzien van de motie-Krosse. Hij 
stemde voor deze motie, zich uit
drukkelijk distancierende, van de 
overweging in de motie ten aanzien 
van het ontbreken van een beroeps
recht en over het grievende van de 
sluiting. Een leuk schimmenspel als 
regering en parlement zo ieder de 
hun passende uitleg aan moties gaan 
geven. Na het debat kwam een 
brief van de Ondernemingsraad van 
Verblifa, gericht aan de Tweede Ka
merleden. Hierin stond ondermeer: 
"Ook over Uw hoofden wordt met U 
gespeeld en besluiten genomen die 
U als Volksvertegenwoordiger degra
deren tot het niveau waarvan wij als 
Ondernemingsraad ons afvragen of 
als bij ons bij de fabriekspoort, ook 
bij de poort van de Tweede Kamer de 
democratie ophoudt te bestaan. Dat 
U in wezen een koekje krijgt van 
hetzelfde deeg, als wij als Onderne
mingsraad al lang te verwerken krij
gen." 
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Brief van de afdeling Voorburg 

Aan de Gemeenteraad te Voorburg 
Herenstraat 42b 
VOORBURG 

Zoals u zult begrijpen is de afdeling 
Voorburg van D'66 zich aan het voor
bereiden op de in 1970 te houden Ge
meenteraadsverkiezingen. Deze voor
bereiding is niet slechts van organisa
torische aard, doch houdt ook in dat 

. een aantal van onze leden ter voor-
reiding op een eventueel raadslidmaat
schap zo goed mogelijk thuis moet 
zien te raken in de Voorburgse proble
men. Het is ons gebleken dat zulks 
door het volgen van de raadszittingen 
vanaf de publieke tribune en het be
studeren van de gemeenteraadsstuk
ken slechts in beperkte mate moge
lijk is.' Het is ons bekend dat de Ge
meentewet voorziet in de mogelijk
heid dat niet-raadsleden lid zijn van 
de bijzondere zgn. functionele raads
commissie. Mochten die in Voorburg 
bestaan dan zouden wij gaarne deel 

uitmaken van een dergelijke commis
sie. 
In de tweede plaats zouden wij het op 
prijs stellen wanneer Uw College ons 
tot de vaste raadscommissie zou wil
len toelaten als toehoorder(s). Voor 
het feit dat daar soms zaken aan de 
orde komen, die uitsluitend degenen 
die bestuursbevoegdheid hebben be
treffen, bestaat uiteraard volledig 
begrip. Wij beseffen volkomen, dat 
zulke zaken dan beter buiten aanwe
zigheid van toehoorders behandeld 
kunnen worden. 
Wij benadrukken hierbij dat het uit
sluitend de bedoeling is de betrokken 
leden thuis te doen geraken in de prak
tijk van de Gemeente, waar zij - naar 
wij hopen - na de verkiezingen van 
1970 daadwerkelijk aan deel zullen 
hebben. 
Ten derde is ons bekend dat een 
aantal stichtingen, commissies en 
dergelijke lichamen bestaan, waar
bij de Gemeente geinteresseerd is. 

Als voorbeelden van zulke lichamen 
noemen wij de Stichting Jeugdwerk 
en Sport en de Drinkwaterleiding 
Vlietstreek. 
Graag zouden wij het gevoelen van 
de Gemeenteraad willen peilen om
trent onze aanwezigheid - eventu
eel ook als waarnemer in bedoelde 
organisaties. 
Ook hier zou een waarnemer enig 
inzicht kunnen opdoen - zij het in 
beperkte mate dan in de raadscom
missies - omtrent hetgeen in Voor
burg op bepaalde gebieden omgaat. 
Uw antwoord zien wij met grote 
belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

Namens de Afd. Voorburg 
D'66 

w. g. H. M. Urbanus. 

Meedoen met de club van honderd 
Beginnen met democratische actie 

Naar aanleiding van de Leidse reso
luties kregen de leden van onze par
tij de opdracht om het gesprek aan 
de basis te starten. Het grootste ide
aal dat ons daarbij voor de geest 
stond, was wel om de mogelijkheid 
te verwezenlijken de mensen zelf te 
laten formuleren waar de actuele 
politieke kwesties liggen en om de 
actuele politieke tegenstellingen te 
leren kennen. Te constateren valt 
immers, dat de huidige politieke te
genstellingen - het rechts-links 

1 denken - de mensen niet meer aan
spreekt. Behalve het naar de men
sen toe gaan om te luisteren, is het 
ook onze functie om - zo onze ver
moedens juist zijn - een begin van 
een uitweg, een oplossing te geven 
om de verstarring in het politieke 
denken en de op korte termijn waar 
te nemen bedreiging van onze demo
cratie, te helpen oplossen. 
Daarvoor dienden onze resoluties 

over open deelneming en internatio
nale gerichtheid. Richtlijnen die een 
eerste uitwerking kregen in al de 
voorstellen die op het congres wer
den aanvaard en later in brochure
vorm werden verspreid. 

Kritiek 
Daarna kwam er kritiek op ons, o. a. 
over onze opstelling t. a. v. het PAK. 
"De kritiek op ons is begrijpelijk, 
omdat wij nog niet in staat geweest 
zijn die nieuwe politieke hPmtrlering 
reele gestalte te geven; wij zijn nog 
niet (of nog niet voldoende) naar de 
kiezers toegegaan", aldus Rignalda 
op blz. 23 van de congres-Demo
craat van april 1969. 
De ad-hoc commissie Rignalda, 
door het hoofdbestuur ingesteld om 
de gesprekken aan de basis te bevor
deren, meent dat nu een nieuwe actie 
met een nieuwe aanpak gewenst is. 

Die actie zal buitenparlementair zijn, 
voor alles gericht op de overbrenging 
van onze mentaliteit. 
Om deze actie te starten en tot een 
succes te maken, is het allereerst 
nodig, dat wij tenminste honderd le
den c. q, belangstellenden bereid 
v.inden (verspreid over het hele 
land) om hieraan mee te werken. 
Hoe dat precies in zijn werk zal 
moeten gaan, wordt onderwerp van 
bespreking op een speciaal daarvoor 
gepland "brainstorm week-end". Er 
leven nu reeds ideeen genoeg. 
Nodig zijn nu de mensen, die in hun 
afdeling of in hun omgeving, bereid 
zijn deze ideeen in concrete acties 
om te zetten. Iedereen die deze uit
daging aandurft, wordt verzocht 
zich op te geven bij de afdelings-se
cretaris of bij het landelijk secreta
riaat in Amsterdam. 

De ad-hoc commissie. 
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Wegen naar gevvestvorming 
Dick Verstegen 

Schaalvergroting. Een begrip 
waarvan de hele samenleving zo 
langzamerhand is doortrokken en 
dat in tal van geledingen van de 
maatschappij niet zelden tot zware 
kopzorgen aanleiding geeft. Niet 
alieen in commercHiel-econo
mische sfeer, waar de "brede 
basis" een steeds onvermijde
lijker noodzaak wordt, maar 
ook in de sector van de bestuurs
organisatie bijvoorbeeld. 

Het ligt voor de hand: de "actiera
dius" van de mens blijft al lang niet 
meer in de hoofdzaak beperkt tot de 
lokale gemeenschap waarin hij 
woont en leeft en die - als gemeente
een sluitende bestuurlijke omlijs
ting had. Gemeenschap en gemeente 
pleegden vroeger immers in het 
algemeen samen te vallen. Daarvan 
is tegenwoordig vrijwel geen sprake 
meer, zeker niet in stedelijke ge
bieden. We kunnen wonen in Leid
schendam, werken in Den Haag, 
winkelen in Voorburg of Rijswijk 
en recreatie zoeken in Wassenaar. 
En naar de markt in Delft of naar 
de film in Leiden gaan is helemaal 
geen uitzonderlijk uitstapje. De ge
meente omvat niet langer een be
sloten gemeenschap, maar is on
derdeel vim een leefmilieu dat voor 
ieder verschillende grenzen kan 
hebben. 

Voorzieningenpeil 
Daar komt - als essentiele factor-
bij dat vooral kleinere gemeenten 
niet in staat zijn goed en effectief 
de taken te verrichten, nodig voor 
het bereiken en handhaven van een 
modern voorzieningenpeil, dat 
voldoet aan de behoeften van de in
gezetenen. Het ontbreekt de afzon
derlijke gemeente maar al te vaak 
aan geld en bestuurskracht, de twee 
bepalende en sterk samenhangende 
elementen in het spel dat met de twee 
andere (hogere) overheden gespeeld 
moet worden om de zaken voor el
kaar te krijgen. 
De conclusie is dat de gemeenten 
elkaar nodig hebben om gezamen
lijk te kunnen voorzien in het be
hoeftenpakket van de bevolking van 
dat grotere gebied, dat zij samen 
vormen: de regio. De lokalitei) 
vergroot zich tot regionaliteit 
en het probleem is dat de lokale 
bestuursorganisatie is achter-

gebleven bij de maatschappelijke 
ontwikkeling. Al lang. Ruim 
twintig jaar geleden is dat ge-
vaar al onderkend. Dat mag blij
ken uit de omstandigheid dat de 
commissie-Koelma al in 1947 een 
rapport uitbracht over de wijze 
waarop moest worden voorzien in' 
de bestuurlijke behoeften van stede
lijke agglomeraties. Het rapport, 
dat in opdracht van de minister 
van binnenlandse zaken is samen
gesteld, schijnt echter in een de
partementale la te zijn verstoft. 

Elke weldenkende bestuurder zal 
thans beamen dat er eindelijk vormen 
gevonden moeten worden om de be
stuurlijke situatie in de lokale sfeer 
effectief aan te passen aan de eisen 
die de ontwikkeling stelt. Tot nu toe 
hebben de gemeenten zich beholpen met 
de Wet gemeenschappelijke rege
lingen, die op bepaalde gebieden 
vrijwillige en vrijblijvende inter
gemeentelijke samenwerking moge
lijk maakt. Met behulp van deze 
gemeenschappelijke regelingen, 
waarvan er in Nederland ruim dui
zend bestaan, is ook wel gestalte 
gegeven aan gewestelijke samen
werking (Eindhoven, Zaanstreek bij
voorbeeld), maar de basis die deze 
wet thans tot gewestvorming biedt is 
veel te smal. Eigenlijk is de Wet 
gemeenschappelijke regelingen er 
niet op berekend. De samenwerkings
wogelijkheden die zij opent zijn te 
beperkt omdat zij uitgaat van volle
dige vrijwilligheid en geen ruimte 
laat voor het toekennen van be
voegdheden aan het grotere geheel, 
het gewest. 

Dat er iets gebeuren moet is geen 
strijdpunt meer. Maar de vraag hoe 
het dan wel in het vat gegoten moet 
worden, geeft in de bestuurlijke 
gelederen soms aanleiding tot ver
hitte discussies. 

Rapporten 
Inmiddels zijn over het vraagstuk 
enkele rapporten verschenen, waar
in verschillende wegen worden aan
geprezen om uit het bestuurlijke 
dilemma te geraken. 
1) Het rapport van de commissie
Brasz 2), samengesteld in opdracht 
van bet Instituut Contact Randge
meenten. Dit rapport kiest voor het 
instellen van een Gewestwet, op 

grond waarvan de centrale overheid 
in alle regio' s gelijk gestructureer
de gewestelijke samenwerking kan 
opleggen aan gemeenten. 
Gewestvorming "van Bovenaf" dus, 
waarbij enige ruimte gelaten wordt 
voor het gemeentelijk initiatief tot 
samenwerking. 

2) Het advies van de Raad van advies 
voor de ruimtelijke ordening. (RARO) 
Daarin wordt een zekere voorkeur 
geuit voor de vorming van grote ge
meenten door middel van samen
voeging. Maar in stedelijke gebieden 
wordt ook gewestvorming van bovenaf 
zeer wel mogelijk geacht. Gemeen
schappelijke regelingen ziet RARO 
eventueel als een overgangsfase 
naar gewest of grote gemeente. 

3) Het rapport van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze 
organisatie ziet een verruiming of 
uitbouw van de Wet gemeenschappelij
ke regelingen als de beste oplossing 
voor het probleem, zodat het initia
tief tot gewestelijke samenwerking 
en gewestvorming in eerste instan
tie bij de gemeenten kan blijven 
berusten. De aanpassing van de wet, 
zoals de VNG zich die voorstelt, voor· 
ziet echter in de mogelijkheden van 
bevoegdheden voor het gewestelijk 
orgaan, het opleggen en afdwingen 
van verplichtingen aan de partners 
door het gewest en ook het opleggen 
van gewestvorming aan (bepaalde) 
gemeenten door de centrale over
heid. In principe dus gewestvor-
ming "van onderop" met ruimte 
voor een duwtje van de centrale 
overheid. 

4) Tens lotte dan het rapport van de 
Wiardi Beckmanstichting (WBS). 
In dit ruw stukje timmerwerk mikt 
de stichting op enerzijds (grote) 
streekgemeenten en anderzijds 
stadsgewesten, die bij de wet worden 
ingesteld met onmiddelijke ophef
fing van de bestaande gemeenten die 
onderdeel van het grotere geheel 
zijn en eventuele andere samenwer
kingsverbanden. Zowel in streek
gemeenten als in stadgewesten zou 
tegelijkertijd binnengemeentelijk 
moeten worden gedecentraliseerd. 
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Standpunten 

Op het eerste gezicht lijken de 
standpunten nogal met elkaar in 
strijd. Qua benadering en tactiek 
is dat ook wel zo, maar principi
eel is er weinig verschil. In aile 
rapporten is een nieuw en groter 
bestuursverband het doel, dat in 
de meeste gevallen de naam van Ge
west draagt. De grootste doordou
wers, zoals RARO en de WBS heb
ben het ook nogal nadrukkelijk over 
het vormen van grote gemeenten. 

Maar eigenlijk is het ailemaal van 
hetzelfde laken een pak. Ook de VNG 
bijvoorbeeld ziet op het eind van de 
rit, dus na een geslaagde gewestvor
ming de mogelijkheid door te stoten 
naar de vorming van een grote ge
meente. Samenvoeging van gemeen
ten bij voorbaat, als het middel om 
de bestuursorganisatie aan te passen 
aan de tendens van schaalvergroting 
wijst zij echter af. Gemeentelijke 
grenswijziging is het kader van een 
doelmatige gewestelijke samenwer
king acht de VNG overigens ailes
zins oirbaar. 

Ook houdt de VNG een uiteinde-
lijke consolidatie van gewest-
vorming in een Gewestwet als 
voorlopig sluitstukvan de ontwik
keling_ voor mogelijk. Aap.v~nkelijk 
echter zullen de gemeenten zelf het 
spel moeten spelen zonder abrupte 
beslissingen van hogerhand, zoals 
de WBS en in mindere mate de 
RARO, die blijken voor te staan en 
die de bestuurlijke continuiteit 
doorbreken, weerstanden oproepen 
en fixerend en frusterend kunnen 
werken. De rigoreuze doorhakbe
doelingen van de WBS bijvoorbeeld 
zijn immers noch voor bestuurders, 
noch voor bestuurden goed verwerk
baar. En hoe stelt de honorabele stich
ting zich eigenlijk de binnengeweste
lijke decentralisatie voor, waarbij de 
subgemeente stevige bevoegdheden 
moet krijgen, die toch niet in strijd 
mogen komen met het belang van 
het geheel? 

De VNG, die het vraagstuk behoed
zaam, maar reeel benadert en zich 
daarbij ook richt op een haalbare 
aansluiting op de bestaande situ
atie, wil langs een procesmatige 
weg in drie fasen bereiken wat 
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anderen in een klap wensen. 
In die geleidelijke ontwikkeling 
vormen gemeenten en gewest een 
samengesteld lokaal 
bestuur. Wanneer het gewest is 
voltooid zal het nog steeds lokaal 
bestuur zijn. De WBS haalt echter 
langs de achterdeur van de bin
nengemeentelijke decentralisatie -
waarbij gewest of gemeente ken
nelijk als toezichthouder moet gaan 
optreden- de vierde bestuurslaag 
binnen, wat de bestuursorganisatie 
er bepaald niet doorzichtiger op 
maakt. 

Gewestwet 

Op de conferentie van het Instituut 
Contact Randgemeenten in Utrecht 
is wel gebleken dat er tussen prof. 
Brasz en de VNG geen principi-
eel verschil van mening bestaat. 
Niet aileen omdat de vereniging 
een Gewestwet als sluitstuk heel 
goed mogelijk acht, maar ook omdat 
prof. Brasz liet blijken dat hij en 
zijn commissie zich maar op de 
Gewestwet hadden gericht, nadat 
gebleken was dat de VNG voor de 
uitbouw van de Wet gemeenschape
lijke regelingen had geopteerd. 
Prof. Brasz voegde daar nog aan 
toe dat hij de verruiming van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen als 
alternatief van de Gewestwet en als 
oplossing van de bestuurlijke nood 
van de lokaliteit zeker niet zonder 
meer afwijst. Blijkens zijn op
merkingen in de Tweede Kamer 
heeft ook minister Beernink ee_n 
voorkeur uitgesproken voor de 
uitbouw van de wet gemeenschap
pelijke regelingen, zoals de VNG die 
voorstaat. Een wetsontwerp daartoe 
zou niet lang meer uitblijven. Verder 
-zal nog voor het zomerreces een 
nota over de bestuursorganisatie aan 
de Tweede Kamer worden aangeboden. 
Daarin zal ook tot uitdrukking komen 
of de regering het nodig oordeelt 
dat er nog een staatscommissie over 
het vraagstuk moet worden inge
steld. Dat zou echter aileen aanbe
veling verdienen ten aanzien van 
het gebied, dat achter de typische 
lokale bestuursproblematiek ligt. 
Daartoe horen de provincies, die 
zichzelf mogelijk gaan overleven 
tegen de achtergrond van de lokale 
bestuursontwikkeling. 
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Toekomst 

Menigeen ziet een toekomst met twee 
bestuurslagen, de lokale (gewesten 
en/of grote gemeenten) en de cen
trale (het rijk). Sommigen zoals 
prof. Brasz denken daar nog een 
Europese bestuurslaag bij, zodat 
er toch weer drie zijn. Maar niet 
iedereen wil de provincies uit de 
bestuurshierarchie bannen. Neem 
de WBS. Deze organisatie ziet in 
de toekomst wel een vermindering 
van het aantal provincies, tot vijf 
bijvoorbeeld, maar geen ophef-
fing van deze bestuurslaag op 
zichzelf. 

Het is te hopen dat een eventuele 
staatscommissie voor het bestuurs
organisatie zich inderdaad vooral 
richt op de bestuursproblematiek 
die schuil gaat achter de lokale. 
Anders zou er slechts onnodige 
vertraging ontstaan voor soulaas 
in het lokale vlak. En er is al 
veel te lang gewacht met maatre
gelen die een betere organisatie in 
deze bestuurssfeer mogelijk maken. 

1) Het rapport Bestuurlijke organisatie 
van de Vereniging van Nederlandse ge
meenten blz. 8 

2) prof. dr. H. A. Brasz, hoofd van 
de afdeling bestuurskunde van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. 
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Une femme c'est une femme 
A. Meyer - Huisman 

In het artikel in "Democraat" van 
april 1969 over onze Franse zus
terpartij, Technique et Democratic, 
wordt onder punt 5 uiteengezet dat 
deze groep t. a. v. de positie van de 
vrouw in onze maatschappij verschil 
meent te moeten maken tussen gelijk
.heid en gelijkwaardigheid. Met 
name meent T & D dat een vrouw zon
der gelijk te zijn aan de man, be
paald wel gelijkwaardig is, daarbij 
erkennende dat haar waarden op 
ander gebied kunnen liggen dan die 
van de man. De auteur van het ge
noemde artikel tekent hierbij aan 
dat z. i. D'66 het met deze tweede
ling niet eens zou zijn. Dit nu lijkt 
mij geheel onjuist, want als we het 
pro gamma van D' 66 bekijken, dan 
blijkt er niets in te staan over de 
positie van de vrouw, be halve dat 
zij niet gediscrimineerd mag wor
den en het een en ander over de be
lastingregeling voor de werkende 
gehuwde vrouw. Er bestaat dus offi
cieel helemaal geen D'66 standpunt 
in dezen. Dat is geen omissie, al
thans niet als men de geijkte begin
selen van gelijkrechtigheid van de 
vrouw aanhangt. Behalve de heer 
van Dis zal geen partij hierover een 
andere mening hebben. 

Standpunt 
Wat echter T & D wil, is iets anders 
en is van een zo diepgaand belang dat 
D'66 hierin een standpunt zal moeten 
innemen. Het gaat hier nl. om een 
fundamentele wijziging in onze inzich
ten omtrent de rol en de positie 
van minderheden, in kwantitatieve en 
"kwalitatieve" zin, in onze samenle
ving. Het is misschien niet toevallig 
dat juist in Frankrijk deze zienswijze 
is opgekomen, omdat deze mening 
door Sartre reeds vroeger is neerge
legd in zijn hoek Reflexions sur la 
question juive, waarin hij (bij mijn 
weten als enige in de grote hoeveel
heid auteurs over het onderwerp anti
semitisme) stelt dat wij nog nergens 
zijn zolang wij de houding innemen 
van "de jood die zich helemaal aan 
ons aanpast, accepteren we wel, maar 
de jood die zo "vreemd" is, moet 
maar verdwijnen". Sartre wil het 
recht erkend zien van ieder individu 
en iedere groep op een eigen gezicht, 
gedragspatroon, karakter enz. Ik ge
loof dat men hier de kern van iedere 
discriminatie raakt. Een ander voor-

beeld: zolang de negers in de U.S. A. 
aileen maar zo goed muziek maken, 
maar niet een evenredig deel aan in
genieurs opleveren, kunnen de blanke 
Amerikanen hen niet als gelijkwaar
dige burgers aanvaarden. Aangezien 
het niet bon ton is om andere mensen 
niet te aanvaarden, komt men dan al 
gauw tot het besluit: nu moeten we zor
gen dat de joden niet van ons te on
derscheiden zijn en dat de negers in 
drommen naar de technische hogeschool 
gaan. 

Deze zienswijze nu is ook van toepas
sing op de houding van de maatschap
pij t. o. v. de vrouw. Als een vrouw 
niet net zo goed is op alle gebieden 
als de man, dan is zij niet acceptabel; 
een intolerante houding die ik niemand 
kwalijk neem, want je bent nu een
maal de erfgenaam van een maat
-schappijopvatting van de· voorouders. 
Maar nu wil D'66 juist iets nieuws 
brengen, op allerlei gebieden waar 
onze maatschappij mee te maken 
heeft. En daarom geloof ik dat D'66 
aandacht zal moeten besteden aan dit 
punt van T & ~ 

Emancipeerders 
De emancipeerders hebben zich 
vermoedelijk inmiddels geharnast 
en zitten hoven in de pen. Want 
ook zij, even conservatief den
kend als b. v. de bovengenoemde 
Amerikanen, kunnen niet zien dat 
een vrouw evenveel waard is als 
de man, ook al zou zij anders zijn. 
In hun ogen betekent anders zijn: 
minder zijn. Zo wordt er in die 
kringen altijd naarstig gezocht 
naar beroemde vrouwen, het-
geen net zo dwaas is als het op
sommen van belangrijke joden. 
Maar is de vrouw nu, behalve in 
haar hormoonhuishouding en 
anatomie, anders van aanleg dan 
de man? 

Vooralsnog kunnen wij slechts 
kijken naar wat de vrouw pres
teert, gepresteerd heeft en wat zij 
wil. We moeten dan vaststellen dat 
de geschiedenis bijzonder weinig 
vrouwen met inventiviteit heeft 
opgeleverd (ik gebruik niet het 
woord creativiteit, want dan krijg 
je altijd te horen: kinderen krijgen 
is ook creatief). De tegenwerping 
is dan: "ja maar, ze he bben nog 
pas 50 jaar de mogelijkheid tot 

Mevr. A. Meyer-Huisman (1922) was 

als werkstudente medewerkster aan 

Elseviers Encyclopedia of Organic 

Chemistry, was interviewster voor 

het Instituut voor Psychologisch 

Markt- en Motievenonderzoek en ver

zorgt de uitgave van een natuurwe

tenschappelijk vaktijdschrift. Zij is 

lid van D'66 in Eindhoven en lid van 

de werkgroep Bevolkingspolitiek. 

ontplooiing". Welnu, nemen wij 
de verloskunde zo oud als de 
mensheid, toch werkelijk een 
vrouwelijke aangelegenheid. 
Als men de geschiedenis van 
de medische wetenschap bekijkt, 
dan blijkt, dat alle belangrijke 
vindingen en verbeteringen in 
de obstetrie door de eeuwen 
heen door mannen zijn gedaan, 
hoewel, behoudens enkele uit
zonderingen (een maitresse van 
Lodewijk XIV was de eerste 
bij wie een man het kind ter 
wereld haalde), alle bevallingen 
door vrouwen gedaan werden *). 
Een ander voorbeeld: sinds de 
revolutie is de Russische vrouw 
volledig gelijkgeschakeld. Op 
het ogenblik is het zo dat de 
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uitoefening van het medische be
roep, dus het verzorgende deel, 
bijna uitsluitend in handen van 
vrouwen is, de medische research, 
het inventieve deel, daarentegen 
overwegend in die van mannen. 
Ik zou zo nog een hele tijd door 
kunnen gaan, maa:r de ruimte zal 
dat niet gedogen. 
Ik meen ook - genera)iserend-
dat vrouwen bepaalde kwaliteiten 
hebben die mannen missen (prac
tisch denken en handelen, gevoel 
voor mensen, verzorgend, bemid
,delend) en vice versa. Het lijkt 
me struisvogelpolitiek dit niet te 
willen zien. 

Willen 
~de vrouwen eigenlijk wel zo 
graag net zo behandeld worden als 
mannen? Uit een onderzoek is ge
bleken dat arbeidsters vaak als 
grief tegen hun ploegbaas hebben: 
"hij houdt de deur niet voor me 
open". Waarom wil de meerder
heid der vrouwen geen vrouwe-
lijke baas, vinden zij die "te bazig, 
te vitterig" ? Ik kan dat alleen maar 
verklaren uit een willen nadoen -
door de bazinnen - van de manne
lijke hazen, en dat lukt niet. Waar
om staakt zo'n groot aantal vrou
welijke studenten hun studie als 
ze trouwen (of liever: waarom 
trouwen ze zo gauw mogelijk .... 
o. a. om met goed fatsoen van de 
studie af te zijn?; zie echter ook 
de opmerkingen hieronder). 
Uiteraard wil dit alles niet be
tekenen dat er niet enorm veel 
problemen zijn die opgelost moe
ten worden, of men nu de T & D 
stelling of de normale gangbare 
mening, aanhangt. Zo schort er 
nog het nodige aan de gelijke · 
rechten (de dubbele moraal! ) en 
zijn er tal van praktische proble
men die het zeer moeilijk maken 
voor een gehuwde vrouw met 
kinderen een beroep uit te oefe-
nen (geen creches, geen dagscho
len, geen halvedagbanen, geen 
belastingfaciliteiten, geen her-
en bijscholingscurcussen). Maar 
m. i. zal men die alleen goed op 
kunnen lossen, als men van het 
T & D standpunt uitgaat. 
Hiermee misschien de discussie 
gaande gemaakt hebbend, zou ik 
ook in het Frans willen eindigen: 
vive la petite difference .' 
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In memoriam B. Hamstra 
Op 30 mei overleed ons hoofdbestuurslid B. Hamstra op 
69 jarige leeftijd. 
D'66 leed op die dag een groot verlies. Steeds blijkt wat 
Hamstra voor ons l;letekende. Door zijn natuurlijke be
scheidenheid trad hij niet vaak op de voorgrond. Hij was 
er altijd en deed meer dan van hem gevraagd kon wor
den 
Voor velen was hij een onvermoeibare vraagbaak, voor 
allen een goed vriend. Hij was het bewijs dat iemand die 
jong van hart is voor anderen die jonger in jaren zijn tot 
voorbeeld kan dienen in een jonge, nieuwe beweging. 
Van zijn vele activiteiten zijn slechts genoemd zijn werk 
als lid van de afdeling Zwolle als secretaris organisatie 
van het hoofdbestuur en als voorzitter van de coordina
tiecommissie gemeentepolitiek. 
Mede door de werkzaamheden die hij voor zijn pensionne
ring verrichtte was hij bij uitstek deskundig op het ge
bied van gemeentewetten en problematiek. 
De fractie in de Tweede Kamer, de gemeenteraadsftac
ties en vele gemeentelijke werkgroepen zullen zijn advie
zen node missen. 
Het moge mevrouw Hamstra, die haar man zo vaak aan 
de partij af moest staan, tot steun zijn te weten hoezeer 
wij met haar meeleven en dat haar man door zijn werk in 
de partij voort zal blijven leven. 

J. Beekmans. 

Voorzitter D'66 

PROVINCIENUMMER 
((PEPERBEK" 

met het Zuidhollandse ontwerpprogramma 

is voor 

EEN GULDEN 
verkrijgbaar bij: J. J. van der Kaaden 

Nicolai'straat 3 
Den Haag 
tel. 070-392583 

Bestelling is mogelijk door starting op gironummer 
1804666, t. n. v. penningmeester D'66, Provincie 
Zuid - Holland, Den Haag, onder vermelding van : 
"Provincienummer Peperbek". 
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Staatsinrichting is dood, 
leve de burgerschapkunde 
H.J. Noorderwier 

Bij onze onderwijsvernieuwing heeft 
de mammoet het vak "staatsinrich
ting", dat toch al een sukkelig be
staan leidde, doodgetrapt. In plaats 
daarvan is een vage toezegging ge
komen dat bij de vakken geschiedenis 
en maatschappijleer onze staatsin
stellingen nog wel een beetje aan
dacht zouden krijgen en er stellig 
wel een aanbevelinkje zal komen om 
zo mogelijk - althans bij de pro
gramma's- daarop meer accent te 
leggen. Maar wat komt daarvan te
recht? 
Alle politieke partijen zijn ervoor, 
dat het onderwijs in staatsinrichting 
- .al dan niet onder een nieuwe naam -
ruime aandacht krijgt. In de Stich
ting Burgerschapskunde werken zij 
samen om een schriftelijke cursus 
aan volwassenen te geven, waarbij 
zij krachtig worden gesteund door 
een der vele departementen die iets 
met onderwijs hebben te maken. 
Maar waarom zouden al deze partij
en tezamen hun wil niet kunnen door
zetten bij het gewone onderwijs? 
Staan zij dan machteloos tegenover 
de onderwijsbureaucratie? 

Staat en maatschappij 
Deze vraag hoeft voor onze politici 
geen beantwoording; gelijk in zoveel 
gevallen zijn deze ook hier pro
gressiever dan de achterban, die 
deels nog meent dat afzijdigheid mo
gelijk, ja zelfs aan te bevelen is. De 
lezers van dit blad weten het ook wel. 
Toch dient telkens op geschikte golf
lengte te worden herhaald dat de 
thans opgroeiende mens in een we
reid en maatschappij terecht komt, 
waarmee hij - of hij wil of niet - aan 
alle kanten is verweven. Zonder ken
nis geen orientatie, laat staan een 
bijdrage tot instandhouding en ver
nieuwing. In beroep, bedrijf of prive
leven is voor hen nauwelijks nog een 
belangrijke stap mogelijk zonder in 
aanraking te komen met overheids
bepalingen en -besluiten. Ruim een 
kwart van wat hij verdient, zal met 
of zonder zijn inspraak door de over
heid worden uitgegeven. Deze over
heid kan niet functioneren zonder 
voortdurende belangstelling, toewij
ding en controle van de burgers. 
Aan elke burger moet een grondslag 
van kennis worden meegegeven. 
Zonder deze kennis loopt het niet ai
leen bij de overheid spaak, ook de 
burger zelf loopt gevaar te vervallen 

tot chagrijnigheid en negativisme, 
doordat hij dagelijks wordt getrof
fen door onbegrepen uitingen van 
overheidsoptreden. Ofwel hij vervalt 
tot illusionisme: gaat zijn leven of 
gedachtenwereld wijden aan een en
kel, op zichzelf staand denkbeeld op 
staatkundig of sociaal gebied, waar
van hij door gebrek aan kennis het 
relatieve niet voldoende doorziet. 
Zowel negativisme als illusionisme 
kunnen dan weer vrij gevaarlijk wor
den. 

Onvoldoende 
Wijlen het bijvak "staatsinrichting" 
werd dikwijls gegeven door bijzonder 
toegewijde en uiterst bekwame leer
krachten, die binnen het docenten
corps van de middelbare school een 
belangrijke plaats innamen. Doch heel 
vaak was de situatie ongunstiger: 
naast "exacte vakken" en "talen" 
werd wel _gesproken over de rest als 
"leervakken" - alsof begrijpen daar
bij niet belangrijk was - of zelfs 
"praatvakken". Staatsinrichting was 
dan daarvan een onderdeeltje, dat 
een als verlies aangevoeld "heel uur 
per week" moest kosten, ook als het 
niet eens als examenvak gold. Een 
leraar die zo'n uurtje les geeft, niet 
tot de vertrouwde docenten hoort, 
wiens vak niet door iedereen serieus 
wordt genomen, moet allerlei bezwa
ren ondervinden. Aansluiting van 
onderdelen van zijn leerstof op die 
van andere vakken - toch al een ui
terst zwak punt in de onderwijsorga
nisatie - loopt kans onvoldoende te 
worden. Interne prikkels tot grondi
ge vernieuwing en voortdurende aan
passing van traditionele leerstof en 
leermethoden blijven over het alge
meen ontbreken. De indruk die zelfs 
het beste, althans eindeloos vaak 
herdrukte "beknopt leerboek der 
staatsinrichting van Nederland" 
maakt, is weinig opwekkend. Als er 
dan al geen feitelijke onjuistheden, 
vooroordelen of eenzijdige voorstel
ling van zaken in voorkomen, dan is 
het toch wel een doodsaai, historisch 
weinig verantwoord vertoog, in 
ambtelijke taal vol onverklaarde ter
men, een opsomming van feitelijk
heden waarvan de eigenlijke beteke
nis en achtergrond niet blijken. Be
langrijke beginselen, formele onbe
langrijkheden, curiositeiten worden 
domweg naast elkaar geplaatst en 
ongaar voorgeschoteld. Een paar 

plaatjes en oubollige grapjes maken 
deze spijs nog niet verteerbaar. 

Beneden peil 
Helemaal eigen schuld van schrij
vers van beknopte boeken over staats
inrichting is de saaiheid en onver
teerbaarheid van hetgeen ze aan 
"leerstof'' opdienen, nu ook weer 
niet: de erbarmelijke toestand waar
in de tekst van onze Grondwet zich 
bevindt, draagt daaraan mede 
schuld. Wie een regeling maakt zon
der vooraf duidelijk te maken wat 
hij wil regelen, wie hetzelfde woord 
gebruikt voor heel verschillende be
grippen, wie vaak het omgekeerde 
zegt van wat hij bedoelt, wie door 
orakeltaal zijn lezers afschrikt, wie 
het zo bont maakt dat hoogleraren 
een burgermansbestaan vinden door 
ambtshalve de regeling te moeten 
"verklaren", wie maakt dat zijn re
geling verstarrend werkt en niet in 
zodanig tempo kan worden aangepast 
dat ze aan de eisen des tijds blijft 
beantwoorden, levert een knoeipro
dukt, pleegt een ambtsmisdrijf, al
thans een zedenmisdrijf. Onze 
Grondwet nu is zo'n regeling. De 
"Proeve van een nieuwe grondwet", 
een herschrijving door liefst vijf 
hoogleraren als bovengenoemd 
(waarom geen medewerking van 
mensen met gewoon gezond verstand, 
voor wie de wetgeving toch in de 
eerste plaats is bedoeld ?), brengt 
nog geen radicale vernieuwing. 
Zelfs dit bescheiden voorstel, dat 
een begin van fatsoenering had kun
nen betekenen, blijft liggen. Met 
zo'n Grondwet als kern van de leer
stof moest bij lessen in staatsin
richting veel moeite worden gedaan 
om de historisch vergroeide teksten 
in klare taal om te zetten; dit maak
te de situatie niet gezelliger. 

De mannen van de VOS 
VOS: vereniging van leraren in 
staatswetenschappen, protesteerde 
altijd tegen elke aantasting van de 
positie van het vak staatsinrichting, 
zoals dat nu eenmaal was uitge
groeid. Tot een analyse van de oor
zaken waarom dit vak zo vaak werd 
bedreigd en waarom het tenslotte de 
doodsteek kreeg, is het bij de VOS 
niet gekomen; dit was eenvoudig de 
"schuld" van het ministerie van on
derwijs. In een opzicht kunnen we 
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De heer H. J. Noordewier (58) schreef 
"Inleiding tot de studie van het Indisch 
rechtseigen" (1940), heeft les gegeven 
aan instellingen voor middelbaar en ho
ger beroepsonderwijs, is thans mede
werker bij het schriftelijk onderwijs 
aan volwassenen in bedrijfs- en maat
schappijwetenschappen. Woont in Den 
Haag. 

echter met de visie van de VOS ge
rust akkoord gaan: van een behande
ling van onze staatsinstellingen door 
in de vakken geschiedenis en maat
schappijleer een accentje te ver
plaatsen: zal geen spaan terecht ko
men. 
Helaas moeten we de ervaren en 
deskundige leden van het bestuur 
hierin gelijk geven. Maar anders 
dan de VOS willen wij de dienaren van 
de MAMMOET niet bevechten, doch 
begrijpen. Het zijn toch ook maar 
mensen die, als ze maar konden, 
graag iets willen doen ten bate van 
het onderwijs. Al beschikken ze niet 
over elementaire pedagogische of 
didactische kennis, als administra
teur doen ze hun best en worstelen ze 
met nadelen van centralisatie, ge
combineerd met nadelen van decen
tralisatie, zonder dat de voordelen 
die gewoonlijk aan een der beide stel
sels zijn verbonden, tot hun recht 
komen. Hun goede wil moet vooron-' 
dersteld blijven. Geconfronteerd 
met de noodzaak het aantal lesuren 
te limiteren en het aantal vakken te 
beperken of te concentreren tot die 
waarvan de zg. vormende en prak
tische waarde, enz. , voldoende al
gemene erkenning vindt, moesten 
zij wei ergens gaan snoeien. Dat het 
vak staatsinrichting voor de bijl 
ging, is - gelet op alle hierboven 
reeds vluchtig aangeduide zwakke 
plekken - wel begrijpelijk. 

Wat nu 
Berusten in deze impasse? Neen. 
Eerst de verouderde bezwaren weer
leggen. Bijvoorbeeld: 
* Is de materie voor kinderen niet te 
abstract? Ja, wei abstract maar bij 
een goede presentatie niet te ab
stract. Het getal ( ?) nul was tot de 
13e eeuw zelfs voor de grootste wijs
geren te abstract, nu wordt er op de 
lagere school - pardon, het basison
derwijs - zonder speciale moeilijk
heid al mee gewerkt. 
* Is de materie voor doceren niet 
ongeschikt omdat de docent zijn 
persoonlijke voorkeur niet kan onder
drukken en dit wei behoort te doen? 
Een verouderde opvatting; een niet 
uitgesproken neutrale houding werkt 
juist stimulerend en bezielend, bij 
docent en bij leerlingen. 
* Geen leraren? Begin bij de kweek
scholen - thans de ergste kweekplaat
sen van conservatisme in methodiek 
en mentaliteit - het roer om te 

gooien. Geef elke nieuwe onderwij
zer zoveel burgerschapskunde nieuwe 
stijl mee dat hij overal bevoegd is te 
doceren. Specialisten, perfectionis
ten en academisch gevormde mono
polisten zijn niet nodig. 
* Geen uren? Als de urgentie een
maal is aanvaard, dan de andere 
maatschappijvakken (bijvak gewor
den) desnoods wat minder. Tenslotte 
hebben we nog 20 of 40 zaterdag
ochtenden in reserve, die voorheen 
ook produktief werden gemaakt. Als 
de hele samenleving moet worden 
gereconstrueerd, zal iedereen wel 
offers moeten brengen, ook in vrije 
tijd. 

Wat de inhoud betreft, zie ik de 
staatsrechtelijke (formele) feiten
kennis verruimd met de historische, 
maatschappelijke en organisatori
sche achtergrond, waarvan het 
staatsrecht bij volledige doorgron
ding niet los mag worden gezien. 
Bovendien zullen alle onderwerpen, 
die nu nog in vakken als geschiede
nis, aardrijkskunde, maatschappij
leer, literatuur, enz. , worden be
handeld, maar in "burgerschaps
kunde" een plaats kunnen vinden, in 
dit vak dienen te worden geabsor
beerd en in juiste relatie gebracht. 

Oplossing 
Een oplossing uit de huidige impas
se houd ik tenslotte voor mogelijk in 
om te beginnen de volgende fasen: 
I. Speurwerk naar inhoud en do
ceermethode van burgerschapskunde 
als nieuw kernvak voor alle vormen 
van onderwijs. Aan onze universi
teiten zijn de krachten aanwezig met 
mod erne, pedagogisch en didactisch 
wetenschappelijk verantwoorde ken
nis en bekwaamheid voor deze re
search. Ik denk niet zozeer aan pro
grammering; integendeel, er moet 
ruimte overblijven voor zelfstandig 
en kritisch denken door de leerling 
zelf. 
II. Invoering bij wijze van proef op 
enkele scholen (we zijn toch niet zo
ver verstard dat een dergelijke 
proef niet mogelijk zou zijn). 
III. Door de bij de proef verkregen 
resultaten de wereld van ouders en 
opvoeders overtuigen. 
Kortom: het moet op een of andere 
wijze mogelijk zijn aan burgerschaps
kunde de plaats toe te kennen, die 
alle politieke partijen het in zeldza
me eensgezindheid willen geven. 
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Democratisering 
van 
besluitvorming 
Het verwijt dat D'66 een gevestigde 
partij wordt en dat er eigenlijk geen 
verschil meer is met de andere partij
en beantwoorden we niet met te wijzen 
op het feit dat we werken vanuit een 
andere mentaliteit, maar dat we wel 
gedwongen zijn voor een deel te wer
ken binnen de bestaande structuren. 
Maar is het ook nodig om ons bij de 
besluitvorming binnen de partij te hou
den aan bestaande structuren? 
Want dat doen we op ons congres. Hier 
beslist een minderheid voor de minder
heid. En er bestaat het gevaar dat de
ze minderheid niet representatief is. 
We willen inspraak van leden, onge
acht sociale afkomst of sexe. De kos
ten van het congres of de afstand kun
nen voor velen financieel een ernstig 
bezwaar vormen. 
Niet alle ouders vinden een creche de 
juiste oppasoplossing en een creche 
is ook niet geschikt voor alle kinderen 
(denk b. v. aan kinderen te groot voor 
een creche en te klein om aileen thuis 
te blijven); het kan eveneens een be
zwaar zijn om met de kinderen te rei
zen. Deze dingen staan aileen ter be
oordeling van de ouders. 

Al:::: we voor dit probleem eens een op
lossing zochten en het niet paternalis
tisch afdeden met te zeggen: men moet 
er maar wat voor over hebben, dat kan 
best. Want het kan niet voor iedereen~ 
Laten we ook op dit gebied, of liever 
juist op dit gebied, progressief zijn 
en pragmatisch. Een oplossing zou 
zijn het eerste deel van het congres te 
houden zoals nu gedaan is, en daarna 
in het plenum de voorstellen te laten 
behandelen, waarna ze met het advies 
van het plenum worden verzonden naar 
alle leden. Men kan dan binnen een 
week voor of tegen stemmen. Daarna 
wordt de uitslag bekend gemaakt. Op 
deze wijze kan men ook beoordelen of 
de congresgangers representatief zijn 
voor het geheel. 
Het bovenstaande moet zeker gelden 
voor programmapunten, die niet op de 
agenda gestaan hebben: het congres 
moet niet namens alle leden kunnen be
slissen over zaken, waar de thuisblij
vers onkundig van zijn. De mogelijkheid 
moet uiteraard blijven bestaan om te 
reageren op een actuele politieke situ
atie. 
Wel verdient het aanbeveling dan alsnog 
alle !eden te laten stemmen en bij het 
aannemen of verwerpen van een motie 
nadrukkelijk te stellen dat deze mening 
van de op het congres aanwezige leden 
inhoudt. 

H. J. Hofman en M. J. Spier-Walraven 
Vlaardingen Schiedam 
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CONTINUE 
ENQUETE 
SVSTEEM 
Ja-nee-andere- (geen) 
mening 
Enquete 
Zoals u weet, doen onze politieke 
tegenstanders niets liever dan de 
zgn. "Onduidelijkheid" van D'66 
breed uitmeten. Ze doen dan .alsof 
ze niet begrijpen dat D'66 onder 
politieke duidelijkheid iets anders 
verstaat dan het klakkeloos mee
lopen achter verstarde denkbeelden. 
Ze vertellen er natuurlijk nooit bij, 
dat D'66 als partij wel degelijk op
recht streeft naar progammatische 
duidelijkheid, naar een syntese vah 
inspraak en beleid, zelfs meer dan 
alle andere partijen bij elkaar. 
Geen enkele partij immers heeft in 
haar orgaan "Democraat" ja-nee
andere(geen) mening rubriek. Juist 
daarom is het zo jammer dat deze 
poging tot duidelijkheid door de leden 
nog niet voldoende wordt gewaar
deerd. De leden van D'66 moeten 
begrijpen dat men elke politieke 
tegenstander met destemeer stellig
heid kan wijzen op het onmisken
bare streven van D'66 naar duide
lijkheid, naarmate meer lezers van 
"DEMOCRAA T" de vragenlijst van 
de C. E. S. rubriek op de achterpagina 
zouden beantwoorden. 
Aangezien de interne communicatie 
in de Enqu€lte-commissie zich in 
hoofdzaak schriftelijk of telefonisch 
pleegt te voltrekken, kunt u ook 
inwoners van Groningen, Heerlen 
of Terneuzen als volwaardig lid 
meedoen. Wel wordt verondersteld, 
dat u enige goed-geformuleerde ja
nee- vragen als introduktie mee
brengt om tot dit gekwalificeerde 
gezelschap te mogen toetreden. 

D. J. Jasper, Katwijk aan Zee, 
tel 01718-4340-voorz. Enqu€lte
commissie. 

J. Verkade, Gennep, tel 08851-1125. 

A. W. Voors, (seer. penningm.) 
Oudwijkerveldstraat 72, utrecht. 

Analyse en commentaar 
Van de 108 inzenders(sters), die 
ditmaal de moeite hebben genomen, 
hun antwoorden op te sturen, schre
ven zes er een brief bij met toe
lichting en kritiek. 

Vragen 1 en 2. Blijkens het be
trekkelijk gering aantal "geen of 
andere mening" invullers heeft 
de beantwoording van deze vra
gen weinig hoofdbrekens gekost. 
Niettemin vol hier het commen-
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taar van een 40- jarige Leider
dorper, die zijn andere mening 
toelicht: 
"De vragen zijn m. i. ongeluk
kig geformuleerd. Niemand kan 
uiteraard het r e c h t hebben 
een gebouw te gebruiken voor 
een doel, waar het niet voor 
bestemd is. De dienst gaat 
v66r geldt het gebruik van welk 
dienstgebouw dan ook. Moeten 
ambtenaren het recht hebben om 
in het stadhuis politieke discus
siebijeenkomsten te houden? 
Nee natuurlijk. En verkoopsters 
het recht om in V & D politieke 
discussies te houden? Onzin. 
lk heb het gevoel dat het hier meer 
gaat om de vraag of het wenselijk 
is, dat de beheerders van kazer
nes en universiteitsgebouwen dit 
soort gebruik a priori verbieden. 
Dit lijkt mij bepaald niet zo te 
zijn. Mits het gebruik van de 
ruimten door de dicussierenden 
aan eenvoudige fatsoensnormen 
voldoet, mag hiertegen m. i. op 
zichzelf geen bezwaar worden 
gemaakt'.' 

Vraag 3 en 4. 

Bij nadere analyse blijkt dat 35 van 
de 108 inzenders geen rechtlijnig 
verband zien tussen "overbevolking" 
en "gezinsplanning''. 

20 van de 36, die overbevolkt met 
nee beantwoordden, wilden toch wel 
gezinsplannen. 

Alle S, die overbevolkt met geen/ 
andere mening beantwoordden, wil
den wel gezinsplannen. 

Inzenders daarentegen, die Neder
land wel overbevolkt vinden, voelen 
toch niets voor gezinsplanning. 

Vraag 5. 

In kanttekeningen bij de antwoorden 
op deze vraag werd de "betere" 
ontwikkelingshulp onderstreept. 
Een inzender uit Rotterdam pleit 
voor belastingvrijstelling van over
werk ten bate van ontwikkelings
hulp. Een inzendster uit Hilversum 
wil de "betrokken bevolkingsgroepen" 
meer inspraak geven en hun vooral 
niet "onze visie over hun belangen" 
opdringen. 

Vraag 7. 

"Mijn nee slaat vooral op het ver
bieden, omdat ik vind dat er zo min 
mogelijk v:erboden moet zijn", 
schrijft Margaretha Ferguson. 

"Het gebruik van L. S.D. dient 
slechts op medische indica tie· ge
oorloofd te zijn", schrijft een 44-
jarige Rotterdammer. 

Een 74- jarige Amsterdammer krab
belt bij zijn "nee" de volgende kant
tekening: "voorlichting geven, het is 
de pest". 
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Vraag 8. 

De juridische kenschetsing als "mis
drijf' wordt algemeen ongewenst ge
acht, maar de abortus op zich blijf 
ik wel zien als "moord" aldus Mar
garetha Ferguson. 

Merkwaardig overigens dat &oveel 
D'66-ers er blijkbaar geen levens
beschouwing op na houden: 38 van de 
108. Van die 38 vulden er 20 "geen1_' 

in, 16 vonden een streepje voldoende. 
Een 24- jarige vulde in:"rudimentair" 
Een 25- jarige: "onnodige vraag, be
lachelijk klein Nederlands". Gezien 
de representativiteit van deze C. E. S. 
opinie moeten we dus vaststellen, dat 
een derde gedeelte van ons ledental 
het zonder "levensbeschouwing" doet. 
Om een levensbeschouwelijk portret 
van de congresgangers in Den Haag te 
krijgen, zouden we de votometer kun
nen inschakelen. 

Ja-nee-meningen en tus· 
senliggende antwoorden 
op vragen uit het april
nummer 

geen 
ja nee ande: 

1. Moeten militai
ren het recht krij
gen om in de kazer
ne politieke discus
siebijeenkomsten 
te houden ? 90 

2. Moeten studen-
ten het recht krij-
gen om in het uni
versiteitsgebouw 
politieke discus.., 
siebijeenkomsten 
te houden ? 89 

3. Vindt U Neder-
land overbevolkt ? 64 

4. Moet de over-
held gezinsplan-
ning bevorderen ? 86 

5; Bent u be reid 
meer belasting te 
betalen ten bate van 
meer en/of betere 
ontwikkelingshulp? 66 

6. Moet de gemeen-
te eigen woningbe-
zit bevorderen? 70 

7. Moet de over-
heid het persoon-
lijk gebruik van 
L.S. D. verbieden? 34 

8. Moet vrijwillige 
vruchtafdrijving 
(abortus provoca-
tus) als misdrijf 
gehandhaafd blij-
ven? 10 

meni 

14 4 

13 6 

36 8 

14 8 

21 21 

18 20 

53 21 

83 15 
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0'66 en EUROPA 
Willem Fiege 

Toen Nixon, als nieuw gekozen presi
dent van de Verenigde Staten, de be
noeming van Kissinger tot zijn voor
naamste adviseur voor buitenlandse 
zaken bekend maakte, was het reeds 
aannemelijk dat er wijzigingen in de 
verhouding Amerika-Europa op til wa
ren. In zijn boek "The troubles part
nership" immers was Kissinger in fei
te diegenen bijgevallen die op een in
nerlijke tegenstijdigheid van fundamen
tele aard van het Atlantisch bondge
nootschap wijzen. Een bondgenootschap 
waarin enerzijds alle leden als souve
rein en gelijkwaardig worden beschouwd 
maar anderzijds een bondgenoot (i. c. 
de Ver. Staten en dan in feite de pre
sident ervan) beslist over het gebruik 
van het atoomwapen. Het wapen waar
mede de (geloofwaardigheid van de) 
verdediging van W-Europa staat of valt. 

Indien de inlichtingen uit Washington 
juist zijn, dan stelt men daar thans 
- voorshands nog binnenkamers -
dat de primaire verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid van (W)Europa bij 
(W)Europa zelf ligt en dat deze ver
antwoordelijkheid slechts gedragen kan 
worden wanneer de (W)Europese defensie 
66k een eigen atoommacht omvat. 

Aanleiding tot deze radicale wijziging 
zouden de verhoopte Amerikaans-Rus
sische onderhandelingen over de slui
ting van een Verdrag tot beperking van 
de Strategische Wapens zijn (het z. g. 
S. A. L. T. -project). Kissinger is van 
oordeel dat een dergelijk verdrag op 
den duur het einde betekent van het 
Amerikaans nucleaire overwicht. 
Het is nu echter - bij gebreke van een 
substatiele eigen nucleaire defensie
inbreng van W-Europa- juist dit over
wicht, dit surplus, waarop de Ameri
kaanse, in feite dus nucleaire, garan
tie ten opzichte van W-Europa berust. 
De W-Europeanen zitten daarbij voor 
een financieel koopje onder andermans 
atoomparapluie, voor het gebruik waar
van de verantwoordelijkheid bovendien 
bij die ander ligt; hetgeen ook nog een 
moreel koopje is. 

Verantwoordelijkheid 
Een zodanig gewijzigde houding van 
Washington zal uit de aard der zaak 
verstrekkende gevolgen hebben voor 
de verhouding tussen W-Europa en de 
Ver. Staten. 

Amerika gaat de verantwoordelijkheid 
leggen waar deze thuis hoort. Bij de 
betrokkenen zelf. West-Europa wordt 
dan door een ander gedwongen tot dat
gene waartoe het uit zichzelve niet 
wilde komen : Het nemen van een be
slissing over zijn toekomst en het 
onher.roepelijk dra.gen van de eigen 
verantwoordelijkheid hiervoor. Een 
beslissing die tevens inhoudt een be
slissing over zijn politieke eenwording, 
over zijn (nieuwe) verhouding tot de 
V. S., over de (nieuwe) verhouding 
tot Oost-Europa, met name tot Rus
land. 

Tragisch 

Tragisch is het hierbij te moeten vast
stellen dat West-Europa nog ver af
staat van een situatie waarbij de ver
antwoordelijkheid voor de defensie in 
handen is van een boven-nationaal 
Gezagsorgaan. Hier dragen de Fransen 
een zware verantwoordelijkheid zowel 
door de destijdse verwerping van het 
Verdrag tot oprichting van een Europese 
Defensie Gemeenschap (EDG) als door 
de systematische boycot van de supra
nationale opzet van de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG). 
Tragisch is het voorts dat uitgerekend 
lieden als West-Duitser Strauss de dis
cussie over een geihtegreerde West
Europese defensie al bij voorbaat ver
troebelen. Strauss immers wil daarmede 
indirect Rusland dwingen om de Duitse 
hereniging toe te laten en de andere 
Oost-Europese landen los te laten. 
Tragisch is het verder dat nu Amerika 
ons tot een beslissing gaat dwiDgen, 
sommigen in Nederland, b. v. Heldring 
van de NRC, met het armzalige voorstel 
komen: Laat Nederland maar weer terug
keren tot ---- de nelltraliteitspolitiek 
van v66r 1940. 
Armzalig omdat daarin besloten ligt de 
weigering verantwoordelijkheid te dragen, 
nl. de Europese verantwoordelijkheid 
van een Europees land. Armzalig omdat 
wanneer onze (economische) partners in 
de EEG tot een politieke Unie zouden 
komen, juist de daardoer verdergaan 
kunnende economische integratie voor 
Nederland politieke consequenties 
zou hebben, evenals voor de partners 
de politieke samenwerking economische 
gevol~en. Bij deze interdependentie is 
het voor Nederland onmogelijk alleen 
maar economisch mee te spelen, even
ala voor de partners ons niet mee spelen 
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in de politieke sfeer, consequenties zot 
hebben. Een geihtegreerde handelspo
litiek is in feite pas goed mogelijk in 
een politiek kader en heeft naast eco
nomische vaak ook politieke consequen· 
ties. Een geihtegreerd budgetair be
leid heeft politieke consequenties; 
enz. 

Tragisch is het tenslotte dat geen enke· 
le partij in West-Europa, hetzij pro
gressief of conservatief, links of 
rechts, oud of nieuw, een visie, een 
conceptie op langere termijn met be
trekking tot de toekomst van Europa, 
dat wil zeggen van West- en Oost-Euro] 
heeft. Een conceptie· die een zinnig 
antwoord op de komende Amerikaanse 
Challenge mogelijk maakt. De tijd is e1 
meer dan rijp voor, 66k in Nederland 
dat nu eenmaal - of men dit nu prettig 
vindt of niet- een deel van Eruopa is. 
Het is overigens waarlijk niet alleen 
de Amerikaanse uitdaging waarop wij 
een antwoord moeten geven. 

Congres 
Er "wat tegenaan rotzooien" zoals 
Karel Appel het eens zo plastisch uit
drukte, is in de schilderkunst met kanJ 
op groot succes mogelijk, in de (werelt 
politiek is het levensgevaarlijk. Het 
geeft daarom aanleiding tot grote vol
doening dat D'66 nog dit jaar een deel
congres over Europa zal houden. Hier· 
door zal dan de Europese conceptie 
die door de Werkgroep Buitenland/ sub
groep Europa reeds begin van dit jaar 
werd voltooid in behandeling kunnen 
komen en - hopelijk - in het partij
programma worden opgenomen. Het 
zou een van de twee uitgangspunten der 
Leidse resoluties, internationale ge
richtheid, op een terrein waar Nederla 
nog enige invloed kan uitoefenen, con
creet gestalte geven. Een uitspraak in 
dezen is uit het oogpunt van duidelijk
heid in de politiek in ieder geval nodig. 
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Van de werkgroepen 
BUITENLAND 
Subgroep midden-oosten 

Het ligt in de bedoeling om in het na
jaar een nieuwe nota over de problema
tiek in het Middenoosten samen te stel
len. Leden en sympathisanten, die een 
speciale belangstelling voor deze mate
rie hebben en aan de besprekingen deel 
willen nemen, wordt verzocht dit ken
baar te maken aan de rapporteur van de 
sub-groep "Middenoosten", drs. P. G. 
N. Peppelenbosch (seer.), Versteeg
laan 44, Vleuten, tel.: 030-17766. 
Zij zullen dan een convocatie ont
vangen. 

Biologische sub-groep 
GEZONDHEIDSBESCHERMING 

Een biologische sub-groep is inge
steld, die tot taak heeft een studie te 
maken over "De invloed van de ver
vuiling van het leefmilieu op onze bios
feer en op het welzijn van de mens". 
Hierbij zullen o. m. de volgende onder
werpen ter sprake komen: 
* schadelijke effecten bij verstoring 

van biologische evenwichten; 
* nadelige gevolgen chemische be

strijdingsmiddelen; 
* invloed luchtverontreiniging op de 

gezondheid; 
* integrale ("hurrnane") planning van 

industrie ge bieden; 
* openheid en inspraak bij het opstellen 

van streek- en industrieplannen. 

Als rapporteur voor de biologische 
aspecten zal optreden J. T. de Schmidt, 
Pelmolenplantsoen 4,. Utrecht, 030-
26680, en voor de problematiek leef
baarheid-milieuhygiene-industriali-
satie J. W. Copius Peereboom, Kastelen
straat 283 III, Amsterdam Buitenvel
dert, 020-421087. 

Belangstellenden (liefst met enige des
kundige inbreng) die tot de sub-groep 
wensen toe te treden, kl.innen zich bij 
de rapporteurs opgeven. 

Ruimtelijke ordening 

Secretaris Bienfait trad af en werd op
gevolgd door mej. L. Carlas, Daniel 
Stalpertstraat 105 III A, Amsterdam-
8, overdag 020-78662, t. 2345. 

Besluitenlijst van de alge 
mene ledenvergadering 
gehouden te Leiden op 
13, 14, en 15 september 

1968. 

In deze Democraat afgedrukt in ge
volge besluit van de Algemene Leden
vergadering gehouden te 's Graven
hage op 31 mei en 1 juni 1969. 

1. In de stemcommissie werden be
noemd de heren Van Praag, Idsinga, 
Smit en Mulder. 

2. In de notulencommissie werden be
noemd mevr. Warnaar en de heren 
Nooteboom en Maas. 

3. Een punt "Vaststellen notulen Hel
mond congres" werd toegevoegd aan 
de agenda van de eerstvolgende ALV. 

4. Een huishoudelijk reglement hoofd
bestuursverkiezingen, alleen be
stemd voor de hoofdbestuursver
kiezing in december 1968, werd 
vastgesteld zoals gepubliceerd in 
Congresdemocraat november 1968. 

5. Een aantal redactionele en inhoude
lijke wijzigingen in het politiek pro
gramma werden aangenomen, zoals 
vermeld in het programma, vier
de druk, en aangegeven met "9. 68". 

6. Een viertal resoluties met in
leiding en considerans werd aan
genomen, zoals gepubliceerd in he t 
boekje "De keuze van D'66". 

7. Een bijlage bij de eerste resolutie 
werd aangenomen, met dien ver
stande, dat de definitieve tekst 
later zou worden opgesteld, waar-
bij de ingediende amendementen en 
alt ernatieven zouden worden ver
werkt. De definitieve tekst is gepubli
ceerd in "Open deelneming en inter
nationale gerichtheid; een eerste bij
drage tot discussie". 

Verhuizing 

Het secretariaat van de afdeling 
Hengelo e. o. is van Stationsplein 39 
naar J. v.d. Nootstraat 16 te Hengelo 
verhuisd. 
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Sparen voor champagne 
H.J. Zeevalking 

Nog ongeveer een half jaar scheidt ons 
de eerste politieke veldslag van 1970, 
de verkiezingen van de provinciale 
staten. In die zes maanden kan zonder 
twijfel nog het een en ander gebeuren, 
maar toch niet zoveel meer dat in die 
periode nog politieke aardverschuivin
gen mogen worden verwacht, tenzij het 
kabinet de Jong zou vallen. Erg waar
schijnlijk is dat echter niet want de 
val van het kabinet zou onherroepelijk 
nieuwe verkiezingen voor de tweede 
kamer met zich brengen en wie, D' 66 
uitgezonderd, zou daar politieke munt 
uit kunnen slaan? Niemand, derhalve 
geen politieke crisis voor de staten
verkiezingen en mocht ze toch komen, 
dan zullen onze politieke voorhoede
spelers die kans voor open doel vast 
en zeker niet missen. 
Laat men derhalve maar rekenen op 
een krachtproef in begin maart 1970. 
Hoe de politieke kaarten thans liggen 
'Van de partijen die daar de slag zullen 
uitvechten moge hieronder in het kort 
worden weergegeven. 

De confessionelen 
De drie confessionele partijen de K. V. P. 
de A. R. en de C. H. U. nemen we sa
men ondanks het feit dat een "Chris
telijk Democratische Unie" of iets in 
die geest voor 1970 nog niet haalbaar 
is. Dat men zoveel mogelijk gezamen
lijk gaat optrekken in het zich christe
lijk noemende kamp zit er echter wel 
in. Een eerste aanzet tot een confessi
onele concentratie tekent zich af, maar 
daar ons huidige kiesstelsel nu een
maal om versnippering vraagt blijkt 
ook bij de christelijke politici de na
tuur starker te zijn dan de leer. Veel 
winst behoeven de confessionelen in 
1970 niet te v~rwachten vergeleken 
met 1967 (In het vervolg zal als verge
lijkingen met vorige verkiezingen wor
den getrokken steeds 1967 worden be
doeld al zullen de reele verschuivin-
gen in de provinciale staten uit de aard 
der zaak betrekking hebben op de in 
1966 gehouden verkiezingen, waarvan 
de resultaten onder meer de beweging 
tot gevolg had die later in dat jaar zou 
leiden tot de oprichting van D'66. ). 
Zij vormen immers de ruggegraat van 
het kabinet de Jong, maar zij steunen, 
behalve in de kamer, dat kabinet niet, 
althans zij wensen het beleid van dat 
kabinet geen inzet te maken - en dat 
zeer ten detrimente van de V. V. D. -
bij welke verkiezing dan ook. 
Dat een dergelijke halfslachtigheid 

door de kiezer zal worden beloond lijkt 
nauwelijks aannemelijk. 
Ook voor het overige valt er over het 
gezamenlijk optreden der drie gezus
ters niet veel positiefs te zeggen. 
Veel "christelijks" viel in hun beleid 
niet te bespeuren tenzij de verhoging 
van de N.A. V. 0. -bijdrage en het af
stemmen van veel door de oppositie 
ingediende amendementen op wetsvoor
stellen om het regeringsbeleid in meer 
vooruitstrevende zin om te buigen 
daarvoor door moet gaan. 
Beschouwen we tenslotte de drie confes
sionele groeperingen ieder apart dan 
is de analyse al niet veel gunstiger. 
De K. V. P. mag dan door het uittreden 
van de P. P.R. weinig veren hebben 
gelaten, de verkalking van haar !eiders, 
de ongeihspireerdheid van haar pro
gram, de liberalisering van een groot 
deel van haar ki ezersarsenaal en last 
but not least de geest van openheid die 
de Katholieke Kerk in Nederland niet 
slechts voorstaat maar publiekelijk pro
pageert zijn alle evenzovele oorzaken 
van het feit dat men een verdere terug
gang van de K. V. P. mag verwachten. 
De A. R. staat er nauwlijks beter voor. 
De aldaar ingekapselde 'radicalen mo
gen in toom zijn gehouden, de A. R. 
maakt toch de indruk van een verdeeld 
huis. Kiezers schrikt een dergelijk 
beeld steeds af, terwijl het "Jelle
effect" dat de A. R. in 1967 even in de 
lift bracht - voor het eerst sedert 1947 
toen de A. R. onder Jan Schouten nog 
een ouderwetse koloniale koers voer -
nu niet meer telt. 
Verlies dus ook voor de A. R., er lijkt 
geen ontkomen aan. De enige confessi
onele partij die waarschijnlijk winst 
mag verwachten is de C. H. U .. De 
"Unie" is een partij die steeds goed 
zit in kleurloze regeringen waarin een 
"sterke man" ontbreekt. Zo had de 
"unie" het steeds moeilijk met Colijn, 
Romme, Oud en Drees want "zachte" 
politici als De Geer en Tilanus - de 
oude en de jonge - konden daar moei
lijk tegenop. 
Met de regering de Jong zit de C. H. U. 
echter goed. Kleurlozer en fantasie
lozer kan het moeilijk,_ de "Unie" de 
partij van "de nette mensen" zit daar 
als een vis in het water, weshalve 
haar een goed verkiezingsresultaat 
mag worden voorspeld. 

De socialisten 
Met de socialisten gaat het sedert de 
val van het laatste kabinet Drees (1959) 
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steeds bergafwaarts. Zelfs zwakke re
geringen als die van de Quay en Marij
nen konden de P. v. d. A. niet tot een 
goed oppositiebeleid inspireren en ook 
de ploeg van de Jong kan de socialisten 
daartoe blijkbaar niet prikkelen. 
De socialisten hebben de roem over
leefd, de partij vergrijst, de jonge ge
neratie socialisten neigt meer naar 
het dogmatisme van het marxisme, 
het leninisme of het maoisme dan naar 
de tolerantie die de sociaal-democra
tie markeerde en die de ontvoogding 
van de arbeidersklasse in vele landen 
waaronder Nederland op haar crediet 
heeft staan. 
Als er een partij geweest is die de 
Nederlandse arbeiders in de welvaart 
heeft binnengeleid en daarna zichzelf 
overbodig heeft gemaakt dan is het de 
P. v. d. A. geweest, erfgename van 
haar grote voorloopster de S. D. A. P .. 
Met het laatste kabinet Drees in 1959 
viel de P. v. d. A. . Vondeling en den 
Uyl zijn er nadien niet in geslaagd, 
mede niet door de omstreden minis
terloopbaan van de eerste, een restau
ratie te bewerkstelligen. Integendeel 
zij hebben de krachten van Nieuw 
Links opgeroepen, een ietwat D'66-
achtige groepering in de P. v. d. A. , 
maar in socialistische rangen niet 
thuis horend door haar pragmatische 
benadering van de levensbeschouwe
lijke heilige koe die voor velen het 
socialisme, als een soort pseudo-reli
gie, nog steeds is. 
Juist door dit mentaliteitsverschil is 
de crisis in de P. v. d. A. voor die par
tij zo funest · omdat het generatiecon
flict hier tot een frontale botsing is 
gekomen. De vraag kan terecht worder 
gesteld of er nog redding van de soci
aal-democratie in Nederland mogelijk 
is. Dat zou dan geloof ik alleen een 
"charismatische" leider in die partij 
kunnen bewerkstelligen, een man van 
een formaat als Laurens ten Cate, die 
overigena meer met een Pieter Jelle 
Troelstra gemeen heeft dan zijn 
Fries-zijn aileen. Maar ten Cate, of 
liever gezegd de P. v. d. A. is zover 
nog niet en de vraag is of men daar 
ooit zover komt, want de ster van ten 
Cate is momenteel in de P. v. d. A. 
eerder dalende dan stijgende. Derhalv 
scheurt de muur van het P. v. d. A. hui 
steeds dieper en kan men slechts toe
zien wanneer de instorting volgt. 
In maart '70 al of later? Alleen de kie 
zer kan het zeggen en wat hij in maart 
a. s. ook zeggen zal, een sterkere 
P.v.d.A. dan in 1967 uit de bus kwam 
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lijkt onwaarschijnlijk. Daarom een 
nieuwe nederlaag staat de socialisten 
te wachten. 

De liberalen 
De V. V. D. gaat het ogenschijnlijk niet 
zo slecht ware het niet dat zij met een 
man in haar maag zit, niet de eerste 
de beste, Witteveen. 
De V. V. D. toch heeft de kiezer in 
1967 duidelijk belastingverlaging be
loofd en daar is weinig of niets van te
recht gekomen en als er iets van te
recht komt v66r 1970 dan is dat weinig 
meer dan een soort boerenbedrog. 
Men geeft rechts en men neemt links 
terug! 
1n ieder geval zal de V. V. D. ditmaal 
met een ander lokaas voor de kiezer 
moeten verschijnen dan in 1967, want 
met belastingverlaging zal men hem 
niet meer aan boord behoeven te komen! 
Het is niet waarschijnlijk dat dit de ¥-: 
V.V.D. zallukken, want politieke cre
ativiteit is niet het sterkste punt van 
de liberalen. Nu houden sommigen 
niet van creativiteit, omdat het ener
zijds slapenden wakker maakt en an
derzijds indommelen voorkomt. Dat is 
dan ook de reden dat het niet onmoge
lijk moet worden geacht dat de V. V. D. 
in maart op winst komt te staan, te
meer daar men van die zijde zal trach
ten het beleid van het kabinet de Jong 
tot inzet bij de verkiezingen te maken. 
Dat feit valt dan van de liberalen te 
loven en daarom verdienen zij onze 
sympathie. Inzet van het beleid van dit 
kabinet behoort bij het pogen onze de
mocratie behoorlijk te doen functio
neren. 
De confessionelen, we stelden het reeds, 
zullen de V. V. D. daarbij niet steunen. 
Het zou niet onmogelijk worden ge-
acht, dat een aantal confessionele kie
zers die lafheid zullen afstraffen door 
op de V. V. D. te stemmen. Die winst 
is de V. V. D. dan gegund omdat ze het 
verdiend heeft, zij het dan dat die 
winst onherroepelijk de val van het 
kabinet de Jong zal inluiden. 
Want duidelijkheid hebben de confes
sionelen in de 100 jaar van hun bestaan 
en na het slechten van de schoolstrijd 
nimmer kunnen opbrengen. Liberalen 
en socialisten werden er steeds het 
slachtoffer van. Ook nu zal dat het ge
val zijn en gelijk bekend zijn als dank 
voor hun steun aan het kabinet de Jong 
de liberalen nu aan de beurt het hoofd 
te steken in de strop die zij zichzelf 
strikten. 

DEMOCRAAT 

Hendrik JanZeevalking (47) isge
huwd en heeft drie kinderen. Hij 
is een van de oprichters van D'66, 
thans ondervoorzitter in het hoofd
bestuur en voorzitter van de com
missie '70. Verder is hij vrijmet
selaar, voorzitter van het Neder
land Centrum voor het Amateur
toneel, penningmeester van het 
Nederlands Cultureel Contact en 
bestuurslid van het Nederlands 
Instituut voor Maatschappelijke 
Opbouw. 

Het kleine grut 
Over het politieke grut, waarvan D'66 
in maart 1970 naar we vurig hopen dui
delijk afstand zal nemen, kunnen we 
kort zijn. Er zit voor hen weinig goeds 
in het vat. Wellicht winnen P. S. P. en 
C. P. N. iets, wellicht ook niet, het is 
vrij onbelangrijk want het heeft geen 
consequenties, zoals de resultaten van 
het Ger. Pol. Verbond en Staatkundig 
Gereformeerden geen politieke gevolgen 
hebben. Dat geldt ook voor de diverse 
soorten Boerenpartijtm. De eerste en 
de echte van Koekoek is in de vernie
ling en zal wel gedecimeerd uit de 
strijd komen. De overigen doen mee 
als bladvulling van de oproepingskaar
ten. 
Een enkel woord nog over de P. P. R .. 
Zij is de jongste loot aan de politieke 
stam, maar het is bekend: zij zal niet 
tot wasdom. komen, omdat zij bij haar 
oprichting niet duidelijk wist af te re
kenen met zekere levensbeschouwelijke 
stigmafa. En aan nog een nieuwe levens
beschduwelijke politieke groepering 
heeft niemand in de laatste decennia 
van de twintigste eeuw behoefte: te 
vroeg geboren zal zij de couveuse 
waarschijnlijk niet overleven. 

0'66 in 
Arnhem 
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Naar aanleiding van de benoeming van 
een nieuwe burgemeester voor Arnhem 
heeft de afdeling Arnhem van D'66 de 
volgende brief aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken, alsmede de be
treffende vaste Kamercommissie ltelr 
verzonden: 

D'66 heeft met grote verontrusting 
kennis genomen van de gevolgde pro
cedure bij de benoeming van de nieuwe 
burgemeester te Arahem. Zij is boven
dien zeer teleurgesteld over het door 
de Raad geboden tegenspel. Er werd 
slechts door enkele fracties geroepen 
om meer inspraak zonder dit echter 
nader te preciseren. De consultering 
van de Raad beperkte zich tot het 
"horen" van het seniorenconvent door 
de Commissaris der Koningin. 
De gemeente is de kleinste bestuurs
eenheid binnen ons staatsbestel en is 
daarom bij uitstek geschikt individuen 
en groepen vertrouwd te maken met 
de wijze waarop de democratie werkt. 
Wij zijn van mening dat door de gevolg
de procedure voorbij is gegaan aan de 
fundamentele rechten van de burgerij. 
D'66 heeft er nooit twijfel over laten 
bestaan dat zij een grotere medezeg
genschap van de burgerij van vitaal 
belang acht voor de juiste functione
ring van deze gemeenschap. Beter had 
ons dan ook geleken, wanneer de Raad 
de gelegenheid was geboden een aantal 
candidaten voor te dragen waaruit, in 
samenwerking met de benoemEmde in
stanties, een voordracht was ontstaan. 
Op deze wijze had men de ontevreden
heid kunnen voorkomen, die de politieke 
'kleur van de candidaat bij de grootste 
fracties heeft opgeroepen; om nog 
maar niet te spreken van de politieke 
kleur gezien in het licht van de huidige 
regeringscoalitie. 
Resumerend merken wij op dat deze 
benoeming duidelijk een stap achter
uit betekent op de weg naar betere 
democratische gezagsverhoudingen. 
Het spreekt vanzelf dat onder de hui
dige omstandigheden het voor de hand 
ligt, dat de nieuwe burgemeester 
slechts die portefeuilles krijgt toege
wezen waartoe de wet hem verplicht. 

D'66 afdeling Arnhem 



pagina 6 DEMOCRAAT 

Plaatselijke radio .. 
geen probleem 
P. Hans Frankfurther 

Hierdoor veroorloof ik mij enige 
kanttekeningen te plaatsen bij het 
artikel "Stuurgroep lokale radio en 
tv schuift enige problemen af', door 
drs. J. P.A. Gruijters, in Het Parool 
van 8 augustus. 

De financiering van plaatselijke om
roep is een landelijke aangelegenheid, 
waar de Amsterdamse "stuurgroep" 
zich terecht niet mee heeft bezig
gehouden. De heer Gruijters zoekt 
het m. i. dan ook een beetje ver, wan
neer hij vindt dat B&W van Amster
dam bij een particulier bureau voor 
organisatie en accountancy om een 
financieringsplan moeten aankloppen. 

Het indertijd door D'66 gelanceerde 
"plan voor plaatselijke radio" wees 
er onder meer op, dat ook gebieden 
met een aanzienlijk geringer inwoner
tal dan Amsterdam, neem Zwolle, 
aan de voorwaarden kunnen voldoen 
die de Omroepwet aan een adspirant
concessionaris stelt. Toch zullen de 
exploitatiekosten van het plaatselijke 
radiostation in Amsterdam nauwe
lijks verschillen van die van het 
Zwolse. Zulks in tegenstelling tot de 
advertentietarieven die immers ge
baseerd moeten worden op toestel
bereik en luisterdichtheid. Ter ver
gelijking zij hier gememoreerd dat 
wanneer vandaag een televisieseconde 
via Nederland If 275,- moet op
brengen, het tarief via Nederland II 
"slechts" f 60,-- bedraagt. Zo kan 
men de Zwolse adverteerder natuur
lijk nooit een Amsterdams tarief 
laten betalen. 

Oplossing 
De enige billijke oplossing is nu een
maal dat alle locale reklame-op
brengsten op een centraal punt - niet 
noodzakelijkerwijze de "pot luister
en kijkgelden" - bijeenkomen en van 
daar uit volgens landelijk vast te 
stellen richtlijnen worden uitgedeeld 
aan alle gebieden die "aan radio wil
len doen". Deze normen zouden 
rekening moeten houden met de op
pervlakte en het inwonertal van de te 
bedienen regio en bv. jaarlijks kun
nen worden aangepast. Uitgangspunt 
blijve dat de gemiddelde lasten over
eenstemming vertonen met de ge
middelde reclame-opbrengsten, zo
dat - om bovengenoemde voorbeeld 
aan te houden - een deel van de Am
sterdamse opbrengst aan het Zwolse 
programma wordt besteed. 

Dat de plaatselijke reclameuitgaven 
ten koste zullen gaan van de revenuen 
van de huidige, nationale reclame
uitzendingen lijkt mij moeilijk voor 
bestrijding vatbaar. De omvang van 
een reclamebudget hangt nu eenmaal 
nauw samen met de omvang van een 
omzet en het moet weinig aannemlijk 
worden geacht dat die omzet door het 
beschikbaar komen van een nieuw re
clame-medium eensklaps zou stijgen. 
Maar doet het eigenlijk wel terzake? 
De heer Gruijters vereenvoudigt de 
taak van de STER wel wat al te zeer, 
waar hij stelt dat deze "niet anders 
hoeft te doen dan de rekeningen uit te 
schrijven". Allereerst zullen de re
clameboodschappen aan een hele reeks 
maatstaven moeten worden getoetst, 
technische zowel als inhoudelijke. Ver
volgens zullen de bandjes in blokken 
moeten worden ingedeeld: geen een
voudig karwei, wanneer de beschik
bare zendtijd overtekend zal blijken. 
Ook moeten ze gereed worden ge
maakt voor de uitzending. Er is dus 
alles voor te zeggen, in iedere plaats 
met eigen omroep een STER-filiaal 
te vestigen, desnoods 66k om de pen
ningen te innen. Daar wil ik de heer 
Gruijters wel in tegemoetkomen. 

Tja, en het compenseren van de in
komsten die de dag- en weekbladen 
(waarom niet ook de gratis huis-aan
huis advertentiebladen genoemd ?) on
getwijfeld zullen derven. . . . . Alle 
goede bedoelingen van de stuurgroep, 
met inbegrip van zijn journalist, ten 
spijt, vrees ik dat daarin guldens 
nooit iets van zal komen. Ook de lan
delijke compensatieregeling is immers 
een aflopende zaak, terwijl Amsterdam 
bovendien geen plaatselijke dagbladen 
telt. Maar de radio kan zich natuur
lijk ook op andere manieren voor de 
pers verdienstelijk maken. 

Ontdekking 
De heer Gruijters meent ontdekt te 
hebben - ik lees dat tot tweemaal toe -
dat de stuurgroep de afschrijvingen op 
de technische outillage heeft vergeten. 
Hij moet toch weten dat het beheer van 
echt niet zo vreselijk dure zendappara
tuur aan een soort NOZEMA is voor
beho\l(len, zodat er ten hoogste van een 
huurbedrag sprake kan zijn. Of is het 
hier om afschrijvingen op de reportage
wagen. de schrijfmachine en de tape
recorder te doen? Als men dergelijke, 
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in vergelijking met bijv. salarissen, 
futiele posten stuk voor stuk moet op
voeren, raakt men ieder overzicht 
kwijt. En verder valt er nauwelijks 
iets af te schrijven. 

Dat er volledigheidshalve ook van op
brengsttm ui t een vriendenvereniging 
wordt gesproken is allerminst belache
lijk: een dergelijke vereniging is nu 
eenmaal in de eerste plaats bedoeld -
zoals de naam trouwens aangeeft - als 
een aanhangers-reservoir, waar voor 
tal van doeleinden een beroep op moet 
kunnen worden gedaan. In dit verband 
ware te denken aan enquetes onder 
luisteraars en aan medewerking aan 
programma's. Mochten daar dan 
bovendien nog "enkele tienduizenden 
guldens per jaar" uitkomen, dan is dat 
aileen maar meegenomen. 

Voor zover men al geneigd zou zijn een 
vraagteken te plaatsen bij het rapport 
van de stuurgroep, dan kan dit mijns 
inziens alleen betrekking hebben op de 
ongemotiveerde prioriteit die het aan 
televisie als plaatselijk medium toe
kent. Door in meer dan een opzicht zo 
hoog te mikken brengt de stuurgroep, 
ongetwijfeld met de beste bedoelingen, 
het gehele project van een plaatselijke 
omroep aan het wankelen. 
Een daarmee de in ieder opzicht zo 
veel gemakkelijker bereikbare radio 
als stedelijk communicatiemiddel. 
Maar dat bezwaar valt nu juist de heer 
Gruijters weer niet op. 

Laten B&W maar gauw het advies van 
de stuurgroep volgen en overgaan tot 
het oprichten van een stichting die de 
zendmachtiging kan aanvragen. Het 
heeft - en in dat opzicht ben ik het 
hartgrondig met de heer Gruijters 
eens - al veel te lang geduurd. 

I 

politiek voor de boekenplank 

Nederland voor de storm 
Wie niet weet hoe het politiek in Neder 
land toeging in de jaren voor de tweede 
wereldoorlog kan terecht bij dr. H. v~ 
Galen Last. Hij schreef "Nederland 
voor de storm", een boekje dat met de 
ondertitel "politiek en literatuur in de 
jaren dertig" in de handel is gebracht 
door Van Dishoeck N. V. in Bussum. 
Voor zeven gulden en een kwartje kunt 
U de politieke en culturele geschiede
nis van de jaren dertig lezen, die ons 
- volgens de schrijver - vandaag in 
veel opzichten een beetje belachelijk 
toeschijnen. 
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Openheid in de raad 
van H eiloo onmogelijk 

In navolging van de brief van de afdeling VooFburg (juni/juli nummer) heeft de afdeling 
Heiloo eenzelfde verzoek gericht tot de Raad van Heiloo. 
In de raadsvergadering van 22-8-69 werd dit verzoek afgewezen. Drie stemmen voor 
(PvdA) en 12 stemmen tegen (VVD, KVP en Chr. partijen). 
Bijgaand het pre-advies van B&W aan de raad. Misschien dat een diepere studie van dit 
probleem door de !eden, in samenwerking met de landelijke werkgroep Gemeentepolitiek 
bij een volgend verzoek betere resultaten kan gaan opleveren. (Red.). 

Raadsvergadering 22 augustus 1969. 
Agendapunt 4 - Verzoek van de poli
tieke partij Democraten '66 tot deel
neming aan commissiewerk. 

Heiloo, 12 augustus 1969. 

Bij schrijven van 17 juli 1969 ver-
zoekt de afdeling Heiloo van de poli
tieke partij Democraten '66 Uw raad 
mede te werken aan het tot stand 
brengen van betere mogelijkheden in
zake de voorbereiding van toekomstige 
raadsleden. De politieke partij ver
wacht dat zij na de verkiezingen van 
1970 in de raad zal zijn vertegenwoor
digd en acht het daarom van belang 
dat een aantal van haar leden zich op 
de taak als raadslid voorbereidt. Het 
is de partij gebleken dat die voorbe
reiding slechts in beperkte mate moge
lijk is door het volgen van de raads
zittingen vanaf de publieke tribune en 
het bestuderen van de gemeenteraads
stukken. 
De politieke partij heeft daarom ge
zocht naar andere mogelijkheden tot 
verbetering van de voorbereidings
mogelijkheden. Zij doet hiertoe twee 
suggesties: 
a. door leden van de partij deel te 

doen uitmaken van zgn. functionele 
commissies, zo die in Heiloo be
staan; 

b. door leden van de partij als toe
hoarder toe te Iaten tot de verga
deringen van de vaste raadcommis
sies van advies en bijstand. 

De eerste suggestie van D'66 kan naar 
onze mening niet gevolgd worden, daar 
functionele commissies - waaronder 
worden verstaan commissies aan wie 
een bepaalde bevoegdheid van de raad 
of van burgemeester en wethouders is 
toegekend - in onze gemeente niet be
staan. 
De tweede suggestie kan onzes inziens 
ook niet worden gevolgd.Indien aan een 
aantalleden van D'66 wordt toegestaan 
de commissievergaderingen als toe
hoarder bij te wonen, dient naar onze 
mening eenzelfde gedragslijn te wor-

den gevolgd ten aanzien van kandidaat
raadsleden van andere politieke par
tijen, ongeacht of die politieke par
tijen op dit moment al dan niet in de 
raad vertegenwoordigd zijn. Een en 
ander zou met zich meebrengen dat de 
commissievergaderingen in feite open
baar worden. Het is daarbij twijfel
achtig enerzijds of het formeel is toe
gestaan de commissievergaderingen 
openbaar te doen zijn, anderzijds of 
het uit een oogpunt van bestuur juist 
moet worden geacht, dat commissie
vergaderingen openbaar zijn. 
Bij het nagaan van de wettelijke voor
schriften blijkt dat noch in de gemeente
wet, noch in de Verordening, regelen
de de taak, de samenstelling en de 
werkwijze van de vaste commissies 
van advies en bijstand een voorschrift 
omtrent de openbaarheid of besloten
heid van commissievergaderingen voor
komt. 

De literatuur is verdeeld over de 
vraag hoe dit ontbreken van ieder voor
schrift moet worden uitgelegd. Som
migen menen dat het betrokken orgaan 
in zo'n geval naar eigen goeddunken kan 
bepalen dat zijn vergaderingen open
baar of besloten zijn; anderen menen 
dat beslotenheid van vergaderingen 
van de gemeenteraad het geval is. In 
de laatste opvatting- die vooralsnog de 
meeste aanhangers kent- zou het ver
zoek van de politieke partij D'66 niet 
kunnen worden ingewilligd. In het an- · 
dere geval zou dat wel mogelijk zijn. 
Ten aanzien van de vraag of het uit 
een oogpunt van bestuur juist is de 
commissievergaderingen op deze wij
ze openbaar te doen zijn merken wij 
op, dat de voornaamste overweging tot 
het instellen van de vaste raadcom
missies is geweest een mogelijkheid 
te scheppen tot intern overleg tussen 
het college en de commissie uit de 
gemeenteraad over allerlei zaken. 
Daa:r\oij kan de nodige achtergrondin
formatie worden verstrekt, ook indien 
die niet voor de openbaarheid geschikt 
is. Aan dit karakter van de commissie-
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vergaderingen wordt door openbaar
heid ongetwijfeld ernstig afbreuk ge
daan. In de brief van D'66 wordt nog 
gesteld dat volledig begrip bestaat voor 
het feit dat er soms zaken aan de orde 
komen die beslist achter gesloten 
deuren moeten worden behandeld. De 
eventuele toehoorders zullen in zo'n 
vergadering - aldus de politieke par
tij - niet aanwezig zijn. De politieke · 
partij veronderstelt bij deze mede
deling dat er een duidelijke scheiding 
kan worden gezien tussen de onder
werpen die wel of niet in de openbaar
heid kunnen worden behandeld. In de 
praktijk is een dergelijke stringente 
scheiding naar onze mening niet aan
wezig. 
Resumerend kan derhalve gesteld wor

. den dat het op grond van bestuurlijke 
overwegingen niet juist moet worden 
geacht de vergaderingen van com
missies van advies en bijstand open
baar te doen zijn. 
Aangezien ons college geen andere 
mogelijkheden ziet om aan de behoefte 
van D'66 tegemoet te komen, stellen 
wij U voor aan D'66 te berichten dat 
de gevraagde medewerking niet kan 
worden verleend. 

Burgemeester en wethouders 
van Heiloo. 

Mr. J. M. Corver-van Haaften, 
burgemeester. 

P. H. J. van Loon, secretaris. 

D • 66 wil burgemeester 
Leidschendam 
uit Tweede Kamer 

(Van een onzer verslaggevers) 

De politieke partij D'66 in Leid
schendam acht het ongewest, 
dat burgemeester E. J. M. Kolf
schoten de functie van burge
meester combineert met het 
lidmaatschap van de Tweede 
Kamer. 

In een open brief aan de burge
meester stelt D'66, dat hij als 
volksvertegenwoordiger zijn 
werk als burgemeester contro
leert en zou kunnen bekritiseren. 
D'66 stelt voorts, dat het burge
meesterschap in een snel groei
ende gemeente als Leidschen
dam een volledige dagtaak is. 
Tenslotte voert D'66 aan, dat 
het burgemeesterssalaris vol
doende is om het burgemeester
schap als een volwaardige dag
taak te verrichten, waarbij 
nevenwerkzaamheden niet toe
laatbaar zijn. 
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Nogmaals .. 

Une femme c'est une femme 
Het artikel "Une femme c'est une femme" van mevr. A. Meyer-Huisman uit Eind
hoven heeft verheugend veel reacties opgeleverd, Uit alles is gebleken dat haar 
mening in het juni/iulinummer van "DemoCTaat" kritisch en met aandacht is gelezen. 
Twee leden van D'66, mevr. E. M. van Dam-Ouwehand uit Aalst en mevr. M. J. 
Spie-Walraven uit Schiedam hebben zich zelfs de moeite getroost hun mening op 
papier te zetten. 
Deze bijdragen voor een vruchtbare gedachtenvorming over dit onderwerp vindt U in 
deze "Democraat". 

Rechtsgelijkheid 
beter woord 
E. M. van Dam-Ouwehand 

Dat discussie nodig is in D'66 over de 
positie van de vrouw in onze maatschap
pij is ook mijn mening. Op het artikel 
van mevrouw A. Meyer-Huisman in 
de Democraat van juni/juli 1969 wil 
ik daarom graag ingaan. Ik heb nl. be
zwaren tegen het gebruik van het woord 
gelijkwaardigheid. Dit impliceert 
waardering en die zou ik als zeer sub
jectieve maatstaf voor gelijkwaardig
heid liever buiten beschouwing laten. 
Rechtsgelijkheid is volgens mij een 
beter uitgangspunt. Of vrouwen nu ge
lijkwaardig zijn t. o. v. mannen, hand
arbeiders t • .o. v. hoofdarbeiders, of 
jongeren t. o. v. ouderen, of hoe men 
mensen ook in categorieen in wil delen, 
er moet sprake zijn van een werkelij
ke rechtsgelijkheid voor ieder, afge
zien van zijn maatschappelijke waarde. 

Recht en 

De rechten van mannen en vrouwen 
zijn in de wet al praktisch gelijk. In 
ieder geval niet zo ingrijpend ver
schillend dat zij een verklaring kun
nen zijn voor de verschillen in maat
schappelijke positie van mannen en 
vrouwen. Als we uitgaan van recht op 
passend werk voor ieder en passend 
in de zin van in overeenstemming met 
ieders capaciteiten en wensen, dan 
schort er blijkbaar wat aan een facet 
van die rechtsgelijkheid. Een wette
lijke rechtsgelijkheid is dus niet vol
doende garantie om te voorkomen dat 
er relatief meer vrouwen onbevredi
gend werk moeten doen dan mannen. 
Hier ligt een taak voor politieke par
tijen. Ik geloof dat mevrouw Meyer 
en ik en zeer velen in D'66 hierover 
niet van mening verschillen. 
Maar hoever men met maatregelen 
ter bevordering van de arbeid buiten 
de huishouding van de vrouw en de 

Mevr. E. M. van Dam - Ouwehand werd 
in 1938 geboren in wat toen Batavia 
heette, studeerde in Rotterdam en Lei
den, zonder deze studie af te maken en 
is lid van de actiegroep Man - Vrouw -
Maatschappij. De afdeling Eindhoven 
telt haar sinds kart als lid. 

vrouw met gezinsverplichtingen in 
het bijzonder zou willen gaan, zou 
nog wel eens een punt van heftige dis
cussie kunnen worden. 
Waar ik het helemaal niet mee eens 
ben zijn de voorbeelden die mevrouw 
Meyer aanhaalt om het verschil tus
sen mannen en vrouwen te illustreren. 
Net als zij, naar ik uit haar artikel 
meen op te kunnen merken, zou ik 
het verschil in het midden willen la
ten, maar aangezien het zo vaak als 
argument gebruikt wordt om vrouwen 
hun recht te onthouden zou ik deze 
voorbeelden graag even aanvallen. 

lnventief 
Vrouwen zijn minder inventief dan 
mannen, want aile belangrijke verbe
teringen in de obstetrie zijn door man
nen gedaan, terwijl aile bevailingen 
door vrouwen gedaan werden. Zodra 
de geneeskunde uit de sfeer van de 
toverij raakte en een wetenschappelij
ke basis kreeg, werden weliswaar nog 
veel bevailingen door vroedvrouwen 
gedaan, maar kregen de mannelijke 
artsen de gecompliceerde gevallen te 
behandelen, zodat het voor de hand 
ligt dat zij de vindingen deden. Deze 
vergelijking gaat aileen op, en dan nog 
aileen voor vroedvrouwen t. o. v. arts en, 

als het door de eeuwen heen een aan
vaard verschijnsel was dat de vroed
vrouw het operatiemes hanteerde. DPt 
in Rusland, net als aan deze kant van 
het ijzeren gordijn, relatief weinig 
vrouwen in de wetenschappelijke ' 
research werkzaam zijn, is een ver
schijnsel waarvan de oorzaken mijn 
nieuwsgierigheid prikkelen, eerder 
dan dat ik het een aanwijzing vind voor 
een mindere inventiviteit bij vrouwen. 
Generalisaties kunnen in dit stadium 
meer lrnraad dan goed doen. Net nu er 
het inzicht begint te komen dat het niet 
specifiek vrouwelijk hoeft te zijn om 
verzorgend en bemiddelend te zijn, en 
niet meer specifiek mannelijk om on
dernemend en inventief te zijn. 
De discrepantie tussen de door de tra·. 
ditie opgelegde rol van de vrouw ener-~ 
zijds, en haar mogelijkheden, of wat 
mogelijk zou moeten zijn anderzijds, 
is te groot. D'66 heeft hier een taak. 
Hoover D'66 wil gaan, dat zou ik graag 
we ten. 

0'66 
en de vrouw 
M.J. Spier- Walraven 

In het artikel "Une femme c'est une 
femme" in "Democraat" van juni '69 
wordt beweerd dat D'66 geen officieel 
standpunt heeft over de positie van de 
vrouw, en volgens schrijfster moet 
D'66 in deze een standpunt innemen 
gelijk aan het standpunt dat tegenover 
iedere "minderheid" moet worden 
aangenomen. 
Ons programma heeft wel degelijk een 
standpunt tegenover minderheden, er· 
kent wel degelijk het recht op een 
eigen gezicht, gedragspatroon, karak· 
ter enz. van ieder individu en van ie· ·1 

dere groep. Overal komen we de ge
dachte tegen, dat ieder mens het 
recht heeft om op zijn eigen manier 
iets van zijn leven te maken. 
Is het nu nodig om in het programma 
op te nemen, dat niet aile mensen ge· 
lijk zijn? Dit is m. i. het intrappen 
van een open deur. Is het dan nodig 
om op te nemen, dat bepaalde groepen 
anders zijn? Dit is niet aileen onno
dig; het is onwaar. 
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Groepskenmerken 
Ieder mens behoort tijdens zijn Ieven 
tot verschillende groepen na elkaar 
en gelijkertijd; bovendien is binnen 
iedere groep ieder individu ook weer 
anders. Het is onzin te spreken over 
groepskenmerken, die iemand zou 
hebben, omdat hij onder meer tot 
een bepaalde groep behoort. Het is 
ook gevaarlijk om op deze manier te 
denken. Het heeft aileen zin een groep 
bepaalde kenmerken toe te schrijven, 
als we met deze kenmerken iets willen 
doen; aan een groep bepaalde rechten 
of plichten toekennen; een groep dwin
gen tot of uitsluiten van een bepaal-
de levenswijze. En dan zijn we bij 
de discriminatie. 
A!s we denken aan groepskenmerken 
zijn we op de verkeerde weg. Wel be
staat er een maatschappij-gebonden 
handelen van mensen, die tot bepaal
de groepen behoren. De maatschap
pij verwacht een rol van iemand; ai
leen als men deze rol vervult, wordt 
men geaccepteerd. Wanneer deze rol 
eeuwen lang gespeeld is door een 
groep, lijkt het alsof er sprake is 
van groepskenmerken. 
Maar in een anders opgebouwde maat
schappij zijn er heel andere rollen 
denkbaar, en de zg. groepskenmerken 
komen dan heel anders te liggen. Om
dat wij ons zo moeilijk een andere 
maatschappijvorm kunnen voorstel
len, !open we vast bij ons denken over 
groepen. 
Dit zien we aan de manier waarop de 
schrijfster de voorbeelden uitlegt, 
wanneer ze kijkt naar wat "de vrouw" 
gepresteerd heeft en wat zij wil. 
De verloskunde is een vrouwelijke 
aangelegenheid. Maar de vrouwen had
den geen fundamentele kennis om er 
verbetering in aan te brengen. De 
maatschappij verbood hun anders te 
denken en te handelen dan hun moeders; 
de maatschappij maakte het hun onmo
gelijk de nodige kennis op dit gebied 
te verwerven door studie en experi
menten. 

Gevoelsmatig 
De Russische vrouw is al 50 jaar (wat 
een lange tijd, vergeleken bij de eeu
wen daarvoor! ) gelijkgesteld. Nu kan 
men zich eerst afvragen, is ze ook ge
voelsmatig gelijkgesteld, en zo ja, 
ook al 50 jaar ? Verder kan men zeg
gen: wat een vooruitgang in die korte 
tijd, dat de uitoefening van het medi
sche beroep bijna uitsluitend in handen 
is van vrouwen. De research zal be
slist nog komen. Men kan niet teveel 
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tegelijk willen. Schrijfster redeneert 
echter maatschappij-gebonden. We zijn 
zo gewend vanuit een statische maat-
s chappij te kijken naar wat de vrouw 
niet kan, dat het moeilijk is in een dyna
mische maatschappij ook de rol van de 
vrouw langzaam te zien veranderen. 
Willen de vrouwen net zo behandeld wor
den als de mannen? 
Het onderzoek, waaruit blijkt dat ar
beidsters vaak als grief tegen hun baas 
hebben "hij houdt de deur niet voor me 
open" kan men als volgt interpreteren: 
Het is een algemeen gebruikelijke om
gangsvorm om de deur voor een vrouw 
open te houden. Veel mensen voelen 
zich niet plezierig, wanneer een ander 
zich tegenover hen niet aan de omgangs
vormen houdt, De omgeving geeft een 
werkende vrouw vaak het gevoel dat er 
met haar iets niet in orde is. Wanneer 
haar baas de normale omgangsvormen 
niet in acht neemt, voelt ze dit als een 
achteruitzetting. Wanneer ze hierover 
klaagt, bedoelt ze aileen maar te zeg-:-; 
gen dat ook een werkende vrouw als 
een volwaardig lid van de maatschap-
pij behandeld moet worden; niet meer 
en niet minder. 

Geen vrouwelijke baas 
De meerderheid der ~ (niet der 
vrouwen) wil geen vrouwelijke baas. 
De reden hiervoor is, dat onze maat
schappij in leidende functies aileen nog 
mannen accepteert. In functies, waar 
altijd vrouwelijke Ieiding is geweest, 
wordt deze als normaal gezien. Denk 
aan de hoofdzusters in de ziekenhuizen, 
waar de zusters niet graag een broe
der hoven zich hebben om de eenvou
dige reden, dat hier altijd vrouwelijke 
Ieiding geweest is. Waarom trouwen 
zoveel meisjes zo gauw mogelijk? Om
dat de opvoeding erop gericht is hun 
in te prenten, dat zij ·zonder gezin geen 
volledig mens zijn. En omdat opvoeding 
en reclame de vrouwen inpraten dat zij 
aileen de moeite waard zijn, zolang 
ze jong zijn. 
Men mag uit de rol, die de maatschap
pij aan de vrouwen opgelegd heeft, niet 
afleiden welke taken de vrouwen in een 
veranderde maatschapplj kunnen ver
vullen. 
Ieder men& moet gelijke kansen krij
gen, om anders te zijn of om eender 
te zijn als een ander; om zich zelf te 
zijn. E.1 niemand heeft het recht een 
ander mens bepaalde eigenschappen 
toe te schrijven, omdat die ander tot 
een bepaalde groep zou behoren. 
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Twee 
persberichten 

8 augustus 1969 
Bestuursleden van het Liberaal Demo
cratisch Centrum en enige !eden van 
D'66 (oud-leden van het Liberaal 
Democratisch Centrum en/ of de 
J. 0. V. D.) hebben geruime tijd in
formele gesprekken gevoerd over een 
bijdrage tot partijvernieuwing. Re
cente gesprekken waren gericht op 
een vergelijking van het politiek pro
gram van D'66 met de programma
uitwerking van het Liberaal Beraad. 
(gesprek V. V. D., L. D. C., J.O. V. D. 
en liberale studenten). Dit heeft ge
leid tot de conclusie dat hierin een 
grote mate van overeenstemming be
staat. Daarom verzoekt de gespreks
groep de hoofdbesturen van V. V. D. 
en D'66 nadere contacten tussen 
beide partijen te bevorderen. Als doel 
van deze contacten ziet de gespreks
groep een onderzoek naar de mogelijk
heid van samenwerking op plaatselijk, 
regionaal en landelijk niveau. 
In afwachting hiervan zullen de leden 
van deze groep de op informele basis 
gevoerde gesprekken voortzetten. 

9 augustus 1969 
Het hoofdbestuur van D'66 verklaart 
het contact dat gelegd is tussen leden 
van D'66 en het Liberaal Democra
tisch Centrum te zien als een bewijs 
dat de tegenstelling tussen vooruit
strevende en behoudende politiek 
dwars door de bestaande partijen 
loopt. Het hoofdbestuur van D'66 
juicht contacten van zijn !eden m~~ 
!eden en kiezers van andere partlJen 
toe. Het beschouwt deze als een be
vestiging van zijn opvatting dat het 
inzicht dat een nieuwe partij-politieke 
indeling mogelijk en wenselijk is, 
toeneemt. In het kader van zijn doel
stelling om te komen tot een bundeling 
van aile niet dogmatische vooruit
strevende krachten in de Nederlandse 
politiek past in het huidige stadium 
geen contact van het hoofdbestuur van 
D'66 met die van de WD of andere 
politieke partijen. 
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Joris Voorhoeve 

Nu de bemiddeling in deze burgeroor
log door de Organisatie voor Afrikaan
se Eenheid laatstelijk in Monrovia weer 
is mislukt en er geen hoop is op een 
spoedig einde van het conflict, is het 
noodzakelijk dat andere landen en or
ganisaties initiatieven ontplooien. De 
volgende mogelijkheden doen zich voor: 

Staakt het vuren 
Dit zou langs twee wegen kunnen verlo
pen; ten eerste door rechtstreeks.over
leg tussen Engeland, Rusland en Nige
ria. Biafra is bereid de vijandelijkhe
den meteen te staken, doch wenst niet 
aan Nigeria's voorwaarde te voldoen, 
dat vooraf het beginsel van Nigeria's 
eenheid moet zijn aanvaard. Neder
land zou, aileen of met andere landen, 
bij Engeland en Rusland erop kunnen 
aandringen de wapenleveranties gelijk
tijdig te stoppen en Nigeria tot een 
wapenstilstand te bewegen. De kans op 
zo'n akkoord lijkt echter zeer gering. 
Ten tweede ·kan de Veiligheidsraad een 
resolutie aannemen, waarin om stop
zetting van de vijandelijkheden wordt 
gevraagd en tevens een wapenembargo 
wordt afgekondigd. Voor plaatsing op 
de agenda van de Raad is steun van de 
secretaris-generaal of van negen !eden 
van de Raad nodig. Van het secretari
aat moeten geen initiatieven worden 
verwacht, daar het vijf argumenten 
heeft om zich buiten de kwestie te hou
den: 

1. Het betreft een binnenlandse aange
legenheid en het Handvest verbiedt in
menging in zaken "within domestic 
jurisdiction". Hiertegen kan worden 
aangevoerd dat de Veiligheidsraad 
zich tot de bovenstaande resolutie zou 
kunnen beperken, daarbij een politieke 
oplossing van het geschil overlatend 
aan de partijen en de OAE. Bovendien 
is het de vraag of situaties van een 
ernst als deze niet van internationaal 
gewicht zijn. De Kongocrisis was een 
binnenlandse aangelegenheid waarin 
de VN aktief is opgetreden. 

2. Het secretariaat acht het zeer on
waarschijnlijk dat de grote mogendhe
den tot interventie van de VN zijn te 
bewegen. Daarom doet het geen stap
pen in deze richting. 

3. De OAE wenst deze aangelegenheid bin
nen Afrika te houden en ziet interventie 
als imperialisme. Tegenover de ernst 
van het conflict verliest dit argument 
echter zijn waarde. Een interventie zou 
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NIGERIA 
beperkt kunnen blijven tot het allernood
zakelijkste, nl. een staakt-het-vuren 
gepaard aan een wapenembargo en een 
uitbreiding van de hulpverlening. De 
OAE zou dan de rol van bemiddelaar 
kunnen hernemen, en voor troepencon
tingenten moeten zorgen om de wapen
stilstand te handhaven. 

4. De ervaringen in de Kongo hebben 
de VN een trauma bezorgd. lngrijpen 
ten behoeve van Lagos waardoor de 
eenheid van Nigeria zou worden her
steld en Biafra moeten capituleren -
zoals Katanga - zou op groot verzet 
van de wereldopinie stuiten. De VN 
zif ook nog steeds met de financiele 
scherven van het optreden in de Kongo. 

5. Aan de andere kant wenst de VN 
nog veel minder Biafra te steunen. Het 
secretariaat gaat van de stelling uit, 
dat afscheiding niet toelaatbaar is. 
Evenals de OAE huldigt het de stel
ling dat succesvolle afscheiding de 
huizenhoge separatistische conflictstof 
elders zou aansteken. Het is echter 
de vraag of dit argument zoveel waarde 
heeft als men er aan denkt te moeten 
hechten. Zouden de offers die Biafra 
zich meent te moeten getroosten zo 
aanstekelijk werken op andere minder
heden? 

Naast deze politieke zijde van het be
zwaar tegen secessie, staat een juri
disch aspect: is het recht van afschei
ding begrepen in het recht van zelfbe
schikking? Hierop is geen duidelijk 
positief-volkenrechtelijk antwoord te 
geven. Het wordt bepaald door de poli
tieke uitleg die men van geval tot geval 
aan het zelfbeschikkingsrecht geeft. 

De burgeroorlog wordt dus slechts op 
de agenda van de Veiligheidsraad ge
plaatst, indien 9 !eden daartoe bereid 
zijn. De leden zijn momenteel: 
Algerije, Hongarije, Pakistan, Para
guay, Senegal, Colombia, Finland, 
Spanje, Nepal en Zambia, alsmede de 
vijf landen met vetorecht: Rusland, 
Engeland, Frankrijk, de Verenigde 
Staten en Nationalistisch China. 

lnitiatief 
Een Nededands initiatief zou als volgt 
kunnen verlopen: 
Nederland zoekt contact met een aan
tal ge1ijkgezinde landen over b. v. het 
volgende plan: aanneming van een reso
lutie die 1. een beroep op de bellige
renten doet de vijandelijkheden onver-
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BIAFRA 
wijld stop te zetten; 2. een algemeen 
wapenembargo voor het gebied afkon
digt en maatregelen treft om de parti
culiere wapenhandel tegen te gaan; 
3. een beroep doet op de OAE en de 
partijen via onderhandelingen tot een 
oplossing te geraken (hierbij kan tevens 
in overweging worden genomen de le
gering van een internationale troepen
macht en het houden van een volks
stemming); en 4. de lidstaten, niet
gouvernementele organisaties en spe
ciale organen van de VN oproept tot 
een grootscheepse hulpactie voor de 
getroffen gebieden. 

Verklaren de Skandinavische landen, 
de lidstaten van de EEG en een aantal 
Latijns-Amerikaanse landen alsmede 
India en Pakistan zich voor een derge
lijke vorm van interventie, dan kan 
deze groep een diplomatiek offensief 
openen om de leden van de Veiligheids
raad van de zin en de noodzaak ervan 
te overtuigen. Het is niet onmogelijk 
dat ook in Afrika steun voor zo'n rl"
solutie aanwezig is: Marokko, Tunesie, 
Gambia, Botswana, Ruanda, Senegal, € 
de een meer dan de ander' houden 
enige distantie van het pro-Nigeriaanse 
standpunt van de OAE. Zodra door een 
aanzienlijk aantal lidstaten van de VN 
openlijk de mening wordt verkondigd, 
dat een beperkte vorm van inmenging 
nodig is, wordt het klimaat gunstig 
voor een behandeling in de Veiligheids
raad. Het lijkt niet nodig - en ook niet 
haalbaar - vantevoren de Algemene 
Vergadering bijeen te roepen. De onder· 
steunende landen kunnen hun opinie via 
diplomatieke kanalen en de wereldpers 
wereldkundig maken. 

Eenmaal op de agenda van de Raad, 
zou de kwestie door een of meer veto
lande~1 kunnen worden tegengehouden. 
Aangezien het een conflict betreft dat 
het karakter van een koude-oorlogscon
frontatie mist kunnen de hindernissen 
om tot overeenstemming te komen niet 
onoverwinnelijk zijn. Het is zeer waar
schijnlijk dat Rusland zi jn houding 
wijzigt zodra blijkt dat veel ontwikke
lingslanden voor de resolutie gepor
teerd zijn. Komen Rusland en Engeland 
tot een onderling akkoord over stopzet
ting der wapenleveranties, dan is van 
de zijde der vetolanden geen oppositie 
'meer te duchten. Het kritieke stadium 
in dit aktieschema is het diplomatieke 
offensief om een groot aantal landen 
voor bemoeienis van de VN te krijgen. 
Dat de vooruitzichten daarop niet gun-
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stig zijn, mag wegens de ernst van de 
situatie geen beletsel vormen toch een 
poging te wagen. De Nederlandse Rage
ring heeft zich daartoe in beginsel 
reeds bereid verklaard, in antwoord 
op een vraag in de Tweede Kamer. Van 
ernstige pogingen in deze richting is 
niets bekend. 

Erkenning van Biafra 
Aan erkenning zijn verschillende voor
en nadelen verbonden. V6or erkenning 
pleit de mogelijkheid om het probleem 
te internationaliseren. Verscheidene 
landen zouden dan tot erkenning moe
ten overgaan. Tanzania, Zambia, 
Ivoorkust en Gabon alsmede Haiti heb
ben de stap reeds gezet. Frankrijk 
heeft verklaard dat erkenning te over
wegen was. Behalve de mogelijkheid 
tot internationalisatie van de burger
oorlog is erkenning een vorm van more
le en politieke steun aan Biafra. 
Tegen erkenning pleiten de volgende 
argumenten: 

1. Zulks zou het separatisme in andere 
staten kunnen stimuleren. 

2. Afrika beschouwt erkenning als een 
ontoelaatbare inmenging in eigen 
zaken. 

3. Tegenover Nigeria is het een poli
tiek vijandige daad, wat zijn terug
slag kan krijgen op de medewerking 
aan humanitaire hulpverlening. 

4. De erkennende landen verspelen hun 
economische en politieke belangen 
in Nigeria. 

5. Men kan verdedigen dat Biafra geen 
recht op erkenning heeft, omdat de 
afscheiding strijdig met het handvest 
van de OAE zou zijn. 

Opzichzelf lijkt erkenning geen bijdrage 
tot oplossing van het conflict. Het ver
dient eventueel overweging ten behoeve 
van een behandeling voor de Veiligheids
raad. Het is slechts zinvol, als andere 
landen Nederland daarin zouden volgen. 

Recht op zelfbeschikking 
Nederland zou, alleen of met andere 
landen, kunnen verklaren dat de Oost
Nigerianen recht op zelfbeschikking 
hebben. Een dergelijke verklaring zou 
in overeenstemming zijn met eerdere 
verklaringen van de Regering t. a. v. 
West-lriart en met bepaalde volken
rechtelijke stukken. Dit is reeds door 
de Tweede-Kamerfractie van D'66 
voorgesteld. Het voordeel van een 
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dergelijke verklaring is, dat het Biafra 
moreel en politiek een hart onder de 
riem steekt. Ook hier gelden echter 
de bezwaren die tegen erkenning kun
nen worden ingebracht, zij het in min
dare mate. Het brengt een oplossing 
van het conflict niet dichterbij. 

De conventie tegen Genocide uit 1948 
is.helaas een schijn-verdrag, aange
zien er geen behoorlijke voorzieningen 
ter berechting van de misdadigers zijn 
geschapen. Voorts valt blijkens de 
verdragstekst genocide op politieke 
groeperingen niet onder het verdrag, 
doch alleen op culturele, religieuze of 
ethische groepen. Bovendien is het niet 
wel mogelijk aan te tonen dat zich tij
dens de oorlogshandelingen voorvallen 
hebben voorgedaan die van een stelsel
matige en opzettelijke uitroeiing van 
Biafranen getuigen. Ook deze conventie 
is reeds in de Tweede Kamer door 
D'66 ter sprake gebracht. Het biedt 
echter geen aanknopingspunten. 

Specialized agencies 
Het is merkwaardig dat totnogtoe ai
leen de Unicef zich met de humanitaire 
hulp aan de getroffenen heeft ingelaten, 
temeer daar op dit vlak de argumenten 
die het secretariaat tegen ingrijpen han
teart, niet geldig zijn. De Voedsel- en 
Landbouworganisatie FAO, de Wereld
gezondheidsorganisatie WHO en de 
Unesco hebben een duidelijke taak in 
de getroffen gebieden. Zij kunnen hulp 
bieden bij de voeding, de medische ver
zorging en de scholing. Vooral de me
dische problemen beginnen schrikba
rende vormen aan te nemen. Men ver
moedt echter, dat het secretariaat van 
de V. N. instructies naar de Speciale 
Organisaties heeft uit laten gaan die 
hun bemoeienis min of meer verbieden. 
Meer in het algemeen vraagt de hulp
verlening natuurlijk nog steeds aan
dacht. Toch biedt dit geen werkelijke 
oplossing, aangezien de hulp ernstig 
door de vijandelijkheden wordt belem
merd. Een voortduren van de oorlog 
maakt de humanitaire bijstand min of 
meer uitzichtloos. V66r alles dient de 
wapenstilstand tot stand te komen. In
schakeling van de Veiligheidsraad ver
dient dan ook alle aanbeveling. Neder
land dient onverwijld stappen in deze 
richting te doen, niettegenstaande de 
geringe kans op succes. Aileen als 
het vaststaat dat dergelijke stappen 
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averechts werken, zouden ze achter
wege dienen te blijven. Men kan zich 
nl. voorstellen dat een onvoldoende 
voorbereid beroep op de Veiligheids
raad of de Assemblee "Contra-produk
tief'' is, aangezien afwijzing van zo'n 
beroep door een meerderheid der leden 
Nigeria en de OAE in liun houding zou
den sterken. 

POLITIEK VAN DE 
BOEKENPLANK 

Zes miljoen 
Enige tijd v66r Weinrebs boek "Hetland 
der blinden" is verschenen "Terwijl de 
zes miljoen stierven". Een boekwerk van 
Arthur D. Morse en uitgegeven door 
N. V. Gebr. Zomer & Keunings in Wage
ningen voor ruim dertig gulden. Het 
heeft heel wat minder publiciteit ge
kregen dan dat van Weinreb. Dat is jam
mer, want de auteur houdt zich diep
gaand bezig met een ander aspect van 
Hitlers pogingen om een heel volk uit te 
roeien. Zijn aandacht gaat uit naar de 
omstanders. Aan de hand van feitenma
teriaal - geheime en nog ongepubliceer
de stukken - beantwoordt hij drie vragen. 
Wat wist men in andere landen - Ame
rika en Engeland - over de Naziplannen ? 
Hoe reageerden ze op de feiten? Had 
men meer kunnen doen om te voorkomen 
dat zes miljoen mannen, vrouwen en 
kinderen werden vermoord ? 
Indien wij genocide in de toekomst wil
len voorkomen, moeten wij begrijpen 
hoe zoiets in het verleden mogelijk is 
geweest, zegt de auteur. En dat is een 
opmerking die thans nog actueel is. 

Verraad van een natie 
Overste William R. Corson, schrijver 
van het boek "Verraad van een natie" is 
ervan overtuigd dat wij verder dan ooit : 
zijn verwijderd van enig soort overwin
ning, dat het doel van een onafhankelijk 
Zuid-Vietnam is verschoven naar de 
waarschijnlijk onmogelijke toekomst. 
Kleingeestige totalitarismen van de re
g,Jering ill Saigon, dwaasheden van het 
Amerikaanse personeel en de inconse
quentie van de Amerikaanse regering 
zijn de redenen. 
Uitgeverij De Boekerij N. V. in Baarn 
levert dit hoek voor ruim twaalf gulden. 
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Naar een dualistische 
kabl·netsformatl•e Leo van Montfoortis binnenD'66 

onder meer lid van de landelijke 

L.A. van Montfoort 

In de fase van het parlementair stelsel, 
waarin Nederland op dit moment ver
keert, een fase die ik zou wiilen betite
len als contract-monistisch, is de rol 
van de formatie ailesoverheersend. Een 
korte kenschets van de praktijk moge dit 
verduidelijkm. Ailerwegen is thans het 
inzicht gegroeid, dat formatie zonder 
verkiezingen als constitutioneel onfat
soenlijk moet worden beschouwd; der
halve zal aileen de kabinetsformatie na 
verkiezingen voor de Tweede Kamer in 
deze beschouwing worden betrokken. 
De kiezer, die zijn stem uitbrengt op 
een kandidaat voor de Tweede Kamer is 
zich er veelal niet van bewust, dat hij 
een dubbele functie aan zijn stem ver
leent. De eerste functie is zonder meer 
duidelijk. Hij draagt door zijn stem bij 
tot de verkiezing van een of meer kamer
leden. In hoeverre deze wijze van ver
kiezing aan veranderingen moet worden 
onderworpen in het belang van een bete
re communicatie tussen kiezer en ge:.. 
kozene doet nu niet terzake; voldoende 
is het te constateren, dat in ieder geval 
de kiesgerechtigde burgers rechtstreek
se invloed moeten hebben op de samen
steiling van het parlement. 

Tweede functie 
De tweede functie van de stem van de 
kiezer is de aanwijzing van een rege
ring. Hier doet het probleem zich in 
aile hevigheid voor. De kiezer heeft 
immers geen werkelijke keuze, want 
er is geen feitelijk object voor zijn 
keuze. Er zijn geen kandidaat-rege
ringen. De bevoegdheid van de kiezer 
om een regering aan te wijzen wordt 
dus feitelijk gedelegeerd aan de poli
tieke !eiders van de partij, waartoe 
het parlementslid, dat hij gekozen wil 
zien, behoort. 
In een land waar een tweepartijenstel
sel bestaat, Ievert dit geen moeilijk
heden op. De problemen doemen pas op 
indien, zoals in Nederland niet aileen 
veel meer dan twee politieke richtin
gen bestaan - door polarisatie kan 
immers nog een tweepartijencombina
tiestelsel ontstaan - , maar bovendien 
partijen, die zich als politieke rich
tingen presenteren, in feite ambivalent 
zijn en polarisatie dus uit de weg gaan. 
Uiteraard zijn deze partijen hardnek
kig in de boosheid en het heeft dus niet 
veel zin om oplossingen te zoeken in 
de geest van: 
A op het stembiljet betekent een A re

regering, 

werkgroep Staatsrecht, waarin hij 
zich meer in het bijzonder bezig
houdt met de problematiek rond de 
kabinetsformatie en het parlemen
tair stelsel, 

Been B regering. 
De betreffende partijen zullen dit niet 
tolereren, kunnen dit ook niet toestaan, 
omdat ze daarmede hun eigen onvoile
digheid en tekortschieten als duidelijke 
politieke richting zouden bekennen. 
Een dergelijke knutselarij betekent 
een eerste stap op weg naar politieke 
polarisatie en is dus onaanvaardbaar 
voor die groeperingen die geen poli
tieke polarisatie willen, eigenlijk ook 
helemaal geen politiek wiilen, om de 
eenvoudige reden dat politiek verande
ring hoe dan ook in maatschappelijke 
omstandigheden inhoudt en deze rich
ting geen verandering wil, CONSER
VATIEF is (1). 

Het uit de weg ruimen van dit soort 
onduidelijkheid zal moeten geschieden 
langs de weg van partijvernieuwing, 
die niet ertoe zal moeten leiden, dat 
deze groepen zich aan deze of gene 
kant opstellen, maar een radicale ont
ploffing van dit soort partijen zal moe
ten veroorzaken. 
Na de verkiezingen beschikken de poli
tieke !eiders van de partijen over een 
bepaalde (in kamerzetels uitgedrukte) 
hoeveelheid gedelegeerde macht tot 
het aanwijzen van een regering. Gewa
pend met deze macht gaan zij aan het 
onderhandelen metals centrum de fi
guur van de kabinetsformateur, in fei
te een vrij onbelangrijke persoon, als 
algemene bliksemafleider aangewezen 
door de Koningin op advies van de 
fractieleiders. Er is dus geen sprake 
meer van dat de kabinetsformateur 
onderhandelt met de fractieleiders om 
tot de vorming van een voor de parle
mentsmeerderheid aanvaardbare re
gering te komen, in werkelijkheid on
derhandelen de fractieleiders met el
kaar, terwijl een formateur als dis
cussieleider fungeert. Van werkelijke 
invloed op de regeringsvorming is 
geen sprake. De enigen die invloed 
hebben op de regeringsvorming zijn 
een handvol politieke bonzen. Een 
tweede nadeel is de onmogelijkheid 
voor de aldus gevormde regering om 
een werkelijk beleid te voeren. Het be
leid ligt vast, berust op afspraken van 
fractieleiders hetgeen tevens inhoudt 
dat d~ parlementaire controle van het 
beleitl een wassen neus is geworden. 
Politieke !eiders die zich hebben ge
compromitteerd bij de vorming van 
een regering mogen verder alleen 
nog maar "plaagstoten" uitdelen. 

Eisen functie 

Deze bezwaren vervallen indien voorc 
verkiezingen duidelijk is welk gebruik 
van de tweede functie van de stem zal 
worden gemaakt. De kiezer weet dan 
waar hij aan toe is met zijn stem en h 
parlement kan zijn eigen functie gaan 
uitoefenen, omdat onderhandelingen 
tussen fractieleiders overbodig zijn g1 
worden, er valt immers niet te mar
chanderen met de uni-interpretabele 
stem. De kabinetsformateur wordt 
weer de man die het l;leleid bepaalt, ill 
overleg met zijn ministers. 
De enige mogelijkheid om tot deze si· 
tuatie te komen is het stembusakkoorc 
Niet zomaar een stembusakkoord waa: 
bij afgesproken wordt na de verkiezin· 
gen samen te werken, maar een waar· 
bij v66r de verkiezingen politieke lei· 
ders van de partijen die een duidelijkl 
keuze aan de kiezer willen geven, dui· 
delijk een ontwerp-regeringsprogram 
rna en een ministerlijst afspreken. 
Dit laatste dan eventueel te vervangen 
door de namen van kandidaat-minister 
president en de kandidaat-vice-minis· 
ter-presidenten. 
Er zijn in D'66 mensen die menen dat 
het stellen van eisen die absoluut in e1 

ontwerp-regeringsprogramma moeten 
worden opgenomen een afdoend. ant
woord is op de vraag naar duidelijkheic 
Men vergeet dan dat ook anderen wel 
eens eisen plegen te stellen. Zelfs al 
zou men·het antwoord op alle mogelijk1 
eisen van anderen dan ook al klaar heb 
ben, onderhandelingen na de verkiezin· 
gen blijven dan toch noodzakelijk. Dit 
nu zou wel eens een te zware wissel 
op het politieke crediet van de partij 
kunnen blijken te zijn. 

Akkoord 
Overigens moet men goed beseffen dat 
een dergelijk akkoord niets te maken 
heeft met partijconfrontatie. Aileen a! 
de eis van onafhankelijkheid van rege
ring en parlement verhindert dat. 
Eenmaal aangewezen moet de regering 
,zelfstandig verder Ieven; de enige ga
rantie dat het kabinet zich zal houden 
aan datgene wat overeengekomen is, 
met betrekking tot het regeringspro
gramma wordt gevormd door de invloe: 
die politieke vrienden in het kabinet kw 
nen uitoefenen. 
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Nederland wordt door toenemende 
overbevolking bedreigd 
(Namens de Landelijke Werkgroep Bevolkingspolitiek 
:>pgesteld door A. C. de Goederen en N. Schwarz). 

Van de hand van de heer J. Verkade 
verscheen in de Mei-Democraat een 
artikcl, waarvan de teneur zeer goed 
werd weergegeven door de kop "Neder
land staat geen kinderbewolkte toekomst 
te wachten" . 
Verkade wil de lezer doen geloven, dat 
als we ons in dezelfde mate blijven voort
plantem als thans, er in het jaar 2000 
slechts ongeveer 16 millioen Nederlan
ders zullen zijn. Deze conclusie is ten 
eerste onjuist en ten tweede niet rele
vant. Onjuist, omdat het inwonertal in 
2000 onder de genoemde condities dich
ter bij de 18 millioen zal liggen dan bij 
de 16. Niet relevant, omdat het inwoner
tal bij een stationnaire bevolking van 
belang is, niet in het jaar 2000. 

Hoe Verkade aan zijn cijfer komt, blijkt 
niet wt het artikel. De werkgroep kan 
zijn gedachtengang echter aan de hand 
van andere publicaties van hem recon
strueren. Maar eerst iets over de 
theorie. 

Aantal kinderen per vrouw 
Als iedere vrouw gemiddeld een dochter 
zou v<OOrtbrengen die de vruchtbare 
leeftijd bereikt en dan weer hetzelfde 
presteert, dan blijft de bevolking con
stant. Komen er meer dochters, dan 
neemt ze toe. In Nederland krijgt 12,5% 
van de vrouwen geen kinderen, 97, 8% 
van de pasgeboren meisjes bereikt de 
vruchtbare leefdtijd, en 48,8% van de 
geboren kinderen zijn meisjes. Hier-
uit volgt dat als iedere vrouw die ten
minste een kind krijgt, er gemiddeld 
2, 4 voortbrengt, de bevolking op peil 
blijft. Hoe groot is nu in werkelijkheid 
dit "gnniddeld kindertal per vrouw-met
tenmilllste-een-kind ?" Daar dit getal, 
laten we het N noemen, de laatste jaren 
gelukkig nogal aan het zakken is, is 
het heel moeilijk te bepalen. Ret heeft 
immers geen zin de statistieken van b. v. 
de laatste 20 jaar te nemen, en de kin
deren te turven. Ret is nu Verkade 's 
verdienste dat hij een methode heeft 
aangegeven waarmee hij dacht een mo
ment-0pname van N te kunnen maken. 

Verkade"s methode 
Verkade deelt het totaal aantal geborenen 
in een jaar door het aantal eerstgeborenen; 
de uitkomst noemt hij het bruto repro
duktie quotient (BRQ). Rij stelt dat dit 
gelijk is aan het getal N. Voor de jaren 
1967 en 1 968 vindt hij ongeveer 2, 25, 
dat is dus lager dan 2,4. Zou dit beeld 
zich llllandhaven, dan zou'de bevolking 

op de duur gaan dalen. Zo komt hij aan 
zijn 16 millioen. 

De kern van de zaak is of het zo ge
meten BRQ inderdaad gelijk is aan N. 
Deze stelling nu blijkt op het moment 
voor Nederland volstrekt onhoudbaar. 

Als a) alle vruchtbare leeftijdklassen 
evenveel vrouwen zouden bevatten, en 
b) alle vrouwen steeds op de zelfde 
leeftijd hun kinderen zouden krijgen, dan 
was de stelling van Verkade juist. Im
mers, stel dat allen drie kinderen zouden 
krijgen, dan worden er in elk jaar even
vee! eerste, tweede en derde kinderen 
geboren, en het quotient van alle ge
boortes gedeeld door de eerstelingen in 
precies drie. 
Maar er zijn twee voorname oorzaken, 
waardoor de noemer van de breuk die 
het BRQ vormt - dus het aantal als 
eerste geborenen - t. o. v. de teller in 
opwaartse zin wordt beihvloed: 
- een leeftijdsopbouw van de bevol-

king, zodanig dat in jongere jaar
gangen steeds meer vrouwen aan-
wezig zijn dan in oudere (bevolkings 
"pyramide"); daar de moeders der 
later geborenen gemiddeld ver
scheidene jaren ouder zijn dan de moe
ders van als eerst geborenen, ligt de 
omvang van de leeftijdsgroepeh waar
uit de als eerste geborenen voort
komen uiteraard relatief hoger wat 
weer leidt tot een schijnbaar achter
blijven van de aantallen later geborenen; 

- een voortdurende daling van de ge
middelde leeftijd waarop de vrouwen 
haar eerste kind krijgen; dit be
tekent als het ware dat een aantal 
vrouwen uit de jongere leeftijds
groepen voor haar beurt gaat, ter
wijl de ouderen nog bezig zijn met 
het afwerken van haar normale 
programma. 

De gevolgen 
Bij de bepaling van het BRQ volgens 
Verkade zal dus een "te groot" (d. i. 
groter dan "normaal" aantal eerst
geborenen worden geteld, waardoor 
het BRQ kleiner is dan de te ver
wachten N. In 1967was N ongeveer 20% 
groter dan het BRQ, d. i. 2, 7. Al s 
deze mate van voortplanting wordt ge
handhaafd, dan zal niet aileen het in
wonertal in 2000 bij de 18 millioen 
komen, maar bovendien nog blijven 
toenemen. 

Gelukkig zijn BRQ en N zoals boven 
bepaald aileen maatgevend voor nu . 

De toekomst hebben onze vrouwen in 
eigen hand. Niets let ze de N te laten 
zakken. 

Conclusies 
1. De methode Verkade dient gecorri

geerd te worden voor bevolkings
pyramide en vervroeging van tijd
stip eerste geboorte. 

2. Indien deze correcties op de juiste 
wijze geschieden, blijkt ook volgens 
de methode-Verkade dat - bij de 
huidige vruchtbaarheid - het inwoner
tal in 2000 belangrijk hoger zal zijn 
dan 16 millioen, en - wat erger is -
zal blijven toenemen. 

3. Daar 
* Nederland het dichtst bevolkte 

land van Europa is; 
* de bevolking in Nederland sneller 

toeneemt dan in welk ander 
Europees land ook; 

* als gevolg daarvan de overheids
voorzieningen achter raken bij 
de behoefte; 

* volgens alle enquetes Nederland 
als overbevolkt wordt beschouwd; 

dient gestreefd te worden naar ver
laging van het vruchtbaarheids
cijfer N. Daling tot 2, 4 - nodig voor 
een constante bevolking - zou ver
eisen dat niemand meer dan drie 
kinderen zou krijgen. 

Verantwoording en bewijs 
De werkgroep is uiteraard in staat en 
bereid het bovenstaande aan de hand 
van statistieken en berekeningen te 
staven. Dit zou voor dit artikel echter 
te ver voeren. Belangstellenden wen
den zich tot De Goederen. 
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H et verschil tussen 
democratie en democratie 
J. W. Holtslag 

De gebeurtenissen in Amsterdam rond 
de bezetting van bet Maagdenhuis, de 
berechting van de bezetters, de rellen 
en conflicten na afloop, de schok van 
publiciteit die deze zaak gekregen 
heeft, dit alles heeft een groot aantal 
emoties losgeweekt, aggressie opge
roepen en oordelen vertroebeld. Hier
onder mijn opinie over deze zaken en 
over de plaats die D'66 hierin m. i. 
het best kan, en eigenlijk aan zichzelf 
verplicht is, innemen. 
Wat nogal opviel toen de bezetting 
plaats greep was de opvatting dat de 
hele zaak uit de Iucht was komen vallen. 
De studenten gingen zomaar strafbare 
feiten plegen, een administratief cen
trum van de universiteit bezetten. 
Dit ging te ver en diende veroordeeld 
te worden. Sinds 1964-65 is men in 
Amsterdam al bezig met het veel ge
prezen overleg. Er waren studieraden. 
Deze mochten in het gunstigste geval 
adviseren, maar veelal waren de ge
sprekken vrijblijvend. De hoogleraren 
konden eens met een aantal vertegen
woordigers in een besloten sfeer pra
ten en zelfs de notulen zagen zij het 
liefst geheim. De studenten kregen 
gaandeweg echter een sterk gevoel van 
onbehagen. De vrijblijvendheid van het 
overleg, het gebrek aan informatie, 
de noodzaak af te wachten wat er van 
overkwam, gaf aanleiding tot wrevel. 
Men had niet het gevoel wezenlijk in
vloed uit te oefenen. Bovendien is er 
sinds die tijd zo het een en ander ver
anderd in de "buitenwereld". De oor
log in Vietnam, de problemen van de 
derde wereld en de veranderde opvat
tingen omtrent de oostwestverhouding 
deden hun invloed gelden zeker in aca
demische kring. De studenten werden 
bewuster en analyseerden hun eigen 
omgeving ook scherper. Naarmate 
duidelijker werd dat die situatie uiter
mate verouderd en autoritair was 
werd de onvrede met zaken als studie
raden natuurlijk groter. Een tweetal 
factoren was verder nog van grote in
vloed: de ontwikkelingen in het buiten
land (Duitsland: Dutschke, Springer
bladen, optreden van de Berlijnse 
autoriteiten; Frankrijk: het wankelen 
van het autocratische Gaullisme door 
een spontane beweging die van de uni
versiteiten uit andere delen van de 
maatschappij bereikte, optreden van 
de Franse politie). De tweede factor 
van belang is in Nederland zelf gele
gen. Ook hier stond een herstrukture
ring te gebeuren. De plannen daarvoor 
werden echter als vanouds binnenska-

mers en zonder studenten door een 
club hoogleraren en ambtenaren 
(Academische Raad) uitgebroed. 
Toen is ook in ons land de beweging 
pas echt begonnen. De eerste eisen 
werden gesteld. Aan het eind van het 
vorig academisch jaar zijn de autori
teiten duidelijk geschrokken. Ze gaven 
veel toe. Dezelfde Prof. Belinfante 
die nu ruzie heeft met zijn studenten 
hielp toen mee aan het torpederen in 
deze Academische Raad van het be
ruchte plan-Maris. In de loop van dit 
studiejaar echter bleek dat men toch 
vrolijk door ging met het buitensluiten 
van studenten en het doorvoeren van op 
sterke centralisatie. Daarenboven was 
de universiteit van Amsterdam het to
neel van een aantal conflicten, zoals 
dat rond prof. Den Hollander. Ik zeg 
hier nadrukkelijk rond ; een belangrijk 
deel van moeilijkheden en frustraties 
ontstond nl. juist daarna. 
Toen bleek dat de op verzoek van cura
toren ingestelde onderzoekscommissie, 
waarin ook studenten, niet volledig was 
ingelicht. Bovendien werd een aanbeve
ling van die commissie om overleg te 
plegen met de studenten over de opvul
ling van de onderwijslacune (ontstaan 
door het ziekteverlof van prof. Den 
Hollander) in de wind geslagen. 
In deze sfeer van wantrouwen jegens 
de universitaire autoriteiten, het om 
de tuin leiden van studenten vertegen
woordigers bestond zeker onder de 
studenten van de sociale faculteit een 
gevoelen dat men geen kanalen had 
waarlangs men wezenlijk invloed kan 
uitoefenen. Is het in die situatie zo'n 
wonder dat (met nota bene een ge
slaagde Tilburgse actie op de achter
grond) men snellere resultaten wilde 
zien? Is het zo'n wonder dat men om 
feitelijke macht vroeg? 
Ik beschouw de acties in de aula en 
het Maagdenhuis als een resultaat van 
de hierboven beschreven slijtageslag. 

De foeiroepers 
Van alle kanten is geroepen dat hier 
streng moest worden opgetreden. Met 
name het Kamerdebat was een treurige 
vertoning. Met volledige miskenning 
van de hoven beschreven slijtageproces 
redeneerde men alsof er sprake was 
van in een vlaag crimineel geworden 
stel stommelingen. Ook meende men 
voorbij te kunnen gaan aan de inhoud 
van de in het Maagdenhuis gelichte 
documenten, welke het vermoeden van 

een gering enthousiasme van de uni
versitaire overheden voor het demo
cratiseren van de universiteit bleek 
te bevestigen. En wat m. i. nog be
langrijker is het toonde aan dat het 
"open overleg" van de kant van de 
autoriteiten niet bepaald belangrijk 
werd gevonden. Rector Belinfante bij 
voorbeeld, gaf als zijn mening over 
"het medebeslissingsrecht van alle ge· 
ledingen op alle uiveau' s" dat zulks 
een loze kreet was, terwijl hij zijn 
echte argumenten in een nota aan zijn 
collegae rectoren wel naar voren 
brengt. Waarom neemt hij de studen
ten niet serieus en gaat een debat aan 
over wezenlijke vragen en niet over 
loze kreten? Ondertussen heeft het 
formalisme van de foeiroepers, het 
eisen van bestraffing en het geven van 
steun aan Samkalden, die terecht bin
nen afzienbare tijd als president-cu
rator zal aftreden, en Belinfante bij 
het h:erstellen van orde, rust en vei
ligheid een verdere verwijdering tot 
gevolg gehad tussen studenten en auto
riteiten. De onlusten van donderdag 
12 juni en de aanleiding daartoe, de 
ridicule en volstrekt onaanvaardbare 
rechtspleging (en de moeilijkheden 
met het vinden van verdedigers, 
zie verklaring van het hoofdbestuur 
van D'66) hebben deze situatie weer 
verergerd. 

0"66 in 1969 
We kunnen in Amsterdam van een zeer 
slechte situatie spreken. De Ieiding 
van de universiteit voorziet de deuren 
van meer slnten. Zowel Samkalden als 
Belinfante menen in hun overwinnings
roes (de pers, de Kamer, de regering, 
de oppositie veroordeelden de studente1 
allemaal) ook te moeten bepalen dat 

met de ASV A niet meer te praten valt 
en dat ze zelf wel hun gesprekspart
ners zullen zoeken, iets wat ze toch 
niet aangedurfd hebben. Meer dan ooit 
is er een situatie in deze stad en· in dit 
land, waarin de regenten de baas zijn, 
de marechaussee de orde, rust en vei
ligheid handhaaft, de justitie en politie 
het recht tot een aanfluiting maken, 
geen aandacht meer geschonken word! 
aan het oplossen van wezenlijke pro
blemen en de burger, in dit geval de 
studenten met name, geen kanalen 
meer ziet die participatie zinvol 
maakt. De positie van D'66 dient in 
deze zaken volstrekt duidelijk te zijn. 
Ik meen dat D'66 zonder meer aan de 
kant van degenen moet staan die het 
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J, W. Foltslag in in 1948 te Rotterdam 
geboren. Sinds 1966 studeert hij politi
cologie: a an de gemeentelijke universi
teit in Amsterdam. Hij is penningmees
tervan deafdelingAmsterdam van D'66. 

"grondrecht in wording'' waarover 
Dijkstra in de Kamer op het congres 
heeft gesproken. Dat betekent ook dat 
men de bereidheid moet opbrengen om 
risico's te nemen. Niemand weet al 
precies hoe een toekomstige democra
tie er uit zal gaan zien, welke normen 
er precies zullen gelden, maar we 
moeten op pad gaan en die zoeken. 
Op welke manier kan D'66 die positie 
waar maken? Mijns inziens door zich 
te keren tegen de wijze waarop recht 
gesproken wordt (verklaringen van 
hoofdbestuur en afdelingsbestuur van 
Amsterdam) en bovendien en als leden 
van de Tweede Kamer en volgend jaar 
in de gemeenteraad van Amsterdam, 
de weg voor de vernieuwing aan de 
basis, d. w. z. in de relatie docent-stu
dent, vrij te maken. Ik geloof dat het 
congres in Den Haag met het uitzet
ten van deze lijn een goed begin heeft 
gemaakt door een motie te aanvaarden 
die ertoe kan leiden dat de universiteit 
de proeftuin wordt voor het nieuwe 
grondrecht volgens welk recht "dege
nen die onderworpen zijn aan macht 
of gezag, democratische controle 
moeten kunnen uitoefenen op het ge
bruik van die macht of dat gezag". 
De afdeling Amsterdam heeft ook een 
belangrijke verantwoordelijkheid. De 
gemeenteraad heeft in de wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs de op
dracht bestuur en inrichting van de 
universiteit te regelen. Als D'66 vol
gend jaar in de Raad komt zullen onze 
vertegenwoordigers met de problemen 
van deze aard te maken krijgen. Daar
naast krijgt D'66 te maken met het 
hoofdstedelijke politiebeleid. In deze 
situatie is een partij als D'66 aan zich 
zich zelf verplicht door te gaan in wat 
Van Mierlo het graven van kanalen 
naar de centra van de macht noemde. 
Als we dat doen in bovengeschetste 
zin kwmen we er pas in slagen het 
verscllil te laten zien tussen de hui
dige regentendemocratie en demo
cratie. 
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N KV Breda keert KVP 
de rug toe 
Cees de Bekker 

De plaatselijke centrale van het 
Nederlandse Katholiek Vakverbond in 
Breda heeft op 26 augustus tijdens een 
openbare vergadering in Cosmopoliet 
een ontwerp-verkiezingsprogramma 
van eigen maaksel vastgesteld. 
Hiermee kwam een punt hoven water 
van de politieke ijsberg, die zich in 
Breda - voor velen nog aan het oog 
onttrokken - onder ~et oppervlak heeft 
gevormd. 
H;oe die ijsberg van de Fa~holieke 
werknemers er onder water precies 
uitziet werd tijdens de vergadering 
niet duidelijk. De voorzitter van de 
KVP-gemeenteraadsfractie stelde 
aan NKV -voorzitter M. Jongeneel de 
ham-vraag: "Ik wil graag van de 
voorzitter weten, of hij in de Bredase 
situatie bij voorbaat de mogelijkheid 
uitsluit, dat de KVP in een progres
sieve concentratie meegaat". 
Volgens de NKV-centrale Breda werd 
namelijk het ontwerp gemeente pro
gramma samengesteld "voor alle 
progressieve krachten in de gemeente
lijke politiek". 
De KVP-fractievoorzitter kreeg op 
zijn vraag een ontwijkend antwoord. 
"Dat is nu nog niet te zeggen", ver
klaarde de NKV -voorzitter van 
achter de groene tafel. 

Antwoord 

Dit antwoord had best wat duidelijker 
kunnen zijn. 
In een gesprek na afloop van de open
bare vergadering deelde een woord
voerder van de NKV centrale onom
wonden mee, dat de KVP-afdeling 
Breda volgens de mening van het NKV 
in haar duidige vorm beslist niet ge
rekend wordt tot de kandidaten voor 
een progressieve concentratie in de 
gemeente-politiek. 
Dit ondanks het feit, dat op dit mo
ment zes NKV -ers zitting hebben in 
de 23 man sterke Breda KVP-fractie. 
De NKV woordvoerder zei niet aileen 
teleurgesteld te zijn in het aantal 
zetels, dat het NKV in de KVP frac
tie bezette, maar ook ip. de kwaliteit 
van enkele NKV raadsleden. In de 
vorige zittingsperiode hadden de 
NKV-ers veertien vertegenwoordigers 
in de KVP gemeenteraadsfractie, die 
toen overigens groter was dan nu. 

Ontevreden 
De politieke ontevredenheid van het 

NKV- Breda wordt ook gedeeld door 
NKV-afdelingen in andere West-Bra
bantse plaatsen. Dit blijkt uit adhesie
betuigingen van afdelingen Roosendaal, 
Etten-Leur en Dongen voor het initia
tief van het Bredase NKV. 
Wat wil NKV-Breda nu precies met 
haar ontwerp-programma gemeente
politiek? 
Antwoord van de woordvoerder: "Wij 
willen hiermee een soort katalisator 
vormen voor de samenbundeling van 
progressieve politieke groeperingen 
in de gemeentelijke politiek, die 
samen sterk genoeg zijn om een voor
uitstrevende politiek te voeren. Tot 
die progressieve concentratie rekenen 
wij niet de KVP in haar huidige vorm, 
wel ondermeer D'66". 

Links en rechts 

Dr. I. Lipschits is politicoloog en 
medewerker van het Nederlands Ge
nootschap voor Internationale Zaken. 
Hij is in zijn hoek "Links en rechts in 
de politiek" (Uitgeverij J.A. Boom & 
Zn. te Meppel, prijs acht-negentig) 
van mening dat het gebruik van de twee
delig "rechts-links" in de Nederlandse 
politiek moet worden verlaten. Een 
mening die in D166 nauwelijks opzien 
baart. 
Bovendien bewijst de auteur waarom 
men in Nederland met die termen geen 
raad meer weet. Hij citeert b. v. 
Laurens ten Cate met zijn opmerking 
"behorende tot het behoudende deel van 
de rechtervleugel van Nieuw Links in 
de P. v. d. A" en ir. J. H. van Steenis 
van de P. s. P. met: "We zijn niet links 
en we zijn niet rechts, maar we staan 
er zeker niet tussenin". . 
Zijn tabellen aan de hand van de partij
programma' s zijn de moeite van be
studeren waard. Voor nog geen negen 
.gulden een leerzaam werkje. 
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CONTINUE ENQUETE SYSTEEM 
ja nee geen/andere totaal 

mening 

1. Wilt U meer "welvaart" 
(fabrieken) ten koste van de 3 47 4 54 
"leefbaarheid" ? 

2. Moeten autobezitters zorgen 
voor afdoende, maar kost- 34 8 12 54 bare, uitschakeling van uit-
laatgassen? 

3. Doet D'66 voidoende ter be- 13 32 9 54 vordering van de wereldvrede? 

4. Vindt U de houding van de 
Nederlandse regering in de 19 11 24 54 Suriname-crisis juist? 

5. Keurt U de houding van het 
bestuur van D'66 t. a. v. de 38 13 3 54 "progressieve concentratie" 
goed? 

Commentaar 
Politieke vakantie en dus (?) slechts 54 inzenders. De "leefbaarheid" van ons 
land.staat bij D'66 kennelijk hoog genoteerd. Met de Pengelvraag wist 44% niet 
goed raad. 60% van de inzenders vindt blijkbaar dat D'66 wat meer aan de 
wereldvrede moet doen. In de Derde Kamer kwam dit punt totnogtoe niet ter 
sprake. Begrijpelijk: de vrager zou dan zelf met constructieve voorstellen moe
ten komen. Over de uitlaatgassen schreef een optimistische inzender (68) dat de 
gevaren ervan "schromelijk" overdreven worden. In ons winderige landje hoeft 
het helemaal geen probleem te zijn, was zijn commentaar. 

Nieuwe vragen (no. 14) 

1. Vindt U Charles de Gaulle een groot 
Europeaan? 

2. Acht U het gewenst, de leerplicht 
tot 27 jaar te verlengen (zoals o. m. 
in de Verenigde Staten het geval is) ? 

3. Meent U dat D' 66 in de huidige po
litieke constellatie een stembusak
koord moet aangaan met een of 
meer andere partijen? 

4. Moet D'66 eventueeel afzien van 
"districtenstelsel" en "gekozen mi
nister-president" als minimum-eisen 
voor deelneming aan de regering? 

5. Vindt U Joseph Luns een groot 
Europeaan? 

6. Moet een mens het recht hebben, 
zich bij ongeneeslijk lijden het Ieven 
te doen benemen? 

VERSTANDIG BURGERSCHAP 
Uit de pers heb ik vernomen, dat de 
afdeling Apeldoorn van D'66 per ad
vertentie kandidaten voor de gemeen
teraad oproept. 
Als dit waar is (wat ik wel aanneem), 
moet ik er mijn grote teleurstelling en 
verontwaardiging over uitspreken. 
Het bewijst immers dat deze afdeling 
niet in staat geweest is in drie jaar 
tijd een behoorlijk kader op te bouwen. 
Anderzijds wil men lieden, die tot nog 
toe hun (zo nodige) financiele steun aan 
D'66 onthouden hebben, in de gelegen
heid stellen de partij officieel te ver-

7. Bent U voorstander van dienstplicht 
voor meisjes als verpleeg- o( ge
zinshulp analoog met de militaire 
dienstplicht (voor jongens)? 

8. Moet elke Nederlandse parlemen
tarHir een stemblad krijgen (waarop 
vermeld wordt hoe hij (zij) bij stein
mingen in het parlement heeft ge
stemd, zoals in Amerika gebruike
lijk is)? 

9. Moet Nederland de D. D. R. (Oost
Duitsland) als zelfstandige staat er
kennen? 

10. Vindt U Sicco Mansholt een groot 
Europeaan? 

tegenwoordigen. 
De mogelijkheid is niet uitgesloten, 
dat enkele profiteurs zich melden op 
hoop van een dikbetaald wethouders
baantje. 
Deze praktijken late men liever over 
aan de boerenpartij, welke er trouwens 
weinig lol aan beleefd heeft. 
Bij gebrek aan behoorlijke candidaten 
acht ik het beter vier jaar te wachten 
dan a tout prix in de gemeenteraad te 
will en. 

J. Tromp, Harfsen 

(zie Laurens ten Cate in Haagsche Post) 
Red. 

oktober 1969 

POLITIEK VAN DE 
BOEKENPLANK 

Dr. SPOCK over VIETNAt 
De bekende kinderarts vertelt in een 
Zwart Beertje van Bruna over het draB 
van de Amerikaanse Vietnampolitiek. 
Voor nog geen drie gulden krijgt de 
lezer een indruk hoe door voor- en 
tegenstanders van deze politiek wordt 
gedacht, want dr. Spock laat hooglera· 
ren, journalisten en politici uit beide 
kampen aan het woord. Dat is een ver· 
dienste van dit boekje. De andere is de 
vertaling door Rene Eijbersen, mede
werker van de TV-rubriek "Hier en nu". 
In een voorwoord vertelt hij onder 
meer hoe dr. Spock na het schrijven 
van dit boekje wegens het aanzetten tot 
dienstweigering werd veroordeeld tot 
twee jaar gevangenisstraf en een geld
boete. 

Regionale federalisatie 
Het is opvallend hoe weinig NederlandSI 
publikaties op het gebied van de Euro
pese eenwording tot nu toe zijn versch& 
nen. Een ervan is "Regionale federali
satie" van F. Erens, een uitgave van 
de Kon. Van Gorcum & Comp. N. V. te 
Assen. Kosten twaalf gulden en twee 
kwartjes. 
Prof. dr. H. Brugmans zegt in zijn 
woord vooraf over dit boek "Het is ont· 
stellend hoeveel aangelegenheden hij 1 

behandelt, hoeveel hij overhoop haalt Ell 
met hoeveel concrete voorstellen hij · 
komt". 
Bovendien geeft de auteur antwoord op 
vragen als: Op welke gebieden is cen
tralisatie geboden en waar liggen gren· 
zen, Wat wil modern regionalisme en 
Kunnen wij ons een wereldeenheid voor
stellen. 

Ondernemingsvormen 

Een vorig jaar in Tilburg gehouden Ian· 
delijk juridisch studentencongres heeft 
een aantal voordrachten opgeleverd, 
die door de Uitgeverij AE. E. Kluwer 
(Deventer) voor op een dubbeltje na 
negen gulden voortreffelijk zijn gebun
deld. Achtereenvolgens zijn in het. boek· 
je aan het woord mr. C. H. F. Polak 
"De vernieuwingen in de ondernemings· 
vormen", prof.mr. P.J. Verdam 
"Ondernemingsrecht in beweging" 
prof. mr. N. E. H. van Esveld "Onder
nemersgezag en werknemersinvloed", 
<trs. S.C. Bakkenist "Hoe denkt het 
bedrijfsleven", prof. dr. R. Vande
putte" De evolutie van de structuur 
der onderneming in Belgie" en prof. 
mr. F. J. W. Lliwensteyn "Het en
queterecht en het rapport Verdam". 
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