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CONGRES AMSTERDAM 

Het hoofdbestuur van D'66 nodigt leden en aanhangers uit deel te nemen 
aan een politiek congres op zaterdag 27 februari 1971 in het RAI-Congres
centrum te Amsterdam. 
Op het congres in Breda - 19 en 20 december 1970 - is het Beleidsplan 
voor een te voeren regeringsbeleid in de periode 1971-1975 aangenomen. 
Tevens is besloten dat het hoofdbestuur moet nagaan of er mogelijkheden 
tot samenwerking met andere partijen voor die regeringsperiode aanwezig 
zijn. 
Ons Beleidsplan moet daarbij een essentieel uitgangspunt zijn. 
Op het congres van 27 februari 1971 moet het hoofdbestuur over het onder- , 
zoek rapporteren aan de Algemene Ledenvergadering, opdat daar dan "be
slist kan worden of D'66 een samenwerkingsverband met anderen zai aan
gaan dan wel geheel alleen de verkiezingen zal ingaan". 
U weet inmiddels dat de gesprekken als gevolg van~ie in Breda genomen 
beslissing gaande zijn. 
Het hoofdbestuur roept u op om aan de politieke discussie op 27 februari 
1971 in Amsterdam deel te nemen. De vraag hoe D'66 zich bij de ver
kiezingen zal opstellen is van zo groot belang dat wij hopen dat deze op
roep massaal wordt beantwoord. 

J~ BEEKMANS, VOORZITTER 0'66 
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DEMOCRAAT januari 1971 

VOORLOPIGE AGENDA 

CONGRES 

27 FEBRUARI 1971 

IN AMSTERDAM 
10.30- 10.40 Openingswoord. 

Vcrkiezing notulencommissic en stemcommissie. 
Iluishoudclijkc medcdelingen. 
lnstallatie voorzitter. 

10.40- 11.15 Notulen congres Breda. 
V crkiczing programmacom missie, rapportagecommissie, 
geschillcncommissic en stcmcommissie. 

11.15-12.30 Discussic m.b.t. uitvoering van de resolutie. 

12.30- 14.00 Lunch. 

Presentatie H. B. -kandidatcn. 
Presentatie kandidaten Ecrstc Kamer. 

14.00 - 14.30 Verkiczing H. B. -kandidaten in funktie. 

14.30- 16.45 Discussic m.b.t. uitvoering van de resolutie. 

16.45 - 17. 00 Sluiting congres. 

D'66 EN DE PERS 
.tet eindigde allemaal met een reso
lutie van de perstribune. Vanuit die 
hoek sprak men zijn diepe afschuw uit 
over de openhaarheid van D'66 die 
journalisten veroordeelt een weekend 
op te offeren aan beraadslagingen over 
een beleidsplan tot in aile details. Ad
vies van de koningin der aarde: con
gresseer eens achter gesloten deuren. 
Een advies, dat voorzitter Jan Beek
mans zonder meer kon afwijzen. 
Want tot zijn onuitgesproken verlich
ting ongetwijfeld, wa:; het ditmaal een 
"goed congres" geweest. Van Mierlo 
had het binnenkamerinterieur van de 
Nederlandse politiek geintroduceerd 
en gezegd dat D'66 uit het dal opklau
terde. Er was uren vergaderd om het 
beleidsplan rond te krijgen. En de po
litieke discussie van de laatste ander
half uur cindigde onbeslist. De Grote 
Keuze Was Nog Niet Gemaakt. D'66 
hield de hanclen vrij. Geen stembus
akkoord op dit moment bepaald, zoals 
oud-voorzitter Van Lookeren Campag

ne had gewild. Ook niet de uitspraak: 
we doen het wei aileen, zoals de 
Drechtsteclen wensten. Het hoofdbe
stuur mag met het beleidsplan de boer 
op. Maar enkele dagen later ontnam de 
Partij van de Arbeid dit initiatief een 
stuk kracht. De socialisten zien geen 
heil in samenwerking met de confessio
ncle partijen. 
Maar goed terug naar het congres in het 
Turfschip, Breda's moderne schouwburg. 
Terug naar het congres van voorzitter 
mr. Max Rood. Zijn leiding, ccn feno-

menale mengeling van nadrukkelijkheid 
en Iichtvoetigheid heeft de twee dagen 
congresseren beheerst. Voor de pers 
heeft het allemaal toch kennelijk wat 
lang geduurd. Zo merkt D. Maltha in 
het Algemeen Dagblad op: ...... " De 
stem van de voorzitter heeft overigens 
ook een elektronische klank. De verga· 
dering ervaart de cynische onaandoen· 
lijkheid van zijn geluid echter niet als 
storend. Integendeel zijn beukerige 
grapjes waarmee onduidelijke, te lange 
of niet ter zake doende motiveringen 
worden afgekapt, verwekken instem· 
mend gegrinnik~ Nee Maltha heeft het 
niet zo op D'66. De politieke besluit· 
vorming hier vergelijkt hij met figuur· 
zag en. 
In een hoofdartikel trekt het ALGE
MEEN DAGBLAD vast enkele conclu
sies. Het beleidsplan is een aardige 
"oppepper". Maar zal D'66 eigenlijk 
nog wei kiezen? ...... . 
D'66 heeft zichzelf te lief. Ook na bijna 
vier jaar parlement, beroepen de De· 
mocraten zich nog steeds op hun eigen 
llilieke positie in de Nederlandse poli· 
tiek. 
Dat zal op 27 februari in Amsterdam 
niet anders zijn. Doorgaande op deze 
lijn kan men maar tot een conclusie ko· 
men: zelfstandig de verkiezingen in, 
los van de PvdA. 

De kans op het voortbestaan van een 
confessioneel-liberaal kabinet, waar· 
tegen D'66 zelf zo sterk ageert, wordt 
daardoor aileen maar groter. 
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De Telegraaf 

De Telegraaf stelt in een hoofdartikel 
rast "Men moet met zo'n programma 
lhet duidelijke beleidsplan) ook iets 
kunnen doen en in dat opzicht is D'GG 
no~ niet veel verder gekomen, want een 
keuze met welke pariijen men tot uit
\Oering van de ideeen wil komen, is 
rrederom naar de toekomst verschoven, 
ditmaal naar het congres van februari 
in hei volgende jaar. Ilet is zelfs ·hele
maal Lie vraag of D'GG nog ooit voor de 
rerkiezingen tot het maken van een 
keus komt. 
Een samenwe rking met de P. v. d. fl. en 
enige kleine linkse partijcn zou D'GG 
onherroepelijk een r!cel van !war sym
pathisanten kosien dat liefst met de 
\', V. D. in zee zou will en gaan. !let 
plan van mr. Van l\lierlo om te hemid
dclen in bet conf1ict ius sen de P. \'.d. A. 
en de K. V. P. en sa men met deze par
tijen een rcgering te vorn1cn, is g-eble~ 
ken een doodgcboren kindje te zijn. 

Het zal er dus we] op neerkomen dat 
D'GG eenzaam de \·erkiezingcn ingaat 
en dat is gczien de geringc sterkte 
waarop ze is blijven staan, tamelijk · 
uitzichtloos ~ ~ 

Het Vrije Volk 
Frits van der Poe] schrijft in Ilet Vrije 
l'olk: ''llet nieuwe is eraL D'G!i l10ort 
nu gewoon bij de televisie- uitzendingen 
ran de Kamcrdebatten die nic>mand he
srijpt. Van Mierlo is niet meer de jon
~e onbekende god die alles zou vernieu
wen, hij is een politicus tussen de po-
litici ....... " 
Oat was Frits van der Poe] ec>n voor
ma!ig gelovig;e onder de on~elovigen, 
zo te horen. 

Het Parool 
II..\, van Wijnen bcleefde het in Het 
Parool allemaal wat anders. 
''\'an 1\lierlo verdiende zijn applaus. 
llij is hij \'lag;en een zeer goed spreker, 
rlrukt zich meestal uit in verstaanbaar 
~edcrlands, beperkt zich veelal tot po
liliekc hoofdzaken, laat zich niet betrap
p~n op grootspraak en cliches en is 
soms ook amusant. .... " Ondanks deze 
pluimen ziet van Wijnen het toch ook 
niet allemaal zitten. 
''\'an Mierlo !weft er niet omheen wil
l~n draaien: hij signaleerdc zaterdag 
~~~halve cle dc>prcssies, frustraties, 
mocdcloosheid en wat hij noemde een 
dal mn aarzeling en twijfel. Ilet tekc>nt 
1ijn rcalisme. De meeste politici pll'
'en in dezelfde omstandigheden voze 
;Jraatjcs op te hangen ten teken, dat de 
\edcr!andsc maagd in hun ogen blozend 
en gczond is. Van l\lierlo is niet zo, 
maar het is evengocd de v raag. of zijn 
parlij nog we! de tijcl heeft uit het dal 
opte klimmen en voor de verkiezingen 
ran april volgend jaar het kn•cliet van 
de lllassa te herwinnen. Dat is op z'n 
minst twijfelachtig·" 

NRC/Handelsblad 

"ll'fi(i heeft gisteren to Breda duide
lijker kleur bekend dan op het eerste 
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gezicht, aan de hand van het congres
besluit blijkt. Vrijwel zeker is dat 
de Demoeraten een stembusakkoord 
zullcn bereiken waarin a) de PvdA 
meecloet; b) de VVD niet meecloet; c) 
de confessionele partijen evenmin 
meedoen. 
Een progressief blok(je), bestaande 
uit PvdA, D'6G, PPTI en wat randwerk, 
zal zieh dus, naar het zich laat aan
zien, bij de vcrkiczingen presentoren 
tegenover de confessionele concentra
tie, die misschien nog wordt aange
vuld met de VVD. De Democratcn 
he!Jben cluidelijk de hand naar de Pvd 
A uitgestoken.· Ze zullen Vondelings 
uitnodiging \·oor een gesprek "aan dc> 
top" aecepteren en daarbij zullen zc 
er vrijwel nil'l meer onderuit kunncn 
hun politieke overeenstemming met 
de socialisten in een akkoord te hono
reren. 

Den Cijl zal ook nict krenterig zijn en 
al hct mogelijke doc>n om :djn progres
sie\·e concent ratie wat handen en \'Oe
ten te genm. Ill'! bc>leidsplan !Jlijft 
de l'igcn idci1titl'it van D'(i!i, maar 
bij de bchandc>ling· ervan op het Bre
dasc congrcs, waar de Demoeralen 
weer wat zijn opgekrahlJeld (het begin 
\·an de "relancc" ''), is de \'t'rgaande 
OH'l'eL·n:ote.mming lussen P\·cL\ L'll D' 
GG, als hel gaal om lJC'leidshcslissin
gcn, alleen maar \'l'J'sterkt". 

'' Bo\·endicn hel>hen Bicsheuvel. 
Schmelzc>t· en lldink hun a11zecr \·an het 
prag·matis;"l' nil'! onder stoelen of 
hanken gestoken. En ten slotte moe! 
als realitc>it worden aanvaard dat 
sincls lwt loomkhal de verhouding; lus
sen I'nL\ en confcssionelen aanzien
lijk is \'erkild. 
Van l\lierlo heeft in zijn rede voor hct 
eongres duidelijk s.\·mpathic voor de 
1'1·cL\ Iaten IJ!ijkcn. Et' was ditmaal 
geen pistool op de horst voor nodig. 
!Iii wil de l'nL\ ook wat ruimtc Iaten 
door niet direct de vorming \·an een 
''progrcssie1·e volkspartij" als voor
waarde 1·oor een akkoord op tafel te 
lcgl!;cn. 
Vaststaat clal zo'n progressieve volks
partij, als die cen aantal \'an dc> nu 
hestaande partijen en groepjcs zou 
samcnlmndclen zondcr z1eh a! te links 
op te stollen, hcl eonfessionele mid
denblok meer concurentie zou aan-
rloen dan de oppositie nu doet. De vraag 
is echter of de Pvdi'l hcreid zal zijn op 
niet al te langc> lermijn zich zo Le 
hen·ormen dat het democratisch so
eialisme als basis verlaten zou wor
den". 

De Volkskrant 

De 1·olkskrant zil'l gc•c>n meerderheid 
\'Oor D'Gfi met PPH en PvcL\. 
''Die zou er wei kunnen komen als ook 
de confessionelc partijen aan ecn der
ge lijke eombjnatie \Verden tocgevoeg;d. 
1-:n als dat de enige mogclijkheid is om 
een nieuw progressief IJeleid te ver
wezenlijken client die kans toch zeer 
ernstig tc worden onder:wcht. 

Ook door D'GG. Want het is weinig 
aanlokkelijk om straks tegen de kie-
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zers te moeten zeggen, ''vve zijn er 
weer", met een goed program, maar 
het staat ook al vast, dat wij er niets 
mee kunnen doen". 

De wens zal we I de vader van de ge
dachten 7. ijn gewecst. 

0'66 IN 
DRENTE 
Bij de algc>mene hesehouwingen van 
Provinciale Staten in Drenthe is de 
L\1cemansfractie \'all D'GG voor het 
ccrst aan het woord gewecst. 

Provinciehuis 
De hc>er Hoogenbosch, lid van de D'66-
fractie bracht het alternatieve plan 
\·an D'GG ter sprake, dat door een spe
ciale werkgroep van zijn partij was 
uitgewerkt en dan ten opzichte van het 
CS-voorstel - een nieuw provinciehuis 
voo1· .f 2:3 miljoen - een besparing van 
negen miljoen gulden zou kunnen op
leveren. 
De Drentsche Staten reageerden, 
zacht uitgedrukt, ietwat onrustig, toen 
de D' GG-er vervolgens de prioriteiten 
aangaf, die uit de gelden van het val
gens zijn fractie overbodige bouwfonds 
\'CJOr het provinciehuis, bekostigd zou
den kunnen worden. 
Met de stemmen \'an de tweemans
fractie van D'(i6 tegen, te weten Mr. 
,J. ,J. de Die in As sen en C. T. B.S. 
Hoogcnboseh in Westerbork, is het 
voorstel van GS aanvaard voor 23 mil
joen gulden tot de bouw van een nieuw 
provincie( ?)-huis in As sen over te 
gaan. 

Campusschool 
llct provineiaal bestuur van Drenthe 
zal proheren de stichting van een "cam
pusschool" voor hoger beroepsonder
wijs voor docenten en leerlingen te be
vorderen. 
De gedachte voor cen dergclijke school 
is afkomstig van de D' 66-fractie. De
ze fractie meende indertijd dat dit 
idee voorrang zou moeten hebben boven 
de stichUng van een IITS in de aloude 
bekende vorm, ergens in de provincie. 

Commentaar van 
de Drentsche 
en Asser Courant 
"Feitelijk is alleen D' G6 met een goed 
alternatief plan voor de staten ver
schenen. Daar kan men bewondering 
voor hebben als men weet, dat deze 
fractie nog maar een paar maanden 
in de staten zit. Zij stelde de overige 
statenfracties qua activiteit volledig in 
de schaduw, ook wat de naar voren ge
brachte visie op een eampusschool be
treft. Dat moot alle overige staten
fracties te denken geven". 

Nadere inliehtingen over beide rappo!' 
ten bij J. C. Hoendervanger, Wilkerweg 
7 te Gietcn tel. OS rl2G-423. 

Stephanie Venema. 
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OPENHEID 

EERLIJKHEID 

OBJECTIVITEIT 
waren de trefwoorden die in de ge
meente Schoorl (5000 inwoners) in
haakten op aktuele politieke gebeur
tenissen in het verleden. Er waren 
wethouders die wegliepen, er was een 
kwestie rond de benoeming van een 
gemeentesecretaris, een te stichten 
asfaltfabriek en een kabelbaan, leden 
duidelijk schipbreuk na hoorzittingen 
en akties van D'66. 

Samenwerkingsgesprekken vooraf 
zouden zijn ondergegaan in een chaos 
van futiliteiten over verschillen in 
verkiezingsprogramma' s. Bovendien 
moesten de politieke gebeurtenissen 
zich eerst maar eens uitkristalliseren. 

D'66 ging daarom in Schoorl de ge
meenteraadsverkiezingen alleen in, 
gaf een eigen krant uit, ging met een 
marktkraam in het centrum staan, 
gaf stickers aan kinderen die ze op 
hun fietsen plakten en haalde bijna 
twintig procent van de stemmen. Dat 
leverde twee van de elf zetels op. 

Daarna moest er gewerkt, waarge
maakt worden. D'66 wilde aileen wer
ken op basis van openheid in gezamen-
lijkheid. Dus werd het een gezamen
lijke fractie KVP/PvdA/D'66 met een 
PvdA- en een D'66-wethouder en 
Tweede Kamerlid Han Meijer als 
fraktievoorzitter. 

Er werd een werkplan voor de komen
de vier jaar opgesteld. En nu mag 
iedereen zo snel mogelijk leren te le
ven in een mentaliteit van besturen 
met ramen en deuren en gordijnen wijd 
open. 

"Voorzichtig", "geleidelijk", "eerst 
opnemen in reglement van orde" en 
dat soort argumenten werden doorbro
ken en dat betekent dat Schoorl nu het 
spreekrecht heeft ingevoerd. 
De raadsvoorsteilen worden gratis aan 
iedereen verstrekt, aile stukken en 
uittreksels uit de B. en W. -notulen 
liggen openbaar ter inzage en fractie
en commissie-vergaderingen zijn open
baar. Dat geldt ook voor de stukken en 
notulen. De wethouders houden spreek
uur met - bij toerbeurt- een van de 
raadsleden. 
Het beleid van het gemeentebestuur 
moet van dag tot dag gecontroleerd, 
begeleid en zo nodig bijgestuurd kun
nen worden, was ook de raad unaniem 
van mening. 

De D'66-wethouder heeft al van sep
tember af de portefeuille milieubeheer 
gecreeerd en heeft daarnaast o. a. de 
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portefeuille onderwijs. Ook de school
raadvergaderingen zijn openbaar, on
derwijzend personeel en oudercommis
sie beoordelen mee bij de sollicitaties 
van onderwijzers. 
Een oudercommissielid gaat ook mee 
bij het bezoek aan soilicitanten en 
stellen mede de voordracht op. 

Het resultaat (voorlopig): het bezoek 
aan de openbare fraktievergaderingen 
en de gemeenteraadsvergaderingen 
neemt enorm toe, er wordt stevig ge
discussieerd met de publieke tribune, 
raadsleden krijgen minder kans tot 
oeverloos gezwets en het publiek is er 
nog niet op betrapt. 

De samenwerking in de zevenmans
fractie is enorm en volstrekt loyaal. 
Onder het verleden staat een streep en 
de minderheidsfractie van vier (Ge
meentebelangen) wordt graag uitgeno
digd mee te werken aan eigen inbreng 
en inspraak in de open bestuursvorm. 

Buitenstaanders wachten af wanneer 
Schoorl verzuipt in een volstrekte 
chaos van onbestuurbaarheid. Wij 
niet ....... wij gaan lekker door. En 
het aantal inwoners dat gaat mee den
ken, mee gaat doen, en gemeentelijk 
actief wordt, wordt geleidelijk aan 
groter. 

D'66 
in Spijkenisse 
Afdeling Spijkenisse van D'66 koos op 
haar algemene ledenvergadering van 
19 november een nieuw bestuur: 

voorzitter F. J. Zweers, An
dries van Bronck
horstlaan 441, Spij
kenisse, tel. 01880 
- 6151 (herkozen) 

secretaris G. J. Laan, Dahlia
straat 10, Spijkenis
se, tel. 01880-3954 

penningmeester: J. I. Lotte, Winston 
Churchilllaan llh, 
Spijkenisse, tel. 
01880 - 3834 (her
kozen) 

leden M. J. Dol, Paulus 
Potterstraat 7, Spij
kenisse, tel. 01880 
- 5626 

D. L. Smits, Rem
brandtstraat 137c, 
Spijkenisse, tel. 
01880- 4258 
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DE KRUIK 
en 
HET WATER 
door John. S. Bach. 

Het is soms meer dan triest om maar 
steeds te moeten ervaren hoe je in 
een democratisch land als Nederland 
gewoon lam gelegd kan worden, omdat 
de regering ten koste van het welzijn 
van de Nederlandse bevolking deze re· 
geringsperiode wenst uit te zitten. AlB 
de oppositie met gezonde en verstan
dige voorsteilen komt, of de regering 
erop wijst, dat hetgeen de regering in 
een bepaald geval er door wenst te 
krijgen, onverstandig en voor de toe
komst zelfs rampzalige gevolgen zal 
kunnen hebben, dan is toch weer alle 
argumentatie van de oppositie moeite 
voor niets en verspilling van energie, 
want de regering drijft toch haar zin 
door. 
De kamerdebatten genieten van de zij· 
de van het publiek dan ook nog maar 
weinig belangstelling. Men gelooft bet 
wel, dant men heeft allang ervaren, 
dat de heren kamerleden lange en 
moeizame debatten houden, maar in 
feite zijn de koppen reeds geteld, on
derling is al overeenstemming bereikt 
en de heren voeren aileen nag maar 
qua uitvoering een goedkope show op, 
maar qua gevolgen de duurste die men 
zich kan voorsteilen. Om niet geheel 
in het verdomboekje van de kiezers 
te komen, haalt dan nu eens die en dal 
weer een andere regeringspartij een 
stuntje uit en laten een paar leden van 
haar fractie tegen stemmen en zich 
tijdelijk aan de kant van de oppositie 
scharen. Dan kan men t. z. t. via de 
ten dienste staande communicatiemid· 
delen aan oude getrouwen die afvallig 
dreigen te worden, vertellen, dat hun 
fractie zich toch ook niet geheel ach
ter een bepaald regeringsvoorstel bad 
geschaard en dat in eigen gelederen 
tegen was gestemd, maar dat jammer 
genoeg bij de andere regerings-partij· 
en geen steun was verkregen. 
Geluiden als: met enige schroom, 
voorbehoud en er niet helemaal ge!uk· 
kig mee etc hebben wij het voorstel 
van de regering toch aanvaard; zijn 
voor het publiek geen onbekende meer 
En zo gaan de Klaas Vaakjes maar 
door. Men he eft immers nog steeds 
gezamelijk het grootste aantal kiezers 
achter zich. Echter wenst men niet te 
beseffen, dat zij die nu nog hun stem 
hebben uitgebracht doodziek aan het 
worden zijn van deze politieke kermiB. 
en de kiezers van morgen weilicht eeD 
laatste poging zullen ondernemen om i 

van een dergelijke slappe regering af 
te komen, of misschien, en dan is hel 
dode punt bereikt er helemaal niet 
meer in geloven en gewoon thuis b!ij· 
ven en niet meer naar de stembus 
gaan. 
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"Wie wil er in een 
nieuw fris 
hoofdbestuur''? 
vraagt Arend Meerburg. 

Op het congres in Breda hebben zeven 
nieuwe !eden van het hoofdbestuur hun 
intrede gedaan door zich daar te Iaten 
kiezen. Er waren veel meer dan zeven 
zittende HB-leden, die wilden of moes
ten aftreden maar voor de continuiteit 
leek het beter de vernieuwing van het 
HB in twee fasen te Iaten geschieden, 
waarbij de tweede fase op het congres 
in februari zal plaatsvinden. Boven-
dien was het aantal kandidaten in Bre
da beperkt, wat o. a. veroorzaakt werd 
door een vrij grote hoeveelheid lieden 
die zich kandidaat hadden gesteld voor 
de kamer en daardoor geen kandida:at 
voor het HB konden zijn. 

~ het februari-congres (27 februari 
In de RAJ in Amsterdam) moet het 
"definitieve" hoofdbestuur van dit jaar 
lot stand komen. Dat wil zeggen dat er 
nog acht nieuwe mens en bij moeten. 
Bovendien treden aile vier de in functie 
gekozen HB-leden af (de voorzitter, 
de vice-voorzitter, de secretaris en 
de penningmeester), terwijl slechts 
enkele van deze posten door huidige H 
B-leden bezet kunnen worden. Een pro
b!eempje dus. 

We krijgen een spannende tijd. Onder
bandelingen met andere partijen, uit
stippeling van de definitieve lijn die 
D'66 bij de verkiezingen moet volgen, 
een fantastische campagne, de eerste 
kamerverkiezing en misschien zelfs 
We! de levering van ministers. Dat be
tekent een grote hoeveelheid werk in de 

BIERGLAZEN 
Er zijn weer "D'66 bierglazen" 
verkrijgbaar bij de afdeling 
Delft. 
De prijs is f 1, - per glas excl. 
verzendkosten. Bestellingen 
kunnen gedaan worden bij: 

Mevr. M. Verbeek-Nicolas, 
Thorbeckestraat 35, Delft, tel. 
01730-35284 
Hr. T. F. Fikkert, Cesar 
Franckstraat 114. Delft, tel. 
01730-41149 . 
Gironr. 29917 van Bank Mees 
en Hope N. V. in Delft op 
rekening D'66 Delft. 

komende maanden. Een grote hoeveel
heid vervelend werk dat nu eenmaal 
moet gebeuren, maar ook goede poli
tieke discussies, creatief denken en 
veel plezier. 
We hebben tenslotte nog steeds een par
tij waar gekke dingen die je bedenkt 
ook vaak uitgevoerd kunnen worden. 

We zoeken mensen die hun vrije tijd 
dit jaar aan D'66 willen geven. Orga
nisatorische mensen, propagandamen
sen, politieke-creatieve mensen en 
een of twee zotten. Je moet er ook wat 
geld voor over hebben want D'66 kan 
het zich nog steeds niet veroorloven 
de onkosten van zijn HB-leden te beta
len (al zijn die fictief aftrekbaar). 
Maar het lijkt ons wei voldoening geven 
als je hebt meegewerkt aan zo'n be
langrijke verkiezing voor D'66. 

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 
en met 17 februari 17. 00 uur door een 
aangetekend schrijven te zenden aan 
het landelijk secretariaat, Keizers
gracht 576, Amsterdam. Graag op bui
tenzijde enveloppe vermelden: Kand. 
hoofdbestuur. 
Ieder lid van D'66 kan zich voor het 
hoofdbestuur kandidaat stellen. 
Het lidmaatschap van het HB is echter 
onverenigbaar met andere partijfunkties 
(werkgroepfuncties vallen hier niet on
der) en met het lidmaatschap van de 
staten-generaal, prov. staten of ge
meenteraad van een gemeente met 
meer dan 100. 000 inwoners. 

Bestuursmededelingen 
Verkiezing in 
Commissies 

Op het februaricongres in Amsterdam 
op 27 februari moeten volgens het 
huishoudelijk reglement een aantal 
leden van de geschillencommissie, de 
programmacommissie, de rapportage
commissie en de kascommissie aftre
den en dienen nieuwe leden te worder 
gekozen. 
Kandidaten voor het lidmaatschap van 
een van deze commissies kunnen zich 
schriftelijk melden aan het landelijk 
secretariaat van D'66, Keizersgracht 
576, Amsterdam, t.a.v. de heer 
F. C. M. van Leeuwen. 
De kandidaatstelling staat open tot 18 
februari 1971 voor 17.00 uur. 

NIEUW 
HOOFD 
BESTUUR 
0'66 
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Op de eerste vergadering van het ge
deeltelijk vernieuwde hoofdbestuur, 
gehouden op 2 januari j. l. , is het 
volgende dagelijks bestuur gekozen 
c. q. het huidige dagelijks bestuur als 
volgt aangevuld: 

voorzitter: 
J.A.P.M. Beekmans, Staakweg 11, 
Dirksland, tel. 01877-1698. 
vice-voorzitter: 
H. Jongedijk, Van Montfoortlaan 20, 
Wassenaar, tel. 01751-5970 
sekretaris politiek: 
J. A. Nagtegaal, Leeuweriklaan 8, 
Rotterdam, tel. 010-184670 
sekretaris organisatie: 
F. C. M. van Leeuwen, Alkenoord 
147, Capelle a/d IJssel tel. 010-
333763, overdag: tel. 010-302415 
penningmeester: 
H.H.A. Dijsselbloem, dr.H.A. 
Colijnstraat, Uithoorn, tel. 02975-
4016 
beleidsplan: 
H. van Beekhuizen, Herengracht 314, 
Amsterdam, tel. 020-230726 
voorbereiding verkiezingsaktie: 
J. H. Moerkerk, Hartenstraat 32, 
Amsterdam, tel. 020-226098 

'< cotlrdinatie Raads- en Statenfrakties: 
mevr. R.E.v.d.Scheer-V.Essen, 
Oosteinderweg 234, Aalsmeer, tel. 
02977-7714 
publiciteit: 
W. H. Schouten, Schrijverspark 61 I, 
Veenendaal, tel. via 023-285928 

De taakverdeling binnen het hoofdbe
stuur is als volgt: 

regio Groningen: 
E. Bruins (geen HB-lid) 
regio Friesland: 
Mej. S. Hagenbeek 
regio Dr en the: 
Mevr. S. Venema-Noordhof 
regio Overijssel: 
J.D. Hogendoorn 
regio Gelder land: 
J. Feenstra 
regio Utrecht: 
R. Bloemhof 
regio N oord-Holland: 
Ch. Mertens 
regio Zuid-Holland: 
H. Geelen 
regio Zeeland: 
Beekmans 
regio Noord-Brabant: 
A . J. Kalthoff 
regio Limburg: 
A. Palte 
IJ sselmeer polders: 
H.v. Holten 

werkgroepen: 
M.N .J .A.M. v.d. Wildenberg 
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EEN MAFIA 
VAN 
IDIOTEN 

Dick A. Dorrepaal 

DE DEMOCRATEN '66 hebben hun 
relance geleden; het Beleidsplan is 
met ~lan, en uiteraard voorzien van 
een blaartrekkend aantal amende
menten dat de lezer de ogen doet uit
wrijven over het aantal minidetails 
waar een klein groepje over weet te 
vallen, er door. Maar l1 la rigueur, 
D'66 is opnieuw in een baan om de 
politieke aarde gebracht. Het is daar
om toch ook wel te hopen, dat D'66 
ooit weer op die aarde terugkeert. 
De algemene indruk is typisch techno
cratisch; een he en -en -weer gewriemel 
van systemen en systeempjes in 
Brownse bewegingen, een gepeuter 
aan infrastructuren en interacties, 
van plan-, planner- en planstjes tot 
en met projecten toe. 
Laat ik mij niet scharen achter de 
VVD-ers die D'66 gebrek aan visie 
verwijten. Die VVD-ers hebben het 
voordeel van een teveel aan gelijk 
want niemand verwacht van D'66 visie. 
Ik vraag mijn loodgieter ook niet voor 
te gaan in gebed die schaarse keer dat 
ik hem in mijn huis weet te krijgen. 
Maar in de technische benadering ver
wacht ik wel visie, zowel van de lood
gieter als van D'66. Helaas, het ge
loof in het Perfecte Systeem speelde 
ook de opstellers - en zeker de amen
deerders -van het Beleidsplan parten, 
en weinigen van hen hebben begrepen 
dat er geen systeem zo volmaakt is of 
de mensen die erin moeten werken 
weten binnen ~~n generatie er hutspot 
van te maken. 

Bestuurlijke vlak 
Neem het ondenkbare geval dat een 
groot deel van het Beleidsplan inder
daad zijn weg vindt naar het bestuur
lijk vlak. Dat zou zonder meer - en 
daarover is getheoretiseer in de 
richting van computers e. d. niet no
dig - met een forse uitbreiding van 
het ambtenaren -apparaat gepaard 
gaan. En dan zal D'66 geconfronteerd 
worden met een bestel dat nog "ver
moeider en zieker" is dan hetgeen de 
Democraten in 1966 aantroffen op 
politiek en. pa:rlementair gebied. nl. 
de executieve zuil van Nederland's 
tria politica, de overheid en haar 
ambtenaren. 
Ik zal trachten niet te spreken van 
overheids-personeelsbeleid want dat 
is er niet. Maar in het systeem van 
recrutering, opleiding, promotie en 
afvloeiing kan ik het woord laten aan 
een - hij blijve anoniem - ambtenaar 
van het rijk, die in een boutade het 
bestel samenvatte als te worden be
heerd door een "mafia van congenitale 
idioten, achtergelaten in het slib". 

DEMOCRAAT 

Het beeld suggereert inteelt en mala
fide praktijken, verloedering, ver
zanding en verturving. 
Wanneer.men zich afvraagt hoe dat 
komt, dan is het antwoord deels dui
delijk: niemand van het parlement en 
elders in de politiek heeft zich ook 
ernstig beziggehouden met het beleid 
van Nederlands grootste werkgever, 
de Overheid, Ongecontroleerd, met 
een opzet uit de jar en ·van voordat een 
Oranje van stadhouder tot monarch 
omhoogviel, vergroeide en verkanker
de het ambtenaren-bestel in rijk, 
provincie en gemeenten en wat er al
lemaal aanpalend is, tot de onontwar
bare Sargassozee waarin de ratten
koning der personeelsdiensten onder 
leiding van de minister van Binnen
landse Zaken zijn putride bestaan 
voort vegeteert. 
Een korte omschrijving is noodzake
lijk. De overheidsdienst is niet ~~n 
eenvormige dienst. Behalve de rijks
dienst zijn er ontelbare dienstjes en 
diensten met eigen systemen; de be
roepsmilitairen, de rijksaccountants
dienst, de buitenlandse dienst, de be
lastingsdienst, rijkswaterstaat, de 
cultuurtechnische dienst etc. etc .. 
En dan zijn er nog talloze semi-over
heidsinstellingen en -diensten, ieder 
met eigen stelsels. 
Een der grote lacunes is het ontbre
ken van wat de Engelsen noemen een 
"civil service", een corps van be
roepsambtenaren, die horizontaal 
door alle overheids-apparaten kunnen 
trekken. Ambtenaren die inderdaad 
"beroeps" zijn, d.w.z. als geen ander 
weten hoe de politieke wil van het volk 
in uitvoerende zin te vertalen en welke 
openbare middelen w~~r en met welke 
prioriteit moeten worden gebruikt. 
Neen, die is er niet, en de stakker 
die van een departement naar een an
der wil verkassen moet de gehele 
lijdensweg der ambtelijke sollicitatie 
opnieuw doormaken, alsof hij niet 
reeds voor ~~n en dezelfde werkgever 
werkte ... maar dit is een detail. 
Wat w~l het geval is: de minister van 
Binnenlandse Zaken beoordeelt de 
noodzaak en de organisatie van andere 
departementen en dit gaat dan onge
veer als volgt. 

Stoel 

Een departement behoeft voor een be
paalde taak een hooggekwalificeerde 
medewerker; op Binnenlandse Zaken 
staat deze functie - men spreekt van 
"stoel" jawel - geboekt voor commies. 
Nu kan er hoog en laag geredeneerd 
worden, maar het ministerie krijgt 
slechts bij hoge uitzondering een re
ferendaris of administrateur voor die 
"stoel", waarbij een der argumenten 
is dat "andere departement dat ook 
niet zo hebben". (Het is de Inspectie 
van Binnenlandse Zaken uit hoofde van 
hun gestel onmogelijk anders dan met 
v~rgezochte vergelijkingen oordelen 
op te stellen). Nu is het behoeftig de
partement gered als er op haar ter
rein een "dienst" opereert, zeg maar 
het leger, of de buitenlandse dienst. 
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Deze zijn onafhankelijk van Binnen- i 

landse Zaken, kennen een eigen pro
motiebeleid en staan dus sterker tegen• 
over de departementsambtenaren. Ge· 
volg" het desbetreffende departement 
(het hoeft niet Defensie of BZ te zijn) 
krijgt een Eerste secretaris of een 
majoor toegespeeld, die, met behoud 
van zijn eigen salaris, de laaggewaar· 
deerde, maar voor het departement 
zelf essenti~le stoel bezet. 
Dit systeem "job in rank" versus 
"man in rank" heeft een ander gevolg. 
Ministeries die gemakkelijk over zo'n 
dienst knnnen beschikken (zeg maar 
Defensie, BZ, Waterstaat) krijgen 
uiteraard sneller op hun verzoek te 
horen: als jij die functie dan zo hoog 
waardeert, zet je er maar een - vul 
maar in: ambassaderaad, majoor, 
hoofdingenieur - op, maar een referen· 
daris krijg je niet, want die stoel is 
niet als zodanig gewaardeerd. (Dit 
zijn letterlijke woorden waarmee 
dergelijke gesprekken worden ge
voerd). 
Aangezien dit systeem niet geldt voor 
lagere tot laagste ambtenaren, is het 
niet vreemd dat in aUe overheidson
derdelen een afzichtelijke groei van 
dezen te cons tater en is, en dat de 
steeds schaarser wordende hoofd
ambtenaren steeds meer ten offer val· 
len aan overwerkingsverschijnselen 
en dat het animo om in rijksdienst te 
gaan werken, behalve in een gespeciall• 
seerde dienst, vrijwel nihil is. 

Plannen 

Het is ook duidelijk dat personeels
chefs van verschillende departemen
ten door de argumenten van Binnen
landse Zaken dermate vermoeid ge
raken, dat zij reorganisatieplannen 
van hun eigen ministers niet meer 
wensen te bespreken, en reeds tegen 
hun eigen leiding roepen: "Binnen
landse Zaken vindt dat nooit goed; 
vergeet die plannen maar". 
Het is ook duidelijk dat sommige per
soneelschefs meer en sommige minder 
"toegang" hebben tot Binnenlandse 
Zaken, dat er soms een soort koe
handel ontstaat waarbij wel eens be
denkelijke zaken passeren (Een 
aforisme doet de ronde: een perso-
neelsdienst is er niet voor het pers?· I' 

neel, maar is er om zich te debrowl
leren uit problemen die ontstaan om- 1 

dat er nu eenmaal personeel is). 
Kortom, zolang dit archaisch systeem, 
dat wellicht ooit heeft gewerkt toen er 
per departement 25 ambtenaren onder 
~~n referendaris werkten, nog voort 
vegeteert - en dat zal het omdat geen 
politieke partij zijn vingers in nog 
meer drek wil steken - zolang kan 
D'66 prachtige beleidsplannen opzet
ten al dan niet met visie. Maar D'66 
late iedere hoop varen dat die plannen 
ooit in bestuurlijke realiteiten zullen 
worden vertaald, zolang het niet z~lf 
het overheidsapparaat, al was het ai
leen op dit punt, te lijf gaat met zuig
nap en loodzaag, zoals het loodgieters 
betaamt. 
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Besluitenlijst en kort verslag handelingen 

Algemene Ledenvergadering van 19 en 20 december 1970 

te Breda 

~sleiding: Verhaar, algemeen congresvoorzitter, Mevrouw Soeten
horst de Savornin Lohman, Baehr en Rood, congres
voorzittcr, 
W. Schouten, congressecretaris. 

ll£l_eidsplaf1__ : tekst in Democraat nov. 1970 (CD) 
amendementen enz. in Democraat dec. 1970 (AD) 

~da 19 december 1970, zoals uitgevoerd 

a Opening· 
b He~eling van werkzaamheden 
c Rede fractievoorzitter van Mierlo 
d Politieke verantwoording HB 
' Organisatorische verantwoording HB 
I lnleiding beleidsplan 
g \'aststelling reglementen verkiezing 2e kamerleden 
h Citslag regionale voorverkiezing 2e kamerleden 

· Tijdens de middagpauze : presentatie en verkiezing HB-leden 
- Tijdens de dinerpauze presentatie van de 2e kamerkandidaten; 

de stemming over de Jijstvolgorde vond 
p!aats 19 en 20 dec. 

~nda 20 dee. 1970, zoals uitgevoerd 

t Beraadslaging be!eidsplan 
I l'erkiezing en toespraak Jijsttrekker 
k Vervolg beraadslaging beleidsplan 
I Vaststelling beleidslijnen, met behandeling van erop betrekking hebben

de resoluties 
m Sluiting. 

Imadering van 19 dec. 1970 

0 Qjlen~ Voorzitter Beekmans opent te 11.05 uur de ALV van D'66. 

h 1\egeling van werkzaamheden 

h 1 Notulen ALV Rotterdam 3. 4 en 5 april (Besluitenlijst in Demo
eraat mei 1970) worden goedgekeurd. 

b 2 Motie van Orde van Afd. Rotterdam inzake strakke reglementering 
congresdiscussies, overgenomen door Centrale Werkgroep en 
mede ondersteund door HB en Congresleiding, aanvaard. 
Tekst: 

De ledenvergadering van D'66 Rotterdam bijeen op 14-12-'70 
overwegende dat de verschillende congressen van D'66 door ge
brekkige organisatie niet tot duidelijke politieke meningsvorming 
konden komen. 

overwegende voorts 
dat het congres Breda op 19-20 dec. 
dat het Beleidsplan moet vaststellen zich geen onduidelijkheid in 
de meningsvorming en de presentatie van de besluiten kan permi
teren drin[,'i er bij het HB op aan de congresleiding op te dragen 
vanaf het begin van het congres een strakke reglementering door 
door te voeren door b. v. vanaf het begin de spreektijd in te per
ken duidelijke presentatie van te nemen besluiten o. a. middels 
audiovisuele middelen slechts in uiterste gevallen het woord over 
de orde te verlenen en slechts in uitzonderlijke gevallen stukken 
in behandeling worden genomen welke niet voor het congres be
kend waren aan de !eden en gaan over tot de orde van de dag. 

b 3 Motie van Orde van Reglementencommissie (AD, bl.19, 1. k., 1.1.) 
Sprekers : Zeven (RC), Nagtegaal (HB), de Goede. Verworpen 

b 4 Voorstel van Orde Rapportagecommissie (Boeren) om HB te kie
zen in twee ronden: dec. 1970 7 !eden i. p. v. de 7 om persoon
lijke redenen afgetreden HB-!eden, en in febr. 1971 de overigen. 
Aanvaard. 

b 5 Voorstel van Orde HB (Moerkerk) om Kascommissie, Geschillen
commissie, Rapportagecommissie en Programmacommissie in 
febr. 1971 te doen samenstellen. Aanvaard. 

b 6 Kotulencommissie : van der Linden, van Miltenburg, de Neree 
benoemd. 

b 7 Stemcommissie : Boon, Koenen, Meurkens en M. Schouten be
noemd. 

b 8 Agenda 19 en 20 dec. als bovenaangegeven aanvaard. 

· Resolutie van Wilbers en anderen inzake proces Burgos, luidende 
llet congres van D'66 op 19 december te Breda in vergadering bijeen, 
betuigt zijn sympathie met de demonstratie van heden tegen het Burgos
proces in Spanje en •craagt het HB bij de Spaanse ambassadeur namens 
o:66 te protester en tegen de volstrekt ondemocratische gang van zaken 
biJ dit proces en tegen de verwerpclijkc behandeling van politieke ge
langenen door de 1:ipaanse overheid. 

c Rede fractievoorzitter van Mierlo. 

Zie tekst elders in dit nummer afgedrukt. 

d Politieke verantwoording HB (CD, bl. 3 vlg.) 
Sprekers : Beekmans (HB), Moerkerk (HB). 
Tekst voor kennisgeving aangenomen. 

e Organisatorische verantwoording HB (AD, blz. 12 vlg.) 
Sprekers :Koster, Jager, Nagtegaal (HB), van Leeuwen (HB), Wester

laken. Tekst voor kennisgeving aangenomen. 

- Voorstel eenmalige contributieverhoging 1971 (AD, blz.19) 
Sprekers : Coorengel, van Wijk, Wolters, Rijsdorp, Beekmans (HB), 

de Bres, Mevr. Janssen, van der Kolk, Ovezall,Meinsma, 
Dijsselbloem (HB). 

Besloten wordt : a) instelling van een jarig introductielidmaatschap 
van f 20,-- per jaar; 

b) contributie voor !eden met een inkomen lager dan 
het minimuminkomen : f 15,-- per jaar; 

c) een voorstel-de Bres om de voorgestelde eenmali
ge contributie-verhoging permanent te maken te 
verwerpen; 

d) het HB-voorstel overigens te aanvaarden. 

- Financieel Overzicht (AD, biz. 44) 
Tekst voor kennisgeving aangenomen. 

Inleiding beleidsplan 
Spreker : van Beekhuizen (Centrale Werkgroep) 
Motie van Orde van de afd. Voorburg, en andere afdelingen, en indi
viduele !eden luidende; 

Het Congres van D'66 
Bijeen in Breda op 19 en 20 december 1970 
Overwegende dat op het beleidsplan 1971 - 1975 een 

groat aantal amendementen is ingediend; 
dat lange discussies over detailpunten 
ten koste gaan van de duidelijkheid; 
dat duidelijkheid van D'66 op dit moment 
een eerste vereiste is; 

Besl uit de discussies te beperken tot de grate lijnen van het 
beleidsplan en de sekties op te dragen alleen de belangrijkste 
controversiele kwesties aan te geven voor discussie in de 
plenovergadering. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Aanvaard. 

- Te 13.45 uur wordt de vergadering geschorst tot 17.35 uur om de ALV 
gelegenheid te geven het beleidsplan in sectievergaderingen te behan
delen. 

- Uitslag verkiezingen HB. Gekozen : Mevr. van der Scheer - van Essen, 
Mevr. Venema- Noordhoff, en Feenstra, Geelen, Lopes CardozoJ 
Schouten en van den Wildenberg. 
Lopes Cardozo heeft na beraad zijn benoeming niet aanvaard. In zijn 
plaats verkozen verklaard : Hoogendoorn. 

- Resolutie inzake de onlusten in Polen, van Bloema en Dake, 
luidende: 

Het congres van D' 66 in Breda bijeen 
heeft met verontrusting kennis genomen van het optreden van politie 
en militairen in Gdansk, S zeczecin en andere poolse steden bij de on
derdrukking van demonstraties tegen prijsverhogingen van een aantal 
eerste levensbehoeften 

spreekt als zijn mening uit dat het gebruik van vuurwapens bij dit op
treden buiten iedere verhouding stand 

onderschrijft voorts de critiek, onder meer afkomstig van de zijde van 
de Italiaanse communistische partij, die het poolse regiem gebrek aan 
interne democratic verwijt 

verzoekt het Hoofdbestuur bovenstaande opvattingen ter kennis te bren
gen van de poolse ambassadeur in Den Haag 

en gaat helaas over tot de orde van de dag 
Aanvaard. 

- Motie van Orde van Reglementencommissie (AD, biz. 19, 1. k., 1. 2.) 
Sprekers : Zeven (RC), Nagtegaal (HB), de Goederen (RC), Stappers

hoef, van Wilgenberg. Verworpen. 

g Vaststelling reglementen verkiezing 2e kamerleden (CD, blz.10, vlg., 
AD, blz. 20, II ) 
Sprekers : Nagtegaal (HB), S. Schuyer, Mevr. v. d. Kaaden, van Leeu

wen, Zeven, de Goederen, van Dam, v.d.Burg, Redeker, 
Coorengel. 

- Amendement II, 1 (Nooteboom); Sprekers Nooteboom, v. d. Burg. 
Verworpen. 

Reglement regionale voorverkiezingen aanvaard. 
- Kandidaatsstelling 2e kamer (CD, biz. 6 vlg.). 

Sprekers : 13eekmans, Zeven, Wessel, Mcj. Goudsmit, de Goede, 
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Erens, van Montfoort, Niewenhuis, van Wijk, de Goede
ren, Nooteboom, Mertens, Mevr. Versnel, Adriaanse, 
Heijn, Bark, Apon, van Mierlo, Boeren, van der Poe!, 
Geelen. 

Besloten wordt : a) instelling eenmalig reglement m. b. t. lijstvolgorde 
2e kamer-candidaten 

b) vaststelling lijstvolgorde te doen tijdens ALV 19 
en 20 dec. 1970. 

- Landelijke of regionale lijst(en) 
Sprekers : Nagtegaal (HB), van Montfoort, Mej. Goudsmit, Hijmans, 

Geelen, Wessels en 3 anderen 
Besloten wordt : uit te komen met een landelijke lijst. 
- Motie Brinkhorst, Bloemhof, Dekker en Mevr. Soetenhorst, 
luidende: 

Het Congres van D'66 
Van mening dat bij de verkiezing van kamerleden de persoonlijke kwa
liteiten en "politieke vaardigheden" voorop dienen te staan 

Anderzijds van mening dat een zekere spreiding van D'66 kamerleden 
over het gehele land gewenst is, in het be lang van een betere band 
met de burgers 

Spreekt de wens uit 

dat voor het geval de verkiezing van D'66 kandidaten voor de Tweede 
Kamer een te sterke vertegenwoordiging van een of meer regio's te 
zien mocht geven, de in de Kamer verkozen leden in onderling overleg 
zullen regelen welk lid c. g. welke !eden naar die regio' s zullen ver
huizen waar geen D'66 Kamerleden wonen 

en verzoekt 

degenen die zich kandidaat hebben gesteld zich uit te spreken of ZlJ 

bereid zijn in geval van verhuizing een verhuizing te overwegen. 

Sprekers : Brinkhorst, Fiege, NieWehuis. 
Aanvaard. 

- Staart van landelijke lijst 
Sprekers : Hijmans (HB), van Mt.lrlo, Redeker (Verkiezingscommis
sie), van Montfoort, 

Besloten wordt : de vaststelling van een staart van max. 5 candidaten 
te delegeren aan Verkiezingscommissie, in overleg 
met HB 

h Uitslag regionale voorverkiezingen 2e kamercandidaten 
Redeker (Verkiezingscommissie) deelt uitslag mede. 

Groep van 57 personen waaruit de D'66 kandidatenlijst voor de 2e Ka
mer kan worden vastgesteld. 

Friesland 4. Noord Holland 8. 
1. G. Seinen 1. H. A. F. M. 0. van Mierlo 
2. R. Straatsma 2. A.M. Goudsmit 
3. A. C. de Haan 3. E. C. Visser 
4. G. M.A. Lekkerkerker 4. G. Nooteboom 

5. Ch. Mertens 
Groningen 4. 6. H. W. M. Stokvis 
1. J. F. Jansen 7. F.A. Hijmans 
2. B. H. Dommering 8. A.M. Schouten 
3. E. J. Heeres 
4. J.A. W. M. J. Kortmann Zuid Holland 9. 

1. A. de Goede 
Drenthe 3. 2. E. Nypels 
1. M. Dijkstra 3. M. B. Engwirda 
2. A. H. van Drooge 4. Mevr. A. E. M. Kouwenhoven 
3. D. J. Jasper -de Sain 

5. E. H. Schuyer 
Overijssel 5. 6. E. C. Reinhardt 
1. S. Schuijer 7. Mej. E. M. Veldheer 
2. F. P. Boelens 8. P. Pappenheim 
3. C. R. Cornelisse 9. J. C. Schippers 
4. J. B. Coorengel 
5. J. Th. M. Traag Zeeland 3. 

1. 0. H. van der Weij 
Gelderland 5. 2. J.A.P.M. Beekmans 
1. C. M. Hupkes 3. A. R. van der Burg 
2. J. M.A. Franse 
3. E. Schiks Noord Brabant 7. 
4. S. A. Heijn 1. W. A. F. Wilbers 
5. A. J. M. van Miltenburg 2. Mevr. N.de Boer-Veltman 

3. P. C. Rietveld 
utrecht 5. 4. K. P. Bloema 
1. J. C. Terlouw 5. G. Z. Braun 
2. W. C. Fiege 6. B. P. A. de Bont 
3. W. G. Blaauw 7. J. J. M. M.P. Meurkens 
4. P. van Schilfgaarde 
5. R.A. deWidt Limburg 4. 

1. J. G. H. de Vaan 
2. E. J. van Litsenburg 
3. M. J. J. A. Imkamp 
4. P. C. Tielrooy 

- Congresleiding deelt mede, dat de stemming schriftelijk met toepas
sing van systeem vd Bergh zal geschieden. Stembiljetten kunnen wor
de.n ingeleverd op 19 dec. tot 20.30 uur en op 20 dec. tussen 10 en 
12 uur. 

- Eenmalig reglement verkiezing lijstaanvoerder (AD, biz. 21, IV) 
aanvaard. 

VERGADERING 20 DEC. 1970 
i. Beraadslaging beleidsplan 

- Beleidsplan in CD, hlz. 15 t/m 43, met de aanvullende voorstellen 
van de Centrale Wcrkgroep, rondgedeeld ten congresse en gevoegd 
bij deze besluiten/handelingen-lijst. 

FINANCIERING VAN m-;T BELEIDSPLAN 

Aanvullende voorstellen van de centrale werkgroep 

A. FINANCIELE SPECJFICATIES: 

De financiele en makro-eeonomische consequenties van het ontwerp be
leidsplan zijn in de afgclopen weken met vertegenwoordigers van het 
centraal planbureau dooq.;esproken. Dit, alsmede een nadere bezin
ning op de oorspronkelijk gepubliceerde cijfers, is voor de centrale 
werkgroep aanleiding gcwcest het congres voor te stellen om bij de 
behandeling van het beleidsplan uit te gaan van de volgende wijzigingen 
in de cijferopstelling: 
1. Hoofdstuk II, par. 3 (volkshuisvesting): 

a. in de oorspronkelijke opstelling is een bedrag van 800 miljoen 
ten laste van de kapitaalmarkt opgenomen, nodig voor de verho
ging van de wonin~bouwproduktic tot 140.000 woningen in 1975. 
Dit bedrag komt te vervallen, aangezien tegenover deze inves
tering een nog grotere besparing staat in de vorm van het Pen
sioen en Spaarloonplan D'66. Teneinde dubbeltelling te vermij
den wordt voorgesteld om de post van 800 miljoen te vervangen 
door een p.m. -post. 

b. het in de oorspronkelijke opstelling als p.m. -post opgevoerde 
saldo van de afbraak van objectsubsidies en toekenning van indi
viduele huursubsidies wordt door ons geraamd op 350 miljoen 
in 1975. Dit saldo brengt evenwel geen wijziging in de totaalcij
fers, aangezien dit saldo zal worden bestemd voor stadsrecon
struktie. 

2. Hoofdstuk II, par. 5 (verkeer en vervoer): 
Nadere bezinning in de werkgroep verkeer en vervoer van D'66 
heeft geleid tot de vol ~cnde conclusie. 

Uitgaande van de wenselijkheid van de totstandkoming van goede ver
bindingen met de randgewesten enerzijds en outlasting van het stede
lijk verkeer door middel van aanleg van ringwegen rond de grote ste
den anderzijds is het on~ewenst de uitbreiding van het wegennet in 1977 
terug te brengen van 3% per jaar naar 1~'7o per jaar. Voorgesteld wordt 
een terugbrenging tot 2'/,, per jaar in 1975. Dit betekent dat de oor
spronkelijke besparing van 900 miljoen in 1975. Aangezien de voorge
stelde verbetering van hel openbaar vervoer ten bedrage van 300 mil
joen ongewijzigd wordt gchandhaafd, is de uiteindelijke besparing van 
de paragraaf verkeer en vervoer 300 miljoen in 1975. 

3. Hoofdstuk IV, par. 1 (welvaartsverdeling in Nederland): 
a. Verhoging van de AOW uitkeringen tot het niveau van het netto 

besteedbare minimumloon kost geen 875 mi!joen, zoals oor
spronkelijk geraamd, maar 1600 miljoen in 1975. Aangezien 
de AOW premies aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, 
ontstaat door deze claim tevens een belastingderving van 400 
miljoen. Deze wijziging is het gevolg van het feit, dat wij in 
de oorspronkelijke opstelling er geen rekening mee hebben ge
houden dat bij de bcrekening van deze claims in het rapport van 
het Centraal Planlmreau reeds een strukturele verhoging van de 
AOW- en AWW uitkeringen van 3';0 per jaar was verondersteld. 

b. Omvorming van de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAP) 
tot een volksverzekcring kost geen 430 miljoen zoals oorspron
kelijk geraamd, maar 730 miljoen in 1975, waarin inbegrepen 
200 miljoen voor de zogenaamde oude invaliden, d. w. z. diege
nen, die v66r 1 juli 1967 (de datum van inwerkingtreding van de 
WAO) reeds invalide waren. Aangezien ook deze premies af
trekbaar zijn, ontstaat ook hier een belastingderving, en wei 
van 200 miljoen. 

4. Hoofdstuk V, par. 2 (dcfensie): 
De extra bedragen, die vrij komen als gevolg van handhaving van 
de defensie-uitgavcn op hetzelfde relatieve niveau van 3, 6% van het 
nationaal inkomen, zijn bij nader inzien te hoog in verhouding tot 
het doe!, waarvoor zij bestemd zijn (grondige herstructuering van 
defensie-apparaat). Ons voorstel is om de daarvoor vrijkomende 
middelen te halveren, hetgeen een besparing oplevert van 280 mil
joen in 1975. 

5. Enkele minder belangrijke wijzigingen betreffen verder: 
a) verhoging van hot totaal van hoofdstuk I van 760 miljoen tot 

780 miljoen in 1975 
b) in hoofdstuk II, par. 2 (ruimtelijke ordening) voor de p.m.

post "aanlcg groenelementen van formaat enz". 
invullen een bedra~ van 90 miljoen in 1975 

c) in hoofdstuk III, par. 1 (wetenschap) de,post "toekenning studie
toelagen aan 1 00'';, van aile studenten enz". veranderen van 350 
miljoen in 1975 

d) in hoofdstuk IV, par. 1 (welvaartsverdeling in Nederland) "in
veering van het JH'n~ioen- en spaarloonplan van D'66" verande
ren van 1075 mil joL'Il in 1000 miljoen in 1975 

e) in hoofdstuk 1\' p;ll'. 2 (welvaartsverdeling in de wereld) "ver
hoging van de Ncdt•rlandse ontwikkelingshulp enz". veranderen 
van 400 miljocn in :120 miljoen 

6. Nude financiiilc spccificaties nader zijn gepreciseerd en de voor
naamste p.m. -poston in cijfers zijn omgezet, ljjkt het ons niet 
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Ianger noodzakelijk een post Onvoorzien in de orde van grootte van 
1140 miljoen te handhaven. Wij stellen voor deze post te verlagen 
tot 395 miljoen in totaal, onderverdeeld in 275 miljoen via de Rijks
begroting en 120 mi!joen via de sociale verzekeringen. 

Bovengenoemde voorstellen brengen de vo!gende wijzigingen in de 
totaaJstand met zich mee: 

FINA]'lCIELE CONSEQUENTIES VAN HET BELEIDSPLAN 

Hoofdstuk Omschrijving Totaal Via Rijks- Via soc. Overige 

III 

IV 

begroting 
Open samenleving 780(760) 780(760) 

Leefbaarheid 

Wetenschap en 
Technologic 

Rechtvaardige 

1015(1460) 115(-240) 

1390(1360) 1390(1360) 

verdeling van de 3700(2280) 1420(900) 
welvaart 
Vrede en 
veiligheid 

Onvoorzien 

-280(p. m.) -280(p. m.) 

395(1140) 275(570) 
7000(7000) 3700(3350) 

900(1700) 

2280(1380) 

120(370) 
2400(1950) 900(1700) 

\B. De tussen haakjes geplaatste getallen zijn de cijfers van de oorspron
kelijke opstelling. 

B. CONSEQUEKTIES VOOR DE BELASTINGDRUK: 

1. Uit het bovenstaande blijkt, dat de totaalkosten van het beleidsplan 
ongewijzigd zijn gehandhaafd op een niveau van 7 mi!jard in 1~175. 
Van deze 7 miljard loopt in de nieuwe opstelling 3700 miljoen via 
de Rijksbegroting. Deze 3700 mi!joen is echter weer onder te ver
delen in twee afzonderlijke elementen, nl. een uitgaveverhoging 
van 2600 mi!joen en een belastingverlichting van 1100 miljoen, t. w.: 
a. 500 mi!joen tengevolge van de optrekking belastingvrije voet 

en verbetering fiscale positie van de gehuwde werkende vrouw 
b. belastingderving als gevolg van de verhoging van de AO\V

premies (400 miljoen) en de WAO-premies (200 mi!joen). 
1. Wij gaan er nog steeds van uit, dat uit bestaande groei van de Hijks

middelen in de komende vier jaar - 8 miljard in 1975 - een kwart 
beschikbaar zal zijn voor de financiering van nieuwe taken (zie de 
tekst van hoofdstuk VII), hetgeen betekent dat van de 3, 7 miljard 
ca. 1, 7 miljard aan nieu\ve dervingsmiddelen moet worden gevon
den. 

3. De consequenties voor de belastingdruk van het ongewijzigd beleid 
plus integrale uitvoering van het beleidsplan \vorden door ons ge
taxeerd op gemiddeld 0, 4 tot 0, G';;; per jaar, welke drukverzwaring 
van de afgelopen kahinetsperiode. l!et streven blijft er op gericht, 
dat - conform ons programn1a - een eventuele drukverschuiving 
van dirccte naar indircctc belastingen zo gering mogelijk blijft. 

C CONSEQUENTIES VOOR DE HEELE VERBETERING VAN I!ET 
VIUJE BESTEEDBAAH INKOMEN: 

\'ol~cns hel Centraal Planbureau kan worden verwacht, dat de 
recle vcrbetering van het besteedbaar inkomen in de komende ja
ren ;;cmiddeld 3 a 31(,( bedraagt. lntegralc uitvoering van het be
lciclsplan van D'66 komt er op neer, dat deze reele inkomensver
IJetering ca. 1 1,:;~ geringer zal zijn. 

Namens de centrale werkgroep 

A. de Goede 

M. Engwirda 

Amendementen in AD, biz. 22 t/m 37; overgenomen amcndementen in AD, 
,lz. 3~ t/m 4:3. 

·De congresleiding deelt mede, dat in de sectievergaderingen een groot 
aantal amendementen zijn ingetrokken, andere a! dan niet gewijzigd zijn 
orergenomen, terwijl t. a. v. weer andere amende men ten in de secties 
;•.erd besloten tot niel- behandeling. 
De vorenbedoelde amendementen worden niet meer plenair behandeld, 
erena!s die amendementen, die in de secties niet het vereiste doorzen
dingspercentage hebben behaald. 

· Besloten wordt in volgorde te behandelen de hoofdstukken II, III, IV, I, V, 
1'1 en VII. 

11 Hoofdstuk II (CD, biz. 19 t/m 26) 

a Amendement 2. 5 (Drechtsteden) verworpen 

b Amendement 2. 11 (Nieuwenhuis) aangenomen 

Hoofdstuk II als geheel aanvaard 

2 Hoofdstuk lil (CD, biz. 26 t/m 31) 

a Amendement 3. 2 Alternatief 2 (AD, biz. 30) verworpen 

b Amendement 3. 2 Alternatief 1 (AD, biz. 30) aanvaard 

Hoofdstuk Ill als geheel aanvaard 

3 Hoofdstuk IV (C)), biz. 31 t/m 33) 

a Amendement 4. 11 a en 4.11 b, Alternatief 4 (AD, biz. 33, r. k.) 
aangenomen 

b Amendement 4. 11 a en 4.11 b, Alternatief 5 (AD, biz. 34 I. k.) 
aangenomE 

c Amendement 4. 9 (Nooteboom, AD, biz. 33 1. k.) verworpel) 

d Amendement 4. 12 (Til burg, AD, blz. 34, I. k.) aangenomen 

e Amendement 4.12 (de Goederen,4e alinea, AD, biz. 34, r. k.) 
verworpen 

Amendement 4. 14 (Breda, biz. 34, r. k.) : a en b ingetrokken 
c en d verworpen 

g AmcnJement 4. 15 (Nooteboom, AD, biz. 35,1. k.) verworpen 
h Amendement 4. 6a (Centrale Werkgroep, AD, biz. 42, r. k.) 

aanvaard 
i Amendement 4. 27 (Maassluis I Maasland, AD, biz. 35, I. k.) 

verworpen 
- Motie van Orde van Groot en Hoogendoorn, luidende: 

Het Congres van D'66 op 20 december 1970 bijeen. 
Be~luit de sluitingstermijn van het inleveren van stembiljetten voor 
de definitieve volgorde van kamerkandidaten te stellcn op 20 decem
ber om 17.00 uur 
Aanvaard. 
Als gevolg hiervan wordt de stembus heropend, en de sluitingstijd 
bepaald op zondag 20 dec. 17 uur. 

Verkiezing lijsttrekker, en toespraak van Mierlo 
- Kandidaten : Mej. Goudsmit, van Mierlo, Imkamp, gesteld door der

den en Coorengel 
Sprekers : Niewcnhuis, Hedeker, Kaper, Mej. Hoolvink, van Dam, 

Mej. Cruyff, Jasper, van Montfoort. 
Mej. Goudsmit en Imkamp trekken zich terug. 

Gekozen : van Mierlo, die een korte toespraak houdt. 

k Vervolg beraadslaging beleidsplan 
Hoofdstuk IV 
a Amendement 4. 1 (van Litsenburg, AD, biz. 32, I. k.) aanvaard 
b Amendement 4. 2 (Nooteboom, AD, biz. 32, r. k.) verworpen 
c Amendement 4. 6a (Westland, AD, biz. 33, I. k.) verworpen 
d Amendement 4. 5 en 4. 7 (Mevr. Kouwenhoven, AD, biz. 33,1. k.) 

aanvaard 
e Amendement 4. 3 en 4. 7 (Mevrouw Rijsdorp/Leidschendam,AD, biz. 

33 1. k. ) aanvaard 
Amendement 4. 15 (Dijsselbloem, e. a. , AD, biz. 35,1. k.) aanvaard 

g Amendement 4.16 (Doetinchem,AD, biz. 35, I. k.) verworpen 
h Amendement 4. 2 (Mevr. Kouwenhoven,AD, biz. r. k.) aanvaard. 

Hoofdstuk IV als geheel aanvaard 

Hesolutie van Afd. Leiderdorp, Dijkstra en Brinkhorst, na wijziging 
luidende : 

Het Congres van D '66 
van mening dat uitsluitend vergaand gezuiverd industrieel afvalwater 
op zec 1nag· worden geloosd 
en spreekt derhalve zijn afkeuring uit over de uitvoering van het zo
genaamde ''smeerpijpproject" in Oost-Groningen, zoals dat nu ter ta
fel ligt. 
Aanvaard 

- Motie van Orde van de Wit (Friesland) en ten Dolle (Afd. Zwolle) 
luidende : 

ORDEVOORSTEL 
Het kongres besluit om de moties Hoofdbestuur, Drechtsteden en Oegst
geest (v. L. Campagne) 
aan het begin van de middag in behandeling te nemen 
Verworpen 

4 Hoofdstuk I (CD, blz.16 t/m 19) 
a Amendement m. b. t. blz. 16 ad I CD (AD, blz. 22, r. k.) verworpen 
b Amendement 1. 8 (Fiege, AD, biz. 23, r. k.) aangenomen 
c Amendement 1. 8 t/m 1.12 (Breda, AD, biz. 23, r. k.) verworpen 
d Amendement tussen 1. 8 en 1. 9 (Voorschoten, AD, blz. 23 rk/24 

lk) aangenomen 
c Amendement 1. 11 (Hoogland, AD, blz. 24 1k/25) verworpen 
d Amendement 1. 17 (Breda,AD, biz. 24, r. k.) verworpen 
e Amendement 1. 24 (Mertens, e. a. ,AD, biz. 25 1. k.) aangenomen 

- Motie van van der Marek en Fiege, Juidende: 

De Algemene Ledenvergadering D'66 

overwegende: 
- dat het beleidsplan nog geen paragraaf cultuurbeleid bevat; 
- dat dit een ernstig tekort is; 
- dat het a!snog in het beleidsplan inbrengen van zulk een paragraaf 

onmogelijk is wanneer dit wordt overgelaten aan een volgend congres 
omdat dit te kart v66r de verkiezingen in april 1971 zal plaats vinden; 
besluit: 
de centrale beleidsgroep op te dragen en te machtigen tijdig een tekst 
hiervoor te maken op basis van de tijdig door de indieners van amen
dementen hieromtrent en de werkgroep cultuur opgestelde teksten. 
Aanvaard. 

Hoofdstuk I als geheel aanvaard. 

5 Hoofdstuk V (CD, biz. 34 t/m 36) 
a Amendement 5. 2 (Dwingelo en Baarn/Soest,AD, biz. 35,1. k.) ver

worpen 
b Alternatieven beleidsplan 5. 19a en 5. 19b (CD, biz. 35, m. k.) 

Sprekers : Voorhoeve, Visser, Bloema, Foege, Patijn en Heller. 
Aangenomen tekst: 5. 19 Erkenning door Nederland van de Oder-
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Neisse grens en van de DDR, zodra een 
bevredigende regeling voor West- Ber!ijn 
is getroffen iri nauw overleg met de Re
gering- Brandt. 

Hoofdstuk V als geheel aanvaard. 

6 Hoofdstuk VI 
Besloten wordt de ingediende amendementen niet plenair te behan
deleri maar te verwijzen naar de Centrale Werkgroep, behoudens 
het amendement 10 (Meijer, AD, blz. 36 lk/rkl, dat na aanneming 
verwezen wordt naar de Werkgroep. 

7 Hoofdstuk VII 
a Besloten wordt aan de Centrale Werkgroep op te dragen de belas

tingverschuiving naar de indirekte belastingen nader uit te werken 
in de richting van de verhoging van de accijns op alkohol, motor
rijtuigenbelasting, benzine en suiker (biet) en niet in de richting 
van de dagelijkse levensbehoeften (b. t. w. ).(Voorstel Mertens e. a. 
AD, biz. 37 rk). 

b Besloten wordt aan de Centrale Werkgroep op te dragen, de finan
ciele consequenties van het Beleidsplan, zoals thans gewijzigd (glo
bale geschatte kosten 400 miljoen) nader le verwerken. 

Hoofdstuk VII a!s geheel aanvaard. 

Het Beleidsplan wordt als geheel aanvaard, met de opdracht het te 
herschrijven in voor ieder begrijpelijke taal, overeenkomstir,· een 
daartoe strekkende motie van Bloemhof, Costers, Dekker, 
luidende: 

Het congres van D'66 bijeen op 20 dec, 1970 verzoekt aan de centra
le werkgroep het beleidsplan te herschrijven in voor iedereen heg-rij
pelijke Nederlandse taal. 

- Resolutie van mej. van Diggelen, gewijzigd luidende 

D'66 enz. 

Besl uit aan het Hoofdbestuur op te dragen Suriname en de Neder
landse Antillen op de agenda van het eerstvolgende congres te zet
ten aangezien in het beleidsplan de problematiek van genoemde Jan
den volstrekt onvoldoende belicht wordt. 
Verworpen. 

- Resolutie, voorgesteld door Mertens en 8 anderen inzake het beleid 
van de fractie t. a. v. de recente loonmaatregelen, gewijzigd luiden
de: 

De Algemene Ledenvergadering op 19-20 december 1970 bijeen te 
Breda constateert dat met de afkondiging door de regering van de 
loonbeschikking en de goedkeuring daarvan door de Tweede Kamer 
een nieuw dieptepunt in de sociaal-economische verhoudingen is 
bereikt; 

dat immers de vertrouwensbasis tussen de regering, werk
nemers en werkgevers al wankel was en nu geheel is weggevallen, 
omdat de regering door deze beschikking van een onredelijk wan
trouwen tegenover de vakbeweging heeft blijk gegeven 

dat de nabije toekomst op sociaal-economisch gebied reden 
geeft tot grote bezorgdheid; 

ondersteunt het terzake door haar Tweede Kamerfraktie ingeno
men standpunt en de door haar rnede ingediende motie, waarin aan 
de regering gevraagd werd de loonmaatregel in te trekken; 

spreekt uitdrukkelijk haar vertrouwen uit in het door de vakbewe
ging op dit punt tot nu toe gevoerde beleid, met name waar zij 
zich 

vraagt aan de fraktie haar aktiviteiten op sociaal-economisch ge
bied voort te zetten door in dit kader in overleg te treden met de 
vakbeweging en de werkgeversorganisaties en voorts alles te doen 
wat in het parlementaire vlak mogelijk is teneinde het regerings
beleid om te buigen; 

verzoekt de sociaal-economische werkgroep de fraktie, het Hoofd
bestuur en de centrale werkgroep te adviseren over de gevolgen 
van deze loonmaatregel voor de uitvoering van ons beleidsplan. 
Aangenomen. 

Motie van tevredenheid van Kant en vele anderen. luidende : 

De A. L. V. op 19 - 20 december 1970 bijeen te Breda constaterende 
de dat de organisatie en Ieiding van dit congres te kwalificeren is 
als "uitstekend" : 

Spreekt haar dank uit aan allen die met de organisatie waren belast 
en gaat met vreugde huiswaarts. 
Aanvaard .. 

- Resolutie, ingediend door het afdelingsbestuur van Eindhoven e. a. 
luidende alsvolgt : 

De algemene ledenvergadering van de politieke partij Democraten 
'66, overwegende: 

- dat niet verzekerd is dat de te verzamelen gegevens van de 
niet voor statistische doch informatieve doeleinden zullen 
worden gebruikt; 

- dat een groot aantal experts werkzaam in de informatieverwer·
king hun medewerking aan deze volkstelling niet wensen te geven; 

- dat de wijze waarop de informatie verwerkt zal worden niet aan 
het publiel, bekend gemaakt is; 

- dat de gegarandeerde ontkoppeling van personen en gegevens niet 
is aangetoond; 

- dat de vernietiging van het informatiebestand nict is gegaran
deerd; 

- dat de 300 bij 500 meter indeling mogelijk misbruikt zou kunnen 
worden 

sprcekt als zijn oordeel uit : 

dat de g-eCnqueteerden door \·crwijdering van het aan hen toegeken
de nummer vermocdeliik hnn anonicmiteit kunnen waarborgen, en 
vraagt hct hoofdbcstuu~ het genoemde oordeel tc doen underzoeken 
en door te gevcn aan de afdclingsbesturcn. 

Deze resolutie wordt, nadat conform het verzoek van Ykema en 
vijf anderen Mej. Goudsmit de ALV heeft voorg;clieht 0\·er het 
standpWlt door de fractie ingenomcn n1. b. t. de komcndc volkstel
ling, vcrworpen. 

Vaststelling; beleiclslijnen, met behandelin~ van daarop betrekking; heb
bende resoluties. 

1 Hesolutie voorgesteld door de subregio Drechtstedcn, luidende 
overwcgende, dat erkent client tc worden dater gl'en reelc moge1ijk

hcclcn zijn om \'O{ir de ycrkiczingL'll \·an 1D71 n1ct an
dere partijcn tot cnigerlci samcmrl'rking te kon1en, 
die perspectie\·en OJX~nt \·oor een llH'erderheid die een 
regering kan vormcn: 

besluit: 

dat een vcrder onderzock zoals door het hoofdbestuur 
voorg·esteld slcvhts tijdv·erlies zal oplevcren: 

dat D'GG zclfstanclig de verkiezingen ingaat, en \Vel: 
a. op basis van het beleidsplan 
b. met aan\\"ijzing van de mensen die dit plan zullen 

uitvocren 
c. met ecn agressicve aanpak, die \Jenadrukt dat D'G6 

een alte·rnatief is ten opzichtc van aile andere par
tijen. 

2. Hesolutie voorg·esteld door Bosma, van Lookeren Campagne en de 
af:l. Oegstgeest luidendc 

De algemene ledenvergadering n:n de politieke partij Democratcn 
D'Gfi, overwegende - dat elk initiatief om met het oo;:; op de T\veede 

Kamerverkiezing;en in 1~71 in Nederland te ko
men tot een bundeling van progTe:-:)sieve krach
ten positief ~~;e\vaarcleerd rnoet worden; 

- dat deze progressie\·e krachtl'n met name aan
wczig zijn in de P\'(L\ en D' Gli, 

- dat door de aanvaarding \'an het progranuna 
Steenkamp de indruk is ~ewekt, dat deze pro
r:;res.sie\'e krachten ook in de E.V P volducnde 
sterk zouden zijn: 

- dat op grond hicrvan het initiaticf om te komen 
tot besprekingcn over cen regepr-akkoord tus
sen PvcL\, K\'P en D':)G rnoest worden toege
juicht; 

- clat de partijraacl van de 1'\'lL\ zich in haar rc
solutie dd. ~G september 1970 IJcreid getoond 
hecft intrekking van de zg11. anti--KVP 1notic te 
hevorderen, indien K\'P ruim.schoots voor de 
\·erkiczingen van 1971 kiest voor regeringssa
menwerking met de PvdA resp. met de in een 
progressief stembusakkoord samenwcrkende 
partijen: 

- dat de partijraad van de KVP ctd. 7 november 
1970 door prioritcit te geven aan de samenwer
king van de drie confessionele partijen, heeft 
Iaten zien dat de progressieve krachten in de 
KVP nog onvoldoende sterk zijn: 

- dat de impasse, die nu nog· steeds in de Kcder
landse politick bestaat, eist, dat ll'fili zijn be
leidsplan, waarvan de kwalitcit alleszins ac
ceptabel is, niet alleen aan de f\L,derlands.: 
kiezers voorlegt, maar in samenwcrking 1net 
andere prog-ressieve partijen; 

spreekt als zijn oordeel uit: 

- dat Nederland ecn regering dient tc krijgcn van 
een duidelijk progressieve signa! uur; 

- dat een kabinet steunend op de huit!ige coalitie 
van partijcn niet aan deze eis kan voldoen; 

- dat de Nederlandse kiezer v66r hij in 1971 zijn 
stem uitbrengt, hoe dan ook ell' mogelijkheid 
tot een duidelijke keus voor e'"' doelbewust 
progressief beleid geboden client tc worden; 

- dat de beleidslijn van D'G6 deZ<' reele keuze
mogelijkheid als basis client te hebben; 

geeft het Hoofdbestuur van D'66 in dringende o·cerwcging: 

1. In samenwerking met het partijiH·stuur van de 
PvdA en eventueel met andere zieh progrcssief 
opstellende partijen een stembusakkoord 1·oor te 
bereiden, inhoudende de samenstelling; van een 
minimum-programma, dat o. a. ;:;ebaseerd is op 
het eigen beleidsplan, en de prcsentatie van een 
kabinet, dat dit programma.uit zal voeren: 
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2. In het kader van dit minimum-programma te stre
ven naar: 

- overeenstemming over enige essentiele beleids
pnnten, waaronder maatschappelijke hervormin
gen, p;ericht op een grotere praktische g·elijkbc
rechtiging van de verschillende groepen in de 
samenlcving; 

- staatsrechtelijke vernieuwing in de richting van 
eon direkte demokratie, die do politiek \veer 
dichtcr bij de kiezcrs brcngt, hun cen direkterc 
invlocd geeft, en cen vcrdcre politieke versplin~ 
tering tcgengaai; 

- con gemeenschappeiijkc n1entaliteit \Vaarmee de 
feitelijkc politick moot worden gevocrd. 

l\csolutic voorgesteld door van Dam en 5 andcren, Juidende 

De Algemcnc Lcdenvorgadcring· van D'Gf) ie Breda bijeen op 19 en 
20 december 1970 

o\·envegende : dat de huidige binnenlandse politiekc situatie nwcr dan 
ooit ver~t dat D' GG zich blijft richten op een doorbrc
king van de partijpolitieke verhoudingen en op een cle
rnocratiscring van ons staatsrcchtelijk en maatschap
pelijk beslel 

constaterend: dat de gesprckkcn aan de basis, met name die ge
voerd zijn in het kader van het initiatief KVl'-1'\'ClA
D'GG,op dit n1ornent nog geen uitzicht hebben gebodcn 
op de totstandbrenging van een vooruitstrc\'cndc 
volkspartij 

stelt vast: D'GG is slechts dan bereid dee! te nemcn aan ccn par
lemcntair coalitiekabinet 
a. als de daaraan ten grondslag liggende kombinatie 

zich met hoofdlijnen voor een regeringsbeleid voor 
de verkiezingen hecft gepresenteerd en als zocfa=-
nig inzct is geworden \'Up de verkiezingen ;_ 

b. indien deelneming aan zo'n kombinatie ons inziens 
in de geldende omstandigheden de snclste weg zou 
zijn naar een grondige \·crnieuwing van ons partij
politiek en staatsrechtclijk bestel; 

c. als door zulk cen kombinatie ons beleidsplan in 
bclangrijke mate kan \vordcn verwezenlijkt 

gceft het Hoofdbestuur van D' Gfi in dringcnde overweging: 

In samenwerking met hct partijbc.stuur van de PvdA en eventueel met 
andere zich progressief opstcllcnde partijen een stcmbusakkoord voor 
te bereiden, inhoudende de samenstelling van een regerings-program
ma in hoofdlijnen dat gebasccrd is op het eigen beleidsplan, en de pre
sentatic \'an een kabinet, clat dit programma zal uitvoercn. 

4 Hesolutic van hot !113, luidende : 

De .~L\' van D'GG te Breda bijcen op 19 en 20 december 1970 

O\'erwegenclc, dat de huidigc binncnlandse politicke situatie meer dan 
ooit vcrh'i dat D'GG zich blijft richten op een doorbre
king van de partijpoliticke verhoudingcn en op een demo
cratiscring van ons staatsrcchtelijk en maatschappelijk 
bestel 

constatercnd, dat de gesprekkcn aan de basis, met name die gcvocrd 
zijn in hot kadcr van het initiatief KVP-PvdA-D'fiG, 
op dit moment nog gecn uitzicht hebbcn geboden op de 
totstandbreng·ing van eon vooruitstrcvcndc volkspartij 

stelt vast: D'Gfi is s!echts dan hcrcirl dec] tc nomen aan een parle
mentair coalitiekabinet 
a. als de daar:1:1n ten gronds1ag liggende komhinatic 

zicl1 .net hoofdlijnen voor con rcgeringsbeleid voor 
dC' \·erkiczingen hccft gcprcsenteerd en al~ zodani~ 
inzct is gc\\'orden \·an de verkiezingcn: 

lJ. ind1(•n dc1'lneming aan zo'n kombinatic on~ inzicns 
in de g~~·ldendc omE->tandighcdcn de snclstc weg zou 
zijn naar Cl~l1 g;rundiRc vernieuwing van ont; partij
politid.: 1:-n staatsrechtclijk IJestel: 

c. a}s doo1· :-:ulk een ko1nbinatie ons hcleidt;plan in be
langrijkc rnatc kan worden vcnvezenlijkt 

\"\'l'ZOl'kt hl't Jloufdiw:~! UUl' 

· na tl' doL'n g:tan of een sumcn\\'erkingsverband dat 
\'Oldo{'t aan hovengcnoenulc \'Oorwaarden met anderen 
mogelijk is 

- \ ;1n haar he\·inding'L'Il \'Crslag uit te- hrcngen aan ell> 
~\LV op 27 fchruari 1~71, opdat daar besU~t kan \\'Or

den of D'()() in een samenwcrkings\·crband met ancte
n.m dan \\'cl gehcel alleen de komende verkiezingcn 
zal ing-aan. 

- DL•zc reboluUes \\'Orden 1-{c•zanlcnlijk bchandclcl. 
Sprckers j\ieu1\enhuis, Bosma, Ilijmans, van JV1icrlo, \\'itting·, 

Oldc'niJUrg·, Postma, \"uuren.s, Brinkhorst, van I\lont
foon, IIcijn, van der Vcn, Fiegt>, Zccvalking, Stappcrs
hocf, Koot, van Dam, Bcekmans, lVlertcns. 

Hesolutic 1 - verworpen 
Hesolutie 2 - verworpcn 
Hcsolutic 3 - vcrworpcn 

- l\esolutie 4 van hot liB worclt met 73', stcmmen voor en 22',; tegen 

aanvaard, met dien verstande dat de delegatie van D'66, diet. z. t. 
zal praten met andere partijen wat haar samenwerking betreft niet 
bepcrkt zal zijn tot fractie en lll3-leden. 

- Een Amendement Westerlaken, op de aangegeven tekst, Juidende 

De ALV van D'GG, te Breda op 20 dec. vergadering bijPen 

verzoekt het lloofdbcstuur: 

cen openbare brief tc docn uitgaan aan alle zich progressief opstel
lende (alternatief noemende) partijen en aan de fracties 
van andere pal tijen met het verzoek zich aan te sluitcn bij bet be
leidsplan om op die basis te kunncn komen tot een alternatief voor 
de huidi[(e regcring 
Op basis van de binnengekomcn antwoorden op 27-2-71 te beslissen 
over dczc opstclling bij do vcrkiezingcn. 

- Sluiting 
Na ccn slotwoord van van Mierlo sluit fleekmans op 19.30 uur de 
ALV van D'G(i, en deelt mede dat de volgcnde ALV zal worden ge
houdcn op zalcrdag 27 februari 1971 in bet 1\. A. I. geoouw te 
Amsterdam. 

Voor de notulencommissic : 

M. F. F. A. de C\crec tot Babherich 

22. 12. 711 

REDE 
H. A. F. M. 0. VAN MIERLO 
OP CONGRES 0'66 IN BREDA 
19 20 DECEMBER 1970 
Dames en heron, 

Al.s je als partij na \·ier jaar aan hct cincl bent gekomen van een eerste r>io 
niersfase en op hct pw1t slaat een geheel nieuwe periode te beginnen, dan 
is er voldocndc n1atcriaal aanwezig om cen gehoor voor enige uren lam 
tc lcggen met con dicpgaandc analyse van \Vat or was, water gebeurd is 
en wat or komen gaat. Jc zou best eons even allcs op een rij willen zetten, 
al was bet aileen maar om tot bet helderc inzicht te komen. dater net zo 
min rcden is voor snorkendc zolfgenoegzaamhcid als voor het 11vader is 
nict boos, vader is vcrdrictig"-gezicht dat ecn goed D'GG-lid pleegt te 
trckken, wannccr hij hct over zijn cigcn partij heeft. 

U heeft niels te vrezen. Een van de beste tekenen a an bet begin van dit 
congrcs is, dat we nu a! in tijclnood zitten. Ieclerc opkomende analysedrift 
wordt door de congresvoorzittcrs in de kiem gesmoord en ze beginnen met 
mij. Ik heh van bet hoofdhesluur precies ccn half uur gekregen om u in 
een n1anipulccrbarc tocstand te brengcn, en omdat dat helaas toch onmo
gelijk is, zal ik mij maar heperkcn tot wat iedere midde!matige spreker 
hardnekkig enkelc opmerkingen blijft noemen. 

!Jc klcinc gcschicrlenis van D'GG loopt als cen rood draadje door de vee! 
langcrc, rnaar daarorn zcker nog nict grotere geschiedenis van de Neder
landse binncnlandsc partijpoliliek. 
Als we ons loch \'croorlovcn ecn vluchtige blik over de schouder te wer
pen, dan is dat niet uit melancholie naar de heroi'sche wapenfeiten waar
nlee onze geboortegolf gcpaard ging, m:1ar om een antwoord te krijgen 
op wat de kernvraag is: wat is, gezien de doelstellingen van de partij, de 
funktic van D'GG op dit moment in de Nedcrlandse politiek. Ik doe dit in 
telegramstijl. 

Vier jaar g(_•leden stonclen ons ccn aantal gedachten voor ogen, maar drie 
daarvan sprongcn cr duirlelijk uit. Zij vormden voor de kiezer de herken
barc karakteristiek van D'nG. Deze drie gcdachten waren: Er moeten een 
andere staatsrechlelijke situatie komen, er moet een andere partijpoli
ticke indeling \'an bet clcktoraat komen, en er moet een andere mentali
teit \'ar: de politikus komcn. 

\'oor alle dric g;avcn \\'C aan, het een konkreter dan hct andere, wat we 
eronclcr H'rolonclcn. De duidelijkheid van deze karakteristiek was tevens 
de IJron van bet ecrste misverstanrl, nl. dat de uiteindelijke doeleinden 
\'an D'G(; lagen in - en bepcrkt hleven tot - een verandering van de vorm, 
\'an de formclc uH\\'cndigheid Yan de politick. Voor velen waren wij aan
vankelijk nict mccr dan cen handvol berijders van ccn paar staatsrechte
lijkc ~tokpaardcn, die daarbij \'oortdurend een maximum snelheid over
schredcn, inlcllectuelen die meer in de procedure dan in de inhoud van 
de politick hun inspiratic vonden. 

Aan de vooravond \'an eon nieuwe periode staandc, geloof ik, dat we ons 
niet ~enoeg \'oor ogen kunnen houden, dat nict allccn de feitelijke ontwik
keling in de afgclopen periodc dcze redenering logenstraft. maar dat van 
begin af aan onze wcrkclijke motivatie is gewcest, dat op politick niveau 
nict mccr de bcslissingen wcrden genon1en, die de samenleving van van
daag nodig; heoft. dat in de politick van alle dag, de strukturecl maat
schappelijke problcmen onaangeroerd blevcn. 
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Aileen hebben we ons de vraag gesteld, waarom die beslissingen niet wer
den g-enomen, waarOm de werkelijke problemen niet in de kern werden 
anngcpakt, waarom regering en parlement steeds meer uit het zicht ver
dwencn van de gewone burger. En die vraag stellend kwamen we tot de 
konklusie dat de instrumenten van beleid, Kamer, regering, politieke 
partijen grondig zouden moeten veranderen om weer aangesloten te raken 
op de samenleving zelf, zonder welke een adekwaat hervormend beleid 
onmog"elijk is. 

Tocn ·wij voor het districtenstelsel en de gekozen Minister-President ko
·zen, was dat nict omdat wij dat een goed (of speel-goed) in zich zelf von
den, maar omdat wij meenden, dat het beleid dat wij wilden er in die 
\'erouderde bedding- \'an staatsrechtelijke regels niet zou kunnen komen, 
omclat de besluitvorming noch de toetssteen van doelmatigheicl noch die 
,·an demokratische kontrole kon doorstaan. 

En tocn wij ons sterk maakten voor een doorbraak naar nieuwe partijpo
liticke verhoudingen en de ontploffingstheorie verkondigden, was bet niet 
omdat wij clektoraal d0·namiet als een (speel) goed in zichzelf zagen, 
maar omdat bet evident was dat, zolang de kiezers door verouderde ideo
logische tegenstellingen verdeeld werden gehouden middels bet 3-delig 
keuzcpatroon van socialistisch, liberaal en konfessioneel daartussen in, 
die kiezers die het in wezen met elkaar eens zijn over een aantal oplos
singcn, elkaar niet zullen kunnen vinden, en als gevolg daarvan niet die 
konsistentc meerderheid kunnen vormen, waarop dat beleid, dat wij wil
len, zou n1oeten en kunnen berusten. 
Zo was het vier jaar geleden en zo is het nu nog steeds. En als we een 
paging wagen de funktie van D' 66 te bepalen in het politieke Nederland 
van nu dan is het voor mij na vier jaar aktieve politiek nog duidelijker dan 
in 19GG, dat een wezenlijk onderdeel van die funktie ligt in het sterk rna
ken voor een doorbreking van ons staatsrechtelijk en partijpolitiek bestel. 

De ecrlijkheid gebiedt te erkennen dat de vorderingen op het gebied van 
het staatsrecht aanzienlijk grater zijn geweest dan op het gebied van de 
partijpolitieke doorbraak. 
Helaas moe\ zelfs gekonstateerd worden dat als gevolg van de partijpo
litieke ontwikkelingen in slechte zin, de vorderingen op staatsrechtelijk 
gebied niet grater zijn geworden dan ze om zijn. 

Immers, nadat het door de aktiviteiten van Hans Gruyters was gelukt om 
in de Staatscommissie langzamerhand een meerderheid om te krikken in 
onze richting, nadat deze gedachtengang vervolgens werd overgenomen 
door de Partij van de Arbeid bleek zelfs dat in KVP-kringen sterk in de
ze richting werd gedacht. Geen wonder als men bedenkt dat van de 4 KVP
ers in de Staatscommissie niet minder dan 3, waaronder de voorzitter, 
zich onder de voorstanders hadden bevonden. 

In het eerste ontwerp-Steenkamp werd dan ook de gekozen minister-pre
sident als een mogelijke oplossing met name genoemd door de meerder
heid van het partijbestuur. In de geleidelijke ontmanteling van dit voor
uitstre\·end getint programma, die vervolgens heeft plaatsgehad ten be
hoc,·e van de christen-demokratische samenwerking, is het voorstel ten
slotte als een minderheidsgedachte voorlopig in een hoekje gezet. 

Deze laatste strip-tease toont eens te meer aan hoe belangrijk het is dat 
D' GG zich blijft richten op die partijpolitieke doorbraak. De vorming van 
de christen-demokratische samenwerking samenwerking heeft een week 
gel eden, 12 december, gestalte gekregen. Terwijl de achterban een ijzi
ge stilte in acht nam, verklaarden de voormannen plechtig dat het een 
historische gebeurtenis was. Zij hebben gelijk. 
Jlet is een daad van het verleden. 

De laatste hand wordt geJe.gd aan de politieke copiering van het klassieke 
knusse i'lederlandse huiskamerinterieur: het monsterachtig grote bank
stcl met de gemakkelijke fauteuil te rechter en te linker zijde. En terwijl 
de beste christen-politici in de ons omringende Ianden waar men ervaring 
!weft met christen-demokratische monsterpartijen, zich suf zitten te pie
keren hoe ze met goed fatsoen dat enorme bankstel de deur uitkrijgen, 
wordt het door onze christelijke !eiders als vrucht van jarenlange vernieu
wingsdrang naar binnen gezwoegd. 

Toch ,;cloof ik dat we er zelf niet te zwaar aan moeten tillen. Ik moet 
no:.>; zien dat zo'n ,;ehcid anachronisme in deze tijd lang stand kan houden. 
!loc11·el we nu wei zullcn moeten aannemen dat de samcnwerking voor vol
gend(' \·crkiezingen een realiteit is, is zij wcinig overtuigcnd. \Vaarop die 
samcnwerking precies herust, wcet niemand. In de persoonlijke sfeer 
wordt een buitcnstuander nauwelijks getroffen door de warme vriendschap 
dil' 1·an ill't ~czclschap nfstraalt. Voorlopig is de strijd om het Catshuis 
lHJ~· in voile gang· en iedereen hetwijfeld of ze in staat zullen zijn voor de 
-"L'l'kjc_•zingen de_• minima1c duidclijkheid tc Yerschaffen van ecn gczamen-
1 i.ikl· kandiclaat-premicr: !a at staan de kcuze voor eon andere partij. 

!11 rle z.akc_,lijkc_' siec_•t· ·Jigt er bet gezamenlijk kernprogramma. Op ccn cn
ld·! punt na staal t•r g-cen onvertogen woord in. Jc kunt er vele kantcn mec 
uit t'll dat is de bedoeling, In het KVP-ka1np vraagt men zich bezorgd af 
t>r !wl Stt•enkampprogramma, zclfs in half ontklcde staat, nog aan zijn 
1 r<·kken kan komen. 

l\1~tar jui~t umdat die ehristcn-clt•n1okratischc samenwerking· zich op zo 
\\('illi~ o\·ertuig·encle en duurzame wijzc geprcsentecrt, kWlnen WP gccn 
enkt'l' oudig anl\\·ounl gc\ en up de vraag, welke konklusic g·t'trokkcn moet 
\\"ordt•n uit dl' uitkomslt'll ,·an hct iniUaticf van hct hoofdbcstuur \'OOr gt•
sprekkcn aan dt• basis o\·t·r l'L'n mog:clijkc samcnwcrking tusscn KVP- Pv 
rL\ ('Jl D 1 fifi. 

Eerst iets un•r lwt initi.tlic•1 zelf. I·:r zi.in nogal wat n1is\·ersstandcn oYer 
gc'\\'l'l'st. Dat ligt \·our c•en deel aan mi.i. urndat lwt mt• nicl luklt' otl"l in 
10 minuten \"O(>I" de tctc\·isie allt•s in c•cn keer uit tc h·gg·cn. nJOr ecn dcl'l 

Jigt het aan het feit dat het, wat reclamedeskundigen "uen gekompliceerde 
boodschap" noemcn, was. 

Er waren nogal wat mensen die dachten dat D'66 de ouue Room-rode coa
litie wildc herstcllen, zelf in het oudc schip wilde gaan z1tten en de ont
ploffingsgedachte had Iaten varen. Geen van drieen is waar. 

In een Iaatste paging om een terugkeer van de huidigc koalitie in konser
vaticvere vorm en een daardoor verder vastroesten van de partijpolitie
ke verhoudingeu te voorkomen, wilden wij aan de achtcrban van de drie 
partijen de vraag voorleggen in hoeverre zij het wenselijk zouden vinden 
dat de 3 partijen elkaar nog voor de verkiezingen zouden vinden, zo mo
g;elijk met andcrcn, op cen g-ezamenlijk programma, op ecn gezamenlij
ke mentaliteit, op staatsrechtelijke vernieuwing en op een gezamenlijke 
bcreidhcid om tijdens de rit te streven naar de vorming van een vooruit
strevende volkspartij. Alle vier hoofdpunten in de identiteit van D'66. 

En vooral dat laatste is belangrijk, omdat een evcntuecl gelukken, de 
definitieve ontploffing van het partijbestel hac! betekend. Waarom in eer
ste instantie deze partijen? 
Omdat de KVP en de PvdA de enige partijen zijn die ecn beetje aanspraak 
kunnen maken op beL be grip volkspartij, omdat de kombinatie van dezc 
drie volgens wete:1schappelijke onderzoekingen hoge ogen gooit bij de kie
zers en mete en tot een meerderheid kan leiden en omdat er, niet zozeer 
in de top, maar onder de kiezers van het katholieke volksdeel bet mees
te beweging zit in vooruitstrevende zin. 

We wisten dat de kans op slagen voor 1971 klein was. Maar we wisten 
ook, dat alleen aan de hand van een concreet voorstel, vooral bij de ka
tholieke, maar ook bij de socialistische kiezers, een bewustwording kan 
worden gewckt van de verantwoordelijkheden en konsekwenties voor het 
Iaten doorsudderen van de bestaande situatie. 

Een bewustwording die zowel op de dag van de verkiezingen konsekwen
ties zou kunnen hebben voor de dan tot stand gekomen CDU, alsook zou 
kunnen doorwerken in de partijvernieuwing op wat langcre adem. 

Het is in dit Iicht dat ons inziens het initiatief niet geheel als afgesloten 
moet worden beschouwd. U vind1 de in de afdelingen opgedane ervaringen 
in de uitgereikte nota. 
Je staat soms raar te kijken. De gevallen waarin de gcsprekken niet tot 
stand zijn gekomen, blijken wat de oorzaken betreft, vaak net zo inte
ressant als de gevallen, waarin de gesprekken wei hebben plaats gehad. 

In sommige gevallen blijkt de KVP alleen maar een partij te zijn van !ei
ders en volgelingen, zonder een zelfbewuste basis. Daar staat tegenover 
dat in vele andere gevallen een aanvankelijk aarzelend enthousiasme, ook 
in onze eigen afdelingen, gaandeweg groeide, met als gevolg dat in vele 
afdelingen de gesprekken zelf nog in volle gang zijn. Men wil daar door
gaan, met name over de gedachte van een vooruitstrevende volkspartij in 
de toekomst. 

Ik geloof daarom dat we de volgende konklusie moeten trekken: Be ge
dachte dat binnen dit initiatief nog voor de verkiezingcn deze samenwerking 
tot stand kan komen, kunnen we, tenzij er iets uitzonderlijks zou gebeu
ren, wel vergeten. 
Dat is op zichzelf geen verrassing. Maar bet is evenzL•cr zo dater iets, 
zij het op bescheiden schaal, is losgemaakt dat bij de verkiezingen zelf 
en op langere adem daarna kan doorwerken. En daarom lijkt het juist, 
dat in het kader van onze opvatting van vernieuwing van onderop, de g-e
sprekken daar doorgaan, waar dat mogelijk is. 

Bankstel 
In de twee fauteulls van bet bankstel blijven de VVD en de PvdA zitten, 
heiden misprijzend starend naar de canape; van de VVD valt helaas niet 
veel nieuws te melden. De liberalen staan op nieuwe wegen, zeggen ze, 
Maar dat worclt pas een verdienst als die ook naar een andere bestemming 
leiden. 

Van staatsrechtelijke vernieuwing willen ze niets weten en partijpolitiek 
nemen ze nog steeds het hooghartige standpunt in, en clat samen met de 
Partij van de Arbeid, dat er eigenlijk toch maar twee L'Chte politieke ideo
logien zijn die r\uidelijkheid verschaffen en dat zijn het liberalisme e!l het 
socialisme als elkaars a11tipoden. In het overigens op vole punten te on
derschrijven artikel \'an de beer Den UYL "De smallc marge van demo
cratische politiek", vind je een verwijzing naar dezelfclc gedachte. Hij 
zegt daar een paar aardig;e dingen over D'GG als vernit•uwingsbeweging; 
tussen PvdA en VVD in, over onze Yruchthare werking- op bet gebied van 
de demokratisering, n1aar zegt hij dan, "buiten de denwkratisering", en 
dan hecloclt hij alle sectoren van beleid, "leidt het zot•kL·n naar een eigen 
identiteit van D 1 ()G rneestal tot kunstmaligheid. Daar iH t•envoudig- g-ecn 
plaats voor D'GG. Daar schuilt een stukje tragiek in, lrwar dat \·erandert 
nicts aan de feitenn, aldus den U\'1. En daarmec zi1tl'll we midden in de 
proilll'mrrtick van een cventucel stcmiJusakkoord. 

\\'ant wat zegt den llyl cigenlijk en C:ecrtsema C\'CI1Zl't'r: ,Jullic D'Gfi-crs 
Inogcn op cen beperkt gebied je eigen funktic hchlJen, nwar als het g·aat 
om de scktoren van heleid, on1 de maatschappij zeli, d:tn zul je een plaats
je moeten zoekcn in een \'an de L\\"ce ideologil'n. 

En dat is nu prccies wal we n•rtikkcn. I\..ijk, hl't \·all n1i.i lle\(•maa1 niet 
moeilijk om \"ast lc stcllen dat \'Cle malcn o\·crccnkolll:->1 is gelJlekt•n en 
nog zal blijken tussen de standpuntcn t>n ook nwntalill•it ,·an dt• Kamer
traktH' \·nn de P\'cL\ ('11 D'(Hi. En op groncl cl~.hin·an hol'l'l t•en sanH.:>nwer
king in een \·olgend kabinel in het gchel'l nict uilgeslol<.'ll te zijn . .rvlaar zo
lang nls de zaken zo worden g-estcld hchlK•n \\'(' als partllL'Il \·ers<.:hillcnde 
doelt·inclen, juist rnet bctrckkin~.!," tot dl' indl'ling- \·an -~1~·1 l'h_:kturaat. op 
langl'I'C termi_in. 
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D'liG is niet kopschuw van samenwerking en ook niet benauwd om uit te 
:-;preken dat er in de PvdA heel wat meer vernieuwende krachten werk
zaam zijn dan in de VVD en ook heel wat meer aanknopingspunten voor 
Cl'll ~ezamenlijk beleid, maar als we straks in februari onze definitieve 
kl'uzc zullen maken tussen 6£ geheel a1leen de verkiezingen in, 6f met an
deren de machtsvraag stellen, Iaten we dat dan doen aan de hand van de 
kriteria, die in de ontwerp-resolutie van het lloofdbestuur staan vermeld. 
l)at wil zcp;~on: een san1enwerkingsverband in een parlementair kabinet 
:1llccn 
II als we de kombinatie voor de verkiezingen aan de kiezers kunnen voor

leggen; 
c) a is hct de snelste weg is naar partij politieke en staatsrechtelijke ver

nkuwin(T· 
;l) a is hct b~leidsplan voor een belang,.ijk dee! beleid kan worden. 

l·:n uls aan die drie voorwaarden niet kW1nen worden voldaan: dan aileen 
d<..• \'erkiczingen in, maar dan ook van te voren zeggen dat je de oppositie 
m~aat. 

En daarom geloof ik dat bet juist is dat we met bet b"leidsplan in de hand 
in de· komende maanden zullen nagaan of zo'n samenwerkingsverband mo
~L'lijk is. Zonder namen te noemen van partijen, ook al geven de program
ma1s en de mentalc instelling van een aantal partijcn weinig hoop. Beter 
t•en ovor1eg dat mislukt door aanwijsbarc verschillen van mening, dan 
~ecn on:r1og, op basis van vooringenomcnheid. 

BELEIDSPLAN 
Orer he! belangrijkste dat ons vandaag en morgen zal bezighouden, bet 
bl'lcidsp!an, zal ik korl zijn. U krijgt er straks nog nader over te horen. 

lid is een essentieel onderdeel van een funktie van D'66, waarover ik 
noi!. niet heb gesproken, het formuleren van een nieuwe inhoud van de po
li!iPk en \'an een nieuwe vorm. !let is geihspireerd op twee gedachten: In 
de ecrste plaats op de overweging dat je geen duide!ijkheid schept in de 
politick door aileen maar verlanglijstjes te maken. We hebben vier jaar 
achtcr de rug, waarin we van de andere partijen nooit iets anders te ho
ren gekregen hebben dan dat we niet duidelijk waren, omdat we geen keu
ze deden en geen ideologie hadden. 
En ze!fs gcen programma. In deze!fde tijd namen ze punten van ons over 
in beleid of in woorden in hun programma. Vorig jaar heb ik in mijn con
~resrede in Amsterdam gezegd: Zij zijn wei de laatsten die bet recht heb
l,en om ons te verwijten dat we onduidelijk zijn, maar inderdaad naar on
ze ci~en maatstaven gemeten, zijn we nog niet duidelijk genoeg. 

1\'e besloten toen een poging te doen voor de vervaardiging van een be
lcidsplan, van waaruit je of regeringsverantwoordelijkheid draagt of op
positie \'ocrt. llet gezicht van een moderne partij behoort niet meer te 
bestaan uit een optelsom van kreten en wensen, die godsonmogelijk alle
maal vcrwezonlijkt kunnen worden, maar in een paging om binnen een 
setting mn bepaalde economische vooronderstellingen aan te geven wat 
je wei en wat je nict kunt doen, welke offers je vraagt en welke dingen je 
etToor terug doet, waar ·je beleidsaccenten liggen en vanuit welke gezichts
hoek je hct geld gaat verdelen. Die economische vooronderstellingen kun
nen wisselen, de omstandig·heden kunnen veranderen. 
llaar je hebt aangegeven waar je staat, en dat relatieve beeld verandert 
nict. 1\'ij moeten ons ervan bewust zijn dat dit een eerste poging is, met 
aile risico's van dien, dat weer geen heilige koe van mogen maken en 
ons zeker niet op de borst hoeven te kloppen. Maar tegenover hen, die 
ons onduide!ijkheid verwijten moet mij toch van het hart dat ik nog geen 
enkelc parlij deze poging tot duidelijkheid heb zien doen. Ik zou zeggen: 
daar schuilt een slukje tragiek in, maar dat verandert niets aan de feiten. 

De tweede gcdachte waardoor de opstellers zich hebben Iaten leiden is 
dat he! nict Ianger aangaat een beleid op te zetten dat niet doelgericht is 
op wat de direkte bedreigingen zijn van onze zogenaamde welvaartssamen
lcnng zijn. We hebben ons afgevraagd wat de kernproblemen zijn waar
mec onze en eigenlijk iedere welvaartsmaatschappij in de direkte toekomst 
wordt gckonfronteerd: bet probleem van de evolutie van de gesloten sa
mcnle\'ing naar de open samenleving; bet probleem van de leefbaarheid 
en met name van bet milieubeheer in onze open economie, en het pro-
bleem \'an de be stu ring van de rechnologische ontwikkeling. 
Drie kersverse, maar ineens acuut geworden problemen, waarover 5 
"'"r geleden nog niemand sprak, en waarover de ideo!ogien zich nog niet 
met hill! standaardoplossingen hebben ontfermd. 

Vanuit dit bewustzijn menen wij dat een aantal keiharde dingen moeten ge
beuren, die erg onsympathiek zijn en tegen aile schenen aanschoppen. 

Maar Iaten we in's hemelsnaam doorgaan met de moed te hebben om die 
dingen bij de naam te noemen, die naar ons eer, gewetcn en inzicht moe
ten gebeuren, of bet nude bevolkingspolitiek betreft, of de kinderbijslag 
of de auto, of wat dan ook. We hoeven niet onnodig ontactisch te zijn. 
maar de veranderingen in bet denken gaan snel en de gedachte dat de kie
zers de waarheid niet pikken, als die niet aangenaam is, is een slechte 
leidraad en bov~ndien niet waar. In Tokio werd vorig jaar november een 
onderzoek gehouden, waaruit bleek dat 70% van de bevolking voor een ei
gen auto was. 
Vorige maand bleek dat percentage te zijn gedaald tot 30, Als je twee 
jaar geleden ook maar met een vinger wees naar de ongebreidelde eco
nomische groei van Rijnmond werd die afgebeten. 
Totdat de gifwolken kwamen en de publieke mening op slag veranderde. 

De vervaardiging van het beleidsplan is een bar moeilijk karwei geweest. 
Het was op zichzelf a! lastig', maar bet werd bijna onmogelijk door de 
depressie die bet laatste jaar over de hele partij heeft gelegen. D'66 
heeft, op de laatste maanden na, een slecht jaar achter de rug, Frustra
ties rond bet beleidsplan, slechte congressen in Rotterdam en Ilaarlem, 
verkiezingen, waarbij we met 2-1 wonnen in plaats van met 3-1, mismoe
digheid in fracties, hoofdbestuur, werkgroepen, afdelingen, kortom in 
alles wat we rijk zijn. 

Een dal van aarzeling en twijfel bij velen, van moedeloosheid bij som
mige en zelfs bij enkelen van verbittering. Ik geloof dat we met zijn al
len hard bezig zijn daar weer uit te klimmen, maar van zo'n terugblik 
valt allicht iets te leren. 

Heel in bet algemeen gezegd komt bet bier op neer: 
Omstreeks 1966 is een heel grote groep mensen zich ineens met de Ne
derlandse politiek gaan bemoeien, die dat niet eerder hadden gedaan. In 
D' 66 vooral, maar ook daarbuiten. In jongerengroepen van andere par
tijen, in allerlei actiegroepen. Ze kwamen uit heel verschillende hoeken. 
Ze bleken bet over heel wat dingen eens. Het bestel moest op de belling, 
bet spinrag moest weg, Er was elan, en dat werkte aanstekelijk. Het 
sloeg aan. Het leek of bet nieuwe bestel vlak om de hoek lag. Nou, dat 
vie! tegen. 

Het oude bestel was vee! taaier dan iedereen gedacht had in die tijd. En 
daardoor sloeg bij velen de stemming om. Zo overdreven optimistisch 
als ze over de mogelijkheid van snelle verbeteringen waren geweest, zo 
overdreven pessimistisch werden ze nu. En dat laatste soort overdrij
ving is veen gevaarlijker dan bet eerste. 

Sommigen hebben daardoor de politick weer verlaten, anderen zijn ver
vallen tot bet radicalisme van bet wereldvreemde soort, dat eigenlijk ook 
een manier is om de politiek de rug toe te keren, Anderen zijn romantisch 
gaan doen over de mooie begintijd, toen alles mogelijk bleek. Ook binnen 
D'66 vind je dat. 

Het is gek, bet is allemaal net vier jaar geleden en toch boor je bier en 
daar over die goeie ouwe tijd praten of je heel oude mensen aan de gang 
hoort. Hoe zalig toen de jongenskiel nog om de veelbelovende schouder
tjes gleed en iedereen nog van ons hie! d. 

Dat gevoel mag begrijpe!ijk zijn, maar je schiet er weinig mee op. Je 
schiet trouwens evenmin op met de houding van: Iaten we die kinderschtig
heden nou maar vergeten. We zijn volwassen geworden en moeten ons nu 
verder gedragen zoals een volwassen en ordentelijke politieke partij. 

Het was geen kunst om zogenaamd jong en fris te zijn. Het is geen kunst 
om aangepast en door de wol geverfd te zijn. Het is wei de kunst om onze 
opgedane ervaringen te gebruiken om iets nieuws tot stand te brengen. 
Dat is moeilijk. Er moet heel hard voor worden gewerkt, maar als ik zie 
hoe we de eerste klappen hebben opgevangen dan weet ik zeker dat bet ons 
lukt. 

Goed, we zijn er weer, niet aileen bier, maar met z'n allen in bet Turf
schip, we zijn er ook weer op de politieke kaart van Nederland. 
Terug van een klein beetje weg geweest. 
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0'66 OVER 
HET ONDERWIJS 

A an: 
Centrum voor Staatkundige Vorming te 's-Gravenhage; 
dr. A. Kuyperstichting te 's-Gravenhage; 
Jhr. mr. A. F. de Savorning Lohman Stichting te 's-Gravenhage; 
Prof. mr. B. M. Teldersstichting te 's-Gravenhage; 
Dr. Wiardi Beckmanstichting te Amsterdam. 

Geacht bestuur, 

Het is opvallend maar wel begrijpelijk dat voor een betere maatschappij 
veel hoop op het onderwijs wordt gesteld. Omdat he~ onderwijs zo'n be
langrijke rol bij de vorming van de mensen speelt, wordt bet als een -
soms zelfs beslissende - factor gezien voor de sociale en de politieke de
mocratie, voor de technologische ontwikkeling, voor de milieuhygiene en 
voor de vrede. En dat meer nog in de toekomst, waarin het onderwijs de 
mensen gedurende hun gehele leven gaat begeleiden. 
Tegelijkertijd kan moeilijk ontkend worden, dat het voldoen aan alle drin
gende verlangens tot verbetering van het onderwijs bij de huidige organi
satievorm tot onmogelijke financiele consequenties leidt. De gehele be
staande situatie moet daarom in de beoordeling betrokken worden over de 
vraag welke koers met de onderwijsvernieuwing kan worden genomen. 
Maar hij de begrotingsbehandeling in het Parlement wordt in feite echter 
slechts 66 miljoen op de 7, 5 miljard van de onderwijsbegroting 1971 be
sproken, omdat de gegevens en het inzicht ontbreken voor een bredere 
discussie. Met ingrijpende wetsontwerpen, zoals bijvoorbeeld de mam
moetwet, was het al niet anders. 
Naar ons oordeel is het een zaak van nationaai belang ervoor te zorgen, 
dat de fracties in het parlement hun beslissingen kunnen nemen op basis 
van een zo goed mogelijk overzicht van de alternatieven met hun finan
ciEile gevolgen (wij menen, dat niemand de moed meer mag ontbreken 
zich ook over financiele prioriteiten uit te spreken, zoals ook in het ont
werp-beleidsplan 1971-1975 van onze partij is gepoogd). Degenen die het 
eerst in aanmerking komen om op het onderwijsterrein zulk een overzicht 
te maken zijn: de wetenschappelijke stichtingen van de verschillende par
tijen en onze werkgroep, waardoor politiek geihteresseerde deskundigen 
bijeen kunnen worden gebracht die een zekere mate van vertrouwen genie
ten bij alle partijen van wie een kamermeerderheid afhankelijk kan zijn, 
"'j welke komende regeringssamenstelling dan ook. 

C•) :1et ogenblik zijn een aantal ontwikkelingen gaande, die bepalend zijn 
V•Y>r het onderwijsbeleid in de toekomst. Een van de belangrijkste is o. i. 
het tot stand brengen van een wet op het basisonderwijs. 

Het onderwijs aan juist de jongere en jongste kinderen heeft immers de 
sterkst vormende invloed. In diit onderwijs worden de eerste en wellicht 
gewichtigste voorwaarden geschapen voor de mentaliteit en de personele 
mogelijkheden die de volwassen mensen zullen hebben. In dat onderwijs 
wordt veelal bepaald wie door hun sociale achtergronden in hun ontplooi
ing belemmerd blijven en wie deze zullen kunnen overwinnen., wie hun 
bijzondere capaciteiten zullen mogen waarmaken en wie door de massa 
van de "gemiddelde leerling" geblokkeerd blijven. Het basisonderwijs -
wij verstaan de term in de brede zin van het onderwijs aan kinderen tot 
ongeveer vijftien jaar (maar ook dat kan een discussiepunt zijn) - is 
daarmee een van de belangrijkste pijlers voor de opbouw van elke maat
schappij. Goed basisonderwijs is absolute voorwaarde voor een maat
schappij, die zich democratisch durft te noemen. Zo is ook de vernieu
wing van onze maatschappij sterk van het basisonderwijs afhandelijk. 

Wij stellen u daarom voor gezamenlijk een werkgroep in het !even te roe
pen en de opdracht mee te geven om een rapport op te stellen en te pu
bliceren over de voornaamste wenselijkheden voor de toekomstige basis
onderwijswet - inclusief de overgangsproblematiek - met hun financiele 
en legislatieve consequenties. Het ligt voor de hand, dat een dergelijke 
werkgroep reeds voldoende op gang moet zijn, en - als dat kan - zijn rap
port al uitgebracht heeft v66rdat een wetsontwerp basisonderwijs wordt 
ingediend. 

De parlementaire fracties van de partijen waarmee uw stichting relatie 
onderhoudt, de betreffende onderwijsorganisaties en de pers wordt een 
afschrift van deze brief ter kennisneming verstrekt. 

Gaarne uw antwoord wachtende, tekent, 

met gevoelens van hoogachting 

namens het bestuur van de landelijke 
werkgroep voor Onderwijs en Wetenschappen 
van D'66 

F. W. M. van der Ven 
voorzitter. 

G. G. van Blokland, 
secretaris. 

LANDELIJKE 
WERKGROEPEN 

STAATSRECHT: 
voorzitter: 
Mr. F. Plate, Kinkelenburg 8, Apeldoorn (thuis) 05760- 34898 

05760- 30123 

sekretaris: 
R.L.M. Verhagen, J.P. Heijestraat 20, Gouda (thuis) 01820- 14373 

01820- 2952 

JUSTITIE: 
voorzitter: 
Mr. W. Kingma, Amsterdamsestraatweg 13, Abcoude 

Viottastraat 39, Amsterdam (kant.) 

kontaktadres: 
G.J. Hartog, Ra 1, Huizen NH, 

subgroep Vrijheidsrechten: 
Mevr. Mr. J. Soetenhorst de Savornin Lohman, 
Frederik Hendriklaan 11, Oegstgeest 

BUITENLAND: 
voorzitter: 

(kant.) 

Drs. M. B. Engwirda, Badhuisweg 90, Scheveningen 

sekretaris: 
J.J.C. Voorhoeve, Dunne Bierkade 17, Den Haag 

subgroep Oost-West: 
J. H. Moerkerk, Hartenstraat 32, Amsterdam 

subgroep Ontwikkelingshul p: 
Drs. A.F.G.N. van Suylichem, Nassaulaan 15, 

Leidschendam 

subgroep Europa: 
W.C. Fiege, Van Neckstraat 11, Den Haag 

subgroep Midden-Oosten: 

(thuis) 

Drs. P .G .N. Peppelenbosch, Seer. Versteeghlaan 44, 
Vleuten 

subgroep Vredesstrategie: 
N.J. Prinsen, Middelweg 40, Wassenaar 

subgroep Vietnam: 
J. Voswinkel, Dr. H. Colijnlaan 59, Rijswijk ZH. 

subgroep De West: 
N.J. Prinsen, Middelweg 40, Wassenaar 

subgroep China i. o. 

subgroep Rechten v. d. Mens/Autoritaire Regimes, i. o. 

DEFENSIE: 
voorzitter: 

02946- 1597 
020-736262 

020-760287 

01710- 53470 

070-552495 
070-614911 

070-656370 

020-226098 
020-242949 

01761- 6790 
070-630550 

070-241256 

03407- 2052 

01751- 6048 

070-904307 

J. Sjoerds, Europalaan 2, Harderwijk 03410- 2150 

sekretaris: 
voorlopig zie voorzitter 

CULTUUR, RECREATIE en MAATSCHAPPELIJK WERK: 
voorlopig kontaktadres: 
Drs. E. C. Visser, 2e Kamer 

JEUGDBE LEID: 
voorzitter: 
L. Velleman, Amstel 77, Amsterdam 

sekretaris: 
A.A. de Roo, Fred. van Eedenstraat 29, Voorburg 

STUURGROEP PLANNING: 
voorzitter: 
J. Hendriks, Pieter Keylaan 76, Bloemendaal 

TECHNOLOGIE: 
voorzitter: 
H.J.G. Meyer, Dirck van Hornelaan 6, Waalre 

sekretaresse: 
Mevr. Noothoven-van Goor, Leeuweriklaan 14, Eindhoven 

SOClALE EN ECONOMISCHE ZAKEN: 
voorzitter: 

070-860285 

023-266058 
023-319350 
tst. 359 

04904- 2703 

040-440670 

P. van Schilfgaarde, Berkenlaan 10, Linschoten 03480- 5753 
K: 030- 23243 

Fiscale werkgroep: 
P. van Schilfgaarden, Berkenlaan 10, Linschoten 03480- 5753 

subgroep Ziektekostenverzeker~ 
K. H. Klaver, Boornestraat 35, Den Bosch 

subgroep Democratisering arbeidsverhoudingen: 
K. H. Stroethoff, Visweg 20, Limmen NH., 02205- 398 
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LANDBOUW: 
voorzitter: 
Ir. C. M. Hupkes, Schelmseweg 21, Oosterbeek 

sekretarias: 
Jr. H. Dijkstra, Belmontelaan 2, Wageningen 

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN: 
voorzitter: 
F.W.M. van der Ven, Piet Heinlaan 29, Oegstgeest 

sekretaris: 
G.G. van Blokland, Jan Steenlaan 27, Voorburg. 

2e sekretaris: 
E. H. Schuyer, Groot Hocfijzerlaan 50, Wassenaar 

VERKEER EN VERVOER: 
voorzitter a. i. : 
K. Grool, Hcrculesstraat 30-I, Amsterdam 

subgroep A lgemeen vervoer en communicatiebeleid: 

08307- 2694 

08370- 2340 

01710- 50607 
070-814491 

K · 070-183526 

01751- 9091 

020-730252 

A.J. M. van Westerop, H. Cleijndertwerg llO, Amsterdam 020-278175 
(kt) 65149 

subgroep Verkeersveiligheid en -wetgeving: 
"L W. van Gelder, Hobostraat 2, Arkel ZH. 01831- 629 

subgroep Luchtvaart: 
voorzitter: 
K. Grool, Herculesstraat 30-1, Amsterdam 020-730252 

sekretaris: 
Sj. Wiergersma, Burg. Amersfoortlaan 98, 

Badhoevedorp 

subgroep Scheepvaart en havens: 
voorzitter: 
P.J. van Dijk, Ruimzicht 329, Amsterdam-Osdorp 

RUIMTELIJKE ORDENING: 
voorlopig kontaktadres: 
J. Hendriks, Pieter Kcylaan 76, Bloemendaal 

VOLKSHUISVESTING en BOUWNIJVERHEID: 
voorlopig kontaktadres: 
Drs. E. Nypels, 2e kamer 

GE ZONDHEIDSBESCHERMlNG (Milieubeheer): 
voorzitter: 
J. W. Copius Peereboom, Maritsa 30, Amstelveen Z. 

sekretaris: 
S. Troost, Molkenboerstraat 5, Oldenzaal 

BEVOLKINGSPOLITIEK: 
voorzitter: 
N. Schwarz, Schoutenstraat 9, Den Haag 

02968- 3557 
K: 020-234991 

020-193349 

023-266058 
023-319350 
tst. 359 

020-454286 

(overdag) 
070-245189 
070-771875 

sekretaresse: 
Mevr. A.Meyer-Huisman, Dirck van Hornelaan 6, Waalre 04904- 2703 

OVERZICHT AFDELINGSSEKRETARIATEN, 
REGIOSEKRETARIATEN EN KONTAKTADRESSEN 
.-\alsmeer 
~E. Peper-Stoppel, Clusiusstraat 25, Aalsmeer 

.1iblasserdam 
H. Bosua, Van Hogendorpstraat 37, Alblasserdam 

Alphen a/d Hijn 
Mej. J.M.Ocle, Lekstraat 2, Alphen a/d Rijn 

.\lkmaar 
~ruggcn, Aert de Gelderlaan 38, Alkmaar 

.\lmelo 

.J. Schipper, Magnoliastraat 82, Almelo 

.1mcrsfoort 
llevr. E. Meeslers-van Oldenborgh, Heinsiuslaan 14, 

Amersfoort 

.\mstelvcen 
llc\'1'. A.I.M.Meijer-dc Groot, E.Rooseveltlaan 130, 

Amstelveen 

\mstcrdam 
l!t·\'l'. ~I. van Dijk-Lely, Sophialaan 18, Amsterdam 

\ndijk 
llcvr. J.A.A. Brouwcr-Galama, Pr. Marijkestraat 10, 

Andijk 

.\peldoorn 
J. llogcndoorn, J. Haydnlaan 2, Apeldoorn 

.\rnhem 
~.Ubbink-van Andel, L.van Pabststraat 3, 

Arnhem 

.\~sPn 

UJ. van •lpclcloorn, Pceloo, 37 Assen 

Baarn/Soest 
C.J.M. Slikkervecr, Ereprijsstraat 56, Soest 

Barneveld 
~. ,Joh. Vermeerstraat 10, Voorthuizcn 

Beemstcr 
~Zuidcrpad 25, Z.O. Becmster 

Bennebroek 

02977- 7445 

01720- 3123 

02200- 20462 

05490- 14751 

03490- 14564 

020-433448 

020-725104 

05760- 34189 

085-452426 

05920- 12141 

02155- 7422 

03429- 1220 

Q.J.A. van Trigt, Zwarteweg 14, Bennebroek 02502- 6182 

Bergen op Zoom 
l!cvr. G.Ronnes, Plejadenlaan 246, Bergen op Zoom 

Bergen (I\. H.) 
l!cvr. H.Brulll, Kcrkedijk 10, Bergen N.H. 02208- 3250 

Berkel en Hodcnrijs 
.\.li.J. de Sain-Smulders, van Naeltwycklaan, 

Berkel en Rodenrijs 01891- 2158 

De Bilt/Bilthoven 
L, de Jong, Rtlntgenlaan 25, Bilthoven 030-786887 

Blciswijk 
J. van Leeuwen, A elm. Ilelfrichplein 6, Bleiswijk 01892- 3257 

Bodegraven 
Mevr. H. van Putten, de Meije 72, Bodegraven 01726- 5527 

Borne 
E.A. Elout, Dorus Rijkerstraat 16, Borne 

Bovenkarspel 
C.E. Dinsbach, Madame Curiestraat 13, Bovenkarspel 

Boxtel 
H. W. J. van Kuijk, Rechterstraat 82, Boxtel 

Breda 
J. van Winkel, Nijenrodestraat 11, Breda 

Breukelen 
C. Th. van Maastrigt, Clarenburg 4, Breukelen 

Brielle 
A. H. J. Freysen, Ellemeetp!ein 35, Brielle 

Bunnik 
A. Brummelkamp-Toet, Drie Jofferengaarde 59, Odijk 

Capelle a/d IJssel 
F.:-.!. M. Em mink, Alkenoord 263, Capelle a/d IJssel 

Castricum 
E. Bianchi -van Kasteel, Kastanjelaan 37, Castricum 

Delft 
M. Verbeek-Nicolas, Thorbeckestraat 35, Delft 

Deventer 
J. W. Kobossen, Rijsweerdsweg 34, Deventer 

Diem en 
C. G. Kaskens, Pr. Bernhardlaan 9, Diemen 

Does burg 
H. van der Molen, Gruterstraat 19, Does burg 

Doetinchem 
C. W. Boon, Brinkwcg 36, Zelhem 

Doorn 
Mevr. J. van Dalen-Bijlefeld, Julianaweg 20A, Doorn 

Dordrecht 
H. J. van Donk, Frans Lebretlaan 38, Dordrecht 

Drente 
S. Venema-Noordhof, Watermolendijk 10, Eelde 

Driebergen -Rijsenburg 
B. Wagenvoort, Welgelegcnlaan 80, Driebergen 

Dwingeloo 
N. Alblas, Egb. Nijstadlaan 31, Dwingeloo 

Ede 
P:A. van Gent, Molenweg 40, Postbus 7, Lunteren 

Eelde 
Mevr. J. Kicwiet-den Dulk, Kamperfoelieweg 26, Eel de 

Eibergen 
B. J. Nyland, Hofvennestraat 24, Eibergen 

Eemsmond 
Mevr. !mel man, Stadhouderslaan 13, Appingedam 

Eindhoven 
A.H. Boers-Lcpoutre, Broekhovcnseweg 27, Waalre 

Elburg 
J. Gramberg, Passestraat 20, Elburg 

K: 020-61111 
tsl 435 
02285- 2245 

K:04116- 3231 
04116- 3788 

01600- 50798 

03462- 2405 

01886- 3310 

03405- 2320 

010-336101 

02518- 53320 

01730- 35284 

020-929581 

08334- 2905 

08342- 1500 

03430- 3208 

01850- 39405 

05907- 2558 

03438- 2039 

05219- 1900 

08388- 2831 

05907- 2659 

05454- 1856 

05960- 3288 

040-5331H5 

05250- 1534 
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Em men 
~lcvr. M.J.Augusteijn, Lccmkoelen 17, Emmen 

Enschcde 
G. Boswinkcl, Sibculobrink 37, Enschede 

Fri<•p,land 
B. Jansen, De Lange West 50, Drachten 

Gicten 
J. G. Hoendervanger, Wilkerweg 'I, Gicten 

Goeree/Overflakkee 
I. Beekmans-Borgmeyer, Staakweg 11, Dirksland 

Gooi 
J. C. van der Hoeven-Bruyn, Legraswcg 12, Larcn 

Gorinchem 
L. Hille, Westwagenstraat 87, Gorinchcm 

Gouda 
R.J.M. Verhagen, J.P. lleyestraat 20, Gouda 

Graft/De Rijp 
D. Ingwerscn-Darlang, Juliana!aan 34, De Rijp 

Groningen 
S. Eijsbroek-Abma, Goeman !3orgesiuslaan 9·1, Post bus 

"!Hi, Groningcn 

Den Haag 
J. M. E. Schutte-Spaans, Meppelweg 24, Den lba~ 

Haaksbergen 
B. F. Olthof, Margrictstraat 47, Haaksbergen 

Haarlem 
A. Kenter-P!oeg, Stresemannlaan 100, Haarlcm 

Haarlen1n1ern1eer 
D. cle Groot, Kerspel 13, z,mncnhurg 

Haren 
J. :\ieubuurt-Zeylemaker, Lutsborgseweg; 13. Haren 

Heemstecle 
J .. J. Apon, Thorbeckelaan 13. l!ccmstedc 

Heeren\·een 
H. Klomp maker, Badweg G, Hcerenveen 

Heerhugowaard 

05910- 2:1347 

05420- 61·12:) 
K:05420- 21·1GI 

K:05100- :12:lll 
Tsl. :140 
05120- :\.lii:l 

021 S:l- SSG8 

01~20- l:l7:l 

02!J!l7- 7HO 

070-Gli4G::i::i 

K:OG4n- 117G 
0:)427- 2li·l 0 

o::;o- ·17ll!J 

K: 020-224li57 
02:)-2?37370 

051~W- 21JS 

J\1. Gravestijn, J. van 1\!aerlanllaan 2::i. Heerhugowaard K:02!JH0- 80600 
ts1. 335 
022G·l- :HR:J 

Heerlen 
J. A. Peters. Salliusstraat 32, Heerlcn 

Heiloo 
E. v. d. V cgt- I3oeser, Ewisweg 26, l!eiloo 

Den Helder 
Mej. A.P. Venema, Soembastraat 68A, Den Helder 

Helledoorn 
A. Geenen-Vermeulen, Rijssensestraat 49, Nijverdal 

Hellevoetsluis 
0. Pieterson, Dijckpotingen 49, Vierpolders 
Post naar: Postbus G6, Hellevoetsluis 

Helmond 
M. Prent-Tcn llcngcl, Schuttcrslaan 21, Helmond 

Hcndrik Ido Ambacht 
P. Tap, Van Godewyckstraat 199, ll.l. Ambach! 

Hcngelo 
A.G. Spruyt, J. v.d.Nootstraat 16, Hcngelo 

's-Hcrtogenbosch 
E. M. Koster van Groos-de Wit, Diepenbrocklaan 7 

Rosmalcn 

llillcgom 
Il. J. C. Ruiter, Van der Enclelaan 28, Hillegom 

IIoogevcen 
A.H.II. van Oostrum-Eising, De Fazant 93, Hoogevcen 

I loogczand/Sappemeer 
S. H. Hock-Beugeling, Treubstraat 30, Hoogezand 

Hoorn 
W.P.A. Schoenmaker, Vijandstraat 2, Postbus 120 

Hoorn 

Kampen 
H. U. J. Uilkema, Wortmanstraat 28, Kampen 

Kanaalstreck 
E .• J. Hicnsma-!3ceftinJ.:, Anjerstraat 1!!, Stadskanaal 

Krimpcn a/d Lek 
F. de Goeclcren. Bottersiraat 1G, Krimpen a/d Lek 

O.fG- 7G27G 

02200- :l:J077 

02230- 1907! 

0:)-!HG- 2706 

01886- 4761 

04920- 25275 

0185R- 4GG1 

K: 05400- 54321 
Tsl. 2034 
05400- 1951H 

04192- 2930 

02520- 6:JO.J 

05280- -1426 

05980- 4GG2 

02290- 4100 

05202-5705 

K: .010-295022 
01807- :l:l29 

Krimpcn a/d J.Jssel 
E. Douwcs, Hocle Klaver 7, Krimpen a/d J,Jsscl 

Leek 
M.M. Haspc-Bloem. !)(' lklling ,-1-4, Leek 

Lceuwardcn 
I\'I.A. Fcddema. l~onliiH'\\Tg (i:J, LcPUW?d'dcn 

Leiden 
L. Gccih V[ln \Vijk-Kruyi, Apo11olaan () JG, Lciden 

LeidcrdorJ) 
A.S. Kicl, ,·.d. Valk I3oumanwcg 21G, Lciclcrclorp 

LcidschcJl(larn 
:\. l\ijsclorp-Fris, Spcchtlaan 2·1, Lcidschcndam 

Lckkerkc,rk 
ll. \V. :VI. Diikslra-l'.ool, Kamerlingh Onnessingcl ~I 

Lckkcrkcrk 

De Licmcrs 
,J. A. C. llarlwrs, Oosieindc 14, Zcvenaar 

Lisse 
.J. Kranenburg, Kanaalstraat 2:r~. Lisse 

Loch em 
Mcj. Drs. Bakker. Will1l'lm inala:tn 1G. Lochcm 

Loencn a;cl Vcchl 
W. van Oort, Brugstraat H, L(H'lH_·n 

l'vlaarsscn 
,J. C. \V. Bol-Doeleman, Pict Ileinstraai KG. Maar sst 

M::tarlcnsdijk 
L.A. W. Wcetink-Stalpers, Pr. ~Iarijkela::tn 27, 

Maartcnsdijk 

Maasland/M:tassluis 

01807- 2:168 

01500- 2!J2:J:i 

01710- 23281 

01710- 2JO!J!J 

017() I- G!)O(:i 

O!HO:)- (iHI 

OK:~GU- I ~(i(i 

0~:)~1- :-JIO~J 

o:3465- 1 !J 1 r; 

C. J.P. Lee rent veld-van Uucren. Burg. Zancvcldstr. ,)o) 

~laassluis 01R99- 7852 

Maastricht 
Mcvr .. J. van \Vinsscn, Adam van Harenstraat 1:~, 

Borgharcn 

.i\IonnickcJHlarn 
M. Verwcij. ,Ju1ianalaan 1, l\lonnickcndam 

Muidcn;~luidcrberg 
Mcvr. V.A. V. den Hartog, Zceweg ~. Muiderbcrg 

1\icuwcrkcrk a/d J,Jsscl 
C. Vrijvogcl. Esdoorn 11, Nicu\\'crkerk a/cl IJsscl 

1\oord en l\Iicldcn Zcclancl 
G .. J. Zwiers, ~Iossclkreekstraat 3, Midclclburg 

?'\oorclcn van Limburg 
i\. P. Jansen, Prins Henclriklaan 30, Gcnncp 

N oordwi jkcrhout 
F. F. Huisman, llremstraat 20, :\oordwijkcrhout 

r\org 
M. J. Iloclandschap-Verstccg, Douglaslaan 5 Norg 

Nijmegcn 
H. van Hegtercn, WestkanaaldijK :157, Nijmcgen 

Ocgstgeest 
Mr. E. Bosma, Apollolaan 11, Oegstgcest 

Olclcnzaal 
F. P. Boelens, Zuivelstraat 43, Oldenzaal 

Oostclijke Mijnstreek 
A.H.G. Hoddenhof, Pr. Margrietstraat 30, Kerkradt• 

Oostelijk Flevoland 
H. Malestein, Weiclehof 8, Biddinghuizcn 

Oostcrhout 

K: 04400- ll:JH7 
04400- 192G:J 

02!J!J;j- 1721 

02942- :no3 

01~0:3- :3~3G 

K: 01180- 3983 
01180- 4621 

05928- 2443 

01710- 54 742 

05410- 3506 

M. J. M. van Oosterhout, Aalbersestraat 22, Oosterhoul 01620- 6001 

Oss 
J.A. P .. Juurlink, Treubstraat 12, Oss K: 04120- 84331 

Oudcramstcl 
J. de Bruyn-v.d. !3clcl, Hijksstraatwcg 36 E I, 

Duivcndrecht 

Papcndrecht 
A. Grocncdijk, Talingstraat 5, Papendrcchi 

Purmcrend 
H. Bakker, Mcteorcnweg :27 l, Purmcrcnc\ 

04120- 22055 

020-921638 

OlSSO- :JO~~ll 

02990- 2:1210 

Pijnackcr 
C.J.M. de Jong-van de Laar, \Ve~edoornlaan 8, PiJn:teker0173G- 2197 

Henkum 
T.J. !3icnfait-Prins, Wolnlezcr\\'cg 50, Wolnwze OH30~- 42G 

Rhedcn 
A. Vriclink, Zilvcrakkcrwcg 57, Diercn K · 08:3:3:-)- :JSO~) 

()~;3~)()- }~).1-1 

Hhcncn 
T. Verkroost-v. d. Mc•ulcn, Schoolwcg 96, Elst 
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H Idd,•rke rk 
.\,\·an lkngc\, Cl'r;tnl Terborghstraat 11, Hiddcrkerk 01804- ·l7:n 

K: 070-9076<10 

l:nden 

~~~z-1·an Eijk, Zamenhofstraat ~. Haden 

l\ill'l'lllOlHI 

Tsl. 417 

I. Stroop. Or. Philips ban 10, Roermond 04750- 7463 

1:\HlSC'tHlaal 

.J.Il.I'.~I. I!uisman, Schubcrtlaan 28B, Hoosendaal 01650- 37677 

Hllll<'rtl:Pll 

~Ieiman Dullacrtplein 48A, Hotterdam 

-~~~ 
F .II. \'a], .\msLC'lstra.:Li 72, Rozenburg 01889- 3559 

1: i 111:-i:lk rswoudc 
1:. ('. C:llllll', Leiclscvaartlaan 18, Hijnsaterswoudc 01721- 487 

Hi jswijk 

lil'1r. ~I.,\. C. llrocr-Zanclvliet, Dr. ll. Colijnlaan 1:l8. 
Rijswijk 070-984420 

.'lassenhL'im 

.J.P. lluPiing, Sal~scnhorst 11, Sasscnhcim 

:--:cha•rcn 
~ll'\T, l\f. de Huitcr-Schaafstra, Irenestraat G, Schagcn 

.-;l·hermcr 
iT:IIiihOrst, Pinkstcrblocmslraat G~, Schermerhorn 

:-;chi('<lam 

~.J. Spier-\Va1ravcn, \V. cle Zwijgcrlaan 4b, 
Schicdam 

~l'h(lllllhO\'Cll 

I'. C. llocv~, 1\lr. Kesperstraat 38, Schoonhoven 

~l·hoorl 

.\hT.T 1·an Lumc, Laanweg 16, Schoorl 

'iiedn•chl 
l'or lllijcnberg, Putterstraat 23, Sliedrecht 

~lll'l'k 

lim. :II. Groot-Huslenburg, Postbus 166, Seherhem
straat 5, Sneek 

~piikcniss(• 

c .. !. LLan, Dahliastraat 10, Spijkcnissc 

1\•rneuzcn 

~·.d. IJu1~Ifou\\'ink, Dccthovcnhof 76, Terneuzen 

Ttwl 

WI. llcnnink, Bosrandweg K 78b, De Koog, Tcxcl 

!'lliJupr 

1'. van llcrl'l, Postbus 1088, Tilburg 

\.liciJ 

TTG. Bartels, Maatscstraat 14, Uden 

l"ithoorn 
~-Tung, P. C. IIooftlaan 6, Uithoorn 

l'trcchl 

~ ~!. de Fcytcr-van Nicuwenhuizen 

\·,·etulam 

~s. Schocnerstraat 108, Veendam 

\'l'l'llC!Hiaa1 

~1ten, Schri_ivcrspark Gl I, Veenendaal 

\·L·nlo 

TG1. llovc•rs, 1\lolcnbossen :377, Vcnlo 

\'t:lllen 

P. :.Jirsscn, Populierstraat :JO, Viancn 

\"laardingcn 
lien·. I. Scholman-Lentz, Lcpclaarsingcl 360, 

Poslhus 166, 
Vlaarclingen 

\'leu ten 
\il'IT. E.A. Lutcn-van Dijk, Brocderschapslaan 6, 

Vleuten 

_\"uor!Jur(T 
,\ .. J. Krom, :\oordenburgban 4G, Voorburg 

\'uorhout 

052:32- 6111 

02202- 529 

010-26R031 

01823- 2G.10 

02209- l:W7 

01840- 397G 

05150- 1800 

01880- 3954 

01150- 5:138 

02220- :323 

04250- :14046 

04132- 2437 

0297:J- 3033 

030-941029 

02:3-285928 

04700- 112:10 

03473- 1287 

03407- 1901 

070-861272 

.\kw. !'.A.M. van Opstal-Kuppens, Oranjc Nassaulaan 59, 
Voorhout 

\'uor~l'ilOten 

\\ . .J. \\'asscn, Puccinidreef 7, Vooschotcn 

\\:talll'it!; 

1' .. \ .• J. \Volthuis, Mr. Troelstrapark :l3, Waalwijk 

\\':q:,l'lling('ll 

t;, van de \Vall Bake, Grcbbeuijk 12, Wageningen 

\\'twt 

01717- •1927 

OB:l70- 3227 

ifliCu,·cns, Alb. :.gnesstraat ·1, Wcert 04950- 598:3 

~ 
)[err. H. AI. M .I>>s-van Staten, Sportparklaan 19, Wecsp 02940- 14208 

Wcstcli jkc Mijnstrcck 
A. Minderhoud, Dunantstraat 12, Geleen 04494- 5427 

Westland 
Mcvr. A.M. v. d. l\1adc-Buissant des Arnorie, Tuinclcrs-

wcg 5!J, Maasuijk 01745- 209:3 

Wcststellingwerf 
.J.H. Sybrandy, Zuiderweg 42, Vinkega K: 0561:3- 267 

West Zeeuws-Vlaandercn 
A. L. Cornelis, Ph. van Kleefstraat 42, Breskcns 

Winschoten 
D. Meyer, H. llcyermansstraat 14, Winschoten 

Wijehen 
II. H. Ankon6, Starvenseweg 85, Postbus 35, Wijchen 08894- 3357 

!Jmond 
II. A. Bos, Kruisbeeklaan 25, Velsen Nrd. 

J,Jssclstcin 
G. C. Verhoef, Kon. Ju!ianalaan 33, IJssclstein 

Zaanstreek 
A.M. Pocn, Czarinastraat 20, Zaandam 

Zandvoort 
Ch. H. van den Broek, Frans Zwaanslraat 10, Zanclvoort 

Zcisl 
C. M.G. Breur, Platolaan 29, Zeist 

Zoctermcer 
1\levr. 1\1. Oostra-Clotscher, Tollcnsstraat 16, 

Zoetermeer 

Zuidlaren 
H.A.Offcns, D 20, De Groeve 

Zutphcn 
,J. Hcida, Leeuwcriklaan 17, Zutphen 

Zwolle 
1\Iej. G. Takkcn, Palcstrinalaan 75:3, Zwolle 

Zwijndrcchl 
G. van Schagcn, Petuniastraal 77, Zwijndrecht 

Werkg,rocp Hijnmond 

03478- 2:Ei:1 

02980- 62120 

02507- :nBo 

03404- 15GBh 

017!!0- 476G 

05905- 182:3 

05750- 5788 

05200- 1099S 

C. A. de Hie, Bergweg :310, Hotterdam 010-282~97 

KONTAKTADRESSEN 

Ankevcen 
H. Hovinga, J.P. llooft Graafiandhoi 4, Ankcvccn 

Barendrechl 
H. Sehicven, Kruizcmunthof 5, Rarcndrccht 

nerg,schenhock 
'l'h. M. Putrr1:1.n, Ds. van Couwenhovelaan 1:31, 

Bergschenhoek 

Boskoop 
Mevr. Brans-Strous, Hitzema, Bosstraat 10, Boskoop 

Russum 
H. Kiviet, Zwaluwlaan 204, Bussum 

CuJcn1borg 
F. de llrc<'l, De Kaapstraat 7, Culemborg 

Cuvk 
H. Hartings, In t' Hocfijzer 21, Cuyk 

Een1ncs 
M.C. Lammcrts van Bucrcn, Zaadkorrel 9, Eemnes 

Hardcrwijk 
II. van llal, van 1\laerlantlaan 27, Harderwijk 

Hilversum 
Mcvr. A.M. Stappershoef-Bouman, Laan 19·10-1945 nr. 67 

Hilvcrsum 

I!uizen N.H. 
C.H. van Caspel, Trompstraat 31, Huizen 

Katwijk Aan Zee 
L. J. B. Schotemcijcr, Seer. Varkcvisscrstraat 55a, 

Katwijk aan Zee 

Kortenhoef 
II. H. Knap, Clacs Heynensoenlaan 3, Kortenhoef 

Lcersun1 
Mevr. M.L. Verbeck- Dieudonn~, Maarsbergseweg 69, Leersum 

Lcusbroek 
Mcvr. C. Verduin-Munnik, Maris Stuartlaan 1, Lcusbroek 

Loosclrechl 
J. H. Hammer, H.cmbrandtlaan 6, Loosdrecht 

Maarssen 
Mevr. J. Bol- Doelcman, Pict Heinstraat 86, ~bars sen 
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Meppel 
R. G. A. Meijer, Jacob van Ruysdaellaan 57, Meppel 

Naarden 
G. G. Bayl<!, van Dijcklaan 24, Naarden 

Nieuwkoop 
K. Starn, Bernardlaan 42, Nieuwkoop 

Noordwijk aan Zee 
·A. H. Andreas, Beatrixstraat 4, Noordwijk aan Zee 

Putten 
H. Lebbink, Da Costastraat 86, Putten 

Renswoude 
J. Ph. van der Mijn, Eikenlaan 25, Renswoude 

Rhoon 
P. Pappenheim, Margrietstraat 22, Rhoon 

Scharendijke 
P.B. Verschuur, Platteweg 28, Scharendijke 

Vaals 
H. Cremer, Maastrichterlaan 26, Vaals 

Volendam 
G. Groet, Schoklandstraat 9, Volendam 

Voorhout 
Mevr. Josten, Oranje Nassaulaan 69, Voorhout 

Warmond 
Mevr. C. E. Dalhuisen-Polano, Postdam 5A, Warmond 

Woerden 
P. Ultee, Plantsoen 1, Woerden 

Wolvega 
S. H. Luiken, Oranje Nassaulaan 89, Wolvega 

Wilnis 
J. Jansen, Burg, Padmosweg 132, Wilnis 

De keus van 0'66 
Een redactionele bijdrage van H. L. Verhaar 

Tijdens het congres op 27 februari 1971 gaat D'66 beslissen over de vraag 
met wie zij hoopt het beleidsplan voor de regeringsperiode 1971-1975 te 
kunnen uitvoeren. 
Dat wordt geen eenvoudige keus, want het hoofdbestuur kreeg in Breda de 
opdracht met aile partijen te gaan praten over die vraag. 
Dit artikel beoogt om vooruitlopende op de resultaten van deze gesprekken 
de meningsvorming in D'66 enigszins te beihvloeden. Het lijkt immers niet 
onredelijk van D'66 te vragen dat men in de partii zelf tot een keus Eraat. 
komen. Het zou toch wei te gemakkelijk zijn de keus voor de aanstaande 
verkiezingen te maken op basis van de negatieve resultaten van de hoven
bedoelde gesprekken. 
Met het schrijven van dit artikel wordt dus een risico genomen want het kan 
allemaal heel anders uitvallen dan hier wordt gehoopt. Ilet zij zo ~ 
Naar mijn mening zijn er voor D'66 drie mogelijkheden om een meerder
heid te verwerven voor een regeringsbeleid, en wei: 

1 aileen. 

2 sa men met de P. v. d. A. en P. P.R. , met behoud van ieders iden
titeit en nu direct. 

3 samen met de P. v. d. A. en P. P.R., met behoud van ieders iden
titeit op een later tijdstip en gericht op een progressieve volks
partij. 

De mogelijkheid van het "aileen" lag in Breda duidelijk op tafel in de reso· 
lutie Drechtsteden. Hoewel deze mogelijkheid gelukkig werd afgewezen, is 
het nog de vraag wat er gebeurd zou zijn als er geen resolutie van het 
hoofdbestuur gewecst was. Het bleek toch duidelijk in de discussie dat ve
len hoopten dat de sonderingsgesprekken zullen leiden tot negatieve antwoor
den zodat men dan aileen de verkiezingen in kan. Het is gewenst, dat die 
beslissing in Amsterdam op 27 februari nogmaals wordt genomen. D'66 
moet zich realiseren dat goede ideeen nodig zijn maar dat men ze ook moet 
kunnen uitvoeren. Aileen zal dit niet lukken. D'66 gaat dan lijken op de 
aardige liberal party in Engeland waarvan vele Engelsen vinden dat het een 
fijne partij is met geweldige mensen. Je kunt echter net zo goed meteen 
labour of conservative stemmen, want dan weet je wat er gebeurt. 
Bovendien zijn de plannen van D'66 te goed om ze zonder kans op verwe
zenlijking na te jagen. Dat is niet pragmatisch. 
Dat betekent naar mijn mening dat er met anderen moet worden samenge
werkt. Dat betekent dat als hier uitsluitend wordt gekozen voor een samen
werking met de P. v. d. A. en P. P.R. , nu of later, moet worden nagegaan 
waarom het congres in Breda die mogelijkheid zo sterk afwees. 
Het lijkt wei realistisch hier een resultaat te zien van de geweldige afkecr 
van a!les wat "rood" is en die kennelijk ook sterk in D'66 leeft. Het is 
daarom toch wei goed dat de resolutie van het hoofdbestuur is aangenomen. 
Er is dan nu tijd eens over dit verschijnsel na te denken. 
De vraag rijst nu waarom voor de P. v. d. A. en P. P.R. wordt gekozen dat 
leidt tot de vraag wat nu eigenlijk het nieuwe is waarover D'66 met zoveel 
verve spreekt. 
In zijn allereenvoudigste vorm gaat het hierom dat wij tegenover het gezag
systeem dat zo lanp.- van hoven af heeft gewerkt een systeem van onderop 
stellen; tegen over een gesloten systeem stellen we een open systeem waar-

REGIO'S 
Groningen 
Mevr. S. H. Hoek-Beugeling, Treubstraat 30, Hoogc,.and 

Friesland 
B.A. Jansen, De Lange West 50, Drachten 

Drente 
Mevr. S. Vcnema-Noordhoff, Watermolendijk 10, Eclde 

Overijssel 
F. P. Boelens, Zuivelstraat 43, Oldenzaal 

Gelderland 
S. Brandsma, Van Hogendorpstraat 78, Culemborg 

Utrecht 
P.C.M. Hijmans, Van Hillegaertstraat 20 IV, Amsterdam 

K: di. t/m vrijdag 

Noord-Holland 
Mevr. R. van der Scheer-vanEssen, Oosteinderwcg 234, 

Aalsmeer 

Zuid-Holland 
C. A.M. van Leeuwen, Hippolytusbuurt 39, Delft 

N oord-Brabant 
Mevr. M. Smits-van Waesberghe-van Mierlo, Burg. 

Zeeland 

Prinssenlaan 42, Raams
donkveer 

A. J. A. Veldkamp, Brigdammestraat 14, Middelburg 

Limburg 
H. Graus, Oolhofstraat, Bruns sum 

05980- 4662 

05120- 3483 

05907- 2558 

05410- 3506 

03450- 2433 

020-249427 

02977- 7714 

01730- 24777 

01621- 2919 

01180- 5373 

045-252623 

aan een ieder kan deelnemen. We hebben er enkele jaren overgedaan om 
daar enige inhoud aan te geven maar dat is normaal 1ijkt me voor een 
nieuw systeem. Het zou niet zo vee! waard zijn als elkeen dit uit zijn mot 
zou schudden. Ons "navelstaren" heeft het beleidsplan opgeleverd en nu 
gaat het erom met wie dat wordt uitgevoerd. 

We weten a! dat P. v. d. A. en P. P.R. met ons een wet will en realiseren 
voor een gekozen ministerpresident en een districtsy.steem en we weten 
ook dat de P.v.d.A. voor een gekozen burgemeester is. 
We weten dat de P. v. d. A. ontstaan is uit een aanval op het gesloten sys
teem van wat nu belichaamd is in de VVD. 
We weten dat de z. g. confessionele partijen onstaan zijn uit aanvallen op 
datzelfde systeem. Helaas weten we ook dater in die KVP, die ARP en 
CHU velen zijn die graag met dat gesloten systeem mcedoen. 
We weten dat er uit die groepen mensen komen die nog steeds tegen dat g< 
sloten systecm zijn en die onder meer verzameld zijn in de PPR en in de 
nieuwe evangelischc partij. 
We weten tenslotte dat als het cr nu om gaat de mondige burger een open 
systeem te geven deze confessionele partijen kleur moeten bekennen. Zii 
moeten hun Januskop afgooien. 
Op die Januskop was onzc actie "gesprekken aan de basis" gericht en als 
deze niet in zijn geheel geslaagd is dan is dat mede vanwege de afkeer var 
de P. v. d. A. die we ook in D'GG tegenkomen. 
Het lijkt noodzakelijk doze afkeer te C'Verwinnen want gezien het boven
staandc lijkt een samenwerking met de kampioenen van het gesloten sys
teem niet erg wenselijk. Aile gcpraat van Mevrouw van Someren en de 
heer Wiegel kunnen het ware gezicht van de VVD toch niet verbergen. 
Als de kiezer moet kunnen kiezen voor een open of voor een gesloten sys· 
teem waarmee de vastgelopen politieke verhoudingen willen doorbreken 
dan is ook een doorbrekcn van allerlci emotionele en psychologische ge
dachten en gevoelens nodig. Deze moeten dan wijkL'Il voor het doe! van het 
open systeem, de progrcssievc volkspartij als U wilt. 
In Duitsland heeft een met D'66 vergelijkbare partij de FDP van Scheel 
voor een dergelijke beslissing gestaan toen men da" r vastgelopen verhou
dingen moest doorbreken. 
Men begreep dat ook de SPD tot een nicuwe opstellin>( wenste te komen 
zoals wij dat nu in de Nicuwe Linie van 7 januari 1 !171 \'an Den Uijl kunnen 
lezen. 
Ook tusscn !eden van FDP en SPD Ieven en leefden wei gevoelens als die 
tussen !eden van P. v.d.A. on D'G6 maar men heeft die kunnen overwinnen 
en met voor heel Europa zegenrijke resuitaten. 
Als het de !eden van D'6G ernst met hun nieuwe boodschap, dan zullen zij 
op 27 februari 1971 tot cen dergelijke beslissing ntoelen komen. Een be· 
slissing die wellicht een nieuwe regering van "Gods water over Gods ak
ker" zoals Drees van DS 70 het noemt kan voorkonwn. Een beslissing die 
ook van elk D'6G lid een enorme inzet zal vragen om deze voor en na 28 
april 1971 waar te maken. 
Laten we hopen dat we dit met z' n allen aandurven. 
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Het congres van D'66 zal gehouden worden op zaterdag 27 februari 1971 
in het RAI-Congrescentrum aan het Europaplein te Amsterdam. 
Het congres begint om half elf waarbij om half tien de zaal open zal zijn. 
Het ligt in de bedoeling om lunchpauze te houden tussen half ~~n en twee 
uur. 

De discussies zullen om 17. 00 uur gesloten moeten zijn. 
(Zie ook de elders in dit blad opgenomen voorlopige agenda). 
De toegangsprijzen voor dit congres zijn gedifferentieerd vastgesteld 
conform de woonplaats van de deelnemer. 

Zij bedragen: 
f 10, -- voor leden/aanhangers woonachtig in de provincies Noord

Holland, Zuid-Holland en Utrecht; 
f 7, 50 voor leden/aanhangers woonachtig in de provincies Gelder land, 

Overijssel en Noord-Brabant; 
f 5, -- voor leden/aanhangers woonachtig in de provincies Zeeland, 

Limburg, Drente, Friesland en Groningen. 
Gezinsleden betalen half geld. 

De betaling kunt u verrichten op gironummer 1304900 t.n. v. Penning
meester D'66, onder vermelding van Congres '71. 
U kunt zich aanmelden door opzending van de hierboven staande kaart. 
Onmiddellijk na ontvangst van uw girostorting/ -over making ontvangt u 
een naambadge, die toegang verleent tot het congres. 
Op vertoon van deze badge kunt u aan de ingang van het congrescentrum 
ook de nagekomen stukken in ontvangst nemen. 
In verband met de planning en organisatie van het congres, verzoeken 
wij u zo spoedig mogelijk in te schrijven. 
Bij voorbaat dank en tot ziens in Amsterdam. 
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~ 
R. G. A. Meijer, Jacob van Ruysdaellaan 57, Meppel 

Naarden 
G.G. Bayltl, van Dijcklaan 24, Naarden 

Nieuwkoop 
K. Starn, Bernardlaan 42, Nieuwkoop 

Noordwijk aan Zee 
·A.H. Andreas, Beatrixstraat 4, Noordwijk aan Zee 

Putten 
H. Lebbink, Da Costastraat 86, Putten 

Renswoude 
J.Ph. van der Mijn, Eikenlaan 25, Renswoude 

Rhoon 
P. Pappenheim, Margrietstraat 22, Rhoon 

Scharendijke 
P.B. Verschuur, Platteweg 28, Scharendijke 

Vaals 
H. Cremer, Maastrichterlaan 26, Vaals 

Volendam 
G. Groet, Schoklandstraat 9, Volendam 

Voorhout 
Mevr. Josten, Oranje Nassaulaan 69, Voorhout 

Warmond 
Mevr. C. E. Dalhuisen-Polano, Postdam 5A, Warmond 

Woerden 
P. Ultee, Plantsoen 1, Woerden 

Wolvega 
S. H. Luiken, Oranje Nassaulaan 89, Wolvega 

Congrescommissie: 

REGIO'S 
Groningen 
Mevr. S. H. Hoek-Beugeling, Treubstraat 30, Hoo!';ezand 

Friesland 
B.A. Jansen, De Lange West 50, Drachten 

Drente 
Mevr. S. Venema-Noordhoff, Watermolendijk 10, Eelde 

Ovcrijssel 
F. P. Boelens, Zuivelstraat 43, Oldenzaal 

Gelder land 
S. Brandsma, Van Hogendorpstraat 78, Culemborg 

Utrecht 
P. C. M. Hijmans, Van Hillegaertstraat 20 IV, Amsterdam 

K: di. t/m vrijdag 

N oord-Holland 
Mevr. R. van der Scheer-vanEssen, Oosteinderwcg 234, 

Aalsmeer 

Zuid-Holland 
C.A.M. van Leeuwen, Hippolytusbuurt 39, Delft 

N oord-Brabant 
Mevr. M. Smits-van Waesberghe-van Mierlo, Burg. 

Zeeland 

Prinssenlaan 42, Raams
donkveer 

A.J.A. Veldkamp, Brigdammestraat 14, Middelburg 

H.L. Verhaar, voorzitter 
tel. 02974/353 

H. Dijsselbloem, penningmeester H. B. 
tel. 02975/4016 

F. C. v. Leeuwen, secretaris H. B. 
tel. 010/302419 

W.H. Schouten, lid D.B. 
tel. 023-285928 

KANDIDATEN EERSTE KAMER 

NIEUWE SLUITINGSDATUM AANMELDING 

Gezien het huishoudelijk reglement 
en de praktische mogelijkheden 
heeft de verkiezingscommissie be
sloten de termijn van aanmelding 
als kandidaat voor de eerste 
kamer te verlengen tot 25 februari. 
De aanmeldingen dienen per aange
tekende brief op deze dag uiterlijk 
12. 00 uur te zijn ontvangen bij: 

Dr. Mr. K. L. Piccardt en 
Mr. A. G. J. Piccardt 
Keizersgracht 618 
AMSTERDAM 

Zoals bekend dient een kopie van 
de aanmelding te worden verzon
den naar het lrrndelijk sekretariaat. 

De Verkiezingscommissie. 

januari 1!: 

05980- 466 

05120- 348 

05907- 255 

05410- 3501 

03450- 243: 

020-24942' 

02977- 771' 

01730- 2477j 

01621- 291\ 

Ol180- 537~ 
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Verantwoording 
verkiezingscommissie 
Door het hoofdbestuur werd de verkiezingscommissie aan
vankelijk als volgt samengesteld: J.W. Holtslag, N.J.v.d. 
Poel, A.A. Redeker, T.J.G. Reitsma en mevr. M. van 
Dijk. 
Per 1 januari bedankten Holtslag en Reitsma, waarna de 
commissie werd aangevuld met J. Prent en C. Smook. 
De wijze van vaststelling van de candidatenlijst Eerste 
Kamer wordt geregeld in het H.H.R. art. 115 tot en met 
122. 
Via de Democraat werd aan leden medegedeeld, dat zij in 
de gelegenheid waren tot 25 februari j .1. kandidaten te 
stellen, door aanmelding bij de notaris, voor het lidmaat
schap der Eerste Kamer. 
Alle kandidaten hebben een vragenformulier ter invulling 
en ondertekening toegestuurd gekregen. Na ontvangst van 
de betreffende gegevens heeft de verkiezingscommissie 
vastgesteld, dat alle kandidaten voldoen aan de vereisten 
genoemd in artikel 116 van het H. H. R. en dit aan het H. B·. 
medegedeeld. 
Het H. B. heeft daarop een voorkeur vastgesteld, na de 
kamerfractie te hebben gehoord. Deze voorkeurslijst van 
het H. B. vindt u elders in dit blad evenals gegeven over de 
kandidaten en een stembiljet. 

De verkiezingscommissie 
A.A. Redeker, voorzitter. 

TOELICHTING 
OP HET STEMBILJET 
1. Het stembiljet is strikt persoonlijk. 

Het mag niet aan derden worden afgegeven. 

2. Ongeldig zijn stembiljetten: 
a. die na donderdag 22 maart 1971, 12.00 uur door 

notaris mr. A. G. J. Piccardt worden ontvangen. 
b. waarop geen enkele naam van een kandidaat is inge

vuld. 
c. waarop u, na invulling van de namen van uw kandidaten, 

wijzigingen in hun onderlinge volgorde heeft aange
bracht. 

3. Het stembiljet heeft 10 open regels, genummerd 1 t/m 
10. 
Op iedere regel kunt u Mn naam invullen. U mag vol
staan met minder dan 10 namen. Bij invulling van min
der dan 10 namen, gelieve u de resterende regels door 
doorstreping ongeldig te maken. 

4. Deze toelichting is gebaseerd op het huishoudelijk regle
ment artikelen 120 en 121 alsmede de betreffende bij
lagen. 

d~ieke partij Democraten '66 

eindredacteur 
Jan G. Huygens 
Van Trigtstraat 24 
Den Haag 
Tel. 070-242761 

AANBEVELINGSLIJST 
HOOFDBESTUUR 

1. Nagtegaal, J. A. 

2. Draijer, W. 

3. Walboomers, H. J. 

4. Eisma, D. 

5. Schwarz, N. 

6. Copius Peereboom, J. W. 

7. Knoop, T. 

8. Van Beilen, E. 

9. Smeets, H. J. J. M. 

10. Mevr. Was sen P. C. J. -van Schaveren 

11. Van Antwerpen, E. 

12. Kapenga, H. 

13. Martini, A. 

14. Roebersen, G.J. 

15. Koenen, H.J. 

16. De Ner~e tot Babberich, M. F. 

17. Van Dooren, W. 

18. Rang, H.J. 

19. Van Dijk, G. B. 

20. Velleman, L. 

21. Bloema, K. P. 

22. Mevr. Meijer-Huisman, A. B. L. 

23. Van Neerven, L.J. 

24. Winkel, D. 

25. Van Blokland, G.C. 

Polhuis, N.P. 36. Dirks, A. 26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

3.5. 

Douwes, E. 37. Terburg, J.A.M. 

De Bie, J.J. 

Aarts, G.G.A.C. 

Reitsma, T.G.S. 

Jasper, D.J. 

Straatsma, R. 

Rottier, N.J. 

Schouten, W. 

Van Emden, W.D.G. 

administratie: 
Democraat 
Keizersgracht 576 
Amsterdam 
tel. 020-226996 
Postgiro: 
1477777 t.n. v. 
Administratrice 
Democraat 

38. Vander Wijst, M.A. 

39. Lopez Cardozo, P. 

40. Scharis, L. 

41. Adriaansz, W. 

42. Schmitz, W.A. 

43. De Haas, T. 

44. Berkhof, W. E. 

45. Maarschalk, C.G.D. 

advertentietarieven 
bij het secretariaat 

Druk Luna Delft 

lay-out Jan Jaap de Boer 
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KANDIDATEN INFORMATIE 

Verklaring van de 
gebruikte cijfers: 

1. Naam 

2. voornamen 

3. Geboortedatum 

4, Adres + woonplaats 

1 5. Telefoonnummer 

6. Opleiding 

7. Beroep (huidige funktie) 

8. Vervulde en huidige funkties binnen D'66 

9 Lid sedert: 

Verder beantwoorden alle hier 
opgenomen kandidaten bevestigend op 
de volgende vragen: 

1 
1. Aarts 
2. Gerardus Theodorus Antonius Cornelius 
3. 23-10-1938 
4. Beukenlaan 1, Nuenen 
5. 04993 - 2414 
6. geen opgave 
7. geen opgave 

a. Voldoet U aan de wettelijke vereisten voor verkiesbaarheid? 
Deze vereisten zijn: 
- Nederlander 
- Tenminste 25 jaar 
- Niet van verkiesbaarheid zijn ontzet of van de uitoefening van het 

kiesrecht zijn uitgesloten. 

b. Bent U bereid bij direkte verkiezing volgens de kieswet, dan wel bij 
opvolging van een direkt gekozene het kamerlidmaatschap te aanvaarden? 

c. Verklaart U zich be reid door ondertekening van dit formulier, na een eventuele 
verkiezing de vertegenwoordigende taak naar behoren te zullen vervullen, des
gevraagd verantwoording af te leggen tegenover leden, aanhangers en belang
stellenden en de morele verplichting op U te nemen, U terug te trekken uit de 
Eerste Kamer bij bel:lindiging van het lidmaatschap van D'66. 

d. Verklaart U door ondertekening van dit formulier 
a. datU na 9 mei 1940 niet zodanig betrokken bent geweest bij handelingen, 

uitingen of voorvallen waaruit een nationaal - socialistische, fascistische 
of racistische gezindheid blijkt, of dat U niet zodanig heeft deelgenomen 
aan aktiviteiten van de bezettende macht, dat een en ander een moreel be
letsel zou vormen bij Uw kandidatuur voor de Eerste Kamer. 

b. dat U de staatsrechtelijke paragraaf van het partijprogramma van D'66, in 
het bijzonder van hetgeen omtrent de Eerste Kamer is vermeld, onderschrijft. 

5 
1. Berkhof 
2. Will em Evert 
3. 2-7-1937 
4. Jan van Brakelstraat 46, Dordrecht 
5. 01850 - 45311 
6. Middelbaar Onderwijs, vakopleidingen 
7. Adjunkt Direkteur Bouwbedrijf 

8. was vice voorzitter afdeling Nuenen, is nu gemeente
raadslid. 

8. Lid Schaduwfractie 
9. 21-1-1970 

9. 1967 

2 
1. Adriaansz 
2. Willem 
3. 2-5-1924 
4. Cesar Franckstraat 1, Castricum 
5. 02518 - 50948 
6. HBS-B, Pract. diploma Boekhouden, div. vak cursussen 
7. Fiscaal _juridisch bedrijfsadviseur, pensioenadviseur 

(NMB) 
8. geen 
9. november 1969 

3 
1. van Antwerpen 
2. Evert 
3. 5-4-1933 
4. 2e Marnixplantsoen 3, Amsterdam 
5. 020 - 238443 
6. Jurist 
7. Bedrijfsjurist 
8. lid van de Gem. raad Amsterdam, voorz. werkgroep 

Cultuur afd. Amsterdam 
9. begin 1969 

4 
1. van Beilen 
2. Evert 
3. 2-9-1934 
4. Kloosterlaan 55, Bergum (Fr.) 
5. 05116 - 1704 
6. HBS-A, Kon. Mil. Acad. (Luchtm. Person. off), Cand. 

Pedagogiek-andragogiek. 
7, student 
8. lid defensiecie. (' 67) en voorzitter afd. Friesland 

('67, '70 en '71) 
9. 1966 

6 
1. de Bie 
2. Johannus Jacobus 
3. 31-10-1913 
4. Oranjestraat 47, As sen 
5. 05920 - 12820 
6. Doctoraal Rechtsgeleerdheid 
7. Secretaris Grondkamer voor Drenthe 
8. Voorz. afd. Drenthe, voorz. cie D'66 Noorden des Lands, 

Fraktievoorz. Prov. St. Drenthe, lid landelijke werk
groep Landbouw 

9. april 1967 

7 
1. Bloema 
2. Karel Pieter 
3. 1-8-1918 
4. Nachtegaalplein 11, Den Haag 
6. 070 - 321357 
6. HBS, KMA 
7. Officier Koninklijke Landmacht 
8. lid werkgroep Buitenland, Vredesstrategie, Europa en 

Defensie. 
9. mei 1969 

8 
1. van Blokland 
2. Gijsbertus Gerardinus 
3. 24-12-1922 
4. Jan Steenlaan 27, Voorhout 
5. 070-183526 
6. HBS-B, H. T. S., Sociologie. Wetensch. Literatuur 

onderzoek C. 
7. Hoofd Clearing House Bernard van Leer Foundation 
8. was voorzitter Bollenstreek, richtte 6 afdelingen op. 

Moment eel Prov. Statenlid Zuid-Holland, Secrt. Land. 
Ondw. Cie. 

9. begin 1967 
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9 
1. Copius Peereboom 
2. Jan Will em 
3. 10-12-1930 
4. Maritsa 30, Amstelveen 
5. 020 - 454286 
6. Gymnasium B, Doctor Chemie 
7. Biochemicus aan de Medische Faculteit van de Universi

teit van Amsterdam 
8. Voorzitter landelijke werkgroep gezondheidsbescherming 

en milieubeheer 
9. 1966 

10 
1. van Dijk 
2. Gerben Bonno 
3. 4-7-1940 
4. Groot Heiligland 19, Haarlem 
5. geen 
6. Doct. Geschiedenis 
7. Leraar 
8. Seer. Werkgroep Staatsrecht 1966-1968 
9. 1966 

11 
1. Dirks 
2. Anton 
3. 7-3-1917 
4. Troelstralaan 49, Heemstede 
5. 023 - 281674 
6. HBS-A, Niveh ek-org., vakstudies. 
7. Adj. direkteur intern. gerichte handelsonderneming 
8. Bestuurslid afd. Haarlem en Heemstede, federatie Zuid 

Kennemer land en D. B. Regio Noord-Holland 
9. eind oktober 1966 

12 
1. van Dooren 
2. Willem 
3. 14-6-1934 
4. Livingstonelaan 414, Utrecht 
5. 030 - 882004 
6. Gymnasium, doct. theologie, doct. filosofie bijvak 

Duits gepromoveerd filosofie. 
7. Wetensch. hoofdmedewerker filosofie aan de Universiteit 

Utrecht en bijzonder hoogleraar aan de T. H. te Delft. 
8. was voorz. afd. Bilthoven en voorz. hogeronderwijs

commissie D'66. 
9. 1967 

13 
1. Douwes 
2. Everardus 
3. 24-12-1937 
4. Rode Klaver 7, Krimpen a/d IJssel 
5. 01807 - 2368 
6. HBS-B, Ass. ekonoom, bankdiploma 
7. secretaris Centrum voor Ontwikkelingsprogrammering, 

Ned. Economische Hogeschool. 
8. aktief lid (werkgroepen etc.), afd. sekretaris thans ge

meenteraadslid (2-mans fraktie). 
9. voorjaar 1968 

14 
1. Draijer 
2. Wiebe 
3. 17-6-1924 
4. Singravenlaan 13, Enschede 
5. 05420 - 14633 
6. T. H. Delft 
7. Hoogleraar T. H. Twente 
8. lid centrale werkgroep Beleidsplan, lid Land. Werkgr. 

Onderwijs 
9. december 1967 

15 
1. Eisma 
2. Doeke 
3. 30-12-1939 
4. Kinkelenburg 15, Apeldoorn 
5. 05760 - 31609 
6. Doctoraal Sociologie R. U. Utrecht 
7. Planoloog/socioloog 
8. Lid provinciale Staten Gelder land 
9. 1969 

16 
1. van Emden 
2. Will em Died erik Gustaaf 
3. 3-1-1915 
4. Postbus 2815 - Den Haag 
5. 070- 111942 
6. HBS, enkele jar en Indisch recht studie tt Leiden 
7. zelfstandig zakenman 
8. geen 
9. 1966 

17 
1. de Haas 
2. Frans 
3. 1-3-1939 
4. van Gilstraat 18, Zeven 
5. --
6. HBS-B, Civiel Ir. 
7 . Organisatie adviseur Bouwnijverheid 
8. --
9. 1968 

18 
1. Jasper 
2. Dirk Johan 
3. 21-10-1925 
4. Nachtegaallaan 8, Katwijk aan Zee 
5. 01718-14340 
6. Middelbaar + hogere beroepsopl. Public Relations

Adviseur 
7. Dir. Adviesbureau Public Relations 
8. ex-voorz. afd. Leiden, kontaktman afd. Katwijk, voor

zitter enqu~te-commissie C. E. S. 
9. begin 1967 

19 
1. Kapenga 
2. Harm 
3. 22-12-1937 
4. Berkenstraat 2, Goes 
5. 01100- 8770 
6. HBS-B, Gem. Adm. 11, Gem. Fin. 1e dl. 
7. afd. chef/wnd gemeentesecretaris Goes 
8. Bestuurslid afd. Nrd. en Md. Zeeland (1969-1970) 

lid Prov. Staten Zeeland 
9. februari 1969 

20 
1. Knoop 
2. Trinus 
3. 28-9-1940 
4. Wetsingerweg 15, Wetsinge 
5. 05909-436 
6. Gym-A, doct. Ned. Recht 
7. advocaat 
8. 3 jaar bestuur afd. Groningen, enkele landelijke cie' s 

schaduwfraktie Prov. St. Groningen 
9. 1966 

21 
1. Koenen 
2. Herman J enske 
3. 3-6-1939 
4. Prinses Margrietlaan 7, Maasland 
5. 01899 - 5268 
6. Gym-B. Doct. Wiskunde 
7. Wetenschappelijk medewerker informatica T. H. Delft 
8. Mede oprichter D' 66, lid HB, Landelijk Penningmeester, 

Kand. 2e Kamer, lid div. commissies. 
9. 1966 
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22 
1. Lopes Cardozo 
2. Paul 
3, 24-8-1922 
4, Segbroeklaan 414, Den Haag 
5. 070 - 638389 
6. HBS-B 
7. Hoofd afd. Documentatie Chemie/Farmacie CKH Den 

Haag 
B. Bestuur afd . Den Haag 
9. 1966 

23 
1. Maarschalk 
2. Coenraad Gerrit Dani~l 
3. 21-7-1917 
4. Zomerluststraat 11, Haarlem 
5. 023 - 312163 
6. Doctoraal Economie en Gepromoveerd bij Ned. Econ. 

Hogeschool te Rotterdam 
7. Docent informatica, Hogere Econ. School te Rotterdam 
8. lid overgangsbestuur regio Kennemerland geweest 
9. november 1969 

24 
1. Martini 
2. Arnoldus 
3. 3-9-1922 
4. Hoekenes 110, Amsterdam 
5. 020 - 193437 
6. HBS-B, vakdiploma's nat. en intern, goederen vervoer 
7. Transport adviseur 
8. was voorzitter afd. Amsterdam, Fractievoorzitter Gem. 

raad Amsterdam 
9. februari 1967 

25 
1. Meyer geb. Huisman 
2. Annie Alida Berthe Louise 
3. 22-4-1922 
4. Dirck van Hornelaan 6, Waalre 
5. 04904 - 2703 
6. Kandid. scheikunde 
7. Red. assistente wetensch. tijdschrift 
B. lid Provinciale Staten Noord-Brabant 
9. 1966 

26 
1. Nagtegaal 
2. Johan Adriaan 
3. 7-2-1931 
4. Leeuweriklaan 8, Rotterdam 
5. 010 - 184670 
6, Gymnasium-B, Doctoraal N eder lands Recht 
7. advokaat 
B. Voorzitter afd. Rotterdam, H. B. -lid, Pol. sec. 
9. 1970 

27 
1. van Neerven 
2. Leonardus Jacobus 
3. 24-2-1933 
4. Brahmsstraat 4, Deurne 
5. 04930 - 3224 
6. MULO A+B, Gem. Adm. I, Gem. Financi~n 
7. Gemeente ambtenaar, waarnemend chef Afd. Fin. Gem. 

Deurne 
8. Lid Fraktie Provinciale Staten Noord-Brabant 
9. 1968 

28 
1. de Ner~e tot Babberich 
2. Marie Frederik Frans Antoon 
3. 8-1-1915 
4. Babberichse Weg 86, Babberich 
5. 08634 - 283 
6. LO - VMHO (gym. A) - jur. studie Lei den 
7. Bedrijfsadviseur, plv. lid College Beroep Bedrijfsleven 
8. lid werkgroep Staatsrecht, lid HB (1968/1970) lid Prov. 

St. Gelderland 
9. eind 1966 

29 
1. Polhuis 
2. Meeuwis Pieter 
3. 19-9-1931 
4. Alpen Rondweg 84, Amstelveen 
5. 020 - 410832 
6. HBS-B, M. 0. Economie, Kand. Rechten 
7. HFD Ambtenaar 
8. Bestuurslid Amstelveen, Voorzitter Rapportagecom

missie. 
9. 1967 

30 
1. Rang 
2. Hendrik Johan 
3. 4-8-1931 
4. Ch. Beltjenslaan 10, Sittard 
5. 04490 - 3964 
6. Gymnasium-B, doctoraal chemie (thans: ISW, bedrijfs

econoom) 
7. DSM: sectiechef EPT Synth. Rubberfabriek/project

leider ABS-fabriek. Scheik. leraar Rombouts Coll., 
Brunssum. 

8. Voorzitter afd. Westelijke Mijnstreek, Fraktielid 
Prov. Staten Limburg. 

9. september 1967 

31 
1. Reitsma 
2. Tjitte-Gurbe, Steven 
3. 1-11-1933 
4. Saffierhorst 16, Den Haag 
5. 070 - 830779 
6. HBS-B, KMA, Wiskunde 
7. Projectleider Computerisering 
8. vice-voorzitter afd. Den Haag, penningmeester afd. 

Den Haag 
9. maart 1970 

32 
1. Roebersen 
2 . Gerrit Jan 
3. 5-5-1942 
4. Faustdreef 7, Utrecht 
5. 030- 717416 
6. Gymnasium-A, Chemie Universiteit 
7. Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van 

Utrecht 
8. Lid commissie Buitenland, subcommissie Vredesstrategie 
9. 1967 

33 
1. Rottier 
2. Marnus Jan 
3. 30-9-1918 
4. Dijkstraat 8, Oost-Souburg (Gem. Vlissingen) 
5. 01183- 1782 
6. HBS 
7. Rijksambtenaar 1e klasse (Def.) 
8. Werkgroep Prov. St. Zeeland, Werkgroep Gemeente

raad Vlissingen 
9. 1969 
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34 
1. Schmitz 
2. Godfried, Willem, Aloysius 
3. 15-12-1931 
4. Burgem8ester Lambooylaan 21, Hilversum 
5. 02150- 47465, kantoor 020- 762121 
6. Rechtenstudie Universiteit Amsterdam 

Militair en verkeersvlieger 
7. advocaat 
8. voorzitter afd. Hilversum 
9. 1967 

35 
1. Schouten 
2. Willem 
3. 10-6-1920 
4. Keizer Karelweg 66, Amstelveen 
5. 020 - 412947 
6. 5-jarige Handelsschool, Frans, Du-its, Engels, Boek

houden 
7. ambtenaar GEB Amsterdam 
8. mede oprichter afd. Amstelveen 1966, lid voorlopig 

bestuur, lid van landelijke Fiscale Werkgroep, 1e 
reserve raadsfractie Amstelveen D'66; neemt deel aan 
het fractiewerk. 

9. 1966 

36 
1. Schwarz 
2. ir. Norbert Friederich Isidor 
3. 18-12-1917 
4. Schoutenstraat 9, Den Haag 
5. 070 - 245189 
6. Natuurkundig ingenieur 
7. Technisch econoom 
8. ex-lid dagelijks bestuur, ex-voorzitter, momenteel lid 

programmacie. voorzitter werkgroep bevolkingspolitiek, 
lid Provinciale Staten Zuid-Holland. 

9. 1966 

37 
1. Smeets 
2. Henricus Johannes Josephus Maria 
3. 11-12-1932 
4. Willem I laan 19, Oss 
5. 04120 - 24343 
6. HBS-B, Staatsexamen notariaat, aanv. doctoraal ex. 

recht, notarH!le richting. 
7. kandidaat-notaris 
8. fraktielid D'66 Provinciale Staten van Noord-Brabant 
9. medio 1967 

38 
1. Straatsma 
2. Rindert 
3. 10-1-1937 
4. Ljipstrjitte 15, stiens 
5. 05109- 1779 
6. Doktoraal politieke en sociale wetenschappen G. U. 

Amsterdam 
7. Direkteur Bureau voor Taelbifourdering 
8. Voorzitter commissie landbouw, lid commissie Staats

recht, Voorzitter provinciale werkgroep. 
9. 1966 

39 
1. Terburg 
2. Jacobus Antonius Maria 
3. 16-1-1937 
4. Kievitweg 32, Paterswolde 
5. 0507 - 1418 
6. H. B.S. -B, Doctoraal politieke en sociale wetenschappen 
7. Wetenschappelijk medewerker aan het Andragogisch 

Instituut (subfaculteit pedagogie en andragogie) 
8. Commissie staatsrecht, Commissie Buitenland nl. sub

groep ontwikkelingshulp en subgroep De West 
9. 1966/bestuurslid afd. Nijmegen 

40 
1. Velleman 
2. Levi 
3. 4-2-1935 
4. Bovenover 143, Amsterdam-Nie11wendam 
5. 020 - 272330 
6. Rechten, Ned. Film Academie 
7. Jur. Medewerker Joods Maatsch. werk 
8. was voorz. Afd. Noord- en Midden Zeeland; voorz. 

landelijke werkgroep Jeugdbeleid 
9. 1966 

41 
1. Walboomers 
2. Herman Josef 
3. 15-11-1938 
4. Van 't Hoffweg 16, Bussum 
5. 02159 - 33217 
6. Gymnasium-A, Economische geschiedenis, Economie e1 

staatsrecht 
7. Docent Economie en staatsrecht aan de middelbare 

school en de bestuursschool 
8. Voorzitter afd. Gooi, Secretaris Collrdinatiecommissie 

der Provinciale staten, Lid Provinciale staten voor 
Noord-Holland 

9. 1966 

42 
1. Wassen geb. van Schaveren 
2. Paula Carolina Johanna 
3. 8-3-1942 
4. Pucclnidreef 7, Voorschoten 
5. 01717 - 4927 
6. Doctoraal Psychologie 
7. Wetenschappelijk medewerker Ned. Inst. voor Praeven

tieve Geneeskunde te Leiden 
8. geen 
9. april 1969 

43 
1. van der Wijst 
2. Martinus Adrianus 
3. 2-4-1934 
4. Stellingwerfstraat 55 III, Arnhem 
5. 085 - 610991 
6. Gymnasium, Wetenschappelijk archief ambtenaar 
7. Archivaris/adjunct beheerder 
8. voorheen: secretaris regio Gelderland 

thans: secretaris (geen lid) statenfractie Gelder land 
9. 1967 

44 

1. Winkel 
2. Dirk 
3. 18-7-1932 
4. Clusiuslaan 305, Zaandam 
5. 02980 - 67997 
6. HBS-B, Bedrijfseconomie 
7. Econoom - org. adviseur 
8. Gemeenteraad Zaandam (vervalt binnenkort wegens ver

huizing) 
9. augustus 1969 

45 
1. Scharis 
2. Louis 
3. 27-9-1917 
4. Koninginnelaan 77, Rijswijk 
5. 070-995797 
6. H.B.S.-B 
7. Bedrijfseconomisch Directeur 
8. Schaduwfractie Rijswijk 
9. 1970 
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DEMOCltAAT juni 1971 

DE OPDRACHT VAN D'66 

Een tweetal verkiezingen voor de 
Tweede Kamer heeft uit het idee, dat 
in de zomer 1966 werd geboren, een 
serieuze partij doen groeien. Een 
partij die de volgende keer het lijst
nummer "vijf" zal voeren en die daar
mee het niveau heeft bereikt van be
wegingen als de ARP, die in een 
eerdere fase van de Nederlandse poli
tieke geschiedenis een belangrijke 
funktie vervulde in de besluitvoering. 
Dit alles legt de leden van D166 een 
aantal verplichtingen op die hier zul
len worden.besprokEm. Er zullen twee 
zaken moeten worden afgezworen: De 
eerste is: het institutionele wan
trouwen. 
De andere: de paging tot vrijblijvend
heid. 
Er zullen moeten worden ontwikkeld 
en aangeleerd, de volgende zaken: 
goed organiseren, verantwoord kom
municeren, verantwoord voorbereiden, 
de maatschappij modern doordenken 
en verantwoordelijkheid dragen. 
D' 66 is ontstaan op een moment dat de 
gezagsstrukturen, die vele eeuwen 
golden voor de zoveelste maal als on
voldoende werden herkend. 
D' 66 doet een paging om datgene wat 
met name aan het eind van de acht
tiende eeuw werd gepoogd te ontwik
kelen nu echt door te zetten. 
Het is logisch dat in de aanvangs
periode van D'66 wantrouwen in de 
instituties groot was en is. Het is 
logisch want anders waren we nooit 
begonnen. 
Het is nu nodig in eigen organisatie 
vertrouwen te schenken in anderen. 
Vertrouwen is immers de basis van de 
samenleving waarheen we onderweg 
zijn. 
In de oude struktuur was de macht in 
handen van weinigen en velen mochten 
volgen. Dit heeft geleid tot een instel
ling van vrijblijvendheid die we echter 
in D' 66, als we echt in onze ideeiln 
geloven, moeten verliezen. We zullen 
dan vele anderen moeten overtuigen 
van het juiste en noodzakelijke van wat 
ons bezielt. 
Dit is eigenlijk onze opdracht in D'66, 
nu in 1971. 
Dat betekent dat we snel moeten zorgen 
voor een grote en goede organisatie. 
Te veel hebben we immers gemerkt 
bij onze laatste campagne dat elk goed 
plan, elk goed idee kan mislukken bij 
een onvoldoende organisatie. 
Het is dus de eerste taak voor het HB 

op dit punt de zaak goed op een rijtje 
te zetten. 
Verder zal de kommunikatie in D'66 Z1 

verantwoord moeten zijn als technies 
mogelijk is. Als de organisatie met 
een goedwerkend bureau goed is opge
zet zal deze kommunikatie metterdaad 
kunnen funktioneren. 
Dit is de tweede eis voor een HB. 
In de derde plaats zal onze planning z< 
moeten zijn dat alle aktiviteiten zo 
zijn voorbereid dat niemand, waar 
ook, wordt verrast met gebeurtenis
sen of vragen waarop men had kunnen 
zijn voorbereid. 
De moderne technieken kunnen ons vol 
doende modellen leveren om ook hier 
onze organisatie te verbeteren. 
Vervolgens zullen we de maatschappij 
waarin we Ieven en die we in de toe
komst willen belevcn modern moeten 
doordenken. 
Onze Progressieve Volkspartij zal 
mede op het resultaat van dit door
denken moeten zijn gebaseerd. 
Het beleidsplan kan daarbij de basis 
zijn. Het is de taak van het HB de !e
den in de afdelingen en werkgroepen 
hiertoe te motiveren. 
Tenslotte zullen we ons moeten reali
seren dat we met ecn serieuze zaak 
bezig zijn met 11 mcnsen in de TweedE 
en 6 in de Eerste Kamer, vel en in 

de staten en -llleerderen in de raden, 
met enkele wethouders. 
Dit betekent verantwoordelijkheid 
dragen door hen en door die vele an
deren die wel in D'66 zitten maar niet 
op deze posten. Om deze afgevaardig
den te sceunen en te werken aan de 
uitbreiding van deze kring. Het HB zal 
op 19 juni met de afdelingen hierover 
gaan praten opdat de !eden later dit 
jaar op een kongres het resultaat als 
beleidslijn vast leggen en aanvaarden. 
Wij vragen uw aller steun want het 
gaat om ons Ieven en onze toekomst 
en niet alleen van D'66. 

H.L. Verhaar. 



juni 1971 DEMOCHAAT 

0'66 - PARLEMENT 

GEVRAAGD 

In het afgelopen jaar hebben zich een 
aantal zaken voorgedaan waaruit duide
lijk bleek dat het voor het Hoofdbestuur 
in de huidige structuur van D'66 niet 
altijd zo gemakkelijk is om voldoende 
ruggespraak met de partij te houden en 
toch snel tot besluiten te komen. De al 
dan niet open deelneming via de afde
lingen is een langdurig proces, waar
voor niet altijd genoeg tijd beschikbaar 
is en dat ook maar een beperkt aantal 
keren per jaar in gang gezet kan wor
den. Afdelingsvergadering kan men nu 
eenmaal niet al te dikwijls uitschrij
ven en er zijn ook vee! belangrijke 
plaatselijke kwesties te besprekt:n. 
Congressen kunnen al evenmin onbe
perkt worden gehouden en vergen bo
vendien een vrij lange voorbereiding. 
De ervaring heeft inmiddels geleerd dat 
bet aantal te behandelen onderwerpen 
per congres aan een maximum is ge
bonden. 
Tot op zekere hoogte kan hiermee de 
wrevel van sommige D'66 !eden worden 
verklaard. over de gang van zaken rond
om het plan om gesprekken te organi
seren tussen KVP en PvdA. Ook het 
besluit om met PvdA en PPR een ini
tiatief-voorstel tot grondwetswijziging 
in te dienen dat maar zeer gedeeltelijk 
overeenstemde met het partijprogram, 
werd genomen zonder dat anderen dan 
bet Hoofdbestuur en de Staatsrechtcom
missie er in gekend waren, of hadden 
kunnen worden. 

Er is een duidelijke behoefte aan een 
snelle en doeltreffende methode om de 
partij te betrekken bij belangrijke ac
tuele zaken waarmee de Kamerfractie 
of het Hoofdbestuur geconfronteerd 
worden. Het continue enquete systeem 
van D'emocraat schijnt niet erg geschikt 
omdat het lang niet zeker is dat de in
zenders voldoende representatief zijn 
en ook omdat D'emocraat met nogal 
grote tussenpozen verschijnt. Het mid
del is verder niet te gebruiken voor in
gewikkelder vragen, waarop meer ant
woorden mogelijk zijn dan ja, nee, 
geen mening. Het grootste nadeel is 
tenslotte dat er geen overleg bij moge
lijk is. Het zgn. sample is een vee! 
aantrekkelijker oplossing, maar is erg 
kostbaar doordat de reis- en verblijfs
kosten van de door loting aangewezen 
deelnemers moet worden vergoed. Bo
vendien zijn de ervaringen die tot nog 
toe zijn opgedaan met de opkomst niet 
erg bemoedigend. Het is dus de vra_ag 
of het mogelijk zal zijn regelmatig 
sample-bijC'enkomsten te houden, hoe 

gewenst dat ook is. 
De Staatsrechtcommissie bepleit daar
om de instelling van een D'66 parlement, 
een vertegenwoordigende vergadering, 
waarmee Hoofdbestuur en Fraktie be
langrijke zaken, waarvoor geen tijd is 
om ze op een congres te behandelen, 
kunnen overleggen. Dit parlement zou 
ook het Hoofdbestuur en de Fraktie om 
alle gewenste inlichtingen moeten kun
nen vragen en kontrole op de taakuit
oefening van het Hoofdbestuur kunnen 
uitoefenen. Daarom zou het gezelschap 
niet alleen op verzoek van het Hoofd
bestuur of de Kamerfraktie, maar ook 
op eigen initiatief bijeen moeten kunnen 
kumen. Vanzelfsprekend zou een D'66 
parlement zijn eigen voorzitter kiezen. 
Deze zou alle agenda's, convocaties 
en verslagen van H. B. (en D. B.) ver
gaderingen moeten ontvangen om zo 
goed mogelijk te weten wat er alle-
maal aan de orde is dat wellicht voor 
een behandeling in het D' 66 parlement 
in aanmerking komt. Er wordt gedacht 
aan + 50 !eden voor 2 jaar te kiezen 
door-de D'66 !eden volgens hetzelfde 
systeem dat in het partijprogram voor 
de 2e kamer wordt aangeprezen. Dat 
heeft dan nog het nevenvoordeel dat 
enige ervaring met zo'n stelsel wordt 
opgedaan. 

Nadrukkelijk wordt gesteld dat het niet 
de bedoeling is om enigerlei bevoegd
heid aan het congres (de A. L. V.) te 
ontnemen. De hoofdtaak van het D'66 
parlement zou zijn om een - voorlopig 
- D'6G standpunt te formuleren over 
spoedeisende kwesties waarvoc.r dat 
noodzakelijk is. Daarnaast zou het par
lemont wanneer het daar aanleiding toe 
ziet het Hoofdbestuur om rekening en 
verantwoording kunnen vragen over 
het gevoerd beleid, maar zonder de be
voegdheid om het Hoofdbestuur opdrach
ten te geven. 
Niet iedereen zal zich verheugen over 
een dergelijke stap naar een meer in
directe vorm van democratie, die de 
instelling van een vertegenwoordigend 
lichaam nu eenmaal is. Het voorge
stelde parlement zou echter niet in de 
plaats komen van de directere vormen 
als congres en raadpleging via de af
delingen. Het is alleen bedoeld als aan
vulling daar, waar nu leemten bestaan. 
De opsteller ziet graag uw reactie te
gemoet: 

F. Plate 
Kinkelenburg 8 

Ugchelen (Apeldoorn) 
tel. (05760) 34898 
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GEEN 0'66 

PARLEMENT 

GEVRAAGD 
Dat het hoofdbestuur niet voldoende 
ruggespraak met de !eden heeft kun
nen houden over belangrijke beslis
singen is een feit, dat ik niet kan en 
wil tegenspreken. 
Echter, ik zie dit niet als motief voor 
het instellen van een Parlement
Partijraad of hoe we dit ook willen 
noemen, daar er aan dit Parlement 
-volgens mij- meer nadelen dan voor
delen zijn verbonden. 
In de eerste plaats gaat dit Parlement 
in de voorgestelde versie al direkt 
tornen aan de bevoegdheden van de 
algemene ledenvergadering, namelijk 
het Parlement krijgt bevoegdheid om 
kontrole op de taakuitoefening van het 
hoofdbestuur uit te oefenen. Dit is in 
lijnrechte tegenspraak met het huis
houdelijk reglement, waar vermeld 
staat dat het hoofdbestuur goedkeuring 
van zijn beleid kan krijgen door een 
A.L.V. 
Het tweede bezwaar is dat de !eden 
toch niet voldoende informatie krijgen 
en invloed op de beslissingen kunnen 
uitvoeren, en wel om twee redenen. 
1) Het is nooit zeker dat deze ongeveer 

50 mensen in alle opzichten de 
mening van de leden kunnen weer
geven. 

2) Als er door het hoofdbestuur een 
snelle beslissing genomen moet 
worden, hoe trommel je dan zo 
snel mogelijk 50 mensen bij elkaar 
die dan ook nog op korte termijn 
een Mmsluidend advies moeten 
(kunnen) geven? 

We moeten ons wel realiseren dat het 
hoofdbestuur een mandaat heeft om 
beslissingen te nemen zonder raad
pleging van de afdelingen c. q. de !e
den (H.H.R. art. 30-2) 
Het is echter niet mijn bedoeling om 
alleen maar kritiek te leveren, daar
om volgt het onderstaande alternatief: 
Onze uitgangs filosofie moet zijn 
"meer mensen bij D166 te betrekken" 
daartoe staan ons twee wegen ter doe!. 
A kommunikatie via het papier 
B mondelinge kommunikatie 
De papieren kommunikatie staat voor 
de Democraat, deze Democraat dient 
iedere maand op een vaste datum te 
verschijnen. Opgenomen wordt een 
uittreksel uit de notulen van de H. B. 
en D. B. Vergaderingen, mededelingen 
van het hoofdbestuur en de beide Frak
ties. 
Voorts een verslag van de aktiviteiten 
van het hoofdbestuur in belangrijke 
aangelegenheden. 
De afdelingen en regio's kunnen de 
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Democraat dan tevens gebruik:en voor 
het aankondigen van v!,')rgaderingen en 
verslagen daarvan plaatsen. 

MONDELINGE KOMMUNIKA TIE 

Dit is uiteraard de meest doeltreffen
de, maar tevens de meest moeilijk te 
organiseren marrier om een optimale 
kommunikatie te verkrijgen. 
Hiervoor hebben we de volgende moge
lijkheden: 
1) de A. L. V. (het kongres) 
2) de vergaderingen met afdelingen 
3) de regionale kontakten. 
Wanneer we met punt 1) beginnen is 
het snel duidelijk dat een kongres over 
het algemeen aan een strakke agenda 
gebonden is en twee maal per jaar 
plaats vindt. Daarom is dat voor het 
geven van informatie niet de meest 
geschikte plaats. 
oun:t 2.-
Dit werkt praktischer wanneer we van 
de volgende formule uitgaan. Op deze 
vergaderingen legt het hoofdbestuur 
een aantal problemen en meningen ter 
diskussie, b. v. over kommunikatie en 
informatie. 
De afdelingsvoorzitters bespreken dit 
in hun ledenvergadering en komen met 
die uitslag daarvan op een volgende 
vergadering of kongres. Dit geeft dan 
de vereiste wisselwerking. Hierbij ga 
ik dan uit van 4 vergaderingen plus 2 
kongressen per jaar wat neerkomt op 
een vergadering per 2 maanden. Voor 
politieke -aktuele problemen- kunnen 
we "open studiedagen" beleggen, 
iedere maand ~~n over ~~n onder
werp, maar daarover elders meer in 
dit nummer. 
punt 3.-
Dit is de meest effektieve marrier van 
kommunikatie, vooral wanneer we van 
de volgende gegevens uitgaan. Er zijn 
24 hoofdbestuursleden. (inklusief de 
regionale mensen) en ongeveer 180 

' 

afdelingen. Ieder H. B. lid krijgt 8 af
, delingen toegewezen, waar hij/zij 

regelmatig de vergaderingen bijwoont. 
Enerzijds kan het HB-lid informa:tie 
geven over de werkwijze van het hoofd
bestuur, anderzijds blijft hij steeds op 
de hoogte van wat er leeft onder de 
leden, en kan dit in het hoofdbestuur 
regelmatig ter diskussie brengen. 
Deze hele manier lijkt mij het meest 
effektief om regelmatig zoveel moge
lijk mensen te informeren en om van 
hun problemen en wensen op de hoogte 
te blijven, terwijl dit minder mensen 
hun vrije tijd kost, dan bij het Parle
ment 

Hopende hiermede iets aan de 
discussie bijgedragen te hebben, 
verneem ik gaarne reakties 
op mijn alternatief. 

P. C. M. Hijmans 
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BELANGRIJKSTE INITIATIEVEN 

VAN D'66 IN 4 JAAR 1967-1971 

I. WONEN. 

1. D'66 was de eerste politieke partij, 
die pleitte voor de vervanging van 
de zgn. objektieve subsidies per 
waning door individuele huursubsi
dies. Deze gedachte is thans alge
me en aanvaard. 

2. Op aandringen van D'66 zijn de 
mogelijkheden voor door de over
heid te verlenen hypotheekgaranties 
verruimd, zowel voor wat betreft 
de partikuliere huurbouw, de 
woningcorporaties, de eigen wonin
gen als de oude woningen. 

II. SOCIALE ZAKEN: 

3. D'66 was de eerste partij, die in 
de Tweede Kamer protesteerde 
tegen de discriminatie tussen de 
invalid en van v66r en n:l 1 juli '6 7. 
(zie aparte bijlage m. b. t. de oud 
invalid en) 

4. In een openbare commissievergade
ring van juni 1970 is door D'66 gc
pleit voor afschaffing van de be
staande maximumuitkeringsduur 
van 2 jaar van de WWV voor oudcre 
werknemers. D' 66 wilde hiermee 
voorkomen dat oudere werknemers, 
die niet meer aan de slag kunnen 
komen, na 2 jaar ondersteuning uit 
de WWV zouden moeten terugvallen 
op de bijstandsuitkeringen (ABW). 
Een motie-Nypels van deze strek
king werd echter in januari 1971 door 
de Kamer verworpen. 

5. Bij de behandeling van de algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers 
(APPA) kwam D'66 met een alterna
tief wetsvoorstel, dat tot strekking 
had een vermindering van de buiten
sporig hoge pensioenrechten voor 
ministers, staatssecretarissen, 
Tweede Kamerleden, gedeputeer
den en wethouders tot het peil van 
de ambtenaren. Dit alternatieve 
voorstel werd evenwel met grate 
meerderheid verworpen: buiten 
D'66 stemden aileen de PSP en 3 
!eden van de PvdA v66r. 

III. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: 

6. D' 66 heeft steeds benadrukt, dat bij 
de bepaling van de omvang van de 
Nederlandse hulp dient te worden 
uitgegaan van de behoeften van de 
ontwikkelingslanden, zoals aange
toond door de Verenigde Naties en 
de Wereldbank. Dit uitgangspunt is 
gaandeweg overgenomen door de 

N eder landse regering. 

7. D'66 heeft fel geprutesteerd tegen 
opzet en struktuur van de in 1970 
door de regering en het bedrijfs
leven opgerichtc Financiering maa1 
schappij voor Ontwikkelingslanden 
N. V. (FMO). Sam en met de PPR, 
ARJOS, JOVD, KVPJG, Pax 
Christi, Werkende jeugcl CNV, het 
NVV- jongerenkontakt en de Katho
lieke Werkencle Jongeren werd een 
gemeenschappclijke verklaring 
t~gen het wetsvoorstel van Ministe 
Uclink ondertekent (jan. 1970). Het 
wetsvoorstel wcrd niettemin vrijw! 
ongewijzigd door de regeringspar
tijen aangenomen. 

8. Door D' 66 (Imk:unp) werd op 16-12 
'70 een motie inf!;ediencl om de ont
wikkelingssamenwerking niet door 
politiek-ideologisehe tegenstellin
gen te laten bepalen en dientenge
volge aau Cuba financi~le en/of 
technisehe hulp te verstrekken. Oo 
deze motie wenl door de regerings 
partijen verworpen. 

IV. BUITENLA?-JDSE ZAKEN: 

9. In 1967 stelde D'fiG voor om via het 
sturen van een brief aan het 
Amerikaanse Congres te traehten 
de Amerikaanse Vietnam-politick 
in matigende zin te beihvloeden. 
Dit voorstel \\'('I'd door een grate 
Kamermeerderheid afgewezen 
(regeringspartijcn en PvdA). 

10 In 19'10 nam de Tweede Kamer een 
motie-Visser aan, waarin kritiek 
werd geleverd op het Nederlandse 
stemgedrag in de Verenigde Naties 
inzake de Portuf!;eese koloniale 
politick in Afrika. 

11 In november 1970 stelde D'66 
(Imkamp en Visser) sehriftelijke 
vragen n. a. v. de weigering van de 
Minister van I3uitenlandse Zaken 
om zijn ambtena ren te laten deel
nemen aan een forum in het kader 
van de Vredesweek m. b. t. de 
Nederlandse houcling tijdens deAl
gemene Vergadering van de VN. 

V. STAATSRECHT: 

12 Tezamen met de PvdA en PPH 
werd een initiatiefwet bij de Tweed 
Kamer ingediend tot realisering 
van het meerderheidsvoorstel van 
de staatscommissie Cals-Donner 
(reehtstreeks gckozen kabinets
formateur, bepl'rkt distrikten-
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stelsel). Nadat de rechtstreeks ge
kozen formateur door de Kamer 
was verworpen, werd het initiatief
wetsontwerp door de indieners in
getrokken. 

VI. DEMOKRATISERING van de ON
DERNEMING: 

13 Een motie van D'66, waarin de 
regering gevraagd werd een studie 
te verrichten m. b. t. de discrimi
natie van categorale werknemers
organisaties, werd begin 1971 
aangenomen. 

14 Door aandrang van D'66 kwam een 
overleg tussen de regering en de 
drie bonden van gepensioneerde 
ambtenaren (tezamen 120. 000 le
den) inzake pensioenvraagstukken 
tot stand. 

15 D'66 heeft er verder voortdurend 
op aangedrongen de volgende organi
saties in de bestaande overlegcoi
leges (SER, adviescolleges enz.) 
te betrekken: de invalidenorganisa
ties (WSW), de Nederlandse Cen
trale voor Hoger Personeel (NCHP), 
de Federatie van werknemers or
ganisaties (FEWO) en de Nederland
Be Toonkunstenaarsbond (NTB). 

N. B.: De hierboven genoemde in 
initiatieven stemmen in zoverre 
onderling overeen dat het hier 
steeds gaat om (werknemer sorgani
saties, die niet bij de drie vak
centrales zijn aangesloten. 

16 Bij de behandeling van de wet op de 
ondernemingsraden kwam D'66 via 
amendering praktisch met een alter
natief wetsvoor stel. 
De belangrijkste elementen hierin 
war en: 
a) instelling van een personeelraad, 

waarvan niet de directeur, maar 
een personeelslid als voorzitter 
zou fungeren; 

b) vetorecht van de personeelsraad 
inzake belangrijke beslissingen 
(fusie, sluiting, verplaatsing, 
bestuursbenoeming) ; 

c) verkiezing van de personeelsraad 
via vrije lijsten en zonder 
privileges van bepaalde organisa
ties. 

VII. ONDERWIJS: 

17 D'66 heeft in de afgelopen 4 jaar 
benadrukt dat er vanuit een oogpunt 
van demokratisering van het onder
wijs zowel aan het openbaar als aan 
het bijzonder onderwijs bijzondere 
eisen moeten worden gesteld n.l.: 
a) afkeuring van de gesloten 

stichtingen voor wat betreft het 
bijzonder onderwijs en 

b) invoering door de overheid van 
demokratische bestuursvormen 
in het openbaar onderwijs. 

18 Daarnaast heeft D'66 steeds gepleit 
voor een behoorlijke rapportage en 
evaluatie van de initiatieven, die 
het gevolg zouden zijn van de demo
kratisering van het onderwijs (zie 
17.). Dit zowel met betrekking tot 
het niet-wetenschappelijk als met 
betrekking tot het wetenschappelijk 
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onderwijs. 

19 D'66 heeft (' al lang voor het ont
staan van DS'70) gepleit voor een 
betere controle op de zeer snel 
stijgende overheidsuitgaven t. b. v. 
het onderwijs. De politieke beslis
singen moeten niet slechts betrek
king hebben op de nieuwe aktivi
teiten, maar in gelijke mate op de 
bestaande uitgaven. Voor het niet
wetenschappelijk onderwijs is D'66 
voorstander van de oprichting van 
een Instituut voor Schoolbegrotin
gen; voor het wetenschappelijk 
onderwijs is de partij voorstander 
van een planmatige aanpak langs de 
lijnen van het Me-Kinsey-rapport. 

20 De werkgroep Onderwijs van D'66 
heeft het initiatief genomen tot 
samenwerking met de wetenschap
pelijke bureau's van andere poli
tieke partijen. De response is tot 
nu toe vrij gering. 

VIII WETENSCHAPPEN: 

21 De D'6!3 fraktie was in 1968 de 
eerste voorstander van een Minister 
van Technologie. De fraktie vroeg 
de regering om een advies van de 
Raad van Advies voor het Weten
schapsbeleid over deze kwestie. 
De Raad van Advies heeft nu aanbe
volen een staatssecretaris met de 
verantwoordelijkheid voor het we
tenschapsbeleid te belasten. 
D'66 ziet dit als een tussenop
lossing 
Bovendien stelde de fraktie van 
D'66 voor om in de Tweede Kamer 
een Vaste Commissie voor Techno
logie in te stellen. Over dit voor
stel zullen de Vaste Kamercom
missies van Economische Zaken, 
Kernenergie en Onderwijs en We
tenschappen nog advies uitbrengen. 

IX JUS TITlE : 

22 Dankzij de motie-Rietkerk-Goud
smit, die door de Kamer werd aan
vaard (1971), zal er een echte 
Ombudsman komen, d. w. z. onaf
hankelijk van het Parlement (volgens 
Zweeds model). 

23 Via een motie-Goudsmit ,..rong D'66 
erop aan dat iedereen de mogelijk
heid van inzage en zonodig be
strijding dient te hebben t.a.v. ge
gevens de persoon in kwestie be
treffende (o. a. Volkstelling). Ook 
diende D'66 amendementen in op de 
Volkstellingenwet i. v. m. ver
nietiging van materiaal. 

24 De staat is geen zedenmeester. 
Door de fraktie van D'66 werden in 
de afgelopen 4 jaar op grond van dit 
principe bepleit: 
a) afschaffing van de filmcensuur 

via een initiatiefwet-Visser
Yoogd (PvdA); 

b) afschaffing strafbaarstelling 
abortus; 

c) afschaffing strafbaarstelling 
pornografie. 

25 D'66 pleitte voor een mentaliteits
verandering van de rechterlijke 
macht via twee wegen: 
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a) instelling van een raad van 
mensen uit alle maatschappelijke 
groeperingen, die betrokken wordt 
bij de selektie van de rechterlijke 
macht; 

b) bij opleiding van de rechters 
moeten ook de gedragsweten
schappen worden betrokken. 

26 D'66 pleitte voor uitbreiding van de 
drukpersvrijheid tot andere media. 

27 D'66 pleitte voor de mogelijkheid 
van echtscheiding, ook op eenzijdig 
verzoek, mits de positie van de 
kinder en gewaarborgd is. 

X. MILIEUBEHEER: 

28 Door de werkgroep Milieubeheer I 
Gezondheidsbescherming van D'66 
zijn de afgelopen 4 jaar een aantal 
belangrijke rapporten gepubliceerd 
nl.: 
- Toekomstbeleid inzake gezond-

heidsbescherming 
- Luchtverontreiniging 
- Waterverontreiniging 
- Invloed milieuverandering en 

milieuverontreiniging op onze 
biosfeer en op het welzijn van <.le 
mens (28-7-1969, 1e versie) 

- Afvalwaterprobleem Noord-Oost
Nederland (augustus 1970). 

29 De belangrijkste vragen, die door 
de Tweede Kamerfraktie gesteld 
zijn betroffen: 
- de smeerpijp (4 mei 1970) 
- luchtverontreiniging N oordzee-

kanaalgebied (15 oktober 1969) 
- normen voor luchtverontreiniging: 

worden deze normen spoedig op
gesteld en kan voorlopig de zgn. 
TNO-norm worden gehanteerd 
(5 november 1969). 

XI. CULTUUR, RECREATIE EN 
MAATSCHAPPELIJK WERK: 

30 D'66 heeft vier jaar lang aangedron
gen op het snel van de grond doen 
komen van edukatieve en regionale 
(c.q. plaatselijke) radio- en televi
siestations. Hierbij is sterk gepleit 
voor een struktuur ex art. 47b van 
de Omroepwet, d. w. z. los van de 
N. 0. S. Ernstige kritiek is geuit op 
Minister Klomp~. die, mede door · 
de politieke gevoeligheid van de 
omroepproblematiek, deze voor de 
"~ducation permanente" zo belang
rijke zaak heeft laten sloffen (voor 
media 1969 toegezegde nota's zijn 
nog steeds niet verschenen! ! ) . 

31 Via een initiatiefwet-Visser wordt 
getracht een einde te maken aan de 
koppeling tussen het lidmaatschap 
van een omroepvereniging en het 
betalen van kijk- en luistergelden. 
Uit een oogpunt van demokratische 
representativiteit is het niet billijk, 
dat voor de Vf" <~<) 1 ing vi:m de zend
tijd thans allP ,n ziJ l"lePtellen, die 
aan beide genoemde voorwaarden 
voldoen (naar analogie van het denk
beeld van omroepverkiezingen). 

32 Bij de begrotingsbehandelingen is 
aangedrongen op meer ruimte voor 
nieuwe en experimentele vormen 
van kunstbeleving. Geproduceerd is 
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een "gewenste tekst van een nieuwe 
Wet op de Raad voor de Kunst", 
waarin voor de Raad voor de Kunst 
een meer open en demokratische 
struktuur is voorgesteld. Veel van 
de hierin genoemde denkbeelden 
worden door de door Minister 
Klomp~ ingestelde commissie ter
zake overgenomen. 

XII. REGIONALE INDUSTRIALISATIE: 
HET NOORDEN 

33 Reeds bij de behandeling van de 2e 
Nota Ruimtelijke Ordening (1967) 
heeft de Tweede Kamerfraktie be
nadrukt, dat er een goed uitvoerings
plan zou moeten komen om de doel
stellingen van de Notate kunnen 
realiseren. Dezelfde kritiek is ge
uit bij de behandeling van de Nota 
Noorden des Lands (1968). 
D'66 heeft er toen op aangedrongen 
om naast een doel op lange termijn 
(het jaar 2000) een doel voor 1973 
vast te leggen, nl . het bereiken van 
een stabiele migratiebalans. Boven
dien is er door D'66 bepleit om 
regelmatig vervolgnota' s te laten 
opstellen om te zien of de doelstel
lingen gerealiseerd worden. 

34 Door Nypels is bovendien voorge
steld om de 145 miljoen gulden die 
vrij zouden komen door de liquida
tie van Breedband uitdrukkelijk te 
bestemmen voor een ontwikkelings
maatschappij t. b. v. de regionale 
industrialisatie. De betreffende 
motie werd echter door vrijwel de 
gehele Kamer verworpen (maart 
1971). 

XITI. VERKEER EN WATERSTAAT: 

35 In 1968 diende D'66 (Dijkstra) een 
initiatiefwetsontwerp in tot regeling 
van het rijschoolonderricht. Dit 
heeft geleid tot een kettingreaktie, 
waarbij uiteindelijk art. 208 van de 
Grondwet (onderwijsvrijheid) is ge
wijzigd en een radikale oplossing 
nog dit jaar (1971) mogelijk is. 

36 Op aandrang van D'66 is, via een 
nieuwe en overzichtelijke vorm van 
presentatie een werkelijke parle
mentairekontrole op de uitvoering 
van het Rijkswegenplan mogelijk 
geworden. Dit is geen sinecure, 
wanneer men bedenkt, dat met dit 
plan jaarlijks een bedrag van 700 
miljoen is gemoeid. 

XIV. LANDBOUW: 

37 D'66 kwam als eerste partij met de 
voorstellen voor oprichting van een 
Grondbank, nadat het landbouwbe
drijfsleven daar een rapport over 
had gepubliceerd. Samen met PvdA 
is er voor gezorgd dat dit kabinet 
over dit idee van de Grondbank nog 
een uitspraak zal doen. 
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VOORUITSTREVENDE 

VOLKSPARTIJ 

Het hoofdbestuur achtte het wenselijk 
dat spoedig na de verkiezingen de 
voorbereidingen om tot vorming van 
een vooruitstrevende volkspartij te 
komen beginnen. Daarom heeft het HB 
op 1 mei 1971 een brief van de volgen
de inhoud aan de besturen van de PvdA 
en de PPR verzonden: 

Dames en Heren, 

Als onderdeel van het door onze par
tijen getroffen regeerakkoord is op 
onze partijcongress2n tot uitdrukking 
gebracht dat dit regeerakkoord moet 
worden gezien in het perspectief van 
het tot standkomen van een vooruit
strevende volkspartij. 

Het is onze vaste overtuiging dat de 
tot standkoming van deze vooruit
strevende volkspartij nu met kracht 
bevorderd moet worden. 

Zonder een intensieve voorbereiding 
in onze drie partijen, maar juis~ ook 
daarbuiten - met name in de kringen 
van niet in onze partijen georganiseer
de vooruitstrevende nederlanders -
zal deze tot standkoming niet geluk
ken. 

Daartoe stellen wij u voor op korte 
termijn als besturen, al dan niet in de 
vorm van delegaties, bij een te komen 
om een eerste bespreking aan dit on
derwerp te wijden. 

Onzerzijds zal dan het voorstel wor
den gedaan een instituut met vergaan
de bevoegdheden op te richten, waar
van de taak zal worden deze vooruit
strevende volkspartij tot stand te 
brengen. 

Dit instituut zal met name moeten 
zorgen dat aan de basis van onze 
partijen de gesprekken over de 
voortgang van het vernieuwingspro
ces op korte termijn beginnen. 

Van groot belang achten wij dat in dit 
instituut een ruime plaats wordt inge
ruimd voor hen die buiten onze par
tijen in wezen hetzelfde doel nastre
ven. 

Met belangstelling uw berichten tege
moet ziende, 

hoogachtend, 
namens het Hoofdbestuur 

J. Beekmans, 
voorzitter 

J .A. Nagtegaal, 
secretaris 

Op 13 mei 1971 heeft het partijbestuur 
van de PvdA op onze brief als volgt 
gereageerd: 

Aan het partijbestuur van D'66 

Geacht bestuur, 

In de vergadering van ons partijbe
stuur van 10 mei j .1. is de inhoud van 
uw brief van 1 mei j. 1. ter sprake ge
weest. 

Ook wij vinden het bijzonder wenselijk 
dat een nader overleg tussen de drie 
bij het progessief regeerakkoord be
trokken partijen, plaatsvindt. Wij 
baseren ons daarbij op de congresuit
spraak van 5 februari j.l. van onze 
partij waarin wordt gezegd dat het 
streven van beide groeperingen - "het 
zij rechtstreeks, hetzij via een federa
tief verband - naar het tot stand ko
men van een grote vooruitstrevende 
volkspartij, die wezenlijke hervormin
gen beoogt", voor de Partij van de 
Arbeid aanvaardbaar is. 

Het beste is wellicht om tegen het eind 
van de maand een vergadering te hou
den met delegaties van de drie partij
besturen. Daarbij zou de in uw brief 
geopperde gedachte op de agenda ge
plaatst kunnen worden. Daarnaast zijn 
er een aantal andere zaken die om 
verder overleg vragcn, zoals het be
trekken van de led en van de partij( -en) 
bij een verdere ontwikkeling, de mo
gelijkheid van gezamenlijke stand
puntbepaling in politieke kwesties en 
gezamenlijke akties, het harmoniseren 
van de besluitvorming in de verschil
lende partijen in het geval van samen
werking (bijvoorbeeld bij "tussentijdse" 
gemeenteraadsverkiezingen), andere 
mogelijkheden om de samenwerking 
verder uit te bouwen, bijvoorbeeld op 
bepaalde terreinen van het wetenschap
pelijk onderzoek en de wijze waarop 
de partijbesturen hun medeverant
woordelijkheid voor dit proces kunnen 
waarmaken. 

Wij stellen ons van onze toekomstige 
samenwerking veel voor en nemen ons 
voor om in de komende dagen kontakt 
op te nemen met de besturen van D'66 
en PPR om hun reakties op het boven
staande te vernemen. 

Met vriendelijke groeten 

A . A. van der Louw 
voorzitter 

Van het bestuur van de P. P.R. hebben 
wij mondeling. mededeling gekregen 
dat ook zij bereid :~ijn aan de door ons 
voorgestelde bespreking deel te nemen. 
De delegatie van D'66 zal in wisselen-
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de samenstelling voorlopig bestaan uit 
Beekmans, Van Mierlo, Van de Wilden
berg, Geelen, Mertens, Nuis, Ver-
haar en Nagtegaal. 
Het is duidelijk dat vele onderwerpen 
in onze bespreking aan de orde zullen 
komen, maar Mn van de belangrijkste 
zal ongetwijfeld zijn het overleg over 
de wijze waarop de leden van de par
tijen betrokken gaan worden bij de be
sluitvorming over deze voor ons allen 
zo gewichtige zaak. 
Het ligt in de bedoeling van het HB om 
regelmatig in de Democraat verslag te 
doen van hetgeen tussen de partijen 
wordt besproken. 

J.A. Nagtegaal. 

DERDE 
WERELD 
In augustus van dit jaar wijdt Kerk en 
\Vereld in Driebergen een zomercur
susweek aan de Derde wereldproble
matiek. Om het onderwerp zo diep mo
gelijk te kunnen uitgraven zal de aan
dacht vooral worden gericht op La
tijns-Amerika, het werelddeel dat zo 
sterk in de belangstelling staat. 
Vanuit drie richtingen wordt het ter
rein geexploreerd. Wat heeft dit conti
nent voor economische mogelijkheden 
en problemen? Hoe liggen de politieke 
kaarten, op welke wijzen gaan de La
tijns-Amerikanen zelf tot politieke ac
tie over en hoe zit het met de (on)af
hankelijkheid van deze landen? Welke 
rol spelen de kerken tussen establish
ment en proletariaat? De deelnemers 
gaan zelf een rol spelen bij de infor
matieverschaffing. V66r de week be
gint maken zij "huiswerk": in de weken 
die aan de cursus voorafgaan zullen zij 
uit hun krant en weekblad knippen wat 
aan informatie over Latijns-Amerika 
wordt geboden. 
Stof wordt tevens aangedragen in de 
vorm van films, inleidingen en excur
sies. De week krijgt een slot in Zuid
Amerikaanse stijl: een assado, ofte
wel een Latijnse barbecue. 
Data: 31 juli - 7 augustus. Prijzen: 
f 100,-- pp., f 185, -- p. echtpaar, 
f 60,-- p. kind van 5 t/m 15 jaar, 
!40,-- p. kind van! t/m 4 jaar. 
lnlichtingen en aanmelding bij confe
rentiesecretariaat Kerk en Wereld, 
De Horst 1, Driebergen, telefoon: 
03438-2241. 
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VERSLAG VAN EEN 

''PROVINCIAAL KONGRES'' 
door Peter Hijmans 

Op 15 mei, onder een stralende hemel, 
hield de regio Noord-Holland in Zaan
dam haar tweede provinciaal kongres. 
Op zichzelf is het organiseren van een 
prov. kongres binnen D'66, een uniek 
gegeven, zodat ik mij naar Koog a/d 
Zaan begaf om dit alles onbevooroor
deeld te ondergaan, eenmaal binnen in 
de aula van de Lindenboomschool heer
ste er al de kenmerkende sfeer van D'66 
kongressen, een levendige discussie 
tussen diverse groepjes mensen. 

Om ongeveer 11.15 uur opende de voor
zitter CH. Mertens de vergadering met 
een woord van welkom, waarna de heer 
B. van Dam, regiovoorzitter, een re-
de hield over het funktioneren van de 
regio. Uit zijn betoog bleek dat de re
gia Noord-Holland een bloeiend geheel 
is, opgebouwd uit sub-regio's en een 
federatie Zuid-Kennemerland, dat door 
het regiodagelijks bestuur gekoordineerd 
wordt. Maar ook hier bleek weer dat 
het zeer vele werk op betrekkelijk wei
nig mensen neerkomt. Vandaar dat de 
heer Van Dam erop aandrong de leden 
te aktiveren en dat er ook meer aan le
denwerving dient te geschieden, om een 
roofbouw op enkelen te voorkomen. 

Uit de hierop volgende discussie kwam 
als meest duidelijke punt naar voren 
dat men met de huidige regiostruktuur 
zeer tevreden is, maar dat de samen
werking met de PvdA en de PPR op 
plaatselijk nivo alles behalve rozengeur 
en maneschijn is, men pleitte dan ook 
voor de grootst mogelijke voorzichtig
heid met deze samenwerking en veel 
aandacht te schenken aan de gesprek
ken aan de "basis" hierover. 

BELEID 
Na de pauze gaf de heer A. Rydeker, 
fraktievoorzitter van de Provinciale 
Statenfractie, een verantwoording van 
het gevoerde beleid in het afgelopen 
jaar. 
Hieruit kwamen de volgende punten 
naar voren: de samenwerking met de 
PvdA en de PPR is realiseerbaar. Het 
kollege van Gedeputeerde Staten is een 
afspiegelingskollege. Redeker sprak 
over een lachspiegel-kollege. 
Er is wel een gemis van kontakt met 
de "achterban". Men hoort veel proble
men te laat of helemaal niet. De frak
tie zal zich blijven verzetten tegen de 
industrievestiging in het Noord-Zee
kanaalgebied ten koste van de rekre
atie en is tegen de uitbreiding van 
Schiphol. 

Uit de reakties op dit betoog kwamen 
vele facetten naarvoren. Er kwamen 
uit de vergadering drie moties ter 
tafel waarin men pleitte voor een 
reaktivatie van de leden, het leveren 
van een gedeputeerde en aandacht be
steden aan de rekreatie in de Zaan
streek. 
Verder verliepen de diskussies uiterst 
levendig. Er waren vele sprekers 
waaronder een lid van de PvdA fraktie 
in de provinciale staten en een lid van 
de PPR fraktie. 

VRIJHEIDSRECHTEN 
EN INFORMATIE
VERWERKING 
Gevraagd: belangstellenden voor dit 
probleem dat in een subgroep van de 
werkgroep technologic zal worden be
handeld. Het gaat hier om te zoeken 
naar technische en juridische structu
ren die waarborgen moeten scheppen 
opdat de persoonsinformatie die in re
kenautomaten is opgeborgen, niet z6 
gebruikt kan worden dat de individuele 
vrijheidsrechten in gevaar komen. 
Uiteraard is iedereen met belangstel
ling welkom, maar vooral zal mede
werking van computerdeskundigen, ju
risten en (sociaal)-psychologen nodig 
zijn. Belangstellenden worden gevraagd 
zich op te geven bij de initiatiefnemer: 
J. Vlietstra, Groen van Prinstererlaan 
32, Eindhoven, tel. 040-430844. 

0'66 
IN DEN HAAG 
Het secretariaat van de afd. Den Haag 
is per 31 maart 1971 overgenomen 
door: 

mevr. W. A. Cohen-Welter 
Violenweg 14 
Den Haag 
tel. 070-553814 
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WAT 
WILLEN 
JULLIE NOU 1 

Als ik in mijn koffertje de nota's na
tel die de Cie Cotlrdinatie Raad- en 
statenfrakties heeft ontvangen na vele 
herhaalde verzoeken aan de afdelingen 
en frakties dan krijg ik de neiging u 
allemaal te vragen: Wat will en jullie 
nou? 
In december op het kongres te Breda 
kregen wij het ene verzoek na het an
dere, iedereen wilde wel meewerken 
want het was zo vreselijk nodig dat er 
gecotlrdineerd werd tussen de ver
schillende raad- en statenfrakties. Vol 
optimisme zijn Wim Dik, Rinze Bloem
hof, Erik Denig en ondergetekende be
gonnen een simpele grote lijn te be
denken waarlangs het mogelijk moest 
zijn ieder raads- en statenlid snel van 

DEMOCRAAT 

advies te kunnen dienen. Bovendien 
leek het ons uitermate nuttig als we 
konden voorkomen dat er overal in 
het land dubbel werk werd gedaan. 

Vandaar ons verzoek: 

stuur ons de door jullie gemaakte 
nota's en houd ons op de hoogte van 
die onderwerpen die landelijk en wel
licht door de werkgroepen nader uit
gezocht moeten worden. Slechts enkele 
afdelingen zoals Papendrecht, Mon
nikendam, Amsterdam en enkele an
deren stuurden ons nota's en informa
tie ter inventar isatie. 
Op het moment dat de commissie be
gin januari met haar werk begon 
wisten we twee dingen hlllll zeker: 
Vraag op dft moment niet te veel aan 
de afdelingen want zij hebben hun han
den vol aan het raadswerk en de komen
de verkiezingen en zorg er voor dat 
het meest essentH!le, nl. een lijst met 
gegevens en adressen van D'66 samen
gesteld en verspreid wordt. We heb
ben duidelijk toch te veel gevraagd 
want de afdelingen zijn te beroerd om 
de nota's die wij vragen te sturen, of 
de afdelingspost wordt niet voldoende 
gelezen (de cie cootlrd. Raads- en 
statenfrakties gebruikt geel papier) . 
Aan de tweede opdracht die wij ons 
hadden gesteld hebben wij voldaan. 
Eind maart is een landelijke adreslijst 
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rondgestuurd en deze week heeft u al
lemaal een Know Howlijst van de in 
onze partij opgeslagen kennis thuis 
gekregen. · 
We willen graag mMr doen: bijv. 
voorkomen dat prov. staten van 
Noord-Holland niet op de hoogte is van 
de uitspraken over de kwestie Schiphol 
van hun kollegae in Noord-Brabant en 
meer van dit soort kommunikatiestoor
nissen. Maar de gegevens en wensen 
moeten van u komen. 
Wij zouden graag willen weten wanneer 
de verschillende frakties (prov. staten, 
2e en 1e Kamer) vergaderen zodat wij 
tenminste in de gelegenheid zijn ons 
op de hoogte te houden van wat er be
sproken en besloten wordt en het voor 
ons op die marrier mogelijk wordt pro
blemen te signaleren die op meer dan 
lllln plaats aan de orde zijn. Misschien 
valt er· dan wel iets te cotlrdineren. 
Het adres van de Cie Cotlrd. Raads
en statenfrakties is Keizersgracht 
576 te Amsterdam. 

Namens de Cie Cotlrd. Raads
en statenfrakties: 

Ruby van der Scheer-v. Essen. 

POLITIEK VAN DE BOEKENPLANK 

Politieke partijen 
Dick Houwaart, schrijver van het 
politiek jaarboek 1970 en 1971, heeft 
zich de moeite getro.ost alle politieke 
partijen eens duidelijk op een rij te 
zetten. Inclusief aldan niet complete 
beginselprogramma's, verkiezings
programma' s of een sam en vatting uit 
de rijstebrij van woorden en zinnen. 
Daarom is zijn "Partijen op het eerste 
gezicht" een nuttig boekwerkje ge
worden dat met negen-negentig niet 
duur is betaald. Het is een uitgave 
van Bekking in Amsterdam. 

Kiezen zonder keuze 
Onder redactie van Jan Rogier, 
redacteur van Vrij Nederland, is een 
boek samengesteld waarin een aantal 
facetten van onze ondemocratische 
samenleving worden blootgelegd. De 
historische groei van het parlemen
taire stelsel bespreekt Jan Rogier. 
De relatie tussen democratic en cul
tuur behandelt de analytische filosoof 
drs. S.J. Doorman. Hoe ondemo
cratisch het bedrijfsleven in elkaar 
zit analyseert de econoom drs. P. E. 
de Hen redacteur van VN. De journalist 
en politiek commentator dr. A. L. 
Constandse geeft een aantal voorbeel
den van alternatieve vormen van de
mocratie. 
Een uitgave van Bruna. Kosten: 
negen gulden en drie kwartjes. 

Sociale politiek 
Bij Wolters Noordhoff NV in Gronin
gen zijn verschenen "Kernpunten van 
de sociale politiek" en "Kernpunten 
van het sociale recht" van mr. J. 
Mannoury, voorzitter van de Raad 
van Arbeid in Utrecht en buitenge
woon hoogleraar aan de Nederlandse 
economische hogeschool in Rotterdam. 
In het eerste boek komen de voor
naamste richtlijnen van de sociale 
politiek aan de orde. In het andere 
worden de hoofdzaken van het arbeids
recht behandeld. 

Encyclopedia 
De belangstelling voor politiek is het 
afgelopen decennium met sprongen 
toegenomen. Er heerst echter vaak 
een grenzeloze spraakverwarring die 
soms aileen maar het gevolg is van 
onkunde van de begrippen die men 
hanteert. 
De Franse uitgever Seuil vroeg aan 
Jean Lacouture, politiek redacteur 
van Le Monde, een beknopte ency
clopedia samen te stellen. Lacouture 
trok voor ieder onderwerp specia
listen aan die hij de opdracht gaf be
knopt en helder te zijn en iedere 
zwaarwichtigtigheid te mijden. Uit
geverij Bruna brengt het voor veer
tien -vijftig op de politieke markt. 
De vertaling is van drs. F. de Haan. 

Van Riel-Van Tijn 
Het is eigenlijk nauwelijks nodig het 
boek Mr. H. van Riel in gesprek met 
Joop van Tijn nader toe te lichten. De 
senator is algemeen bekend door zijn 
dikwijls zeer steekhoudende opmerkin
gen, die hij maakt waar maar moge
lijk en naar zijn mening noodzakelijk 
is. De optekenaar Joop van Tijn is de 
man met de goede vragen en het nauw
keurig noteren van wat de markante 
VVD-er aan meningen te spuien heeft. 
Het strekt de uitgeverij De Arbeiders
pers tot eer deze twee Nederlanders 
bij elkaar te hebben gebracht. 

Schermerhorn 
Het dagboek dat prof. dr. ir. W. 
Schermerhorn als voorzitter van de 
commissie-generaal voor Nederlands
Indi!:! heeft bijgehouden is een histo
rische bron van grote waarde. Uiterst 
nauwkeurig heeft hij genoteerd hoe het 
dekolonisatieproces dat zich in 
Indonesi!:! tussen 1945 en 1949 heeft 
voltrokken, is verlopen. 
Het is een dagboek dat van belang is 
voor beoefenaren van staats- en 
volkenrecht. Het bevat ook belangrijk 
materiaal voor sociologen die de in
vloed kunnen bestuderen van pers- en 
pressuregroepen op het gevoerde be
leid en voor polemologen die kunnen 
nagaan hoe men nolens volens in een 
oorlog glijdt. De beide delen kosten 
samen f 65,- en zijn uitgegeven door 
Wolters-Noordhoff NV in Groningen. 
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BESLUITENLIJST VAN DE ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING GEHOUDEN TE AMSTERDAM 
OP 27 FEBRUARI1971 
Agenda 

1. Opening 
2. Verkiezing notulencommissie en stemcommissie 
3. Installatie voorzitters, huishoudelijke mededelingen 
4. Procedure afspraken 
5. Notulen congres Breda 
6. Verslag H. B. over de onderhandelingen met andere 

partijen ingevolge de resolutie van Breda 
7. Voorstellen H. B. t. a. v. de verdere onderhandelingen 
8. Toelichting ingediende resoluties en moties 
9. Discussie over de voorstellen van H. B., de resoluties 

en de moties 
Tijdens de lunchpauze presentatie kandidaten Eerste 
Kamer en Hoofdbestuur. (de ver kiezing van het H. B. 
vindt plaats gedurende de middag) 

10. stemmingen en conclusies 
11. Verkiezing in functie van leden van het dagelijks be

stuur. 
12. Verkiezing programmacommissie, rapportagecommis

sie, geschillencommissie en kascommissie 
13. Behandeling diverse moties 
14. Sluiting 

Voor deze ALVis hetzelfde congresreglement van 
kracht, dat gebruikt is voor de ALV gehouden te Breda 
op 19 en 20 december 1970, met dien verstande dat alle 
moties bij de congresvoorzitter dienen te worden inge
diend. 

Congres 
1. Opening. Voorzitter Beekmans opent de vergadering 

om 10.50 uur. 
2. In de notulencommissie worden benoemd dames Bienfait 

en de Ner~e en de heer van Kooten. 
In de stemcommissie worden benoemd mevr. Zomer
plaag 'en de heren Schouten en Boon. 

3. Als voorzitters worden geihstalleerd de heren Kingma, 
Hofman en Baehr. 

4. Wegens het grate aantal congresgangers kan de veto
meter niet gebruikt worden. 

5. De notulen van het Congres van Breda gehouden op 19 
en 20 december 1970 worden goedgekeurd. 

6/7 De heren Nagtegaal en Beekmans brengen namens het 
HB verslag uit over de onderhandelingen met andere 
andere partijen ingevolge de resolutie van Breda en 
over de nog te voeren onderhandelingen na verkregen 
overeenstemming. 

8. Toelichting ingediende resoluties en moties 
a) Resolutie van de afd. Doesburg: "De ALV van D'66 
De algemene ledenvergadering van D'66, bijeen op 
het congres van 27 februari 1971 te Amsterdam, 
overwegende, dat de recente ontwikkelingen in de 
in de binnenlandse politiek eens te meer aanleiding 
zijn voor het bieden van een alternatieve electorale 
keuze, in het bijzonder gericht op een doorbreking 
van de huidige partijpolitieke verhoudingen; 

dat een stembusaccoord met de PvdA en PPR (of 
met welke andere partij dan ook), op zijn minst D' 66 
als kiezersalternatief, onduidelijker maakt, wellicht 
zelfs de indruk zal wekken dat D'66 zich thans con
formeert aan het "oude" politieke bestel; 

constaterende, dat D'66 bereid is regeringsverant
woordelijkheid te dragen, vermits de te vormen 
coalitie de realisatie van essentiel:!l geachte beleids
plancriteria mogelijk maakt; 

spreekt als haar oordeel uit: dat de meest effectvolle 
wijze voor een inbreng op basis van het beleidsplan 
pas is te beoordelen nll een uitspraak .van de kiezers 

t.. a. v. het door D'66 veroordeelde partijenstelsel, 
d. w. z. nll de ver kiezingen; 
dat daarv66r, door D'66 dienovereenkomstig geen 
verbindende afspraken tot samenwerkingen moeten 
worden gemaakt; 

dat v66r de verkiezingen t. a. v. over leg met andere 
partijen moet geld en: 
a) dat deze er op gericht zijn ertoe bij te dragen dat 

h~t alternatief D' 66, aan de kiezers verduidelijkt 
wordt; 

b) dat dergelijke gesprekken beogen een snelle kabi-
netsformatie mogelijk te maken; 

besluit; dat D'66 op basis van het beleidsplan zelf
standig aan de verkiezihgen deelneemt. 

Indiener van de resolutie: D'66 afdeling Doesburg. 
Toelichting door v. d. Molen die namens de afd. 
mededeelt dat deze besloten heeft haar resolutie 
niet in stemming te brengen i. v. m. motie Fiege/ 
Brand. 

b) Resolutie van de afd. Naarden: "De afd. D'66 Naar
den, bijeen in haar vergadering van 11 februari 1971, 
overwegende, 
dat een stembusakkoord met de P. v. d. A. op dit 
moment niet door de D'66-kiezers begrepen zal 
worden, 

dat de instemming van de P. v. d. A. met het beleids
plan van D'66 lippendienst en opportunisme van het 
moment geacht moet worden, 

dat de P. v. d. A. zich heeft gei"soleerd en geen 
praktisch haalbaar alternatief biedt voor de huidige 
regeringscoalitie, 

pleit in grate meerderheid voor het onmiddellijk 
losmaken van de "verloving" met de P. v. d. A. 

en wenst, dat D'66 duidelijk in eenvoudige en frisse 
taal zijn eigen gezicht laat zien in deze tijd, waarin 
geen uitzicht bestaat op een aanvaardbaar alternatief 
voor het kabinet De Jong. 

Toelichting door Bins bergen wordt ingetrokken i. v. 
m. motie Fiege/Brand. 

c) Motie Fiege/Brand: "De ALV van D'66 bijeen op 27 
februari 1971 te Amsterdam, kennis genomen hebben 
van het HB-voorstel inzake een samenwerkingsver
band met de PvdA en PPR, uitmondend in een grate 
vooruitstrevende volkspartij. 

Besluit: 
1) dat D'66 het voorgestelde samenwerkingsverband 

verwerpt. 
2) dat D'66 zich geheel zelfstandig - als alternatief 

voor de partijen van links ~n rechts - aan de 
kiezers zal (blijven) presenteren. 

3) dat D'66 - ter verwezenlijking van zijn beleidsplan -
bereid is tot het sluiten van een eenmalig regeer
accoord, dat uitzicht biedt op een meerderheid in 
de Kamer. 

Wordt doqr beide indieners toegelicht. 

d) Resolutie van der Kaaden-Boogert: "Het congres van 
D'66 op 27-2-1971 in Amsterdam bijeen, overwegen
de dat ieder handelen van D'66 op korte termijn ge
richt moet zijn op de verwezenlijking van de doelstel
lingen op lange termijn, te weten: 
a) democratisering van de samenleving, zeals in ons 

beleidsplan uitgewerkt, 
b) staatsrechtelijke vernieuwingen, 
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c) nieuwe partijpolitieke indeling langs andere scheids
lijnen, doelmatige in plaats van een ideologische 
instelling ten aanzien van de keuze van de middelen. 

Wordt toegelicht door E. H. Schuyer. 

e) Motie van der Burg: "Het congres van D'66 bijeen 
te Amsterdam op 27 februari 1971, overwegende, 

· a) - dat D'66 in principe bereid is regeringsverant
woordelijkheid te dragen, ook in de periode 1971-
1975, 

- dat D'66 daartoe bereid is met ander partijen een 
regeerakkoord aan te gaan, mits daardoor een 
subtanieel deel van ons beleidsplan verwezen
lijkt kan worden en de inbreng van de coalitiege
noten niet op ernstige bezwaren stuit, 

- dat het voorgestelde regeerakkoord met P. v. d. A. 
en PPR, eventueel uitgebreid met ander coalitie
genoten, aan die eisen kan voldoen, 

b) - dat de politiek op lange termijn o.a. gericht is op 
doorbreking en hervorming van de politieke struk
tuur, zoais vastgelegd op diverse voorgaande 
congressen, 

- dat deze politiek op lange termijn thans geen punt 
van discussie uitmaakt, omdat slechts aan de 
orde is het al of niet aan een regering willen 
deelnemen, sam en met PvdA, PPR en eventuele 
anderen, 

- dat bovendien doorbreking van verstarde partij
verhouding en van politieke opstelling vooral tot 
stand moet komen door opsplitsing van bestaande 
partijen en hernieuwde opstelling van bij de poli
tiek betrokkenen op grond van politieke criteria, 

- en dat dus niet moet geschieden door overeen
komsten tussen partijen, 

c) - dat D'66 zich vanaf het eerste uur heeft uitge
sproken voor een dualistisch regeringsstelsel, 
waarbij het parlement een onafhankelijke, contro
lerende taak heeft en waarbij iedere parlements
lid tot de z. g. n. regeringspartijen of tot z. g. n. 
oppositiepartijen behoort. 

- dat in die constellatie een regering niet dient af 
te treden op grond van het verwerpen van een 
regeringsvoorstel door het parlement, 

- dat dit standpunt nog onverminderd door D'66 
wordt ingenomen, 

- dat eventuele coalitiegenoten uitdrukkelijk van 
deze zienswijze op de hoogte dienen te worden ge
steld, 

Besluit 
het voorstel tot het aangaan van een regeerakkoord 
met PvdA en PPR te aanvaarden en te ondersteunen, 
met dien verstande dat uitdrukkelijk het volgende 
wordt vastgesteld: 
1. Het punt betreffende de vorming van een progres

sieve volkspartij wordt als nu niet ter zake dienen
de voor een regeerakkoord uit de overeenkomst 
verwijderd. 

2. De bij het regeerakkoord betrokken en nog te be
trekken partijen worden ervan in kennis gesteld 
dat D'66 als zelfstandige partij aan de verkiezin
gen deelneemt en zich ook daarna een eigen stand
punt voorbehoudt, dat de parlementaire frflktie van 
D'66 zich een houding overeenkomstig haar dualis
tische standpunt voorbehoudt, 
dat eventuele D'66-ministers niet hun portefeuille 
zullen teruggeven, uitsluitend op grond van het niet 
aanvaard zier. van regeringsvoorstellen, 
en dat een regeerakkoord naar de mening van D'66 
geen oppositieakkoord betekent. 

Wordt toegelicht door de indiener. 

f) Resolutie Kouwenhove-de Sain: "Het congres van D'66 
op 27 februari 1971 te Amsterdam bijeen overwegen-
de . 
- dat een oppositie-accoord geen deel heeft uitge

maakt van het mandaat van het congres Breda aan 
het HB 

- dat dit oppositie-accoord derhalve niet voldoende 
aan de basis van de partij is doorgesproken 

Besluit 
dat indien D'66, PvdA en PPR en eventuele andere 
partijen die bij het regeringsaccoord betrokken zul
len zijn, geen regeringsverantwoordelijkheid zull.e~ 
gaan dragen, onze partij over de in te nemen pos1t1e 
zich na de verkiezingen zal uitspreken in een hieraan 
gewijd congres, waardoor het dan in te nemen stand
punt juister zal zijn afgestemd op de uitspraak van de 
kiezers. 

g) Motie Achten: "De ALV van D'66, bijeen op het con
gres van 27 februari 1971 te Amsterdam, 
overwegende, 
- dat D'66 in 1966 werd opgericht om te komen tot een 

doorbreking van de partij-politieke verhoudingen in 
de Nederlandse politiek, en tot een democratisering 
van ons staatsrechtelijk en maatschappelijk bestel; 

- dat, nu in 1971 aan de hand van concrete omstandig
heden beoordeeld moet worden of D'66 alleen dan 
wel met anderen de gewenste vernieuwing dient na 
te streven, het van realiteitszin getuigt zich op dit 
moment v66r samenwerking met andere partijen uit 
te spreken; 

- dat het Hoofdbestuur van een juiste beoordeling van 
de politieke situatie heeft blijk gegeven door te 
pleiten voor een samenwerking met de PvdA en de 
PPR, omdat dit in de geldende omstandigheden de 
snelste weg is naar een grondige vernieuwing van 
ons partij-politiek en staatsrechtelijk bestel, en 
het beleidsplan van D'66 in belangrijke mate kan 
worden verwezenlijkt; 

stelt vast, dat het tot dusverre gevoerde beleid van 
het Hoofdbestuur als juist en doelmatig moet worden 
beoordeeld, en draagt het Hoofdbestuur op in de 
verdere besprekingen met de PvdA en de PPR over 
samenwerking voor de komende verkiezingen een 
maximale inbreng van de eigen D'66 uitgangspunten 
tot stand te brengen. 

Wordt toegelicht door H. J. van Lookeren Campagne. 
Sprekers: Zeevalking en Nooteboom. 

h) Amendement op motie van Coorengel, en met het 
NVV besprekingen te beginnen met als doel de vak
beweging te ontkoppelen van de P. v. d. A. en om zo
doende te komen tot Mn kategoraal Vakverbond. 
En besprekingen te beginnen met de Radio en T.V. 
verenigingen VARA, A VRO, TROS en VPRO om tot 
~~n onafhankelijke Radio en TV omroep te geraken. 

Wordt door indiener toegelicht. 

Verdere sprekers: De Goederen en de Bres. 

Motie van orde van Lieftink om i. v. m. de stemmingen 
een lidmaatschapscontrole te houden wordt verworpen. 

Motie Jasper: "De ALV van D'66 bijeen op het congres 
van 27 /2/'71 te Amsterdam: overwegende, dat het in de 
periode tussen de congressen ontbroken helft aan een 
goede communicatie, waardoor onrust, misverstanden 
voer voor tegenstanders zijn ontstaan, draagt de onder
handelingscommissies op om in de komende onder
handelingsperiodes regelmatig en op de juiste wijze 
rapport uit te brengen via aan duidelijkheid niets te wen
sen overlatende persberichten en andere mogelijke 
communicatievormen. 

9. Discussie over de voorstellen van HB, de resoluties en 
moties. 
Sprekers: Bark, Wessel, Schmitz, Nieuwenhuis, 
Schouten, Mej. Roolvink, Redeker, Mej. Goudsmit, 
Schwarz, Baudet, Koot, Derksen, Mertens, Zeeman, 
Lems, Ovezall, Coorengel, Dirks, mevr. Gelderblom, 
Kaper, (intermezzo door optreden in rood gewaad van 
Kabouter Vischjager), Van Mierlo (namens onderhan
delingsdelegatie). Interrupties: Van der Burg, E. H. 
Schuyer, Mevr. Gelderblom en v. d. Kaaden. 

Na een voorstel van Patijn krijgt Den Uyl het woord. 
Na voorstel v.d. Kolk krijgt Aarden het woord. 
Interruptie E. H. Schuyer. 
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Verdere sprekers: Nagtegaal, Fiege, v.d. Burg, v.d. 
Kaaden, Schwarz. Interrupties: o. a. Gruyters, van 
Mierlo. 
Motie Dirks wordt door congresleiding overgenomen en 
aanvaard, zodat 2e termijn sprekers vervalt. 

10. Stemming en en conclusies. 
Motie Fiege/Brand wordt verworpen met handopsteken. 
Motie van der Kaaden (alleen punt B) samen met motie 
van der Burg wordt verworpen met handopsteken. 
Motie Kouwenhove-de Sain wordt verworpen met hand
opsteken. Amendement Coorengel op motie Achten 
wordt verworpen met handopsteken. 
Motie Achten wordt aanvaard met handopsteken. 
Vander Ven stelt voor de "Verzoeken om wijzigingen 
in het regeringsprogramma": "Het congres verzoekt de 
onderhandelingsdelegatie zo mogelijk te doen toevoegen 
aan het regeerakkoord; c. q. de tekst te wijzigen: 
1. Na punt 23 onder hoofdstuk V e: 

Tegengaan van discriminatoire behandeling van on
gehuwden, buitenshuis werkende vrouwen en andere 
minderheidsgroepen in wettelijke regelen (belasting, 
pensioenen, erfopvolging, woningbouw, woningtoe
wijzing, e.d.). 

2. Als eerste zin van punt 10 onder hoofdstuk VI c toe
voegen: 
De overheid moet -onder waarborging van het grond
recht der ouders hun kindertal zelf te bepalen- een 
aktief beleid voeren om de bevolkingsgroei tot staan 
te brengen~ 

3. De laatste zin in hoofdstuk V c punt 13 dient te ver
vallen. 

4. Toe te voegen aan punt 24: 
c. de kinderen te beveiligen. 

5. Punt 12 wordt aangevuld met het voornemen, dat het 
op nationale schaal verlagen van de klasse- of 
groepsdeler moet worden omgezet in een beleid, 
waarbij iedere school die zich volgens een weldoor
dacht plan in open kontakt met anderen voor ver
nieuwing van zijn onderwijs en schoolorganisatie in
zet, alle voorzieningen moet krijgen, die zij daartoe 
nodig he eft. 

6. Alsnog vast te stellen, dat het onderwijsbeleid erop 
gericht zal zijn de bereidheid, de mogelijkheden en 
samenwerking van de onderwijsorganisaties en in
stellingen tot verhoging van de efficiency in het on
derwijs te versterken en voorts met deze een com
missie in het leven te roepen ter voorbereiding van 
een Instituut voor Schoolbegrotingen, zoals is voor
gesteld in het Beleidsplan van D'66, over te geven 
aan HB om deze alsnog te verwerken of te gebruiken 
bij verklaringen tijdens de verkiezingen. Voorstel 
wordt overgenomen. 

Resolutie Hoofdbestuur: "Het congres van D'66, op 27 
februari 1971 in Amsterdam bijeen, overwegende, 
dat door D'66 alles in het werk dient te worden gesteld 
om in de nabije toekomst te geraken. 
a. tot staatsrechtelijke vernieuwing, 
b. tot partijpolitieke vernieuwing, 
c. tot een regeringsbeleid, dat zoveel mogelijk stoelt 

op het beleidsplan van D'66 
besluit: 
1. D'66 aanvaardt de ontwerp-overeenkomst als neer

gelegd in bijlage A: (De elementen van de ontwerp
overeenkomst PvdA - PPR - D' 66) 

2. Indien overeenstemming zou worden bereikt met een 
of meer confessionele partijen zal deze zo .spoedig 
mogelijk en nog voor de verkiezingen ter goedkeu
ring worden voorgelegd aan een voor dit doel bijeen 
te roepen congres van D'66. 

3. Indien als gevolg van de verkiezingsuitslag de drie 
samenwerkende partijen geen regering zullen vormen 
zal ten behoeve van een voortgaande doorbreking van 
de electorale verhoudingen het ontwerp-regerings
program mede dienen als basis voor een verder ge
zamenlijk optreden. 

4. Binnen een half jaar na de verkiezingen komt D'66 in 
Congres bijeen om aan de hand van de verkiezings
uitslag en de daarna ontstane situatie te beoordelen 
welke conclusies ten aanzien van het bereiken van 
de bovengenoemde doelstellingen moeten worden ge
trokken. 

Wordt met overweldigende meerderheid met handop
steken aanvaard. 

11. Verkiezing in funktie van leden van het dagelijks be
stuur. 
a) Deze verklaring werd de congresleden ter hand ge

steld: 
"In verband met de noodzakelijke continuiteit van de 
werkzaamheden in het Hoofdbestuur c. q. dagelijks 
bestuur hebben de zittende voorzitter (J. Beekmans) 
en de zittende secretaris politiek (J. Nagtegaal) be
sloten, voorlopig de periode voor welke zij zijn ge
kozen niet tussentijds te be~indigen. 
Er zijn derhalve geen vakatures voor de beide boven
genoemde funkties. 
Voor de vakatures van vice-voorzitter hebben zich 3 
kandidaten gemeld, te weten de her en: 
H. Geelen (reeds lid van het Hoofdbestuur) 
E. H. Schuyer 
H. Verhaar 
voor de funktie van penningmeester he eft zich kandi
daat gesteld de heer J. Gerritsen. 
Mevr. Soetenhorst stelt een vraag over het nog aan
blijven van Beekmans en Nagtegaal gezien de motie 
aanvaard te Breda (zie notulen b4). Sprekers: Jonge
dijk, mevr. Warnaar, Bark, Aarts, Rood, Nagtegaal, 
v.d. Kolk, Meerburg, Redeker, v. Mierlo, Wessel, 
Beekmans (verklaart uit HB te zullen treden bij ver
kiezing tot 2e kamerlid, hij vraagt een uitspraak van 
de A LV om trent zijn aanblijven als voorzitter.) 
Stemming over eerste alinea van bovenvermelde ver
klaring. Er wordt met votometer gestemd. voor: 
77%, tegen 23%, zodat Beekmans en Nagtegaal in hun 
functies gehandhaafd blijven. 

b) E. H. Schuyer trekt zijn kandidatuur voor het HB in 
gezien de aanvaarding van de HB resolutie. 

c) Verkiezing vice-voorzitter: Verhaar 60% 
Geelen 31% 

zodat Verhaar tot vice-voorzitter verkozen is. 
d) Gerritsen wordt tot penningmeester verkozen 

65% voor 
9% tegen 

22% onthoudingen. 

12. Verkiezing commissies 
In de rapportagecommissie worden gekozen: Boeren, 
mevr. Smal-Klitsie, Muli~, van der Scheer en v.d. 
Linden. 
In de programmacommissie worden gekozen: Schwarz, 
Brand, van der Burg, Zeven, Elders, Moerkerk en v. 
Beekhuizen. 
In de geschillencommissie worden gekozen: Lucaks 
(voorz.) Scheltema, Ubbink, v. Oldenburg, Onnes, 
Mevr. Segeth, de Beaufort, Capit. 
In de kascommissie worden gekozen: Post, de Widt en 
Hendrix. 

13. Behandeling diverse moties. 
Motie Dordrecht: "Het congres van D'66 op 27 februari 
1971 te Amsterdam bijeen, stelt vast dat het regeer
akkoord met de Partij van de Arbeid en de Politieke 
Partij Radikalen zodanig van inhoud is, dat: 
a. het voor de Staten-, Raads- en Rijnmondfrakties van 

D'66 geen belemmering oplevert om zich volledig 
onafhankelijk op te stellen; 

b. het voor de Eerste en Tweede Kamerfraktie van D'66 
geen belemmering oplevert om in kwesties, welke 
niet in het regeerakkoord zijn geregeld, zich volledig 
onafhankelijk op te stellen. 

Een en ander geldt uiteraard ook voor de onderscheidene 
frakties van de P. v. d. A. en de PPR." 
Wordt bij handopsteken aanvaard. 
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Motie Schijndel: "De ALV van D'66 te Amsterdam bij
een op 27 februari 1971: 
overwegend: 
dat de huidige wapenwedlopen van geen enkel belang zijn 
voor welke wereldburger dan ook en dat het kleine 
Nederlandse aandeel in de wereldproduktie en handel 
van wapens geen wezelijke economische bijdrage levert 
voor de Nederlandse Industrie en 
Constaterend: 
dat de Nederlandse wapenproductie en handel met name 
"De Kruithoorn" te Den Bosch, ongecontroleerd wapens 
kan verkopen aan in conflict zijnde ontwikkelingslanden 
en dat in zijn algemeenheid de wapenwedlopen het voort
bestaan van de mensheid in gevaar brengen. 
stelt vast: 
dat het door het wederzijdse wantrouwen van NAVO 
enerzijds en WARCHAUPACT anderzijds bijna onmoge
lijk is een begin met wapenvermindering en ontwapening 
zolang de Organisatie der Verenigde Naties nog niet 
volledig effectief kunnen werken. 
en besluit: 
als begin van een wezenlijke bijdrage tot vermindering 
van bewapening het hoofdbestuur van D'66 op te dragen: 
a. Een subwerkgroep samen te stellen die parlemen

taire en democratisch geleide buitenparlementai~e 
aktie's gaat bevorderen en col5rdineren ter geleide
lijke verdwijning van de Nederlandse wapenproductie 
en internatio!lale wapenhandel. 

b. In haar partijprogramma op te nemen dat meer gel
den ter beschikking moeten worden gesteld voor het 
Ned. Polemologisch Instituut te Groningen en dat 
deze uitgaven moeten ressorteren onder "Defensie", 
dit ten koste van de huidige "Defensie-uitgaven". 

c. In haar partijprogramma op te nemen dat mede
werkers van wapenfabrieken en of wapenhandel die 
lid zijn van D'66 geen kandidaat kunnen zijn voor 
Gemeenteraad, Prov. staten of Staten der Generaal. 
(Dit betekent o.a. dat Mevr. Schoutsen lid van D'66 
van de afd. Den Bosch, en secretaresse bij de "N. V. 
De Kruithoorn" te Den Bosch haar kandidatuur als 
vierde op de lijst voor de binnenkort te houden Ge
meenteraadsverkiezingen in Den Bosch, welke een 
test-case gaan vormen voor de komende kamerver
kiezingen) moet neerleggen of dat zij haar functie 
bij de Kruithoorn moet neerleggen). 

d. lnhet verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraads
verkiezingen 1971 van de afdeling Den Bosch van 
D'66 te laten opnemen dat in principe er naar moet 
worden gestreefd de N. V. de Kruithoorn op te hef
fen of te doen overgaan op civiele productie. " 

Wordt bij handopsteken verworpen. 

Motie Coorengel I: "Het congres 27 februari 1971 bij
een blijft bij de aangenomen motie 4-5-6 april 1970 en 
sluit de kandidaten die zitting hebben in gemeenteraden 
en provinciale staten uit zich te laten verkiezen bij de 
Tweede Kamer verkiezingen april 1971 op lijsten inge
diend door de partij Democraten '66. 
overweging: 
Het is een volstrekt duidelijke zaak dat het gestelde in 
de motie van mevrouw Ltlbler-Polling e. a. aangeno
men op het congres 4-5-6 april 1970 zegt dat kandidaten 
die reeds zitting hebben in een vertegenwoordigend 
lichaam provinciale staten en gemeenteraden niet hun 
kunnen laten verkiezen in de 2de Kamer of er moet een 
duidelijke reden zijn van overmacht. Het is mij bekend 
dat van geen van de kap.didaten en wel de Heren die zit
ting hebben in de provinciale staten en gemeenteraden 
zo'n dergelijke verklaring hebben afgelegd." 

' Motie Coorengel II: "Het congres van 27 februari 1971 
bijeen gezien de stemming die heeft plaats gevonden op 
het congres 19-20 december 1970 ten aanzien van de 
verkiezingen van de Lijstaanvoerder besluit; Coor
engel, Johannes Bernardus geb. 9-5-'23 de enige tegen
kandidaat van de Heer van Mierlo alsnog naar de 2e 
plaats op de in te dienen kandidatenlijst te plaatsen". 
Worden bij handopsteken verworpen. 

Motie Spoor: "De led en van D' 66, bijeen in congres 
op 27 februari 1971, te Amsterdam, besluiten, 
Tot een Ad Hoc zo nauw mogelijke samenwerking van 
de landelijke werkgroepen van D'66 met de respectieve
lijke equivalenten van die politieke groeperingen welke 
dit congres accepteert als partners (b.v. in een stem
busaccoord) tijdens - en na de algemene verkiezingen 
op 28-4-'71, en gaan over tot de orde van de dag." 
Zal opnieuw worden ingediend ope. v. congres. Na 
verkiezingen. 
Motie Mevr. Warnaar: "Het congres van D' 66 op 27-2-
1971 in Amsterdam bijeen, 
overwegende, 
a) dat de kiezer recht heeft op een optimale duidelijk

heid, 
b) dat D'66 aileen din een wezenlijke invloed kan uit

oefenen op het beleid wanneer de partij deel uitmaakt 
van een nieuw te vormen regering, 

c) dat D'66 als partij in de oppositie alleen din enig 
tegenspel van niveau zal kunnen leveren wanneer een 
voldoende aantal vertegenwoordigers van de partij 
in de tweede kamer zitting hebben, 

d) dat kleine, en daardoor onmachtige, vertegenwoor
digingen van partijen in de tweede kamer niet in 
overeenstemming zijn met de opvattingen van D'66 
omtrent een optimaal functioneren van het parlemont, 

draagt het hoofdbestuur op om de statutaire procedure 
tot opheffing van D'66 als politieke partij in werking te 
stellen direct nadat gebleken zal zijn, dat D'66 na de 
eerstvolgende verkiezingen niet in aanmerking komt 
voor deelneming aan een nieuw te vormen regering, 
en dat de partij in de oppositie niet zal kunnen beschik
ken over tenminste tien vertegenwoordigende zetels in 
de Tweede Kamer der staten Generaal. " 
Wordt ingetrokken, zal op e. v. congres eventueel weer 
worden ingediend. 

Moties Jasper I en II vervallen tot e. v. congres. 

14. Beekmans sluit congres na alle aanwezigen voor hun 
medewerking te hebben bedankt om 18. 30 uur. 

Taakverdeling D'66 in 
de eerste kamer 

Hieronder vindt u de taakverdeling van de eerste kamer
fraktieleden van D'66. 
Fraktie voorzitter: de heer N. F. I. Schwarz 
plaatsvervanger: de heer W. Draijer 
led en: mevr. P. C. J. Wassen -van Schaveren 

de heer A. Martini 
de heer D. Eisma 
de heer H. J. Rang 

COMMISSIE VERDE LING: 

Staten/ Algemene zaken: Schwarz vervanger: Rang 
Ontwikk. samenwerking: Draijer " Eisma 
Binnenl. zaken: Was sen " Rang 
Eur. samenwerking: Rang " Martini 
Justitie: Schwarz " Draijer 
Buitenl. zaken: Eisma " Schwarz 
Financii:ln: Rang " Martini 
Defensie: Martini " Rang 
Volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening: Eisma " Was sen 
Verkeer en Waterstaat: Martini " Eisma 
Ekonomische Zaken: Rang " Martini 
Sociale zaken: Was sen " Rang 
Volksgezondheid: Was sen " Schwarz 
Kultuur, Rekreatie: Eisma " Draijer 
Maatschap. werk: Was sen " Eisma 
Herziening B. W.: Martini " Schwarz 
Grondwetherziening: Schwarz " Draijer 
Landbouw, Visserij: Eisma " Martini 
Onderwijs, Wetenschappen: Draijer " Was sen 
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UIT DE 
TWEE.DE 
KAMERFRAKTIE 
Fraktievoorzitter : Hans van Mierlo 

Vice-voorzitter en 
penningmeester : Arie de Goede 

Sekretaris : Minne Dijkstra 

FRAKTIEKOMMISSIES 

Buitenlandse Zaken; van Mierlo, Visser, Engwirda en 
Imkamp 

(Uit de Vaste Kommissies; Buitenl. Zaken, Ontwikkelings
samenwerking Defensie, Handelspolitiek, Suriname/Nederl. 
Antillen). 

Milieubeheer; Nypels, Dijkstra, Imkamp, Nooteboom, 
Terlouw. · 

(uit de Vaste Kommissies: Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Verkeer en Waterstaat, Landbouw en Visserij en 
Volksgezondheid). 

Sociale en Ekonomische zaken: de Goede, Imkamp, Nypels, 
Nooteboom, Terlouw, Engwirda. 
(uit de Vaste Kommissies: Ekonomische Zaken, Sociale 
Zaken, FinanciSn, Middenstand, Rijksuitgaven, Kern
energie). 

Binnenlandse Zaken en Justitie: Goudsmit, Terlouw, Wilbers, 
Nooteboom. 
(uit de Vaste Kommissies: Justitie, Binnenlandse Zaken, 
Civiele Verdediging en Ambtenaren en Pensioenen) . 

Onderwijs en Cultuur: Wilbers, Dijkstra, Imkamp en 
Visser. 
(uit de Vaste Kommissies: Onderwijs en Wetenschappen en 
C.R.M.). 

VASTE KOMMISSIES 

Suriname/Ned. Antillen 
Ontwikkelingssamenwerking 
Justitie 
Binnenl. Zaken 
Civiele Verdediging 
Ambtenarenzaken/Pensioenen 
Onderwijs/Wetenschappen 
FinanciSn 
Rijksuitgaven 
Defensie 
Volkshuisvesting/R. 0. 
Verkeer /Waterstaat 
Ekonomiese Zaken 
Handelspolitiek 
Middenstand 
Kernenergie 
Landbouw /Visserij 
Sociale Zaken 
Volksgezondheid 
C.R.M. 

de Goede 
Engwirda 
Goudsmit 
Goudsmit 
Nooteboom 
Nooteboom 
Wilbers 
de Goede 
de Goede 
Visser 
Nypels 
Dijkstra 
Terlouw 
Imkamp 
Imkamp 
de Goede 
Dijkstra 
Nypels 
Nooteboom 
Wilbers 

Kommissies met verschillende aantallen leden 

Buitenlandse zaken van Mierlo, 
Visser 

N aturalisaties Goudsmit 
Inlichtingen en 
Veiligheidsdiensten van Mierlo 
Visserij Imkam}> 
Werkwijze van Mierlo 
Verzoekschriften Visser 

plaats
vervanger 

Imkamp 
Imkamp 
Visser 
Wilbers 
Visser 
Nypels 
Dijkstra 
Engwirda 
Engwirda 
Goudsmit 
Nooteboom 
Imkamp 
Imkamp 
Engwirda 
Terlouw 
Terlouw 
Imkamp 
Nooteboom 
Goudsmit 
Imkamp 

Engwirda 

Engwirda 

Dijkstra 
Goudsmit 
Engwirda 

D'66 IN DE EK +TK 
Na de, voor de progessieve partijen, succesvolle verkie
zingen van 28 en 29 april j .1. is onze tweede kamerfraktie 
met vier man uitgebreid en hebben zes D' 66-ers hun intrede 
in de eerste kamer gedaan. Hieronder vindt u de namen en 
adressen van onze fraktieleden. 

Tweede Kamerfraktie: 
H.A.F.M.O. van Mierlo, Herengracht 26, Amsterdam 
020-241734 
A.M. Goudsmit, Nic. Anslijnstraat 95, Amsterdam 
020-195313 
A. de Goede, Brederode 28, Leiderdorp 01710-42421 
M.J.J.A. Imkamp, Willemstraat 55, Den Haag 070-605560 
E.Nypels, Cederlaan 11, Rijswijk 070-905771 
W. A. F. Wilbers, Griegstraat 21, Bergen op Zoom 01640-
35195 
E. C. Visser, van Baerlestraat 63bv. , Amsterdam 
020-724069 
M. Dijkstra, Hazzeleger 22, Beesterzwaag 05126-1606 t/.M 
M. ~:~~irda, Badhuisweg 90, Scheveningen 070-&524~"! 
J.'C.Terlouw, Tol~teegsingel 31, Utrecht 030-13784:;~l;~, f .f'") .. 
G. Nooteboom, Rlllgeweg 73, St. Maartensvlotbrug ·· r~ 
02246-1454 

Het telefoonnummer van de fraktie D'66 is 070-614911. 
Het adres is Binnenhof 1a, Den Haag. 

E erste Kamerfraktie: 
W. Draijer, Singravenlaan 13, Enschede 05400-14633 
N.F.I. Schwarz, Schoutenstraat 9, Den Haag 070-245189 
P.C.J. Wassen-van Schaveren, Puccinidreef 7, Voor
schoten 01717-4927 
A. Martini, Hoekenes 110, Amsterdam 020-193437 
D. Eisma, Kinkelenburg 15, Apeldoorn 05760-31609 
H.J.Rang, Ch. Beltjenslaan 10, Sittard tel. 04490-3964. 

Mededelingen 
van het hoofdbestuur 
In het vervolg komen er maandelijks overzichten van de 
hoofdbestuursvergaderingen en mededelingen betreffende 
de organisatie in de Democraat te staan. 
Hieronder volgen de eerste mededelingen. 

Sinds enige tijd is het landelijk sekretariaat bereikbaar 
onder twee telefoonnummers: 020-226996-237534. 
Dit voorkomt langdurig wachten en bevordert een snelle 
afhandeling van uw gesprekken. 

Per 1 juni 1971 is de heer A. I. A lons benoemd tot chef de 
bureau op het landelijk sekretariaat. 
De verdere bezetting op het sekretariaat is als volgt: 
mej. Marijke Abbestee (ledenadministratie), mej. Sylvia 
Dierdorp (financilile administratie) en mevr. Ilonka Meder
Bodt) voor werkgroepen en spreekbeurten. 
Het sekretariaat is op werkdagen van 9. 00-17. 00 uur bereik
baar. 

De heer J. Nagtegaal heeft om maatschappelijke redenen 
zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer niet kunnen aan
vaarden. In zijn plaats is nu benoemd: de heer H. J. Rang, 
Ch. Beltjenslaan 10, Sittard. tel. 04490-3964. 

Met ingang van september 1971 gaat het hoofdbestuur maan
delijks een "open studiedag" beleggen over aktuele politieke 
problemen. Deze dagen zijn vooral bedoeld ter informatie 
van raads- en statenleden en werkgroepen. Voorlopig staan 
als punten op de agenda inflatiebestrijding, gewestvorming, 
agglomeratie groot Amsterdam en de luchthavenproblema
tiek. 
Hie rover volgt t. z. t. meer informatie. 

Op 1~ juni 1971 belegt het hoofdbestuur een landelijke ver
gadering met alle afdelingen in het Jaarbeurskongrescen
trum te Utrecht. Van alle afdelingen zijn drie mensen wel
kom. Als centrale punten staan op de agenda: communikatie 
binnen D'66, struktuur afdelingen en regia's. 
Houdt u zoveel mogelijk vrij om deze vergadering bij te 
kunnen wonen. 



pagina 14 D.t;MOCHAAT juni 1~7 

NIEUW HOOFDBESTUUR 

Op de eerste vergadering van het gedeeltelijk vernieuwde 
hoofdbestuur, gehouden op 6 maart j .1. , is het volgende 
dagelijks bestuur gekozen c. q. het huidige dagelijks be
stuur als volgt aangevuld: 
voorzitter: 
J. A • P. M. Beekmans, Staakweg 11, Dirksland 
tel. 01877-1698 
vice-voorzitter: 
H.L. Verhaar, Ringdijk 10, Nes a.d. Amstel 
tel. 0297 4-353 
sekretaris politiek: 
J.A. Nagtegaal, Leeuweriklaan 8, Rotterdam 
tel. 010-184670 
sekretaris organisatie: 
F.C.M, van Leeuwen, Alkenoord 147, Capelle a.d.IJssel 
tel. 010-333763, overdag: 010-302415 
publiciteit: 
W. H. Schouten, Peuleyen 194, Waddinxveen 
tel. 01828-5929 
penningmeester: 
J. Gerritsen, Praagplantsoen 119, Haarlem 
tel. 023-324691 
coord. raads- en statenfrakties: 
R.E.v.d.Scheer-v.Essen, Oosteinderweg 234, Aalsmeer 
tel. 02977-7714 
werkgroepen: 
M.N.J.A.M.v.d. Wilqenberg, Merellaan 479, Maassluis 
tel. 01899-7893, overdag: 070-814011 
lid: 
A.J. Meerburg, Woonboot Askeladd, t/o Merwedekade 149, 
Utrecht, tel. 030-886597 

De taakverdeling binnen het hoofdbestuur is als volgt: 
regio Groningen: 
E. Bruins (geen HB-lid), J. Isra(llplein 5a, Groningen 
tel. 050-33502 
regio Friesland: 
H.v.d. Krieke (geen HB-lid), Breedstraat 40, Leeuwarden 
tel. 05100-28538 
regio Drenthe: 
Mevr. S. Venema-Noordhoff, Watermolendijk 10, Eelde 
tel. 05907-2558 
regio Overij ssel: 
wordt nog iemand voor gezocht 
regio Gelder land plus Polders: 
J. Feenstra, Hofsingel 166, Arnhem tel. 085-456971 
regio Utrecht: 
R. Bloemhof, GalicU! 15, Leusden tel. 03490-1982 
regio Noord-Holland: 
G.B. van Dijk, Groot Heiligland 19, Haarlem 
tel. 023-317898 
regio Zuid-Holland: 
H. Geelen, Sportlaan 299, Den Haag 
tel. 070-680174 
Mevr. J. Essers-Coenen, Officiersvliet 48, Zwijndrecht 
tel. 01850-29006 
regio Zeeland: 
A • R. Spoor, Schuitenweg 3, Scheveningen 
tel. 070-337168 
regio Noord-Brabant: 
A, J. Kalthoff, Vrijheidsstraat 22, Oosterhout, 
tel. 01620-4521 
regio Limburg: 
A . Palte, Pres, Kennedystraat 8, A mby bij Maastricht 
tel. 04400-22313 
2e sekretaris organisatie: 
P.C.M. Hijmans, v. Hilligaertstraat 20 IV, Amsterdam 
tel. 020-718196 
kampagne: 
J.D. Hoogendoorn, Joseph Haydnlaan 2, Apeldoorn 
tel. 05760-34189 
lid: 
L.A. van Montfoort, Maastrichtsestraat 55, Scheveningen 
tel.' 070-555137 

D'66-COMMISSIES 
Op het D'66 congres in Amsterdam, gehouden op 27 februar 
j .1. werden de volgende person en in de volgende commis
sies gekozen c. q. herkozen. 

PROGRAMMA COMMISSIE 
N. Schwarz 

J. Brand 

A.v.d.Burg 

P.J. Zeven 

J.L.M. Elders 

J. H. Moerkerk 

H. van Beekhuizen 

Schoutenstraat 9 
Den Haag 070-245189 
070-771875 
v. Ostadelaan 48 
Naarden 02159-33568 
Sportlaan 
Den Haag 070-332300 
v. Aerssonstraat 238 
Den Haag 070-542769 
Vredema de Vriesstraat 72 
Rotterdam 010-201882 
Hartenstraat 32 
Amsterdam 020-226098 
Herengracht 314 
Amsterdam 020-230726 

Voor het H. B. zijn in de commissie de volgende leden ge
kozen: 
M. v. d. Wildenberg 

A. Spoor 

L. A . van Montfoort 

H. Geelen 

Merellaan 479 
Maassluis 01899-7893 
overdag: 070-814011 
Schuitenweg 3 
Scheveningen 070-337168 
Maastrichtsestraat 55 
Scheveningen 070-555137 
Sportlaan 299 
Den Haag 070-680174 

Voor de fraktie zitten momenteel in de kommissie 
H. A. F. M. 0. van Mierlo Herengracht 26 

Amsterdam 020-241734 
E. Nypels Cederlaan 11 

Rijswijk 070-905771 

RAPPORTAGECOMMISSIE 
J.A. Boeren 

Mevr. M. Smal-Klitsie 

C. Th.O. Muli~ 

J. W. van der Scheer 

J. L. van der Linden 

GE SCHILLENCOMMISSIE 
M. Scheltema 

Mevr. A . C. van Looker en 
Caii'pgane-Boldingh 

Drs. Ubbink 

J .N.D. v. Oldenburg 

J.J. Onnes 

M.J. Segeth-Dibbetz 

L.J. Capit 

J.M.A. Franse 

E. Luk:1cs 

KA SCOMMISSIE 
H. Post 

R.A. de Widt 

J, P. J. Hendrix 

Lucaslaan 19 
Nijmegen 08800-24448 
Herenweg 202 
Heiloo 02200-32060 
Elpermeer 234 
Amsterdam 020-267312 
Oosteinderweg 234 
Aalsmeer 02977-7714 
Molenstraat 146 
Ede 

Gravin Marialaan 2 
Leidschendam 017 61-3 968 

Oud Poelgeest 10 
Oegstgeest 01710-52891 
v. Lawrick v. Pabststraat 3 
Arnhem 085-452426 
Gerard Alewijnstraat 10 
H. I. Ambacht 
Doornenburg 25 
Apeldoorn 05760-34387 
Tromplaan 45 
Voorthuizen 03490-24980 
de Lairessestraat 128 
Amsterdam 020-795692 
Platenmakerstraat 67 
Elst 08809-2053 
v. Breestraat 91A 
Amsterdam 020-766367 

Fokkerstraat 14 
Badhoevedorp 
Kolklaan 21 
Maarsbergen 03:133-491 
Schinkelkade 
Amsterdam 020-714174 
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Vrouw van kamerlid 
op de bon 
lr. N. F. Schwarz, Eerste Kamer lid 
voor D'66, kreeg ondanks zijn aan
dringen geen bekeuring. 
Wei echter zijn vrouw ( Zie pagina 1), 
die zondagmiddag ook deelnam aan de 
kraakactie van het zwembad "De 
Duikelaar" in Hardinxveld. 
Samen met de Tweede-Kamerleclen 
C. Laban en J. P. Fronk (beiuen 
P. v. d. A.) en nog vijfhonderd mens en 
had ir. Schwarz het zwembad, uat 
zondags is gesloten, gekraakt. Acht 
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leden van de gemeenteraad zijn tegen 
openstelling op zondag, zeven zijn 
v66r. 
Ir. Schwarz zal vragen stellen aan 
minister Beernink (binnenlandse za
ken) over hct kraken van zwembaden 
Het Eerste Kamerlid vraagt zich af 
hoc het mogelijk is, dat zwembad
krakers een proces-verhaal krijgen 
(behalve zijn vrouw kregen nog twintig 
andere mensen een proces-verbaal) 
terwijl de Hoge Raad zich nog bezint 
over de strafbaarstelling van zwem
badkraken. 

Ombudsman en democratie 
Dringend noodzakelijk is - naar de 
mening van dr. H. H. Kirchheiner -
de invoering van het ombuusman
instituut, ook in ons land. Hij komt 
tot deze conclusie in het proefschrift 
"Ombudsman en democratic" - in 
handelseditie uitgegeven door Samsom 
Uitgeverij nv te Alphen aan den Rijn. 

Dr. Kirchheiner toont zich een warm 
voorstander van invoering, ook in 
Nederland, van het instituut van 
ombudsman. Een dergelijk instituut 
immers, zo zegt hij, zal een bijdrage 
leveren tot een versterking van de 
democratic in het algemeen en zal 
ongetwijfeld een directere band vor
men tussen overheid en burger en zal 
leiden tot een versterking van de 
autonomic van de burger en tot een 
dialoog tussen burger en overheid. 
Ofschoon het instituut in ons land 
''niet in een bij uitstek vruchtbare 
bodem zal vall en", acht dr. Kirch
heiner de invoering daarvan geboden, 
want - zo stelt hij - komt men tot in
veering van het onafhankelijke insti
tuut van de ombudsman, dan kunnen 
door het onafhankelijk onderzoek en 
het onafhankelijk oordeel, in het bij
zonder bij samengaan met een zo 
groat mogelijke openbaarheid, frustra
ties worden opgeheven, het gedrags-

patroon van gezagsdragers worden ge
wijzigd, de democratische levenshou
ding tzn gunste worden beihvloed, on
begrijpelijke of onduidelijke beslissin
gen worden doorgelicht en - tenslotte. -
de mondigheid van de Nederlandse 
burger erdoor worden versterkt". 
Elders in dit proefschrift wordt ge
steld, dat de ombudsman in ons land 
juist door zijn contacten van mens tot 
mens en door zijn oordelen niet aileen 
bevrijdend zal kunnen werken en 
humaniteit bij de gezagsdragers zal 
kunnen versterken, maar tevens zal 
kunnen bijdragen tot opvoeding in een 
democratische levenshouding". 

GARANTlES 

Dr. Kirchheiner wijst er op, dat de 
invoering van het instituut temeer 
nodig en noodzakelijk is als een voor
waarde voor het scheppen van garan
ties voor de vrijheidsrechten van de 
mens, de gevoelens van rechtszeker
heid van de enkeling en voor het respect 
voor de waarde van de autonome mens. 
Het ·zeker stellen van de gevoelens van 
rechtszekerheid is, naar zijn mening, 
temeer noodzakelijk nu in de moderne 
maatschappij met een steeds verder
gaande uitbreiding van de staatsbe
moeienis, met een machtstoename en 
machtsconcentratie en met een bureau-
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cratisering van de administratie, de 
enkeling steeds meer in de knel dreigt 
te geraken. 
Samenvattend stelt de auteur, dat het 
instituut van de ombudsman een on
misbaar element is van de democra
tic, zowel in representatief als in 
geestelijk opzicht, welks invoering 
betekent een stimulering in het ver
trouwen in het bestuur. De invoering 
van het instituut is noodzakelijk, ook 
al blijft het thans nog de vraag of de 
geest in ons land bij een brede laag 
van de bevolking, in het bijzonder bij 
de gezagsdragers; er op dit moment 
voldoende rijp voor is. 
In het proefschrift wordt uitvoerig in
gegaan op de te stellen eisen aan de 
ombudsman, op diens taak en op de be
noeming van de ombudsman, die -
naar het oordeel van dr. Kirchheiner, 
zou dienen te geschiejen door de volks-
vertegenwoordiging. Drie democra
tische elementen moeten, naar zijn 
oordeel, zo zuiver mogelijk in het 
Nederlandse Instituut worden inge
bouwd en deze elementen zijn: ver
trouwen, verantwoordelijkheid en 
rechtszekerheid. De ombudsman d1ent 
zich zo vrij en onafhankelijk mogelijk 
op te steilen en moet er op uit zijn 
"om met al zijn krachten bij te dragen 
om de verantwoordelijkheidsgevoelens 
van hen die met overheidsgezag zijn 
bekleed jegens de burger springlevend 
te houden". 

ONBESMET 

Dr. Kirchheiner verzet zich tegen de 
gedachte, als zouden er in ons land 
geen figuren gevonden kunnen worden, 
die werkelijk voiledig "politick" on
besmet zouden zijn - een eis die z. i. 
aan de Nederlandse ombudsman ge
steld client te worden. De ombudsman 
immers, zo zegt hij, is aileen maar 
gehouden te werken volgens de door 
het parlement vastgestelde instructie, 
doch overigens geheel zelfstandig en 
vrij. Gelukkig, zo concludeert hij, 
heeft ons land nog vele uiterst be
kwame juristen - mannen en vrouwen -
van wie de beslissingen in rechts- en 
beleidsvragen "onverdacht" zijn. Een 
andere conclusie luidt, dat het Insti
tuut in de Grondwet behoort te worden 
verankerd, wil men althans het ln
stituut het ook in ons land die plaats 
geven, die het - naar zijn mening al
thans - toekomt. 
Aan het proefschrift zijn veertien 
steilingen toegevoegd, waarbij er on
der meer op wordt gewezen, dat in
voering van het instituut van de om
budsman in ons land tot consequentie 
zou kunnen hebben, dat ook de notaris
sen als openbare ambtenaren onder 
zijn competentie worden gebracht. 

Uitvoerig wordt in het proefochrift 
nader ingegaan op het ontstaan van het 
Ombudsman-instituut in de Scandinavi
sche landen (Zweden en Denemarken) 
en worden de wezens-kenmerken van 
deze Instituten nader belicht. Daarbij 
concludeert dr. Kirchheiner, dat het 
Zweedse instituut waardevoller is dan 
het Deense. 
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Verkiezingen in cijfers 
ZETELS. 

kamer '67 

26,_5 
9,9 
8,1 

staten '70 kamer '71 kamer '67 kamer '71 

KVP 
ARP 
CHU 

PvdA 
D'66 
PPR 

44,5 

23,5 
4,5 

28,0 

VVD 10,7 
CPN 3,6 
PSP 2,9 
Bind. Rechts 0, 0 
DS'70 0, 0 
SGP 2,0 
Boeren partij 4, 8 
GPV 0,9 
van Velsen 
DEM. 2000 
BEJ. en ARB. 
KABOUTERS 
GED 18-65+ 
BEJ. NED. 
NW. ROOMS 
LAND. BEJ. 
BEJ. ARB. 
PAR. v. RECHT 
MIDD. PARTIJ 
BEJ. 65+ 
NED. APPEL 
PSD 
OVERIGE 2,6 

TOTAAL 92,4 

24;2 21,9 42 
9,2 8,6 15 
8,4 6,3 12 

41,7 36,8 69 

23,2 24,6 37 
7,7 6,8 7 
2,4 1,8 

33,3 33,2 44 

12,1 10,3 17 
4,4 3,9 5 
1,9 1,4 4 
0,7 0,3 
0,0 5,3 
2,5 2,4 3 
1,7 1,1 7 
1,1 1,6 1 

0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
1,5 
0,1 
0,4 
0,0 

0,5 

68,1 78,5 150 

Er zijn nog vee I men sen die graag lid van D' 66 willen 
worden , Uw hulp is daarvoor van belang. 
Nieuwe leden is een behoefte voor 
D'66. Na de succesvolle verkiezingen 
moet het niet zo moeilijk zijn mensen 
voor D'66 enthousiast te maken. 

Ga uw vrienden en uw kennissen eens 
langs. 
Een nieuw lid woont dichterbij dan u 
denkt. 

Bon voor een nieuw lid van D' 66 
naam: . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . man/vrouw 

adres: ..........•...........................................................• 

plaats: ..........•............................... · · · · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 

telefoon: .................................................................•.... 

Bovenstaande bon invullen, uitknippen en in gesloten enveloppe opzenden aan D'66, 
Keizersgracht 576, Amsterdam. 

Alvast bedankt. 

35 
13 
10 

58 

39 
11 
2 

52 

16 
6 
2 
0 
8 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 

150 
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DEMOCRAAT augustus 1971 

Studiedag Progressieve Volkspartij 

De progressieve volkspartij komt als "idee" ter diskussie op de eerste studiedag 
van dit seizoen, die op 4 september a. s. zal worden gehouden. 

De opzet is "open diskussie" zonder formele standpunten, wel informatie en uit
wisseling van gedachten; misschien komt er ook een soort eensluitende mening 
maar dat zien we dan wel. 

De studiedag wordt gehouden in de EDISONZAAL van gebouw PALACE, Zomer
hofstraat 15 te Rotterdam. 

AGENDA. 

10. 30 opening. 

10.40 toelichting op de idee van een progressieve volkspartij door hen die in 
deze Demokraat daarover schrijven en enkele anderen. 

11.45 discussie in groepen, die doorloopt tijdens de lunch. 
elke discussiegroep regelt dit zelf. 

14. 30 pauze. 

15. 00 rapportering uit discussiegroepen in plenaire zitting. 

16. 00 discussie over rapportering. 

17. 00 afsluiting. 

Ter inleiding van de discussies leest u in dit nummer enkele artikelen. 

Open studiedagen, 
ofwel het ledental van de 
werkgroepen 
door M. van den Wildenberg 
Er gaan dus open studiedagen komen. 
Op 4 september over de progressieve 
volkspartij, op 18 september over ge
westvorming en gemeentelijke herin
deling, op 2 oktober over de drugs, op 
11 december over de inflatie. Als het 
goed loopt gaan we er in '72 mee door. 
Nu wil ik eerst dit zeggen: onderstaan
de gaat alleen over de drie laatstge
noemde studiedagen en niet over de 
studiedag over de progressieve volks
partij. Deze is van een duidelijk ver
schillend karakter, zoals U op andere 
wijze nog zal worden duidelijk ge
maakt. 
lets over de open studiedagen vertellen 
begint bij de werkgroepen. Over die 
werkgroepen kan het volgende worden 
gezegd: het is van het grootste belang 
dat een partij beschikt over een aktie
ve braintrust, die zich op minder on
verplichte wijze met een aantal pro
blemen bezighoudt en die daarnaast 
een snel en efficient mobiliseerbaar 
geheel van kennis en ideeen vormt. 
Deze taak is bij uitstek weggelegd voor 
de werkgroepen. 

Gedachtenwisseling 
Ik wil hieraan echter toevoegen dat 
geen partij kan bestaan als daarin niet 
een voortdurende en levende gedachtel 
wisseling plaatsvindt over allerlei 
problemen. Dat voor een deel althans 
deze discussie zal moeten kunnen 
plaatsvinden in de werkgroepen. Dat 
derhalve de taak van de werkgroepen 
ook zal moeten zijn: een forum te 
vormen waarbinnen de democratische 
functie van het praten over de inhou
delijke merites van programma-ondei 
delen, over voorstellen, over politiek 
problemen enz. plaatsvindt op in 
principe volstrekt onverplichte wijze. 
In theorie is de zaak dus volstrekt 
eenvoudig: zoals iedereen lid is van 
een afdeling en daar als zodanig zijn 
zegje kan doen over allerlei zaken, 
zo zou ook iederecn lid moeten zijn 
van een werkgroep om er zijn zegje tE 
doen over andere zaken. 
De praktijk echter frustreert deze 
schone gedachtengang om een veel
heid van redenen. Staande voor dit 
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feit is gezocht en wordt nog gezocht 
naar mogelijkheden om het principe 
enigermate overeind te houden. Een 
van die mogelijkheden is de open stu
diedag: op die dag althans zijn alle 
aanwezigen wel lid van de betrokken 
werkgroep. Vandaar de titel hoven dit 
stuk: open studiedagen, ofwel: het le
dental van de werkgroepen. 
Wat gaan we nu doen op die dagen? 
We gaan er in ieder geval niet beslis
singen nemen, hoe droef wellicht ook 
voor het calvinistisch gemoed. Be
slissingen te nemen is voorbehouden 
aan een A. L. V. en deze status heeft 
de open studiedag niet, net zomin als 
de bijeenkomst van een werkgroep de-
ze heeft. 
Wat doen we dan wel? Hetzelfde wat 
een werkgroep op haar bijeenkomst 
tracht te doen: informeren, discus
sieren en zo mogelijk proberen te 
komen tot een beleidsvoorbereidend 
standpunt t. a. v. een bepaald probleem. 
Dit laatste is mogelijk, maar niet 
noodzakelijk. W ordt daarmee die hele 
dag, hoewel misschien leuk qua eerste 
opzet, toch niet tot een wat overbodige 
exercitie? 

Voorbeelden 
Nee; twee voorbeelden: 
een klein aantal gespecialiseerde lie
den schrijft een nota over drugs. Op 
zeker moment gaat de partij zich 
hierover .een standpunt formeren. 
ledereen weet hoezeer bij zo'n proce
dure op een congres de discussie in 
handen is van dezelfde specialisten. 
Maar U, die dat niet bent, had U ook 
niet bepaalde ideeen over drugs? U 
las toch ook in de krant, U vormde 
zich toch ook een mening? U twistte 
er zelfs over, al was U geen des
kundige. Op een congres kom je daar 
echter niet mee aan bod. Vandaar: de 
open studiedagen. 
Tweede voorbeeld. U bent gemeente
raadslid. U moet zich bezig houden 
met gemeentelijke herindeling. Dat is 
geen eenvoudige zaak en U mist op dat 
plaatselijk niveau de noodzakelijke in
formatie. Wat dacht U dan van een dag 
waarop U over deze kwestie deskundig 
wordt geihformeerd, waar U er over 
kunt praten, waar U contacten kunt 
leggen? Vandaar: de open studiedagen. 
Dit dus over de open studiedagen. Wij 
hopen dat U er iets in ziet. En laten 
we niet in de laatste plaats hopen dat 
deze dagen ook strekken tot nut van 
de eigenlijke werkgroepen zelf: door 
aanwas van ledental, door verhoogde 
belangstelling en ook door de con
frontatie met allerlei niet ze des
kundige meningen. 

Adreawijzigingen 
A.J. Meerburg, lid van het D. B., is 
vcrhuisd naar: 
Anthonie Duyckstraat 165, Den Haag, 
tel. 070 - 557339 

'IEt;W ADHES HAl'S VA:-< MIERLO 

op 1 JU!i 1U71 is Hans van Mierlo verhuisd, 
ZlJn nieuwe ad res luidt: 
IIEHE~GHACIIT 38, AMSTEHDAM. tel. 020-2-!1734. 
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DE OPEN STUDIEDAG 
OVER GEWESTVORMING 
Peter Hijmans 

Door alle verhalen en publiciteit over 
de studiedag op 4 september over de 
progressieve volkspartij in deze De
mocraat dreigt de dag over de gewest
vorming enigszins in het gedrang te 
komen. 
Deze dag is speciaal belegd om de 
immense problematiek die er met de
ze materie samenhangt in de juiste 
verhoudingen te bezien. Dit te meer 
daar de gewestvorming een steeds 
grotere rol in allerlei gemeenten 
speelt of gaat spelen, b. v. de agglo
meratie groot Amsterdam. 

Voor deze dag zijn dan ook alle ge
meenten- en provinciale statenleden 
uitgenodigd, daar zij dagelijks voor 
deze problematiek staan of komen te 
staan. 
De opzet is om met deze mensen en 

WIE IS WIE 

een aantal deskundigen (o. a. de werk
groepen) en met belangstellenden tot 
een zinnige discussie te komen, waar
uit allerlei standpunten naar voren 
zullen komen, die medebepalend kun
nen zijn voor het D'66 standpunt in 
deze zaak. 

Op 21 augustus houdt de regio Noord
Holland al een speciale dag over groot 
Amsterdam. De discussies en denk
beelden die daaruit naar voren komen, 
kunnen mede van belang zijn voor 18 
septem'Qer. 
Ik hoop op een zo groot mogelijke op
komst van mensen die in deze proble
matiek gelhteresseerd zijn en hierover 
iets nieuws naar voren kunnen brengen. 

Elders in deze Demokraat vindt u een 
bon die u kunt invullen om van deel
name verzekerd te zijn. 

IN DE EERSTE KAMER 

N. Schwarz. 
voorzitter. 

A. ,Martini. 
lid. 

W. Drayer. 
plaatsvervangend 
voorzitter 

D. Eisma. 
lid. 

mevr. P. Wassen
v.Schaveren. 
sekretares se. 

H.J. Rang. 
lid. 
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DE VOLGENDE FASE 
Henk Verhaar vice-voorzitter 

De Nederlandse politiek is op 28 april 
1971 een nieuwe fase ingegaan. Het 
bleek namelijk op die dag dat Mn van 
de grote idee!:!n van D'66 uit de begin
periode wortel begon te schieten. De 
wijziging in het stelsel van politieke 
partijen begon zich af te tekenen. 
Tegenover een groep oude figuren, 
die steeds van "hoven af" denkt, stel
de zich een nieuwe combinatie op, 
een alternatieve regering sterk van 
"onder op" denkende. 
Het resultaat was ook cijfermatig 
duidelijk. De combinatie van "onder 
op" was acht zetels gegroeid en de 
z. g. confessionelen en VVD verloren 
zoveel dat men slechts met behulp 
van DS'70 de oude lijn kon voortzetten. 
Daarmee gaan we een nieuwe volgende 
fase in, (!(!n waarin niet alleen verder 
aan het stelsel moet worden geram
meld, maar ook en vooral meer in
houd moet worden gegeven aan het van 
"onder op" denken. 
Daarbij zal vooral het sociaal-econo
mische aspect van het maatschappelijk 
gebeuren meer aandacht moeten krij
gen. 
Het fenomeen DS'70 heeft immers 
aangetoond hoe nodig dit is. Het suc
ces van deze partij is in wezen erop 
gebaseerd dat de Nederlander vindt 
dat de overheid maar wat doet. 
De overheid is de onpersoonlijke der
de, meestal met gezag van soms 
goddelijke allure omkleed, die altijd 
bereid is kritiek te ontvangen en die 
het ook altijd slecht doet. 
Als dan aangetoond kan worden dat de
ze ongrijpbare macht veel te veel uit
geeft, niet als een goed huisvader op
treedt dan kan je, vooral als "gezag
hebbenden" dit bevestigen, de kiezer 
veel laten beslissen. Daarna kan je 
dan een regering vormen zoals je al 
lang van plan was. 
We hebben dit gevoel van de Neder
lander onderschat. We hebben te veel 
aandacht gehad voor onze juiste 
idee!:!n en te weinig voor de alledaagse 
zorgen van de burger. 
In de volgende fase, waarin we straks 
de zaak moeten afronden met een 
campagne waarin de verkiezingen 
worden gewonnen, moeten we daarvan 
leren en dus de gewone alledaagse 
zorg hoog in ons schema zetten. 
Die alledaagse zorgen liggen vooral op 
sociaal-economisch terrein en we 
zullen in ons eigen beleidsplan en in 
de eventuele samenwerkingsaccoorden 
dit terrein veel meer zorg moeten 
geven. 

In ons beleidsplan staat dit al aange
kondigd, want we gaan er in de eerste 
pagina's al van uit dat aanvullingen 
nodig zijn. 
We zullen bereid moeten zijn de maat
schappelijke verhoudingen radicaal 
opnieuw te doordenken. 
In ons stuk "personeelsraad" hebben 
we daartoe al een eerste aanzet gege
ven. Daarin is een echte poging ge
daan de relatie tussen de mens en zijn 
werksituatie, die een overgroot deel 
van zijn leven uitmaakt, opnieuw op te 
zetten. In dat stuk wordt de stelling 
dat ieder in de onderneming hetzelfde 
belang zou hebben, scherp aangevallen. 
Bovendien wordt een poging gedaan de 
machtsverhouding in de onderneming 
wezenlijk anders te regelen. Dit stuk 
vraagt een eerste en spoedige uit
werking. 
Daar hoort bij een rationele beoorde
ling van de nationalisatie-problema
tiek, die veel meer in het licht moet 
worden gezien van de "bewindvoer
ders". Zo langzamerhand hebben we 
immers wel ervaren dat de eigendom
men, de aandelen of wat dat moge zijn 
geen ingrijpende invloed in de be
drijven hebben. De "bewindvoerders" 
wel. 
Voor een goed blijven functioneren van 
de wereld waarin we leven zijn op
lossingen voor deze relaties een 
eerste vereiste. Ze zijn tenminste zo 
belangrijk als de relatie "burger-be
stuur", omdat deze sociaal-econo
mische relatie zowel kwantitatief als 
kwalitatief de meeste mensen meer 
aanspreekt. Vervreemding en on
begrip zijn gigantisch. 
Daarnaast dient ernst te worden ge
maakt met een algemeen sociaal
economisch plan. De laatste verkiezin
gen en daarop volgende informatie en 
en formatie hebben duidelijk gemaakt 
dat de tot nu toe gebruikte technieken 
falen. Ze hebben duidelijk gemaakt 
dat een beoordeling van een gemeen
schap in het algemeen primair infor
matie vraagt en dan echte en volledige 
informatie over het gehele terrein. 
Het is zinloos te keer te gaan over de 
grote verkwisters die meer geld nodig 
hebben voor onderwijs, bejaarden, 
woningbouw, enz. als de grote parti
culiere sector autonoom grote geld
verslindende fouten kan maken die dan 
altijd weer in de publieke sector moe
ten worden opgevangen. 
In ons beleidsplan staan goede deel
oplossingen. We ontberen echter een 
groot stramien, een mentale infra-
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structuur, een algemeen plan. 
D' 66 moet in de volgende gesprekken 
voor een z.g. progressieve volks
partij, of wat mij betreft een verbond 
der vooruitgang, vooral dit "plan" 
ontwikkelen. 
In de plannen voor de landbouw, de 
herstructureringsopzetten bij de in
voering van aardgas hebben we voor
beelden die kunnen helpen. Ook uit de 
fouten die zijn gemaakt. 
Als we op de open studiedag op 4 
september, daarna in de afdelingen en 
dan op het congres in november over 
deze problematiek gaan spreken om 
tenslotte tot uitspraken gaan komen 
is clit m. i. iets dat we primair moeten 
inbrengen. 

Politiek voor de boekenplank 

VERKENNINGEf 
IN DE POLITIEK 
"Overzien wij alle kabinetsformaties 
sinds 1946 dan vallen een aantal ac
cent-verschuivingen op. In de eerste 
plaats ·wordt er een veel grotere open
baarheid verlangd over de gang van 
zaken tijdens een kabinetsformatie 
dan voorheen. De reden hiervoor is 
wellic-ht, dat de kring van mensen, 
die met kritische belangstelling het 
formatieproces volgt, steeds groter 
wordt. Mede hierdoor worden in de 
tweede plaats de onderhandelingen 
tussen formateur en parlementari!lrs 
steeds vinniger. 
De derde accent-verschuiving betreft 
het feit, dat er vaker en met meer 
klem de binding van de fracties aan 
het regeringsprogramma en de bin
ding van de regering aan het bereikte 
compromis aan de orde wordt gesteld. 
Deze drie verschijnselen wijzen alle 
in de richting van een steeds zwaarder 
wordende verantwoordelijkheid van 
diegene, die tijdens een formatie de 
politieke beslissingen moet nemen". 
Aldus het pas verschenen boekwerk 
"Verkenningen in de politick", een 
twee-delig, gemakkelijk te hanteren 
naslagwerk - uitgegcven in de serie 
Maatschappijbeelden door Samsom 
Uitgeverij nv te Alphen aan den Rijn, 
onder redactie van prof. dr. A. Hooger
werf. Voor zes-en-,twintig gulden 
heeft u beide delen. 
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WEL/GEEN 0'66 PARLEMENT GEVRAAGD 
Peter Hijmans 

Het verhaal over een D' 66 parlement 
in de vorige Demokraat heeft mij een 
groot aantal reakties opgeleverd. Ik 
vind dat erg verheugend. Daardoor 
blijkt namelijk dat vele mensen de 
kommunikatie binnen D'66 erg belang
rijk vinden. 

Voswinkel vraagt mij waarom ik met 
geen woord rep over de "steekproef
vergadering". Het antwoord hierop is 
nogal beschamend voor mij. Ik heb 
deze vergadering niet bijgewoond om
dat ik er niet uitgeloot was. Evenals 
Voswinkel weet ik de resultaten niet. 
Dus was het voor mij onmogelijk 
hierover iets zinnings te schrijven. 
Inmiddels heb ik bij diverse mensen 
gelhformeerd naar deze vergadering, 
waarbij ik het volgende aan de weet 
ben gekomen: Er waren 125 !eden van 
D'66 voor deze vergadering uitgeloot 
de response hierop was 25, wat zeer 
gering is. 
Dit is de reden geweest dit niet te 
herhalen. 
De resultaten zijn momenteel bij twee 
kommissies in bewerking en zullen 
medio s.eptember in de Demokraat ge
publiceerd worden. 

lk kan mij best voorstellen dat het 
toenmalige hoofdbestuur gemeend 

1 
heeft dit niet te herhalen, daar er 
veel geld en tijd in gaat zitten om al 
deze mensen aan te schrijven. 
Ook meer publikatie lijkt mij minder 
gewenst. Dit garandeert wel een grote 

opkomst, maar de kans op een re
presentatief deel van de !eden neemt 
wel af. 
Als laatste wil ik nog opmerken dat 
bij 25 !eden de mening misschien wel 
representatief genoemd mag worden, 
maar er bli]ft toch het feit dat de l 
andere 5325 !eden hierbij niet betrok
ken worden en van kommunikatie 
weinig sprake is. 

Ik dacht nml. dat we van alle idee~n 
die we hebben, we ervan moeten uit
gaan dat de kommunikatie binnen de 
partij centraal dient te staan. 
Wat dat aangaat blijf ik achter mijn 
mening staan zoals in de vorige De
mokraat weergegeven, alhoewel ik 
uit de vele reakties hierop enkele 
goede denkbeelden heb opgedaan. 
Een al heel oude reaktie is van de 
heer Benschop, die stelt dat men een 
systeem op moet zetten als de post
giro, nml. een ponskaartensysteem, 
met voorgedrukte tekst. Bijvoorbeeld 
een kaart voor wijziging van een wet, 
verordening etc. die door de led en 
opgestuurd wordt naar een commissie 
die deze voorstellen nader uitwerkt. 
Hierop ontvangt het lid een antwoord 
met de mening van het bestuur van 
D' 66 dat een adviser end karakter 
heeft. Daarop volgt een voorstellen
blad met hierin de voorstellen in hun 
definitieve versie. Hierna volgen dan 
nog een stem en kostenkaart, protest 
van het lid en een beknopt overzicht 
met een boekje met toelichting. 

D'66 PARLEMENT GEVRAAGD 
OF lETS ANDERS 1 
C.H. van der Tak, Rotterdam 

Gaarne wil ik ingaan op het verzoek 
van Hijmans in de juni -democraat om 
reacties in de discussie tussen hem 
en Plate. Het onderwerp van deze 
discussie, het besluitvormingsproces 
binnen D'66, is hiervoor belangrijk 
genoeg. De besluitvorming op zich 
heeft in een democratische partij als 
de onze naar mijn mening twee facet
ten, nl. het totstandbrengen van be
sluiten en het betrekken van een zo 
groot mogelijk aantal mens en hierbij. 

Het lijkt mij duidelijk, dat een leden
parlement van+ 50 mensen voor het 
beslissen in spoedzaken geen recht 
doet aan het facet, dat er zo veel 
mogelijk mensen bij betrokken dienen 
te zijn. De besluitvorming in spoed
zaken is nu gelegd in handen van die
genen, die blijkens interne verkiezin
gen het vertrouwen genieten van een 
groot aantal !eden en ik geloof dat dit 
goed is. 

Eveneens is het juist, dat door de ge
kozenen (fracties en besturen) zo ruim 
mogelijk verantwoording wordt afge
legd in A. L. V. 's en afdelingsvergade
ringen en dat door deze vergaderinge.1 
het kader (programma's e. d.) wordt 
vastgesteld, waarbinnen de gekozenen 
opereren. Het totstandbrengen van 
besluiten geschiedt dus formeel op 
juiste wijze en ik zie niet goed hoe 
hierin direct verbetering is aan te 
brengen. Anders is het gesteld met 
de betrokkenheid van de !eden bij de 
besluitvorming. Het bl ijkt dat 
A . L. V. 's en afdelingsvergaderingen 
niet ideaal zijn, omdat hele volks
stammen !eden deze vergaderingen 
nooit bezoeken. Wij zien dit verschijn
sel bij de andere politieke partijen in 
nog sterkere mate en ik meen, dat 
wij door deze !eden en andere belang
stellenden te laten schieten, zoals wij 
tot nu toe gedaan hebben, dezelfde 
kardinale fout maken, die andere poli-

Dit heeft de volgende voorwaarden: de 
burger stelt zelf wetten voor de D' 66 
commissie en daarna de volksver
tegenwoordigers verzamelen deze 
voorstellen en schaven ze bij tot de
finitieve formuleringen. 
De burger kan zelf de uitvoering van 
deze voorstellen kontroleren en 
evenfueel een klacht indienEm. 

Dit lijkt mij een van de weinige 
systemen die een optimale inspraak 
garanderen, hoewel het in zo'n kort 
bestek erg moeilijk is om dit systeem 
goed over te brengen. De geihteres
seerde kan bij de heer Benschop of 
bij mij hierover meer informatie ver
krijgen. 

Dan wil ik nog op een vraag van de 
heer Voswinkel ingaan tot besluit, 
nml. dat de verantwoording van het 
hoofdbestuur op een kongres slecht 
is en wei beter zou kunnen zijn. 
Dit ben ik geheel met hen eens hoe
we! dit laatste meer de schuld van de 
I eden dan van het hoofdbestuur is. 
Op het congres in Breda, vraagt de 
congresvoorzitter of er iemand is die 
het beleid van het bestuur ter diskus
sie wil stellen. Niemand doet zijn/ 
haar mond open. 
Laat men dan op het kongres duidelijk 
maken op welke punten men het niet 
eens is met het bestuur en zijn/haar 
kritiek uiten. 

tieke partijen voor ons reeds hebben 
gemaakt. Ook het toezenden van de 
Democraat kan mede door haar in
houd (het lijkt de Staatscourant wel!) 
niet een wezenlijke bijdrage leveren 
tot het activeren en motiveren van 
deze groep !eden. Daarbij is de De
mocraat gewoon te duur. 
Mijn remedie gaat in een andere 
richting nl. die van de enqul\te, 
echter niet in de gebruikelijke vorm 
door middel van een verantwoorde 
steekproef. De enqullte die ik mij 
voor ogen stel bestaat uit: 

1. een kort objectief verhaal over een 
actueel politiek onderwerp, ten
einde de deelnemers te informeren; 

2. een daarop betrekking hebben vra
genlijst; 

3. de uitslag van de voorgaande 
enqu~te en een verantwoording van 
de door D'66 ingenomen of in te 
nemen stand punt terzake. 
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Iedereen kan aan deze enquete deel 
kunnen nemen. Nu is een bezwaar van 
enquetes, dat deze duur zijn (porti) 
terwijl bovendien de respons gering 
is. Het zou te ver voeren in details in 
te gaan op de methoden om deze be
zwaren weg te nemen. Ik beperk mij 
er toe om te vermelden dat deelne
mers zich vrijwillig moeten opgeven, 
dat van deelnemers gevraagd zal wor
den (geen verplichting!) de onderwer
pen in huiskamerbijeenkomsten te be
discussi!lren, dat van sommige deel
nemers gevraagd zal worden de vra
genlijsten bij andere deelnemers te 
gaan halen en de gegevens te ver
zamelen. De kosten van dergelijke 
niet wetenschappelijke enquetes blij
ven beperkt. 

Deze vorm van enquete staat of valt 
met de kwaliteit van het verhaal ad 1 
en de verantwoording ad 3. M. i. moet 
het mogelijk zijn om de betrokkenheid 
van de deelnemers met D'66 te ver
groten en kan er zelfs een wervende 
kracht op niet-D'66-ers van uitgaan. 
Waarschijnlijk neemt dan ook de be
langstelling voor congressen en af
delingsvergaderingen toe, met name 
van die mensen, die het nu om welke 
reden dan ook steeds af laten weten. 

Politiek voor de boekenplank 

Zicht op inspraak 

Over het gebruik en de bestemming 
van de in ons land toch al zo schaarse 
ruimte, hebben de gemeenten, de 
provincies en het rijk alle iets te zeg
gen. Maar wie nu precies welke be
voegdheden bezit ontgaat de gemiddel
de burger. Op een gegeven moment 
ontdekt hij dat er in zijn omgeving 
iets gaat veranderen wat van grote 
betekenis is voor hem en de zijnen. 
Hij wil daartegen protesteren. Hij 
meent voor zo'n protest goede gron
den te hebben. Maar hij is te laat! 
De beslissingen zijn al gevallen en de 
termijn van bezwaarschriften is ver
streken. Toch is de wettelijke pro
cedure nauwgezet gevolgd. Ter ge
meentesecretarie heeft men het be
sluit kunnen lezen en in de plaatselijke 
pers is - zoals voorgeschreven - een 
aankondiging ver schenen. 
Ook de overheid vindt dat de invloed 
van de bevolking op de uiteindelijke 
plannen groter moet zijn. Zij heeft 
daarom aan de Raad van Advies voor 
de Ruimtelijke Ordening gevraagd de 
mogelijkheden voor meer doeltreffende 
methoden van inspraak in het ruimte
lijk beleid op gemeentelijk en op pro
vinciaal niveau te onderzoeken. 
De bekende journalist Rienk Idenburg -
die eerder een populair boekje over 
ruimtelijke ordening schreef onder de 
titel "Zicht op straks" - geeft in het 
boekje "Zicht op inspraak" een voor 
ieder begrijpelijke uitleg van de ver
beteringen die de Haad heeft voorge
steld. 
Fran,co per post thuis van de Staats
uitgeverij voor zes -negentig. 
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Heeft de steekproefvergadering 
al afgedaan ? 
J. Voswinke/, Woerden 

Over Mn ding zijn de Staatsrecht Cie 
(in een artikel van Plate) en Hijmans 
het in de Democraat van juni 1971 
helemaal eens. Er schort wel het een 
en ander aan de communicatie binnen 
D' 66. Zij komen echter met verschil
lende oplossingen voor verbetering. 
De Staatsrecht Cie komt echter met 
iets nieuws: Het D'66 parlement. Het 
heeft mij getroffen dat de Staatsrecht 
Cie en Hijmans voorbijgaan aan het 
sample (steekproefvergadering is een 
betere naam) als middel ter verbete
ring van de communicatie. Hijmans 
rept er met geen woord over. 
Ik kan mij niet voorstellen dat hij de 
experimentele steekproefvergadering 
van oktober 1970 als mislukt be
schouwt. Uit het rapport van de Rap
portage Cie en uit de gegevens waar
over de Steekproef Cie beschikt blijkt 
duidelijk dat deze Steekproefvergade
ring een succes genoemd mag worden. 
De discussie stond op een behoorlijk 
peil en er zijn duidelijke uitspraken 
gedaan. Ik zou daarom graag van 
Hijmans vernemen waarom hij de 
steekproefvergadering met geen 
woord noemt. 
De Staatsrecht Cie noemt de steek
proefvergadering wel,. maar werpt 
meteen de vraag op of het mogelijk 
zal zijn regelmatig steekproefver
gaderingen te houden. Hoewel zij, 
blijkens het door Plate opgestelde 
artikel, overtuigd is van de wenselijk
heid van steekproefvergaderingen 
trekt de Staatsrecht Cie, door de in
stelling van een D'66 parlement te be
pleiten, stilzwijgend de conclusie dat 
het houden van steekproefvergaderin
gen wel niet veel zal komen gezien de 
"slechte" opkomst en de "hoge" kosten. 
Ik ben van mening dat de Staatsrecht 
Cie zich wel wat makkelijk afmaakt 
van de steekproefvergadering en wil 
er dan ook graag meer aandacht aan 
geven. 

Het nut van de 
steekproefvergadering 
Hoewel we in D'66 reeds lang tot het 
inzicht gekomen zijn dat we ons bij de 
meningsvorming moeten bedienen van 
een steekproefvergadering (zie Huis
houdelijk Reglement) is het toch goed 
nog eens aan te geven waarom er be
hoefte bestaat aan een steekproefver
gadering. 

Van de uitspraken van de A. L. V. kan 
niet zonder meer gezegd worden dat 
zij weergeven hoe er in de partij over 
een bepaald onderwerp gedacht wordt. 
Om te weten te komen wat een groep 
mensen (b. v. de I eden van D'66) 
meent is het uit democratisch oog
punt het beste ieder naar zijn mening 
te vragen. Bij een grote groep (de 
leden van D'66) kan deze procedure 
onmogelijk gevolgd worden. Gelukkig 
leert de statistiek dat volstaan kan 
worden met het onderzoeken van een 
steekproef uit de groep. Aangezien 
we in D'66 vooral de behoefte voelen 
om te weten wat de mening van de 
partijleden is (ruggespraak met de 
partij - zie Plate) was de in stelling 
van een steekproefvergadering drin
gend nodig. Op de experimentele 
steekproefvergadering van oktober 
1970 zijn uitspraken gedaan die re
presentatief geacht kunnen worden. 
Een andere belangrijke reden om 
steekproefvergaderingen te houden is 
dat de leden die, om welke reden dan 
ook, zelden of nooit vergaderingen be
zoeken, door de persoonlijke benade
ring opgewekt worden hun mening te 
komen geven (meer mensen betrekken 
bij D'66 - zie uitgangsfilosofie van 
Hijmans). Uit het bovenstaande zal 
het duidelijk zijn dat juist die twee 
zaken die door de Staatsrecht Cie en 
Hijmans van belang geacht worden 
voor de verbetering van de communi
catie te weten: 
a) ruggespraak met de partij (Staats

recht Cie) 
b) meer mensen betrekken bij D'66 

(Hijmans) door het houden van 
steekproefvergaderingen gediend 
worden. 

Zijn de bezwaren 
onoverkomelijk? 
Als bezwaren van het houden van 
steekproefvergaderingen noemde de 
Staatsrecht Cie de "slechte" opkomst 
en de "hoge" kosten. 
De "slechte" opkomst. 
Deze is m. i. voor ecn groot deel te 
wijten aan het opstellende gebrek aan 
publiciteit dat de expcrimentele steek
proefvergadering he eft gehad. Aileen 
de uitgelote leden, ccn handjevol 
mondeling ingelichtc !eden en het 
hoofdbestuur waren op de hoogte. Bij 
mijn weten heeft l}et hoofdbestuur de 
resultaten van de experimentele steek-
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proefvergadering nog steeds niet ge
publiceerd. De uitslag van de enquete 
gehouden onder de leden van de ver
gadering is evenmin gepubliceerd. 
De leden die werden uitgenodigd voor 
de steekproefvergadering hebben on
voldoende het besef gehad dat zij voor 
een belangrijk experiment naar Am
sterdam moesten komen. A lleen vol
doende publiciteit (aankondiging in de 
Democraat, circulaires van het hoofd
bestuur etc.) kan er voor zorgen dat 
dit besef komt. 
Een gelukkige omstandigheid is dat de 
geografische spreiding waarschijnlijk 
geen grote invloed op de opkomst 
he eft gehad. 
Ter illustratie: Van de 12 uitgelote 
!eden uit Amsterdam en directe om
geving (Amstelveen, Aalsmeer en 
Diemen) kwamen er slechts 3 op de 
vergadering. Daarentegen war en de 
!eden uit Leek (Gr.), Eindhoven, 
Zwolle en Arnhem, die uitgeloot wa
ren, aanwezig. 
Moet de opkomst nu zoveel beter wor
den om een steekproefvergadering 
succesvol te doen zijn? Ik dacht van 
niet. Voor de experimentele steek
proefvergadering waren 25 uitgelote 
!eden naar Amsterdam gekomen. Ik 
dacht dat het optimale aantal leden 
voor een steekproefvergadering rond 
de dertig ligt. Er kan dan nog behoor
lijk gediscussieerd worden (wat 
volgens mij bij 40 a. 50 !eden al moei
lijker gaat worden) en de meerderheid 
~oeft niet al te groot te zijn om nog 
significant genoemd te kunnen worden 
(bij 30 !eden bedraagt de significante 
meerderheid 19). Zie voor het begrip 
significante meerderheid de "Hand
leiding Steekproefvergaderingen" die 
hij de Steekproef Cie verkrijgbaar 
lS, 

De "hoge'' kosten 
De kosten voor een steekproefver
gadering schat ik op f 500,- a. f 600, -. 
Bij de experimentele steekproefver
gadering is + f 17 0, - aan reiskosten 
uitgekeerd (niet iedereen declareerde 
de kosten). Voor toekomstige steek
proefvergaderingen zal hiervoor 
minstens f 250,- uitgetrokken moeten 
worden (uitgaande van een steekproef
vergadering van + 30 leden). De rest 
zou weggaan aan zaalhuur, porti etc. 
(De rei.:kosten waar altijd zo zwaar 
aangetild wordt bedragen + 50% van 
de totale kosten). -
Als we er nu vanuit zouden gaan dat 
er twee keer per jaar (b. v. april en 
oktober) een steekproefvergadering 
wordt gehouden zou dat neerkomen op 
f 1. 000,- a. f 1. 200,- per jaar. Voor 
een partij die het ernstig meent met 
de interne communicatie mag dit geen 
onoverkomenlijk bezwaar zijn. 

Het D' 66 parlement 
Tot slot wil ik het Mn en ander zeg
gen over het D'66 parlement. Tegen 
het door de Staatsrecht Cie voorge
stelde D'66 parlement heb ik een be-
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zwaar, naast de reeds door Hijmans 
genoemde bezwaren die ik onder
schrijf, nl. dat het D'66 parlement 
bevolkt zal worden door de !eden die 
reeds op andere wijze (via werkgroe
pen, kommissies) hun inbreng heb
ben. 
Zij zullen zich kandidaat stellen voor 
het D'66 parlement. Die "gewone" 
led en komen er weer niet aan te pas. 
Door de instelling van het D'66 parle
ment zullen de leden niet meer dan 
voorheen bij de partij betrokken wor
den. 
Gezien de reeds door Hijmans ge
noemde bezwaren geloof ik niet dat 
een D'66 parlement het hoofdbestuur 
kan helpen bij de besluitvorming op 
korte termijn. Besluiten op korte ter
mijn kan het hoofdbestuur slechts ai
leen nemen. Geen enkel bestaand 
lichaam of nog te creeren lichaam kan 
het hierbij helpen. Afleggen van ver
antwoording aan de A. L. V. gebeurt 
later (dat dit laatste vaak beter kan is 
een heel ander verhaal). 
Ik vraag mij echter wel af of niet veel 
zg. korte termijn problemen op lange 
termijn opgelost hadden kunnen wor
den als zij niet zo lang binnenskamers 
waren gebleven. Hier zou b. v. een 
D'66 parlement een functie kunnen 
hebben door er op toe te zien dat de 
problemen tijdig in brede kring ter 
discussie gesteld worden. Ik betwijfel 
echter of dit de instelling van een 
D'66 parlement rechtvaardigt. 
Voor wat betreft de beslissingen op 
langere termijn kan het hoofdbestuur 
zich bedienen van de bestaande 
kanalen. Creatie van nieuwe lichamen 
is m. i. niet nodig. Dit maakt de com
municatie aileen maar nog moeilijker. 
Ik krijg sterk de indruk dat de gebrek
kige communicatie niet zo zeer ver
oorzaakt wordt door het ontbreken 
van instrumenten dan wel doordat we 
onvoldoende gebruik maken van de ons 
ten dienste staande instrumenten 
(waaronder de steekproefvergadering) 
en te weinig moeite doen om een goed 
gebruik er van te bevorderen. 

0'66-parlement: 
pro beer het! 

8/oema, Den Haag 

Als er behoefte blijkt te bestaan aan 
een D'66-parlement, dan kan er toch 
een proef worden genomen, zonder 
dat zulk een parlement voorlopig nog 
bevoegdheden krijgt? Dit parlement 
(samengesteld uit de regio' s en uit de 
wer kgroepen) zou b. v. een jaar lang 
kunnen worden geprobeerd, zichzelf 
bekostigend. 
Overigens ben ik vrij pessimistisch 
over het nut van zulk een parlement. 
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EEN MAKKIE 
door Jan Terlouw 

Wat zijn mijn eerste impressies van 
het werk in de Tweede Kamer, wil de 
redaktie van de "Democraat" weten. 
Ik zal het u zeggen: een makkie, De 
laatste vier jaar heb ik niet meer zo'n 
rustig !even gehad, en dat terwijl ik 
nog minstens de helft van de week be
steed aan het afronden van mijn 
vroegere baan. De oude !eden van de 
fractie zeggen wel dat het stilte is 
voor de storm en dat ik wel anders zal 
piepen als Biesheuvel en de zijnen 
zich in de touwen hebben geworpen, 
proefondervindelijk kan ik dat voorals
nog niet vaststellen. 

Ik twijfel er overigens niet aan dat de 
natie overtuigd is van mijn ijver en 
toewijding. Althaus, een goed deel van 
mijn vrienden en magen heeft me ver
zekerd dat ik er zat, schuin achter Den 
Uyl en van Mierlo, haarscherp waar
neembaar op de televisie, en dat ik 
mijn Kamerlidmaatschap zo fris en 
positief was begonnen door een helder 
"voor" te laten horen bij de stemming 
over de motie die Den Uyl tot forma
teur had moeten aanwijzen. 't Is niet 
gelukt, zoals u weet. Blijkbaar waren 
er geen 76 frisse, positieve Kamer
leden voorhanden. 

Knus 
'tIs anders wel knus, zo met z'n 
drieeen in een tweepersoons bankje 
dat iedere rechtschapen onderwijs
inspecteur voor zijn scholen zou af
keuren. Wij bezetten met z'n elven 
vier bankjes en hebben onze geallieer
de Egas te gast. 
Misschien hebt u op de televisie waar
genomen dat de vier "nieuwelingen" 
allemaal in het midden zitten, zorg
vuldig afgeschermd door de "ouwe 
leden" van de boze wereld en de inter
rumptiemicrofoon. Heerlijk om je zo 
behoed te weten. 

De gebouwen van de Tweede Kamer 
zijn even overzichtelijk als de partij
structuur van D'66 - hoe dieper je er 
induikt des te verwarrender wordt 
het, en op allerlei plaatsen kun je iets 
te drinken krijgen (om misverstanden 
te vermijden: kopen). 
Partijbelangen zijn ondergeschikt, het 
lands be lang gaat boven alles. Dat merk 
je aan de onbaatzuchtigheid waarmee 
de fracties bereid zijn ministers te 
leveren. Onze eigen fractie begint 
echter de gang er in te krijgen. We 
herhalen de argumenten de laatste tijd 
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nog maar een keer of drie, vier. We 
zijn reuze democratisch en objectief. 

Nog nooit heb ik me ergens zo onmid
dellijk thuis gevoeld als in de Tweede 
Kamer. Het barst er namelijk van de 
oude bekenden. Wie kent niet het stem
geluid van Geertsema, het snorretje 
van Schake! en de oogopslag van 
Veringa? Ik heb dan ook voortdurend 
de neiging om iedereen opgewekt toe te 
knikken; 'tis dan ontnuchterend te 
merken dat ik geen oude bekende voor 
hen ben. -

Post 
Mensen die graag post krijgen kan ik 
het Kamerlidmaatschap warm aanbe
velen. Een aanzienlijke hoeveelheid 
dwarrelt dagelijks in de gang. Volgens 
insiders kan dat in het hoogseizoen op 
lopen tot 15 kg per week. Ik overweeg 
niet een initiatiefwetje in te dienen om 
postbestellingen op zondag mogelijk te 
maken, Gedenk de zondag, dat ge die 
gebruikt·om de gang een goeie beurt 
te geven. 
Verder heb ik weinig te melden. On
langs heb ik een koolwitje waargeno
men op het Binnenhof. Het snoepte van 
de auto van de minister van milieu
hygi~ne, de heer Stuyt. Lekker fris 
bloed, zal het gedacht hebben. Ondank
baar is het wei nu deze excellentie zijn 
bestaan gaat veilig stellen. Het haar 
van de hecr Den Toom wordt merkbaar 
!anger. Ik veronderstel dat heel wat 
!eden van het oude kabinet hun vrije 
tijd voorlopig zullen gebruiken om bij 
de psychiater een phobic voor de 
rechtelijke macht te laten weg-analy
seren. Minister Jhr. Mr. de Brauw 
heeft aan zijn partijleden een aantal 
Iichaamsdelen getoond, aile keurig 
boven de gordel, nl. handen, hoofd en 
hart, en hij heeft hen verzekerd dat hij 
ze gaan inzetten voor land, volk en 
vorstenhuis. Handen voor hetland, 
hoofd voor het volk, hart voor het 
vorstenhuis, neem ik aan. Ik heb de 
secretaris-generaal van de Navo een 
hand mogen geven. Ik groeide van trots, 
zodat ik over zijn schouders kon kijken, 
"Don't look back in anger", zei hij 
polyglot. 

D'66 VOOH IL\DIO E:\ TELEV!SIE. 

de ecrst\·olgendc tv uitzendingcn van D'GG zijn: 
1 septernber 20.20 uur ncclcrl. I 
1 december 20.20 uur nederl. I 

de radiouitzcndingen zijn: 
vrijclag 3 september Hilvcrsum 2. lt-1.20 uur. 
vrijdag 17 september Hilversun; 2. 1.'::1.20 uur. 
\Tijdag 1 okiober IIilversurn 2. lb. 20 uur. 
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GEZELLIG IN DE EERSTE KAMER 
door Paula Wassen-van Schaveren 

Wanneer je met hoofdzakelijk serieuze 
bedoelingen de Eerste Kamer in gaat, 
zoals bij Schwarz, Drayer, Martini, 
Eisma, Rang en mijzelf het geval is, 
gebeurt dat toch onder een zekere druk: 
aan de ene kant erkent D'66 door haar 
fraktie dat zij toch ook waarde hecht 
aan wat in de Eerste Kamer gebeurt 
-wij zijn voor opheffing- en wenst zij 
ook daar het eigen geluid laten horen, 
aan de andere kant blijft de Tweede 
Kamerfraktie onverdroten spreken van 
HET fraktieweekend, DE fraktie in DE 
Kamer, alsof ~ salonpolitici waren 
in plaats van nijver werkende staats
burgers, die toch naast een volledige 
werkkring dezelfde informatiestroom 
als de Tweede Kamer-"full timers" 
moeten verwerken, om aktief op het 
regerings beleid te kunnen inspelen. 
Wanneer je dan in een dergelijk span
ningsveld het gebouw van de Eerste 
Kamer binnen loopt, word je door een 
weldadige rust ingepakt. Geen kompe
titie, geen polarisatie, geen gejaag, 
in tegendeel: gezellig bij elkaar zitten 
in praathoekjes, redelijke mensen 
scherpen de zaken niet aan en v66r de 
zitting geopend wordt, lopen de leden 
in een lange, informele rij langs voor
zitter de Niet, aanwezige ministers en 
griffiers begroeten hen hartelijk, .... 
Fraktieleden zitten niet bij elkaar, 
maar -om het a-partijpolitieke karak
ter te benadrukken- meestal twee aan 
twee verspreid over de zaal. Tot voor 
kort zat ik zelf bijv. naast van Dis, 
een vriendelijke, rechtzinnige oude 
heer van de SGP: we waren het oudste 
en jongste lid van de Eerste Kamer. 
Maar om van dis "niet in verzoeking 
te brengen", zoals gefluisterd werd, 
en ook wei om andere redenen is Mar-
tini nu naast me gezet ............. . 
De !eden moesten vroeger-"nog onder 
de Vos van Steenwijk" volgens een 
bode- met "senator" worden aange
sproken, maar tegenwoordig heten ze 
"meneer Schwarz", "meneer Drayer" 
. . . . . . enzovoort. Het geheim van de 
perfecte toekenning van namen hadden 
we gauw d66r: de baden hadden een 
hele portrettengalerij van nieuwe le
den. Wij kregen een boekje met pas
fotoos van het kamerpersoneel om als 
tegenprestatie te bestuderen : 
Behalve vertrouwdheid van jaren-bij
het-huis-horen dragen de baden ook 
een sfeer van korrektheid mee: het 
bode-uniform wordt vervangen doa
een rok om aan de lunch te bedienen, 
en als de kommissievergaderingen 
beginnen, gaan ze geruisloos rond om 
de !eden te attenderen, De eerste in
struktie die wij van een bode kregen 
over de gewoonten aan de lunch, be
trof het bemachtigen van de haring, 
Op de gedekte tafels staat en schaal 
met belegde broodjes klaar om de tijd 

van het bakken van de uitsmijter te o
verbruggen, maar er ligt ook een ha
ring, Je moet je deze snel toeiHgenen, 
want de keuken heeft bijna geen voor
raad: 
De griffie werkt als een soort alge
meen sekretariaat voor de leden. Onze 
notulen worden er bijv. vermenigvul
digd en rondgestuurd, en er is een 
grate hoeveelheid know how over het 
bestuursapparaat en een vanzelfspre
kende bereidheid om van alles voor je 
uit te zoeken, (o. a. mijn meest recen
te vraag "hoe komen we aan een aardig 
schilderij voor de fraktiekamer ?"). 
De hoeveelheid papier die door griffie, 
ministeries en belangengroeperingen 
ons wordt toegezonden is overigens 
onvoorstelbaar: alles opgestapeld van 
twee-en-een-halve maand geeft een 
berg van 1 meter en 37 centimeter 
hoog, meestal dichtbedrukt papier ;we 
zullen snel moeten leren selekteren 
en weggooien, want in ieder geval mijn 
flat is hierop niet berekend. 
Vlak voor het reces werden we zeer 
duidelijk gekonfronteerd met ons nieuw
zijn in de Eerste Kamer. Een wetsont
werp om een gemeente te splitsen was 
voorzien van een klungelige toelich-
ting en er was geen tijd om hierover 
meer informatie te krijgen, Eisma 
signaleerde dit in de fraktievergadering 
en we vonden dat we dit niet zonder 
enige feitelijke argumentatie konden 
aanvaarden. Andere Kamerleden waren 
daar razend over, omdat ze deze 
-naar bleek- al jaren slepende zaak 
wilden afgehandeld zien, en verweten 
Eisma zelfs dat hij de taak van de Eerste 
Kamer volkomen verkeerd zag .•. Ten
slotte kregen we nog boze !eden van het 
aktiekommitee van een deelgemeente in 
onze fraktiekamer ( de grootvader en 
vader van een van hen hadden al aktie 
gevoerd voor deze zaak vanaf ong,1860.') 
en nog later een boze burgemeester en 
wethouder van dezelfde plaats die eerst 
naar huis hadden gebeld dat de vlaggen 
niet uit konden .......... . 
Na een frisdrankje kregen ze toch wei 
begrip voor het feit dat wij te weinig 
informatie hadden voor een verantwoord 
besluit en begonnen ons met rapporten 
en streekkaarten v66r te Iichten. 
Tenslotte nog twee persoonlijke erva
ringen als jong, vrouwelijk parlements
lid. In New York op vakantie, geihtro
duceerd door oud-voorzitter Ringalda 
bij kommissievergaderingen van de 
Verenigde Naties, zei een Russische 
afgevaardigde over dit "Dutch member 
of parliament" tegen Rignalda: "Als ze 
allemaal zo zijn in jullie parlement, 
begin ik erover te denken, .......... " 
En een zeer strammc Duitse afgevaar
digde kuste mijn hand, taxeerde mij 
kort, en vroeg: "Zeker voor ontwape
ning ?", 
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ALLES OP ZIJN TIJD 
door H.J. Zeevalking 

De pogingen te komen tot de oprichting 
van een "progressieve volkspartij" 
roepen bij mij - als oud vrijzinning 
democraat - herinneringen op aan de 
eerste jaren na de tweede wereldoorlog 
toen de Partij van de Arbeid werd op
gericht. 
Die partij ontstond door een fusie tus
sen de Sociaal Democratische Arbei
ders Partij, de Vrijzinnig Democra
tische Bond en de Christelijk Demo
cratische Unie. 
Onder het tweemanschap Schermerhorn 
en Drees ging men de eerste na-oor
logse verkiezingen in. De verwachtin
gen waren hoog gespannen. De nieuwe 
progressieve volkspartij - de P. v. d. A. 
-was geboren, de oude vooroorlogse 
partijvorming was niet meer. De ver
kiezingen brachten de kater na de roes. 
De P. v. d. A. behaalde ongeveer een 
derde deel van de stemmen, nauwelijks 
meer dan de drie partijen tezamen in 
1940 bezaten, de C. P. N. met 10% van 
de stemmen werd de grote winnaar. 
In de jaren 1946 - 1970 ging het met de 
nieuwe volkspartij langzaam maar 
zeker bergafwaarts toter in 1971 ein
delijk een herstel kwam bij het op
treden van de progressieve concentra
tie; P.v.d.A, D'66 en P.P.R. geza
menlijk waren weer op het uitgangs
punt van 1946 terug toen ze ongeveer 
een derde van de kiezers achter zich 
kregen. Nu was DS'70 de winnaar niet 
slechts bij de verkiezingen maar ook 
daarna bij de kabinetsformatie. Door 
in de koets van de concentratie te stap
pen hadden de P. v. d. A., D'66 en de 
P. P.R. de slag bij voorbaat reeds ver
loren omdat ze het middel - de ver
kiezingen - hoger stelden dan het doel: 
het beihvloeden van het landsbestuur. 
Nude opzet met de concentratie mis
lukt is heeft ons hoofdbestuur zich met 
aile macht geworpen op het streven de 
progressieve volkspartij zo snel mo
gelijk te realiseren. Werd in maart van 
dit jaar nog gesteld dat het samengaan 
vanP.v.d.A., D'66enP.P.R. iets 
gans anders was dan de fusie van 
S.D. A. P., V. D. B. en C. D. U. in 1946, 
nu speelt dit argument plotsklaps niet 
meer mee. 

Fusie 
Fusie is nu het parool en zoals van 
Mierlo in maart 1971 niet meer wist 
wat hij op het Leidse congres had ver
kondigd, zo weet hij blijkbaar nu in de 
zomer van 1971 niet meer wat hij in 
het voorjaar stelde. Zijn geheugenver
lies neemt zo langzamerhand benauw-

de vormen aan, een politicus van de 
oude stempel waardig. 
Toch zou ik nog een poging willen 
wagen het geheugen van onze politieke 
!eider wat op te frissen. 
Toen we in 1966 met het Appel bezig 
waren wisten we goed wat we wilden. 
We wilden een ander kiesstelsel, van 
monisme naar dualisme en we wilden 
een terugkoppeling naar de uitgangs
punten van de Montesquieu omdat on
ze parlementaire democratie van nu 
was vastgelopen. Hoe vastgelopen die 
democratie wel is bewijst de geboorte 
van het kabinet Biesheuvel - het 
kabinet van de verliezers - en de 
machteloosheid van het schaduwkabi
net daartegen. Op de kiezer moet dat 
alles een vreemde indruk maken. Aan 
de ene kant de verslagenen terug op 
de zetels aan de andere zijde de win
naars die zichzelf met het tweesnijdend 
zwaard van de concentratie politiek 
hebben gecastreerd. De impotentie 
van de Nederlandse politiek is zelden 
grotesker geweest dan nu. In 1966 
hebben we dat zien aankomen. We heb
ben niet bevroed dat wij zelf ooit aan 
die onmacht gestalte zouden geven. 
De creatie van een progressieve volks
partij nu zou die onmacht voor de 
eerste decennia chronisch maken. 
Als we in dit kiesstelsel naar de 
meerderheid streven dan moeten we 
wel in generaties denken en niet in 
jaren. Verandering van het kiesstelsel 
was in 1966 ons doel, als we dat doel 
niet vasthouden en niet zo snel moge
lijk trachten te realiseren, met welke 
medestanders ook, bewijzen we de 
democratic - het volk kiest zijn rege
ring en niet slechts zijn vertegen
woordigers in het parlement - geen 
dienst. 
De progressieve volkspartij kan daar
toe in dit kiesstelsel nooit het middel 
zijn evenmin als een linkse concentra
tie. Wijziging van het kiesstelsel is 
het middel, de progressieve volks
partij het doel. 

Tragiek 
De tragiek van ons is dat we in de 
periode van 1968 - 1971 middel en 
doel zijn gaan verwarren, dat we met 
van Mierlo - de souffleur van het 
Hoofdbestuur - aan geheugenstoornis 
zijn gaan lijden, dat we geen geduld 
hebben kunnen opbrengen, dat we ver
geten zijn dat het er niet om gaat ge
lijk te hebben, maar om gelijk te 
krijgen. 
Het is treurig te moeten vaststellen 
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dat het falen van de progressieve con
centratie ons hoofdbestuur blijkbaar 
niets geleerd heeft. Het gescheiden 
optrekken van de linkse partijen mag 
zijn negatieve kanten hebben het is in 
het stelsel van evenredige vertegen
woordiging de enig juiste weg om links 
in zijn totaliteit zo sterk en zo slag
vaardig mogelijk te maken. De linkse 
verdeeldheid is geen treurspel, die 
verdeeldheid is haar kracht in het 
stelsel van de evenredige vertegen
woordiging. 
Wie deze stelling verwerpt is een 
slecht pragmaticus. 
We moeten- zeiden we in 1966 -van 
dit stelsel af en wel zo snel mogelijk. 
De eerste jaren ging het goed, daarna 
zijn we op de rem gaan trappen en 
hebben we het struikelblok van de 
progressieve concentratie voor onze 
voeten gegooid. Blijkbaar is dat nog 
niet voldoende. Het blok van de pro
gressieve volkspartij moest daar zo 
nodig aan gekoppeld worden. 
Gebeurt dat dan kunnen we en ons be
leidsplan en onze wensen met betrek
king tot staatsrechtelijke vernieuwin
gen, die een eis vormen voor het 
voortbestaan van de democratie in ons 
land, voorlopig in de ijskast opbergen. 
We zullen dan worden ingepakt in het 
conformisme van de socialisten, mis
schien minder erg dan het conservatis
me van de V .. V. D. , maar toch nog erg 
genoeg. 
Ons land en met name het vooruit
strevende deel van onze bevolking 
heeft behoefte aan onder meer een 
non-conformistische aanpak van de 
politieke problemen. D'66 heeft dat 
tot nu toe waar kunnen maken in 
theorie, we mogen in de praktijk heb
ben gefaald dat is geen reden om het 
morgen wat dat betreft niet beter te 
doen. 

Positie 
Dat vereist onder de huidige omstandig
heden een zo onafhankelijk mogelijke 
positie kiezen. Het opgaan van D'66 in 
een progressieve volkspartij op dit 
moment moet daarom worden afgewe
zen. 
Een progressieve volkspartij? Ak
koord, maar niet dan nadat een 
districtenstelsel is ingevoerd. Want 
anders zal het schip van de volkspar
tij door de wal van de kiezers worden 
gekeerd. 
En dan zijn we eerst goed uit de 
koers. 
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Nota samenwerking werkgroepen 
D'66 , P.v.d.A. en P.P.R. 
door Erwin Nype/s 

1. Uitgangspunten 
In Nederland is plaats voor een grate 
progressieve volkspartij waarin de 
grootste del en van D 166, P. v. d. A en 
P. P.R. deel zullen uitmaken naast 
personen uit confessionele kring en 
politiek daklozen. Ik ben voorstander 
van een dergelijke concentratie. 
Het vormen van een grate progressieve 
volkspartij (PVP) vraagt een grondige 
en langdurige voorbereiding. Er be
staan nl. (nog) belangrijke verschillen 
in sfeer, methoden en mentaliteit bij 
D166, P.v.d.A en P.P.R. (een "oude" 
en twee "nieuwe" partijen), terwijl ook 
hier en daar wantrouwen ten opzichte 
van personen en denkbeelden van de 
andere partijen voorkomt. Het is nodig 
een zo groat mogelijk aantal personen 
uit verschillende politieke groeperin
gen in gespreksgroepen langdurig sa· 
men te laten werken aan adviezen over 
praktisch -politieke vraagstukken. 
Hierdoor leren de deelnemers van de 
verschillende politieke groeperingen 
elkaar en elkaars opvattingen kennen 
en kan worden getoetst of er een basis 
bestaat voor een latere samenwerking 
in een nieuwe partij. Dan kunnen 
eventuele voorstellen en besluiten om 
tot de oprichting van de PVP te ko
men gebaseerd worden op de (goede) 
ervaringen niet van enkelingen, maar 
van een grate groep personen uit 
meerdere partijen. 
Zander een dergelijk experiment zal 
de vorming van de PVP absoluut on· 
mogelijk zijn~ De partijkaders en de 
leden van de nu bestaande partijen 
zullen dante vreemd tegenover elkaar 
blijven staan. Velen van hen zullen 
daardoor de oprichting van de PVP 
niet willen steunen, terwijl bij voor
baat interne spanningen binnen de 
nieuwe partij worden opgeroepen. Een 
periode van 3 a 4 jaar is minstens ver
eist om een groat aantal personen uit 
de geihteresseerde politieke groepe
ringen langdurig te laten samen wer
ken. Misschien zal een periode van 7 
a 8 jaar nodig blijken te zijn. Steeds 
een half jaar voor te houden verkie
zingen moet de balans opgemaakt wor
den en behoren de algemene ledenver
gaderingen van de partijen te besluiten 
al of niet een nieuwe partij te stichten. 

2. Voorstel 
Op grand van deze uitgangspunten doe 
ik het volgende - weinig revolutionaire 
- voorstel nl. : 

de landelijke en plaatseliike werk-

groepen van D166 te verzoeken waar 
mogelijk overeenkomstige werkgroe
pen van P. v. d. A. en P. P.R. uit te 
nodigen c;>m samen te werken (niet te 
fuseren). 

3.Functie 
De samenwerking van de werkgroepen 
heeft tot functie: 
Een zo groat mogelijk aantal personen 
uit verschillende partijen samen te 
laten werken aan de oplossing van 
praktisch-politieke vraagstukken ten
einde in de praktijk na te gaan of 
samenwerking in een partijverband 
(de progressieve volkspartij) in de 
toekomst mogelijk zal zijn, en hier
door tevens de vorming van een even·· 
tuele progressieve volkspartij voor te 
bereiden. 

4.Taken 
De samenwerkende werkgroepen krij
gen tot taak: 
a. het adviseren van de landelijke en 

plaatselijke fracties van D 166, 
P. v. d. A. en P. P.R. over belang
rijke aktuele politieke onderwerpen 
die deze fracties moeten gaan be
handelen in de Tweede en Eerste 
Kamer en in de gemeenteraden; 

b. het adviseren van de partijen en de 
partijafdelingen over veranderingen 
in het landelijk regeerakkoord van 
D166, P.v.d.A en P.P.R. resp. 
over het opstellen of wijzigen van 
gezamenlijke gemeentelijke ver
kiezingsprogramma 1 s voor volgende 
verkiezingen. 

5. Werkwijze 
De werkgroepen van de drie partijen 
smelten officieel niet samen. De 
partijen en de fracties en werkgroepen 
van de partijen blijven in principe ge
heel zelfstandig werken (afgezien van 
de gemeenten waar reeds gezamenlijke 
fracties bestaan omdat bij de gemeen
teraadsverkiezingen gezamenlijke 
lijsten zijn ingediend). 

De landelijke of regionale werkgroepen 
van de drie partijen organiseren echter 
gezamenlijke bijeenkomsten om te 
trachten eenstemmige advlezen (zie 
punt 4) uit te brengen. Lukt dit niet 
dan worden in de adviezen de verschil
lende standpunten weergegeven. De 
fracties, de partijen of de partijaf
delingen waaraan de adviezen zijn uit
gebracht beslissen ieder afzonderlijk 
in hoeverre de adviezen zullen worden 
opgevolgd. 
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De gezamenlijke bijeenkomsten van 
de werkgroepen zullen in beginsel 
open bijeenkomsten zijn. Niet-leden 
(deskundigen of andere belangstellen
den) moeten aan de werkzaamheden 
kunnen deelnemen. 
Gedurende de eerste tijd zullen even
tuele verschillen in opvatting veelal 
parallel lopen met het partijlidmaat
schap, later zullen de verschillen en 
overeenkomsten in opvatting echter 
steeds meer dwars door de partijen 
gaan lopen. Het bcstaan van menings
verschillen hoeft echter - zeker in de 
eerste periode - niemand te veront
rusten; dat is min of meer onvermij
delijk~ Later moe ten we uitmaken of. 
de nog resterende verschillen essenti
eel genoeg zijn om een optrekken in 
gescheiden partijverbanden te recht
vaardigen. 

&.Tempo 
Iedere werkgroep (landelijk of plaatse· 
lijk) beslist zelf of een uitnodiging zal 
worden gezonden naar de overeen
komstige werkgroepen van P. v. d. A. 
en P. P.R. en wanneer dit zal ge
beuren. 
Het zou ideaal zijn te starten met de 
samenwerking tussen de werkgroepen 
ten aanzien van allc belangrijke on
derwerpen en in een groat aantal 
plaatsen tegelijk op het moment dat de 
werkgroepen zowel landelijk als 
plaatselijk overal goed draaien. Maar 
wanneer we daarop moeten wachten 
betekent dit dat we nooit zullen kunnen 
beginner. en dat dus kostbare tijd ver
loren gaat. Het is daarom gewenst 
dat die werkgroepen, die daartoe be
reid en in staat zijn, direkt met de 
samenwerking beginnen. Wellicht kan 
dit jaar nog gestart worden bij vijf 
landelijke werkgroepen (bv. onder
wijs, sociale verzekeringen, won_ing
bouw, landbouw, buitenland), en m 
20 plaatsen voor een beperkt aantal 
onderwerpen. Geleidelijk kan dit dan 
later uitgebreid worden, zodat ette
lijke honderden mensen vanuit ver- . 
schillende politiekc groeperingen rmn 
of meer regelmati~ samen denken 
over vraagstukken van praktische 
politiek (de "basis" van de politiek). 

7. Verhouding tot hat 
'' lnstituut'' 
Het instituut voor de vorming van een 
progressieve volkspartij kan van be
tekenis zijn voor een goede bestude
ring van de overeerikomsten en ver
schillen in uitgangspunten en methoden 
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van demoeraten, verschillende 
socialistische schakeringen, christen
politici, enz. , kortom van de politieke 
ideologien en filosofien. Voor discus
sies tussen grote aantallen personen 
uit rerschillende politieke stromingen, 
o. a. over belangrijke praktisch-poli
tieke vraagstukken, zal het instituut 
niet of nauwelijks geschikt zijn. Om 
zulke discussies mogelijk te maken 
zou het instituut nl. organisatorisch 
al moeten uitgroeien tot een soort 
nieuwe partij met plaatselijke ver
takkingen, terwijl de nu bestaande 
partijen nog niet zijn opgeheven en het 
ook nog niet zeker is dat dit ooit zal 
gebeuren. Dit zal betekenen dat hier
voor veel extra persoonlijke energie 
en veel extra gelden nodig zijn. 
Energie en gelden die niet of nauwe
lijks ter beschikking staan, die geheel 
of ten dele onttrokken moeten worden 
aan de bestaande partijen. 

Het idee om de werkgroepen van de 
driepartijen(D'66, P.v.d.A. en 
P. P.R.) te laten samenwerken hoeft 
dan ook niet strijdig te zijn met het 
idee een instituut voor de vorming van 
een progressieve volkspartij op te 
richten. Beide ideeen passen goed bij 
elkaar. Het instituut kan zorgen dat 
een aantal fundamentele studies over 
de doelstellingen en methoden van de 
politiek worden verricht om na te 
gaan of een gemeenschappelijk funda
ment voor de nieuwe PVP gevonden 
kan worden. Door de samenwerking 
van een groot aantal landelijke en 
plaatselijke werkgroepen zal de nood
zakelijke politieke discussie tussen 
een betrekkelijk groot aantal perso-
nen van verschillende politieke rich
tingen plaats kunnen vinden, terwijl 
hiertoe vrijwel geen nieuwe organen 
opgericht hoeven te worden en weinig 
extra werk verricht hoeft te worden. 
Vele werkzaamheden voor de gezame::
lijke werkgroepbijeenkomsten zijn 
immers toch al nodig ten behoeve van 
de eigen fracties en partijen. 

S.Conclusie 
Voor een onderzoek naar de mogelijk
heid van de oprichting van een PVP en 
tevens als voorbereiding van de op
richting van zo'n partij is het wense
lijk dat een zo uitgebreid mogelijke 
samenwerking van de landelijke en 
plaatselijke werkgroepen met de over 
eenkomstige werkgroepen van de PvdA 
en PPR plaats vindt. Het is wenselijk 
dat D'66 zich hiervoor op de komen-
de algemene ledenvergadering, bv 
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Progressieve Volkspartij 
of Federatie 
door Nora Salomons, (voorzitster P. v. d. A. -A' dam-Z1) 

Na de succesvolle kamerverkiezingen 
heeft D'66 kennelijk de smaak van het 
samenwerken te pakken gekregen en 
met de vaart, die steeds al zo ken
merkend voor hen is geweest, stevent 
men nu af op een Progressieve Volks
partij, zoals het beestje voor het ge
mak nu maar genoemd wordt. 
Voordeel van zo'n grote partij zou 
zijn dat men eindelijk af zou zijn van 
de voor de nederlandse politick zo 
kenmerkende coalitievorming; dit zou 
nu zowel voor als na de verkiezingen 
een overbodige zaak zijn (als men er 
tenminste in slaagt een redelijke 
electorale aanhang te verwerven). 
Bovendien loopt men zo vooruit op 
ontwikkelingen die noodzakelijk zullen 
zijn als het initiatiefvoorstel van 
Thijn-Goudsmit-Aarden ooit aangeno
men zou worden. 
Ik wil bij dit hele streven graag een 
aantal kritische kanttekeningen 
plaatsen: 
*Ten eerste een nogal opportunistische 
overweging; uit allerlei onderzoekin
gen is gebleken dat er vooral tussen 
de aanhang der P. v. d. A. en D'66 
enorme verschillen zijn, zowel wat 
religieuze achtergrond betreft maar 
vooral ook wat inkomens en opleiding 
betreft (Een Nipo onderzoek van april 
1971 toonde aan dat bij een a-selekte 
steekproef de mediaan van het in
komen van alle ondervraagden f 13.100 
was, bij de D'66 aanhang was dat 
f 14. 800 - ondanks de jeugd der aan
hangers -, bij de P. v. d. A. was dat 
f 11. 400) 
Het kiezen voor een bepaalde politieke 
partij wordt bij de meeste mensen niet 
bepaald door alleen rationele over
wegingen maar ook doordat men zich 
met een bepaalde groep kan identifice
ren, juist die identificatie mogelijk
heid zie ik bij een zeer hechte samen
werkingsvorm voor niet onaanzienliji{e 
groepen in beide partijen verdwijnen 
zodat het electorale succes wel eens 
heel hard zou kunnen tegenvallen (dit 
hebben we na de oorlog ook te zien 
gekregen bij de P. v. d. A. , waarvan 
de aanhang ook niet zo groot was als 
men mocht verwachten op grond van 
de vooroorlogse aanhang der samen
stellende partijen). 

door middel van een motie, uitspreekt: 
Dit zal een initiatief tot oprichting van 
een instituut voor de vorming van een 
progressieve volkspartij niet door
kruisen maar aanvullen. 

Verlies 
Men bevindt zich op dit moment in de 
m. i. vreemde situatie dat men her
vormingen van het partijstelsel na
streeft die een vrij groot risico van 
electoraal verlies met zich meebren
gen, terwijl die hervormingen juist 
pas nodig zijn als men bepaalde 
wijzigingen in het kiesstelsel er door 
heeft gekregen waarvoor men toch 
eerst een meerderheid via de stembus 
moet zien te krijgen. Het doet mij 
toch wel denken aan het verkopen van 
de huid van een nog niet geschoten 
beer. 
*Ook wat betreft het programma van 
zo'n PVP heb ik de nodige twijfels; zo'1 
programma zal, zeker als men er nog 
een meerderheid van het electoraat 
achter wil zien te krijgen altijd een 
soort grootste gemene deler van de 
programma's der samenstellende 
groeperingen zijn. Gezien het feit nu 
dat democratisch uiterst Links er al 
niets in ziet om mee te doen zal dat 
programma op zijn best streven naar 
een kapitalisme met een menselijk ge
zicht, ongeveer naar Zweeds voor
beeld. Dit is immers de tendens die ik 
uit het groene boekje van D'66 kan 
halen, waar immers vooral op econo
misch terrein de machtsstructuren van 
onze maatschappij onaangetast gelaten 
worden. Ook in de P. v. d. A. zijn nog 
altijd hele grote groepen die in wezen 
zo denken en dan ook altijd met het 
Zweedse voorbeeld op de proppen ko
men, dit was immers ook de lijn van 
de partij van 1946-1966. 
Eerst de laatste jaren zijn grote 
groepen weer gaan beseffen dat je er 
gewoon niet komt met morrelen aan de 
marge. 
Een samengaan met D'66 zal vergele
ken bij de huidige partij van de Arbeid 
onvermijdelijk een versterking van het 
conformistische element betekenen. Ik 
vrees dan ook dat we binnen de kortste 
keren de oude P.v.d.A. terug zullen 
hebben, waarin een soort Nieuw Links 
dan weer hard nodig zal zijn om wat 
leven in de brouwerij te brengen. 
*Een derde bezwaar tegen een partij is 
m. i. het volgende: 
In de aanhang van de P. v. d. A. zijn de 
lagere inkomens- en opleidingsgroepen 
sterk oververtegenwoordigd terwijl de 
D'66 aanhang juist het omgekeerde 
beeld levert, maar ook nu bestaat er 
bij de P. v. d. A. al een ten dens dat het 
kader en vertegenwoordigers van de 
partij overwegend bestaan uit groepen 
die middelbaar of hoger geschoold 
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zijn, en een samengaan met D'66, dat 
een aanhang heeft die bijna aileen uit 
die groepen bestaat, zal in zo'n PVP 
die tendens nog versterken, waardoor 
de vervreemding van de groepen waar
voor men pretendeert op te komen nog 
groter zal worden. 

Duidelijkheid 
*Mijn laatste bezwaar dat ik hier wil 
noemen is dat men denkt de duidelijk
heid voor de kiezer te bevorderen 
door het vormen van o<;o<;n grote progres
sieve partij. Men zal zo immers af 
zijn van het gekonkel tussen topfiguren 
van de diverse partijen na de verkie
zingen, terwijl ook het haast en vlieg
werk van wederom partijbonzen, wat 
nu voor de verkiezingen bij de pro
gressiev'e partijen te zien was, ook 
niet meer nodig is (dat was ook niet 
zo'n fraaie vertoning). 
Ik ben echter erg bang dat we binnen 
die PVP hetzelfde zullen zien als bij 
allerlei mammoetpartijen in het bui
tenland; binnen die ene partij zullen 
er zoveel verschillende meningen zijn, 
gezien de heterogene achterban, dat 
de duidelijkheid voor de kiezer hele
maal zoek zal zijn. Zo'n partij zal 
vrijwel permanent het beeld bieden van 
de P. v. d. A ten tijde van de "bloei" 
van Nieuw Links en Democratisch 
Appel, terwijl de onderlinge solidari
teit die ondanks alles in de P. v. d. A. 
ook toen heerste, in zo'n PVP waar
schijnlijk zal ontbreken en het ge
krakeel des te groter zal zijn. 

Vergeten 
AI met al zie ik op dit moment niet zo
veel in een PVP, voor het gemak heb 
ik in dit verhaal de P.P.R. maar ver
geten. Aileen als deze partij er in zou 
slagen een grotere aanhang te ver
werven zou misschien het burgerlijk 
conformistische karakter van de PVP 
iets minder vast staan, maar aange
zien dit m. i. wei wishful thinking zal 
blijven verandert dat op dit moment 
weinig aan mijn bezwaren. 
Anderzijds besef ik wel dat we nu de 
eerste schreden op het pad der sa men
werking gezet zijn, je niet stil kunt 
blijven staan en er een duurzamere 
vorm van samenwerking gevonden 
moet worden waarbij de inbreng der 
leden der diverse partijen ook gewaar
borgd wordt. Een federatie lijkt mij 
op dit moment de meest aanvaardbare 
oplossing. Zo zal de ontwikkeling van 
meningen in de diverse partijen ook 
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naast elkaar kunnen doorgaan, met als 
groot voordeel m. i. dat men niet al
tijd naar compromissen tussen zeer 
heterogene groepen hoeft te zoeken, 
zolang het althans geen korte termijn 
politiek betreft. En wat betreft die 
korte termijn visie zie ik inderdaad 
weinig problemen opdagen, pas bij de 
visie op langere termijn blijken name
lijk de verschillen aan de dag te tre
den, en misschien groeit dat op den 
duur dan ook wel naar elkaar toe. 
Bovendien zullen de verschillen in ge
richtheid van belangstelling bij de 
partijen, waarbij D' 66 zich altijd 
sterk blijkt te richten op de instituti
onele onvolkomenheden terwijl bij de 
P. v. d. A. het accent vee! meer op het 
sociaal-economische front gericht is, 
een noodzakelijke aanvuiling van el
kaar kunnen zijn, terwijl men ook dan 
niet belemmerd zal worden door de 
eeuwige kleurloze middenweg. 
Het zal dan aan de kiezer zijn om uit 
te maken welke accenten hij belang
rijkst vindt, en op die partij kan hij 
dan zijn stem uitbrengen. 

Politiek voor de boekenplank 

Hemel en aarde 
Kortgeleden is er bij de uitgeverij 
BRUNA te Utrecht een boek versche
nen dat eigenlijk door iedere D' 66-er 
gelezen dient te worden. Het gaat hier 
om "HE MEL EN AARDE" van J. J. 
SERVAN-SCHREIBER, metals onder
titel "Een radikale toekomstvisie". 
Dit boek behandelt ondermeer: de 
noodzaak van hervormingen in het 
huidige bestel, een toekomstvisie en 
een raamwerk waarbinnen dit dient te 
geschieden. 
Na "de Amerikaanse uitdaging" is 
J. J. S. S. een door vel en erkend en 
gevolgd geworden man wiens ideei:ln 
en theoriei:ln de enige weg naar een 
beter maatschappij garanderen. Vele 
van zijn idee~n zijn ook zonder meer 
van toepassing voor de Nederlandse 
samenleving. De grootste verdienste 
van dit boek is het uitgangspunt dat de 
moderne industrHlle maatschappij in 
dienst van de mens gestcld moet wor
den, in plaats van andersom, zoals 
nu bijna over a! het geval is. 
Een boek van de bovenste plank, clat 
u gelezen moet hebben. !let kost 
f 12, 50 en is in iedere goecle boekhan
del te koop. 

Bericht 
uit 
Krimpen 
door H.£. Cleton 
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Hieronder een uiteenzetting omtrent 
de gevoelens van de afdeling Krimpen 
a/d IJssel van D'66 betreffende de 
eventuele nieuwe progressieve partij. 
Onze actieve !eden stemden v66r 1966 
ongeveer als volgt: 
40% V. V.D. 
40% P.v.d.A. 
20% Christelijke Partijen. 

Een minderheid, waaronder ikzelf, 
voelde zieh vooral tot D' 66 aangetrok
ken in verband met de staatsrechte
lijke denkbeelden. Dit zijn vooral de 
D'66 leden van het ccrste uur. 
De overige !eden zijn vooral door de 
eigen aanpak van oude en nieuwe 
problem en door D' 66 gelhspireerd. 
Deze laatste groep stelt, zeer in het 
kort, dat als D'66 zijn eigen gezicht 
verliest het onontkoombaar is dat in 
de nieuwe partij, zeker na enige tijd, 
nauwelijks meer de invloed van D'66 
te herkennen zal zijn. 
Slechts bij diegenen die en tot de D'66-
ers van het eerste uur behoren en 
voorheen P. v. d. A. stemden is althans 
enig positief geluid te horen omtrent 
de progressieve concentraties. 
Zij voeren evenwel aan, dat zij niet 
voor niets ook na de totstandkoming 
van het accoord met P. v. d. A. en 
P.P.R. toch D'66··ers gebleven zijn 
en niet tot de P. v. cl. A. zijn terugge
keerd. 

De minderheid stelt dat: 
1. vele 8taatrechtelijke ideel:!n nu door 

de andere partijen zijn overgeno
men en 

2. juist bij D'66 de staatsrechtelijke 
vernieuwing steeds meer naar de 
achtergrond verdwijnt voor andere 
ideel:!n. 

De rest, vee! dus ex-V. V. D. en 
Christelijke Partijen stemmers, voelt 
zich eigenlijk voor de gek gehouden. 
Via een partij die trots stelde noch 
links noeh rechts te zijn dreigen zij 
toch tereeht te komcn in een partij 
waarvan het program dan wel het 
woord "soeialistisch" voor "progres
sief' he eft geruild, maar toeh duide
lijk in de linkse hock staat. 
Uiteraard valt op clcze argumenten 
vee! af te dingen, maar persoonlijk 
geloof ik, clat nog nooit een lid voor 
een politieke partij is gewonnen door 
argumenten omtrent de onjuistheid van 
zijn opvattingen. 
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WELKE P.V.P. KIEST U? 

door Harry Ge/een 

Zo hebben we dan besloten samen met 
de PvdA en de PPR te streven naar de 
vorming van een vooruitstrevende 
partij (PVP), die wezenlijke verande
ringen zal brengen. Dat is een goed 
ding, want het is altijd al het streven 
van 0'66 geweest om een eind te rna
ken aan het grote aantal kleine par
tijtjes, dat gezamenlijk net nederland
se politieke spel spelen. Ook toont het 
de bereidheid om de vastgeroeste 
politieke folklore te doorbreken. En, 
zeker ook aantrekkelijk, het toont dat 
het niet zomaar een vrijblijvend 
probeersel is om wat meer stemmen 
te trekken, maar dat de samenwerking 
verder zal worden doorgezet. 
Bij wat verder beschouwen van de 
PVP blijkt dit helemaal niet een een
duidige zaak te zijn. Men kan er nog 
vele kanten mee uit, en vrijwel ieder
een heeft zo zijn eigen interpretatie 
over de PVP. Wat is nu eigenlijk 
vooruitstrevend, wat betekent we zen
lijke veranderingen, wat is een volks
partij, hoe passen onze staatsrechtin
zichten, hoe zit het in het sociale 
vlak, wat wil men met de economie. 
Het is daarom goed zich eens wat in 
deze materie te verdiepen en te pro
beren tot een analyse te komen. Zo is 
daar de inhoud, of de aard van de 
combinatie en daarnaast de strategie, 
de methode waarop de PVP tot stand 
moet worden gebracht. 

lnhoud 
Wat de inhoud aangaat kunnen we 
duidelijk onderscheiden: 
1. De vorming van een machtsblok, 
2. Een partij die uitgaande van de be

staande situatie vernieuwingen wil 
doorvoeren, 

3. Een partij die uitgaat van een ideaal 
maatschappij beeld, aan de hand 
daarvan de huidige maatschappij 
onderzoekt en wegen zoekt om deze 
te vervangen door de ideale. 

In de PVP zal men van alle drie wat 
terug vinden en er is voor een ieder 
keus genoeg om met een snufje van dit 
en een handvol van dat zich een eigen 
PVP te vormen. Oppositie betaalt 
niet, we moeten ons macht verwerven 
om onze ideel:ln door te voeren. Maar 
hoe ver kunnen we gaan in de samen
werking met anderen zonder ons 
eigen gezicht te verliezen? 
Als vernieuwingsbeweging zal men 
meer de nadruk willen op partijver
nieuwing, inspraak, openbaarheid, 
welzijn, welvaart, en alles op een 
pragmatische marrier bekijken. Toch 

zal men ook niet zonder een maat
schappijvisie kunnen om niet in op
portunisme en conservatisme te ver
vallen, 
Terwijl men, samen met de partners 
en ook in eigen kring, discussieert 
over de inhoud moet men tegelijker
tijd beslissen over de strategie die 
men moet volgen om de PVP van de 
grond te krijgen. Uit het bovenstaan
de blijkt wel dat het een ingewikkelde 
zaak is die niet even in een kort over
leg tussen de partijen rond wordt ge
maakt. De grote les uit het verleden 
is het mislukken van de doorbraak bij 
de PvdA. We zien nu ook het moei
zame verloop van de vorming van een 
christelijke volkspartij. Bij de be
paling van de strategie moet men de 
volgende problemen voor ogen houden: 
1. Er moet geen vervreemding ont

staan binnen de bestaande partijen. 
Vooral de PvdA is zich dit sterk 
bewust, wij hebben dit ernstig on
derschat. De partijbesturen hebben 
de neiging te snel te gaan, de leden 
moeten tijd en gelegenheid krijgen 
mee te denken en de besluitvorming 
voorbereiden. 

2. Het moet geen optelsom van de 
drie deelnemende partijen worden, 
het is gewenst ook vooruitstreven
den in andere groeperingen mee te 
krijgen. 

3. Wat is de inbreng aan programma's 
en beleidsplannen en waar liggen 
de knelpunten? Die zijn er onge
twijfeld en voorkomen moet worden 
dat het breekpunten worden. Tijde
lijke moeilijkheden tussen de 
partijbesturen en/of frakties moe
ten opgevangen worden. 

4. Er is een internationaal probleem. 
De PvdA wil de Socialistische 
Internationale (uiteraard) niet ver
laten. Ook D'66 ziet geestverwan
ten in een groot aantal andere Ian
den. 

5. Een verkeerd gekozen startpunt, 
een te geringe inhoud van de PVP 
zal funest werken en, hoe goed be
doeld ook, de zaak in de kiem 
smoren. 

lnstituut 
Daarom lijkt het voorstel om een in
stituur op te richten dat (onder uit
eindelijke verantwoordelijkheid van de 
partijbesturen) de vorming van de 
PVP ter hand neemt een goed voor
stel. Maar, ook andere manieren zijn 
denkbaar. Duidelijk is echter wel dat 
er voor de leden die mee gaan denken 

pagina 13 

een overkoepelend orgaan moet zijn 
dat de discussie op gang houdt, de 
resultaten verzameld en deze weer 
doorspeelt naar de deelnemers. 
Nu mijn eigen mening, helaas in 
slechts enkele regels. Ik meen dat het 
goed is dat er een samenwerking is, 
in de huidige politieke situatie kan ai
leen verbetering komen via een con
frontatiepolitiek. Hierdoor zullen de
genen die nu profijt trekken van het 
van de ene zijde naar de andere zijde 
laveren uiteindelijk tot een duidelijke 
politieke stellingname gedwongen 
worden. Voor het verkrijgen van de 
macht moet (en zal) er nog wel het 
een en ander moeten gebeuren in de 
andere partijen. Maar die ontwik
kelingen hebben we niet in de hand. 
Wat betreft de inhoud van de PVP zie 
ik uiteraard vooral de weg die uitgaat 
van de gebleken overeenstemming, en 
heb ik er weinig behoefte aan eerst 
vast te leggen hoe de ideale maat
schappij er uit zal zien. Toch reali
seer ik me wel een bepaald beeld te 
hebben van waar we heen moeten, wat 
er helaas wel uitziet als afgesleten 
socialistische propagandaleuzen. Bij
voorbeeld gelijke kansen voor ieder
een, rechtvaardige verdeling van de 
rijkdommen der aarde, geen verspil
lingseconomie en wat al niet meer. 
Maar onbereikbaar, daarom do en we 
er veel beter aan ons toe te leggen op 
het verbeteren van het bestaande. 

Proces 
Voor de strategie lijkt mij het onaf
hankelijke instituut de aangewezen 
weg. Zij het niet zo groots van opzet 
als van Mierlo denkt. Het is een lang
durig proces en ik dacht niet dat we 
wat betreft de PVP al met iets con
creets kunnen komen v66r de volgen
de verkiezingen. Dan denk ik meer 
aan het pogen tot samenwerking te 
komen in zaken van de alledaagse 
politiek, bv in werkgroepen, frakties, 
plaatselijke verkiezingen enz. Dat zal 
dan wel eens verkeerd gaan, maar dat 
moeten we maar op de koop toe ne
men. Voornaamste is dat we ons niet 
te zeer concentreren op de eigen 
partijtjes, maar dat we ook gelijkge
zinden van buiten de eigen groep er 
bij betrekken. 
Voor D'66 is en blijft het belangrijkste 
een eigen gezicht te tonen en zoveel 
mogelijk van ons ~igen programma en 
beleidsplan er door te krijgen. 
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DE P.V.P.: 
WAAROM, HOE, WANNEER? 
door Th. van Lier 

Dat we in Nederland moeten zien te 
komen tot een bundeling van progres
sieve kraehten in 'n progressieve 
volkspartij ligt niet alleen in de lijn 
van de politieke ontwikkeling, maar 
het is bovendien als wenselijk uitge
sproken door de eongressen van de 
drie samenwerkende vooruitstrevende 
partijen, D'66, de P.P.R. en de 
P.v.J.A. 
Dat de huidige partijpolitieke seheids
lijnen helemaal niet meer kloppen op 
wat er werkelijk politiek in ons volk 
leeft is al lang gezegd. Maar de stem
busuitslagen van de laatste vijf jaar 
tonen duidelijk aan hoe waar deze be
wering is. Nog nooit traden in zo korte 
tijd zo belangrijke partijpolitieke ver
sehuivingen op. 
Het verlangen om vorm te geven aan 
een eigentijds vooruitstrevend politiek 
program komt steeds sterker naar 
voren bij mensen van geheel versehil
lende partijpolitieke herkomst. De 
drie samenwerkende vooruitstrevende 
partijen slaagden er dan ook in een 
verbluffend korte tijd in oms het eens 
te worden over hoofdlijnen van een 
referingsprogram 1971-1975. (Een 
beter bewijs van hun nauwe politieke 
verwantsehap is overigens niet te 
leveren). 
Dat bundeling van alle vooruitstreven
de kraehten nodig is om de nodige 
diepgaande maatsehappelijke her
vormingen tot Rtard tc bi'Gngcn is het 
intrappen van een open deur. 

Snel 
Betekent dit alles nu dat we zo snel 
mogelijk van D'66, de P.P.R. en de 
P. v. d. A. een progressieve l!:~nheids
partij moeten maken? Het lijkt mij 
zeer de vraag of dit nu al de juiste 
eonelusie is. Hoe waar het ook is, dat 
we geleidelijk naar een algemene op
vatting over progressieve politiek 
toegroeien, het is m. i. beslist nog te 
vroeg te stellen dat deze politieke 
verwantsehap in de vorming van ~~n 
ongedeelde partij haar uitdrukking zal 
moeten vinden. Daarvoor is er nog te 
veel versehil in mentaliteit, in sfeer, 
in soeiale geaardheid. Ik bekijk dit 
nu even van de kant van de P. v. d.A. 
Er kan zeker ook reden zijn datzelfde 
te doen vanuit het standpunt D'66, 
maar dat kan dunkt me beter aan 
iemand uit de kring van D'66 worden 
overgelaten. 
Ons volk is snel bezig de verzuiling 
als maatsehappelijk en politiek organi
satiebeginsel te overwinnen. Dit is 

een onomkeerbaar proees, dat waar
sehijnlijk versneld door zal gaan. 
Maar bij grote grocpcn van ons volk 
die deze beweging bcwust meemaken, 
speelt min of meer onbewust de 
ideologische binding van het verleden 
door. Ook zijn er zeer vele Neder
landers (daar zijn het misschien ook 
Nederlanders voor) die een politieke 
keus als iets mMr blijven zien dan 
een !outer zakelijke beslissing op 
grand van nuchtere-program -verge
lijking. Zij blijven vasthouden aan een 
politieke idee als uitgangspunt en als 
herkenningspunt. Ook al is men zich 
veel meer dan ooit bewust dat men 
vanuit verschillende vertrekpunten tot 
gelijke praktische conclusies kan ko
men. 
N eem nu bv. de P. v. d. A . en het 
socialisme. Dat het "soeialisme", ook 
all~~n maar het socialisme van de 
P. v. d. A. , moeili.jk seherp te defini!l
ren is, dat er d\lidelijke variaties zijn 
zelfs binnen dit ~ne soeialisme, is 
buiten kijf. Dit neemt niet weg dat clit 
soeialisme toch voor zeer velen hinnen 
de P.v.d.A. en haar kiezersaanhang 
een inspiratiebron en een herkennings
teken is. Men kan ook nict zeggen dat 
dit soeialisme versteencl is, niet meer 
levend en groeiend is, net zo min als 
men met reeht zou kunnen beweren 
dat zijn 19e-eeuwse wortels geheel 
waardeloos zijn geworden en afge
storven. 

Prijsgeven 
Om deze redenen zou het mijns inziens 
onjuist zijn als de P. v. d. A. haar 
soeialistisehe identiteit zonder meer 
zou prijsgeven in een nieuwe vooruit
strevende volkspartij. 
Dat betekent niet, dat we goed zouden 
doen nu maar alles bij het oude tela
ten. De bestaande partijen, de P. v. d. A. 
bbegrepen all~~n zijn onvoldoende om 
als instrument te dienen in de politieke 
maehtsstrijd voor het nieuwe beleid 
dat ons gezamenlijk voor ogen staat. 
Wat in ieder geval nodig is zonder 
daarop nu in bijzonderheden in te gaan, 
is een veel nauwere samenwerking, 
overleg en diseussie, niet alleen aan 
de top, maar op alle niveaus, ook aan 
de basis vr _,de samenwerkende poli
tieke pa~ .1jen. Het wordt tijd dat op 
dit punt nu eens spijkers met koppen 
worden geslagen. Er moet regelmatig 
overleg komen van de partijbesturen, 
van de kamerfrakties, waarom zou 
men dit niet institutionaliseren? Er 
is het een en ander wat gezamenlijk 
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ter hand zou kunnen worden genomen, 
het politiek-wetenschappelijk werk bv. 
Zover ik het zien kan zou deze groeien
cle samenwerking in cen jaar of 3, 4 
kunnen uitgroeien tot een federatief 
verband, met eventuccl b. v. zelfs ge
zamenlijke lijsten voor de kamerver
kiezingen. Het verschil tussen een 
federatief verband ea een ~~nheids
partij is, lijkt me, dat in het eerste 
geval de partijen als zodanig blijven 
bestaan, met hun mogelijkheden voor 
eigen aktiviteiten en eigen program
matische inbreng. Van de andere kant 
kan het federatief verband er voor 
zorgen, dat de gemeenschappelijkheid 
van het P·Jlitieke standpunt z6 sterk 
tot leven wordt gebracht (naar binnen 
en naar buiten), als met het behoud 
van een eigen identiteit is te verenigen. 
lets dergelijks tot stand te brengen 
zou een grote stap vooruit kunnen be
tekenen. Men zou dan precies zover 
gaan als overeenkomt met de werke
lijk levende behoeften, als ik die ten
minste goed beoordeel. Zou men nog 
verder willen gaan en nu een eenheids
partij stiehten dan vrees ik dat men 
het kontakt met de wcrkelijklleid f'~'at 
vcrliezen. Men gaat dan het ge;•aar 
lopen konstrukties te bouwen die in de 
lueht hangen, omdat ze geen brede en 
solide basis hebben. 
Van Mierlo heeft er lerecht op gewe
zen, dat we bij onze pogingen tot 
parti_iDolitieke vernkuwing aansluitinf 
moeten zoeken bij de internationale 
ontwikkel:ing. Over t6n generatie zul
len we in het kader van de vergrote 
E. E.G. mMr met europese politieke 
partijen te maken hehben dan met 
nationale. Het ongeluk wil echter dat 
we in Nederland op het punt van de 
partijvernieuwing thans op de europese 
ontwikkeling v66r liggen en niet anders
om. In de E. E.G., en in de meeste 
staten die er bij zullan horen over
heerst de klassieke drie- of vierdeling: 
Christen -demoeratiseh, eonservatief/ 
liberaal, soeialistiseh. Behalve in 
Frankrijk zijn aileen de soeialiistisehe 
partijen overal sterk vertegenwoordigd. 

Onverstandig 
Het zou voorshands dan ook heel on
verstandig zijn als er in Nederland 
geen duidelijke representant van het 
europese socialismc meer zou zijn te 
vinden. In de vergrote E. E.G. is het 
socialisme voorlopig relatief de sterk
ste internationale politieke kraeht. 
Dat mag men terecht erg onvoldoende 
vinden, men mag er even tereeht 
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(trouwens zelfs vanuit het standpunt 
van de P. v. d. A.) ailer lei kritiek op 
hebben, het is niet iets, om zo maar 
weg te gooien zonder er iets voor te
rug te krijgen. 
Tenslotte is er nog iets anders waar
om het naar mijn mening verstandig is 
nog even te wachten voor we in ons 
land direkt :11 te definitieve stappen 
gaan ondernemen naar de ~ne progres
sieve volkspartij. 
De behoefte aan nieuwe partijvorming 
leeft in ons land niet aileen binnen de 
drie samenwerkende progressieve 
partijen. Ik denk hier nu niet in de 
eerste plaats aan de politieke "los
lopenden" of "daklozen", die nu moei
lijk een keus voor een partij kunnen 
maken en die voor een nieuwe pro
gressieve volkspartij zouden kunnen 
worden gewonnen. (Voor deze mensen 
is het niet zozeer nodig om te wach
ten). Maar ik denk aan de niet weinige 
politieke-aktieven binnen de confes
sionele partijen, met name binnen de 
K.V.P., die zich in toenemende mate 
ontevreden tonen met d2 vertegen
woordige gang van zaken. 
Laten we nuchter zijn, als we met de 
vorming van een nieuwe progressieve 
volkspartij niet veel mMr zouden be
reiken dan ongeveer de gecombineer
de aanhang van D'66, de P. P.R. en 
de P.v.d.A., dan zouden we nog niet 
z6 vee! hebben bereikt, - al kunnen 
we van een sterkere onderlinge aan
eensluiting natuurlijk wel een grotere 
gezamenlijke werfkracht verwachten. 
Het lijkt me daarom verstandig aktief 
te !etten op eventuele mogelijkheden 
om bepaalde confessionele groeperin
gen bij de vorming van een nieuwe 
progressieve volkspartij te betrekken. 

Beweging 
Zo is bijvoorbeeld binnen de K. V. P. 
een geweging aan het groeien die 
partij om te vormen tot een algemene 
volkspartij. A ls dit er aileen maar 
toe zou lijden dat onder een andere 
naam hetzelfde artikel zou worden 
verkocht, met andere woorden als wat 
hier uit zou groeien aileen maar een 
gedeconfessionaliseerde middenpartij 
zou zijn, als voorheen zwalkend tus
sen V. V.D. en progressieve combina
tie, dan zou dit voor ons doel geen 
enkele betekenis hebben. 
Maar als het anders zou uitpakken, als 
de K. V. P. in hoofdzaak, of een belang
rijk deel ervan zou willen komen tot 
een volkspartij met een duidelijk voor
uitstrevend program niet aileen, maar 
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BERICHT UIT COEVORDEN 
door C. Rietman 

Wat heeft een inwoner van een kleine 
stad in het Oosten met hooguit 4% D'66-
stemmers voor gedachten over een 
Progressieve Volkspartij? Aldus een 
vraag van de redactie. Het belang
rijkst is hierbij de relatie tot de 
P. v. d. A. De plaatselijke socialisten, 
levend in de zekerheid van hun ~~n of 
twee generaties diep geworteld zijn, 
toonden eerst weinig belangsteiling. 
De D'66 stemmers waren import uit 
het westen, te vinden in de nieuwe 
stadswijken. Bestaande patronen 
werden er niet door aangetast. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen bleek een 
duidelijk nadeel voor D'66: een vlot
tende aanhang, die gemakkelijk zijn 
stem gaf aan locale belangengroepen. 
Dat gemeentelijke politiek niet in 
eerste aanleg de gedachten van en 
over D'66 bepaalde, lijkt me van min
der gewicht. Besturen is ook een vak, 
dat met de jaren geleerd wordt en de 
gemiddelde Nederlander heeft vele 
katten in de boom. Het inteiligente 
enthousiasme van D'66 wenst hij 
eerst op kortademigheid te onderzoe
ken. Voor een fusie van D'66 met de 
P. v. d. A . liggen er op plaatselijk 
niveau veel meer voetangels en klem
men dan aan de top. 
Een tweede punt. De beste samen
werking gedijt bij gelijkheid van 
krachten en in hoeverre weten de 
D'66-ers zich te onttrekken aan de 
regel dat 10% van de !eden van een 
politieke partij actief is? Het lijkt 
wat gunstiger dan bij de gevestigde 
groepen, maar toch wijst ailes op een 
numerieke wanverhouding met de 
grootste partner. 

Positie 
Ook de maatschappelijke positie van 
de D'66 aanhang speelt een rol. Geen 
partij immers kan zich onttrekken aan 
de sociologische bepaaldheid van haar 
!eden. Welnu, ik moet de eerste 
arbeider zich nog geestdriftig horen 
uiten over D'66. Hij vindt zichzelf er 
niet in terug. Inderdaad, ailerlei 
vormen van nieuwe middenstand over-

ook met de !eiders en de wil om dat 
te realiseren (waarbij men natuurlijk 
afstand neemt van die kiezers die een 
meer rechtse politick will en), dan 
zou ik niet inzien, waarom daar geen 
goede partners te vinden zouden zijn 
voor het werk, dat D'66, de P.P.R. 
en de P. v. d. A. begonnen zijn op touw 
te zetten. Men kan hier optimistisch 
of pessimistisch over zijn, de tijd zal 
gauw genoeg leren hoe het uitvalt. 

heersen: technische, administratieve, 
inteilectuele. Kader genoeg. Ailemaal 
mens en, die met vrij wat vooroplei
ding een plaats bereikt hebben, waar 
ze net voldoende beslissingsmacht en 
overzicht krijgen om te zien dat de 
werkelijke zenuwcentra van de maat
schappij buiten hun contrale liggen. 
De bundeling van dit onbehagen - een 
uitbreiding van de eigen inspraakbe
hoefte- schiep D'66. Een politieke 
begeleiding te willen geven aan een 
op hol geslagen technologic is m. i. 
de kern. 
De keuze voor een partij berust op 
het eigen gezicht, op de herkenbaar
heid, en wanneer deze ondergaat in 
een nieuwe partij, terwijl er nog geen 
wortel is geschoten, de mankracht 
zwak is, dan gaat ook de werfkracht 
verloren. De sponsachtige wijze 
waarop aile grate partijen de idee~n 
van D'66 in hun programma's opna
men, wijst niet op de behoefte de ver
tegenwoordigers van D'66 ernstig te 
nemen. Leveranciers - ook van 
idee~n - ontvangt men aan de achter
deur. 

Ontploffen 
Is een betere positie op korte termijn 
bereikbaar? Steilig, indien de ont
ploffingstheorie tegenover de K. V. P. 
vooral, onverkort wordt gehandhaafd. 
Sterker dan de P.v.d.A. zou D'66 de 
partij van de doorbraak kunnen wor
den voor de verwante middengroepen 
in de K. V. P. Valt het niet op dat 
D'66 nu ongeveer de omvang van de 
Vrijz. Dem. Bond van voor de oorlog 
heeft? Aileen een doorbraak kan deze 
sociologische grens verschuiven. Een 
uitgroei tot 15% van de stemmen lijkt 
wlll haalbaar voor D'66. Dan, na. de 
deconfessionalisering, is het moment 
aangebroken voor een nauwere samen
werking met de P.v.d.A. dan een 
federatieve met behoud van identiteit 
en naam. Bij een overhaaste samen
smelting, die op het oog tot een twee
deling van het politieke leven leidt, 
zal de beslissing verschuiven naar 
een groep kiezers, die zich in geen 
van beide partijen voldoende herkent 
om anders dan op grand van toevailige 
nieuwsberichten de stem uit te bren
gen. 
Het optreden van het alternatieve 
kabinet in de huidige formatie zal met 
een beleidsplan bij de volgende Twee
de Kamerverkiezingen aileen al vol
doende zijn om uit de schaduw in het 
licht te treden. 
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EEN PROGRESSIEVE 
VOLKSPARTIJ ? 

door J. Geerts (voorzitter provinciaa/ actiecentrum N.-H.) 

De politieke partij radikalen heeft sinds 
haar oprichting in maart 1968 zich sterk 
geworpen op de progressieve koncentra
tie. De PPR wilde samenbundeling van 
aile progressieve partijen, die toch 
min of meer op dezelfde politieke toer 
zaten. Daarom is de oproep van D'66 
nu direct voor de PPR geen nieuw ge
geven. Ten overvloede de PPR heeft 
steeds gezegd slechts een middel te zijn 
om tot een nieuwe politieke hergroepe
ring hier te lande te komen en geen 
doel op ,zichzelf te zijn. Vele kiezers 
denken reeds nil dat de P. v. d. A. , D' 66 
en PPR een pot nat zijn, en dat is wer
kelijk nog voorbarig, want zover zijn 
wij helaas nog niet. Er zijn verschil
len zoals b. v. de vredespolitiek, waar
in de nato een belangrijke rol speelt 
en de PPR beslist verder wil gaan dan 
P. v. d. A. en D'66, De PPR is, zoals 
velen steilen, geen doorgangshuis voor 
P.v.d.A. of D'66. Wel wil de PPR een 
doorgangshuis zijn voor een progressie
ve koncentratie, niet meer doch ook 
niet minder. Door het "vele praten" 
met andere partijen om tot een progres
sieve koncentratie te komen, heeft de 
PPR te weinig kunnen doen aan haar 
eigen uitbouw en daardoor haar "eigen 
gezicht" niet goed kunnen overbrengen 
bij de kiezer en wel voornamelijk bij 
de konfessionele kiezer, die in feite 
niet thuishoort bij K. V. P., ARP en 
misschien zelfs niet bij de CHU. Al 
met al is het gepraat om weer tot dui
delijkheid te komen en daardoor de ge
loofwaardigheid voor de kiezer in de 
politiek te geven voor de PPR geen gun
stige zaak geweest. De P. v. d. A. en in 
zekere mate ook D'66 mogen wel dank
baar zijn, dat de Politieke Partij Radi
kalen met haar stuwende kracht reeds 
vele kiezers, die vroeger hun stem ga
ven aan de konfessionele partijen, hun 
stem toch gegeven hebben aan het pro
gressieve kamp. Deze tendens zal ver
der uitgroeien tot droefenis van de kon
fessionele regeringspartijen in ons 
landje. 

Gemeenschap 
Om dit aan de gang zijnde proces verder 
te helpen versnellen zullen P. v. d. A. en 
en D'66 de PPR voor honderd procent 
serieus moeten nemen en gezamenlijk 
met PPR moeten streven naar een 
nieuwe gemeenschap, waar de mens op 

dat voetstuk geplaatst zal moeten worden 
waar het thuishoort. 
Niet de botte bijl, doch het vlijmscher
pe mes van de chirurg zal gezet moeten 
worden in de vorm en aard van ons 
huidig maatschappelijk bestel. Een dui
delijke visie hoe die nieuwe maatschap
pij eruit zal moeten zien, zal op tafel 
moeten komen. Men mag dat stomme 
geld niet in handen van enkelingen laten 
om hun macht over de werkenden te 
bestendigen. Dus geen lapmiddelen om 
de arbeiders of werknemers, zoals u 
ze noemen wilt- zand in de ogen te 
strooien. De z. g. welvaart van nu ver
troebelt veel en weilicht ziet men daar
om niet meer dat van een echte inbreng 
van werknemerskant in het werkmilieu 
geen sprake is. De werkende mens moet 
baas worden in eigen bedrijf. De weg 
naar een waarlijke demokratie in alle 
geledingen van onze maatschappij zal 
geen eenvoudige zaak zijn. Het onder
weg zijn naar een nieuwe - niet-kapi
talistische en 66k geen staatssocialis
tische- gemeenschap zal gepaard gaan 
met sleutelen en bijsturen om de dy
namiese ontwikkelingen van onze tijd 
en de naaste toekomst op te vangen en 
aan te passen, daar steeds opnieuw 
problemen zullen opdagen, die tijdig 
hoeten worden onderkend. Een filoso
fie zal nodig zij n om de progressieve 
groepering die basis te geven waarop 
het steunt en verder kan gaan. Het 
woord volkspartij heb ik bewust geme
den - de kop uitgezonderd- omdat ik 
meen dat dit woord te beladen is en 
doet denken aan oude en duffe partij-
en, die weinig met vooruitstrevend 
denken te maken hadden en nog hebben. 
Daarom liever geen VVP, gelanceerd 
door Hans van Mierlo. Noem b. v. de 
partij van de progressieve koncentra
tie, de PPK. Dat men spoedig aan de 
slag moet om een politiek tehuis voor 
progressieven te maken staat bij mij 
als een paal boven water. Maar dat 
tempo moet zo zijn, dat de leden maar 
ook de kiezer het kunnen volgen en in 
het bizonder kunnen begrijpen. Daarom 
mag deze zaak niet geforceerd worden 
en ook niet overgelaten worden aan ai
leen "professionele politici", dikwijls 
vastgeroest in geldende normen. 
Het fundament van zo'n tehuis moet niet 
aileen stevig staan, maar ook steeds 
aangepast wordm aan de eisen van het 
moment en dient dus zo ruim mogelijk 
opgezet te worden. 

au~stus 1971 

OPWEG 
NAAR DE 
PROGRESSIEVE 
VOLKSPARTIJ 

door Peter Hijmans 

Een van de vereisten om te komen tot 
een progressieve volkspartij is een 
goed doorpraten van de ideel:ln aan de 
"basis". 
Enkele aktieve afdelingen hebben bier
over vergaderingen belegd, waarop 
leden van alle drie de partijen werden 
uitgenodigd. Dit gebeurde zowel door 
D'66 als door de P.v.d.A. en de 
P.P.R. 
Hieronder vindt u wat notities en 
konklusies over zulke (leerzame) bij
eenkomsten. 
Uiteraard draaide het op alle vergade~ 
ringen uit over de vraag "wat is 
socialisme", een vraagstelling die 
steeds verwoede discussies opleverde 
en waaruitbleek dat het woord soeialis
me voor vele interpretaties vatbaar is. 
De meeste P. v. d. A -ers gaan ervan 
uit dat we naar een nieuwe (lees soeia
listitisehe) maatschappij moeten met 
een politiek die op de lange termijn is 
gerieht. Kernpunten zijn o. a. geen 
kapitalistische, maar een socialisti
sche samenleving, gericht op een 
evenwiehtiger welvaartsverdeling, 
nationalisering van de grond en van 
het verzekeringswezen, kortom een 
beter sociaal-economisch beleid. 
Over het algemeen verwijt men D' 66 
geen lange termijn politiek te hebben 
doch een sleutelen aan de marge. 
Vooral de sociaal-economische para
graaf uit het beleidsplan vindt men 
ver onder de maat. 
De bezwaren van de P. P.R. -led en lig
gen veelal op een ander vlak. Men 
vindt hier dat, zonder de staatsreehte
lijke vernieuwingen van D' 66, men 
makkelijker tot een P. V. P. zou ko
men. Waarom wordt niet geheel duide
lijk. Tevens vreest men dat (in de 
huidige situaties) door de vorming van 
zo'n P. V. P. de duidelijkheid naar de 
kiezer verloren gaat. 
Over een ding is men het eehter eens. 
In de toekomst moeten we heel duide
lijk prioriteiten stellen en we moeten 
streven naar een groter worden van 
de politieke bewustwording onder de 
kiezers. 
Een P. v .d. A. lid gaf de volgende om
schrijving van het woord socialisme 
(wat volgens mij de meest steekhou
dende was, na alles wat ik gehoord 
heb). Het socialistische principe is 
aanvaard, daar moeten we nu inhoud 
aan gaan geven. 
Van het woord socialisme straalt een 
zekere consistentie af die de mensen 
aanspreekt en tot pluriform denken 
brengt. 
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Verstandig Burgerschap 
Vrijblijvend 
Hierbij een antwoord op het schrijven 
van Henk Verhaar in de Democraat 
van juni 1971. 
In dit hopelijk goed gelezen schrijven 
komen drie hoofdthema's naar voren: 
a. Het institutionele wantrouwen in

haerent aan D'66. 
b. Het vrijblijvend zijn van D'66. 
c. Het gebrek aan organisatie van 

D'66 en het opheffen van dit ge
brek .. 

Wei, wat betreft onder c volledige 
instemming. We moeten maar eens 
Iaten zien dat we inderdaad efficient 
kunnen werken ook op dit onderdeel, 
hetwelk, willen we blijven bestaan 
zeer zeker niet het minst belangrijke 
is. 

De andere punten genoemd onder a en 
b zou ik echter van enkele kanttekenin
gen willen voorzien. 
a. Dat door de vice-voorzitter zo 

misprezen wantrouwen, hebben 
we dat nu juist niet zo hard nodig? 
Dat steeds weer opkomend wan
trouwen dwingt iedereen tegen wie 
dit uitgesproken wordt, binnen of 
buiten D166, altijd weer tot "be
zinning". Men moet altijd weer 
met argumenten proberen dit wan-

Een verandering teweeg brengen in de
ze maatschappij die essentieel is, 
nml. van produktie- naar consumptie
maatschappij die niet gericht is op 
winstbejag. 

Federatie 
Te omschrijving "progressieve volks
partij" ervaart men doorgaans enigs
zins beangstigend. Men is bang kiezers 
af te stoten wanneer dit te snel gaat. 
Over het algemeen wil men eerst via 
een federatief verband, op basis van 
los/vaste samenwerking, b. v. ge
zamenlijke werkgroepen, tot een 
P. V. P. komen, waarbij men denkt in 
een termijn van ongeveer 10 jaar. 
Voorwaarden voor die P. V. P. moeten 
dan zijn, een volkomen nieuwe aanpak, 
geen partij zoals momenteel vele poli
tieke partijen zijn en beslist geen op
telsomvanD'66, P.v.d.A. enP.P.R. 
Ook de progressieve konfessionelen en 
partijlozen moeten hierin opgenomen 
worden. 
Verder fundamentele veranderingen in 
de maatschappij, waarblj we aan 
moeten geven wat, hoe en waarmee we 
dit willen bereiken. 
Algemeen komt naar voren dat men 
een P. V. P. wel aanvaardbaar acht, 
maar dan wel in een situatie waarin 
we een distriktenstelsel hebben, waar
uit men konkludeert, eerst binnen de 
bestaande situatie naar een distrikten
stelsel en dan de P. V. P. oprichten. 
Een punt wil ik zelf als conclusie neer
leggen. Dit soort vergaderingen kan 
het best in sekties of gespreksgroepen 
houden, daar het met zo'n 30 11. 40 aan
wezigen vrij moeilijk wordt een zin
nige discussie te voeren. 

DEMOCHAAT 

trouwen om te zetten in vertrouwen 
en is dat nu net niet de kern van 
de zaak? 
De organisatie hoort zakelijk in 
orde te zijn en hoeft hier niet on
der te lijden, maar a. u. b. laat 
D'66 zijn "gezonde wantrouwen" 
behouden. Het is m. i. een onmis
bare katalysator. 

b. Onze voortdurende vrijblijvend
heid. Ook dat is iets wat onmis
baar is. Vrij blijven, wat is ef
fici~nter dan dat. Het geeft ons de 
mogelijkheid tot flexibiliteit en 
aanpassing. Alle andere partijen, 
ja alle, gaan mank aan gebrek aan 
vrijheid, kunnen daardoor niet snel 
tot de kern van de problemen door
dringen en door hun vastgeworteld 
zitten in alle mogelijke vormen 
van establishment kunnen ze geen 
slagvaardig antwoord geven. 

Beste vice-voorzitter, laat ons onze 
vrijblijvendheid en ons institutionele 
wantrouwen, maar geef ons een 
hechte organisatie waar deze twee 
eigenschappen pas werkelijk tot hun 
recht kunnen komen. 

met vriendelijke groeten 

N. de Beer Veltman 
Oosterhout. 

Open brief aan de 
vice-voorzitter 

Beste Henk, 

Met veel belangstelling heb ik je 
artikel in het juninummer van Demo
craat gelezen. In grote trekken kan ik 
het wel met je eens zijn, maar t6ch 
wil ik graag een paar opmerkingen 
maken. Je schrijft dat we het institu
tionele wantrouwen moet afzweren en 
dat het nodig is vertrouwen te scherr
ken in anderen. (zoals je nader om
schrijft: in eigen organisatie in 
anderen.) 
Nu geloof ik, Henk, dat dit twee zaken 
zijn die altijd iets met elkaar te rna
ken hebben en dat je ze vrijwel in elke 
organisatie zult tegenkomen. 
Echter: onze partij (want we mogen 
met 17 volksvertegenwoordigers toch 
wel op deze titel aanspraak maken) 
kent een andere structuur. Dank zij 
onze eigengereidheid. 
En d~t wat bij jou als bestuurslid als 
wantrouwen overkomt is in de struc
tuur van D'66 een vorm van inspraak. 
Terecht. 
Als we na een vijftal jaren gaan inzien 
dat het niet werkt zoals we dat zo 
graag willen, wel, dan gaari we het 
anders doen. En als ik goed ben inge
licht is daartoe een commissie aan 
het werk (ik meen sinds januari) en 
daar zullen we dan wel binnenkort 
iets van horen. Of niet. De tijd zal het 
leren ....... . 
Maar je moet je bij dit alles natuur
lijk wel een paar dingen afvragen. Ten 
eerste: als je over vertrouwen spreekt 
moet er ook een vertrouwensbasis 
zijn. En ten tweede: zijn de mensen in 
het hoofdbestuur in staat zich waar te 
maken en zodoende dat vertrouwen te 
krijgen? 
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Het antwoord op de eerste vraag is 
zonder meer: ja! Het congres in Am
sterdam heeft dat zeer duidelijk be
wezen. De belangrijke resolutie van 
het hoofdbestuur werd met overwel
digende meerderheid aangenomen. 
Beter kan het niet. 
Maar het antwoord op de tweede vraag 
luidt van mijn kant: Neen! De hoofd
bestuursleden zijn niet in staat organi
satorisch, te besturen. 
En nu ken je mete goed, Henk, om te 
weten dat dit niet een persoonlijke aan
val (op wie dan ook) op de leden van 
het hoofdbestuur is. Ik bedoel te zeg
gen: het ontbreekt het hoofdbestuur ten 
enenmale aan mogelijkheden, tijd en 
middelen om de taak optimaal te ver
richten. Het blijft amateurisme van 
het zuiverste water. Hoe goed bedoeld 
ook ..... En hoeveel waardering 'ik, 
ondanks alles, voor het werk van de 
hoofdbestuursleden ook heb ....... . 
En dit nu, Henk, moet veranderen. 
En wel zo spoedig mogelijk. 
Er is helaas slechts Mn middel dat 
ons kan redden en dat is: GELD. 
De grote vraag is echter of we voor 
de democratie willen betalen. Er over 
praten is niet zo bijzonder moeilijk. 
Zolang de gemiddelde contributie op 
een niveau ligt waarvoor je nog niet 
eens supporter van een plaatselijk 
voetbalvereniging kunt worden, zie ik 
ge hoofdbestuursorganisatie als een 
utopie ....... . 
Er moet met geld voor worden gezorgd 
dat: 
a. er een goed leesbaar blad komt dat 

de led en politieke informatie geeft. 
En niet alleen maar zo te hooi en 
te gras rond een congres. (En we 
behoeven dan niet om de tonen hoe 
progressief we wel zijn, op de bui
tenzijde de striptease van een eer
ste kamerlid in beeld te brengen. 
Een goede foto van b. v. het laatste 
congres zou meer functioneel zijn) . 

b. Een gedeelte van het hoofdbestuur 
uit bezolgdigde functionarissen be
staat. Slechts op deze wijze is het 
mogelijk politiek de vinger aan de 
pols te houden. 

c. er geld beschikbaar is voor alle 
activiteiten die we, willen we 
blijven voortbestaan of een werke
lijke inbreng in een "Volkspartij 
zonder -ismen" hebben, zo dringend 
nodig hebben. Ik noem je: publici
teit, ledenwerving, geld voor de 
werkgroepen enz. enz. 
Weet je hoeveel we nodig hebben? 
Kijk dan maar eens naar het con
tributieschema van de P. v. d. A en 
projecteer dat op de situatie in 
D'66. 

Ik hoop dan ook van harte dat het 
hoofdbestuur op het eerstvolgende con
gres met een fikse contributiever
hoging naar voren komt. Doerr we dat 
niet, Henk, d:in geloof ik dat we er 
binnen afzienbare tijd bijzonder slecht 
aan toe zullen zijn ........... . 
Hierbij ook nog een artikeltje uit NRC
Handelsblad van 28 juni. Zo wordt er 
tegen D'66 aangekeken. Niet ten on
rechte overigens. 
Met goede groet van huis tot huis. 

R. Kant 
Amstelveen 
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Nieuwe hoofdbestuursleden gevraagd 
Volgens het Huishoudelijk Reglement moet het hoofdbestuur 
eenmaal per jaar voor minstens de helft aftreden, met de 
mogelijkheid herkozen te worden als men twee jaar of 
korter in het hoofdbestuur heeft gezeten. 
Een en ander houdt in dat we minstens elf kandidaten nodig 
hebben voor diverse funkties, waarvan er twee in funktie 
gekozen moeten worden, nml. de voorzitter en de sekre
taris politiek. Deze twee mensen hebben hun uiterste ter
mijn uitgezeten in dit bestuur. 

We gaan weer een bijzonder spannend en attraktief jaar 
tegemoet. Ondermeer de onderhandelingen met de PvdA en 
de PPR en de kommunikatie binnen D'66. 
Dit betekent een onvoorstelbare hoeveelheid werk en veel 
vervelende klusjes, die nu eenmaal gedaan moeten worden, 
daar er veel werk op weinig mensen neerkomt. Maar aan 
de andere kant ook vele goede politieke diskussies, veel 
kreatief werk en een heleboel plezier. 
We zijn per definitie toch een partij waar vele gekke denk
beelden nog uitgevoerd kunnen worden ook. 

Gezocht 
Kortom, we zoeken een voorzitter, sekretaris politick en 
lieden met een organi~atoriese, politieke, kreatieve en een 
propagandistiese inslag, die bereid zijn een jaar lang veel 
vrije tijd aan D'66 te besteden. 
Je moet ook over een aardige hoeveelheid geld beschikken, 
want vergoeden kunnen we helemaal niets. We vragen ai
leen maar en bij voorkeur veel energie, tijd en geld. 
Hoewel de kosten wel aftrekbaar zijn van de inkomstenbe
lasting. 

Maar aan de andere kant geeft het ook veel voldoening om 
mee te helpen van D'66 een goed geleide politieke partij te 
maken. En dat soort mensen hebben we juist hard nodig. 
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 15 september door 
een aangetekend schrijven te zenden aan het landelijk 
sekn:itariaat, Keizersgracht 576 te Amsterdam. 
Graag op buitenzijde envelop vermelden: kand. hoofdbe
stuur. Ieder lid van D' 66 kan zich voor het hoofdbestuur 
kandidaat stellen. 
Het lidmaatschap van het HB is echter onverenigbaar met 
andere partijfunkties (behoudens werkgroepen) en met het 
lidmaatschap van de staten-generaal, prov. staten of ge
meenteraden van een gemeente met meer dan 100.000 in
woners. 

Peter Hijmans. 

De roep om democratisering 
Van verschillende fracties ontvingen wij verzoeken om in
formatie, die op dit moment bij ons (nog) niet ter beschik
king is. 
Daarom onderstaande vragen aan !eden van P. S. -en raads
fracties in den lande: 

1. Welke gemeenten hebben reeds een openbare rondvraag 
bij raads en/of commissiezittingen en hoe zijn de er
varingen daarmee? 

2. Welke gemeenten c.q. provincies hebben een 
a. reglement 
b. algemene politieverordening, 
welke modern van aanpak en opzet is een dusdanig ge
democratiseerd, dat zij een voorbeeld zou kunnen zijn 
voor andere? 

3. Er is behoefte aan een overzicht over w~lke onderwijs
problemen op dit moment door wie worden of zijn uitge
werkt. 

4. Om een totaal overzicht te maken van alle nota's over 
openheid en openbaarheid (m. b. t. gemeente/provincie
beleid) zijn wij ''in'' voor die nota's die nog niet op het 
landelijk secretariaat bekend zijn. 

In het algemeen blijven wij in verwachting van alle nota's 
van meer dan enig plaatselijke interesse, voor Uw aller 
nut. 

Namens de C.C.R.S.F., 
W.Dik 

Ledenwerving is harde noodzaak 
D'66 heeft te weinig leden om op het huidip;e niveau van 
diensten en aktiviteiten te kunnen blijven bestaan. Het is 
zo dat na de eerste aanloop naar zo'n 6500 leden er weinig 
aanwas meer is geweest. 
Wel zijn de kosten gestegen zoals overal en hebben we onze 
werkzaamheden uitgebreid. 

Het is dus duidelijk dat er problemen van voornamelijk 
financil:lle aard dreigen of reeds voor de dcur staan. Deze 
kunnen ons totaal vernielen. Het is ook duidelijk dat de 
leden van D'66 onder de ca. 400.000 nederlanders, die op 
28 april 1971 op ons stemden, een grote groep van nieuwe 
leden moeten kunnen vinden. 
Deze mensen staan positief achter ons. Ilet is nu zaak hen 
naast ons te krijgen. 

Het hoofdbestuur vraagt de leden SEPTEMBER 1971 vooral 
te gebruiken voor LEDENWERVING 

Tijdens het over leg met de afdelingen dat op 15 juni j .l. is 
gehouden is uitvoerig over deze zaak gesproken en is toen 
gepoogd duidelijk te maken dat het vooral om een persoon
lijke zaak gaat. 

De boodschap, het verhaal van D'66 is niet iets wat je in 
advertenties kunt overdragen, gesteld dat we daar geld 
voor hebben. Voor radio en TV gaat dat beter maar die 
hebben we dikwijls voor andere zaken nodig. 
Bovendien zijn dit allemaal massale onpersoonlijke metho
des om een persoonlijke vraag te stellen: Word lid van D'66 

Deze persoonlijke vraag kan alleen maar persoonlijk ge
steld worden. Vandaar mi deze vraag via de Demokraat aan 
U !eden van D'66 om met Uw afdelingsbesturen en anderen 
U in te zetten om in september 1971 ons ledental aanzien
lijk maar dan ook echt aanzienlijk uit te breiden. 

Suggesties 
Deze persoonlijke aktiviteiten zijn een goede organisatie 
waard, waarvoor wij U de volgende suggesties geven. 
Ga eerst eens na wie U het beste kunt benaderen voor dit 
lidmaatschap. HetiS in elke gemeente bekend waar onze 
kiezers wonen. Het moet dan mogelijk zijn aan te geven 
wie in zo'n gebied of groep in eerste aanlcg bereid zijn lid 
te worden van een politieke partij en dan van D' 66. 
Daarom is het nodig te bedenken waarom iemand lid zou 
worden. 

Onze kiezers zijn mensen die kritisch staan tegenover het 
oude bestel en dus ook tegen de oude vormen. Onder die 
oude vormen vallen ook "lidmaatschappen" van wat dan 
ook ..... 

Vervolgens moet dan worden vastgesteld wat we te bieden 
hebben. We hebben de witte boekjes, de programma's en 
de beleidsplannen. We hebqen de daden van onze gemeente
raadsleden en de led en der andere frakties. 
Daaruit moet een verhaal kunnen komen waarom iemand 
mee wil gaan doen. 
Meedoen betekent natuurlijk betalen maar vooral aktief 
meedoen. Het is goed denkbaar dat U deze vragen behandelt 
als groep. 

Ret is logisch als U ook als groep de ledenwerving aanpakt. 
Bij alle aktiviteiten die we ooit ondernamen, zoals huis
kameravonden, verspreiding van folders, plakken en ont
plakken (zoals bv. in Rotterdam) wordt steeds uitgegaan 
van een groep. Het is waarschijnlijk dat dit een heel goede 
methode is want naast alle individuele gc~;prekken met 
vrienden, bekenden en relaties is dit opercren als groep 
op zichzelf al een stimulans om tot iets tc komen. 

Wij vragen U daarom zowel rechtstreeks in eigen kring 
mensen te vinden voor onze partij als in groepen in de af
delingen te gaan optreden. Het HB zal er voor zorgen dat 
in de radio-uitzending op 3 september en in de TV -uitzen
ding op 1 september een ondersteuning voor deze afdelings
Jedenwerfaktie wordt gegeven, terwijl tevcns gepoogd zal 
worden in de pers aan onze aktiviteiten hckendheid te ge-
ven. 

Mogen we op elkaar rekenen in 
deze ledenwerving 1 Henk verhaar 
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Mededelingen van het hoofdbestuur 
Het schema voor de "open studiedagen", zoals die voor dit 
jaar gepland, is : 
4 september - progressieve volkspartij. 

18 september - gewestvorming. 

2 oktober - "drugs" 

11 december - ekonomie en inflatie. 

De laatste drie dagen worden gehouden in het conferentie
oord JEUGDLAND- ZUTPHENSESTRAAT 9 te ELLEKOM 
(GLD.). 

Op 5 en 6 november 1971 wordt er een kongres gehouden 
met organisatorische en politieke inhoud. 
Dit kongres wordt ook in gelderland gehouden en wei in 
"Flevohof" te ELBURG. 
;)fad ere mededelingen hie rover in de volgende Demokraat. 

0p het weekend van het hoofdbestuur heeft het bestuur de 
volgende besluiten genomen. 
Het bestuur zal bevorderen dat er een vertegenwoordiging 
van D'66 in de Ned. politieke jongeren kontakt raad komt. 
Het septemberkongres wordt naar november verplaatst. 
Het HB geeft (op verzoek van de werkgroep buitenland) een 
verklaring uit over de ontwikkelingshulp. 
Er zullen zo regelmatig mogelijk (voorzover de financi{ln 
dit toelaten) Demokraten verschijnen met een optimale in
formatie. 

Het dagelijks bestuur vergaderde op 3 juli j .I. en kwam tot 
de volgende besluiten. 
De drugnota zal rond 8 juli gepubliceerd worden. 
Er zullen door de beide kamerfrakties en de P. S. fraktie 
van Noord-Brabant stappen ondernomen dienen te worden 
n.a.v. de akties in Waalre. 
In september zal er een grote ledenwerfaktie opgezet wor
den. 

Een ieder wordt dringend verzocht om mee te helpen 
nieuwe !eden aan te brengen daar we anders financieel niet 
Ianger rond kunnen komen. Hiervoor zal er iedere maand 
een ledenwerfcoupon in de Demokraat staan. Werkt U allen 
mee om van D'66 een grote partij te maken. 

Begin september wordt het ledenbestand op wanbetalers 
nagegaan en eenieder die in 1970 niet heeft betaald, krijgt 
een aanmaning. Wordt daar niet op gereageerd dan zal tot 
afvoering uit het ledenbestand worden overgegaan. 
Als U ons vee! werk en kosten wilt besparen, betaalt u dan 
zo snel mogelijk uw kontributie, voorzover u dit nog niet 
heeft gedaan. 

Peter Hijmans 
sekr. organisatie a. i. 

kommunikatie binnen D' 66 
Op een van de laatste hoofdbestuursvergaderingen kwam 
naar voren dat er momenteel weinig of geen kontakt was 
tussen het hoofdbestuur en de afdelingen(leden). Een 
uiterst onbevredigende zaak, daar er een optimaal kontakt 
tussen de afdelingen en het bestuur hoort te zijn om een 
goede inspraak mogelijk te maken. 
Een lid van een partij hoort toch meer te doen dan aileen 
een maal per jaar een handtekening onder een girokaart te 
zetten. Besloten werd dat we zouden streven naar meer 
kommunikatie voor iedereen binnen D' 66. 

Uiteraard een schoon streven, maar hoe dit te realiseren 
in de praktijk? 
Allereerst werd een kommissie (de zoveelste) benoemd om 
van de Demokraat weer een leesbaar blad te maken en te 
zorgen dat dit blad regelmatig verschijnen gaat met een 
maximale informatie voor de !eden. 
Het resultaat hiervan ziet u nu voor u liggen. 

lnformatie 
Het volgende probleem waar wij op stuiten was een betere 
informatie aan de afdelingen. Een moeilijk punt werd daar 

de meeste hoofdbestuursleden in het westen van het land 
wonen. Na vele diskussies werd het idee aangenomen (van 
Beekmans) om ieder HB lid een achttal afdelingen toe te 
wijzen. Deze HB !eden gaan nude vergaderingen van deze 
afdelingen bijwonen, geven daar informatie over wat er in 
het HB gebeurt, inventariseren en begeleiden de gesprekken 
met de PvdA en de PPR en kunnen de problemen uit de af
delingen in het HB ter sprake brengen. 

Om de afdelingen het geven van informatie aan de !eden te 
vergemakkelijken stuurt de sekretaris organisatie regel
matig een bulletin genaamd "afdelingsnieuws" rond aan de 
afdelingen, met aller lei nieuws -,anuit het HB en de beslui
ten die het HB op vergaderingen neemt. 
Sommige afdelingen hebben hierin aanleiding gezien een 
bulletin naar de !eden te zenden waarin deze en andere in
formatie, instaat. E en initiatief dat wij, uiteraard, van 
harte steunen. 

Op deze wijze hopen wij het kontakt tussen bestuur en !eden 
de komende tijd te verbeteren en te brengen op een peil 
waarop dit behoort te staan. 
Bij uw afdelingssekretaris/resse ligt ter inzage een lijst 
waarop vermeld staat welk HB lid voor uw afdeling zorgt. 

Peter Hijmans 
sekr. organisatie a. i. 

Van de afdelingen 
afdeling HEEMSTEDE: 
per 24 april is het sekretariaatsadres van deze afdeling ge
wijzigd in: dhr. G.J. Hoogeveen, Spoorzichtlaan 12, Heem
stede. tel. 1546. 

afdeling WOERDEN: 
op 17 juni is de afdeling Woerden opgericht. Na de vakantie 
wordt er een afdelingsbestuur gekozen. Voorlopig kontakt
adres: dhr. B.S. Koeleman, Hobbemastraat 7, Woerden. 
Tel. 03480-5706. K 070-814801. 

afdeling Amsterdam: 
op de ledenvergadering van 15 juni zijn de volgende be
stuursleden gekozen: 
voorzitter: dhr. R. M. Voncken, van Nijenrodeweg 354, 

Amsterdam. tel. 020-426323. 
!eden : dhr. E. C. Bakker, Elandsgracht 29", 

Amsterdam. 
dhr. E. Klinkert, Statenjachtstraat 76, 
Amsterdam. 
dhr. J. Limper, Zilverberg 26, Amsterdam. 

afdeling Maarssen: 
kontaktadres is per 15 juli: 
mevr. J. W.C. Bol-Doeleman, Stationsweg 13, Maarssen. 
tel. 03465-1916. 

afdeling Zeist. 
met ingang van 30 juni j .I. is het sekretariaatsadres van 
Zeist: 
dhr. C. M.G. Breur, Platolaan 29, Zeist. 

afdeling Almelo. 
per 30 juni is het adres van het afdelingssekretariaat als 
volgt: 
dhr. A.H.Arts, Wierdensestraat 36, Almelo. 
tel. 05490-15326. 

Op de ledenvergadering van de afdeling Noord- en Midden 
Zeeland op 4 juni jl. is het volgende bestuur ge(her)kozen: 
Voorzitter: A.A. van Dijk, Molenweg 61, Oost-Souburg 
(Gemeente Vlissingen) 01183-2067. 

Secretaris: G. J. Swiers, Mosselkreekstra.at 3, Middelburg. 
01180-4621. 

Penningmeester: J.P. C. van Helder en, Coosje Busken
straat 54, Vlissingen, 01184-4776. 

Led en: Mevrouw A. P. Kapenga-Hagen, Berkenstraat 2, 
Goes. 01100-8770. 
Drs. O.H.v.d. Wey, Weststraat 54, Koudekerke. 01185-1685. 



BON VOOR EEN OPEN STUDIEDAG 

Ondergetekende wenst aan de open studiedag op 4 september in gebouw Palace te Rotterdam 
deel te nemen. 
De kosten bedragen f 5, - welke bij vooruitbetaling voldaan dienen te worden op giro 1304900 
t.n.v. D'66. 

naam: 

adres: 

plaats: 

handtekening: 

invullen, uitknippen en opzenden aan D'66, Keizersgracht 576 te Amsterdam. 
S. v.p. op girostrook vermelden. P. V. 4/9. 

DEELNEMERSBON VOOR DE OPEN STUDIEDAG OVER GEWESTVORMING 

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de studiedag over gewestvorming op 18 september 
a. s. in J eugdland te Ellekom. 
De kosten bedragen f 10,- inclusief koffie en broodmaaltijd, welke vooruit voldaan dienen te 
wordenopgiro 1304900t.n.v. D'66, metvermeldingvanG.W. 18/9. 

naam: 

adres: 

plaats: 

handtekening: 

invullen, uitknippen en opzenden aan D'66, Keizersgracht 576 te Amsterdam. 

0'66 HEEFT U NODIG OM EEN STERKE PARTIJ TE WORDEN 

Een voorwaarde om een sterke partij te worden, is het hebben van veel leden. Deze 
leden stellen ons in staat om onze idee~n uit te voeren. 
Een goede organisatie staat of valt door zijn financi~n. 
Om financieel goed te draaien zijn led en nodig. 
Daarom, werkt u allemaal mee om zoveel mogelijk leden aan te brengen. 

DANK U WEL. 

naam: ...•...................................... man/vrouw. 

adres: 

plaats: · · · · ..................................... tel. : ............... . 

geeft zich opals lid van D'66. 

handtekening ..................... . 

uitknippen, invullen en opzenden aan: D'66, Keizersgracht 576 
Amsterdam. 

De sluitingsdatum voor de kopij voor de volgende Demokraat is 26 augustus 1971 
het redactieadres: redactie Demokraat, van Trigtstraat 24, Den Haag. 
Kopij die later binnenkomt wordt niet meer geplaatst. 
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eindredacteur: 
Jan G. Huygens 
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DEMOCRAAT september 1971 -

MET D'66 DE POLDER IN 

MET D'66 DE POLDER IN. 

Sinds enige maanden staat in Elburg Nederlands nieuwste 
congresoord Flevohof, opgezet als een grootse landbouw
manifestatie, waar eenieder het landbouwbedrijf beter leert 
kennen dan van de schoolboekjes uit ooit gebeurd is. 

Deze ruimte is ook zeer geschikt als conferentie-en con
gresruimte. Door een verwijdering van de expositierekwi
sieten beschikt men over een grote moderne vergader
ruimte. 
D'66 is de eerste partij die hier een congres gaat houden. 
Dit gaat een congres worden in een unieke accomodatie, 
een hypermoderne zaal met allerlei facciliteiten zoals een 
gesloten televisiecircuit, een landelijke omgeving en 
toch-met bus en/of auto maar tien minuten van de hotels in 
Nunspeet en Vierhouten. 

Iedereen in Flevohof is enthousiast dat D'66 er een congres 
komt houden en wil meewerken er een succes van te maken. 
Er is een bewaarplaats voor de kinderen, vijf kennels voor 
congresgangers die hun honden niet t'rruis will en laten etc. 

Wij wensen U een goed congres en een aangenaam verblijf 
in de polder toe. 

Namens de congreskommissie. 

Peter Hijmans. 

Congresagenda 
Zaterdag 6 november 1971 

09.30-10.45 Inschrijving 
10.45-11.00 Opening door J .A. P.M. 

11.00-11.45 

11.45-12.00 

12.00-12.30 
12.30-13.30 
13.30-16,00 

16.00-17.00 

17.00-17.30 

17.30-18.00 
18.00-20.00 

20.00-22.00 

22.00-22.10 
22.30-

Beekmans 
Installatie van de kongres
voorzitter 
Huishoudelijke mededelin
gen 
Rede van H.A.F.M.O. 
van Mierlo 
Organisatorisch jaarver
slag 
Politiek jaarverslag 
Lunch 
Diskussie Progressieve 
Volkspartij 
Reglementen verkiezingen 
Tweede Kamer 
Financieel Jaarverslag en 
Begroting 
J eugdorganisatie 
Diner 
Presentatie H. B. -kandi-
daten 
Voortzetting diskussie 
Progressieve Volkspartij 
Sluiting eerste dag 
Fe est 

Zondag 7 november 1971 

10.00-10.15 Opening tweede dag 
10.15-11.00 Struktuur partij 
11.00-11.15 Politieke stichting 
11.15-11.45 Steekproef 
11.45-13.00 P. V. P. 
13.00-14.00 Lunch 
14.00-16.00 P.V.P. 
16.00-16.15 Stemming DB 
16.15-16.45 Beekmans 
16.45-17.00 Sluiting 

Kopij 
Kopij voor het volgende nummer 
van "Democraat" moet woensdag 
6 oktober in bezit zijn van het 
landelijk secretariaat. Keizers
gracht 576,Amsterdam. Later 
aangeboden tekst blijft liggen. 
De eindredactie van dit blad ac
cepteert aileen kopij die is ge
typt. Dubbele regelafstand en 
brede kantlijn aan beide zijden van 
de tekst wordt op hoge prijs ge
steld. 
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PARLEMENT OF PLATFORM? 

door H. P. M. Strijers 

De Democraat van juni 1971 gaf een 
fraai beeld van de crisis waarin D'66 
verkeert. De vice-voorzitter meent dat 
de leden zich dienen op te werken tot 
vertrouwen in de organisatie. Uit 
Apeldoorn kwam daarentegen een voor
stel tot een betere methode om de leden 
te betrekken bij wat in en om D'66 ge
beurt. De (tweede) secretaris-organisa
tie wees onmiddellijk op het mandaat 
dat aan het bestuur is gegeven. En een 
ander (hoofd)bestuurslid vraag ver
bijsterd "Wat willen jullie nou?" 
Boeiende variaties op het thema "zo
veel hoofden zoveel zinnen". 

De kwestie is dat D'66 weliswaar een 
voortreffelijk initiatief heeft genomen 
met continu-enquete en steekproef
onderzoek, maar nog geen weg heeft 
gevonden om de 'de burgers bij het be
stuur' te brengen. Een zgn parlement 
verschaft geen remedie. Aan het 
landelijk schimmenspel heeft D'66 nu 
juist zijn ontstaan te danken - en waar
om zou die vertoning vervolgens in de 
verzetshaard realiteitsgehalte krijgen? 
lnstitutionele completeringen, zoals 
een eigen voorzitter die informatie ont
vangt, vergaderingen op eigen initiatief 
en zelfs permissie om rekening en ver
antwoording te vragen, verdoezelen 
hoogstens het feit dat slechts enkele -
en~ - led en een nauwere relatie 
winnen. 

Effect 
De gedachte blijkt daarmee principieel 
onzuiver. Deze heeft overigens wel een 
verhelderend effect opgeleverd. Want 
in die parlement-methode valt vrij 
duidelijk de trits van opinie-peiling 
naar opinie-vorming tot besluit-vorming 
te herkennen. Er staat dan ook dat het 
eventuele parlement niet zal tornen aan 
bet bestaande congres; bij wijze van 
uitzondering zal het soms een standpunt 
formuleren 'namens D'66'. Allicht 
niet- formeel is dat onmogelijk. 
Toch ligt dMr de logische uitslag van 
de rede~tering. Exit betere methode! 

Maar er is licht geworpen op een 
kloof in de situatie, en nu moet er 
iets gebeuren. Als reactie cq follow 
up wordt vanuit het bestuur snel en 

i soepel de 'uitgangsfilosofie' be-
vestigd: meer mens en bij D' 66 betrek
ken. Wat is dan de steen der wijs
heid? lnderdaad - communicatie, 
dwz 
op papier: 
informatie over denken en doen van 
bestuur en fracties, 
mondeling: 

aan het congres 'geven van informa
tie' - op vergaderingen met afdelin
gen (= bestuurders onder elkaar) dis
cussie en wisselwerking - bij regionale 
contacten 'mensen informatie geven 
en zelf op de hoogte blijven'. 
Ziet U het voor U? 
Scherp geformuleerd - nodig ten be
hoeve van de idee achter D'66 - komt 
het erop neer dat 'het bestuur' binnen 
de perken van zijn. bevoegdheid moet 
kunnen bezigzijn, en dan kan vertel
len en luisteren. 

Denktrant 
Een bekende benadering, die ondanks 
alle goede wil een symptoom lijkt van 
een volstrekt verouderde denktrant. 
- Voor de goede orde: andere sym
tomen staan in de juli-Democraat (1) 
'meer inhoud moet worden gegeven 
aan het van 'onder op' denken (want) 
we hebben te veel aandacht gehad 
voor onze juiste ideelln en te weinig 
voor de alledaagse zorgen van de 
burger' (2) 'het ontstellend gebrek 
aan publiciteit dat de experimentele 
steekproefvergadering heeft gehad 
(in) een partij die het ernstig meent 
met de interne communicatie' - Ver
klaart dit, waarom de geest van open
heid die met D'66 zijn entree maakte, 
gaandeweg verstarde tot een puur 
stijl-verschil met de partijen -oude
stijl? Wij zijn kennelijk niet op de 
goede weg geraakt met de toepassing 
van enkele technieken. Die hebben 
geen wezenlijk alternatief geboden 
voor het denken-vanuit-het-bestuur. 

Er dient expliciet een andere 'uit
gangsfilosofie' te worden ontworpen 
- volgens welke niet het bestuur cq 
een of ander programma, maar de 
leden het uitgangspunt vormen. 

Laten we een heilig huis bestormen. 
Enquetes en samples zijn voor !open
de zaken nauwelijks relevant - omdat 
en zolang z~lfs in D'66 de mening van 
het geheel buiten het gezichtsveld ligt. 
De partijen van het oude bestel voelen 
zich door zo'n hiaat allerminst be
lemmerd. Daar is het bestuur de 
partij, en dat heeft zijn eigen gezichts
veld. Maar D'66 ontstond toen de ge
zagsstructuur ontoereikend bleek -
66k wat de partijen betreft. Als D'66 
het beter wil doen, moet D' 66 het 
anders doen. 

Het begin werd vermeld: denken van
uit-de-leden. Men mag dit begin niet 
afdoen met modieuze kreten als in
spraak of reeds versleten termen als 
medezeggenschap. De harde betekenis 
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ligt in de tegenstelling met 'vanuit 
het bestuur cq het programma'. Ei
genlijk klinkt het begin zo logisch, dat 
het t~ vanzelfsprekend wordt: "Wat 
willen jullie?" Die vraag dient men, 
letterlijk en over de hele linie, te 
stellen. 
Wat willen de !eden van D'66? 
Dat moeten we weten, en rubriceren, 
en operationeel maken. Daaruit ont
staat een platform. Daarna komt 
organisatie, en communicatie, en 
participatie, en wat U voorts wilt 
invullen voor 'de !eden erbij betrek
ken'. Een moderne partij steunt op 
de behoefte bij de burgers. Welnu -
bepaal eerste die behoefte. 

lncrowd 
We staan voor die taak niet met ge
heel lege handen. In de conceptie van 
marketing is - zeker, zeker, uit 
hoofde van vuig-kapitalistische winst
oogmerken - een systeem ontwikkeld, 
dat de belangen van de een met de 
belangen van de ander poogt aaneen 
te sluiten. We zouden er in de politiek 
iets van kunnen leren. Dat systeem 
zou een basis kunnen geven aan het 
besef, dat bestuurders en kamerleden 
een incrowd vormen die door hun 
voortdurend bezigzijn als het ware 
een eigen leven leiden, los van de le
den. 
Misschien zijn ze voor op de leden; 
maar zeker zijn ze achter bij de 
managers van onze maatschappij. 

In deze crisis-periode is D'66 beslist 
niet toe aan institutionalisering, en 
dus niet aan vertrouwen in de organi
satie. Bovendien is communicatie in 
feite nog nergens werkelijk mogelijk, 
en dus is 'zo verantwoord als tech
nisch mogelijk' strikt genomen on
verantwoord. We kunnen slechts 
streven naar een adequate techniek, 
en trachten ons te hoeden voor 
Kurieren am Symptom. We zouden 
tenslotte helder onderscheid moeten 
maken tussen zgn politieke doeleinden 
in 's lands belang - waar we aileen of 
met anderen achteraan hollen - en in
terne doeleinden. 
Werktitel bv: een moderne politieke 
partij als proces van belang naar be
leid. 
Onduidelijk? Tja, wat wilt U! 
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KABINET BIESHEUVEL 
SLAP VAN START 

De eerste krachtmeting tussen het Kabinet Biesheuvel en de Tweede Kamer (3, 4 
en 5 augustus) zal niet de geschiedenis ingaan als een eclatant gebeuren. De nieuwe 
regeringsploeg, nog niet ingewerkt in de politiek belangrijke details, volstond bij 
monde van Biesheuvel met een betrekkelijk vage verklaring die na de publikatie 
van de formatiestukken weinig nieuws bevatte. Gevolg was dat de kamer en met 
name de progressieve oppositie weinig tegenspel kon leveren. Pas dit najaar met 
de miljoenennota en de begrotingshoofdstukken voor 1972 wordt het menens. Toch 
werd in augustus al duidelijk dat de oppositie aan kracht heeft gewonnen, dat de 
regeringsfracties gedeeltelijk zijn onthoofd en dat het kabinetsbeleid een gebrek 
aan cohesie vertoont en bepaald niet van harmonie straalt. Biesheuvel heeft van 
zijn eerste optreden als premier zeker niet de one-man show gemaakt die men er, 
ook bij de oppositie van verwachtte. 

Machtsvorming 
Van Mierlo wees er in zijn bijdrage op 
dat de bij de vorming van het nieuwe 
kabinet geheel voorbij is gegaan aan 
de twee essentialia waarop de machts
vorming behoort te berusten. (1) De 
machtsvorming is niet gedomineerd 
door de wil van de kiezers, maar door 
die van de politici; (2) de machts
vorming is niet ondergeschikt geweest 
aan wat bestuurlijk moet gebeuren -
integendeel, in veel gevallen is dat 
wat gebeuren moet ondergeschikt ge
maakt aan de verwerving c. q. behoud 
van de macht. Voordat de verkiezings
campagne begon bleken de regerings
partijen definitief iedere werkelijke 
vernieuwing van het staatsrechtelijke 
bestel te weigeren. Dat was voor D'66 
een van de belangrijkste drijfveren 
om samen met PvdA en PPR nog iets 
te realiseren van onze gedachte: zo
veel mogelijk direkte beslissing van 
de kiezer over beleid, mensen en 
macht. Belangrijk voor het verkiezings
beeld is verder de inflatiebewustheid 
onder de kiezers. Het nieuwe kabinet 
reageert daarop met een serie me
dedelingen die duidelijk maken dat de 
zaken onder het kabinet-De Jong vol
ledig uit de hand zijn gelopen. Derde 
aspect van de verkiezingen is de entree 
van Drees jr. Daarmee vormt zich 
voor het oog een direkte relatie tussen 
de hoogte van de overheidsuitgaven en 
de inflatie. Deze relatie beheerst ver
volgens het verkiezingsbeeld en de 
maatregelen die de regering nu voor
stelt. Uit exacte gegevens blijkt dat 
die relatie veel genuanceerder is en 
dat het beeld een vertekening is. 
Volgens Van Mierlo is er dan ook 
meer aan de hand: er is een flinke 
portie overwonnen geachte aversie 
aan het terugkeren tegen een relatief 
hoog en stijgend niveau van overheids
uitgaven. 
Het vierde punt dat de verkiezingen 
heeft beheerst is het achterhouden 
van de werkelijke gegevens over de 

kosten van het ongewijzigd beleid. 
Als de leiders van de regeringspar
tijen niet hadden gezwegen zou het 
beleid van het kabinet DeJong zijn af
gekraakt en zouden de konfessionelen 
nooit een geloofwaardig vooruitstre
vend programma hebben kunnen pre
senteren. Nu is de ontknoping na de 
verkiezingen gekomen: een accoord 
zonder duidelijke cijfers, ruimtebe
rekening en uitsplitsing met een lijstje 
prioriteiten die ongeveer alles be
strijken maar niet in volgorde van be
langrijkheid staan. 

Samenleving 
"Als ik het accoord (van Steenkamp) 
plaats tegen de achter grond van de 
echte levensgrote nieuwe problemen 
van onze samenleving, de kernpro
blemen van de heer Biesheuvel, dan 
moet ik zeggen dat praktisch geen 
spat terug te vinden is van de inspira
tie die nodig is om de problemen te 
gaan aanpakken en verraden kleine in
dicaties dat men langs de urgentie van 
kernproblemen heen is getrokken". 
Zo ontbreekt in de paragraaf over het 
milieu het integraal verband, de rela
tie tot onze economische groeiproces
sen, de becijferingen. De instelling 
van het nieuwe ministerie van Milieu
beheer en Volksgezondheid voldoet 
aan een alom gehoorde roep maar de 
bevoegdheden van de nieuwe minister 
blijken dezelfde te zijn als die van de 
voormalige staatssecretaris van Volks
gezondheid. De waterverontreiniging 
en de geluidshinder blijven bij Ver
keer en Waterstaat en de ruimtelijke 
ordening bij Volkshuisvesting. Wat 
volledig in het accoord ontbreekt is de 
bewustheid van een van de grootste 
problem en: de besturing van de tech
nologische ontwikkeling in dienst van 
de samenleving. 
Van Mierlo noemde meer voorbeelden 
van dit gebrek aan inzicht in de kern
problemen. Voor onderwijs en CRM 
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lijkt een zware tijd aangebroken, er 
komt geen educatieve omroep en de 
school- en collegegelden gaan om
hoog. Toch ligt in de sfeer van onder
wijs en CRM de sleutel voor alle ver
nieuwing. 

Verzamelwoede 
"De hardnekkigheid waarmee de heer 
Steenkamp zijn verzamelwoede heeft 
uitgeleefd, heeft tot een accoord ge
leid dat het onverenigbare verenigt, 
Niet omdat er een wonder is geschied 
maar omdat de wil van de confessionel1 
partijen om een veilige macht te be
houden de grenzen van het zelfrespect 
bepaalde en alle andere factoren over
heerste. Omdat zij de ene concessie 
na de andere deden op hun aan de kie
zers voorgelegd program en omdat 
zij, waar het te gek werd, het pro
bleem gewoon onopgelost lieten en 
voor zich uit duwden". Toen Steen
kamp had geconstateerd dat behalve 
de begrotingsruimte van 6 procent nog 
extra middelen nodig zouden zijn en 
de VVD en DS'70 deze constatering 
van de tafel veegden was het moment 
aangebroken waarop de confessionelen 
met goed fatsoen niet verder konden 
gaan. "Dan was de kans op meerder
heidscolllitie inderdaad verkeken ge
weest en dan hadden de confessionele 
drie een minderheidskabinet moeten 
vormen, zoals ook de vooruitstreven
de drie daartoe in principe bereid 
waren. Een minderheidskabinet dat 
met wisselende meerderheden re
geert. Dat is een beperkte macht, 
inderdaad, maar een fatsoenlijke 
macht, waarmee ze uiteindelijk meer 
dan hun programma hadden kunnen 
realiseren dan nu, juist bij een even
tueel vroegtijdig einde van dat kabinet 
op een heldere en herkenbare wijze 
hun beleid tot inzet van nieuwe ver
kiezingen hadden kunnen maken". 
Van Mierlo wees op de daaruit ont
stane kortsluiting binnen de logica 
van het accoord: bevordering van de 
actieve sportbeoefening (nota-Steen
kamp) wordt vertaald in geleidelijke 
afschaffing van de subsidies voor 
nieuwe sportaccomodaties (commis
sie-Nelissen). Het "scheppen van 
mogelijkheden tot actieve cultuurbe
oefening" wordt "minder subsidie voor 
amateuristische kunst en volkstoneel". 

Zetelbezetting 
Opvallend noemde Van Mierlo de 
zetelbezetting; geen van de vorige 
regeringspartijen is er op achteruit 
gegaan. Het Nederlandse volk heeft in 
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opperste verbazing een handel in 
staatssecretarissen gadegeslagen die 
beurtelings het beeld opriep van een 
Romeinse slavenmarkt en een 
Amerikaanse goldrush. Zijn conclusie 
over het regeringsprogramma was : 
(1) het mist visie op essentiele vraag
stukken, is niet samenhangend, is tegen
strijdig met karak:ter en inhoud van 
een aantal bezuiningsvoorstellen. Een 
dee! van die voorstellen is acceptabel. 
Tegenover niet acceptabele dekkings
voorstellen zal D' 66 andere bezuini
gingen voorstellen (bijv. wegenbouw 
en waterstaat, defensie), verhogingen 
van vermogens- en vennootschapsbe
lasting en indien nodig gedeeltelijke 
inhouding van de inflatiecorrek:tie 
1972. 
(2) Accoord en kabinet vertonen de 
onevenwichtigheid van afspraken die 
niet gebaseerd zijn op geestelijke en 
politieke wilsovereenstemming. De 
bodem is uit het programma gehaald 
en er is een kabinetscrisis ingebouwd. 
Of die crisis ook werkelijk zal komen 
zal afhangen van de vraag of de be
reidheid om tegen iedere prijs de 
macht te behouden even groot zal 
blijven als zij de verwerving van de 
macht was. 
(3) De gang van zaken bij verkiezingtm, 
informatie en formatie hebben onver
bloemder dan ooit aan het Iicht ge
bracht dat ons staatsrechtelijke en 
politiek bestel vaster en vaster loopt. 
Van D'66 zal daarom verwacht mogen 
worden dat met minstens zoveel 
kracht a~s voorheen gestreefd zal wor
den naar staatsrechtelijke en partij
politieke vernieuwing. Meer dan ooit 
zal van belang zijn dat gekomen wordt 
tot de vorming van een vooruitstreven
de volkspartij, die geen versmelting 
is van bestaande partijen maar een 
werkelijk nieuwe partij die geestver
wanten van verschillende inspiraties 
samenbrengt in een nieuw program-
rna. Als lichtpunt moge gelden dat 
zich met name in katholieke kringen 
denkbeelden ontwikkelen die gaan in de 
richting·van een volkspartij die geen 
middenpartij is maar een werkelijk 
hervormende partij. 

Verhuisd 
Partijvoorzitter J. A. P. Beekmans 
is per 1 september 1971 verhuisd 
van Dirksland naar Winterswijk, 
waar hij in de buurtschap Ruppel 
in 't Heurnderhuisje woont. 
Zijn telefoonnummer daar is 
05430-5172. 
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DE COMMUNICATIE 
BINNEN DE PARTIJ 
door H. Huisinga 

Gelezen de artikelen van de heren 
Hijmans, Vander Taken Voswinkel. 
Het centrale thema is: de communica
tie binnen de partij_ 
Ik ga uit van de volgende premissen: 
1. ieder lid heeft hetzelfde recht om 

mee te beslissen over het beleid 
dat D'66 voert. Hij kan zijn mening 
daartoe ook schriftelijk medelen, 

2. vergaderingen, hoe die dan ook 
heten (A. L. V., steekproef, parle
ment) zijn duur voor de partij, 
duur vcior de leden die erheen gaan, 
ze kosten ontiegelijk veel tijd en 
werk voor staf en voor bezoekers, 
slechts 1 tot 5% van de leden komt, 
en van die leden komt er dan een 
tiental aan het woord. De communi
catie beperk:t zich tot ja of nee 
stemmen. Waarom men zo stemt 
blijft duister, 

3. iedereen weet (of hoort te weten) 
waarom de verkiezingen in neder
land geheim zijn. Bij een politieke 
partij is dat overbodig, misschien 
zelfs niet wenselijk, 

4. er is geen geld beschikbaar, 
5. de stelling in Democraat 4 - 3 van 

de heer Hijmans: "Mondelinge 
communicatie is uiteraard de meest 
doeltreffende" vind ik in zijn alge
meenheid niet juist. Mondelinge 
communicatie werk:t slechts be
hoorlijk in bijeenkomsten van 
maximaal acht personen. Hoe meer 
mensen, hoe slechter de communi
catie. Zie punt 2. 

Oplossing 
Uitgaann' ·.·:tn d•:oze vijf punten lijk:t 
het dol)J 'He ':wer Vander Tak voor
gestelde 8VS!f.'em van enqul!te mij de 
juiste oplo,.;!'lw.g .. Aileen: een "objec
tief" verhaa: lb nauwelijks mogelijk. 
Juister lijkt rn ij: de voorstellen of 
meningen van H. B. of anderen, met 
argumenten. 
Een enquete bestaat dan uit: 
1. het OJ.]-derwerp van de enqul!te, 
2. een daarop betrekking hebbende 

vragenlijst, 
3. de uitslag van de voorgaande 

enquete en eventueel een verant
woording van het door D'66 ter
zake ingenomen of in te nemen 
standpunt. 

De vragenli.jst dient minimaal vier 
aankruiskolommen te hebben, n.l. : 
kolom 1 ja 
kolom 2 neen 

kolom 3 geen mening 
kolom 4 de vraag is niet juist gesteld. 

Het is mij zo dus niet moge
lijk een eenduidig antwoord 
te geven. 

Kruist men kolom 4 aan dan zou men 
een uitleg of verduidelijking kunnen 
bijvoegen. (Ik denk hierbij aan de 
indertijd in de Democraat verschenen 
enqul!tes waarop eenduidige antwoor
den slechts sporadisch mogelijk wa~ 
ren. Ik stuurde ze dus niet in). 
Noodzakelijk lijkt mij een redactie 
die de enqul!tes samensteld en die de 
antwoorden uitwerkt. 
De enqul!tes worden verzonden aan 
:tlle leden. De leden kunnen alles wat 
ze op papier zetten bij de vragenlijst 
insturen. 

De kostenfactor 
Het ponskaartensysteem van de heer 
Benschop zou natuurlijk zeer fraai 
zijn, misschien ook eenvoudiger, 
hoewel dat uit de summiere beschrij
ving niet blijk:t. Het zal ook wel duur 
zijn. 
Ik bereken: 
Het maken van een stencil kost f 0. 01, 
het verzenden f 0, 12. Dat is voor 
5000 led en f 650, --. Ik stel voor dat 
ieder lid bij het terugzenden van de 
vragenlijst een postzegel van f 0, 25 
insluit. Bij een respons van GO% zijn 
de kosten er dan uit. Ik merk nog op 
dat de respons op enqul!tes hoger is 
dan iedere andere respons. 

Politiek ·voor de boekenpl~h~, 

Verschenen boeken 

Bij uitgeverij Boom in Meppel is ver
schenen "Sociologen over planning en 
politick", een uitgave onder auspicHln 
van de N eder landse sociologische 
vereniging met medewerking van R. 
Wentholt, P. J. W. Kouwe en R. P. 
Hagendijk. Prijs f 5, --. 
"Positivisme en dialectick" heet het 
Eurosboekje van M. von Brentano 
J. Kruithof en J. Visser, dat bij ' 
Wolters-Noordhoff N. V. is Ltitgeko
men. Onderwerpen: Wetenschaps
theoretische discussie in de sociale 
wetenschappen. Is de westerse 
sociologic gcali!lneerd? en Kritische 
theorie van de maatschappij. Prijs 
J 7, --. 
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EEN OUDERE ORGANISATIE? 
door E. Bruins 

Het is jammer het te moeten zeggen, 
maar de A. L. V. is een onding. 
De mogelijkheid tot aanwezig zijn is 
omgekeerd evenredig aan de afstand 
van de woonplaats tot de plaats waar 
de ALV gehouden wordt, de mogelijk
heid tot werkelijke deelname voor het 
gewone lid bestaat aileen theoretisch. 
Aan het woord zijn een aantal kop
stukken, waarbij degene, die de zaal 
het beste weet te bespelen als winnaar 
wordt uitgeroepen. Door de massali
teit van het geheel is het ook niet an
ders mogelijk en aileen door de tal
rijke pogingen er nog iets van te rna
ken kan verklaard worden, dat het nog 
niet een veel groter circus is. 
Het bestaan van de ALVis waarschijn
lijk in hoge mate representatief voor 
D'66 voor wat betreft zijn democra
tische insteiling: Men koestert liever 
een theoretische mogelijkheid dan dat 
men de (onaangename) konsekwenties 
trekt uit de bestaande werkelijkheid. 
Zoals inmiddels du.idelijk geworden 
zal zijn zou ik als niet representatief 
lid deze konsekwenties wel wiilen 
trekken-en de ALV willen opheffen. 
De weg is dan vrij om door het land in 
vijf geografisch ongeveer gelijke stuk
ken te verdelen te komen tot vijf Ge
westelijke Ledenvergaderingen, 
waardoor het bezwaar van de bereik
baarheid grotendeel,s wegvalt, terwijl 
bij het huidige ledental de vijf grond
vergaderingen nu wel hanteerbaar 
worden (zou het ledental van D'66 
verder toenemen, dan zou dit aantal 
van vijf verder moeteil worden ver
groot). 
Afhankelijk van het ledental van het 
Gewest.kiest de GLV afgevaardigden 
voor een partijparlement van bv 50 
leden, dat het hoogste orgaan vormt. 
In normale gevallen worden vooraf
gaande aan de vergadering .. van het 
partijparlement de vijf GLV's gehou
den. Bij onverwachte gebeurtenissen 
kan het parlement uitstekend de ver
gadering van afdelingsvoorzitters 
vervangen, zoals die in het verleden 
wel eens bijeengeroepen werd. De 
leden van het partijparlement zijn aan 
de GLV verantwoording schuldig. 
Afgaande op een inmiddels wellicht 
weer ve:~;ouderde ledenlijst ontstaat 

Noord (Groningen, Friesland, 
Drente) 
Oost (Overijssel, Gelderland 
Noord-
West (Utrecht, Noord-Holland) 
Zuid-
West (Zuid-Holland, Zeeland) 
Zuid (Noord-Brabant, Limburg) 

Led ental 

690 
810 

2240 

2170 
690 

dan de volgende opsteiling: 
De gewesten worden verdeeld in 
regio's (de tegenwoordige subregio's 
in Noord-Holland). Ook in Gewest 
Noord kunnen de drie regio's zonder 
meer blijven bestaan. 
Het bezwaar van de ALV, dat de leden 
uit de omgeving, waar de ALV gehou
den wordt, sterk oververtegenwoor
digd zijn, komt op deze wijze te ver
vailen. Bij de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer kan hetzelfde systeem 
gevolgd worden (zie voor een moge
lijkheid daartoe mijn voorstel in de 
amendementen democraat van Breda). 
Het is te gek, dat in een partij, die 
het districtenstelsel voorstaat, de 
candidatenlijst voor Groningen wordt 
vastgesteld in Breda met maar een 
handjevol Groningers aanwezig. (Dit 
houdt geen kritiek in op de uitslag van 
de stemming, maar het systeem is 
fout). 
Het Hoofdbestuur zou in aansluiting 
hierop kunnen bestaan uit 5 x 2 ge~ 
wone HB-leden, door de GLV's te 
kiezen en daaraan eveneens verant
woordelijk. Het zou het eenvoudigste 
zijn, indien deze HB leden ook deel 
zouden uitmaken van het partijparle
ment. Indien men overtuigd is, dat 
voldoende capabele figuren voor HB 
en partijparlement beschikbaar zijn, 
kunnen ze er natuurlijk ook los van 
staan. 
Tenslotte een DB, gekozen door het 
partijparlement, dat allereerst ver
antwoordelijk is voor de bedrijfs
voering, de politieke uitvoering daar
onder begrepen. Voor het DB kan wel
licht met zeven mensen worden vol
staan (Voorzitter, Vice-voorzitter, 
Politiek Secretaris, Penningmeester 
en SecretarisseFJ. voor resp. Leden
werving/Campagne, Raad- en Staten
fracties en Werkgroepen), aannemen
de dat een chef de bureau op de 
Keizersgracht aanwezig is en de 
laatste vier functionarissen zich door 
enkele leden laten assisteren. Door
dat de leden van het DB om praktische 
redenen veelal in het Westen woon
achtig zuilen zijn, zal de landelijke 
spreiding van het HB in zijn geheel 
vrij goed overeenstemmen met de 
spreiding van het ledental. 

Aantal af
gevaardigden 

5 
6 

17 

17 
5 
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INFLATIE· 
KENNIS 
door F. Jansen 

Bewering: Er zijn nu in Nederland 
meer miljonairs dan 20 jaar geleden. 
Goed of fout? Uw bedenktijd van 5 
tellen (of minuten of uren, al naar ge
lang van uw inflatiekennis) gaat NU in. 
De bewering stamt van de heer 
Wiebenga, geuit in een onderonsje van 
P. S. P. en D'66, enige tijd terug. Uit 
de verdere discussie bleek dat geput 
werd uit de statistieken over die jaren. 
Aha, ik zi.e datu inmiddels het ant
woord hebt gevonden. Zij het wellicht 
meer door instinct dan door kennis. 
Het juiste antwoord luidt: de bewering 
is FOUT, omdat onvergelijkbare per
sonen in het spel zijn gebracht, want 
de miljonair van nu is niet die - en 
niet vergelijkbaar met die van 20 jaar 
geleden. Door de inflatie is in die 
periode de waarde van ons geld ge
halveerd ofwel het algemene prijspeil 
verdubbeld. De miljonair van nu is te 
vergelijken met de 5-tonner van toen 
ofwel de miljonair van toen is te ver
gelijken met de qubbelmiljonair van 
nu. Dat doet de inflatie. 
Strikt logisch en economisch door
denkend komt men tot de conclusie, 
dat door integrale indexatie een situa
tie van waardevast geld zonder in
flatie, het beste wordt benaderd. Nu 
krijgen wij de neiging om te denken: 
wat gaan ons die miljonairs aan, laat 
ze allemaal maar barsten! De kwestie 
is echter dat de inflatie ons aller 
spaarcentjes en de financiering van 
een algemene pensioenvoorziening aan
tast. En dat is allerminst grappig. 
Daarover schreef ik reeds in de Pe
perbekken van december 1970 en 
februari 1971; uit het laatste wil ik de 
volgende passage nog aanhalen: 
Algemene indexatie houdt in dat alle 
financHlle verhoudingen (op langere 
termi~n) worden afgewikkeld met het
zelfde effect als zou er een gave, 
waardevaste gulden bestaan: een af
doende bestrijding van inflatie-on
recht. Nu nodig ik dringend iedereen 
uit - van en met de pres. dir. van de 
Ned. Bank en andere monetaire des
kundigen tot en met de geihteresseer
de leek - een deugdelijk voorbeeld te 
geven, waarbij het genoemde resultaat 
niet wordt bereikt; dat is mij nog nooit 
aangetoond. Als ook dan mijn stelling 
overeind blijft - zij is in mijn ogen 
per definitie niet aantastbaar - dan 
meen ik dat D'66 als objectief eerlijke 
partij de integrale indexatie moet 
aannemen als een leidraad voor sane
ring en gerechtigheid. 
Op bovenstaande uitnodiging heb ik, 
overeenkomstig mijn verwachting, 
geen enkele reactie ontvangen. 
Thans herhaal ik de uitnodiging als 
uitdaging in het kader van de a. s. 
studiedag op 11 december inzake 
"economie en inflatie". 



september 1~71 DEMOCRAAT 

HET PROGRAMMA, 
WAT DOEN WE ERMEE? 
door Leo van Montfoort 

0'66 is een programpartij, maar de 
meeste D'66ers, aan wie naar hun 
politiek programma wordt gevraagd 
zullen het schaamrood niet kunnen 
onderdrukken. Dan zwijgen we nog 
maar over de talloze vervelende 
situaties die zich voordoen wanneer 
buitenstaanders in het onder de titel 
politiek programma uitgegeven boel_{
werkje de officiele meningen van onze 
partij denken te vinden. Het is een 
vreemde zaak met dat programma van 
ons. Oorspronkelijk was de bedoeling 
kennelijk - zoals af te leiden valt uit 
Hoofdstuk X van het huishoudelijk 
reglement - dat iedere vier jaar een 
volledig program zou worden vastge
steld, dat eventueel nog tussentijds 
zou kunnen worden gewijzigd en aan
gevuld. De praktijk leert anders. Het 
politiek program is een blijvertje ge
worden., Het stuk voor vier jaar is het 
beleidsplan geworden. Aan het politiek 
program kan dan in de praktijk de be
tekenis worden toegekend van een 
basisprogramma voor de lange ter
mijn, waaruit iedere vier jaar een 
beleidsplan voor de.korte termijn wordt 
gedistilleerd. Aanpassing van het huis
houdelijk reglement in deze zin lijkt 
een vanzelfsprekende zaak. 

Achter 
Daarmee zijn we er nog niet. We zit
ten op dit moment met een programma 
dat op vele punten achterloopt bij het 
beleidsplan, dat zo onsystematisch is 
als maar mogelijk is, dat gesteld is 
in een wijdlopig jargon dat de lach
spieren van iedere buitenstaander -
en niet alleen buitenstaanders - prik
kelt en dat geen enkel detail ongeregeld 
laat. Dit betekent dat het onzinnig zou 
zijn te trachten het huidige program
rna zodanig aan te vullen en te wijzigen 
dat het de functie van basisprogram
ma werkelijk zou kunnen vervullen. 
En dan zwijg ik nog maar over de tijd 
die daarinee gemoeid zou zijn nu nog 
zelfs in de laatste druk voorkomende 
programmaonderdelen nog niet door 
de ALV zijn behandeld. Wat nodig is, 
is een totaal nieuw politiek program
rna. Inhoudelijk zou het van het oude 
niet zoveel behoeven te verschillen, 
behoudens grote aanvullingen ten ge
volge van het beleidsplan. Een andere 
vorm is echter wel dringend nood
zakelijk. Een grotere systematiek, 
meer puntgewijze benadering, veel 
minder details, betere leesbaarheid, 
geringe omvang en v66r alles een zo-

danige volledigheid dat op ieder tijd
stip uit het door het politiek program 
te leveren materiaal een beleidsplan 
is op te bouwen. 

Programma 
Is het mogelijk een politiek program
ma in deze geest vast te stellen en 
periodiek te wijzigen en aan te vullen? 
Niet zolang programmacongressen 
veldslagen rond amendementen zijn, 
waar discussie over de voorstellen 
zelf niet eens mogelijk is. Wel als 
programmavoorstellen zodanig zijn 
opgezet dat over ieder belangrijk punt 
gediscussieerd kan worden door de 
ALV. Wat die belangrijke punten zijn 
kan uitgemaakt worden door sectie
vergaderingen die met deze selecteren
de job beter werk zouden doen dan 
door het voorbehandelen van amende
menten, ongeacht hun zwaarte. In het 
verleden was het zo dat de ALV be
slist over de tekst van het program
ma maar niet over de inhoud. Die was 
eigenlijk al vastgesteld door een 
handjevol werkgroepleden. Wat meer 
beperking van de door de A LV te be
handelen punten, zonodig met delega
tie van de vaststelling van B-punten 
aan hoofdbestuur of partijraad (mocht 
die er komen) , zou de feitelijke de
mocratische verhoudingen te goede 
komen. De open studiedagen, waar
over vraagstukken, niet over woorden 
gepraat wordt, kunnen door het aan
brengen van lijnen in de discussie 
deze ontwikkeling steunen. Van de 
werkgroepen mag wat meer realiteits
zin gevraagd worden; van alle leden 
bereidheid tot overleg en zelfbe
perking. 

VAN DE AFDELINGEN 
SLIEDRECHT 

Per 1 september is benoemd tot 
raadslid Gerrit Lieftink, Zwaluw
straat 23, Sliedrecht tel. 01840-4013. 
Tot afdelingsvoorzitter is gekozen, 
per 15 september, Leen Degens, 
Sperwerstraat 127, Sliedrecht tel. 
01840-3829. 

ROTTERDAM 

Op de ledenvergadering van 7 juni j .1. 
werd het volgende bestuur gekozen: 
W. T.M. Molle, 
Rochussenstraat 375A. 
voorzitter. 

K. Peul, 
Heiman Dullaertplein 48A. 
sekretaris tel. 252720. 
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OPEN 
STUDIEDAG 
OVER DRUGS 
door Peter Hijmans 

Over een week wordt de derde open 
studiedag gehouden. Deze da.g staat 
geheel in het teken van de "drugs". 
Uitgangspunt voor de discussies is de 
Nota "drugs" die enige tijd geleden 
door een groepje mensen is opgesteld 
en door D' 66 gepubliceerd. 
Op 2 oktober kan men discussieren 
over de inhoud en de formulering van 
deze nota, amendementen en/of 
alternatieven voorleggen. 
Deze meningen zullen verder uitge
werkt en gerangschikt worden, zodat 
zij op 6 en 7 november aru1 de A. L. V. 
kunnen worden voorgelegd, die dan· 
mede aan de hand van de discussies 
op 2 oktober- kan komen tot het offi
cit:le standpunt van D'66 aangaande 
de drugs. 
Juist in deze tijd spelen drugs een 
grote rol in onze samenleving. Zie 
alle politieke-a.ktiviteiten in Amster
dam. Het begrip verdovende middclen 
wekt nogal eens verwarring, temeer 
daar men de soorten drugs, de "hard" 
en de "soft;' drugs, nogal eens door 
elkaar haalt en er vaak een moderne 
heksenjacht op druggebruikers plaats
vindt. 
Ter voorbereiding op de diskussies 
vindt u onderstaand een kort uittreksel 
uit de nota, zoals dat indertijd ook 
aan de pers is overhandigd. 
Op de studiedag kunt u de drugnota 
kopen voor f 1, -- per exemplaar. 
Persuittreksel bij drugnota 
Drugs vormen in onze maatschappij 
een probleem. Het heeft geen zin om 
dat te ontkennen of te negeren. Maar 
problemen vragen om een aanpak, een 
beleid. Vandaar dat een werkgroep, 
bestaande uit !eden en niet-leden van 

C. Schilt, 
Gordelweg 61d. 
penningmeester 
tel. 289097 

Mej. E. M.A. Schmitz, 
Burg. Meineszlaan 396. 
lid 
tel. 116711. 

Th. M. van Baarle, 
Strevelweg 4 A. 
lid 
tel. 276271 

H.I. AMBACHT 

Per 1 augustus j. 1. is het sekretariaat 
van deze afdeling in handen van 
A. F. van Zweeden, 
Nibbelinkstraat 52, 
H. I. Ambacht. 
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D'66, met ondermeer juristen, een 
psychiater en een medewerker van het 
JAC in een nota komt met voorstellen 
tot een beleid. 
Voorgesteld wordt pp korte termijn: 
om het gebruik van verdovende mid
delen uit de sfeer van de misdaad te 
hal en; 
om de handel in hennepprodukten in 
de overtredingensfeer te brengen; de 
overheid een grote cotsrdinerende taak 
te geven bij de voorlichting over drugs; 
de overheid mogelijkheden te laten 
-stimuleren voor verschillende vormen 
van hulpverlening. Hierbij wordt ook 
gedacht aan instellingen als het JAC 
en Release, die hiertoe subsidies 
zouden moeten krijgen. 
Op langere termijn stelt de werkgroep 
voor: 
hennepprodukten te legaliseren; 
nauwgezet de experimenten te volgen 
en te wa,..arderen die op grote schaal 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de verschillende vor
men van hulpverlening; 
te werken aan een gecotsrdineerd be
leid op het gebied van de volksgezond
heid; 
te werken aan een strafrechtelijk 
systeem, dat logisch aansluit op het 
beleid op het terrein van de volksge
zondheid. 

Mr. F. E. Frenkel, Van Eeghenstraat 
89, Amsterdam 
Mr. J. Soetenhorst -de Savornin Loh
man, Frederik Heiidriklaan 11, 
Oegstgeest 
Dr. M.S.H. Schlemper, Oudenhoflaan 
20, Oegstgeest 
Drs. J. H. Moerkerk, Lindenstraat 
34, Amsterdam 
A. Meijer-Huisman, Dirck van 
Hornelaan 6, Waalre. 

Politiek voor de boekenplank 

"Macht onder gezag" van George 
J eunhomme. Ondertitel: Democratie, 
holle leuzen of bloedige ernst. Een 
uitgave van W. de Haan in Bussum, 
die f 12, 50 kost. 
"Naar een totalitaire wereld ?" is een 
boekje van Andreas Papendreou. Een 
zwart beertje van Bruna in Utrecht, 
dat voor f 3, 75 in de boekwinkelligt. 

DEMOCRAAT 

VERSTANDIG 
BURGERSCHAP 

KAT IN 
PAKHUIS 
door Kees Mackaaij 

De laatste tijd worden we bedolven 
onder een lawine van artikelen over 
de progressieve volkspartij. Mijn 
idee om er ook iets over te schrijven 
heb ik snel laten varen. Zolang onze 
grootste partner niet wil is dit zin
loos tijdverdrijf. 
Wel wil ik iets kwijt over het steeds 
sterker wordend gevoel van onbehagen 
dat over mij komt bij het contact met 
D'66. 
De beweging D'66 is afgezakt naar de 
politieke partij D'66. U weet nog wel 
hoe we gestrikt zijn: "Wij zijn geen 
politici" (ik ben helaas vergeten tus
sen de regels te lezen: maar wij wil
len wel graag goedbetaalde politici 
worden) en "De burger bij het bestuur" 
Het aantrekkelijkst voor niij was dat 
we de opgeblazen politieke partijen 
gingen doorprikken. Slechts voor de 
vorm namen we de gedaante van een 
politieke partij aan om de lucht uit 
hun longen (stemmenwinst) weg te 
zuigen. 
Helaas zijn we bij deze poging besmet 
met de ziekte van alle partijen: mooi 
weer spelen tijdens de verkiezings
campgane, daarna de kiezer volkomen 
negeren en ...•. , nou ja, ~eest u het 
app~l maar weer. 
Het meest is me echter de binnenkant 
van D'66 tegengevallen. Als je voor 
het eerst lid wordt van een politieke 
partij is het een bijzonder vreemde 
gewaarwording dat dingen die de partij 
de burgers belooft nog niet eens 
tegenover de leden waargemaakt wor
den. 
Terwijl we druk met ons breekijzer 
aan het wrikken zijn hoor je over de 
T.V. van baas Van Mierlo dat we de 
K.V.P. enP.v.d.A. gaanlijmen. 
Bij de verkiezingscampagne voor de 
Tweede Kamer mochten we niet eens 
proberen voorkeurstemmen voor een 
districtskandidaat te winnen. 
De burger kiest de regering werd 
niet: de leden kiezen het schaduw
cabinet. 
Het laatste staaltje stond in de Demo
craat. De belofte: gelijke kansen voor 
iedereen werd onderstreept door de 
opmerking: "kandidaten voor het 
hoofdbestuur moeten wel veel geld 
meenemen". 
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ALV 
UITSPRAKEN 
OVER DE 
PARTIJ
STRUKTUUR 
Op het Helmondse kongres in novem
ber 1967 is door de algemene leden
vergadering (ALV) een aantal principe 
besluiten genomen over de struktuur 
van de partij, die later in het Huis
houdelijk Reglement zijn verwerkt. In 
de partijk is gebleken dat de organisa
tie op sommige punten niet tot tevre
denheid werkt. Hoewel ook andere 
redenen een rol spelen en als zodanig 
herkend zijn, (bv de betrokkenheid 
van de leden bij het bestuur, de finan
cH!le problemen) zijn van verschillcn
de zijden voorstellen gedaan om de 
struktuur te veranderen of uit te brei
den. Belangrijke punten zijn de regio
nale vertegenwoordiging bij of in het 
bestuur, (mede samenhangend met 
het kontakt tussen leden en bestuur bij 
het voorbereiden van belangrijke be
slissingen), de werkwijze van de 
regio's en het functioneren van de 
AL V. Deze kernpunten wil het HB 
graag op de komende ALV ter discus
sie stellen. Aan de hand van princi- ,I 

pil:!le uitspraken van de ALV zal het 
dan mogelijk zijn de volgende ALV ) 
konkreet uitgewerkte voorstellen te I 
doen de wijziging van de statuten en _! 

het Huishoudelijk Heglement en tege
lijkertijd een start te maken met de 
gewenste organisatorische verande
ringen. 
Het is niet de bedoeling hier een be
paald standpunt te verdedigen. Op de 
ALV zal een discussie nodig zijn over 
de wenselijkheid van meer regionale 
vertegenwoordiging en over de taken 
die men aan deze regionate vertegen
woordigers wil toebedelen. 
Over de instelling van een Partijraad 
(D'66 Parlement) vindt U al een in
teressante discussie in de Democraat 
4e jaargang no. 3 pag. 3 en 4 en no. 
4 pag. 5, 6 en 7. 
Het is wellicht nodig er op te wijzen 
dat de vragen er van uit gaan dat men 
zich een bepaald beeld over de werk
wijze van het bestuur en de aard van 
de regionale vertcgenwoordiging heeft 
gevormd. Als men bijvoorbeeld vindt 
dat de regionale vertegenwoordigers 
meer informatief to werk gaan zonder 
direkt deel te nemen aan het besturen, 
dan zal men kiezen voor een partij
raad en een klein bestuur. Wil men 
de regiomensen als primaire taak het 
besturen geven en daarnaast ook nog 
het kontakt met de regio, dan dient 
men ze in het bestuur op te nemen, 
dat dan ongeveer dczelfde grootte kan 
behouden. Een mcngvorm kan zijn een 
groot bestuur, geHplitst in HB en DB, 
met zowel landelijke als regionale le-



Beptember 1971 

en. De keuze die men hier doet, en 
ekernen waaruit men de regiover
~enwoordigers denkt te kiezen (af
eling of regio) zijn weer van invloed 
~dewerkwijze van de regio en van 
eALV. 
et is gewenst dat deze belangrijke 
ernpunten, die direkt de bestuur
!arheid van de partij raken, al'in de 
ldelingsvergaderingen voorafgaande 
m de ALV uitvoerig worden bespro
en. 

itspraken 

et HB verzoekt aan de ALV uitspra
en te will en do en over de volgende 
mten: 

Acht U het wenselijk dat de RB 
!eden worden verkozen 
a. Landelijk, dwz onafhankelijk 
. regio/afdeling (ja, naar 2. 4) 
b. Voor een deel onafhankelijk 

regio/afdeling, voor een deel 
afhankelijk van regio/afdeling 
(ja, naar 2. 1) 

c. Allen afhankelijk van regio/ 
afdeling (ja, naar 2. 1) 

.l De verkiezing van de RB leden ge
schiedt 
a. door landelijke stemming, met 

dien verstande dat per regio 
minstens ~n kandidaat wordt 
verkozen (ja, naar 2. 3) 6f 

b. door stemming waarbij per 
regio een vaststaand aantal 
kandidaten wordt verkozen (ja, 
naar 2.2) 

.2 Regionale HB leden worden ver
kozen door 
a. de leden woonachtig in die 

regio, 6f 
b. door alle leden 

~.3 Kandidaatstelling voor regionale 
HB leden geschiedt door 
a. het lid zelf (6f enkele leden), 

6f 
b. op voordracht van regio of af

deling 
~.4 Stemming over zowel landelijke 

'als regionale kandidaten geschiedt 
a. schriftelijk door toezenden van 

een stembiljet aan alle leden, 
6f 

b. op de ALV (of regio/afdelings
vergadering) door de daar aan
wezige leden. 

1.5 Is het gewenst een deel van het 
HB als dagelijks bestuur(DB) een 
aparte taak toe te kennen? Ja 
(naar 2. 6) I nee (naar 2. 7) 

!.6 Het aantal DB leden wordt vast
gesteld door het RB, maar zal 
niet meer bedragen dan de helft 
van het aantal RB leden. Ja/nee. 

DEMOCRAAT 

(Indien nee ·blijft het 5 tot 9) . 
2. 7 Ret aantal RB led en (inclusief 

voorzitter en andere gekwalifi
ceerde leden) zal zijn 
a. 21 of minder ja, dan a1 21 6f 

a2 circa 15 
b. meer dan 21 ja,. dan b1 circa 

2ii 6f b2 circa 30 
2. 8 De statutaire bepaling dat jaar

lijks minstens de helft van de RB 
leden aftreedt kan vervallen, aan
gezien de RB leden voor twee jaar 
worden gekozen. Ja/nee. 

3 REGIO'S 

3. 0 Vindt U dat de regio' s het kontakt 
tussen afdelingen en bestuur moe
ten behartigen? Ja/Nee 

3.1 Vindt U dat de regia's een be
langrijker organisatorische taak 
riweten krijgen? Ja/Nee 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
(ALV) 

4. 1 Vindt U dat het stemrecht op de 
ALV beperkt moet worden? Ja 
(naar 4. 1)/nee (naar 5) 

4. 2 Indien beperkt, stemrecht voor 
welke vertegenwoordigers? 
1. Afdelingen, 2. Regia's, 3. 
Werkgroepen, 4. Frakties GR, 
PS, EK, TK, 5. belangengroe
pen binnen de partij. 

5. VOORSTEL MOTIE ALV 

De ALV verzoekt het RB en de 
Reglementenkommissie de genomen 
principe beslissingen over de organi
satie struktuur van de partij te ver
werken in een voorstel voor wijziging 
van statuten en Reglementen, te be
handelen op de volgende A LV en deze 
wijzigingen reeds organisatorisch 
voor te bereiden. 

1. PARTIJRAAD/PARTIJPARLEMENT 

1. 0 Acht U het wenselijk een vertegen
woordigend lichaam te formeren 
om de communicatie tussen de le
den en het bestuur te verbeteren 
en over de uitvoering van de taken 
door het bestuur aan de ALV te 
rapporteren? 
Ja (naar 1.1)/nee (naar 2) 

1. 1 Tot de taak van dit college be
hoort, op basis van uitvoerige en 
snelle informatie door het RB, 
1. Controleren van de wijze 

waarop taken door het RB wor
den uitgevoerd en rapporteren 
aan de ALV ja/nee 

2. Informeren van het HB (zo
nodig snel) over binnen de 
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partij levende ideet!n. ja/nee 
3. RB adviseren bepaalde beslis

singen te nemen. ja/nee 
4. De leden van het college geven 

informatie van het RB door aan 
regia's, afdelingen enz. 
ja/nuJ 

1. 2 De led en van dit college worden 
verkozen als 
a. individuele leden 6f 
b. vertegenwoordigers van regia's 

en/of afdelingen 
1. 3 Zijn naast regionale vertegen

woordigers ook vertegenwoordi
gers van werkgroepen; belangen
groepen (bv jongeren), fracties 
enz lid van het college? ja/nee 

1. 4 Kandidaatstelling geschiedt door 
a. de leden zelf (of enkele leden) 

6f 
b. regia's, afdelingen, werk

groepen 
1. 5 Stemming heeft plaats 

a. schriftelijk, door toezenden 
stembiljet aan alle leden, 6f 

b. op de ALV (of regio/afdelings
vergadering) door de daar aan
wezige leden 

1. 6 De zittingsduur van de gekozen 
leden is 
a. gelijk aan die van het RB, 6f 
b. langer. 

1. 7 Ret lidmaatschap is onverenigbaar 
met 
a. alleen het RB lidmaatschap, 6f 
b. meer nader te specificeren 

partijfuncties. 
1. 8 Aftredende leden zijn 

a. ~~nmaal herkiesbaar, 6f 
b. vaker herkiesbaar 

1. 9 Vervangt dit college haar jaarlijks 
overleg van RB met afdelingen en 
regia's ? Ja/nee 

1.10Ret aantalleden van het college 
is circa: 25/50/75. 

2. SAMENSTELLING ROOFBESTUUR 
fHB) 

-.. ~B Rier wordt met RB leden niet be
doeld de door de ALV direkt in 
funktie gekozen voorzitter, vice
voorzitter, secretaris en penning
meester. De procedure hiervoor 
kan ongewijzigd blijven. 
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GROEN OP EEN ROOD VELD 

D' 66 in de raad van Amsterdam 

"Mr. E . Dienaar, lid van de gemeenteraad voor de P. v. d. A. , opende woensdag
avond een geheel nieuw en verrassend perspectief, toen hij als eerste spreker bij 
het debat over de leegstaande woningen begon met de mededeling: "lk spreek me
de namens de fractie van D'66". Zo begon Het Parool van 24 juni jl. een commen
taar op de vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad. Het blad vervolgde: 
"Niet alleen duidt dit op een opmerkelijke harmonie tussen twee politieke par
tijen, maar bovendien op een paging de vrij fors geraritsoeneerde spreektijden 
iets meer rationeel te verdelen". 
Tot zover Het Parool. In juni 1970 heeft ook Amsterdam een nieuwe raad ge
kozen, 45 leden waarvan bijna de helft voor het eerst zou aantreden. De uitslag 
was niet wat D'66 ervan had verwacht en deed de voorstanders van de oude poli
tiek verlicht ademhalen. D'66 kreeg maar 7, 3% van de uitgebrachte Amsterdamse 
stemmen. Hans Moerkerk en Anneke Goudsmit verschenen met bedroefde ge
zichten op de beeldbuis. De laatste verklaarde over de grote winst van Amster
dam Kabouterstad dat juist de Democraten echte kabouters waren. En dit lokte 
weer sport van allerlei commentatoren uit. Maar 't kan verkeren. Bij de ver
kiezingen voor de Tweede Kamer, op 28 april 1971, kreeg D'66 in de hoofdstad 
9% van de daar uitgebrachte stemmen. Opmerkelijk was de verschuiving van de 
D'66-stemmers in de richting van de typische Amsterdamse probleemgebieden, 
de Bijlmermeer en een aantal saneringswijken. Over Amsterdam, de gemeente
raden, de andere partijen, de Amsterdamse problemen en andere zaken spraken 
wij met de drie raadsleden, Martini, van Antwerpen en Wessels. 

Angstige zaak 
Amsterdam, de niet alleen door vele 
Vondelpark slapers maar ook door 
pijnen en plagen be~ochte hoofdstad 
van hetland, object van vele heftige 
tegengestelde meningen, bezongen en 
bevuild, bakermat ook van meninge 
nieuwe gedachte en beweging op poli
tiek en, nou ja, bijna elk ander gebied. 
In de bruine kroegen ontstonden in 
1966, ni.et ver van de wankele tapkast, 
die flitsende discussies waarin spra
ke was van vernieuwing in een bestel 
dat de kiezer altijd in de kou gelaten 
had. Amsterdam, de stad van de 
regenten en ook van de provo's die er 
hun krenten uitdeelden en andere 
happenings organiseerden rondom het 
Lieverdje op het Spui. 
De laatste der provo's, Roel van Duyn, 
had door zijn weinig formele benade
ring van de in de raad te behandelen 
vraagstukken de gunst van de kiezers 
veroverd. Vele Amsterdammers 
koesterden de vrees dat hun stadge
noten zouden vergeten hem voor de 
raad te behouden. Zo kreeg Amster
dam Kabouterstad een door niemand 
verwacht en ongekend hoog aantal 
stemmen, namelijk 37. 935 ofwel 11, O% 
en zij verschenen met hun vijven in de 
raad, roepend dat Soeharto toch een 
moordenaar was. De verkiezingen 
hadden verder ook winst gebracht voor 
de CPN en de VVD. 
De formatie van een nieuw college dat 
voor het eerst uit 8 leden zou bestaan 
werd er niet gemakkelijker op. For
mateur Ed van Thijn, fractievoorzit
ter van de PvdA, ging aan het werk. 

Al spoedig bleek dat het door D'66 
vurig bepleite program -college geen 
schijn van kans maakte. De CPN had 
er geen oren naar en juist deze ver
sterkte fractie claimde een tweede 
wethouderszetel, een wens die op 
grond van de uitslag en de jarenlange 
samenwerking met de PvdA moeilijk 
genegeerd kon worden. De VVD was er 
nu als de kippen bij om ook een tweede 
stoel te bemachtigen, maar dit werd 
in het spel van de "afspiegeling" als 
een bluff call behandeld. De VVD 
moest terug naar A F en ontving geen 
zetel. Eindresultaat: PvdA (23, 5%) 
3, CPN (17, 2%) 2, KVP (9, 9%) 2 en 
deAR (4, 3%) 1. 
Onnodig te vermelden dat men bij de 
voorbereidingen zijn best had gedaan 
D'66 zoveel mogelijk over het hoofd te 
zien. In september 1970 leken de drie 
Democraten dan ook in een volmaakt 
isolement hun plaatsen te bezetten. 
Arnold Martini (49) werd de gekozen 
fractievoorzitter. Van huis uit is hij 
transportondernemer en in zijn mo
toriek en wijze van spreken het best 
te vergelijken met een voortvarend 
sleepbootkapitein. In het raadswerk 
houdt hij zich bezig met zaken als ge
meentebedrijven, financil:\n, haven, 
bestuursorganisatie en economische 
zaken. Zijn brede silhout is ook dik
werf waarneembaar op vergaderingen 
van wijken en buurten. 
Evert van Antwerpen (38), jurist, 
lijkt uit ander hout gesneden. Haar
dracht eri outfit doen denken aan een 
gevierd society-schilder. Een scepti
cus, die zijn aarzelend woord met 
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sonore bariton laat overkomen. Van 
Antwerpen is als jurisch adviseur 
verbonden aan diverse kunstorganisa
ties. In de fractie behandelt hij de 
kunstzaken, het onderwijs, de sociale 
zaken, volksgezondheid, jeugd en 
sportzaken. 
Wim Wessels (30) studeert Weg- en 
Waterbouw in Delft en specialiseert 
zich in verkeerskunde. Hij combi
neert een wat Prikkebeen -achtig uiter
lijk aan een directe en scherpe woord
keus en wordt door menig partijge
noot dan ook als het brein van de 
fractie beschouwd. Wessels volgt 
arglistig alles op het gebied van de 
publieke werken, stadsontwikkeling, 
verkeer, volkshuisvesting en open
bare orde. 
Alle drie blijken te veel Amsterdam
mer om, gevraagd naar een aanta1 
associaties met de naam, zich aan 
exuberante taal te buite:ri te gaan. 
Martini: "De wens van de Amster
dammer om betrokken te worden is 
wel uniek. Er wordt goed nagedacht 
over de dingen die hier spelen, meer 
dan men wel eens aanneemt." Van 
Antwerpen: "De moeilijke huisvesting 
en alle problemen daaromheen. Men
sen en bedrijven trekken weg uit de 
stad. Het is een angstige zaak. De 
sfeer hier moet je proeven , terug
komend van een reis. Pilsje drinken 
op het trottoir, alles wat hier ka.n en 
gebeurt". Wessel: "Die wereldsstad
positie van een stad met minder dan 
een miljoen inwoners geeft op zichzelf 
al veel problemen. Het specifiek: de 
mer..taliteit, het cultureel gehalte, de 
tolerantie tegenover het nieuwe .... " 

Amsterdamse kwel 
Na de taakverdeling kon de fractie 
zich gaan verdiepen in het raadswerk 
dat bleek te bestaan uit het vlot op
diepen van meningen over concrete 
zaken die al in een grijs verleden hun 
aanloop hadden genomen. Het grootste 
probleem van Amsterdam wordt ge
deeld door Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht: een vlottende schuld die bij 
de begroting van 1971 voor het eerst 
sinds vele jaren beneden de 100 mil
joen kon worden gehouden. Martini: 
"Het belangrijkst is de visie op lange 
termijn. Wat moet er met deze stad 
gebeuren. Het meerjarig investerings
schema, dat nu door Wethouder Polak 
(PvdA) is opgesteld, is een heel be
langrijk stuk. Het is helaas een jaar 
te laat, want in dit stuk had ons uit
gangspunt moeten zijn bij de discus
sies vooraf. Maar het is goed dat het 
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EVERT van ANTWERPEN op Oudezijds 
. . . . . pilsje op trottoir .•... 

ARNOLD MARTINI in westelijk havengebied 
. . . . . . forse ombuiging ..... 

er is. Wij zullen het gebruiken om een 
totale beleidsvisie op te bouwen. Tot
dusver werd er alleen gewerkt met 
ad hoc-voorstellen en het zoeken naar 
argumenten om daarop verder te 
borduren. Nu kunnen er prioriteiten 
worden gesteld. Wij zijn de enige 
partij die ons als partij daarover gaan 
buigen. Een uitstekend wethouder 
overigens, Polak". Een tweede hang
ijzer hoven de raad wordt gevormd 
door het verval dat zich van grote 
delen van de oude stad en de negen
tiende eeuwse wijken heeft meester 
gemaakt. Amsterdam ziet zich in de 
komende decennia gesteld voor de 
vraag hoe het zo'n 85.000 woningen 
zal moeten herstellen of herbouwen, 
en hoe de stad die wijken voor de be
woners ervan zal kunnen bewaren. 
Van Antwerpen: "Die vraagstukken van 
de huisvesting en de hele sociale 
problematiek die daarmee samenhangt 
beschouw ik als een van de belang
rijkste opgaven. Eerlijk gezegd, ik 
zie niet hoe men daar uitkomt. Maar 
het behoud van de stad staat op het 
spel, ook als cultureel centrum." 
Martini: "In de 2e nota Stadsver
nieuwing die B. en W. hebben uitge
bracht vind ik veel terug uit onze 
Nota Bene Binnenstad. In het nieuwe 
stuk is de hand van Han Lammers dui
delijk herkenbaar. Ret handhaven van 
de woonfunctie betekent een forse om
buiging van het totdusver gevoerde 
beleid. Voor Lammers en Kuypers 
(stadsontwikkeling en herhuisvesting, 
heiden PvdA) heb ik trouwens veel 
waardering. Ik ben aileen erg be
nieuwd hoe zij na vier jaar door de 
CPN beoordeeld zullen worden. 
Verder moeten we wel,oppassen voor 
het boerenbedrog dat de mensen in die 
te saneren buurten zullen kunnen blij
ven wonen tegen aangepaste huren. 
Dat is namelijk niet waar. Zoals de 
plannen er liggen, hebben de mensen 
ook in de gaten dat dat niet waar is". 

Op adem komen 
Het leek er op dat de fractie bij een 
aantal initiatieven de steun zou krij
gen van tenminste een deel van de 

PvdA. 0p voorstel van Van Antwerpen 
en een aantal jongere PvdA -raadsle
den, nam de raad het ASVA -stafplan 
over als een Amsterdamse inbreng in 
de discussie over de bestuursstruc
tuur voor de universiteit. Van Ant
werpen: "Ret plan Veringa moesten 
we niet. Ik had, ook wel bij andere 
zaken dan op onderwijsgebied, steun 
bij een deel van de PvdA-fractie. 
Joke Kool-Smit, Rutgers van der Loef, 
van den Bergh en Sinnighe toonden een 
grote overeenkomst in de benadering 
van die problemen". Wessels: "De 
mentaliteitsverandering van 1966 is 
door provo gevormd en door ons 
parlementair gekanaliseerd. Wat 
provo ludiek begon en de kabouters 
door middel van acties wild en be rei
ken, dat proberen wij parlementair 
tot stand te brengen. Wij vinden daar
bij Nieuw Links vaak naast ons. Er is 
in de PvdA een voedingsbodem voor 
deze idee!:ln. 
Ret is de strijd tegen de regenten
mentaliteit en de technocratie. Ret 
zijn rudimenten van het beleid van ex
burgemeester van Hall en oud-wethou
der de Wit. Dat is onze specifieke 
taak in Amsterdam." 
Martini: "Bij de begin-onderhandelin
gen was ook van Thijn wel bereid met 
ons te praten over een aantal punten. 
De PvdA is in dat stadium gezwicht 
voor de CPN. Maar de verhouding tot 
de andere fracties is bepaald niet 
slecht. Ik moet zeggen, ook die met 
de VVD". 
Toch faalden pogingen van de VVD
fractie om tot een gemeenschappelijk 
oppositieblok te komen. Wessels: "Er 
zijn drie oppositiegroepen in de raad: 
de VVD, de kabouters en D'66. Wij 
staan op het standpunt dat elk zinnig 
voorstel bestudeerd moet worden, on
geacht uit welke hoek het komt. Toch 
staan wij, wat betreft de saneringen 
en het verkeer bijvoorbeeld, dichter 
bij het'beleid dan de VVD, ook al ver
schilt de Amsterdamse VVD hemels
breed van de landelijke. Jammer, dat 
de kabouters niets meer waard zijn. 
Er komt geen moer uit. Zij wisselen 
om het jaar van plaats, maar je hebt 

minstens een jaar nodig om je als 
raadslid te ori!:lnteren". 
De fractie voelde zich weldra over
spoeld door de stroom van actuele 
problemen en de behoefte aan een 
globale herori!:lntatie nam toe. In 
overleg met zijn beide fractiegenoten 
ging Wessels na het Kerstreces, in 
januari 1971, in retraite om zich te 
bezinnen op de beleidsvormende taak 
van de raad. Wessels: "De zin daar
van was: even loskomen van alle toe
vallige actuatiteit, even de stortvloed 
stopzetten. We waren voor een rijste
brijberg komen te staan. We moesten 
ons kunnen bezinnen op een nieuwe 
fundamentele aanpak, en een aantal 
dingen met langere aanloop onder de 
loep nemen." 
Behalve het voorstel tot de "fundamen
tele discussie" resulteerde de bezin
ningsperiode van zes weken ook in een 
aantal nota's waaronder de Nota 
Bakkerstraat de dubbelnota "Stadhuis 
op de Dam/Park op het Waterlooplein" 
Ri.i het hoofdstuk Bestuursorganisatie 
van de begroting bracht Wessels zijn 
voorstel in om in gemengde brain
stormcommissies van raadsleden en 
ambtenaren meer greep te krijgen op 
het beleid. Hij ontmoette weinig be
grip en een aantal schampere opmer
kingen. Wessels: "lk heb onderzocht 
waarom men daar zo tegen was en het 
resultaat was ontstellend. Eigenlijk is 
men wel tevreden met de gang van 
zaken. Men redeneert: het is nu een
maal niet anders. Mijn analyse van de 
positie van de raad had ik tevoren met 
een aantal fractievoorzitters bespro
ken. Het eigenaardige is dat die het 
roerend met me eens waren. Trouwens 
de nota op de toekomstontwikkeling die 
van Thijn destijds heeft uitgebracht 
bevatte voor een deel dezelfde punten 
van kritiek. Maar de praktische con
seq~enties dorst men niet aan. Ik heb 
het voorstel toen maar weer ingetrok
ken en zal het op een geschikter mo
ment opnieuw lanceren." 

Brandend zand 
Teleurstellingen konden de fractie niet 
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WIM WESSELS in Leidsestraat 
. . . . . . specifieke taak ..... . 

weerhouden steeds weer te zoeken naar 
nieuwe openingen. Martini had al 
spoedig een hobby gevonden in het uit
gestrekte westelijke havengebied van 
Amsterdam, een braakliggend terrein 
bedolven onder duizenden kubieke 
meters duurgekocht zeezand dat onder 
meer al het gehucht Ruigoord had be
graven. Vergeefs wacht het gebied op 
de industriel:!n die zich hier zouden 
vestigen. Het omstreden plan voor de 
vestigip.g van de chemische Franse 
Progil-industrie was ook al gestrand 
op het volksverzet dat mede door D'66 
was opgeroepen. Toen de zaak van de 
zandwinning opnieuw aan de orde kwam 
zocht Martini zijn informatie niet ai
leen in het ambtelijk apparaat maar 
ook bij de particufiere contractanten 
zelf. Hiermee laadde hij de heftige 
toorn van het college op zich, niet in 
het minst van burgemeester Samkalden 
als beheerder van de havenportefeuille. 
Het zag er naar uit dat PvdA (Treu-. 
man), _VVD (Keja) en Kabouters 
(Kilian) Martini te hulp zouden komen, 
maar een onliandige manoeuvre bracht 
hem buitenspel. Aan een verslaggever 
van het dagblad De Tijd verklaarde hij: 
"Ik heb het gevoel de deksel van een 
beerput te hebben gelicht". Burge
meester Samkalden kwam nu voor 
open doel en scoorde behendig. Het 
debat in de raad verzandde in het 
"onfatsoen" waar Martini's bondge
noten zich van distancieerden en men 
kwam nauwelijks toe aan de eigenlijke 
zaak: heeft een raadslid het recht om 
ook andere inlichtingen te winnen dan 
die van of namens het college worden 
verstrekt. Martini: "Het resultaat is 
toch terug te vinden op pagina 33 van 
het meerjarig investeringsschema. 
Men zal er nu mee ophouden. Overigens 
zal ik mijn informatie buiten het amb
telijk apparaat blijven betrekken. " 
Ook in de Amsterdamse raad deed de 
joodse econoom, historicus en mysti
cus Friedrich Weinreb van zich spre
ken. Een door het college ingestelde 
commissie van advies droeg Weinreb 
voor als winnaar van de prozaprijs 
1970, op grond van zijn letterkundige 
prestatie in deel I van Oorlog en Ver-
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zet. Het land der blinden. Burgemee
ster en Wethouders besloten dit advies 
om formele redenen niet over te ne
men, nu juist opdracht was gegeven 
het onderzoek naar zijn handel en wan
del in de oorlogsjaren te heropenen. 
Van Antwerpen verzette zich in een 
motie tegen de gedachte dat andere 
dan litteraire maatstaven in het ge
ding zouden worden gebracht. Hans 
Gruyters schreef een commentaar in 
Het Parool, waarin ook Van Antwer
pen nog een veeg uit de pan kreeg, 
als zondaar tegen het pragmatisme: 
Wie is de overheid, aldus Gruyters, 
om een letterkundige prijs toe te ken
nen. Als mondige burger bepaal ik 
zelf wel wie goed schrijven kan. De 
overheid is niet meer dan de butler, 
die mij mijn drankje aanreikt. Van 
Antwerpen: "Ik had die vraag opzette
lijk buiten beschouwing gelaten, 
evenals de persoon van Weinreb." 

Bedankt, Lammers 
Voor het contact met de !eden, lustige 
kout en ernstige beschouwing van het 
werk in de raad en daarbuiten, heeft 
de fractie een plaats gekozen aan de 
voet van de Oude Wester, cafe:\ Theo 
de Ruiter op de Rozengracht. Elke 
eerste maandagavond van de maand 
wordt hier het glas geheven op de 
goede voortgang, een ritueel dat de 
rechtzinnige communisten in de raad 
wel eens de gramstorige uitroep 
heeft ontlokt: "Ja, ja, bier drinken 
maar .... " Eens per twee maanden 
ontvangen de Amsterdamse leden ook 
nog een schriftelijke verantwoording 
in de vorm van het Fractiebulletin, 
een handzaam blaadje dat met aanwen
ding van sterke optische apparatuur 
best leesbaar is. Een voorliefde van 
de fractie is ook het Amsterdamse 
verkeer dat zich hartinfarctisch door 
de nauwe straten blijft wringen. 
Martini: "De Nederlandse automo
bilisten brengen de staat zo ongeveer 
2 miljard gulden op aan wegenbelasting 
en bezineaccijns. Hiervan wordt 1, 4 
miljard besteed aan provinciale en 
rijkswegen. Van de resterende 600 
miljoen gaat maar 30 naar de steden 
gezamenlijk. Amst.erdam heeft hier
van een deel gekregen maar kan zich 
geen infractructurele voorzieningen 
permitteren. De stad moet, integen
deel, nog eens een verlies van 45 mil
joen op het openbaar vervoer opbren
gen. Nu heeft Amsterdam 80.000 
auto's. Vermenigvuldigd met f 1. 000 
zou dat 80 miljoen opgebracht heb-
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ben. Daarbij komt dan nog de zorg 
voor een enorme invasie 's ochtends 
en een exodus in de avondspits." 
Al v66r de verkiezingen had een reeks 
nota's en plannen de Amsterdamse 
werkgroepen verlaten en dit was blijk
baar ook het gemeentebestuur niet ont
gaan, want het gemeentelijk vervoer
plan Lijnen voor Morgen had de beste 
suggesties uit de D'66-plannen overge
nomen. De nieuwe wethouder voor de 
stadsontwikkeling drukte zijn waar
dering uit door een prompte uitvoe
ring van het plan voor het Leidse
pleintje, een gebaar waarvoor .het in 
nummer 5 van het bulletin recht 
hartelijke dank wordt gezegd. 
In Mn jaar tijd tracteerde de fractie 
het college op 48 schriftelijke vragen. 
In dezelfde periode werden nog eens 
15 nota's en voorstellen ingebracht, 
handelend over onderwerpen als de 
parkeerexcessen, de Bijlmer-con
tactrnan, drugs, de vuilverbranding, 
het toneel, de marktgelden, de Bak
kerstraat en andere zaken. De nijvere 
pen van Rene:\ Kottman, sinds enige 
maanden fractie-assistent, noteerde 
nog eens 17 andere zwaarlijvige ob
stakels waaraan de fractie actief had 
mee helpen sjorren. Martini: "Onze 
positie is niet gemakkelijk. Wij mis
sen de voorkennis die een wethouder 
kan inbrengen. Maar men heeft ge
leerd ons serieus te nemen. Wij 
zullen nu niet de fout maken de nieuwe 
wijken te gaan vergeten en meer en 
meer de nadruk leggen op concrete 
zaken." 
Van Antwerpen: "Politiek is een lullig 
bedrijf. Ik heb geen behoefte aan het 
spel alleen. De vooruitzichten worden 
sterk mee bepaald door de achterban. 
Ik zal mijn werkgroepen moeten uit
breiden en zal proheren daar ook 
mensen van de PPH bij te betrekken." 
Wessels: "Noch de bevolking noch de 
raad wordt geconfronteerd met het 
feit dat de toekomsi maar Mn keus 
laat: M met de sneltram naar de 
Bijenkorf Of de Bijenkorf afbreken. 
Er is geen interdisciplinair denk
werk. Die metro is prachtig maar in 
Amerika zijn plaatsen waar men het 
opbreken van de iramrails diep heeft 
betreurd." 
Dit was Democraat, vanuit het hart 
van Amsterdam, waar de fractie zich 
lichtelijk groen voortbeweegt op een 
rood veld. Goedenavond, over en 
sluiten. 
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ALGEMENE INLEIDING 
1. Het voorstel voor een reglement betreffende de kandi

daatstelling voor de Tweede Kamer, dat U hierbij wordt 
aangeboden, is opgebouwd uit verschillende alternatieven 
wat de hoofdlijnen betreft. Een beslissing over die hoofd
lijnen is noodzakelijk voordat tot behandeling van de 
onderscheidenen paragrafen van dit reglement en de 
daarin opgenomen bijzondere alternatieven wordt over
gegaan. 

2. a. Twee systemen, nl. A1 en A2 kennen voorverkiezingen 
per kieskringgroep (5 naar aantal stemgerechtigden 
gelijke groepen dan wel de elf regio's), waaruit 
groepsranglijsten resulteren. Deze groepsranglijsten 
worden gecombineerd tot een voorlopige landelijke 
ranglijst. De definitieve landelijke ranglijst die maat
gevens is voor de samenstelling van de in te dienen 
lijsten - zie 6 - kan daarna op verschillende wijze 
worden vastgesteld, hetzij door de ALV (alternatief 
B1), hetzii door landelijke schriftelijke stemming 
(alternatief B2), hetzij door steekproefvergaderingen 
(alternatief B3). 

b. Bij de beide andere systemen (a3a en A3b) komt 
slechts ~~n verkiezingsronde voor en wel per naar 
oppervlakte gelijke kieskringgroepen. Bij het systeem 
A3b zijn de daaruit resulterende groepsranglijsten 
meteen de definitieve lijsten welke in deze kieskring
groepen worden ingediend. 
Ook bij het systeem A3a ontbreekt een landelijke ver
kiezingsronde, doch wel wordt een definitieve lande
lijke ranglijst opgesteld door combinatie van de 
groepsranglijsten. 

c. De eerste beslissingen, welke dus client te worden ge
nomen is deze: 
dient na de verkiezingen per kieskringgroep nog een 
lan.delijke volgordeverkiezing te worden gehouden Ja 
of nee? (I) 

3. a. lndien uw antwoord nee is, kunt u daarna kiezen uit 
A3a of A3b (II) 

b. Kiest u A3a, dan krijgt u een definitieve landelijke 
ranglijst die voor wat de samenstelling van de in te 
dienen lijsten -verschillende mogelijkheden biedt. U 
kunt doorlezen bij punt 6. 

c. Kiest u A3b dan is de zaak rond en kunt U de rest van 
dit verhaal ongelezen laten. 

4. Indien uw antwoord.ja is, komen de alternatieven A3a en 
A3b te vervallen. U hebt gekozen voor een voorlopig 
landelijke ranglijst. U dient zich nu uit te spreken over 
de wijze waarop deze voorlopige ranglijst in een defini
tieve wordt omgezet : B1, B2 of B3 (III) 

5. Indien uw antwoord op vraag I ja was, hebt u gekozen 
voor een definitieve landelijke ranglijst. Uit deze rang
lijst kan op verschillende wijzen worden gekomen tot de 
samenstelling van kandidatenlijsten. A2 kent de moge
lijkheden C1 en C2; A1 kent de mogelijkheden C1, C2, 
C3a en C3b. Ook A3a - indien u daarvoor hebt gekozen 
bij vraag II - kent slechts de mogelijkheden C1 en C2. 
Teneinde te bepalen welke keuze mogelijkheden onder 
punt 6 overblijven, client U derhalve nu te kiezen tussen 
A1 en A2 (IV) 

Aanmelding Regionale Voorlopige 
(voor) landelijke 
verkiezing ranglijst 

A 1 

ja ja 
A 2 

A 3 ja nee 

6. a. lndien u bij vraag IV voor A2 hebt gekozen, dan wel 
bij vraag II voor A3a, kunt u kiezen uit twee alterna
tieven voor de samenstelling van de lijsten, te weten: 
Cl landelijk uniforme lijsten in zoveel mogelijk kies
kringen. 
en C2 zoveel mogelijk gelijke lijsten met per kies
kringgroep verschillen de staarten. 

b. Indien u bij vraag IV voor A1 hebt gekozen, kunt u 
kiezen uit vier alternatieven, nl. behalve C1 en C2 ook 
nog C3a - zoveel mogelijk gelijke lijsten echter per 
kieskringgroep in verschillende volgorde met per 
groep verschillende staarten. 
C3b - zoveel mogelijk gelijke lijsten met per kies
kringgroep de nr. 1 der voorverkiezingen als nr. 2 
op de lijst geplaatst en met per groep verschillende 
staarten. Beide laatste alternatieven houden een 
doorkruising in van de definitieve landelijke ranglijst 
door het resultaat van de voorverkiezingen, voor C1 
en C2 geldt dit niet. U dient dus nu te kiezen tussen 
enerzijds C1 en C2 en anderzijds C3a en C3b. (VI). 

c. Indien u gekozen hebt voor C1 en C2 kiest u nu tussen 
deze twee; als u gekozen hebt voor C3a en C3b kiest 
u tussen deze. (VII) 

7. Aldus hebt u over alle hoofdlijnen beslist. U kunt nu 
overgaan tot behandeling van het eigenlijke reglement, 
nadat u uit het voorstel alle gedeelten hebt geschrapt 
die betrekking hebben op niet gekozen hoofdlijnen. 

HOOFDSTUK IX: Kandidaatstelling voor vertegenwoordigen
de lichamen. 

~.:_:!'~~~~~~~J.P~I-~~!:A~!~~:Q~P~E~~! 

1. Aanmelding. 

1. 1 Het hoofdbestuur benoemt 
i) tijdig 
ii) binnen drie maanden na verkiezingen voor de 

Tweede Kamer (en voor de eerste maal voor 1 
januari 1972) 

een landelijke verkiezingscommissie, die tot taak 
heeft op onpartijdige wijze de goede voortgang van de 
kandidaatstellingsprocedure volgens de bepalingen van 
dit reglement te bewerkstelligen en zorg te dragen 
voor de indiening van de overeenkomstig dit reglement 
samengestelde kandidatenlijst, op de wijze als door de 
Kieswet voorgeschreven. 

1. 2 De verkiezingscommissie Qestaat uit tenminste drie 
leden. Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie 
is onverenigbaar met het lidmaatschap van het hoofdbe
stuur. Led en van de verkiezingscommissie kunnen niet 
als kandidaat worden aangemeld. 

1. 3 Ieder lid van D'66 kan zich aanmelden of laten aan
melden als kandidaat door middel van een aangetekend 
schrijven, te richten aan een door de verkiezingscom
missie bekend te maken ad res. Afschrift van deze aan
melding en van alle daarbij te verstrekken gegevens 
dient te worden gezonden aan het landelijk secretariaat. 

Landelijke defin. samenstelling 
verkiezings- land. lijsten 
ronde lijst 

C1 AlC1 

Bl 
A1 C2 A1C2 

ja B2 ja C3a AlC3a 
C3b A1C3b 

B3 A2 
A2C1 A3a-ja C1 

nee C2 A2C2 
A3aC1 

A3b-nee A3b A3aC2 
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1. 4 Bij de aanmelding client aan de volgende voorwaarden 
te worden voldaah: 
a. de kandidaat dient gedurende tenminste zes maanden 

voorafgaande aan de aanmelding lid van D'66 te zijn 
geweest; 

b. ondertekening door de kandidaat van de vragenlijst 
conform art. 19 van de statuten; 

c. bereidverklaring een eventueel kamerlidmaatschap 
als een volledige dagtaak te zullen beschouwen, 
d. w. z. in ieder geval de uitoefening van zijn beroep 
te staken, en bij verkiezing afstand te zullen doen 
van alle openbare ambten en partijfuncties; 

d. verstrekking van persoonlijke gegevens en van ge
gevens om trent vorige en huidige partijfuncties; 

e. bereidverklaring bij directe verkiezing, ingevolge 
de kieswet, dan wel binnen een half jaar op op
volging van een direct gekozene het kamerlidmaat
schap te zullen aanvaarden en de garantie daartoe 
gezien de grondwettelijke eisen in staat te zijn; 

f. opgave van een of meer beleidsonderdelen of depar
tementen waarmee de kandidaat zich na eventuele 
verkiezing in het bijzonder wil belasten; 

g. opgave van het gebied, waarmee de kandidaat bij 
eventuele verkiezing in het bijzonder contact wil 
onderhouden en in verband daarmede opgave van de 
kieskringgroepen waarin de kandidaat aan de (voor-) 
verkiezingen wil deelnemen. 

1. 5 i) De termijn van aanmelding vangt aan een jaar voo:· 
de dag der kamerverkiezingen en sluit een half jaar 
voor de dag van indiening van de kandidatenlijsten 
volgens de kieswet. II 

ii) De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk nadat door 
het hoofdbestuur aan de !eden mededeling is gedaan 
van de benoeming van de verkiezingscommissie en 

~ / deze commissie het aanmeldingsadres heeft bekend-
1 gemaakt. De aanmeldingstermijn sluit zes maanden 

t' J4Wii voor de dag van indiening van de kandidatenlijsten 
'- ingevolge de kieswet. Indien voor deze sluitingsdag 

I vanwege het zittende kabinet wordt aangekondigd dat 
...,.(' , 

' vervroegde verkiezingen zullen plaatsvinden, sluit 

J !l de termijn veertien dagen na de dag van deze aan
kondiging. De verkiezingscommissie doet aan alle 

' '~ , !eden mededeling van de datum en het uur van de f -' '·--- sluiting. 
~. 6 Aanmeldingen van leden van het hoofdbestuur of van 

1! l?den die nll;)>J!en!g_!? van de aanmeldingster_mijn het 

~ 
hdmaatschap van een ander vertegenwoord1gend lichaam 
hebben aanvaard, worden niet in behandeling genomen. 

4 
Indien een kandidaat na zijn aanmelding een dergelijk 
lidmaatschap aanvaardt wordt de aanmelding geacht te 
:djn ingetrokken. 

1. 7 ii) De verkiezingscommissie doet van alle aanmelr:lin
gen met bijbehorende gegevens periodiek mededeling 
aan alle !eden van D'66. Het hoofdbestuur doet van 
iedere aanmelding mededeling aan het bestuur van 
de betrokken werkgroepen en de betrokken regiobe
sturen. Een afschrift van het door de verkiezings
commis.,ie bij te houden register van aanmeldingen 
ligt voortdurend ter inzage op het landelijk secreta
riaat. 

1. 8 De geldigheid van aanmeldingen wordt beoordeeld door 
de verkiezingscommissie. Ingeval de aanmelding wordt 
aanvaard, wordt aan de betreffende kandidaat een ont
vangstbevestiging gezonden. Indien de aanmelding niet 
geldig wordt geoordeeld, zendt de verkiezingscommis
sie hiervan bericht aan de kandidaat met opgave van 
redenen. De kandidaat kan van deze beslissing in be
roep gaan bij de geschillencommissie binnen tien dagen 
na de datum van de beslissing. 

TOELICHTING 

Het reglementsgedeelte betreffende de aanmelding bevat 
twee alternatieve mogelijkheden, aangeduid met i) en ii). 
De artikelen of gedeelten daarvan waarbij deze aanduidin
gen niet voorkomen zijn voor beide alternatieven gelijk. 
Waar deze aanduidingen wel voorkomen - in art. 1.1, art. 
1. 5 en art. 1. 7 - wordt de keuze aangegeven tussen een 
systeem van permanente aanmelding en een van aanmelding 
in de periode voor de verkiezingen. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat art. 1. 6 nauwelijks zin !weft, indien voor 
alternatief i) wordt gekoze.:n~·----------y--

. A I t'tA... ~PL ..... 

(A2) Door combinatie van klJ.mEl·rk:ieskringen worden elf 
kieskringgroepen gev'ormd, overeenkomende met 
de elf provincies·; waarbij de IJsselmeerpolders 
worden g~:r.etfund tot de provincie Overijssel. 
Ieder~-kandidaat kan zich voor ten hoogste drie 
gre-€pen aanmelden. 

(A3) Door combinatie van kamerkieskringen worden vijf 
kieskringgroepen gevormd, te weten: 

I. Noord, omvattende de provincies Groningen, 
Friesland en Drente; 

II. Oost, omvattende de provincies Overijssel en 
Gelderland; 

III. Noord-West, omvattende de provincies Noord
Holland en Utrecht; 

IV. Zuid-West, omvattende de provincies Zuid-Holland 
en Zeeland; 

V. Zuid, omvattende de provincies Noord-Brabant en 
Limburg. 

led ere kandidaat kan zich slechts voor ~~n groep aan
melden. 

2. 2 De landelijke verkiezingscommissie benoemt in over
leg met de betrokken regiobesturen voor iedere kies
kringgroep een groepsverkiezingscommissie die met 
betrekking tot de (voor)verkiezingen een overeen
komstige taak en positie heeft als de landelijke ver
kiezingscommissie. 

2. 3 Per kieskringgroep worden (voor)verkiezingen gehou
den onder verantwoordelijkheid van de groepsver
kiezingscommissies. Binnen vier weken na sluiting van 
de aanmeldingstermijn zenden de groepsverkiezings
commissies in overleg met de landelijke verkiezings
commissie aan alle in het gebied van hun kieskring
groep wonende !eden en aanhangers, die op het tijdstip 
van sluiting van de aanmeldingstermijn aan hun ver
plichtingen hadden voldaan, een opgave in alfabetische 
volgorde, beginnende met een door loting verkregen 
letter, van aile kandidaten voor de betreffende groep. 
Alle door de kandidaten verstrekte gegevens worden 
in deze opgave opgenomen, alsmede indien de kandidaat 
zulks wenst, een persoonlijke verklaring van ten hoog
ste 300 woorden. 
i) Bij de opgave wordt tevens een stembiljet toegezon

den, waarop ten hoogste 20 kandidaten in volgorde 
van voorkeur kunnen worden vermeld. 

2. 4 Door de groepsverkiezingscommissies worden zoveel 
mogelijk in overleg met de kandidaten tot uiterlijk vier 
maanden voor de datum van indiening van de kandidaten
lijsten ingevolge de kieswet enkele kandidatenpresenta
tievergaderingen gehouden, bij voorkeur een per af
deling doch in ieder geval een per kamerkieskring. De 
in de betrokken groep woonachtigc !eden en aanhangers 
worden schriftelijk van plaatsen en data van alle in die 
groep belegde presentatievergaderingen op de hoogte ge
steld. 

2. 5 Regio-, afdelingsbesturen en individuele led en van 
D'66 hebben het recht tijdens een presentatievergade-
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ring mondelinge stemadviezen te geven. Per vergade
ring wordt hiervoor ten hoogste een half uur uitgetrok
ken, na de presentatiefase. Wie een stemadvies wil 
uitbrengen client zich voor de aanvang van de vergade
ring bij de voorzitter van de vergadering aan te melden. 
De voorzitter distribueert de spreektijd. Zijn er meer 
dan 10 gegadigden, dan beperkt de voorzitter het aan
tal sprekers als volgt tot 10. Hij geeft voorrang aan 
een lid van ieder betrokken regio- en afdelingsbestuur; 
overige sprekers worden door loting aangewezen. 
De afdelingsbesturen en het landelijk secretariaat stel
len aan wie dit wenst het benodigde adressenmateriaal 
ter beschikking om schriftelijke voorkeursverklaringen 
~e leden en aanhangers te verspreiden. 

2.6 i) Bij het bepalen van de uitslag van de (voor)ver
··""'.) kiezingen worden slechts die stembiljetten in aan
o.vw 1H mer king genom en welke binnen een week na de laat-

ste presentatievergadering in de betrokken groep bij 
.......... de groepsverkiezingscommissie zijn ontvangen. 

ii) Uitsluitend op de onder 2. 4 bedoelde presentatie
vergaderingen wordt een ieder aanwezig lid of aan
hanger die op hettijdstip van sluiting van de aan
meldingstermijn aan zijn verplichtingen had voldaan 

1h~IL.. een stembiljet uitgereikt, voorzover aan betrokkene 
L J nog niet eerder een stembiljet was verstrekt. Op 

het stembiljet kunnen ten hoogste 20 kandidaten in 
volgorde van voorkeur worden geplaatst. De inge
vulde stembiljetten dienen voor het einde van de 
vergadering te worden ingeleverd. 

2. 7 Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten wordt 
per kieskringgroep een ranglijst van kandidaten opge
maakt overeenkomstig de bepalingen van bijlage A of C 
van dit reglement. 

(Uitsluitend voor A 1 en A2) 

2.8 De overeenkomstig art. 2. 7 verkregen ranglijsten wor
den gecombineerd tot Mn landelijke ranglijst aldus: 
a. aan de kandidaten met rangnummer 1 van elk der 

ranglijsten wordt de rangwaarde 1 toegekend; aan de 
de kandidaten met rangnummer 2 de rangwaarde 
1/2; aan de kandidaten met rangnummer 3 de rang
waarde 1/3 enz. 

b. (voor A1) 
de kandidaten worden geplaatst in de volgorde van 
hun aldus verkregen rangwaarde. Bij gelijke rang
waarde worden kandidaten geplaatst in alfabetische 
volgorde. 
(voor A2) 
de door elke kandidaat behaalde rangwaarden worden 
bijeengeteld, waarna de kandidaten worden geplaatst 
in de volgorde van hun aldus verkregen rangwaarden
som. Bij gelijke rangwaardensom wordt voor de 
volgorde geloot. 

c. de aldus verkregen ranglijst van kandidaten is de 
voorlopige landelijke ranglijst. 

2. 9 (voor A1 en A2) 
Zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de voor-

/ lopige landelijke ranglijst delen de eerste 30 geplaat
sten v66r een door de landelijke verkiezingscommissie 
vast te stellen datum aan deze comniissie mede of zij 
tevens kandidaat willen zijn voor de verkiezing van de 
lijstaanvoerder. 
(voor A3) 
De eerste 3 geplaatsten van iedere ranglijst ex. art. 
2. 7 delen v66r een door de landelijke verkiezingscom
missie te bepalen datum aan deze commissie mede of 
zij tevens kandidaat willen zijn voor de verkiezing van 
de lijstaanvoerder. 

2, 10 x) de A LV, welke het beleidsplan behandelt, kiest de 
lijstaanvoerder uit de kandidaten welke zich daarvoor 
hebben aangemeld conform art. 2. 9. Deze verkiezing 

j geschiedt d. m. v. de votometer op een wijze welke 
~Vl- overeenkomt met de methode volgens bijlage A van dit 

reglement, aldus: na ijking op 100 wordt achtereen
volgens voor alle kandidaten, in alfabetische volgorde 
beginnen met een door loting verkregen let~er, gevraagd 
de knop in te drukken indien men deze kandidaat tot 
lijstaanvoerder gekozen wenst. Behaalt een kandidaat 

de absolute meerderheid, dan is deze gekozen. Zo 
niet, dan valt de helft- zo nodig naar beneden afge
rond- van de kandidaten af, waarna opnieuw wordt ge
stemd; enz. 

y) Er wordt onder verantwoordelijkheid van de lande
lijke verkiezingscommissie een landelijke schriftelijke 

tl.u.· verkiezing gehouden van de lijstaanvoerder uit de 
~ndidaten die zich hiervoor conform art. 2. 9 hebben 
- aangemeld. De volgens bijlage A van dit reglement 

vastgestelde uitslag wordt zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt. 

TOELICHTING. 

Afgezien van de hoofdlijnenalternatieven A1, A2 en A3, 
komt in dit gedeelte van het reglement tweemaal een 
alternatieve keuze voor. De eerste betreft de wijze van 
stemming bij de (voor)verkiezingen. De met i) aangeduidei 
mogelijkheid houdt schriftelijke stemming door alle leden ' 
en aanhangers in, de met ii) aangeduide mogelijkheid be
heist stemming uitsluitend op de presentatievergaderingen. 
De tweede keuze betreft de verkiezing van de lijstaanvoer.:. 
der: door de ALV (aangeduid met x) of door landelijke 1 

schriftelijke stemming (y) . 

3. Definitieve landelijke ranglijst 

(alternatief A3a) 
3.1 De overeenkomstig art. 2. 7 verkregen ranglijsten 

worden gecombineerd tot een definitieve landelijke 
ranglijst aldus: 
a. aan de kandidaten met rangnummer 1 van elk der 

ranglijsten .ex. art. 2. 7 wordt de rangwaarde 1 
toegekend; aan de kandidaten met rangnummer 2 de 
rangwaarde 1/2; aan de kandidaten met rangnummer 
3 de rangwaarde 1/3 enz. 

b. de rangwaarde van iedere kandidaat wordt ver
volgens vermenigvuldigd met het gemiddelde van 
enerzijds het quotHlnt van het·aantal op D'66 uitge
brachte stemmen in het groepsgebied bij de laatste 
Tweede Kamer verkiezingen en dat in Nederland en 
anderzijds het quotillnt van het aantal inwoners van 
het groepsgebied en dat van Nederland; 

c. de kandidaten worden vervolgens geplaatst in de 
volgorde van hun aldus verkregen rangwaardental. 
Bij gelijk rangwaardental wordt voor de volgorde 
geloot; 

d. de aldus verkregen ranglijst van kandidaten is de 
definitieve landelijke ranglijst. 

(alternatief A3b kent geen definitieve landelijke 
ranglijst) 

(bij de alternatieven A1 en A2 blijven drie mogelijk
heden open voor de vaststelling van de definitieve 
landelijke ranglijst, te weten 
B1 vaststelling door ALV; 
B2 vaststelling door landelijke schriftelijke stem-

ming; 
B3 vaststelling door steekproefvergaderingen) 

Indien gekozen wordt voor het systeem A3a of A3b 
kan behandeling van de met B aangeduide alterna
tieven achterwege blijven. 

Alternatief B1: 

3. 1 Tenminste twee weken voor de dag van indiening van de 
kandidatenlijst ingevolge de kieswet wordt een ver
kiezings-ALV gehouden. 

3. 2 De lijst met namen van de eerste 30 kandidaten van de 
voorlopige landelijke ranglijst wordt zo spoedig moge
lijk doch tenminste een maand voor deze A LV aan alle 
leden en aanhangers toegezonden, onder vermelding 
van alle gegevens overeenkomstig de punten a t/m g 
van art. 14 van het bij de voorverkiezingen behaalde 
resultaat, alsmede de persoonlijke verklaring genoemd 
in art. 2. 3. 

3. 3 De verkiezings-ALV stelt de uiteindelijke rangorde 
vast van de kandidaten 2-30 van de voorlopige lande
lijke ranglij st d. m. v. een verkiezing overeenkomstig 
het bepaalde in bijlage A van dit reglement, art. 3, 
leden c t/m e. 
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3. 4 Voorafgaande aan de stemming krijgen de betrokken 
kandidaten de gelegenheid zieh op de door ieder ge
wenste wijze aan de ALV te presenteren gedurende een 
voor ieder gelijke tijd. 
De congresleiding stelt uitsluitend voor dit doel ten
minste drie uur beschikbaar. Voorts stelt zij tenminste 
twee uur beschikbaar voor een plenair debat, eveneens 
voorafgaande aan de stemming. 

3. 5 i) Het hoofdbestuur, de Tweede Kamerfraktie, de 
landelijke werkgroepen en individuele leden van 
D'~6 hebben het recht tijdens het plenaire debat 
mondelinge stemadviezen te geven. Wie een stem
advies wil uitbrengen dient zieh voor de aanvang van 
het plenaire debat bij de congresleiding aan te mel
den. Zijn er meer dan 15 gegadigden, dan beperkt 
de voorzitter het aantal sprekers tot 15. Hij geeft 
daarbij voorrang aan een lid van het hoofdbestuur, 
een lid van de Tweede Kamerfraktie, en een lid van 
elke landelijke werkgroep, in deze volgorde. De 
overige sprekers worden door loting aangewezen. 

ii) Op een ALV voorafgaande aan de verkiezings-ALV 
wordt een landelijke stemadviescommissie samen
gesteld bestaande uit 10 leden, waarvan ten hoogste 
twee leden door en uit de Tweede Kamerfraktie en 
ten hoogste twee leden door en uit het hoofdbestuur 
worden aangewezen. De overige leden worden door 
de ALV gekozen uit die leden die zich hiervoor heb
ben aangemeld, met dien verstande dat zij geen lid 
mogen zijn van het hoofdbestuur of de Tweede Kamer
fraktie. Uit deze leden kiest de commissie een voor
zitter. 
Van deze eommissie kunnen uitsluitend leden deel 
uitmaken die zich niet als kandidaat voor de ver
kiezingen hebben aangemeld. 

De commissie heeft tot taak een voordracht voor de 
eerste 30 plaatsen op de definitieve landelijke rang
lijst te doen. De voordracht client ten overstaan van 
de verkiezings-ALV behoorlijk te worden gemoti
veerd. 

3. 6. Het staat een ieder vrij op eigen kosten schriftelijke 
verklaringen inzake voorkeur voor bepaalde kandidaten 
onder de leden en aanhangers te verspreiden. Het lan
delijk seeretariaat zal voor dit doel aan wie dit wenst 
het benodigde adressenmateriaal ter besehikking stel
len, resp. tegen kostprijs voor geadresseerde envelop
pen enz. zorgdragen. 

3. 7 Er wordt een definitieve landelijke ranglijst opgemaakt 
door aan de bij de verkiezing volgens art. 3. 3 ver
kregen lijst de overige kandidaten van de voorlopige 
landelijke ranglijst onder handhaving van hun onderlinge 
volgorde toe te voegen. 

~--~--~~~~
{ Alternatief ~-:_, t.L~:f!!Ja<.rf-IIOCOo-f'Jf..,._f~~!....::!~ 

3. 1 Zo spoedig m elijk na ae va tstelling van de voor
lopige landelijke ranglijst zendt de landelijke ver-

J kiezingseommissie aan alle led en en aanhangers, die 
aan hun verpliehtingen hebben voldaan, de lijst met 
namen van de eerste 30 kandidaten van de voorlopige 
landelijke ranglijst onder vermelding van alle gegevens 
overeenkomstig de punten a t/m g van art. I. 4 van het 
bij de voorverkiezingen behaalde resultaat, alsmede 
de persoonlijke verklaring bedoeld in art. 2. 3. Tevens 
wordt een stembiljet toegezonden, waarop de kandidaten 
in volgorde van voorkeur kunnen worden geplaatst. 

3. 2 Bij het bepalen van de uitslag van de verkiezingen 
worden sleehts die stembiljetten in aanmerking gena
men die op een door de landelijke verkiezingseommis
sie te bepalen tijdstip door de eommissie zijn ont
vangen. Dit tijdstip wordt duidelijk op de stembiljetten 
vermeld. 

3. 3 Op basis van de tijdig ontvangen stembiljetten wordt 
een ranglijst van kandidaten opgemaakt overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage A of C van dit reglement. Er 
wordt een definitieve landelijke ranglijst opgemaakt 
door aan de bij de verkiezing volgens art. 3. 2 ver
kregen lijst de overige kandidaten van de voorlopige 
landelijke ranglijst onder handhaving van hun onder
linge volgorde toe te voegen. 

3. 4 Het staat een ieder vrij op eigen kosten schriftelijke 
verklaringe'l inzake voorkeur voor bepaalde kandidaten 
onder de leden en aanhangers te verspreiden. Het 
landelijk seeretariaat zal voor dit doel aan wie dit 
wenst het benodigde adressenmateriaal ter beschikking 
stellen, resp. tegen kostprijs voor geadresseerde 
enveloppen enz. zorgdragen. 

Alternatief B 3: 

Voorstel tot wijziging van de statuten: 

A rtikel 10, tweede lid, wordt als volgt aangevuld: 

f. steekproefvergaderingen ter vaststelling van defini
tieve ranglijsten van kandidaten voor verkiezingen 

V : van vertegenwoordigende liehamen. 

II. 
3. 1. De definitieve landelijke ranglijst wordt vastgesteld 

door een serie steekproef vergaderingen kraehtens 
art. 10.2 sub f van de Statuten. De bepalingen van 
hoofdstuk VI van dit reglement zijn niet van toepassing 
met uitzondering van art. 78.1 eerste zin, en art. 83. 

3. 2 Tenminste 8 we ken voor de dag van indiening van de 
kandidatenlijsten ingevolge de kieswet worden door de 
steekproefeommissie 200 namen willekeurig getrokken 
uit de lijst van leden en aanhangers. Tevens worden 
200 reservenamen getrokken uit- indien die besehik
baar is- een lijst van leden en aanhangers die zieh te
voren bereid hebben verklaard aan de steekproefver
gaderingen te zullen medewerken door te versehijnen; 
dan wel- indien een dergelijke lijst niet besehikbaar 
is- uit de lijst van led en en aanhangers. Beide lijsten 
worden onderv·erdeeld in 4 groepen van 50, uitsluitend 
op basis van geografisehe faktoren. 

3. 3 De betrokkenen wordt medegedeeld dat ze uitgeloot zijn 
voor medebeslissen over de seleetie van kamerkandi
daten via een steekproefvergadering, dan wel tot de 
reserve behoren. Indien niet uiterlijk twee weken voor 
de steekproefvergaderingen op het landelijk seereta
riaat berieht is ontvangen dat de betrokkene zal verr 
sehijnen, danwel een door hem aangewezen ander in 
zijn plaats zal versehijnen, wordt zijn naam gesehrapt. 
Middels de reservelijst voor hetzelfde gebied zorgt de 
steekproefeommissie ervoor dat redelijkerwijs ver
waeht mag worden dat ongeveer 50 steekproefleden 
aanwezig zullen zijn. 

3. 4 Het seeretariaatspersoneel en de steekproefeommissie 
is geheimhouding versehuldigd over de namen der 
steekproefleden tegenover eenieder. 

3. 5 Uiterlijk op de vierde zaterdag voor de dag van indie
ning van de kandidatenlijsten ingevolge de kieswet 
vinden, gespreid over het land gelijktijdig 4 steek
proefvergaderingen plaats. De nrs. 1, 5, 9,13 enz. van 
de eerste 60 kandidaten van de voorlopige landelijke 
ranglijst worden door ~~n steekproefvergadering be
oordeeld; de nrs. 2, 6, 10,14 enz. door een andere enz. 

3. 6 Van elke kandidaat wordt verwacht dat hij ertoe bij
draagt een op feitelijke informatic gebaseerde keuze 
der steekproefleden mogelijk te maken, gebaseerd op 
de versehillen in politieke opvatt.ingen en mentaliteit 
tussen de kandidaten. Daartoe kan o.a. dienen: 
a. het vermelden van punten waar de kandidaat het niet 

(helemaal) eens is met het D16G program, de kame>'
fraeties of het hoofdbestuur; 

b. voor (ex) 1e en van fraeties, hoofdbestuur, werk
groepen enz.: punten waarop de kandidaat een af
wijkend standpunt innam. 

3. 7 De landelijke verkiezingseommissie stuurt in de week 
voorafgaande aan de vergaderingen aan de steekproef
leden alle gegevens van de betrokken kandidaten over
eenkomstig e punten a t/m g van art. I. 4, alsmede een 
persoonlijke verklaring van iederc kandidaat van 
maximaal 500 woorden. 

3. 8 De steekproefvergaderingen vindcn plaats onder lei ding 
van door het hoofdbestuur aangewezen onpartijdige 
diseussieleiders en zijn voor pers en publiek toe
gankelijk zover de ruimte toelaat. Alleen de diseussie
leiders de kandidaten de leden van de steekproefver-
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gaderingen en van de rapportagecommissie zijn be
voegd het woord te voeren. 

3. 9 led ere kandidaat krijgt gedurende 15 minuten de ge
legenheid om uiteen te zetten waarom hij meent in aan
merking te komen voor het kamerlidmaatschap en om 
vragen van steekproefleden te beantwoorden. 

3.10 De rapportagecommissie is bevoegd aanvullende in
formatie over een kandidaat te verschaffen en even
tuele, door haar onderzochte, onjuistheden in de 
informatie te corrigeren. 

3.11 De steekproefvergadering beslist in een geheime 
schriftelijke stemming waarbij ieder steekproeflid de 
namen der kandidaten vermeldt in de door hem ge
wenste volgorde. 

3.12 Voor ieder stembiljet waarop een kandidaat als eerste 
staat vermeld ontvangt deze ~~n punt, voor een tweede 
plaats een half punt, voor een derde plaats eenderde 
punt enz. De verkregen stempunten worden opgeteld, 
waarbij de som van gelijke breukwaarden wordt afge
rond op drie decimalen; de totalen per kandidaat zijn 
beslissend voor de volgorde. 

3.13 De zeven hoogst geplaatste kandidaten komen in aan
merking voor de tweede ronde, met dien verstande dat 
in geval van gelijke stemtotalen het lot beslist, doch 
dat bij gelijke stemtotalen voor de zevende plaats de 
hierbij betrokken kandidaten alle in aanmerking komen 
voor de tweede ronde. 

3. 14 De tot de tweede ronde toegelaten kandidaten worden 
op een verzamellijst geplaatst op basis van de door 
ieder verkregen stemtotalen. Bij gelijke stemtotalen 
beslist het lot over de volgorde. 

3.15 Uiterlijk op de derde zaterdag voor de dag van indiening 
van de kandidatenlijsten wordt de definitieve volgorde 
vastgesteld van de kandidaten die toegelaten zijn tot de 
tweede ronde. Dit geschiedt door twee na elkaar te 
houden steekproefvergaderingen van ongeveer 50 per
sonen. De steekproefcommissie, het hoofdbestuur en 
de landelijke verkiezingscommissie nemene daartoe 
de nodige maatregelen analoog aan het bepaalde in art. 
3.l.t/m 3.14. 

3.16 Elk der beide steekproefvergaderingen plaats ongeveer 
15 kandidaten in een definitieve volgorde, waarbij de 
ene steekproefvergadering de kandidaten te beoordelen 
krijgt die een oneven nummer hebben op de verzamel
lijst en de andere steekproefvergadering de overige 
kandidaten. De eerste steekproefvergadering beslist 
over de bezetting van de on even plaatsen op de defini
tieve landelijke ranglijst, de tweede over de even 
plaatsen. 

3.17 De artt. 3. 8 t/m 3.12 zijn van overeenkomstige toe
passing met dien verstande dat bij gelijke stemtotalen 
herstemming plaats vindt over de betrokken kandidaten. 

3:18 De tweede steekproefvergadering vangt aan na de be
kendmaking der uitslag van de eerste. De led en van de 
tweede steekproefvergadering ontvangen tevoren ook 
schriftelijke informatie over en van de kandidaten die 
door de eerste worden beoordeeld. 

3.19Voor de bezetting van de overige plaatsen van de defini
tieve landelijke ranglijst is het aantal verkregen stem
punten in de eerste steekproefronde beslissend. Bij 
gelijk aantal beslist het lot. 

3.20 De landelijke verkiezingscommissie draagt zorg voor 
dat op elke steekproefvergadering als hierboven be
doeld minstens ~~n lid der commissie aanwezig is. 

4. Samenstelling van de kandidatenlijsten 

(Uitsluitend voor alternatief A3b) 

4.1 In iedere kieskringgroep wordt als nr. 1 de lijstaan
voerder geplaatst. De plaatsen 2 t/m 30 worden ver
vuld door de kandidaten van de ranglijst ex art. 2. 7 
van de betreffende kieskringgroep met handhaving van 
hun onderlinge volgorde. Indien de ranglijst ex. art. 
2. 7 minder dan 29 kandidaten bevat, wordt een lijst 
ingediend welke minder dan 30 kandidaten bevat. 

(de alternatieven Al, A2 en A3a, welke alle een definitieve 
landelijke ranglijst kennen laten nu ruimte voor verschil
lende alternatieven, nl. A2 en A3a voor C1 en C2 en A1 
voor Cl, C2, C3a en C3b) 

Indien gekozen is voor A3b, kan behandeling van alle C
alternatieven aehterwege blijven. 
Indien gekozen is voor A3a, kunnen de C3 alternatieven 
worden geschrapt; evenals, wanneer bij de keuze tussen Al 
en A2 voor A2 is gek:ozen. 

4. 1 De landelijke verkiezingscommissie plaatst de lijst
aanvoerder als eerste op alle ingevolge de kieswet per 
kamerkieskring in te dienen kandidatenlijsten en doet 
de overige plaatsen vervullen op de wijze als in de 
volgende artikelen bepaald. 

Alternatief C1 (A3a, A1 en A2) 'U.{/'iv/711-j.zf. ., 
4. 2 De verkiezings-ALV bepaalt het totale aantal door D'66 

te stellen kandidaten. 

4. 3 Indien het totale aantal te stellen kandidaten niet meer 
dan 45 bedraagt, komen op 17 van de 18 lijsten de 
nummers 2 t/m 30 van de definitieve landelijke rang
lijst op overeenkomstig genummerde plaatsen. De 
overige kandidaten komen op Mn door het hoofdbestuur 
aan te wijzen lijst in een kieskring met een betrekke
lijk gering aantal kiesgerechtigden. De kandidaten 
2, 3, 4 enz van de definitieve landelijke ranglijst worden 
op overeenkomstig genummerde plaatsen op deze lijst 
geplaatst. Aldus wordt voortgegaan totdat het aantal 
nog niet geplaatste kandidaten gelijk is aan het aantal 
nog te vervullen plaatsen op de lijst. Dez«;l kandidaten 
worden onder handhaving van hun onderlinge volgorde 
onder op deze lijst geplaatst. 

4. 4 Indien het totale aantal te stellen kandidaten meer dan 
45 doch minder dan 61 bedraagt komen op 16 van de 18 
lijsten de nummers 2 t/m 30 van de definitieve lande
lijke ranglijst op overeenkomstig genummerde plaatsen. 
De overige kandidaten komen op twee door het hoofd
bestuur aan te wijzen lijsten in kieskringen met een 
betrekkelijk gering aantal kiesgerechtigden. De kandi
daten met de rangnummers 2, 3, 4 enz. van de defini
tieve landelijke ranglijst worden op overeenkomstig 
genummerde plaatsen op deze lijst geplaatst. Aldus 
wordt voortgegaan totdat het aantal nog niet geplaatste 
kandidaten gelijk is aan het totale aantal nog te ver
vullen plaatsen op deze lijsten. Deze kandidaten wor
den onder handhaving van hun onderlinge volgorde onder 
op deze lijsten geplaatst, met dien verstande dat de 
kandidaten met de even rangnummers op de ene lijst 
en de kandidaten met oneven rangnummers op de an
dere lijst worden geplaatst. 

Alternatief..£..,t(A3a, A1 en A2) ~~A<~~ L 

4. 2 De kandidaten met de rangnummers 2 t/m 20 van de 
definitieve landelijke ranglijst worden op alle lijsten op 
overeenkomstig genummerde plaatsen geplaatst. Op de 
lijsten in iedere kieskringgroep worden de plaatsen 21 
t/m 30 bezet door de nog niet geplaatste kandidaten van 
de definitieve landelijke ranglijst in de volgorde van de 
ranglijst ex. art. 2. 7. 
Indien op de definitieve landelijke ranglijst niet vol
doende kandidaten voorkomen die aan de voorverkiezin
gen in de betreffende kieskringgroep hebben deelge
nomen, worden de resterende plaatsen van de lijst 
vervuld door nr. 21 en volgende van de definitieve 
landelijke ranglijst ongeacht plaatsingen van deze kan
didaten in andere kieskringgroepen. 

Alternatief C 3a (A1) 

4. 2 De kandidaten met de rangnummers 2 t/m 20 van de 
definitieve landelijke ranglijst bezetten de overeen
komstig genummerde plaatsen van de lijsten van iedere 
kieskringgroep, met dien verstande dat kandidaten 
welke aan de voorverkiezingen in de betreffende groep 
hebben deelgenomen onmiddellijk na de lijstaanvoerder 
worden geplaatst in de volgorde van de ranglijst ex. 
art. 2. 7 en de overige kandidaten na hen worden ge
plaatst in de volgorde van de definitieve landelijke 
ranglijst. Op de lijsten in iedere kieskringgroep wor
den de plaatsen 21 t/m 30 bezet door de nog niet ge-
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plaatste kandidaten van de definitieve landelijke rang
lijst in de volgorde van de ranglijst ex. art. 2. 7. In
dien op de definitieve landelijke ranglijst niet voldoende 
kandidaten voorkomen die aan de voorverkiezingen in 
de betreffende kieskringgroep hebben deelgenomen, 
worden de resterende plaatsen van de lijst vervuld door 
nr. 21 en volgende van de definitieve landelijke rang-

NOTA'S VAN D'66 
Landelijke werkgroep buitenland, subgroep Europa: 

WB/E I De Europese integratie 

Landelijke werkgroep buitenland: 

WB I Verbetering van de Verenigde Naties 
WB II Op weg naar de 2e ontwikkelingsdecennium 

Landelijke werkgroep bevolkingspolitiek: 

WBP I Demokratische bevolkingspolitiek 

Landelijke werkgroep defensie: 

WD I 

WD II 
WD III 
WDIV 

Instruktie voor de landelijke werkgroep 
defensie 
Niet-militaire verdediging 
De rechtspositie van de militair 
Het demokratiseringsproces in de krijgs
macht 

Landelijke werkgroep gezondheidsbescherming: 

WGI 

WG II 
WG III 
WG IV 

Toekomstbeleid inzake gezondheidsbescherming 
en luchtverontreiniging 
Diskussienota luchtverontreiniging 
Watervervuiling 
Algemeen milieubeheer en industrieplanning 

Landelijke werkgroep Justitie: (subgroep vrijheidsrechten) 

WJV I De vrijheidsrechten en het apparaat 

Landelijke werkgroep landbouw: 

WL I Uitgangspunten voor het landbouwbeleid 

Landelijke werkgroep onderwijs en wetenschap: 

WO I Diskussienota onderwijsbeleid (1e deel: het 
niet wetenschappelijk onderwijs 

Landelijke werkgroep staatsrecht: 

WS I Rapport over de herziening van het kiesstelsel 
voor de 2e kamer der Staten-Generaal 

lijst ongeacht plaatsingen van dezc kandidaten in andere 
kieskringg-roepen. 

5. Ingeval van tussentijdse verkiezingen kan van de in dit 
hoofdstuk gestelde termijnen worden afgeweken. Alle 
betrokken organen zijn echter gehouden daaraan ook 
dan zoveel mogelijk de hand te houden. 

WSII 

WSIII 

Nota betreffende staatsrechtelij~e vernieuwin
gen 
Antwoord op de bedenkingen tegen de voorge
stelde staatsrechtelijke vernieuwingen 

Landelijke werkgroep sociale en ekonische zaken, sub
groep demokratisering arbeidsverhoudingen: 

WDE/D I 
WDE/D II 

Demokratisering van de arbeidsverhoudingen 
Bijdragen tot de politieke besluitvorming in
zake de wijziging van de wet op de bedrijfs-
organisatie en de wet op de ondernemingsra
den 

Landelijke werkgroep sociale en ekonomische zaken, sub
groep fiscale zaken: 

WSE/F I 
WSE/F II 
WSE/F III 

Pensioenvoorziening in Nederland 
Ziektekosten 
Nota successierechten 

Landelijke werkgroep technologie: 

WT I Technologische ontwikkeling in de Ned. samen
leving 

WT II Mogelijkheden en moeilijkheden voor open 
deelneming in onze technologische Maatschap
pij 

WT III Drie fasen van een effectief wetenschapsbeleid 

Landelijke werkgroep ruimtelijke ordening: 

WRO I 
WRO II 

voorts: 

WOCI 
WA I 
WDri 

Verdient monumentenzorg meer aandacht? 
Inrichting van landelijke gebieden 

Centrum voor toekomstonderzoek 
Rapport over abortus provocatus 
Drugs 

Bestellen door overmaking van het bedrag op giro 1304900 
t. n. v. Demokraten 66 onder vermelding van het codenum
mer op het girostrookje. 

0'66 HEEFT U NODIG OM EEN STERKE PARTIJ TE WORDEN 

Een voorwaarde om een sterke partij te worden, is het hebben van veel leden. Deze 
leden stellen ons in staat om onze ideel:ln uit te voeren. 
Een goede organisatie staat of valt door zijn financil:ln. 
Om financieel goed te draaien zijn led en nodig. 
Daarom, werkt u allemaal mee om zoveel mogelijk leden aan te brengen. 

DANK U WEL. 

naam: .......................................... man/vrouw. 

adres: 

plaats: tel.: ............... . 

geeft zich opals lid van D'66. 

handtekening ..................... . 

uitknippen, invullen en opzenden aan: D'66, Keizersgracht 576 
Amsterdam. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
6 en 7 november 1971 
Op zaterdag 6 en zondag 7 november 1971 zal een nieuwe 
algemene ledenvergadering worden gehouden. 
Het ligt in onze bedoeling dit congres even goed te laten 
slagen als de voorafgaande congressen (Breda en Amster
dam). Vandaar dat wij reeds nu aan de organisatie ervan 
zijn begonnen. Als eerste aanloop geven wij U hierbij de 
eerste gegevens. Bovendien zouden wij U will en ver zoe ken 
om zo spoedig mogelijk het inschrijfbiljet te willen re
tourneren. Alleen als we ruim van tevoren weten hoeveel 
deelnemers er zullen zijn, kunnen wij optimale voorbe
reidingen treffen. 

Datum. 
Zaterdag 6 november en zondag 7 november 1971. 

Plaats. 
Rekreatie- en conferentieoord "Flevohof'' in Biddinghuizen 
(Oost Flevoland). Telefoon 03211-514. Hoofdpaviljoen. 
(Dus garantie voor iets minder vervuilde lucht. Koeien zijn 
in ruime mate en in levende lijve aanwezig) . 

Tijd. 
Zaterdag 6 november van 10. 45 uur tot 22. 00 uur. 
Zondag 7 november van 10. 00 uur tot 17. 00 uur. 

Lunches en diners. 
In het Flevohof zijn lunches voor f 6, 50 en diners voor 
f 10,-- en f 15, -- verkrijgbaar. 
Deze lunches en diners zijn uitsluitend v erkrijgbaar d. m. v. 
afgifte van een bon. Deze bonnen kunt U middels Uw in
schrijfbiljet reeds bestellen, terwijl bovendien aan de balie 
in het Flevohof een (gering) aantal van deze bonnen tegen 
kontante betaling te verkrijgen zullen zijn. 

Toegangsprijs. 
Voor het gehele kongres f 15, -. 
Uitsluitend zaterdag of zondag f 10, -. 
Soldaten en studerenden genieten 50% reduktie. 

Honden. 
Ret meenemen van honden is toegestaan, mits ze zijn aan
gelijnd. Bovendien zijn gratis kennels aanwezig. 

CrMhe. 
U kunt rustig met de hele familie naar het Flevohof komen. 
Grotere kinderen ku1men zich op de terreinen van het hof 
uitsluitend vermaken. Voor de kleintjes is er een ,!IT.atis 
cr~che. 

Inschrijving. 
Middels het verzenden van de bon op de achterpagina naar 
het aangegeven adres. Na ontvangst van Uw betal~ng zenden 
wij U een toegangskaart en een foldertje van het Flevohof, 
met daarin een plattegrond van de (auto)wegen naar en rond 
het kongrescentrum. 

Mochten wij Uw overmaking op 3 november 1971 nog niet 
hebben ontvangen, dan kan er geen toegangsbiljet meer 
worden verzonden. Uw toegangskaart kunt U dan tegen be
taling aan de kassa krijgen. Eventuele daaruit volgende 
dubbele betalingen worden door ons na het congres verrekend. 

Nadere informatie; 
Voor zover zij daartoe in staat zijn, zullen de leden van de 
kongreskommissie u graag nadere informatie verstrekken. 
Deze kommissie bestaat uit: 
W. H. Schouten (voorzitter) 
Peuleyen 194, Waddinxveen, 01828 - 5929. 
P. Hijmans (sekretaris) 
Van Hillegaertstraa.t 20IV, Amsterdam, 020 - 718196 
A. Alons 
Landelijk sekretariaat D'66, Amsterdam, 020 - 226996. 

Bereikbaar van het Flevohof per trein (en speciale bus). 

Vanuit Utrecht: vertrek Utrecht 9. 26 uur 
aankomst Amersfoor£ 09. 44 uur 
vertrek Amersfoort 09.49 uur 
aankomst Harderwijk 10.10 uur 
(gratis) bus V. A.D. naar Flevohof vertrek 
10.20 uur 
aankomst Flevohof ± 10. 40 uur. 

hierlangs afknipper 

INSCHRIJFBILJET CONGRES 

Ondergetekende, 

naam: 

adres: 

woonplaats : 

geeft zich op voor deelname aan de algemene ledenvergadering op 6 en 7 november 1971/voor deelname aan het feest op 6 novem 

Hij/zij* wenst zaterdag/zondag/beide dagen* aan het congres deel te nemen. 

Hij/zij* ontvangt gaarne aantallunchbonnen en/of 

Hij/zij* is wel/geen* lid van D' 66. 

Het verschuldigde bedrag ad f (toegang) + f 
girorekening 1304900 t.n.v. penningmeester D'66. 

*doorhalen wat niet verlangd wordt. 

aantal dinerbonnen. 

(bonnen) + f (feest) ~ totaal f , is overgemaakt op 

Handtekening 
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Vanuit Amsterdam: vertrek Amsterdam 09.06 uur 
aankomst Harderwijk 10.10 uur 
(gratis) V. A.D. -bus naar Flevohof vertrek 
10.'20 uur 
aankomst Flevohof ± 10. 40 uur 

Vanuit Zwolle: vertrek Zwolle 09.24 uur 
aankomst Harderwijk 09. 50 uur 
(gratis) V. A . D. -bus naar Flevohof vertrek 
10.00 uur 
aankomst Flevohof ± 10. 20 uur. 

Op zaterdag zal om 22. 30 uur een (gratis) bus rijden vanaf 
het Flevohof langs de hotels in Elburg en Nunspeet naar de 
hotels in Harderwijk. 
Voor de feestgangers rijdt er om 03.00 uur ook zo'n bus. 

Op zondagmorgen vertrekt om 09.00 uur een bus vanuit een 
nog nader te bepalen plek in Harderwijk via Elburg en Nun
speet naar het Flevohof. 

Zondagmiddag om 18,00 uur vertrekken speciale bussen 
richting station Harderwijk. 

Indien u geen gebruik wilt maken van deze speciale regeling, 
dan kunt U wel gebruik maken van de V. A.D. -lijndienst 
Flevohof-E lburg. 

Overnachtingen. 
Wij verzoeken U zelf zorg te willen dragen voor Uw 
overnachtiging(en). 
Te Uwer informatie vermelden wij hieronder de namen en 
verdere gegevens van een aantal hotels in de omgeving van 
Biddinghuizen. 

Harderwijk 03410 

-Hotel Baars, Smeepoortstraat 52, 2007 f 15,-- 19,- p.~ 
- Hotel De Pool, Oranjelaan 11, 2453 :!: f 15,- p. p. 
-Hotel Marktzicht, Markt 6, 2155 f 13,- - 15,- p.f 
-Hotel Monopole, Buiten de Brugge-

poort, 2104 ± f 12,50 p.p. 
-Hotel Oranje Nassau, Smeepoort-

straat 42, 2477 ± f 10,- p.p. 

Nunspeet 03412 

- Hotel Het Roode Wold, Elspetersweg 
24, 2641 

-Hotel De Roskamp, Dorpstraat 5, 
2594 

-Hotel De Valk, Eperweg 5, 2265 
- Hotel Ittmann, taan 52, 2441 

Elburg 05250 

t f 25,- p.p. 

± f 15,- p.p. 
± f 11,- p.p. 

f 15' 51) - 25' -

- Hotel De Bonte Os, Jufferenstraat 14, 
1434 :!: f 13,- p.p. 

Vierhouten 05771 

-Hotel De Mallejan, 241 f 29,- - f 31,-

Feest. 
Na de sluiting van het kongresgedeelte op zaterdag, zal er 
gelegenheid zijn om deel te nemen aan een door ons in het · 
Hoofdrestaurant (met goede bar) georganiseerd feest. Ge
zien de voor ons daaraan verbonden extra kosten. moeten 
wij voor dit feest een toegangsprijs van f 5,- vragen. 
Voor dit feest kunt u zich via het inschrijfbiljet opgeven, 
doch ook aan de balie zullen tot een uur na aanvang van het 
feest toegangskaarten te koop worden aangeboden .. 

Tot ziens in het Flevohof. 

A an: 

Wim Schouten. 

Kongres- en Organisatiebureau 
"Concerted Actions" 
Peuleyen 194 
Waddinxveen 
t. a. v. Dhr. W. H. Schouten 
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OPROEP 
FRACTIE D'66 IN DE PROVINCIALE STATEN VAN ZUID-HOLLAND 

Op 1 maart 1972 gaat de huidige com
missaris der koningin in Zuid-Holland 
met pensioen. Een opvolger(ster) is 
nog niet benoemd. Gegadigden voor de 
functie van commissaris in deze 
provincie worden uitgenodigd zich in 
verbinding te stellen met de voorzitter 
van onze fractie, mevr. E.K. Wessel
Tuinstra, Will em de Zwijgerlaan 43, 
Oegstgeest, tel. 01710-52007. 
Contacten worden vertrouwelijk bin
nen onze fractie behandeld. 
Wij zijn bereid eventuele geschikte 
kandidaten met hun toestemming bij 
de minister van binnenlandse zaken 
voor te dragen. 

FRACTIE D'66 IN DE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 

Op 1 mei 1972 gaat de huidige commis
saris der koningin in Overijssel met 
pensioen. Een opvolger(ster) is nog 
niet benoemd. Gegadigden voor de 
functie van commissaris in deze pro
vincie worden uitgenodigd zich in 
verbinding te stellen met de voorzitter 
van onze fractie, de heer S. Schuyer, 
Campuslaan 28, Enschede, tel. 05420-
92653. 
Contacten worden vertrouwelijk binnen 
onze {ractie behandeld. 
Wij zijn bereid eventuele geschikte 
kandidaten met hun toestemming bij 
de minister van binnenlandse ·zaken 
voor te dragen. Jhr. mr. 0. F .A. H. 

van Nispen tot Pannerden 
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STUDIEDAG 0'66 
LEERZAAM DAGJE, DAT WEL door J. H. 11/eyer 

Gealarmeerd door het groene briefje aan de afdelingen ver
trekken we wat eerder dan we van plan waren naar Rotter
dam: 900 is tenslotte geen kattepis, en bij zulke aantallen 
lijkt een experimentele studiedag pas werkelijk de moeite 
van het bezoeken waard. Onderweg komen we tot de con
clusie dat van een discussie in groepen wel niet veel te
recht zal komen, immers, verdelen en heersen heeft nu 
nauwelijks zin meer. 
Voorlopig blijkt bij aankomst het allemaal nogal mee te val
len. Bij de inschrijfbalie is het om kwart over tien nog 
merkwaardig rustig en boven in de lobby zit vrijwel uit
sluitend de kop van het dagelijks bestuur in amicaal gesprek 
bijeen. Mijn passagier, die meer ervaring heeft in het 
frequenteren van landelijke D'66-bijeenkomsten, vindt de 
belangstelling op dat moment tot mijn verbazing bemoedigend. 
Tegen elf uur, als Amstelveen met zeven leden aanwezig 
blijkt, verzoekt een zachte beschaafde stem om ons met de 
ongeveer honderdvijftig overigen naar de zaal te begeven. 
Waarin we verdrinken. 
We blijken naast een vlag, een leider, een lijder en een 
secretaris op het podium te hebben. De laatste heeft een 
overhead-projector bij zich, zodat we zijn aantekeningen 
allemaal direct kunnen lezen. Die bestaan voorlopig uit een 
agenda voor 's ochtends en voor 's middags, en uit de aan
kondiging van de leiding van de discussiegroepen. 's Mid
dags wordt het apparaat n6g eens gebruikt, maar dan om te 
vertellen, dater telefoon is voor iemand van de Volkskrant. 

bla - bla 
Van Lookeren Campagne krijgt als eerste de kans te vertel
len waarom hij de PVP wil. Naast de bekende bla-bla blijkt 
zijn sterkste punt de inkomensnivellering te zijn. Je krijgt 
het gevoel dat als geestelijke nivellering mogelijk zou zijn, 
hij dat nog eerder zou propageren. 
Nypels mag daarna komen vertellen hoe je zo'n PVP in el.:. 
kaar zet. Zijn gegoochel met modellen doet demagogisch 
aan, zijn ~preektrant is dat allerminst. Bij mij in de buurt 
wordt het vermoeden uitgesproken dat we nu een demonstra
tie horen van het: hoe-spreek-ik-de-mensen-de-Kamer-uit. 
Zeevalking laat zich daarna zien. Hij blijkt voor outsiders 
een veel aardiger man te zijn dan vermoed werd. Beslist 
geen Banda-type. De emotionele interrupties van Menting 
nu en later op de dag laten duidelijk zien dat het politieke 
realisme van D'66 veel eerder in Utrecht dan in Rotterdam 
te vinden is. Maar ja, dat wisten we na een weekje Rotter
damse Gemeenteraad natuurlijk allemaal allang. 
Brand komt vertellen dat Zeevalking buiten de pot plast: op 
het Congres in Amsterdam is besloten om te komen tot een 
PVP, dat kun je nu niet opnieuw discutabel stellen. 
Nagtegaal tenslotte sluit de rij met een explicatie van het 
cryptische communiqu~ over de samensprekingen van D'66, 
P. v. d. A . en P. P.R. De toelichting maakt het niet helder
der, maar ja, wat wil je met nachtwerk. 
Ene Mejuffrouw (of Mevrouw) Klinkers (als ik de naam goed 
verstaan heb) mag daarna komen voorlezen wat zij er van 
vindt, omdat ze volgens de leiding 's middags niet aanwezig 
kan zijn. Om kwart voor vijf signaleer ik haar nog op de 
stoel naast Nuis en Van Mierlo. 
De aanwezige dames ma:ken overigens de ochtend w~l. 

kruitvat 
Allereerst legt Paula Wassen de lont in de buurt van het 
kruitvat door te stellen dat het Congres in Amsterdam al
lerminst heeft besloten een PVP met P. v. d. A. en P. P.R. 
op te richten: de betreffende motie was veel ruimer gesteld 
dan aileen deze twee partijen op het oog hebbend. Toege-

staan wordt in de discussiegroepen ook te praten over hoe 
die PVP eruit moet zien, en wie daarin moeten komen. 
Anneke Goudsmit legt de lont nog wat dichterbij door te sug 
gereren dat onze onderhandelingsdelegatie (opnieuw ?) de 
kans loopt te worden ingepakt. Immers, wat we gewild heb
ben, te weten een onafhankelijk orgaan met v!lrgaande be
voegdheden, daarover kan men het met de P. v. d. A. niet 
eens worden. Daarnaast zal echter w~l het overleg tussen 
de drie partijen worden geinstitutionaliseerd. Het is duide
lijk dat dan naar buiten D'66 steeds meer onder de vleugels 
var. de P. v. d. A. lijkt te zijn terecht gekomen, waardoor 
het steeds moeilijker wordt uit de andere partijen onze 
geestverwanten los te peuteren. 
Van Mierlo, springt direct overeind, dus is het uitkijken. 
We krijgen een vooralsnog niet helemaal begrijpelijke uit
leg van het excentrische punt. Het zou me niet verbazen als 
deze uitdrukking in de toekomst dezelfde commerci!:!le 
waarde krijgt als b. v. "het districtenstelsel". 
Meerburg probeert daarna de discussie in groepen te voor
komen. Kennelijk heeft hij de klok van de "Club van Rome" 
horen luiden, en wil hij spoorslags met de hele partij op 
zoek naar de klepel. 
De afdeling Amsterdam komt verder met de een of andere 
motie uit de lucht vallen. Deze wordt met grate snelheid 
afgeraffeld, om daarna in de mist te verdwijnen. Je vraagt 
je af: weten ze in Amsterdam niet wat studeren (of een 
studiedag) is? In elk geval horen we de hele dag niets meer 
over wat ze hun uiterst belangrijke punt 5 noemen. 

kopstukken 
Eindelijk kunnen we verdeeld worden. De kopstukken Beck
mans, Van Mierlo enNuis verdelen zich eveneens netjes 
over de groepen, en verzekeren zo hun inbreng. In de 
groepsvoorzitters her ken je al gauw de bekende types: de 
debateerder, de dirigeerder, de notuleerder en de styleer
der. 
Twee dingen blijken duidelijk. Allereerst is men als de 
dood dat naar buiten het tweevoudig optreden onbegrepen 
blijft. Bovendien vreest men dat door het ~ne, het andere 
geen kans meer krijgt. 
Opvallend is de angst dat de PVP ecn veredelde P. v. d. A. 
wordt. Nagenoeg iedereen wil progressieven uit christe
lijke en liberale (?) hoek erbij betrekken. 
Tijdens de lunchpauze houden we ons bezig met het systeen 
van platpraten binnen D'66. We verbazen ons erover hoe 
het steeds maar weer blijkt te lukken, dat men zich al 
pratend gaat conformeren achter het voorgestelde beleid, 
ook al krijg je van iedereen apart nou niet bepaald de indru 
dat-ie kapot is van dat beleid. 
Vanaf kwart voor drie zijn we in plenaire zitting bijeen. De 
rapporteurs uit de discussiegroepen doen hun best. Een 
van hen onderbreekt zijn betoog met een luidruchtig "hai" 
als Stappershoef binnenkomt. Diens groet blijkt evenwel 
niet voor de spreker, maar voor iemand op de voorste rij 
bedoeld te zijn. 
Een fotograaf nodigt Vander Louw uit voor een gesprekje 
met Nuis en Van Mierlo, dat exact dezelfde tijd vraagt als 
het schieten van het plaatje kost. Je krijgt de indruk dat dil 
ook niet aileen gebeurd voor de priv~-verzameling van ~~n 
van de heren. 
Het onvoorstelbare gebrek aan politiek inzicht van een ge
deelte van de zaal (vanaf het podium gezien links boven) 
blijkt als de uiterst zinnige opmerking van Heyn ( ?) dat 
D'66 in het huidige kabinet de plaats had kunnen innemen 
van DS'70, en daarmee een aantal van haar programma
punten had kunnen realiseren, door veel lawaai en ge-
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hreeuw wordt onderbroken. Voor sommigen werkt ken
lijk de aanduiding DS'70 alleen al als een rooie lap op 
ngroene stier. Ze vergeten blijkbaar dat dit (en natuur
k andere) de getHkte intimidatiemethoden zijn voor min
rheden om de macht te krijgen. En als je zoals D'66 
acht wil controleren, dan lijkt mij iemand het spreken 
mogelijk(laten)maken, een van de slechtste methoden. 
;el minder verbazingwekkend dan velen dat blijken aan te 
1elen is het, dat Zeevalking en Vander Louw het roerend 
et elkaar eens zijn voor wat betreft de snelheid van het 
t stand komen van een PVP. Be ide zijn voldoende realist 
n te weten dat hardlopers nog altijd doodlopers zijn, als 
; niet op tijd rusten. 

chuchter 
Is tenslotte een Mevrouw achter in de zaal wat schuchter 
1mt vragen of nou niet eens precies kan worden uitgelegd 

wat met het tweevoudig handelen wordt bedoeld, raakt 
(zoals iemand bij mij in de buurt dat uitdruk) Van Mierlo 
duidelijk geirriteerd. Met driftige gebaren zwaait hij zijn 
linkerarm naar links, daarmede onderstrepend dat het 
overlegtussenD'66, P.v.d.A. enP.P.R. gewoondoor 
moet gaan. 
Met zijn rechter wijsvinger priemt hij echter recht vooruit 
in de maag van Steenkamp c. s. , daarmede de richting aan
gevende van het toekomstig navelstaren. Dat is naar een 
excentrisch punt, een orgaan, een instituut of wat dan ook, 
waarin mensen die lid kunnen blijven van hun eigen partij, 
tesamen met ons kunnen denken over hoe de maatschappij 
er uit moet komen te zien, en hoe dat te bereiken valt. Als 
het ook op die manier niet meer lukt om tot een werkelijk 
brede progressieve volkspartij te komen, dan ziet hij er 
weinig brood meer in. 
De Meester he eft gesproken, nu kunnen we naar huis. 

iEBAKKEN PEREN door Leo J. Capit 

It Nederland na de laatste Kamerverkiezingen kon worden 
1gescheept met een kabinet der Verliezers is te wijten aan 
Hetreurenswaardige verschijnsel dat zich vorig jaar aan
ende onder de ietwat naar plagiaat riekende naam DS'70. 

etgrote succes, dat deze formatie behaalde, komt ons be
md voor. 

'ij beleefden in februari '67 iets dergelijks. Men noemt het 
el: het optocht-effect. Waarmee gezegd wil zijn dat de 
Ooating vote" in dit land geneigd is zich aan te sluiten ach
;r elke nieuwe optocht die voorbij komt. Dat zal waar we
en- en aangetekend moet worden dat het repertoire dat 
nze optocht ten gehore bracht uit tot toen nimmer gehoorde 
lanken bestond, terwijl DS' 70 kwam aanmarcheren op de 
~aat van de wel zeer versleten vaderlandse liederentafel -
liar u kunt er donder op zeggen dater nog een andere psy
hologische factor heeft mee.gespeeld om DS'70 aan zo'n aan
ienlijke weerklank te helpen. Wij zijn immers in diepste we-
en een religieus geaard volk, al is dan bij tallozen die geaard
eid uit het bewuste levenspatroon weggezakt naar het onder
ewuste. 

~en profanie 
let is allerminst mijn bedoeling te profaneren, maar er valt 
einig af te dingen op het feit dat de naam Drees voor velen 
n sacrale klank heeft. In politicis gepresenteerd in dit ra
nde tijdsgewricht speurden velen hoopvol achter die naam 
n betrouwbare drie-eenheid: de vader, de zoon en de zui-
. e geest (nogmaals: ik profaneer niet; ik gebruik geen 
fdletters) die voor hen een heilsverwachting kon wettigen. 

ij maakten dat vertrouwenwekkende hokje rood en zo zien . 
'j dan enkele zich noemende democratisch-socialisten zich 
hter de regeringstafel scharen, schouder aan schouder 
t zich hardnekkig liberaal noemende conservatieven en 

et de afgezanten van de blijmoedig hun pijnlijke verliezen 
gerende confessionele partijen. 
vergelijking die te trekken viel tussen wat D'66 beleefde 
1967 en DS'70 vier jaar later is dan ook allang abrupt ge

. digd. En wie zich het Appel herinnert, waarmee we in 
6 ons presenteerden als een samenscholing van oprechte 

leurs, die eerst en voor alles de grauwsluier wilden 
gtrekken van ons vaderlandse politieke stelsel, zal per 
ldo erg gelukkig zijn dat het noodlot ons totnogtoe niet 
ong iemand uit onze eigen gelederen op te zadelen met de 
gentijdse aanspreektitel "meneer de minister". 
I aardige van vrijwel alle politieke partijen is, dat ze zulke 
bele taal uitslaan in hun programma's. Vertaal je een stuk 
zes van die programma's voor een monomane buitenlan-
r die de Nederlandse politiek wil doorgronden (maar waar
z6u-ie?) dan vraagt zo'n man je al gauw wie er nou ei
lijk gek is. En terecht ! De schieding der geesten waar-

op D'66 van de aanvang af heeft gemikt, met de waarlijk 
unieke belofte zichzelf op te zullen doeken als die verlossen
de Duidelijkheid eenmaal bereikt is, heeft zich nog altijd niet 
voltrokken. 

clubje 
Met datal zijn wij, met onze pragmatische eis tot Duidelijk
heid, met ons streven naar een effectief democratisch bestel 
met inspraak voor iedere landgenoot, anno de nazomer van 
1971 een merkwaardig clubje. Het verkleinwoord is tekenend 
voor onze situatie. We weten dat we bij andere partijen veel 
hebben losgemaakt. Geen enkele propositie heeft ooit in de 
Nederlandse politiek zoveel teweeg gebracht als juist D'66. 
Het is leuk om dat te zeggen, want er valt niets op af te stdj
den en we kietelen onszelf ermee. De onzen vervullen intus
sen getrouw hun taak in deS taten Generaal, in de Provin
ciale Staten en in allerle!. Gemeenteraden. Tezamen: prag
matische mannetjes en vrouwtjes die naarstig pogen waar te 
maken wat het programma van onze partij hun opdraagt. 
Onze partij? Pragmatisch moet ik zeggen: ons partijtje. 
Meer zijn we niet. De anderen mogen ook steen en been kla
gen over het gebrek aan engagement in hun kiezersgeledingen, 
maar ze hebben verhoudingsgewijs nog altijd een veel gro
tere en hechtere meelevende achterban dan wij. Het is een 
mooi ding, dat in onze geringe gelederen een stuk of wat 
werkgroepen redelijk functioneren. Zij verschaffen onze 
volksvertegenwoordigers een behoorlijke steun in de rug. 
Maar er bestaan ook (naar ik aanneem: vele) mensen die een 
pragmatische politiek voorstaan z6nder zich te willen com
miteren in een werkgroep, zonder te willen opteren voor een 
of andere kieslijst. 
Van de achtereenvolgende hoofdbesturen, die onze partij sinds 
de herfst van 1969 aanvoerden, heeft nog geen enkele kans ge
zien ook die categorie in te passen in wat toch zijn moet: deze 
politieke partij. 

democratie 
U hebt vast wel gemerkt, hoe moeizaam dit uiterst beschei
den orgaan, DEMOCRAA T geheten, in uw brievenbus valt. 
Het zou veel, zo niet alles, aan onze zojuist gesignaleerde 
kwaal hebben kunnen verhelpen, indien de achtereenvolgende 
hoofdbesturen hadden willen bewerkstelligen dat er werkelijk 
sprake kan zijn van zoiets als onderlinge communicatie. 
Zij hebben dat helaas nagelaten. Zij hebben het niet op kun
nen brengen een redactie het mandaat te g·even tot een zekere 
autonomie binnen de doelstellingen van D'66. Zodat die re
dactie, die inziet dater te hooi en te gras toch iets in partij
verband van de drukpers dient te komen, niet anders kan doen 
dan weergeven wat haar bereikt. Zoals in het vorige nummer: 
doodgewoon bekvechten waarin bijvoorbeeld het verwijt van 
"geheugenverlies" voorkwam. 
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De onregelmatige afleveringen van DEMOCRAA T die u ont
vangen heeft zijn zo allemachtig democratisch dat men er 
makkelijk uit kan afleiden dat democratie, ad absurdum door
gevoerd, tot een caricatuur van zichzelf wordt. 

leesbare periodiek Haagse Post zijn eigen geestverwanten 
pleegt aan te duiden, als partij, als functionerend organisme 
hogelijk knudde is. Het deficiet dat de penningmeester te 
melden heeft doet ons collectief, al of niet lijdend aan ge
heugenverlies, verbleken. 

jaloers 
Terwijl het toch zo eenvoudig gewoon goed kan zijn. Demo
cratie houdt in: het verlenen van mandaat aan wie men daar
toe als capabel beschouwd. Mag diegene dan, alsjeblieft, 
dat mandaat uitoefenen ? Hij is immers voortdurend aan -
spreekbaar voor zijn eigen achterban? En de datum waarop 
zijn mandaat al of niet vernieuwd zal worden staat onomsto
telijk vast. 
Terwijl we eerlijk moeten vast stellendat sommige D'66-ers 
de grote progressieve volkspartij die zoveel zou kunnen bij
dragen tot de van ons eerste uur af begeerde politieke dui
delijkheid wel zien zitten, en andere nog niet, past het ons 
tegelijkertijd in te zien dat het met ons, "de democraten" 
zoals Hans Gruyters in zijn doordachte beschouwingen in het 

En nou kijk ik toch even jaloers naar die nog veel gloed
nieuwere politieke partij DS'70, waarin zoveel ongeruste 
zeer hoge abtenaren te hoop liepen uit verweer tegen de 
stroomversnelling van deze tijd. Na het behaalde stembus
succes meldde DS'70: nu gaan we eerst orde op za:ken stel
len in onze eigen gelederen. 
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Dat is precies wat D'66 helaas heeft nagelaten, toen. En 
die omissie is sindsdien door geen enkel hoofdbestuur onge
daan gemaakt. 
Ruikt u ook de stank van gebakken peren ? 

MOETEN ER D'66 
BURGEMEESTERS KOMEN? 
door Anneke M. Goudsmit 

Het hoofdbestuur heeft mij gevraagd een 
stukje te schrijven over de vraag wat 
het meest wenselijke standpunt van de 
fractie is, indien hij benaderd wordt 
door een sollicitant voor een burge
meesters-vacature. 

Tot nu toe heeft de fractie zich steeds 
op het volgende standpunt gesteld: 
Hoewel D'66 voor een gekozen burge
meester is, betekent dat geenszins dat 
er iets op tegen zou zijn als er in het 
thans bestaande systeem D'66-ers be
noemd worden tot burgemeester. 
Integendeel, D'66 burgemeesters zou
den ook of juist in die positie actief 
kunnen meewerken aan verandering van 
het systeem (niet aileen wat betreft ge
kozen of benoemde burgemeesters .' 
Geheel los van de bezwaren tegen de 
benoemde burgemeester staat echter 
de huidige praktijk waarin Tweede Ka
merfracties van andere part ijen plegen 
te lobbyen voor kandidaat-burgemeesters, 
die lid van hun partij zijn. 

verwerpelijk 
Wij vinden die praktijk verwerpelijk 
omdat: 
a. In feite het zwaartepunt niet ligt bij 
het gesprek met de Commissaris van 
de I)oningin bij sollicitaties-bij wie 
volgens wettelijk voorschrift gesolli
teerd moet worden- maar bij de betref
fende Tweede Kamerfractie; 
b. Die fractie heel vaak niet in de eer
ste plaats het belang van de gemeente 
waar de vacature vervuld moet worden 
het zwaarst laat wegen, maar wel het 
belang van een partijlid dat aan een 
baan geholpen moet worden. 
c. Door invloed van de Tweede Kamer
fractie partijpolitieke argumenten een 
overwegende rol gaan spelen, terwijl 
juist altijd als argument v66r benoem
de burgemeester wordt gesteld dat de
ze hoven de partijen staat en dat hij 
geen last heeft van partijpolitiek. 
d. Door invloed van de Tweede Kamer
fractie de inspraak van de gemeente
raad vaak nog meer een farce wordt 
dan anders het geval zou ziin. 

Het spreekt vanzelf, dat wij het toe
juichen als er door (de meerderheid 
van) een gemeenteraad een D'66-er 
kandidaat wordt gesteld. En nog mee: 
vanzelfsprekend is het, dat naar onzE 
mening in zo'n geval de D'66-er be
noemd behoort te worden ongeacht of 
er voor hem gelobbyt wordt. 
Wij menen op deze gronden dat wij, ! 
Tweede Kamerfractie van D'66 niet a 
deze praktijk mee moeten doen en dal 
wij dus niet bij de minister van binne 
landse zaken moeten lobbyen voor bu: 
meestersplaatsen voor D'66-ers of 
voor D'66-ers, die gesolliciteerd hel 
ben; noch het een noch het ander heef 
de fractie dan ook tot nu toe ooit ge
daan. 
Wij realiseren ons uiteraard, dat dit 
niet-lobbyen inhoudt, dat de kans dat 
er een D'66-er tot burgemeester be
noemd wordt afneemt. Niettemin me· 
nen wij dat wij de tot nu toe gevolgde 
gedragslijn moeten voortzetten. 

sollicitant 
Uit het bovenstaande blijkt enerzijds 
dat het niet-lobbyen op geen enkele 
wijze inhoudt of zelfs kan inhouden d1 
de Tweede Kamerfractie van D'66 ee 
sollicitant in een bepaald geval onge
schikt zou achten, en anderzijds dat ' 
fractie het zou toejuichen als er D'66 
ers tot burgemeester benoemd zoude 
worden, hetgeen gezien het ervaringl 
feit dater D'66-ers solliciteren, naa 
onze mening in de naaste toekomst VE 

wacht behoort te kunnen worden. 

Ten behoeve van een eventuele stand· 
puntbepaling volgen hier 2 vraagpunu 

1. Is het gewenst dat, zolang het sy
steem van de benoemde burgemee 
ter bestaat, D'66-ers tot burge
meester worden benoemd ? 

Als vraag 1 bevestigend wordt beant
woord 
2. Is het dan gewenst dat de Tweede 

Kamerfractie van D'66 lobbyt voo 
kandidaten ? 
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VERSLAG OPEN 
STUDIEDAG 
PROGRESSIEVE 
VOLKSPARTIJ 

De studiedag over de P. V. P. was door het hoofdbestuur 
belegd ten einde informatie uit te wisselen over de gedach
ten die bij bestuur en leden leven m. b. t. dit onderwerp. 
De discussie in de afdelingen moest op gang worden gebracht 
ter voorbereiding op het congres van november. 
Om deze opzet zo goed mogelijk te doen slagen, leek het 
onverstandig om in dit stadium al te streven naar gemeen
schappelijke standpuntbepalingen of meerderheidsuitspra
ken over de materie of enig onderdeel daarvan. Doel van 
de bijeenkomst op dit moment was het zo breed mogelijk 
kennisnemen van de marrier van denken van anderen, niet te 
simplificering die altijd schuilt in het tellen van de koppen. 
Ook in dit verslag blijft uiteraard dit uitgangspunt gehand
haafd. 
De studiedag was als volgt ingedeeld: eerst kregen een aan
tal representanten van verschillende denkrichtingen de ge
legenheid hun standpunt kort weer te geven in een plenaire 
vergadering, waarna verslag werd gedaan van de procedure
besprekingen met P. v. d. A. en P. P.R. In vier discussie
groepen vond daarop de eigenlijke gedachtenwisseling 
plaats. In de middag werd plenair gerapporteerd en nog wat 
verder doorgepraat. De inleidingen in de plenaire vergade
ringen zijn hieronder kort samengevat. De verslagen van 
de vier rapporteurs in de plenaire middagvergadering, die 
op zichzelf uiteraard al samenvattingen van de eigenlijke 
discussie vormen, zijn integraal opgenomen. 

lnleiders 
Zeevalking lichtte de volgende stellingen kort en bondig 
toe: 

l. Stelsel van evenredige vertegenwoordiging werkt ver
snippering in de hand en straft concentraties af. 
Progressieve Volkspartij: 
a. Kwantitatief minder dan de som der delen, 
b. Ondeugdelijk middel om naar meerderheid - machts

vorming - te streven, 
c. Onduidelijk doel omdat program ontbreekt. 

2. In stelsel van evenredige vertegenwoordiging kan men 
zich voor de verkiezingen niet voor een regeringseombi
natie uitspreken. 
Men wordt dan buitenspel gezet bij de vorming van een 
regering - en daar gaat het toch om - hetzij 
a. door de verkiezingsuitslag 
b. bij de kabinetsformatie 

3. Confessionele partijen passen mogelijkheden van huidige 
stelsel konsekwent toe. 
Progressieve concentratie heeft met wijsneuzerigheid -
een vaak hinderlijke eigenschap van linkse partijen - de 
speelruimte die het huidige stelsel biedf aan zijn laars 
gelapt. Het resultaat van die betweterij is geweest dat 
we voor "spek en bonen" aan de verkiezingen hebben 
deelgenomen. 
a. Oprichting nieuwe partij bedreigt ook ons als we te 

snel fuseren met anderen. 
b. In huidige stelsel is P. V. P. een terugdraaien van de 

klok naar 1945. 
c. P. V. P. - op dit moment - van D'66 met P. v. d. A. en 

P. P.R. is geen "krankzinnig avontuur" maar een 
"politiek fossiel". 

d. Aileen een niet gebonden D'66 en een niet gebonden 
P. v. d. A. zullen in de zeventiger jaren van deze eeuw 
een ander regeringsbeleid en een beter funktioneren 
van de democratie mogelijk kunnen maken door zich 
zo herkenbaar mogelijk te uiten in woorden en vooral 
in daden. 

~ypels legde de vergadering de vraag voor: Binnen welke 
tijd wenst U een P. V. P. tot stand te zien komen en in welke 
mate en op welk niveau wenst U binnen dat tijdsbestek sa
men te werken? Hij liehtte een door hem ontworpen schema 
toe dat als geheugensteun bij de discussie zou kunnen dienen. 

Brand verklaarde op het congres in Amsterdam tegen de 
H. B. resolutie gestemd te hebben. Nu deze echter door de 
overgrote meerderheid van het congres aanvaard is, en we 
ermee de verkiezingen ingegaan zijn, acht hij het een 
kwestie van politiek fatsoen en integriteit op de ingeslagen 
weg voort te gaan en de wenselijkheid van een P. V. P. hier 
niet meer ter discussie te stellen. 

C. v. Looker en Camp~gne: 
Doel: structurele verandering. 
1. Samenleving waarin mondige mensen in staat en in de 

gelegenheid zijn op volwassen wijze te participeren in 
het bestuur van hun gemeenschap. 

2. Gelijke startkansen voor iedereen. 
3. Iedere macht: economische, politieke en sociale volledig 

onder contrCle. 
§tr:.~t~_g1~: Keuze tussen beweging (Provo) of politieke partij. 

D'66 is een mengvorm met heftige partijgangers 
en bonzen en tegelijkertijd creatieve en intelligen
te "bewegingsmensen". 
Practisch is de keuze echter: politieke partij. 
Dit houdt in: streven naar de macht van het aan
tal = zetels in de kamer. 

I£t!'!!.e_k : samenwerking met anderen 
ofwel regerings-coalitie met anderen 
ofwel partijvorming met anderen 
ofwel allebei 

Als wij een doel hadden dat in een regeringsperiode bereik
baar was konden wij het ons veroorloven om ons separaat 
op te stellen en v66r een verkiezing die partners te zoeken 
die ons in de komende vier jaar de meeste kans op vooruit
gang bieden naar dat doel. 
Verwisseling van doel en middelen maakt alle doelen kort
stondig bereikbaar, terwijl er ook lied en zijn die het doel 
goed formuleren maar geduld hebben tot het jaar 2000. 
Bij een duidelijke overeenstemming over een doel op lange 
termijn client er een hechtere band te zijn omdat de doel
stelling een te grote vrijblijvendheid niet verdraagt. 
Dus: partij -vorming in grater verband. 
Partnerkeuze: in principe open. 
Moet kristallisatie-kern zijn voor een grotere eenheid dan 
de optelling van welke samenstellende delen dan ook. 
Waarom dan nu de P. v. d. A. ? 
Van der Louw stelde: P. v. d. A. heeft de denkwereld van 
D'66 nodig. 
Ik ben pedant genoeg om daar j!!_ op te zeggen, maar ook 
realistisch genoeg om te zeggen: 
D'66 heeft het hart van de P.v.d.A. nodig. 
Pragmatisme is ontzettend noodzakelijk maar ook een stuk 
hartstocht. 

Nagtegaal: 
gaf de stand van zaken m. b. t. de besprekingen met P. v. d. A. 
en P. P.R. weer. (zie politiek jaarverslag elders in dit 
nummer.) 

rapportering uit de sectievergaderingen 
Rapporteur: Paula Wassen - van Schaver 
In groep I zijn volgens mijn interpretatie drie hoofdpunten 
ter sprake gekomen. 
Het eerste punt is dat in de groep van belang werd geacht 
dat het congres in november niet voor een fait accompli 
moet worden gesteld en dat daarom de diskussie op deze 
dag moet worden ingezet en verder in de afdelingen moet 
worden gevoerd, opdat het congres in november heel goed 
voorbereid is. 
Het tweede punt is: wat stel je je voor bij de progressieve 
volkspartij, wat voor beeld hoort daar bij? Vooral A ad 
Nuis vindt dat het hele politieke beeld voortdurend zo ver
andert, dat je niet kunt weten bij welk beeld je uitkomt en 
hij ziet het proces om te komen tot dat gezicht van de pro
gressieve volkspartij als een beklimmen van een trap be
staande uit stenen treden en wolken. Verder over dat beeld 
wat bij de progressieve volkspartij hoort: het zou in ieder 
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geval niet een club moeten zijn die een polarisatiegedachte 
aanhangt zoals Den Uyl tijdens de verkiezingstijd hanteerde, 
in de zin van afzetten tegen de confessionele partijen, maar 
een polarisatiegedachte, zoals meer in D' 66 le~ft in de zin 
van kiezen voor een progressief uitgangspunt en kiezen en 
het uitvoeren van progressieve daden. 
Het derde punt is de vorm van die progressieve volkspartij. 
Die werd in de groep vooral gezien als een massa-organi
satie met gedifferentieerde onderdelen die naar elkaar wil
len luisteren en die samen een meerderheidsgroep vormen 
om aan de macht te komen. Het zou een open organisatie 
moeten zijn, pluriform, waarin verschillende groeperingen 
hun eigen identiteit behouden. Maar, tegelijkertijd, een 
club die als geheel niet lijkt op de P. v. d. A. van nu, de 
P. P.R. van nu of zelfs maar D'66 van nu. En om dat te be
reiken moeten we tegelijkertijd werken aan onze eigen iden
titeit die we dus verder uitwerken ~n onze samenwerking 
uitbouwen ~n andere kiezers dan uit de drie genoemde par
tijen proberen te verwoorden. Een zeer moeilijke opgave, 
zoals u begrijpt. Dat zou moeten gebeuren via een excen
trisch platform, wat aantrekkelijk is voor allerlei mensen 
uit die drie partijen en van mensen buiten die partijen en de 
vraag werd gesteld of de aanwezigheid van mensen als 
Couwenberg en Steenkamp doorslaggevend is voor het sla
gen van zo'n nieuwe positie op dat platform. Men vond dat 
de keuze van bepaalde personen die daaraan meedoen niet 
doorslaggevend was voor het al of niet slagen, maar wel 
dat het feit dat er veel mensen van buiten de drie genoemde 
partijen aanwezig zijn en meepraten en er belangstelling 
voor hebben, wel doorslaggevend is voor het geslaagd 
achten van deze progressieve onderneming. 
aanvulling van iemand uit groep 1 
Ik meende dat onze konklusie was in meerderheid dat het 
een conditio sine qua non was dat bij het oprichten van het 
instituut dat zo'n instituut niet alleen zou bestaan uit men
sen afkomstig van of aangewezen door de drie partijen waar 
we het telkens over hebben, maar dat dat instituut meteen 
van het begin af aan z'n onafhankelijke karakter ook zou 
demonstreren uit het feit dat het instituut zou bestaan uit 
mensen die niet tot die drie partijen zouden behoren. En 
dat het anders geen zin had. Ik meen dat dat een konklusie 
was. 

Rapporteur: Gajentaan : 
Voorzitter, groep II is begonnen bij Zeevalking en geeindigd 
bij Nagtegaal, zo zou je het eigenlijk kunnen stellen. In 
eerste instantie heeft men zich afgevraagd of men al niet 
zou moeten streven naar een progressieve volkspartij. Dat 
beginpunt is geweest in 1966. D'66 is toen ontstaan en heeft 
voorgesteld een distriktenstelsel wat tot gevolg zal hebben 
dat er grotere politieke eenheden zullen gaan komen. Nu, 
aldus degenen die dat standpunt vertolkten, hebben we in 
feiten de rollen omgedraaid en hebben we het distrikten
stelsel maar vergeten en gaan we direkt over op de vorming 
van de progressieve volkspartij. Dit standpunt werd in gro
te meerderheid (er is niet echt over gestemd) niet onder
schreven door de groep. Daartegenover werd gesteld dat de 
stap naar de progressieve volkspartij in feite is een kwestie 
van mentaliteit en dat het invoeren van het distriktenstelsel 
geen voorwaarde moet zijn om tot die grotere partijvorm te 
komen. 
In een progressieve volkspartij zouden de nu bestaande par
tijen, de drie, hun eigen filosofie, ideologie of bagage, zo 
is het uitgedrukt, op tafel moeten leggen zonder dat daar 
van tevoren van gezegd wordt dat is onaanvaardbaar. Een 
progressieve volkspartij zou uiteindelijk in het beeld wat er 
uit de diskussie kwam (zo is het door iemand genoemd) een 
kathedraal moeten zijn met waarin in verschillende zij
kapellen best hier en daar de Internationale kan worden ge
zongen of wat Gregoriaans mag opstijgen. Met andere 
woorden: het van tevoren afwijzen van bepaalde ismen die 
men inbrengt in een politieke partij werd eigenlijk niet aan
vaard. Wel was daarbij een punt en daar zijn we in de dis
kussie nauwelijks op in kunnen gaan, vanwege de tijd, dat 
dat nieuwe, die inhoud van de nieuwe partij een cruciale 
zaak is. En dat we veel te veel praten over de procedure 
waartoe we er komen zonder dat we precies voor ogen heb
ben wa.t die partij is. 

Het volgende punt is over het instituut. Het instituut mag 

niet te theoretisch zijn en het moet vooral werkcn aan de 
basis. Dat zou betekenen ook dat de samenwerkingsverban
den op korte termijn op zo veel mogelijk nivo's moeten be
ginnen, maar hier hebt u weer de kern van het probleem, 
we moeten mensen van buiten de, en dan in de kathedrale 
sfeer buiten de Drieeenheid halen om daarin mee te denken. 
Het schema van Nypels, althans de verschillende vormen 
waarin de samenwerking zich kan afspelen, werd niet nood
zakelijkerwijs als een trend gezien waarnaar we toe zouden 
moeten. Zo'n nieuwe politieke partij moet zich met nieuwe 
problemen konfronteren, maar ook in de wording van die 
politieke partij moet op een gegeven ogenblik een nieuw 
punt komen. Met andere woorden, we moeten niet gelijk
matig op gaan naar een fusie, maar op een bepaald moment 
komt er een nieuw situatie, waarbij we inderdaad die nieuwe 
partij moeten lanceren, zonder dat daar direkt sprake is 
van een fusie, dan heb je de mensen van buiten de Drieeen
heid al weer afgestoten. 
Het enige punt wat ik hieraan zou willen toevoegen is dat 
wij niet gesproken hebben over een datum waarop deze PVP 
tot stand zou moeten komen. 
Ik geloof, afgezien van het instituut dat aan de basis moet 
werken en wat als aktiecentrum zou moeten fungeren, dat 
een centraal woord moet zijn: kommunikatie. Dit is mijn 
interpretatie van de diskussie in groep II. 

Rapporteur : Stolk 
Heren voorzitter, het is zo dat onze sectie Ill van wisselen
de samenstelling was, maar een mathematicus in ons gezel
schap heeft berekend ctat het gemiddeld 25 personen omvat
te. 
De sectie heeft ongeveer de systematiek gevolgd die aimge
geven was door de heer Van Lookeren Campagne en heeft 
zich eerst afgevraagd in hoeverre wij ons konden verenigen 
met de doelstellingen die hij aangaf. Het is zo dat al gauw 
iemand zei: "Ik heb het gevoel dat er een tweetal definities 
t. a. v. de progressieve volkspartij door elkaar heenliepen". 
Enerzijds zou je je kunnen voorstellen dat er mensen zijn 
die als ze het hebben over de progressieve volkspartij den
ken aan de kombinatie PvdA, D'66 en PPR en anderzijds 
dater mensen zijn die denken aan een progressievevolks
partij die zoiets is als een tegenhanger van een nog in 
vorming zijnde conservatieve grote partij, een soort CDU. 
In ieder geval moet je eerst, na dat was het gevoelen van 
de sektie, klaarheid hebben over wat je nou verstaat onder 
progressieve volkspartij. Daar is toen over gediscussieerd 
en in tegenstelling tot een aantal andere secties hebben wij 
steeds, zij het dat er wat verzet was, de mening gepeild 
van de vergadering en een ieder, en mocht dat niet zo zijn, 
dan zal men zich wel verzetten straks, verenigde zich op 
deze sectievergadering op het volgende verhaal. 

We moeten, als D'66 streven naar een progressieve volks
partij die: 
a. streeft naar strukturele hervormingen in de samenleving 

(het verhaal Van Lookeren Campagne); 
b. een meerderheid van de kiezers achter zich kan krijgen; 
c. op korte termijn kan worden gerealiseerd. 
Het begrip op korte termijn is door ons niet gespecificeerd. 
Dat hebben we nagelaten omdat we dachten dat we dan niet 
klaar zouden komen. Toen we eenmaal zover waren dat we 
het samen het er over eens waren wat een progressieve 
volkspartij zou moeten zijn, hebben we ons begeven in de 
vraag: Hoe zou je dat dan moeten doen. Op dat punt zijn we 
niet ingegaan op het schema-Nypels omdat we het idee had
den dat dat voor ons iets te ver ging. We konden dat niet 
helemaal volgen, alle ins en outs van het schema. We zijn 
dus gewoon wat literair aan het praten geweest: van hoe we 
do en het nou? 

Er waren toen al gauw twee mogelijkheden. Het was zo dat 
er een stroming was die zei, en dat hebben we steeds ge
noemd de methode Van Mierlo, we moeten streven naar een 
excentrisch punt (dit is een citaat van Van Mierlo) gelegen 
buiten de partijen en de essentie van het excentrisch punt 
is dat de kiezers zich verenigingen in dat punt, zonder dat 
ze daarmee lid worden van een partij. 
Er was een andere vorm die zei we moeten een verregaan
de samenwerking creeeren van de drie partijen PvdA, PPR 
en D'66 m1. De essentie van die methode is dat je dan bij
voorbeeld de vakverenigingen en overige bestaande institu-
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ten mobilseren kan via, en dat is nu een interpretatie van 
mij, bestaande communicatiekanalen. Bij dat alternatief 
kwamen ook vragen aan de ordeals loyaliteit t. a. v. je eigen 
partijleden die je niet buiten spel zou mogen zetten, welke 
gevaar er wellicht in zou zitten als je een extern instituut 
zou cree!lren. 
In het Iicht van wat ik nu zeg, moet ik nog wel even een 
kanttekening maken bij het verhaal Van Lookeren Campagne. 
Van Lookeren Campagne heeft gezegd als je doelstelling is 
strukturele hervormingen en als dat dan een doelstelling is 
op lange termijn dan moet je streven naar de macht van het 
getal, wat betekent (en dat was zijn konklusie) dat je moet 
streven naar het samengaan van partijen. We waren het wel 
eens met het streven naar de macht van het getal, maar we 
waren het niet eens met zijn konklusie. De sectie zei: we 
moeten streven naar het verenigen van kiezers en dat hoeft 
niet noodzakelijkerwijs partijen te zijn. Je moet kiezers 
verenigen, dat is je uitgangspunt en dan kom ik weer terug 
op de methodes: dat zou dan b. v. kunnen zijn in zo 'n insti
tuut. 
Bij het beoordelen van welk alternatief je nu zou moeten 
volgen, was er een element van verwarring, met name bij 
de mensen die zeiden dat je de bestaande kontakten tussen 
de partijen verder moet verdiepen. Het is misschien wel 
aardig om er bij te vertellen dat de verwoorders van deze 
vorm met name de PvdA -aanwezigen waren. 
Het verwarrende element was dat het streven naar de pro
gressieve volkspartij los gezien zou moeten worden van een 
zeer krachtige oppositie om dit kabinet te tekkelen. We 
hebben dat niet gepeild in de vergadering, maar mijn indruk 
was dat als we aan de orde hadden gesteld: vinden we dat de 
bestaande drie oppositiepartijen verder moeten samenwer
ken en opdat een zeer krachtige oppositie zich zal uiten, dan 
geloof ik dat de sectie het daar wel mee eens was, maar 
men wou het los zien van het streven naar de progressieve 
volkspartij. We hebben toen gepeild even, en toen was het 
ook zo dat praktisch iedereen kan ik zeggen zich verenigde 
achter de methode Van Mierlo. Dat wil zeggen een punt 
excentrisch, een instituut buiten de partijeil, dat kiezers 
zou moeten verenigen, waarbij het wel zo is, praktisch na
tuurlijk, dat het initiatief tot zo'n instituut genomen zou 
moeten worden door partijen en wellicht deze drie en dat 
ook de begeleiding van het werk in dat instituut door de poli
tieke partijen zal moeten plaatsvinden. Dat was in grote 
lijnen de meningsvorming binnen sectie III. Ik moet om een 
aantal mensen recht te doen nog een paar kanttekeningen 
maken. Het was wel zo dat men zei: Goed, die formulering 
van wat een progressieve volkspartij is, dat is aardig, 
strukturele hervormingen enzo, maar is natuurlijk te vaag. 
Er waren mensen die zeiden: nou, ik zie nog wel wat vraag
tekens. En er waren een aantal mens en die zeiden: die 
mer,dgsvorming en dat peilen van wat de mening is, vind 
ik niet nodig in dit verband. 

Rapporteur: Voswinkel 
In groep IV is een heel scala van onderwerpen aan de orde 
geweest. Misschien ook wel onderwerpen die met het onder
werp van deze studiedag niet zo zeer in vetband stonden, 
maar ik wil ze hier toch noemen. 
In de eerste plaats is gesproken over het begrip polarisatie 
en het is gebleken dat dat toch nogal een moeilijk begrip is 
om te definieren, maar wel is naar voren gekomen dat we 
moeten streven naar een situatie waarin de stromingen niet 
meer door partijen lopen maar in verschillende groeperin
gen ondergebracht zijn en dan bij voorkeur in zeer weinig 
groeperbgen, 2 of 3. 
Dat streven naar deze situatie zou moeten gebeuren zonder 
te wachten op de vorming van een distriktenstelsel. Men 
vond dat gelijktijdig gestreefd kon worden naar een dis
triktenstelsel en naar een situatie waarin polarisatie tot 
stand zou komen. Een tweede onderwerp wat aan de orde 
kwam was het schaduwkabinet. Daar zijn geen konklusies 
aan verbonden, maar toch geloof ik dat het goed is om een 
paar kreten die in deze groep genoemd zijn hier even te 
memoreren. Een mening die naar voren kwam was dat men 
het vormen van het schaduwkabinet bij de verkiezingen en 
een eventueel ontbinden na de verkiezingen, wanneer het 
niet in de regering komt, als een methode gebruikt zou 
moeten worden. Er werd hier ook gedacht aan het vormen 
van een kern-kabinet; een kern-kabinet wat noodzakelijker-

wijs niet hetzelfde er uit zou hoeven te zien als het laatste 
schaduwkabinet, in genen dele. De meningen varieerden hier 
nogal over en daarom hebben we geen konklusi e kunnen trek
ken. 
Een derde onderwerp waar vrij uitgebreid over gesproken 
is, is het faseringsplan van de heer Nypels. Men zag nogal 
wat problemen op gemeentelijk en regionaal gebied en de 
konklusie was in feite dat de fasering zoals die door Nypels 
wordt gezien op kan gaan voor samenwerking op landelijk 
gebied, de landelijke werkgroepen bijvoorbeeld, en insti
tuten zoals het instituut wat D'66 zich voorstelt te gaan 
vormen om de coordinatie van de werkgroepen ter hand te 
nemen. De urgentie daarvan zou aangegeven kunnen worden 
met een C op de schaal van de heer Nypels. 
Voor wat betreft de gemeentelijke samenwerking en provin
ciale samenwerking vond men dat je niet per definitie kunt 
stellen dat die samenwerking met de PvdA moet plaats vin
den. Er zijn gemeentes waar de PvdA zich zeer conserva
tief opstelt en er zijn gemeentes waar samenwerking zeer 
goed mogelijk is. Daarom wilde men w~l de mogelijkheid 
op dat nivo openen om tot samenwerking te komen, maar 
dit niet beperken tot PvdA, PPR en D' 66. En als er sam en
werking plaats zou vinden met welke groepering dan ook, 
dan zou dat moeten gebeuren op basis van konkrete politieke 
punten. 
Een ander punt wat aan de orde is geweest dat waren de 
sociologische verschillen, waar nogal de nadruk op gelegd 
is in het artikel van Mevr. Salomons van de PvdA en we 
zijn er eigenlijk niet goed uitgekomen. Er werd inderdaad 
erkend dat er sociologische verschillen bestaan tussen par
tijen als D' 66 en PvdA, maar zei men: bestaan er binnen de 
partijen geen sociologische verschillen en zijn deze eigen
lijk remmend voor het werk in die partij? De konklusie was 
in feite dat men hier niet te zwaar aan moet tillen. 
Weer een ander punt. Er was een voorstel om kontakt met 
groeperingen als Democratisch Centrum Nederland opnieuw 
op te nemen omdat we toch vooral moeten zorgen dat groe
peringen buiten de drie partijen (PvdA, D' 66 en PPR) in de 
tot stand koming van een eventuele volkspartij betrokken 
moeten worden. Een opmerking van de heer Van Stiphout, 
ik wil ~~n naam noemen, die tot slot zei dat we op het 
ogenblik gekonfronteerd worden met zeer grote problemen, 
beheersing van het milieu, beheersing van economische 
processen, denkt u maar aan het kapitaalverkeer, en dat 
een probleem is niet alleen voor de PvdA, maar ook voor 
D'66 en dat deze problemen ons moeten dwingen om tot 
samenwerking te komen. 

Aanvulling vanuit de zaal: 
Ik geloof dat er te weinig tot uitdrukking is gekomen de 

urgentie waarin in onze groep werd gesproken over een ge
degen samenwerking in de gemeenteraad juist als onder
grand van onderaf, om daarna langzamerhand naar boven 
te kunnen werken. Dat het echt een zeer groot belangrijk 
punt zou zijn om in de gemeenten wel direkt te beginnen 
met minstens samenwerking met allerlei mensen die pro
gressief denken. 

Van Stiphout ( P. V. D .A.) 
Mijn punt werd nog even kort weergegeven door de secre
taris. Maar waar het mij om begonnen is is het volgende: 
dat een politieke partij, een nieuwe politieke formatie al
leen dan de moeite waard is wanneer men zich een beeld 
vormt van de politieke beheersing van economische proces
sen en dat in dat verband de problemen voor D'66 en voor 
de PvdA en andere groeperingen niet anders zijn. Maar dat 
bet niet alleen gaat om staatkundige hervormingen maar 
juist om vanuit een politieke besluitvorming op lagere of 
eventueel andere ~chelons te kunnen beihvloeden. Dit in het 
licht van de problemen die niet alleen maar via regulaties 
van markten tot stand kunnen komen, en dat ik dat zo node 
gemist heb in de diskussies, niet alleen vandaag, maar 
Uberhaupt in D'66, omdat we om die problemen niet heen 
kunnen. En in dat licht is de fasering van de heer Nypels 
een zeer schraal schema dat voorbij gaat aan een consensus 
juist op het punt van de politieke invloed op de economische 
processen. 
In de plenaire discussie werden standpunten toegelicht. 
Daar er geen nieuwe gezichtpunten naar voren kwamen 
wordt het verslag van de open studiedag hiermee afgesloten. 
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VERTEGENWOOR 
DIG lNG 
BIJ N.P.J.C.R. 

De NPJCR, voluit genaamd de stichting l'h. andse Poli-
tieke Jongeren Contact Raad, is van oorsprong een over
koepelende organisatie voor de verschillende politieke jon
geren organisaties in Nederland. D'66 heeft geen jongeren
organisatie en heeft tot nu toe weinig contact met de 
NPJCR gehad. 
Daar een discussie over een nauwere samenwerking met de 
NPJCR mogelijk een aanleiding vormt voor een nieuwe dis
cussie over een jongerenorganisatie voor D'66 is het moge
lijk nuttig het volgende te memoreren. Bij de oprichting van 
D'66 is een voorstel om te komen tot een jong3renorganisa
tie verworpen, overwegingen daartoe waren o.a. het feit 
dat alle !eden van D'66 ongeacht hun leeftijd altijd en overal 
gelijke rechten hebben zoals b. v. het actief en passief kies
recht binnen D' 66, waardoor de belangrijkste red en die tot 
oprichting van de verschillende politieke jongerenorganisa
ties heeft geleid voor D' 66 niet van toepassing was, een 
andere overweging was het feit dat de gemiddelde leeftijd 
van de leden van D'66 lager ligt dan bij andere partijen. De 
afgelopen jaren hebben aangetoond dat jongere leden over 
het algemeen geen remmingen hebben om op ALV's het 
woord te voeren en dat automatisch in de verschillende or
ganen van D' 66 jongere led en worden gekozen zoals b. v. in 
hoofd- en dagelijksbestuur alsmede in vertegenwoordigende 
lichamen. 
Daar er sinds het vorige besluit geen nieuwe argumenten 
voor een jongerenorganisatie naar voren zijn gebracht of de 
wenselijkheid daartoe is gebleken, ziet het hoofdbestuur 
geen enkele reden om een voorstel te doen om op het eer
tijds genomen besluit terug te komen en om alsnog een 
crech voor de jongere !eden op te richten. 
Van de kant van het NPJCR heeft ons een verzoek bereikt 
om in lllln of andere vorm met haar samen te werken, 
waarbij het van haar kant geen voorwaarde was dat D' 66 lid 
zou worden c. q. zich zou aansluiten bij het NPJCR. 

doe I 
Het doel van de NPJCR is volgens de statuten tweeledig te 
weten: 
1. Een bijdrage te leveren tot de staatsburgelijke vorming 

van en de stimulering van de algemene politieke belang
stelling onder de jongeren; 

2. Als overkoepelende organisatie voor de politieke jon
gerenorganisaties de gemeenschappelijke belangen in 
binnen- en buitenland vertegenwoordigen. 

Vanuit het standpunt van D'66 is alleen het eerste punt van 
de doelstelling van belang, immers D'66 streeft naar uit
breiding van het aantal mensen dat aan de politieke besluit
vorming deelneemt. 
D'66 heeft daartoe in het verleden reeds regelmatig pogin
gen gedaan, b. v. de "gesprekken aan de basis", de actie 
voor politieke vorming in samenwerking met andere poli
tieke partijen en de gesprekken tussen D' 66, PvdA en KVP. 
Dat een en ander niet altijd even succesvol is geweest mag 
gelden als een bewijs hoe moeilijk dit werk aan de basis is, 
maar mag niet tot de conclusie leiden dat we er maar mee 
moeten stoppen. 
Gelet op de enorme traditioneel nederlandse versnippering, 
zo zijn er naast de NPJCR op het gebied van de staatsbur
gelijke vorming en de stimulering van de politieke belang
stelling onder de jongeren ook werkzaam de Stichting Bur
gerschapskunde, het NCDB (Nederlands Centrum voor 
Democratische Burgerschapsvorming), Civis Mundi, het 
NKIJ (Ned. Commitll voor lnternationaal Jongerenwerk), 
Nederlandse Jeugdgemeenschap, diversen jeugdraden en 
werkende jongerenorganisaties, beide laatsten weer keurig 

verdeeld over de verschillende zuilen, is er voor D'66 
weinig reden om noch een los van al deze organisaties een 
organisatie op te bouwen die zich met dezelfde problematiek 
gaat bezig houden. Het is beter om met een bestaande or
ganisatie samen te werken, dit werk effectiever te maken 
en te trachten een bundeling te krijgen van alle bovenge
noemde organisaties. 

subsidie 
De NPJCR is opgericht in 1965, zij heeft volstrekt ver
ouderde statuten en reglementen die onderling in strijd zijn 
en die enige bepalingen bevatten die binnen D'66 niet op 
hoge prijs gesteld worden. Het is duidelijk dat een grondige 
herziening van statuten en reglement noodzakelijk is, het
geen inmiddels van NPJCR zijde is toegezegd. 
Het NPJCR ontvangt jaarlijks van het ministerie van CRM 
een subsidie, waarbij zij als overkoepelende organisatie 
voor politieke jongerenorganisaties in een zeer hoge subsi
diecategorie valt (90% van de personeelslasten, 80% van de 
huisvestingskosten en 60% van publicatiekosten). 
Indien het tweede deel van de doelomschrijving van de 
NPJCR (de overkoepelende functie) gewijzig zou worden 
komt zij automatisch in een aanzienlijk lagere subsidie
klasse terecht, hetgeen ten koste van haar werkzaamheden 
zou gaan. 
Bij de NPJCR zijn aangesloten de: 
F. J. G. Federatie van Jongerengroepen van de PvdA. 
K.V.P.J.G. K.V.P. Jongeren 
J. 0. V. D. J ongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 
C. H. J. 0. Christelijk Historische Jongeren Organisatie 
A.R.J.O.S. Nationale Anti Revolutionaire Jongeren Or-

ganisatie 
alsmede, zij het niet als organisatie 
P.S.P. Jongeren 
Jongeren uit de P. P.R. 
Als huidige acti.viteiten van de NPJCR kunnen genoemd 
worden: 
- Begeleiding van de jongerenvertegenwoordiger in neder

landse V. N. delegatie en contactorgaan tussen deze ver
tegenwoordiger en b. v. scholen; 

- Het verzorgen van een aantal publicaties o.a. over dienst
plicht, klassejustitie en politieke stromingen; 

- Het voorbereiden -~an een symposium over het onderwerp 
democratisering in het bedrijfsleven, waarbij samenge
werkt wordt met o. a. werkende jongeren organisaties; 

- Organisatie van manifestaties waarbij de bevolking ge
confronteerd wordt met allerlei vormen van maatschap
pelijke problemen; 

- In samenwerking met o. a. het NCDB het voorbereiden van 
een veertiendaagse publicatie "Heet van de naald" t. b. v. 
het onderwijs na de basisscholen, in welke periodiek door 
het geven van achtergrond informatie wordt ingegaan op 
een actueel onderwerp; 

- Overleg met het NJG (Nederlandse Jeugdgemeenschap) 
teneinde te komen tot een herstructuering van het jeugd 
en jongerenwerk op nationaal niveau; 

- Onderzoek van de mogelijkheden om politieke vorming 
binnen het onderwijs te realiseren. 

samenwerken 
Het hoofdbestuur van D'66 is van mening dat een samen
werken van D'66 met de NPJCR kan leiden tot een effec
tievere aanpak van het politiek bewust maken van toekomstigE 
en jongere kiezers. 
Daar D'66 geen jongerenorganisatie heeft en deze naar ver
wachting ook nooit zal krijgen is een formeel aansluiten bij 
de NPJCR behalve niet wenselijk ook niet mogelijk. Het 
hoofdbestuur is daarnaast van mening dat een constructie 
zoals die gekozen is door de P. S. P. en P. P.R. , waarbij 
jongeren uit die partijen zitting nemen in de verschillende 
organen van de NPJCR weinig zinvol is en neerkomt op een 
ver kapte aansluiting. 
Het hoofdbestuur stelt daarom aan de A. L. V. voor: 
"D'66 wijst uit haar midden een vertegenwoordiger aan, die 
de vergaderingen van het dagelijksbestuur en van de Raad 
van de NPJCR bijwoont en die contact houdt met het hoofd
bestuur en de werkgroepen van D'66, teneinde daar waar 
het activiteiten van de NPJCR betreft gericht op de staats
burgelijke vorming en de stimulering van de algemene poli
tieke belangstelling onder de jongeren daarbij D'66-ers, 
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b.v. uit de werkgroepen te betrekken die een bijdrage tot 
de betreffende actie kunnen leveren" . 
Door het NPJCH is de wens naar voren gebracht dat de 
eventuele D'66 vertegenwoordiger, gelijk het binnen de 
NPJCH stelregel is, onder de 30 jaar is. 
Gelet op de korte termijn tussen het verschijnen van deze 
Democraat en de A. L. V. is het niet doenlijk om een kandi
daatstelling voor deze functie op de A. L. V. te sluiten en er 
over te beslissen. 
Het hoofdbestuur stelt daarom aansluitend voor: 
"De kandidaatstelling voor de functie vertegenwoordiger bij 

het NPJCH is open tot 30 november 1971, waarna eenmalig 
het nieuw gekozen hoofdbestuur een keuze maakt uit de 
kandidaten, mits tenminste het bovengenoemde voorstel is 
aangenomen. Ieder volgend jaar zal deze vertegenwoordiger 
rechtstreeks door de A. L. V. worden aangewezen. De func
tie is onverenigbaar met de geschillencommissie". 

~fV~ .·~~ . 
lJ-Vt fh...~>( f( Ko / ~l.eL 
Jl fo. ~-

namens het hoofdbestuur 
F. C. M. v. Leeuwen 

POLITIEK JAARVERSLAG HOOFDBESTUUR 0'66 
DECEMBER 1970 - NOVEMBER 1971 

inleiding 
Deze verslagperiode omvat de verkiezingen voor Tweede 
en Eerste Kamer der Staten-Generaal en de vaststelling 
van het Beleidsplan. Zowel voor de partij in haar geheel 
als voor de Tweede Kamer-fractieleden en -kandidaten en 
het Hoofdbestuur zijn de activiteiten van december 1970 tot 
mei 1971 volledig gericht geweest op de Tweede Kamer
verkiezingen. Het alternatief kabinet kwam in samen
werking met P. v. d. A. en P. P.R. tot stand. 
Na de verkiezingen is er gedurende de zomermaanden een 
rustperiode ingetreden, welke deels te wijten was aan de 
vakanties en deels aan het feit, dat D'66 niet bij de rege
ringsformatie betrokken was. W!ll hebben gedurende deze 
maanden enige gesprekken met P. v. d. A. en P. P. H. 
plaatsgevonden, welke hun eerste afronding vonden in een 
gemeenschappelijk communiqu~ in september. 
In september en oktober vonden enige open studiedagen 
plaats, gewijd aan onderwerpen, die voor een orHlnterende 
en meer uitgebreide behandeling in aanmerking kwamen 
dan hun op een congres ten deel kon vallen. 

vaststelling beleidsplan 
Het plan om tot een Beleidsplan te k01:nen is gelanceerd op 
het december-congres van 1969. Na een aanvankelijk 
enthousiaste start van de voorbereidende werkzaamheden 
stagneerde de ontwikkeling van het plan, omdat de schep
ping ervan nog veel zwaarder was dan reeds voorzien. 
Echter een laatste krachtsinspanning in het najaar van 
1970 maakte het mogelijk een antwerp van het beleidsplan 
op het congres van december 1970 te behandelen. Onge
twijfeld beantwoordde dit plan niet geheel aan de soms wel 
zeer hooggestemde verwachtingen, maar bij een terugblik 
kon men toch vaststellen, dat iets nieuws tot stand gebracht 
is, dat tot dan toe in de nederlandse partij-politiek niet ge
bruikelijk was. Twee kenmerken van het Beleidsplan: 

l. het tracht niet een programmatische opsomming van 
wensen en verlangens te geven, maar beleidslijnen te 
ontwikkelen om een bepaald resultaat te bereiken; 

2. het geeft financil:lle kwantificeringen; dit laatste was 
zeker nieuw. 
Na publicatie kwam de nodige kritiek los, o. m. op de 
schatting der kosten, zodat het mogelijk werd nog ge
durende het congres sommige schattingen te herzien. 

Tijdens het congres is het grootste gedeelte van het Be
leidsplan vastgesteld. Aan het Beleidsplan hebben velen in 
de partij medegewerkt; zonder de volharding van Van Beek
huizen en Engwirda zou het plan niet gereedgekomen zijn. 
Voor een beknopt verslag van de behandeling wordt ver
wezen naar de "Democraat", 4e jaargang, nr. 1. 

onderzoek naar mogelijkheden tot 
samenwerking 
Een belangrijk gedeelte van het congres van december 1970 
was gewijd aan de partij politieke opstelling voor de aan
staande Tweede Kamer-verziekingen. In een drietal moties 
waren de voornaamste keuze-mogelijkheden neergelegd, 
t.w. 

1. "D'66"-besluit zelfstandig de verkiezingen in te gaan; 
2. "D' 66" dient te streven naar samenwerking met P. v. d. A. 

en andere vooruitstrevende partijen om te komen tot een 
parlementair coalitiekabinet met een duidelijk omschre
ven minimum -programma; 

3. "D'66" dient nate gaan of een parlementair coalitie
kabinet mogelijk is, dat vooraf hoofdlijnen van een 
regeringsbeleid aan de kiezers zal presenteren, terwijl 
deelneming aan deze regering de snelste weg zou moe
ten zijn tot een grondige vernieuwing van partij-politiek 
en staatsrechtelijk bestel. 

Alle drie moties verlangden voorts uitvoering van het be
leidsplan. Mogelijkheid 3 (de motie van het H. B.) werd met 
grote meerderheid aangenomen. Voor het overige wordt 
verwezen naar de notulen van het congres in "Democraat", 
4e jaargang, no. 1. 

uitvoering van motie 
Het H. B. heeft in januari aan vrijwel alle partijen een 
brief gericht met een uitnodiging voor een gesprek. De 
confessionele partijen antwoordden daarop met te wijzen 
op hun samenwerkingsverband en hun gezamenlijk ver
kiezingsprogramma. Een eventueel overleg zou later kun
nen plaatsvinden, indien D'66 vooraf zich nader zou ver
klaren - zo althans was de reactie van de K. V. P. -. De 
V. V. D. wilde een gesprek uitstellen tot begin februari. 
P. v. d. A. en P. P. H. reageerden snel en positief en stel
den voor terstond met besprekingen te beginnen. Het H. B. 
heeft de besprekingen met. P. v. d. A. en P. P. H. in het be
ginstadium afzonderlijk gevoerd. De eerste serie be
sprekingen met de P. v. d. A . ving aan op 2 5 januari en 
eindigde op 2 februari. Het gesprek met de P. P. H. begon 
enige dagen daarna. 
Namens D'66 hadden in de delegatie zitting: J. Beekmans, 
H. van Mierlo, H. Geelen, J.A. Nagtegaal, C. Myrtens, 
A. de Goede en H. van Beekhuizen. 
De overeenstemming, die beide delegaties op 2 februari 
1971 bereikt hebben bestond daarin, dat de besturen van 
beide partijen aan hun respectieve congressen zouden voor
stellen de verkiezingen gezamenlijk in te gaan op nader 
vast te stellen gezamenlijke regeringsprogramma, terwijl 
de partijen daarenboven zich sterk zouden maken voor de 
staatsrechtelijke voorstellen van de meerderheid van de 
Commissie Cals-Donner. Voorts zouden de samenwerken
de partijen door een congresmotie tot uitdrukking dienen te 
brengen dat de samenwerking ook gericht zou dienen te zijn 
op de totstandkoming van een vooruitstrevende volkspartij. 
Partijen waren het er voorts over eens, dat de structurele 
opzet van het beleidsplan van D'66 als gespreksbasis bij de 
samenstelling van het regeringsprogram zou dienen. Ten
slotte werd afgesproken, dat getracht zou worden met de 
confessionele partijen in gesprek te komen. 
In de loop van de maand februari he eft de P. P. H. zich na 
enige besprekingen aangesloten bij het tussen P. v. d. A. en 
D'66 bereikte onderhandelingsresultaat. 
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Ret congres van de P.v.d.A. heeft op 6 februari 1971 het 
onderhandelingsresultaat goedgekeurd en het Partijbestuur 
gemachtigd op de ingeslagen weg voort te gaan. Het con
gres van D'66 op 27 februari heeft uitvoerig ov'er het on
derhandelingsresultaat gediscussi!lerd, naar aanleiding van 
een motie van het H. B. 
Het congres heeft de ontwerp-overeenkomst tussen P. v. d. A. , 
P.P.R. en D'66 aanvaard. Voorts besloot het congres, dat, 
indien met l'ic:\n of meer confessionele partijen overeenstem
ming zou worden bereikt, daarvoor goedkeuring aan een 
voor dit doel bijeen te roepen congres zou worden gevraagd. 
Tevens stelde de motie vast, dat, indien de drie samen
werkende partijen geen regering zouden vormen, ten be
hoeve van een voortgaande doorbreking van de electorale 
verhoudingen het ontwerp-regeringsprogram mede zou die
nen als,basis voor een verder gezamenlijk optreden. 
Tens lotte stelde het congres vast, dat binnen een half jaar 
na de verkiezingen een nieuw congres zal samenkomen om 
aan de hand van de verkiezingsuitslag en de daarna ontstane 
situatie te beoordelen welke conclusies ten aanzien van het 
bereiken van de doelstellingen van de samenwerking moeten 
worden getrokken. Het congres stelde vast, dat de doel
stellingen van de samenwerking' waren: 
a. staatsrechtelijke vernieuwing; 
b. partij-politieke vernieuwing; 
c. het tot stand komen van een regeringsbeleid, dat zoveel 

mogelijk stoelt op het beleidsplan van D'66. 

alternatief kabinet 
In de loop van de maand maart heeft tussen P. v. d. A. , 
P. P.R. en D' 66 enerzijds en de Samenwerkende Confes
sionele Partijen anderzijds een bespreking plaatsgevonden, 
om de mogelijkheid te onderzoeken van een gezamenlijk 
regeringsprogram met de daarbij behorende regering. 
Reeds na Mn gesprek bleek, dat overeenstemming absoluut 
onmogelijk was, omdat de confessionele partijen onder geen 
enkele voorwaarde bereid waren zich erop vast te leggen, 
dat n~ het bereiken van programmatische overeenstemming 
definitief gezamenlijk de verkiezingen zouden worden inge
gaan. 
Vermeld dient te worden, dat de V. V. D. aan D' 66 had be
richt geen prijs te stellen op overleg, nadat bekend gewor
den was,. dat P. v. d.A. en D'66 met elkaar in gesprek waren. 
De V. V. D. suggereerde daarbij, dat het gesprek hervat zou 
kunnen worden, wanneer vast zou staan, dat P. v. d. A. en 
D'66 niet tot samenwerking zouden komen. . 
In de loop van de maand maart werd door de drie partijen 
een ontwerp-regeringsprogram vastgesteld, waarin de drie 
partijen zichzelf konden herkennen. Voor het eerste na 
1945 waren enige partijen voor de verkiezingen erin ge
slaagd een gezamenlijk regeringsprogram te formuleren en 
financH:lel tl'i kwantificeren. 
De volgende stap is de totstandkoming van het alternatief 
kabinet geweest. Het alternatief kabinet (Den Uyl-Van 
Mierlo) heeft in de verkiezingstijd zich duidelijk opgesteld 
tegenover de regering DeJong. Het heeft getracht in de 
korte tijd, die haar v66r de verkiezingen restte, op basis 
van het ontworpen regeringsprogram nieuwe beleidslijnen 
te ontwikkelen en oplossingen voor op dat moment bestaan
de problemen aan te geven. 
De verkiezingen van 28 april 1971 hebben duidelijk in het 
licht gestaan van de machtsvraag, d. w. z. de vraag, welke 
regering zal na de verkiezingen regeren: de regering, die 
zich v66r de verkiezingen aan de kiezer heeft gepresenteerd 
met een duidelijk programma en gesteund door P. v. d. A . , 
P.P.R. en D'66, dan wel een na de verkiezingen te forme
ren kabinet, waarvan n6ch de leden, n6ch het program, 
bekend zijn v66r de verkiezingen. Het verkiezingsresultaat 
is ons allen bekend. Ondanks de winst voor de vooruitstre
vende combinatie, is een regering tot stand gekomen op 
basis van n~ de verkiezingen plaatsgevonden hebbend over
leg over de samenstelling van de regering, als van haar 
program. 
Aan het tot stand komen van het ontwerp regeringsprogram 
hebben van de zijde van D'66, behalve de eerdergenoemde 
delegatieleden, een groot aantal andere leden van de partij 
medegewerkt. Zonder die medewerking was het niet moge
lijk geweest tot een consistent program te komen. 

de verkiezingsstrijd 
In tegenstelling met de verkiezingen van 1,967 is de verkie
zingscampagne in 1971 gedeeltelijk sam en met P. v. d. A. en 
P. P.R. gevoerd. Ook een deel van de propagandamirldelen 
zijn gezamenlijk ontworpen, gefinancierd en verspreid. 

Kabinetsformatie na de verkiezingen 

Op 11 mei vond in de Tweede Kamer een debat plaats over 
de vraag, of de Kamer zou komen tot benoeming van een 
kabinetsformateur. Onzerzijds is den heer Den Uyl als zo
danig voorgesteld. Een kamer-meerderheid, bestaande uit 
de confessionele partijen, de V. V.D. en DS'70 konden het 
onderling niet eens worden over een eigen formateur en 
hebben toen het meerderheidsbesluit genomen dan maar een 
formateur aan te wijzen, hoewel zulks in strijd was met 
een v66r de verkiezingen door de Kamer aangenomen mo
tie, die op zichzelf als surrogaat voor de staatsrechtelijke 
voorstellen van Cals-Donner had gediend. V66r de verkie
zingen heeft nog de behandeling plaatsgevonden van het 
voorstel Goudsmit/Van Thijn tot wijziging va_n de Grondwet 
op basis van de meerderheidsbesluiten van de Commissie 
Cals-Donner. Dit voorstel is toen door de regeringspartijen 
verworpen en daarvoor in de plaats is de eerdergenoemde 
motie Kolfschoten gekomen. Door ook deze motie om hals 
te brengen zijn de huidige regeringspartijen geheel in het 
oude stramien teruggevallen. 

verdere onderhandelingen 
In de loop van de zomer zijn de delegaties van P. v. d. A . , 
P.P.R. en D'66 opnieuw een aantal keren bijeen geweest. 
Kort na de verkiezingen heeft het H. B. van D'66 zich tot de 
besturen van P. v. d. A . en P. P.R. gewend met het verzoek 
op korte termijn tot nader overleg te komen om te onder
zoeken op welke wijze vorderingen zouden kunnen worden 
gemaakt bij het tot stand komen van een vooruitstrevende 
volkspartij. Daarbij werd onzerzijds gesuggereerd, dat een 
onafhankelijk instituut, waarin ook niet tot de drie samen
werkende partijen behorende personen aan mee zouden kun
nen doen, zou worden gevormd, zodat zij bij de vorming 
van een nieuwe partij betrokken zouden kunnen worden. 
Dit voorstel van D' 66 he eft in kringen van P. v. d. A. nog al 
wat weerstand opgeroepen, omdat men daar het gehele pro
ces van de vorming van een vooruitstrevende volkspartij 
onder contr~le wenst te zien van de partijbesturen en con
gressen en niet wenst over te laten aan een aantal niet tot 
de partijen behorende personen, die van hun activiteiten 
geen verantwoording kunnen afleggen tegenover een duide
lijk gestructureerde vergadering. In de besprekingen ge
durende de afgelopen zomer is deze kwestie uitvoerig be
discussit:lerd zonder dat voor de vorm, waarin de verdere 
samenwerking zou dienen te worden gegoten, een oplossing 
werd gevonden. Van de kant van de P. v. d. A . komt daar nog 
bij, dat men zich eerst in eigen kring wenst te beraden 
over aard en functie van het socialisrhe aan de hand van een 
rapport: Socialisme Nu. 
Nadat over dat rapport in de P. v. d. A. is gediscussi!lerd 
acht men het van die kant zinvol om verder te praten over 
de totstandkoming van een vooruitstrevende Volkspartij. 
WM zouden reeds in de komende maanden verschillende 
vormen van samenwerking een aanvang dienen te nemen, 
zoals b. v. samenwerking op wetenschappelijk gebied, ge
zamenlijk optreden bij plaatselijke verkiezingen en een 
meer gemeenschappelijk optreden in de beide Kamers der 
Staten-Generaal. Van de kant van D'66 is steeds betoogd, 
dat al deze vormen van samenwerking gezien moeten wor
den in het kader van de totstandkoming van een vooruit
strevende Volkspartij. Zonder dit perspectief hadden naar 
de mening van de D'66-delegatie deze vormen van samen
werking minder zin. Het opofferen van de eigen identiteit 
aan die van een nieuwe vooruitstrevende Volkspartij is pas 
d~n verantwoord wanneer alle partners daartoe bereid zijn. 

In het overleg heeft de D'66-delegatie de volgende punten 
naar voren gebracht: 

1. discussies binnen de partijen over eigen uitgangspunten 
een programma dienen mede te worden gevoerd in het 
licht van het streven naar de nieuwe partij, en zo dat 
door de partners kan worden meegcdacht en meegespro
ken: 
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2. de Kamerfracties zal worden gevraagd, of zij zoveel 
mogelijk willen samenwerken met behoud van een eigen 
verantwoordelijkheid tegenover partij en kiezers om zo 
geleidelijk meer inhoud te geven aan de samenwerking; 

3. aan de besturen van de partijen zal worden voorgesteld 
ten spoedigste tot oprichting van een orgaan ter voor
bereiding van de nieuwe vooruitstrevende Volkspartij te 
komen. 

Een dergelijk orgaan zou naar de mening van D'66 geen ver
lengstuk dienen te zijn van de drie partijen, maar een ver
zamelpunt moeten worden door alle vooruitstrevende, on
geacht partijlidmaatschap. Voorts zou dit orgaan over een 
eigen budget en een vaste staf dienen te beschikken. 

4. een voortdurend nauw overleg tussen de drie partijbe
sturen is absoluut noodzakelijk. Politieke vrijblijvend
heid moet voorkomen worden. 

Toen bleek, dat omtrent taak, samenstelling en verant
woordelijkheid van het nieuwe orgaan nog geen overeenstem
ming te bereiken viel, hebben partijen besloten in ieder ge
val toch te komen tot een vast overleg, waarbij als eerste 
Agendapunt zou komen het door D'66 gedane voorstel met 
de bezwaren daartegen van de P'. v. d. A . 
Na afsluiting van deze tweede ronde van besprekingen heeft 
0'66 te Rotterdam een open studiedag gehouden op 4 sept em
her, waarin de vooruitstrevende Volkspartij ter discussie 
is gesteld. Een verslag van het daar besprokene vindt U in 
deze Democraat. 
Na deze studiedag heeft opnieuw een bespreking tussen de 
delegaties van de drie partijen plaatsgevonden, waarbij 
naar het gevoelen van de D'66-delegatie vorderingen zijn 
gemaakt voor het vinden van een oplossing van de hierboven 
· geschetste problematiek. fonderzocht wordt nu de mogelijk
heid om te komen tot een overleg-orgaan, dat, zoals de 
P.v.d.A. wenst, duidelijk gestructureerd zal worden onder 
de drie partijen, maar dat in ~~n of andere vorm de moge
lijkheid krijgt tegelijk een platform te worden voor hen, die 
zich met de maatschappijproblemen van vandaag en de poli
~tieke verwording daarvan, bezighoudenJ 
Ondanks de problemen, die bij het overfeg rijzen en soms 
het gebrek aan overeenstemming, kan toch bij hoofdbesturen 
en onderhandelingsdelegaties gesproken worden van een 
duidelijke wil tot het gaan van de lange en moeilijke weg 
naar de totstandkoming van een nieuwe partij. W~l dient 
mente beseffen, dat het.op dit moment nog niet mogelijk is 
te beschri)ven hoe een dergelijke nieuwe partij er uit zal 
zien. 

nota's en studiedagen 
In april 1971 heeft de Werkgroep Technologic een rapport 
gepubliceerd, getiteld: Drie fa sen van een wetenschapsbe
leiu, 
In juli heeft de Commissie Soetenhorst een druknota het 
licht Iaten zien, waarover gediscussHlerd is op een open 
studiedag op 2 oktober. 
Op 18 september heeft een open studiedag plaatsgevonden 
over het onderwerp "Gewestvorming". 
Zowel de congressen als het H. B. hebben zich in de afge-

i !open periode met een groot aantal zaken beziggehouden, 
waarvan in notulen melding is gemaakt. 0. a. he eft het de
cember-congres zich uitgesproken tegen het g·ewelddadig 
optreden van de Poolse regering tegen arbeiders in G'dansk 
en tegen het optreden van de Spaanse overheid in het poli:... 
tieke proces in Burgos. Voorts heeft het H. B. veel aan
dacht gewijd aan de zaak Waver. Deze zaak zal ook in de 
komende tijd nauw lettend moeten gevolgd. 

toekomst 
De partij, haar led en in vertegenwoordigende lichamen en 
het nieuwe H. B. staan voor de zware taak vorm te geven 
aan politieke ideetln in een tijd, die in veel opzichten uiterst 
onzeker moet worden genoemd. Men hoeft daarbij slechts te 
wijzen op de economische problemen in dat gedeelte van de 
wereld, waartoe Nederland behoort, en naar de toekomst
perspectieven, die zeer recente studies als die van de club 
van Rome ons openen, 
Een bundeling van gelijkdenkende en voelende politieke 
krachten is absoluut noodzakelijk, wil er enige kans bestaan 
deze problemen met enig goed gevolg het hoofd te bieden. 

Namens het H. B.: J.A. Nagtegaal 

Politiek voor de boekenplank 

Domela Nieuwenhuis 
Viiftig jaar geleden stierf Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 
de grondlegger van het socialisme in Nederlar]Ji. Albert de 
Jong, die al eerder een biografie over deze man publiceer?e, 
maakte een zorgvuldige selectie uit dit werk. Hij heeft er m 
"Van Christen tot antichrist" een aantal kortere geschriften 
van Nieuwenhuis aan toegevoegd, waaronder een preek, Ka
merspeeches, de brochure Algemeen stemrecht en wat brie
ven. 
De goed verzorgde uitgave van Bruna"in Utrecht is geillustreerd 
met veel foto's, scheldbrieven en spotprenten. Het totaal is 
voor twaalf-vijftig geen geld. 

staatshoofd en ministers 
Een heerlijk boek is "Staatshoofd en ministers" van dr. E. 
van Raalte, uitgegeven door Tjeenk Willink in Zwolle voor 
vijfendertig gulden. 
Hij schets onder meer een aantal problemen, gerezen tussen 
het staatshoofd en de ministers gedurende het tijdperk 1813-
1971. 
Zijn speurtocht in archieven bracht feiten aan het Iicht, die 
voor de geihteresseerde lezer onthullend mogen worden ge
noemd. 
Dat de leden van het koninklijk huis niet altijd even goed met 
elkaar konden vinden, wordt zonneklaar uit de doeken gedaan, 
compleet met de oorspronkelijke brieven de Willem III aan 
zijn vader schreef. Niet minder belangrijk is de briefwisse
ling tussen Koningin Wilhelmina, koningin Victoria van Enge
land en Keizer Wilhelm II. 

ze zijn er nog. 
"Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder 
Apell an den inneren Schweinhund in Menschen", formuleerde 
de socialistische afgevaardigde Kurt Schumacher het op 23 
februari 1932 in het parlement van de Weimarrepubliek. 
Hier ligt het gevaar. Hierin ligt ook de noodzaak en de zin 
van dit boek. 
Bovenstaande staat op de achterzijde van het boek: "Ze zijn 
er nog .... " van P.R. A. van Iddekinge en A. H. Paape, een 
uitgave van de Bezige Bij van f 27, 50. 
Aan die tekst over een boek dat een documentatie over fascis
tische, nazistische en andere rechtsradicale denkbeelden en 
activiteiten na 1945 is, valt niets toe te voegen. 

inkomsten. 
Bij uitgeverij Samson is verschenen het boek "Inkomstenver
deling en inkomstenbeleid" van prof. dr. S. Kleerekoper. 
De auteur, die korte tijd na beeindiging van het manuscript 
is overleden, werd gedurende zijn gehele Ieven geken
merkt door een sterk gevoel voor sociale rechtvaardig
heid. In dit boek (veertien-vijftig) wordt hiervan getuigenis 
afgelegd. 
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat prof. Kleerekoper 
een boek heeft geschreven dat voor ieder goed leesbaar is 
en een onderwerp behandelt waarover de komende jaren nog 
zeer veel zal worden gesproken en geschreven. 

Contributievoorstel van het hoofdbestuur 
voor het jaar 1972 

Led en, zonder eigen inkom en, zoals dienstplichtige mili
tairen, scholieren, studenten, zij die uitsluitend van 
A. 0. W. Ieven etc., en aanhangers betalen minimaal f 15,
per jaar. 

Met een inkom en tot f 15.000,- per jaar bedraagt de con
tributie minimaal f 20, - per. jaar; 

van f 15. 000, - tot f 25. 000, - bedraagt de contributie 
minimaal f 35, -; 

van f 25. 000, - tot f 40. 000, - bedraagt de contributie mini
maal f 60, -; 

boven f 40.000,- bedraagt de contributie minimaal f 100, -. 
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JAARVERSLAG 1970 

Hierbij heb ik het genoegen u het rapport over het boekjaar 
1970 aan te bieden. 
Het financieel beleid stand het afgelopen jaar in het teken 
van de verkiezingen. 
Het voordelig saldo ad f 170,68 is vergeleken met de inge
diende begroting over 1970 f 22. 579, 32 tegengevallen. 
De kosten van de Provinciale Staten- en Gemeenteraadsver
kiezingen totaal f 44.281,12 hetgeen f 4281,12 hager is dan 
begroot was. 
De verhoogde kosten van deze verkiezingen zijn veroorzaakt 
door: 
a. extra kosten van verpakking en transport. 
b. de mogelijkheid van de drukker om 10% van de oplaag meer 

af te leveren en te factureren. 
c. de bijkomende kosten van cliche's , prints, zetwerk en 

fotokosten. 

Tevens heeft de voorbereiding van het kongres in Breda, 
waaronder het versturen aan alle leden van het antwerp be
leidsplan en de hierop volgende amendementen Democraat 
ad f 15. 739,55 niet positief op het resultaat gewerkt. 
Hierdoor is het onmogelijk geworden om de reservering ad 
f 22. 750,-- aan het verkiezingsfonds nate komen. 

Balans per 1 januari 1970 

Liquide middelen 

Kasgeld 
Amro Bank rek. crt. 
Banque de Paris rek. crt. 
Postgiro 1304900 
Postgiro 1477777 

Machines en Inventaris 

Machines etc. 
Votometer 

Diversen 

N. T. 0. Afdelingen 
N. T. 0. Deklaraties 
Waarborgsom 
Vooruitbetaalde afdrachten 

Voorraden 

Drukwerk, enveloppen 

H. H. A. Dijsselbloem 
Penningmeester. 

f 417,93 
2.240,13 
7.768,--

10.642,43 
421,44 

5.890,51 
6.186,33 

1. 000, --
1.000,--
1.750,--

902,80 

2.375,--

Schulden op Lange en Korte Termijn 

Krediteuren f 24.486,18 
2.600,--

466,80 
Leningen van Leden 
N. T. B. Adresseermachine 
N. T. B. Afdelingen 

Diversen 

Vooruitontvangen kontributie 

Reserves 

Verkiezingsreserve 
Algemene Reserve 

1. 316,73 

4.514,--

5.500,--
7. 710,86 

f 40. 594,57 f 40. 594,57 
==== 

Baten en Lasten over het boekjaar lf'i'l 

Ontvangen wegens: 

Kontributies 1969 
Kontributies 1970 
Bijdrage Aanhangers 
Bijdrage Donateurs 
Giften 
Subsidie Televisie 
Huur Votometer 
Kansgeverscheques 
Bijdrage Kongres Rotterdam 
Bijdrage Kongres Haarlem 
Bijdrage Kongres Amsterdam 
Bijdrage Kongres Breda 
Abonnementen De:inocraat 
Advertenties Democraat 
Verkopen Rapporten etc. 

Afschrijvingen: 

Machines 
Votometer 

Lonen en Sociale Lasten: 

Netto Lonen 
Loonbel. en Premieheffing 
Sociale Lasten 
Uitkeringen Fraktie 
Uitkeringen GAK 
Werkstudenten 

Huisvestingskosten: 

Huur Sekretariaat 
Onderhoud Sekretariaat 
Schoonhouden Sekretariaat 
Elektriciteit en Verwarming 

Algemene Kosten: 

Konsumties 
Porto 
Telefoon 
Kantoorbenodigdheden 
Rente en Girokosten 
Onderhoud machines 

Algemene Kosten: 

Adresseerkosten 
Assuranties 
Representatiekosten 
Stencils, papier, inkt 
Dokumentatie 
Pers-konferenties 
Advertenties 
Vergaderkosten 
Radio- en TVkosten 
Zaalhuur Kongressen 
Diverse Kongreskosten 

Drukwerk: 

Papier en enveloppen 
Programma's 
Verkorte programma's 
Diver sen 
Informatie Democraat 
Kongres Democraat 

Deklaraties: 

HB Leden 
Werkgroepen 
Regia's 
Panelleden 

Afdrachten: 

Naar Algemene Reserve 

2.729,58 
2.062,11 

62.167,35 
22.611,16 

8.451,80 

2.929,59 

7.569,36 
348,48 

1. 281,50 
1. 245,60 

2.091,65 
11.206,07 
4.679,68 
2.011,14 

670,03 
905,69 

596,53 
155,--
233,55 

7.462,52 
491,81 
795,22 

1.883,87 
3.093,76 
9.342,--
4.545,65 
6.213,94 

8.657,38 
6.272,--
4.851,69 
2.796,41 
8.457,38 

21.932,30 

6. 571,64 
1.830,20 
1.395,06 

137,30 

33.343,50 

170,68 

3.095,42 
162.927,04 

695,--
85,--

7.385,--
8. 000, --
3.158,25 

268,50 
5.547,25 
1. 172,75 

110,--
9. 335,55 

987' 29 
485,52 

10.995,08 

42.754,42 
7. 188, 02 

Telling ....................... . f 264.190, 09 264.190, 0! 
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Verkiezingsfonds over het boekjaar 1970 

Ontvangen wegens: 

Bijdrage Verkiezingen '70 
Bijdrage Verkiezingon '71 

Provinciale Staten 

Drukwerk 
Bijdrage Regio' s 
Diverse kosten 

Gemeente Raden 

Drukwerk 
Bijdrage Afdelingen 
Diverse kosten 

Naar Verkiezingsreserve 

* 

22.556,42 
5.765,--

971, 95 

9.865,63 
2.450,--
2.672,12 

907,50 
-1.330,--

42.043,62 

Telling .................... . 44.281,12 44.281,12 

Balans per 1 januari 1971 

Liquide Middelen: 

Kasgeld 
Amro Bank rek. crt. 
Banque de Paris rek. crt. 
Postgiro 1304900 
Postgiro 1477777 
Gemeente Giro 

Machines en Inventaris 

Machines etc. 
Votometer 

Diversen: 

Leningen u/ g Afdelingen 
N. T. 0. Deklaraties 
N. T.O. Subsidie T.V. 
Waarborgsom Pand 
Waarborgsom Verkiezingen 
Vooruitbetaalde Afdrachten 

Voorraden: 

Drukwerk enveloppen 

Schulden op Lange Termijn: 

Banque de Paris 
Leningen o/ g van leden 

Schulden op Korte Termijn: 

Krediteuren 
N. T. B. Lonen 
N. T. B. Fraktie 
N. T. B. Afdrachten 

Diversen: 

Vooruitontvangen kontributie 

Reserves: 

Verkiezingsreserve 
Algemene reserve 

1. 521,27 
522,30 

3.367,95 
23.575,65 
6.883,30 

243,20 

7.256,21 
4.124,22 

11.750,--
2.827,90 
4,000,--
1. 750, --

500,--
584,90 

1. 750, --

36.543,62 

Telling ........................ f 107. 200,52 

1 zie verder pagina 14. 

50.000,--
1.350,--

45.907,56 
2.091,90 

500,--
2.545,02 

2.924,50 

1.881,54 

107.200,52 

Toelichting op de Balans en de Rekening van baten en Lasten. 

KasgelP,. 

volgens boeksaldo, overeenkomstig opgave. 

Banken en Giro's. 

Saldo volgens laatste saldobiljet per 31-12-1970. 

Machines en Inventaris. 

zie bijlage 6. 

Leningen u/ g Afdelingen. 

Afdeling Zwolle 
Afdeling Rijnmond 
Afdeling Amsterdam 
Vrienden van D'66 A 'dam 

1.000,--
3.750,--
2.000,--
5,000,--

f 11.750,--

N. T. 0. Deklaraties 

diverse verkopen 
F. van Leeuwen 
Kongres Breda 
G.A.K. 
Regio Zuid-Holland 

N. T. 0. Subsidie 

4 TV-uitzendingen in 1970 
Subsidie f 2000,-- per uitzending 

4 X f 2. 000,--
Ontvangen voorschot 1970 

per 1-1-1971 

Vooruitbetaalde Afdrachten 

f 

1,000,--
176,--
775,--
285,90 
600,--

2.827,90 

8,000,--
4.000,--

f 4,000,--

20 %van de vooruitontvangen kon
tributies ad f 2. 924,50 f 584,90 

Banque de Paris 

Kredietfaciliteit ad 

verplichting aangegaan per 

f 50,000,--

1 januari 1970 ter financiering verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en de Gemeente Raden. 

Leningen o/ g van Leden 

per 1 januari 1970 
afgelost 1970 

per 1 januari 1971 

N. T. B. Lonen 

2,600,--
1.250,--

f 1. 350,--
=== 

Afgeschreven van rekening-courant Banque de Paris 
op 4 januari 1971. 

Verkiezingsreserve 

per 1-1-1970 
nadelig saldo 

per 1-1-1971 

Algemene reserve 

per 1-1-1970 
voordelig saldo 

per 1-1-1971 

f 5,500,--
42.043,62 

f 36.543,62-/-

f 1. 710,86 
170,68 

f 1. 881,54 
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Bijlage 6: Lijst van Machines en Inventaris. 

boekwaarde aanschaf afschrijvingen boekwaarde 
1-1-1970 1970 1970 1-1-1971 

Kantoorinventaris f 397' 43 f 2.824,08 f 676,42 f 2.545,09 
Schrijfmachines 405,-- 1.271,20 389,24 1. 286, 96 
Telmachine 270,-- 90,-- 180,--
Adresseermachine 1. 591,95 530,65 1. 061,30 
Stencilmachine 1. 509, 30 503,10 1. 006, 20 
Bandrecorder 649,98 216,66 433,32 Boekwaarde 1-1-1970 J 5. 890,51 
Ideograaf 96,-- 32,-- 64,-- Aanschaf 1970 4. 095,28 
Hechtapparaat 225,57 75,19 150,38 
Dictafoon 360,-- 120,-- 240,-- f 9,985,79 
Vergaarmachine 385,28 96,32 288,96 Afschrijvingen 1970 2.729,58 

Telling: f 5.890,51 f 4. 095,28 f 2.729,58 f 7.256,21 Boekwaarde 1-1-1971 f 7. 256,21 

FINANCIEEL 
OVERZICHT 1971 
Het boekjaar over 1971 wordt afgesloten op 31 december 
1971. Dit is de reden dat op de Algemene Ledenvergadering 
in november nog geen verantwoording over het financieel 
beleid van de penningmeester zal worden gegeven. Deze 
verantwoording zal op het voorjaarscongres van 1972 plaats 
vinden. U treft in deze Democraat echter wel een exploita
tie begroting voor het jaar 1972 aan. 
Wat betreft het financieel overzicht over 1971 moet echter 
op het moment dat dit geschreven wordt geconstateerd wor
den, dat we zeker indien we de nog te verwachten inkomsten 

_/ en uitgaven voor de resterende maanden in ogenschouw 
;:::" nemen, met een groot exploitatietekort over 1971 kampen. 

De belangrijkste oorzaken van dit tekort, dat hoofdzakelijk 
een gevolg is van verminderde inkomsten zijn: 

- incasseringsproblemen van de contributie. Gebleken is 
dat een groot aantal leden over 1971 nog geen contributie 
heeft betaald; 

- de eenmalige contributieverhoging over 1971 heeft geen 
resultaat gehad. 
Veel leden hebben hun oude contributiebedrag betaald of 
zelfs aanzienlijk minder dan vorig jaar; 

-in 1971 is het ledenbestand teruggelopen; 
- acties die gevoerd zijn om voor de verkiezingen financHHe 

middelen bij elkaar te brengen hebben minder opgebracht 
dan in de begroting verwacht werd; 

- de verkiezingskosten zijn, indien men de directe kosten 
(zoals secretariaatskosten, stencilpapier, porti, telefoon 
enz.) mede in aanmerking neemt, hoger uitgevallen dan 
begroot was. 

Door het hoofdbestuur zijn acties om dit exploitatietekort 
terug te brengen genomen (bijvoorbeeld de inning van achter
stallige contributies) en worden acties voorbereid. 
Op de Algemene Ledenvergadering in november zal door 
het hoofdbestuur gerapporteerd worden over het exploitatie
tekort, de genom en respectievelijk te nemen maatregelen 
om dit exploitatietekort terug te brengen en de resultaten 
respectievelijk te verwachten resultaten van de ~cties van 
het hoofdbestuur. 

F. C. M. van Leeuwen 
Secretaris Organisatie. 

KASCOMMISSIE 
Hiermede verklaren wij, dat de commissie - bijeen geweest 
voor de controle over het jaar 1970 - de boeken en stukken 
accoord heeft bevonden. 
Duidelijk is, dat ondanks de meer ontvangen contributie van 
leden vooral de verkiezingen voor Provinciale Staten en 
Gemeenteraden veel gekost hebben. Hoppelijk kunnen we dat 
tekort in de komende jaren (met _!!Qg meer leden) teniet doen. 
Wij verzoeken de ALV de penningmeester voor 1970 ted~
chargeren. 

w.g. J.P.J. Hendrix 
H. Post. 

R.A. de widt 

==---

VOLKSTELLING 
Wie - om welke reden dan ook - niet heeft deelgenomen 
aan de nationale volkstelling, wordt thans gewezen op 

het bestaan van Sjaloom, De Vork 2, Odijk, tel. 03405-
2358. 
Sjaloom adviseert u in elk geval de brief van de officier 
van justitie niet te beantwoorden en niet te reageren 
op zijn verzoek mee te delen waarom u niet aan de volks
telling wenst deel te nemen. 
Wie precies wil weten wat wel en niet verstandig is te 
doen, kan het beste even schrijven of bellen met Sjaloom. 

Politiek voor de boekenplank 

stakingsrecht 
De stelling dat het aan ambtenaren verboden dient te zijn 
om in enigerlei vorm deel te nemen aan stakingen, wordt 
niet meer als vanzelfsprekend aanvaard. Dat is onder meer 
gebleken uit een enquete onder ambtenaren. 
Over dat onderwerp hebben dr. 0. van Kappen, mr. J. G. 
Rietkerk en dr. A. J.D. See len in 1969 inleidingen gehouden. 
De inleidingen zijn thans gebundeld en van een aanvullende 
beschouwing van de hand van mr. L. de Groot voorzien. 
Dat de Centrale van hogere ambtenaren hiermee een waar
devolle bijdrage heeft geleverd aan de nadere bestudering 
van het onderwero is buiten ki if. 
Dat geldt. ook voor uitgeverij Kluwer, die het boekje 
"Stakingsrecht voor ambtenaren ?" voor zes-vijftig te koop 
aanbiedt. 

verschenen. boeken 
Bij uitgeverij Boom in Meppel is verschenen "Sociologen 
over planning en politiek", een uitgave onder auspici~n van 
de Nederlandse sociologische vereniging met medewerking 
van R. Wentholt, P. J. W. Kouwe en R. P. Hagendijk. Prijs 
f 5, --. "Positivisme en dialectiek" heet het Eurosboekje 
van M. von Brentano, J. Kruitllof en J. Visser, dat bij 
Wolters-Noordhoff N. V. is uitgekomen. Onderwerpen: 
Wetenschapstheoretische discussie in de sociale weten
schappen, Is de weterse sociologie gealillneerd? en Kriti
sche theorie van de maatschappij. Prijs f 7, --. 
"Macht onder gezag" van George Jeunhomme. Ondertitel': 
Democratie, holle leuzen of bloedige ernst. Een uitgave van 
W. de Haan in Bus sum, die f 12,50 kost. 
"Naar een totalitaire wereld?" is een boekje van Andreas 
Papandreou. Een zwart beertje van Bruna in Utrecht, dat 
voor f 3, 7 5 in de boekwinkel ligt. 
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EXPLOITATIE-BEGROTING 1972 

Uitgaven 

Afschrijvingen 
machines 
votometer 

Lonen en Sociale lasten 
lonen 
sociale lasten + 30% 
werkstudenten "Emz. 

Huur secretariaat 
onderhoud 
schoonhouden 
elektriciteit/verwarming 

Algemene kosten 
konsumpties 
porto 
telefoon 
kantoorbenodigheden 
rente/girokosten 
stencilpapier 
advertenties 
vergaderkosten 
radio/T.V. kosten 
persconferenties 
divers en 

Drukwerk 
papier + enveloppen 
informatie materiaal 
democraat 

Declaraties 
Afdrachten afdelingen 

lnkomsten 

Kontributies 1972 
Ko,- :ributies 1971 
Bijdrage aanhangers 
Gift en 
Subsidie T. V. 
Huur votometer 
netto overschot congressen 
abonnementen Democraat 
Verkopen rapporten/programma' s 

Exploitatietekort 
over 1972 

toelichting op de begroting 

Salarissen 

f 2. 700,--
2.100,--

- 45.000, --
- 15.000,--

2.500,--
7.500,--

500,--
1.400,--
1.200, --

2.000,--
- 12.000, --

5.000,--
2.000,--
2.000,--
6.000,--
1. 000, --
2.000,--
6.000,--

600,--
2.000,--

6.000,--
6.000,-

- 20.000,--
3.000,-

- 28.000,--

f 181.500,--

f 140.000,--
1.000, --

500,--
7.000,--
8.000,--
2.000,--

P/'1- -i·~-
1. 000, --
6.000,--

f 115.500,--
6.000,--

f 181.500,--

Gerekend met de huidige bezetting van het landelijk secreta
riaat waarbij met een salarisverhoging/trendverhoging 
voor 1972 is rekening gehouden. De huidige bezetting van 
het secretariaat bestaat uit 4 personen t. w. ~~n chef de 
bureau en 3 medewerksters die allen in full-time dienst 
zijn. Deze bezetting moet als een minimum gezien worden. 
Uitbreiding is wenselijk maar daarvoor is in deze begroting 
geen ruimte aanwezig. 
De salariskosten van het fractiesecretariaat zijn buiten be
schouwing gehouden daar deze direct door de Tweede Ka
mer vergoed worden. 

Porto /Telefoon 
Er is op gerekend dat enerzijds deze kosten vrij aanzienlijk 
kunnen zakken ten opzichte van 1971 doordat er in 1972 geen 
verkiezingen zijn, doch anderzijds weer door tariefsver
hoging zull~n stijgen. 

Papier + enveloppen 
Is lager gesteld dat in 1971 in verband met het feit dat er 
geen verkiezingen zijn. 

Informatiemateriaal 
Deze post is vrij laag en er is in feite slechts Mn publicatie 
voor mogelijk bijvoorbeeld het drukken van het landelijk 
programma. Indien besloten zou worden meerdere uitgaven 
het licht te doen zien zijn aanvullende fondsen noodzakelijk. 

Democraat 
Dit is een vrij gemiddelde stelpost daar door mogelijke 
wijziging van drukken/proced~ er geen duidelijk beeld van 
de kosten in 1972 zijn. 

Rapporten/programma' s 
Deze post is aanzienlijk lager gehouden dan vorige jaren, 
maar ook aan de kostenkant (bijvoorbeeld drukwerk, sten
cilpapier). Dit in verband met het feit dat er in 1972 geen 
verkiezingen zijn. 

Afdrachten 
Volgens het huidige huishoudelijk reglement worden 20% van 
de contributies, donaties afgedragen aan afdelingen. 

Kontributies 
Uitgegaan is van 5.500 leden die gemiddeld f 25,-- contri
butie betalen. Deze post is lager dan in vorige jaren gesteld 
vergelijk: 
opbrengst 1970 
opbrengst 1971 
mpsxtm:pk 
nog verwacht in 1971 

Overschot con ressen 

f 163.000,--
f 122.230, --

- 30.000,-

f 152.230, --

In 1970 is in totaal 16.000, -- geboekt als bijdrage congres
sen. In 1971 zal er naar verwachting geen netto-overschot 
van congressen/studiedagen zijn. Bij een goede/betere 
kostenbewaking dan op het ogenblik moet het mogelijk zijn 
een overschot van f 10.000, -- in 1972 te halen. 

In deze begroting zijn waar mogelijk netto-overschot be
dragen opgenomen bijvoorbeeld bij de post congressen, dit 
om een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie te krijgen 
Tevens zijn onder de post salarissen slechts die mede
werkers/sters opgenomen die rechtstreeks ten lasten ko
men van de vereniging en zijn fractiemedewerkers(sters) 
die in dienst van de Tweede Kamerfractie zijn doch via de 
administratie van de vereniging betaald worden buiten be
schouwing gelaten. 

In deze begroting is geen ruimte voor het aflossen van 
schulden die in verband met de verkiezingen in 1971 zijn 
ontstaan of gedeeltelijk reeds langer bestonden. Afhankelijk 
van het uiteindelijk over 1971 te verwachten tekort zullen 
er door het hoofdbestuur voorstellen worden gedaan om dit 
tekort op te vangen. 
Het resultaat van deze voorstellen zal de begroting voor 
1972 beinvloeden en het is daarom dat U deze exploitatie 
begroting als een voorlopige moet bezien. 

F. C. M. van Leeuwen 
Secretaris Organisatie 
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0 RGAN I SA TO RISCH 
VERSLAG 

hoofdbestuur 
Door de A. L. V., gehouden 19 en 20 december 1970 in 
Breda, en de A. L. V., gehouden op 27 februari teAmster
dam, zijn een aantal nieuwe leden van het hoofdbestuur ge
kozen in de plaats van de periodiek aftredende leden. 
Deze vervanging geschiedde in twee fasen, omdat inver
band met de onderhandelingen met andere partijen een 
zekere continu1teit bewaard diende te worden, terwijl 
voorts het aantal aanmeldingen voor deze functie in Breda 
zeer gering genoemd kon worden. 

Na de A. L. V. te Breda zijn afgetreden: R. L. Blik; F. A. 
Hijmans; P. C. Porrey; Mevr. H. C. M. Smits van Waes
berghe-Bakker; Mej. G. Swart; L. Timp. 
De heer P. Fetter had het hoofdbestuur reeds eerder ver
laten. 

Te Breda werden als nieuwe leden van het hoofdbestuur ge
kozen: 
J. Feenstra; H. Geelen; J.D. Hoogendoorn; Mevr. R. E. v. d. 
Scheer-vanEssen; W.H. Schouten; Mevr. S. Venema
Noordhoff en M. N.J. A.M. v. d. Wildenberg. 

N a de A. L. V. te Amsterdam zijn afgetreden: H. van Beek
huizen; H.H.A. Dijsselbloem; Mej. S. Hagenbeek; H. van 
Holten; H. J ongedijk; J. H. Moerker k en Ch. M. Mertens. 

Te Amsterdam werden als nieuwe leden van het hoofdbe
stuur gekozen: 
G.B. van Dijk; Mevr. J. Essers-Coenen; J. Gerritsen; 
P. C. M. Hijmans; L. A . van Montfoort; A . R. Spoor en 

. H. L .. Verhaar. 
·· Voor de toepassing van de bepalingen van het Huishoudelijk 

Reglement worden zowel de te Breda als de te Amsterdam 
gekozen nieuwe hoofdbestuursleden geacht in functie te zijn 
getreden met ingang van 1 januari 1971. 

Het nieuwe hoofdbestuur werd aldus als volgt samengesteld: 
J.A. P.M. Beekmans; R. Bloemhof; G. B. van Dijk; Mevr. 
J. Essers-Coenen; J. Feenstra; H. Geelen; J. Gerritsen; 
J.D. Hoogendoorn; P.C.M. Hijmans; A.J. Kalthoff; F.C. 
M. van Leeuwen; A.J. Meerburg; L.A. van Montfoort; J. 
A . Nagtegaal; A . Palte; Mevr. R. E. v. d. Scheer-van E s
sen; W.H. Schouten; A.R. Spoor; Mevr. S. Venema-Noord
hoff; H.L. Verhaar en M.N.J.A.M. v.d. Wildenberg. 

Na het decembercongres werd besloten het dagelijks be
stuur in zijn vorige samenstelling te handhaven en slechts 
de opengevallen plaatsen te vullen. Op de eerste vergade
ring van het nieuwe hoofdbestuur werd een nieuw dagelijks 
bestuur gekozen, zodat het dagelijks bestuur met inbegrip 
van de door het congres in functie gekozen leden als volgt 
was samengesteld: 

J.A. P.M. Beekmans 
H.L. Verhaar 
J . A . N agtegaal 
F.C.M. van Leeuwen 
J. Gerritsen 
W. H. Schouten 
R . E. v. d. Scheer
vanEssen 

M.N.J.A.M.v.d. Wilden
berg 
A. J. Meerburg 

- Voorzitter 
- Vice-voorzitter 
- Secretaris politiek 
- Secretaris organisatie 
- Penningmeester 
- publiciteit 

- courdinatie raads- en staten
fracties 

- courdinatie werkgroepen 
- lid 

De heer P. C. M. Hijmans he eft sinds half maart de functie 
van secretaris organisatie waargenomen, daar de heer 
F. C. M. van Leeuwen sinds een auto-ongeluk door ziekte 

niet in staat was deze werkzaamheden te verrichten. 

laden en aanhangers 
Gedurende het eerste halfjaar van 1971 hebben een aantal 
leden bedankt als gevolg van het congresbesluit tot samen
werking met de PvdA en de PPR. Later, tijdens de vorming 
van het alternatieve kabinet, deed zich een duidelijke aan
was van het ledental voor. 
Het aantal led en bedroeg per 12 augustus: 5620 
Het aantal aanhangers was 437. 

afdelingen 
Op dit moment telt de partij 185 afdelingen. Daarnaast be
staan in dertig kleinere gemeenten, waar geen afdeling is, 
contactadressen. 
Zoals gebruikelijk, zal in de januari-democraat een over
zicht worden opgenomen van alle afdelingen en contactadres
sen. 

regio's 
De volgende hoofdbestuursleden of contactpersonen zijn be
last met het onderhouden van contacten tussen de regio en 
het hoofdbestuur: 

Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
N. Holland 
Z. Holland 
Zeeland 
N. Brabant 
Limburg 

-E. Bruins 
-H. v.d. Krieke 
- Mevr. S. Venema-Noordhoff 
- J.D. Hoogendoorn 
- J. Feenstra 
- R. Bloemhof 
-G. B. van Dijk 
-H. Geelen en Mevr. J. Essers-Coenen 
- 0. v.d. Wey 
- A.J. Kalthoff 
-A. Palte 

Gezien het onbevredigende contact tussen hoofdbestuur en 
regio' s en afdelingen he eft het hoofdbestuur onlangs be
sloten, dat ieder lid van het hoofdbestuur in het bijzonder 
contact zal onderhouden met een achttal afdelingen, in de 
hoop de communicatie enigszins te verbeteren. 

secretariaat. 
De afgelopen negen maanden zijn voor het secretariaat bij
zonder zwaar geweest. De verkiezingen voor de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer brachten veel extra werk met 
zich mee, zoals sprekerstoewijzingen en het verstrekken 
van informatie over de partij. Het secretariaat heeft daar
bij met veel personeelsmutaties te kampen gehad, terwijl 
ook enkele ziektegevallen voorkwamen. Een woord van dank 
aan allen die op het secretariaat werken of er dit jaar werk
zaam zijn geweest is daarom op zijn plaats. 

Doordat eerst in juni overgegaan kon worden tot de be
noeming van een chef de bureau alsmede ten gevolge van de 
langdurige ziekte van de secretaris organisatie, hebben 
enkele hoofdbestuursleden gedurende geruime tijd secre
tariaatswerkzaamheden verricht. Het hoofdbestuur is hen 
hiervoor uiteraard zeer dankbaar. 

Door allerlei omstandigheden, waarbij het financH!le tekort 
een grote plaats inneemt, werkt het secretariaat momen
teel onderbezet, zodat regelmatig uitzendkrachten moeten 
worden ingeschakeld dan wel een beroep op leden van het 
hoofdbestuur gedaan moet worden. Een en ander komt de 
continu1teit van de werkzaamheden uiteraard niet ten goede. 

In het licht van de bovengenoemde moeilijkheden kan met 
enige voldoening worden geconstateerd, dat de ledenadmini
stratie en de financiElle administratie volledig zijn bijge
werkt. 
In het informatiepakket voor belangstellenden en nieuwe 
leden zijn diverse wijzigingen gebracht. 

Met ingang van mei is ook een begin gemaakt met de num
me ring van alle uitgaande posten aan led en, afdelingen etc. , 
met de bedoeling het opbergen van stukken te vereenvoudigen 
Deze maand zijn alle wanbetalers onder de aanhangers van 
D166 aangeschreven met het verzoek alsnog een bijdrage 
over te maken. Bij niet-betaling zal tot afvoering worden 
overgegaan. 
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Op verzoek van vele afdelingen zijn lijsten aangelegd van 
aile !eden die dit jaar hun contributie nog niet hebben vol
daan. Aan de hand van deze lijsten kunnen de plaatselijke 
penningmeesters dan alsnog deze !eden aansporen tot het 
beta! en van het contributie. 
Ter verbetering van de communicatie tussen secretariaat 
en afdelingen, werd dit jaar ook begonnen met de uitgave 
van een veertiendaags mededelingenblad onder de naam 
"afdelingsnieuws", waarin belangrijke mededelingen van het 
secretariaat en het hoofdbestuur werden verwerkt. 
Nu ondanks alle moeilijkheden het secretariaat goed functio
neert, blijkt telkens weer dat het in zijn werkzaamheden 
ernstig wordt belemmerd door niet behoorlijk werkende 
afdelingssecretariaten en - penningmeesters. Zo gaan vele 
uren verloren aan het uitzoeken van adressen en telefoon
nummers omdat veel mutaties in afdelingsbesturen niet aan 
het landelijk secretariaat worden doorgegeven. 
Op een medio mei door het secretariaat gedaan verzoek de 
financiele positie van de afdeling op te geven, reageerden 
slechts 54 van de 185 afdelingen. 
Een gelijksoortige ervaring werd opgedaan toen aan de 
regio's om de mutaties in de landelijke adreslijst werd ge
vraagd. Slechts drie regie's namen de moeite te antwoor
den, hetgeen een bedroevende zaak genoemd mag worden. 
Vooral het telefonische contact met afdelingen is een uiter
mate moeilijke, tijdrovende en mede daardoor kostbare 
aangelegenheid geworden, daar vele nummers en/of adres
sen niet meer blijken te kloppen. 
Op het moment van afsluiting van dit verslag heeft het 
secretariaat de volgende bezetting: 

Dhr. Arnold Alons -chef de bureau 
Mej. Marijke Abbestee - afdelingsadministratie en secre

taresse 
Mej. Sylvia Dierdorp - financit!le administratie en (ge

deeltelijk) ledenadministratie 
Mevr. Marja Engel-Lemarchand - ledenadministratie en 

werkgroepen. 

coordinatie raads- en statenfracties 
Deze commissie werd dit jaar opgericht met als opdracht 
zoveel mogelijk de !eden van raads- en statenfracties van 
D'66 van informatie te voorzien en alle activiteiten zoveel 
mogelijk te cotlrdineren. 

. Deze commissie bestaat uit: Mevr. R.E. v.d.Scheer-Van 
Essen en de heren W. Dik, R. Bloemhof en J. de Bres, 
terwijl voor de werkgroepen de heer M. v. d. Wildenberg in 

. deze commissie zitting heeft. 
Begin dit jaar is naar de afdelingen een vragenlijst gezon
den, waarop ieders deskundigheid betreffende bepaalde 
onde .. werpen vermeld kon worden; uit het resultaat van de:.. 
ze enquete is daarop de zg. Know-How lijst samengesteld, 
welke onlangs aan de raads- en statenleden is verzonden. 
In maart van dit jaar is, na veel voorbereidend werk, de 
landelijke adreslijst samengesteld, welke alle namen en 
adressen van afdelingsbesturen, regiobesturen en de !eden 
van Provinciale Staten en de gemeenteraden vermeldt. 
In juli van dit jaar werd door de commissie een lijst ge
publiceerd met alle tot nu toe verschenen verzamelde nota's 
en rapporten zowelvan binnen als van buiten D'66. Deze 
lijst is aan alle raadsleden toegezonden. 
Momenteel werkt de commissie hard aan twee onderwerpen, 
te weten: 
a. het voorbereiden van vergaderingen met de gemeente

raadsfracties van de grote steden om de behandeling van 
de begrotingen te vereenvoudigen; 

b. het bijhouden en bijwerken van alle gepubliceerde nota's 
en het verspreiden daarvan onder onze raadsleden. 

verkiezingscommissie. 

Deze commissie, heeft vele vrije avonden opgeofferd em· 
alle litembiljettlilR t8 h1ll8R 8R t8 geatroler@H, zodat de 
lijsten voor de beide verkiezingen tot stand konden komen. 
Het hoofdbestuur heeft na de verkiezingen de commissie 
opgeheven onder dankzegging aan de !eden. 
In de per soon van de voorzitter van deze commissie, de 
beer A. Redeker, worden bij deze de led en nogmaals be
dank! voor hun inspanningen. 

verkiezingscampagne 
Een aantal mensen hebben op ad-hoc basis gezorgd voor het 
inhoudelijke en publicitaire deel van de verkiezingscampgane. 
Dit waren: H. Schouten, H. L. Verhaar, G. van Stygeren, 
Mevr. v.d. Sch<:Jer, J.D. Hoogendoorn, W. van Spankeren, 
P. Hijmans. 
Een kleine werkgroep organiseerde, in samenwerking met 
de medewerksters van het secretariaat, de spreekbeurten. 
Deze bestond uit Mevr. v. d. Scheer en de heren W. Schou
ten, M. Engwirda en J. H. Moerkerk. 
Voor wat de verkiezingscampagne betreft wordt overigens 
verwezen naar het daaraan gewijde specifieke verslag. 

open studiedagen 
Het hoofdbestuur organiseert dit jaar een drietal open 
studiedagen. Voornaamste doelstelling van deze open stu
diedagen is de !eden de gelegenheid te geven over belang
rijke zaken te kunnen discussieren om op een ALV beter 
voorbereid tot een beleidsbepalend standpunt te kunnen 
komen. 

communicatie hoofdbestuur - laden 
Vele activiteiten van het hoofdbestuur zijn dit jaar gericht 
geweest op een verbetering van de onderlinge communica
tie. 
Afgezien van de reeds genoemde open studiedagen, heeft 
het hoofdbestuur een commissie benoemd om de Democraat 
regelmatig te Iaten verschijnen en zorg te dragen dat deze 
een leesbaar blad met een optimale informatie zou worden. 
Ter verbetering van de mondelinge communicatie tot de 
reeds gememoreerde verdeling van afdelingen over de 
hoofdbestuursleden. 
Als derde punt ter verbetering van de communicatie kan 
het rondzenden van "afdelingsnieuws" worden gezien. In dit 
mededelingenblad wordt ook een lijst van de besluiten van 
HB en DB opgenomen. 

verhouding hoofdbestuur -
eerste en tweede kamerfracties 
Bijna alle vergaderingen van het hoofdbestuur en van het 
dagelijks bestuur werden door E!E!n of meer !eden van de 
beide kamerfracties bijgewoond • 
In de maand juni heeft het hoofdbestuur een weekend ver
gadering belegd met de beide kamerfracties om gezamen
lijk de politieke ontwikkelingen en het beleid van D'66 te 
bespreken. 

vergaderingen 
A. Op 19 en 20 december 1970 werd te Breda een ALV ge
houden, welke het Beleidsplan vaststelde en het hoofdbestuur 
de opdracht gaf om op basis van het beleidsplan gesprekken 
met andere politieke partijen te voeren teneinde de moge
lijkheden te onderzoeken om voor de verkiezingen tot bin
dende afspraken te komen. Tevens werd de procedure voor 
de verkiezing van tweede kamerkandidaten eenmalig vast
gesteld en vonden de stemmingen voor deze kandidatenlijst 
plaats. 
Op 27 februari 1971 werd in Amsterdam het Congres ge
houden, waar o. a. besloten werd om voor de verkiezingen 
een regeerakkoord te sluiten met PvdA en PPR. 
De volgende ALV wordt gehouden op 6 en 7 november 1971. 
B. Het hoofdbestuur vergaderde zeer regelmatig, waarvan 
enkele malen met de Kamerfracties alsmede tweemaal met 
de partijbesturen van PvdA en PPR. Totaal vonden onge
veer 15 vergaderingen plaats. 
C. Het dagelijks bestuur vergaderde ca. 15 maal. 
D. Met de voorzitters van de afdelingen werd drie maal 
vergaderd, waarvan eenmaal regionaal verspreid. 
E . Met de kandidaten voor de kamerverkiezingen werd 
eenmaal een vergadering gehouden teneinde hen voor te 
bereiden op te houden spreekbeurten. 

geschillen 
In het tijdvak van 27 februari tot heden is Mn geschil be
treffende de H. B. verkiezing door de commissie behandeld. 
Het geschil is nadien door partijen op bevredigende wijze 
afgewerkt. 
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politieke werkgroepen 
Voor de namen en adressen van deze groepen zie de januari 
democraat. 
Dit jaar werden op het secretariaat alle rapporten van de 
werkgroepen nagegaan op hun recentheid en bijgewerkt en 
gecodeerd. Als resultaat hiervan is verleden maand een 
recente lijst gepubliceerd van alle uitgaven. 
In de periode 1970/1971 zijn de volgende rapporten ver
schenen: 

technologic 
De drie fa sen van een effektief wetenschapsbeleid. 
ad-hoc groep Drugs: 
de nota "Drugs". 
ad-hoc groep Amsterdam: 
concept advies inzake agglomeratie Groat-Amsterdam. 
sub groep Europa: 
De Europese Integratie. 

Verder verscheen dit jaar de zesde druk van het politiek 
programma en een pocketboekje met het Beleidsplan -
Regeerprogramma PvdA -D'66 - PPR. 

commissies 
Kascommissie: 
H. Post-Badhoevedorp, R.A. de Widt-Maarsbergen, J.P. 
J. Hendrikx-Amsterdam. 

Programmacommissie: 
N. Schwarz - Den Haag, J. Brand - Naarden, A. v. d. Burg -
Den Haag, J. L. M. Elders -Rotterdam, J. H. Moerkerk -
Amsterdam en H. van Beekhuizen- Amsterdam (ALV). 
H.A.F.M.O. van Mierlo- Amsterdam, E. Nypels- Rijs
wijk, (Fraktie) M. v. d. Wildenberg - Maassluis, A. Spoor -
Scheveningen, L. A . van Montfoort - Scheveningen en H. 
Geelen - Den Haag (HB). 

Rapportagecommissie: 
J.A. Boeren- Nijmegen, Mevr. M. Smal-Klitsie- Heiloo, 
C.Th.O. Malie -Amsterdam, J.W.v.d. Scheer -Aals
meer, J.L.v.d. Linden- Ede. 

Geschillencommissie: 
M. Scheltema- Leidschendam, Mevr. C.E.v.Lookeren
Campagne, W. Rentetchem - Oegstgeest, J. J. Onnes -
Apeldoorn, M. J. Segeth-Dibbetz - Voorthuizen, L. J. 
Capit - Amsterdam, J. M. A . Franse - Elst, E . Lukacs -
Amsterdam. 

Namens het hoofdbestuur 

P. Hijmans 

SUBSIDIERING VAN 
WETENSCHAPPELIJK 
WERK 
Reeds geruime tijd is sprake van subsidHlring zijdens de 
Overheid van wetenschappelijk werk verricht door weten
schappelijke stichtingen, die gelieerd zijn aan de Tweede 
Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. 
Bij de behandeling van het wetsontwerp heeft de• Tweede 
Kamerfractie van D'66 zich daartegen verzet o.a. op de 
grond Jat subsidi!lring van wetenschappelijk werk van 
politieke partijen in feite betekent subsidHlring van die par· 
tijen zelf. Het bezwaar daartegen is dat deze partijen van 
de subsidi!lrende overheid afhankelijk zouden kunnen wor
den terwijl ze juist onafhankelijk dienen te functioneren en 
voorts - en dit is een D'66-standpunt - moet de overheid 
niet partijen in leven houden door het verstrekken van sub
sidies, waarvan wij menen dat deze behoren tot een ver
ouderde partijconstellatie en zelf ook verouderd zijn en 
beter zouden doen te verdwijnen. 
Aangezien het wetsontwerp vrijwel zeker zal worden aange
nomen en de regeling van kracht zal worden, dient uitgaan
de van de nieuwe situatie te worden beslist of D'66 in dat 
geval haar wetenschappelijke stichting zal toestaan subsidie 
aan te vragen. Het hoofdbestuur van D'66 meent dat in een 
dergelijke principHlle zaak een congresuitspraak behoort te 
worden gedaan. Het hoofdbe$tuur pleit voor een positieve 
uitspraak van het congres op de volgende gronden: 

a. Ervan uitgaande dat de wetenschappelijke bureaus van 
de andere politieke partijen de subsidie zullen opnemen, 
zou het wetenschappelijk werk voor D'66 verricht een 
relatieve achterstand oplopen indien wij geen subsidie 
zouden vragen. 

b. De kosten van behoorlijk wetenschappelijk werk worden 
geleidelijk aan zo hoog, dat deze niet te bestrijden zijn 
uit de normale inkomsten van de partij. 

c. Het HB vindt het nauwelijks verantwoord in de toekomst 

I 
van de leden van de werkgroepen permanent financit!le 

\ offers te blijven vragen wanneer daartegenover niet al
thans enige vergoeding van gemaakte kosten kan worden. 
gesteld. · 

d. De financit!le mogelijkheden van D'66 zijn zo beperkt dat 
1 van een alleszins noodzakelijke uitbreiding van het weten-
1r schappelijk werk geen sprake zal kunnen zijn indien de 
I middelen niet toenemen. 
1

· e. De onafhankelijkheid van de wetenschappelijke bureaus 
:> is redelijk gewaarborgd onder de wet. 

----------------------------•· f. Het beheersen van de huidige problematieken, zoals o.a. 
Motie door de club van Rome ter sprake gebracht, vergt van 

De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij 
Democraten'66, bijeen in de Flevohof op 6 en 7 november 
1971, 
overwegende dat ingevolge het huishoudelijk reglement 
door deze ALV een aantalleden van het hoofdbestuur ge
kozen dienen te worden, welke op 1 januari van het volgen
de jaar in functie dienen te treden; 
dat het met het oog op de belangrijke beslissingen, welke 
deze ALV heeft genomen, gewenst is dat het hoofdbestuur 
in zijn nieuwe samenstelling onmiddellijk na afloop van 
deze ALV in functie treedt, 
BESLUIT AF TE WIJKEN VAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT, in die zin dat: 

a. op deze ALV hoofdbestuursleden worden gekozen welke 
op 8 november 1971 in functie zullen treden, doch wier 
zittingsperiode voor de toepassing van het huishoudelijk 
reglement geacht wordt te beginnen op 1 januari 1972; 

b. de zittingsperiode van de periodiek aftredende hoofdbe
stuursleden wordt betlindigd op 7 november 1971. 

Motie 
De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij 
Democraten'66, bijeen in de Flevohof op 6 en 7 november 
1971, 
overwegende dat onder verantwoordelijkheid van het hoofd-

politieke partijen een zodanige intensieve bestudering om 
tot nieuwe politieke beleidslijnen te komen dat wij het 
zullen moeten accepteren soms onorthodoxe wegen te be
wandelen. 

Het ligt in de bedoeling in de toekomst de krachtens subsi
die ontvangen bedragen door de stichting tegenover het 
congres te laten verantwoorden. 

J.A. Nagtegaal 

bestuur is afgeweken van het bepaalde in deel B van Hoofd
stuk IX van het huishoudelijk reglement, in dier voege dat 
bij de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer der Staten
Generaal niet t:\t:\n uniforme lijst voor alle kieskringen is 
ingediend, doch verschillende afwijkende lijsten in de ver
schillende kieskringen; zijn ingediend; 

overwegende dat het hoofdbestuur beoogde dat meer kandi
daten gekozen zouden worden dan bij naleving van het 
huishoudelijk reglement het geval zou ?.ijn geweest; 
van mening dat het hoofdbestuur aldus de belangen van de 
partij op een juiste wijze tegen elkaar heeft afgewogen; 

BESLUIT de voornoemde afwijking van het huishoudelijk 
reglement goed te keuren. 

hoofdbestuur 
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CONGRESREGLEMENT 

Vastgesteld door het hoofdbestuur, daartoe bevoegd krach
tens artikel 17 lid 2 statuten met verwerking van de be
paling van het Huishoudelijk Reglement. 

1. Het congres is een algemene ledenvergadering van D'66. 

2. Nieuwe onderwerpen agenda. 
Aan de door het hoofdbestuur vastgestelde agenda kun
nen punten worden toegevoegd op verzoek van: 
a) de fractie van D'66 in de Tweede Kamer; 
b) vijf procent van de leden, waarvan niet meer dan Mn 

derde uit dezelfde afdeling afkomstig is; 
c) de ledenvergaderingen van tenminste vijf afdelingen 

mits het verzoek daartoe - voorzien van een korte 
toelichting - schriftelijk bij het hoofbestuur is inge
diend uiterlijk 3 november 1971 . 

Over niet op de agenda opgenomen onderwerpen kunnen 
geen besluiten worden genomen, behoudens ten aanzien 
van aanbevelingen omtrent actuele onderwerpen. 

3. Amendementen, wijzigingsvoorstellen en moties. 
leder lid heeft het recht amendementen, wijzigingsvoor
stellen en moties in te dienen, met dien verstande dat 
amendementen en wijzigingsvoorstellen uiterlijk 1 no
vember 1971 schriftelijk bij het hoofdbestuur moeten 
zijn ingediend. 

4. Moties ter zake van het politieke beleid en betreffende 
actuele onderwerpen kunnen ook tijdens het congres wor
den ingediend bij de congresvoorzitters. 

5, Leiding A. L. V. 
De ALV wordt geleid door drie voorzitters. Bij de be
handeling van een onderwerp waarbij een der voorzitters 
uit hoofde van enigerlei andere partijfunctie persoonlijk 
is betrokken treedt deze niet als fungerend voorzitter op 
zolang deze behandeling duurt. 

6, Bevoegdheden leiding. 
De fungerend voorzitter van deA. L. V. heeft het recht 
spreektijd te verdelen en te beperken. De beslissingen 
van de voorzitters zijn bindend behoudens onmiddellijk 
beroep op de A. L. V. die daarover stemt zonder discus
sie. 

7, Notulen- en stemcommissie. 
De A. L. V. begint met de aanwijzing van een stemcom
missie en een notulencommissie op voordracht van de 
voorzitter(s). 

8. Taak stemcommissie. 
De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, 
beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan, en 
constateert de uitslag van de stemming. 

9, Besluiten A. L. V. 
Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders 
bepalen neemt de A. L. V. besluiten met absolute meer
derheid van de geldig uitgebrachte stemmen (blanco 
stemmen zijn geen "geldig uitgebrachte stemmen"), met 
dien verstand~ dat indien met de votometer gestemd 

wordt het verschil tussen v66r- en tegenstemmen ten 
minste vijf procent van het totaal van de uitgebrachte en 
de blanco stemmen dient te bedragen. De A. L. V. kan 
echter besluiten een bepaald besluit slechts te nemen 
wanneer twee derde der aanwezige leden van D'66 v66r 
stemmen. 
Indien geen der led en stemming wenst kan de A. L. V. bij 
acclamatie een besluit nemen. 

10. Stemrecht. 
leder bij de stemming op de A. L. V. aanwezig lid kan 
~~n stem uitbrengen. 

11. Wijze van stemming. 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Met een 
schriftelijke stemming wordt gelijk gesteld stemming 
door middel van een votometer. 
Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitters 
van de A. L. V. te bepalen wijze. 

12. Wijze van behandeling reglement kandidaatstelling 
Tweede Kamer. Behandeling van de voorstellen ge
schiedt als volgt: 
a. alvorens amendementen in behandeling worden ge

bracht, vindt eerst de behandeling en de stemming 
plaats over de alternatieven; 

b. na vaststelling van de hoofdlijnen, worden slechts die 
amendementen in behandeling genomen die betrekking 
hebben op de gekozen alternatieven; 

c. de indiener of een door hem aangewezen lid geeft een 
beknopte toelichting op zijn voorstel; 

d. de voorzitter verleent ten minste ~~n tegenstander 
van het voorstel de mogelijkheid zijn standpunt toe te 
lichten, en kan ook anderen aan de discussie laten 
deelnemen; 

e. het hoofdbestuur, de reglementencommissie en de 
rapportagecommissie kunnen aan de A. L. V. een ad
vies omtrent het amendement geven. 

13. Wijze van behandeling van moties en resoluties. 
De behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt: 
a. de indiener of een door hem aangewezen lid geeft 

een beknopte toelichting; 
b. de voorzitter verleent ten minste ~~n tegenstander 

van het voorstel de mogelijkheid zijn standpunt toe 
te lichten en kan ook anderen aan de discussie laten 
deelnemen; 

c. het hoofdbestuur, de Tweede Kamerfraetie en de 
rapportageeommissie kunnen aan de A. L. V. een ad
vies omtrent het voorstel geven; 

d. de voorzitter brengt in stemming eerst de alterna
tieve voorstellen, daarna amendementen in de volg
orde bepaald door hun ingrijpenheid, daarna het al 
dan niet geamendeerde eindvoorstel. 

14. Onvoorzien. 
In de gevallen betreffende de gang van zaken op de 
A. L. V. waarin het huishoudelijk reglement en dit regle
ment niet voorzien, beslissen wat de A. L. V. betreft de 
gezamenlijke voorzitters. 
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BERICHT VOOR 
GEMEENTERAADSLEDEN 

Op 11 september in Amsterdam en op 9 oktober in Utrecht 
zijn de eerste ori!lnterende gesprekken gehouden tussen een 
aantal raadsleden die belast zijn met de begeleiding en 
contrllle van de gemeentelijke financien. 
Duidelijk is gebleken dat terwijl de raadsleden uit onze 
grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Eindhoven o.a.) in staat zijn de gemeentelijke 
fi.nancHlle problemen te analyseren, de raadsleden van 
kleinere gemeenten, om welke reden dan ook, niet in staat 
zijn de problemen aan te geven. Voor beide categorie!ln 
geldt dat zij geen oplossing voor korte of langere termijn 
uit hun mouw kunnen schudden. 
Was het uitgangspunt van de eerste vergadering de financi!lle 
verhoudingswet en de mogelijkheid om geld te lenen bij de 
Bank v. Ned. Gemeenten, uit beide vergaderingen is geble
ken dat er eerst een aantal andere problemen doorgespro
ken en opgelost moeten worden. 
Op verzoek van de in Utrecht aanwezige raadsleden worden 
de hierondergenoemde problemen op ~~n van de volgende 
vergaderingen van het overleg over gemeentelijke financi!ln 
behandeld. 

1. massabalans van alle bedrijven per gemeente. 
2. energieverspilling onder aanmoediging van gemeenten en 

provinciale electriciteitsbedrijven. 
3. chemische afval verwerking. 
4. problemen t.a. v. bovengemeentelijke karakter van som

mige investeringen mede i. v. m. meerjaren investerings
plannen. 

5. problem en van oude binnensteden. 
6. grondpolitiek ( erfpacht-koop) 
7. begrotingsbehandeling (techniek- inhoud) 
8. openbaar en particulier vervoer. 
9. volkshuisvesting in sociale sektor hen eden een huurprijs 

van f 200,--. 

problemen 

Vour de eerste vergadering in Amsterdam werdem de ge
meenten uitgenodigd die een aantal gemeenschappelijke pro
blemen hadden, zoals (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Haarlem, Delft, Utrecht, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, 
Arnhem, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Breda) meer
jaren investeringsschema, grondpolitiek, binnenstadssane
ring en openbaar vervoer. 

1\ Los van deze reeks vergaderingen van het overleg gemeen
·~\ telijke financi!ln organiseert de C. C. R. S. F. op zaterdag 20 n' november op een nog nader te bepalen centrale plaats een 
' bijeenkomst, waarop de technische en politiek inhoudelijke 

behandeling van de gemeentebegrotingen zal worden door
gesproken. De C. C. R. S. F. zal voor deze vergadering een 
aantal deskundigen uitnodigen. 
Alle raadsl en statenleden krijgen hiervoor nog een uit
nodiging. 
Op verzoek van een aantal raadsleden hebben wij nog een 
aantal gemeenteraadsleden van gemeenten met + 65. 000 
inwoners uitgenodigd. -
(Amersfoort, Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, 
Breda, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, 
Schiedam, Venlo, Vlaardingen en Zwolle). 
Het lijkt ons echter gewenst dat zoveel mogelijk frakties op 
de hoogte worden gehouden van de op deze vergadering be
reikte resultaten. 
Daartoe zijn drie mogelijkheden: 
1. De gemeenten die als centrum fungeren in een gebied, 

geven mondeling op verzoek de resultaten door. 
2. Alle gemeenteraadsleden kunnen de vergaderingen bij

wonen. Bi.i voorkeur zullen zij alleen die vergaderingen 

bezoeken waarop een voor hun gemeente interessant on
derwerp wordt behandeld. Van alle vergaderingen ont
vangen zij de verslagen. 

3. Een mengsel van de eerste twee voorstellen, waarbij wij 
ervan uit gaan dat de centrum -gemeenten op alle ver
gaderingen vertegenwoordigd zijn. De in hun omgeving 
werkende gemeenteraadsleden bezoeken bij voorkeur die 
vergaderingen wanneer hen gebleken is dat er een onder
werp op de agenda staat dat direct aan de orde is in hun 
gemeente. 

Gemeenteraadsleden die op deze wijze willen deelnemen aan 
het overleg over de gemeentefinanci!ln worden verzocht de 
commissie cotlrdinatie raads- en statenfraktie daarvan 
mededeling te doen. 
De gemeenten die uitgenodigd waren voor de eerste ver
gadering op 11 september 1971 in Krasnapolsky in Amster
dam zouden wij graag als centrumgemeente willen Iaten 
fungeren. 
Wij hopen dat u van deze gelegenheid gebruik wilt maken om 
uw kennis te vergroten over de problemen rond de gemeente 
lijke financ i!ln. 
Inlichtingen over het overleg gemeente financH!n kunt u 
krijgen bij de secretaris: J. W. Holtslag, Westermarkt 16, 
Amsterdam 020-66729 of bij de C. C. R. S. F. landelijk 
sekretariaat 020-226996/237534. 

Namens de C.C.R.S.F. 

Ruby van der Scheer - van E ss 

KANDIDATEN 
HOOFDBESTUUR 
Het huidige hoofdbestuur bestaat uit 21 leden, hiervan treden 
af en zijn niet herkiesbaar: Beekmans, Van Dijk, Hijmans, 
Kalthoff, Nagtegaal, Palte en Verhaar. 
Aftredend maar wel herkiesbaar zijn: Bloemhof, Gerritsen, 
Van Leeuwen (mogelijk herkiesbaar), Meerburg en Van 
Montfoort. 
Tot op heden zijn bij de redactie de volgende kandidaten 
voor het hoofdbestuur bekend: De Beer-Veltman te Ooster
hout, Van Berkom te Den Bosch, Bloema te Den Haag, 
Coorengel te Amsterdam, Van Gils te Den Helder, Koolma 
te Leeuwarden, Meurkens te Budel, Nieuwenhuis te Amstel
veen, Van Spankeren te De Meern, Tielrooij te Sittard, 
Traag te Z evenaar, en Van Veen te Den Haag. 
0p net congres ontvangt u uitvoerige informatie over zowel 
de herkiesbare- als de nieuwe kandidaten voor het hoofdbe
stuur. 

OPEN STUDIEDAG 
De studiedag op 11 december 1971 
over inflatie gaat niet door vanwe
ge het congres van Nederlandse 
Staathuishoudkundigen dat op de 
zelfde dag zal plaatsvinden. 
Op het congres zullen wij hier 
nader berichten. 

SECRETARIAAT 
AMERSFOORT 

Met ingang van 10 september 1971 is 
het secretariaat van D'66, afdeling 
Amersfoort in handen van de heer: 

P. Schoonhoven, 
Valkenhorst 106, 
'Amersfoort, tel. 03490 - 26489 
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RUBY 
VAN DER SCHEER 
Mevrouw R.E. van der Scheer-VanEssen (29) uit Aals
meer is op 7 november tijdens het congres van D'66 in 
Biddinghuizen (Oost-Flevoland) gekozen tot partijvoor
zitster. 
Zij volgt de heer J. A. P. Beekmans op, die het partij
voorzitterschap heeft neergelegd. 
Mevrouw Vander Scheer, moeder van vier kinderen, lict 
weten haar nieuwe functie voorlopig voor een halfjaar te 
willen vervullen. Zij grondde dit besluit op de uitslag van 
haar verkiezing. In eerste instantie was de uitslag voor 
en tegen "fifty-fifty". Na uitvoerige discussie was de 
stemverhouding in tweede instantie 65 procent voor en 36 
procent tegen. Mevrouw Vander Scheer noemde dit 
resultaat zelf "niet erg overweldigend". De gang van zaken 
rond de verkiezing zei ze te beschouwen als "bijzonder 
onplezierig". 
Op grond van de stemuitslag zei ze haar fmctie als waar
nemend te beschouwen om op een volgend congres van de 
partij daarover tot een definitieve beslissing te komen. 

Levensloop 
Mevrouw Vander Scheer werd op 23 maart 1942 als Ruby 
Elisabeth van Essen door haar vader, vrouwenarts te 
Deventer, ter wereld gebracht. Haar ouders, heiden arts, 
hebben gelijkelijk bijgedragen tot haar karaktereigenschap
pen. Van de vader komt het objectief, analystisch denken, 
de gevoelens onder controle. Van de moeder, overtuig-d 
feministe, oud bestuurslid van de Unie van Vrouwelijke 

eindredacteur 
Jan G. Huygens 
Van Trigtstraat 24 
Den Haag 
Tel. 070-242761 

administratie: 
Democraat 
Keizersgracht 576 
Amsterdam 

tel. 020-226996 
Postgiro: 
1477777 t. n. v. 
Administratrice 
Democraat 

advertentietarieven 
bij het secretariaa1 

Druk Luna Delft 

Vrijwilligers, praktiscrend GGD arts, de nuchtere strijd
baarheid en onafhankelijkheid. 
IIet zal dan ook een vraag hlijven, w:tarom ze in 1962 haar 
studie Neclerlancls, haar toneelaspiraLies en haar antiqui
teitenwinkeltje in cle Warmocsstraat opgaf om te trouwen 
met de architect Van der Scheer, d ic nuchter noch zake
lijk, strijdhaar noch onafl1ankelijk is. Up dat moment 
brak een nomadenbestaan aan, dat hct gestaag groeiende 
gezin van Amsterdam via Den Haag, Amstelveen, Veen 
(Nr. Br.) naar Aalsmeer vocrde. 
In V cen (1\. Br.) waar zc van l D64 -I %9 woondc, hegon ze 
zich te interesseren voor cle politick. 
Eerst in de zomcr 1969 ,,·crcl zij lid \':lll D'GG en kort claar
op voorzitstcr van de pas opfcrichll' afdcling A.alsmcer. 
AI spocdig \'olgdc hl't secrctariaat 1·:tn de rcgio :\oord 
Holland en in december van 1970 ko<>s hct Brcclase congres 
haar in hct hoofdhestuur. 
Daar hiclcl zij zich o. a. be;dg me-t d<· coiirdinatie van cle 
raads- en statenfractics. Tijdcns <il' \'lTkiczingcn van 1971 
leidde zij hct partijburcau. 
Haar snelle opkomst door de rangcn 1·an de partij naar het 
voorzitterschap dankt ;r,ij, behah·c a:ttl clc actievc stcun en 
aanmoediging van haar echtgcnoot, a:tn haar strijdhaar
heid, maar vooral ook aan haar org:tttisatievcrmogen. 
Tegelijk met haar bestuurswcrk hinnl'll D'GG wect ~ij haar 
huishouden met vier kinderen - wa:tn·an de .iongstc thans 
2 jaar is -en met twcc inwoncnde slttdentcs, naar icders 
tcvredenheicl te rcgclen. 

lnhoud Ruby van der Scheer 

Drie Moties 

In Zwolle moet D166 opnieuw ht'ginnen 

U it de dagbladen 

\Vat Ruby van der Scheer had willen zeggen 

Verstandig burgerschap 

Aangenomen motie 
Wie is wie in het HB? 
Contributieregeling 1971 

De politieke onnozelheid van 
D'66 

Van Mierlo over de toekomst 

VERNIEUWING VAN HET ECONOMISCH BESTEL 
De sociaal-economische paragraaf van D'66 

Groei en grens 

Van verspilling tot kringloopeconomie 

Bedreigingen van het mensdom oo aarde 
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DE DRIE MOTIES 
Op het congres van D'66, dat in de Flevohof op 6 en 7 
november 1971 is gehouden, was het aantal moties -be
sproken, aangenomen, verworpen of ingetrokken - bijzon
der groot. 
Drie moties echter zijn - waarbij de andere moties niet 
worden geacht van onbelang te zijn - de moeite waard om 
aan de vergetelheid te ontrukken. 
Het zijn motie 1, afkomstig van het hoofdbestuur en later 
ingetrokken, motie 101, die op de tweede dag van het con
gres in gewijzigde vorm de zege kreeg van 61 procent van 
de aanwezigen, en motie 23, die met 61 procent tegen
stemmers werd verworpen. 
U vindt ze in deze "Democraat" te verdenking. 

MOTIE 1 
Het ledenkongres van D'66 bijeen op 6 en 7 november 1971 
overweegt: 

al doende heeft D'66 veel geleerd. De weg van A ppM via de 
resoluties van Lelden naar het eerste beleidsplan wordt 
gekenmerkt door groeiend inzicht in de gevaren waar we 
voor staan en de ingrepen die noodzakelijk zijn om die ge
varen het hoofd te bieden. 
Vanaf het begin was duidelijk, dat verstarde staatkundige 
strukturen, partijverhoudingen en politieke denkschema's 
de burger machteloos en het bestuur krachteloos dreigden 
te maken. 
Dit oorspronkelijk inzicht is in de afgelopen vijf jaar meer 
konkreet geworden en verdiept in twee richtingen. 
ln de eerste plaats zagen we steeds beter, dat onze be
zwaren tegen verstarde politieke strukturen in wezen ge
richt waren tegen een verstarde maatschappijvorm, waarin 
de macht in hand en van naamloze deskundigen is en be
sluitvorming een onzichtbaar en blindelings proces. 
~og scherper gingen wij het gevaar onderkennen dat de de
mokratie steeds verder zou worden uitgehold op elk gebied 
en we gingen op zoek naar middelen om deze ontwikkeling 
om te keren en de greep van de burgers op de besluit
vorming te vestigen en te verstevigen. 
Daarnaast werd duidelijk, dat het systeem van anonieme 
en ongekontroleerde besluitvorming niet alleen ondemokra
tisch is maar ook regelrecht naar katastrofen voert. De
mokratische beb.eersing van onze gezamenlijke technische 
en economische macht blijkt steeds meer een zaak te zijn 
van leven of dood. De economische groei is be zig een 
woekering te worden. Een grondige herwaardering van 
onze produktie- en konsumptiepatronen en de politieke be
sluitkracht om naar de resultaten daarvan te handelen, 
zijn een dringende noodzaak. 
Parallel aan deze ontwikkeling in de politieke visie van 
0'66 loopt de ontwikkeling in de politieke opstelling. Uit
gangspunt daarbij was en is het verlangen naar doorbreking 
van de oude patronen vau politiek denken en van partij
politieke organisatie om te komen tot een nieuw samen
werkingsverband van vooruitstrevenden. 
Waar in eeL eerste fase een volledige distantie van andere 
partijen in acht is genomen, heeft D'66 in februari 1971 
gemeend dat het uiteindelijke doel het best gediend zou 
worden door een samenwerking met P. v. d. A. en P. P.R. 
in de vorm van een regeerakkoord. 

Dit betekent dat we een stap verder zijn op weg naar het 
doel, waarbij de in het uitzicht gestelde grote vooruit
strevende volkspartij een belangrijk middel zal zijn. 
Deze partij zal in staat moeten zijn, .de noodzakelijke in
grijpende veranderingen neer te leggen in een samenhan
gend en realiseerbaar beleidsplan; op grond van dit plan 
zal het de steun moeten verwerven van een meerderheid 
van de kiezers, zodat het plan zo spoedig mogelijk kan 
worden gerealiseerd. In dit licht is het logisch dat ten be
hoeve van een verdere doorbreking van de electorate ver
houdingen in de toekomst wordt voortgegaan op verschillen
de landelijke niveaus op de reeds ingeslagen weg van sa
menwerking. 

Tegen deze achtergrond besluit het kongres: 

1. werkgroepen te vormen die, samen met andere partijen, 
aktiegroepen e. d. , zo mogelijk in internationaal ver
band oplossingen zullen zoeken voor vraagstukken als 
overbevolking en de verouderde produktie- en konsump
tiepatronen en de daaruit voortvloeiende problemen van 
milieuvervuiling, energie- en grondstoffenverspilling. 

2. alle werkgroepen te verzoeken mee te werken om het 
eerste beleidsplan te herzien, te toetsen en uit te brei
den op grond van hun nieuw gewonnen inzichten, met 
name ten aanzien van de in 1 genoemde problemen. 

3. het beleid van de door het HB ingestelde delegatie die 
met de P.v.d.A. en de P.P.R. onderhandelt goed te 

'keuren. 

4. de onderhandelingen te doen voortzetten om met 
P. v. d. A. en P. P.R. en andere daarvoor in aanmerking 
komende groepen en personen te komen tot nieuwe sa
menwerkingsvormen die moeten leiden tot een vooruit
strevende volkspartij, die wezenlijke maatschappelijke 
veranderingen zal bewerken vanuit een nieuwe politieke 
visie. 

5. De kamerfrakties van D'66 te verzoeken: 

a) alles te doen wat in hun vermogen ligt om de onder 
1 en 2 genoemde aktiviteiten te doen slagen en de re
sultaten ervan uit te dragen in het parlement; 

b) met het uitzicht op nieuwe politieke samenwerkings
vormen gestalte te geven aan een vorm van parlemen
taire samenwerking met de P. v. d.A. en de P. P.R. 
in de geest van het besluit van de ALV van 27 februari 
1971 dat het regeerakkoord, ook voor het geval niet 
gezamelijk aan een regering zou worden deelgenomen 
mede tot basis zou dienen voor een verder gezamen
lijk optreden. 

MOTIE 101 
Het congres van D'66 in vergadering bijeen op 6 en 7 
november 1971 te Biddinghuizen, 
overwegende, 
- dat voor de verkiezingen een programmatische overeen

stemming op hoofdpunten bereikt is met de P. v. d. A. en 
de P. P.R. , hetgeen geleid he eft tot het sluiten van een 
regeeraccoord; 

- dat de ontwikkelingen sindsdien hebben getoond, dat deze 
overeenstemming een basis kan zijn voor verdere samen
werking; 

overwegend evenwel, dat deze samenwerking alleen zin 
heeft indien 
enerzijds daardoor uitzicht wordt geboden op het ontstaan 
van een grote progressieve volkspartij, dat wil zeggen een 
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vooruitstrevende groepering, die in staat zal zijn de steun 
te verwerven van een meerderheid van de kiezers, en die 
vanuit een nieuwe politieke visie de grote maatschappelijke 
problemen doeltreffend gaat aanpakken, en 
anderzijds tegelijkertijd de samenwerking tussen de frac
ties parlementair gestalte krijgt, als voorbereiding op deze 
meerderheidsgroepering; 

- dat slechts door zowel het een als het ander te doen het 
proces op gang kan worden gebracht dat leidt tot een 
bundeling van vooruitstrevende krachten uit alle partijen; 

- dat voorts, hoewel tot dusver de P. v. d. A. zich niet in 
alle opzichten bewust heeft,getoond van deze direkte 
samenhang, toch de verwachting bestaat dat dit wel het 
geval zal worden. 

besluit: 

1. het beleid van het hoofdbestuur met betrekking tot de 
vorming van een vooruitstrevende volkspartij goed te 
keuren; 

2. het hoofdbestuur op te dragen de gesprekken met 
P. v .d. A. en P. P.R. voort te zetten, en daarbij met 
kracht te blijven streven naar het tot stand komen van 
een niet aan partijen ondergeschikt nieuw ontmoetings
punt, waar alle progressieve groeperingen en personen 
kunnen gaan werken aan het ontstaan van de nieuwe 
politiek; 

3. alle besturen en werkgroepen uit te nodigen op hun ter
rein initiatieven in deze richting te ontplooien; 

4. de provinciale staten- en gemeenteraadsfracties te ver
zoeken na te gaan in hoeverre ter plaatse een situatie 
aanwezig is, die samenwerkingsinitiatieven recht
vaardigt; 

5. de tweedekamerfractie te verzoeken thans sam en met 
de fracties van P. v. d. A. en P. P.R. , een model voor 
parlementaire samenwerking te ontwerpen, waarin zo
wel de voortdurende wil tot het bereiken van overeen
stemming met de partners als de eigen verantwoorde
lijkheid tot uiting komt, een model dat kan worden uit
gebouwd naarmate het werk aan de vooruitstrevende 
meerderheidsgroepering vordert. 

L. J. Brinkhorst Ch. Mertens 
W. Draijer A. Nuis 

MOTIE 23 
Het congres van D'66 bijeen in vergadering op 6 en 7 
november 1971 te Biddinghuizen, 
overwegende, 
dat voor de verkiezingen is gepoogd een programmatische 
overeenstemming op hoofdpunten te bereiken met alle daar
voor in aanmerking komende partijen, hetgeen heeft geleid 
tot het sluiten van een regeerakkoord met de P. v. d. A . en 
de P. P.R. 
in aanmerking nemende de politieke ontwikkeling van het 
afgelopen jaar: 

DRAAGT HET HOOFDBESTUUR OP: 

1. De onderhandelingen te doen voortzetten met alle daar
voor in aanmerking komende groeperingen en personen, 
in het bijzonder de P. v. d. A . en de P. P.R. , maar ook 
b. v. progressieve groepen in de K. V. P., om te komen 
tot nieuwe samenwerkingsvormen, waarbij vooralsnog 
de eigen 1dentiteit van D'66 behouden blijft, doch welke 
uiteindelijk moeten lejden tot een vooruitstrevende 
volkspartij, die wezenlijke maatschappelijke verande
ringen zal bewerken vanuit een nieuwe politieke visie. 

2. Alle oesLuren en werkgroepen uit te nodigen op hunter
rein initiatieven te nemen voor soortgelijke kontakten. 

3. Reeds thans het initiatief te nemen om de mogelijkheden 
te onderzoeken tijdig voor de komende kamerverkiezin
gen tot een regeerakkoord met Mn of meer van de in 
punt 1 genoemde groeperingen of personen te komen. 

VERZOEKT DE KAMERFRAKT'IES: 
met behoud van hun zakelijke opstelling bij hun parlemen
taire werk zodanig sa men te werken met de P. v. d. A. en 
de P. P.R. en andere geestverwanten dat daarmee een 
konkrete bijdrage wordt geleverd aan de nieuwe politieke 
samenwerkingsvormen. 

Anneke Goudsmit 
E. Visser 
N. Schwarz 
M. Engwirda 
P. Was sen-van Schaveren 
K.P. Bloema 
M.G. Rood 
W. Kingma 
H. Moerkerk 

IN ZWOLLE M·OET 0'66 
OPNIEUW BEGINNEN 
door Gerrit A. van der K ooy 
Bet moet voor de Zwolse democraten een bittere desillusie 
geweest zijn, toen enige weken geleden bij de behandeling 
door de gemeenteraad van de B. en M. nota 11 De burger 
en het bestuur 11 bleek dat vier jaar hard werken in en bui
ten de raad geen wezenlijke verandering teweeg heeft ge
bracht in de mentaliteit van de meeste Zwolse vroede va
d'ren. 
Midden '67 stapte een driemans D'66 fractie de raad bin
nen, na een tussen tijdse raadsverkiezing. 
Sinds die tijd boekte de fractie enkele opmerkelijke suc
cessen, zoals de instelling van een commissie voor be
roeps - en bezwaarschriften. 
De tegenslagen bleven ook niet uit, vorig jaar verloor 
D'66 een zetel, en de achterban viel nagenoeg weg door 
de overdosis papieren leden die de afdeling Zwolle heeft. 
Niet meer dan 10 leden vormen de vaste 11 actieve 11 kern 
in Zwolle, twee fractieleden,. een lid van de schaduwfrac
tie en verder bestuursleden van de afdeling. 
Deze toch al overbelaste lieden hebbcn het zo druk met 
het dagelijkse afdelings - en raadswcrk dat van een aan
pak van nieuwe zaken, zoals gesprekken over een samen
werkingsverband met andere partijen en het uitdiepen van 
beleidszaken ( jeugdbeleid, ruimtelijke ordeningsvraag
stuk en andere in de Overijselse hoofdstad urgente zaken ), 
geen sprake is. 
Maar het resultaat van het tot nu toe verzette werk had 
moeten blijken uit de raadsdiscussie over de 11 open
heid nota". 
Wie had verwacht dat er in de mentaliteit van collega 
raadsleden, na de komst van de democraten, een wezen
lijke verandering was gekomen, kwam bedrogen uit. 
In feite bleek dat de uitwerking van hot optreden van 
fractievoorzitter Ben Hekkert en de :djnen op de andere 
raadsleden nihil is geweest. 
De Zwolse raad kwam zelfs niet toe aan een beginselverkla~ 
ring over de openbaarheid. 
Waarom de door D'66 geihtroduceerde drang naar openbaar

. heiden openheid zo essentieel is voor een goed werken-
de " gemeentelijke " democratie, kwam zelfs niet uit de 
verf. 
Dat openbaarheid een beginsel is van ons democratisch 
beslissings - en bestuurssysteem word vergeten. 
De sfeer van 11 als het moet, vooruil dan maar " ook 
duidelijk aanwezig in de nota van college, hing hoven de 
raadsdiscussies. 
Niet de in het democratisch bestel ingebouwde plicht van 
openbaarheid, maar de ( zichzelf opgclegde ) plicht 
11 praten over openbaarheid is " in " dus het moet maar 11 

verleidde de Zwolse raadsleden tot eon waterige aaneen
schakeling van veelal loze kreten, en zware discussies 
over het al dan niet openbaar vergaderen in commissies. 

(lecH verder op pag. 16) 
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~IT DE DAGBLADEN 

DE VOLKSKRANT 8-11-'71 
STAPJE VERDER 
D'66 is geruime tijd de partij geweest, die het helemaal 
aileen wilde proberen. Zij zou het grote breekijzer in de 
Nederlandse partijverhoudingen moeten zijn. Die opstel
ling van 11 wij tegen· de rest 11 had wel enig succes, maar 
was toch lang niet van dien aard, dat het enig uitzicht 
bood op een sleutelpositie. Dat bracht Van Mierlo ertoe om 
voor de laatste Tweede-Kamenterkiezingen de grote om
mezwaai te maken. Hij haalde D'66 uit haar gei"soleerde 
positie en ging met de Partij van de Arbeid en PPR, op 
basis van een gezamelijk progam, de verkiezingen in. 
De grote vraag op het dit weekeinde gehouden cong-res 
van 0'66 was of men nu op deze weg voort moet gaan. 
Over het antwoord bleek bepaald geen eenstemmigheid 
te zijn. Er stonden vooral twee opvattingen tegenover elkaar. 
Volgens de lijn Van Mierlo zou heel sterk de nadruk moeten 
blijven vallen op versterking van de samenwerking van de 
progressieve drie. Mejuffrouw Goudsmit wilde die samen
werking ook wel, maar toch een stuk losser en met alle 
ruimte voor een eigen opstelling in het parlement als de 
fractie van D'66 dat nodig vindt. 
Geen van beide opvattingen heeft het zonder meer gewon
nen, De resolutie-Goudsmit haalde tenslotte maar een 
derde van de stemmen. Daar staat echter tegenover, dat 
een amendement op deze resolutie, waarin de ruimte voor 
de Kamerfracties van D'66 om zich zo nodig zelfstandig 
te kunnen opstellen nog eens extra werd onderstreept, eer
der bijna de helft van het congres achter zich had gekre
gen. Ook het standpunt van Van Mierlo kwam niet geheel 
ongehavend uit de strijd. 
In de uiteindelijk aangenomen resolutie- Brinkhorst staat 
de vermaning aan het adres van de Partij van de Arbeid 
dat zij zich meer volgens de verwachtingen van D'66 zal' 
moeten gedragen. Ook werd aan deze uitspraak toege
v?egd dat het ontmoetingspunt, dat de ene grote progres
steve partij zal moeten voorbereiden, 11 niet aan partij
en onc.ergeschikt 11 mag zijn. En dat is nu juist wat de 
Partij van de Ar!Jeid vooralsnog wel wil en waarop het o
verleg met D'66 al dreigde stuk te lopen. 
De passage in de uitspraak van het congres over de samen
werking tussen de fracties van de progressieve drie is 
e:hter toch weer een stuk positiever dan mej. Goudsmit 
111lde en mag daarom een overwinning voor Van Mierlo 
genoemd worden. Tijdens de discussie bleek echter dui
delijk, dat over de mate van de parlementaire samen
werking in de fractie van D'66 toch groot verschil van 
inzicht bestaat en zo'n tegenstelling laat zich ook met 
een congresuitspraak niet zo maar overbruggen. 
Het was alles bij elkaar genomen wel een boeiend, maar 
zeker geen erg helder congres. Enerzijds mag D'66 nu 
een partij zijn, die blijft kiezen voor samenwerking met 
Partij van de Arbeid en PPR, aan de andere kant blijft 
zij toch ook prijsstellen op behoud van eigen indentiteit, 
zolang de begeerde nieuwe, ene grote progressieve par
tij er niet is. Het juiste evenwicht is nog niet gevonden. 
Maar dat geldt eigenlijk evenzeer voor de Partij van de 
Arbeid, die zich ook in pl'incipe voor de vorming van 
een grote progressieve partij verklaart, maar tegelijk 
nog eens gaat onderzoeken wat 11 socialisme nu11 moet bete
kenen. 
0'66 is ook - en niet geheel ten onrechte - bevreesd, dat de 
samenwerking met Partij van de Arbeid en PPR zozeer een 
eigen leven zal gaan leiden., dat aansluiting van andere 
progressieven, toch noodzakelijk voor een meerderheid 
moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. Daarom is het goed: 

dat ook in de congresuitspraak de deur voor andere pro
gressieve groeperingen nog eens duidelijk uitnodigend is 
open gehouden. Het zal vooral van de ontwikkeling in de 
confessionele partijen afhangen in hoeverre hiervan ge
bruik wordt gemaakt. 
Ondanks de gebleken tweespalt heeft D'66 op dit congres 
toch weer een stapje verder gezet op de weg die hopelijk, 
hoe dan ook, toch nog eens zal uitkomen bij een werkbare 
progressieve meerderheid. 

ALGEMEEN 
DAGBLAD 8-11-'71 
0'66 
Het congres van D'66 heeft de lijn- Van Mierlo boven de 
lijn- Goudsmit verkozen. Dat wil zeggen: doorgaan en pra
ten met PvdA en PPR, maar tegelijkertijd de parlementaire 
samenwerking tussen de drie fracties versterken. 
Al maanden tekende zich tussen de twee Democraten van het 
eerste uur een controverse af. Deze tegenstelling werd 
door sommigen op het congres beoordeeld als een contra
verse op het punt van methodiek, maar in feite is er ver
schil van inzicht over de vraag hoe de fractie van D'66 
zich moet opstellen tijdens de gesprekken over de vorming 
van een progressieve volkspartij. 
Twee dagen had het congres nodig om de vroegere zake
lijke opstelling - zo vurig verdedigd door mej. Goudsmit
naar de achtergrond te dringen. ' 
Onder aanvoering van partijfilosoof drs. Hans Gruyters, 
voorzitter Beekmans en Van Mierlo zelf drukte D'66 zich 
nog inniger aan de borst van de socialisten. Op die ma
rrier, zo meende het congres, krijgt het streven naar een 
meerderheidsgroepering nieuwe impulsen. 
Kennelijk is Van Mierlo ook bang dat de PvdA bij een meer 
vrijblijvende opstelling van D'66 in de Kamer straks weer 
het oude spelletje gaat spelen, m. a. w. mettertijd weer een 
verbond met de KVP sluit om toch maar te kunnen regeren. 
Als dat gebeurt, is de zending van D'66 mislukt. 
Zo langzamerhand komt de partij binnen het magnetische 
krachtveld van de PvdA waarin ook de PPR verzeild is ge
raakt. Nog even en de progressieve volkspartij is prak
tisch geboren. De feitelijke oprichting is dan aileen nog 
maar een kwestie van formaliteit. 

DE TELEGRAAF 8-11-'71 
WAAROM GESCHEIDEN 
Met een onverwacht ruime meerderheid heeft D'66 een 
nieuwe stap gezet op weg naar eenwording met de PvdA. 
Reeds bij de algemene nabeschouwingen in de Tweede 
Kamer bleek, dat tussen beide partijen meer in woord
gebruik maar nauwelijks in politieke opstelling enig ver
schil is. 
Degenen die onder leiding van Tweede-Kamerlid mej. 
mr. A. Goudsmit nog steeds de illusie koesteren dater 
voor D'66 een zelfstandige rol is weggelegd, hebben tij
dens het congres van de partij een nederlaag geleden. 
Het zou nu logisch zijn, wanneer partijen als D'66 en de 
steeds verder in ontbinding zijnde PPR hieruit nu ein
delijk de consequenties zouden trekken en zouden samen
smelten met de PvdA. Het zou de duidelijkheid ten goede 
komen. En tevens een herwaardering kunnen brengen van 
de politieke krachtsverhoudingen die door de voortgaande 
versnippering hoe langer hoe meer worden versluierd. 
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1\~RC 
~IANDELSBLAD 8-11-'71 
De paar honderd democraten die het afgelopen weekeinde 
naar het afgelegen en winderige Flevohof waren gekomen, 
hebben daar met z'n allen het uur der waarheid beleefd. 
Het heeft lang geduurd voor het zover kwam. Bijna vijf 
jaar lang was D'66 de partij met de keurige congressen 
waar wel eens een kwaad woord viel en waar het nu en dan 
zelf een beetje rommelig was, maar waar toch zelden aan 
echte politiek werd gedaan omdat het gesprek meestal ging 
over de punten en komma's van het eigen, steeds maar 
groeiende partijprogamma. 
Gisteren en eergisteren was het anders. De partij daalde 
onverschrokken af naar de fundamenten van het eigen be
staan en daarbij verloor zij meer en meer de zakelijkheid. 
Democraten bleken ineens mensen van vlees en bloed die 
elkaar kunnen haten en liefhebben. De chaotische bestuurs
verkiezing, waarin wellicht heel wat wantrouwen tegen het 
partij-establishment lag opgehoopt, was er een duidelijk 
bewijs van. 
Wie had ooit gedacht dat een voorzitster van uitgerekend 
D'66 zacht snikkend op het podium zou staan en dat een mor
rige minderheid de zo dikwijls geprezen fotometer zou sa
boteren? 
Gisteren gebeurde het en het was vermakelijk om te zien 
hoe de Democraten hun Olympische zakelijkheid verloren. 
Trouwens, Van Mierlo zelf zei op het congres dat zake
lijkheid in de politiek eigenlijk niet bestaat. Wie zake
lijk politiek wenst wil eigenlijk alleen maar een andere 
kant uit - maar het blijft politiek. 

KOERS 
Belangrijker dan de chaotische bestuursverkiezingen -
waarbij de zo moeizaam ontwikkelde regelementen met 
klompenvoeten werden vertrapt - is natuurlijk de uit
slag over de koers van de partij. De euforie van voor 
de verkiezingen, toen Den Uyl op het congres van D'66 
bijna op de schouders ging, bleek helemaal voorbij, 
Het regeerakkoord, dat toen zoveel enthousiasme los
sloeg, bleek voor heel wat !eden niet zo maar een op
positie-akkoord te zijn. De angst voor identiteitsver
lies was manifest. 
Wie de socialisten heeft leren kennen als mensen waarmee 
best te praten valt was daar niet zo bang voor. Maar wie 
de socialistische ideologic nauwelijks beter vindt dan al 
die andere ideologieen was er erg bang voor. Het zou 
onjuist zijn bij die mensen dan maar een soort voorkeur 
voor de VVD te veronderstellen. Dat stadium is D'66 al 
lang gepasseerd. In de politieke praktijk blijken D'66 en de 
VVD vrijwel geen opvattingen te delen en de meeste partij
leden weten dat inmiddels wel. 
Misschien is de congresuitslag geen goede spiegel voor het 
electoraat van D'66 of voor het hele ledenbestand. Wie 
a raison van honderd gulden - want dat was de totale prijs 
voor de toegang, het vervoer, het logics en het voedsel -
naar de nogal onherbergzame Flevohof komt om daar over 
de toekomstige progressieve volkspartij te praten behoort 
tot het meer kapitaalkrachtige partijgedeelte dat van h·1is 
uit niet zo erg vertrouwd is met de proletarische PvdA. 
Onbekend zou ook in dit geval onbemind kunnen maken. 

FRACTIE 
Opmerkelijk is dat het grote fractie bestaat. In alle vrien
delijkheid en collegialiteit, maar het bestaat - en het is 
zelfs de vraag of Van Mierlo binnen de fractie een consi
stente meerderheid heeft. Sommige fractieleden hebben 
het gevoel nu en dan te worden overvallen door de uit-
komst van de gesprekken met de PvdA. Van Mierlo is niet 
iemand die zijn omgeving van dag tot dag van zijn bewegin
gen op de hoogte houdt. Ook in de partij worden daarover 
wel eens de wenkbrauwen gefronst. 
Dat neemt intussen niet weg dat er ook in dit uur der waar
heid waarin de dingen bij hun naam werden genoemd nog 
steeds een meerderheid was die Van Mierlo op zijn schre
den naar de grote progressieve volkspartij wilde volgen. 
De lijn van de politieke leider heeft de meerderheid en de 
minderheid doet voorlopig loyaal mee. 
Levert de congresuitspraak nu een verzwakking op van de 

positie van D'66 in de onderhandelingen met de PvdA? 
Ik geloof van niet. Als het de PvdA werkelijk ernst is in 
het streven naar de progressieve volkspartij ( en zolang 
het tegendeel niet vaststaat moeten we dat aannemen ) 
dan heeft dit congres van D'66 wel duidelijk gemaakt dat 
de democraten binnenkort een stuk of wat tegemoetkomingen 
verwachten en nodig hebben. 
Blijven die uit dan wordt de lijn- Van Mierlo binnen D'66 
inhaalbaar, dan valt D'66 terug op de eigen uitgangstel
lingen, dan vergaat de progressieve concentratie en dan 
staat de PvdA aileen. 
Dat feit zal de betrekkelijke rust in de PvdA verstoren 
omdat het de aanhangers van de oude coalitietactiek in de 
PvdA in beweging zal zetten. Ook de PvdA zakt al weer 
terug in de oude positie, de afstand tot DS'70 wordt klei
ner, er is bij de volgende verkiezingen geen kans op een 
schaduwkabinet en de recente verkiezingswinst komt in 
gevaar. 

OVERGANGSSTADIUM 
Simpel gezegd zou het wel eens hierop neer kunnen komen: 
zowel D'66 als de PvdA verkeren in een zo delicaat over
gangsstadium dat beide partijen zich aan elkaar moeten 
vasthouden. Laten ze elkaar los dan vallen ze zich alle-
bei een ferme buil. Als beide acrobaten dat inzien dan is er 
kans op een overeenstemming die trouwens in heel wat on
derwerpen van praktische politick latent aanwezig blijken. 
Niet aileen D'66 lijdt identieteltsverlies, ook de PvdA. 
Maar samen konden beide partijen wel eens op weg zijn 
naar een nieuwe identiteit. Een pijnlijk proces - vooral 
als het openlijk verloopt - maar niet ongezond. 

Politiek voor de boekenplank 

Boerenbedrog 

Voor J 25,-- weet u precies hoe het staat met de pressie
groepen, de trust, de overheersing van de USA en de ver
vormingen die onder invloed daarvan ontstaan in het Euro
pees beleid, Althans u weet hoe lall{lbouwkundig ingenieur 
en econoom Adrien Zeller denkt over de economische, so
ciale en morele crises waarin de landbouw van de EEG
landen verkeert. 
U mag het met de uitgave "De groene revolutie" (uitgave 
Wolters-Noordhoff NV) oneens zijn, niet kan worden ont
kend dat al lezenze veel begrijpelijk wordt. 

Guerillaoorlog 

Oorlogscorrespondent Robert Taber ontwikkelt in "De vlooi
enoorlog" (guerillaoorlog in theorie en praktijk) een theorie 
van de guerilla op basis van de praktijk van jungle-oorlogen 
in Afrika, Azie en Latijns Amerika. 
Hij beschrijft hoe telkens een kleine harde kern het volk 
meekrijgt en de militaire macht van een land lamlegt. Hoe 
een gevestigd apparaat als het Penta~on met verjaarde 
militaire opvattingen blijft zitten, met een macht die aileen 
nog maar ad infinitum te gelde gemaakt kan worden. Hij 
voorspelt dat het onbegrip voor wat cr zich in jonge landen 
en onderontwikkelde gebieden afspeelt, de guerilla zal aan
trekken tot binnen de grenzen van de VS. Deze Boom Paper
back kost twaalf-vijftig. 

R <'lgis Debra y 

Na zijn vrijlating uit Boliviaanse gevangenschap is R~gis 
De bray naar Chili gereisd. Nadat hij zich in de Chileense 
situatie heeft verdiept en vooral na de lange vraaggesprek
ken die hij met president Allende hecft gevoerd, kreeg hij 
meer oog voor de mogelijkheden die de unieke ontwikkeling 
in Chili voor de verwezenlijking van hetsocialisme biedt. 
Het hoek bestaat uit drie del en: een analyse door Debray 
van de Chileense situatie, dan een scrie gesprekken met 
Allende en tenslotte een aantal bijla~en waarin de gecompli
ceerde politieke situatie in Chili wordt gedocumenteerd. 
Een paperback van I'runa voor twaalf-vijftig. 
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WAT RUBY VAN DER SCHEER HAD 
WILLEN ZEGGEN 

Direct na de verkiezing van Ruby v. d. Scheer tot voorzitter van de politieke 
partij D166 had zij achter de microfoon van Biddinghuizen willen en moeten 
staan, Om te vertellen wat zij -- samen met haar twintig andere hoofdbe
stuursleden -- in de komende jaren wil gaan doen. 
Het is er niet van gekomen. Het congres besloot -- mede op haar eigen 
voorstel -- het voorzitterschap maar voor een half jaar aan haar toe te ver
trouwen. 
Aan de inhoud van haar korte rede -- onverkort op deze pagina -- doet dit 
congresbesluit niets af. Aileen verandert het werktempo van het nieuw 
hoofdbestuur. Aanzienlijk. 
Drie kernpunten zullen bij het ( verhoogde ) werktempo van het HB op de voor
grond staan. 

Vertrouwen 
In de eerste plaats dient het geslonken 
vertrouwen tussen leden van D'66 en 
het hoofdbestuur te worden hersteld. 
Tot de hoogte die het in het verleden 
mogelijk maakte dat D166 elf Tweede 
Kamerzetels ging tellen, dat er een 
royale handvol Eerste Kamerleden 
kwam, wethouders in grate en kleine 
plaatsen, raadsleden op ordentelijke 
wijze door Nederlandse burgers ge
kozen en Statenleden in provincies, 
waarvan het voortbestaan aan een zij
den draadje hangt. 
Binnenkort trekken hoofdbestuursle
den hand in hand met fractieleden het 
land in. Om te gaan praten, om te 
gaan vertellen en om uit te leggen wat 
er dient te veranderen en te verbete
ren. Bij iedere afdeling die dat nodig 
vindt. 
Duidelijk is in het landelijke Bidding
huizen geworden dat de reglementen 
van D'66 niet zijn zoals ze moeten 
zijn. Open gaten in die reglementen 
moeten worden gevuld. Z6 worden ge
vuld dat ze democratisch verantwoord 
zijn en de kans geven D'66 als partij 
goed te laten functioneren. 
Op pijnlijke wijze is in Biddinghuizen 
duidelijk geworden dat de kunst van 
goede congresvoorbereiding bij D166 
nog lang niet aanwezig is. Over een 
half jaar volgt weer zo'n congres. 
Een congres vol inspraak en medezeg
genschap. Zo'n congres goed voor
bereiden staat op het lijstje van prio
riteiten hoog genoteerd. 
Met dit voor ogen dient u de niet uit
gesproken rede van Ruby v. d. Scheer 
te lezen. Met de gedachte dat twee jaar 
en !anger geen zes maanden zi.in. Met 
de gedachte ook dat politick ''bedrij
ven " onmogelijk goed kan gaan als 
organisatorisch de hele zaak rammelt 
als een busje met losse spaarcenten. 

Taak 
"Na het vele denkwerk dat u hebt moe
ten doen vanmiddag en de belangrijke 
besluiten die u hebt genomen, kan ik 

mij voorstellen dat u er weinig zin 
meer in heeft naar een lang verhaal 
van mij te luisteren. 
Bewezen is dat de presentatie van het 
nieuwe hoofdbestuur niet ideaal was, 
als ook al gesproken mag worden van 
een presentatie. 
Met de congresbesluiten van vandaag 
is het nieuwe hoofdbestuur opgezadeld 
met een zware taak. Om niet te zeggen 
een te zware taak. 
De beste mensen van D'66 zijn achter
eenvolgens verdwenen in de kamers, 
de staten en de gemeenteraden. 
Zij hebben, behalve met hun eigen 
onervarenheden, ook met bergen werk 
af te rekenen. 
Maar op de overgebleven !eden van 
D'66 die bereid zijn gevonden hun tijd 
en geld aan deze partij te besteden, in
plaats van te gaan vissen of een gesub
sidieerde schouwburgplaats te bezetten 
zolang het nog kan, is ook een niet gerin
ge claim gelegd. 
De vissers en de toneelkijkers ont
trekken zich aan de zoveel geprezen 
basisgesprekken en dus ook aan de po
litick dicht huis over bij voorbeeld 
naar ademhappende op hun rug drij
vende baarzen en snoeken, of over 
het profijtbeginsel in de kunst. 
Dat hindert hen natuurlijk niet, om 
van de wallekant en uit het pluche cri
tiek uit te oefenen over slechte organi
satie, onderbezet secretariaat of de 
verkiezingscampagne. 

Politiek 
Dat is zo ongeveer de situatie van nu. 
Het congres in Helmond heeft het 
hoofdbestuur behalve een organisato
rische ook een politieke taak opge
dragen. Nadien zij er op elk congres 
nieuwe opdrachten gegeven. Niet een 
congres heeft, na de goedkeuring van 
het gevoerde beleid, het werk van het 
hoofdbestuur verlicht. 
Steeds is de bewegingsvrijheid die 
voortkwam uit de sfeer van 
BEWEGING VAN 1966 (en wat is 
dat lang geleden ), verminderd. 
De taken zijn vergroot, maar daarmee 

is de verantwoordelijkheid die elk lid 
heeft voor het beleid van het hoofd
bestuur, zeker niet verhinderd. 
Ik vermeld dit vanzelfsprekende feit, 
omdat veel mensen dat niet zo van
zelfsprekend vinden. 
Het is natuurlijk simpel om te zeg
gen: zo is het allemaal gekomen. Veel 
moeilijker is het om deze partij, die 
na:ar.buiten de indruk maakt aan chro
nische bloedarmoede te lijden, de im
pulsen te geven om er een efficient 
werkende, snel te mobiliseren en 
krachtige eenheid van te maken. 
Het nieuwe hoofdbestuur wil dat, in 
al haar onschuld, toch proberen. 
Het wil een aantal ~aken die de afge
lopen jaren zijn blijven slingeren, op
nieuw aanpakken. 

Opvolgers 
De eerste taak is, dat wij opvolgers 
zullen zoeken, dat wij die mensen tij
dig zullen inwerken zodat zij niet als 
kinderen in het paradijs zullen komen te 
staan. 
Een hoofdbestuur is dat nu eenmaal niet. 
De gedachte van het vroegtijdig zoeken 
naar opvolgers zullen wij ook doorgeven 
aan de mensen in de afdelingen, in de 
gemeenteraden, de staten en de kamers. 
Die groepen moeten, in de toekomst 
meer dan nu omdat de problemen nu 
eenmaal groeien met bliksemkracht, 
de zenuwcentra zijn van voorlichting, 
achtie en werving. 
Juist ook van werving. 

Verstarring 
In de partij zie ik hier en daar al de 
tekenen van verstarring. 
Het virus dat wij zo bekwaam in ande
re partijen hebben 'gediagnostiseerd, 
dreigt ook de eigen troepen te infec
teren. 
De remedie daartegen is niet simpel. 
In de eerste plaats zullen wij bereid 
moeten zijn om alternatieve methoden 
van organisatie en communicatie te 
gaan zoeken, en meer te gaan expe
rimenteren met steekproeven, pa
nels en andere methoden van opinie
peiling. 
In die nieuw organisatie zal, hoe para
doxaal dat ook klinkt, de zekerheid van 
voortdurende onrust moeten worden in
gebouwd. 
Wij moeten onszelf, zeker nu 1966 
steeds verder weg komt te liggen, 
zonder ophouden in een staat van re
lativering en nervo&iteit houden. 
Wij moeten de eigen waarheden voort
durend ondergraven, wij moeten de 
eigen rigiditeit bestrijden als de pest. 
Dat is moeilijk, vooral voor mensen 
in vertegenwoordigende lichamen, die 
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nog weinig bestuurservaring hebben. 
De onzekerheid, die zij vaak probe
ren te maskeren door enthousiasme 
en vindingrijkheid, wordt niet zelden 
aangezien voor arrogantie. Zij hebben 
behoefte aan zekerheid. Dat is be
grijpelijk, maar laat die zekerheid 
niet te lang duren. 
In de huidige situatie, waarin lang
zaam begint door tedringen dat de 
problemen zo groot worden dat geen 
enkele partij, geen enkelland en ook 
geen enkel werelddeel alleen de op
lossin? kan vinden, moet=he"t-bij
sommlgen-van-ons-levende gevoel 
van het GROTE HEILIGE GELIJK 
TE BE ZITTEN, zonodig hardhandig 
worden afgenomen. 
Die mensen moeten worden omge
turnd tot een bereidheid aan samen
werking en kritiek op de eigen per
tinente uitspraken. 

Vertrouwen 
B_ij dit proces van vernieuwing, opvol
gmg en het stoken van onrust, zie ik 
de nieuwe, jonge kiezers met veel 
vertrouwen komen. 
Nu de generatie van oprichters de 
middelbare leeftijd nadert, althans 
?rostreeks veertig jaar is, de dertigers 
m het midden van het apparaat zitten 
moeten wij veel moeite doen om de ' 
twintigers ons redelijk opgeruimde 
huis goed ondersteboven te laten 
gooien. 
Ook, omdat er meer mensen bij het 
werk moeten worden betrokken. Om
dat de problemen toenemen omdat 
u en wij ook wel eens een ~ek willen 
lezen. 
Die belangstelling moet worden los
gerammeld. Als dat niet lukt, moeten 
we de regels van Anneke Goudsmit 
maar in praktijk brengen: 
Een politieke partij die te weinig 
wordt geste~d door de burgers, be
antwoordt met meer aan het doel en 
moet opgeheven worden. 
Met deze optimistische woorden wens 
ik u goede reis naar huis. 11 

Ruby van der Scheer 

OPEN STUDIEDAG 
Op 11 december 1971 houdt D'66 
een open studiedag in 11 Jeugdland " 
te Ellecom over structuur van de 
partij, huishoudelijke administratie
ve organisatie en hoofdlijnen regle
mentswijzigingen. 
De studiedag begint om 11.00 uur. 

DEMOCRAAT december 1971 

VERSTANDIG BURGERSCHAP 

NAGEKOMEN CONGRESSTUK 

Toelichting: 

Na het congres in Biddinghuizen ben 
ik bekeerd. Saul us is Paulus gewor
den. We hebben lang zitten ruzil:ln of 
het nu om de middelen of het doel 
gin~. Ik heb de corifeel:ln van nabij 
gez1en. Jammer dat ik er (als be
lijdend lid van de Gereformeerde 
Kerk wil ik dat niet) zondag niet was. 
Dan had ik Gruyters ook eens in 
levende lijve gezien. Ik heb mijn 
vrouw verteld dat ik Hans van Mierlo 
(ze denkt dat ik hem met Hans aan
spreek) en Joop den Uyl samen aan 
het buffet heb gezien. Ze waren er 
allemaal, Nuis en Zeevalking en 
Schuijer-Kwadraat en al die andere 
figuren die een congres tot iets on
vergetelijks maken. 
Omdat ik er om principil:lle redenen 
op zondag niet was (en er nooit zal 
zijn) wil ik mijn motie nu maar als 
ingekomen (nagekomen) congresstuk 
indienen. 
De leden van de politieke partij De
mocraten '66, verneukt op het con
gres van de partij op 6 en 7 novem
ber 1971 te Biddinghuizen gehouden, 

overwegende dat: 

a. In 1967 een aantal mensen zich 
grote zorgen maakte over de toe
komst van de mens temidden van 
een steeds verder en sterker 
evoluerende technologische olicra, 
tie. 

b. zij uit bestaande politieke partijen 
en soms a-politieke houdingen 
boven de breukstreep gingen zittell 
van het A pp~l, dat de aanloop tot 
een antwoord wilde zijn en de in
leiding tot een oplossing, omdat 
bestaande partijen geen ruimte 
baden deze denkbeelden een bed
ding te geven en geen uitzicht bo
den op wezenlijke verbeteringen 
in de maatschappij. 

c. zij de politieke partij D' 66 als 
middel kozen om daarmee op de 
snelst mogelijke manier te trach
ten haar ideel:ln gemeengoed te 
maken en haar doel te bereiken, 

bemerkende dat: 

a. een deel van haar ideel:ln reeds ge
~eengoed binnen andere partijen 
IS geworden en van daaruit ge
realiseerd zal worden 

b. zich een mentaliteitsombuiging ten 
gunste van D'66 en haar ideeen van 
andere partijen heeft meester ge
maakt. 

er achter gekomen zijnde dat: 

a. De PvdA al op het punt staat D'66 

te defloreren, zijdelings geholpen 
door Bas de Gaay Fortman 

b. en er dus al heel wat bereikt is 

zich afvragend of: 

a. voor het bereiken van het restant 
van haar doel, namelijk dat deel 
van het doel dat nog niet verwezen
lijkt is en redelijkerwijs beschouwc 
mag worden ook niet door een ande 
partij bereikt te worden, nog lan
ger de partij D'66 als middel ge
handhaafd dient te blijven en er: 

b. geen doeltreffender middel is om 
dat restant van het doel te berei
ken, 

nuchter constaterend dat: 

a. het belang van een snel verwezen
lijken van het doel van de Partij 
noodzaakt de eigen identiteit op te 
geven, 

nodigt het hoofdbestuur van de partij_ 
uit: 

zich te bezinnen op die snellere ver
wezenlijking van het doel waarvoor 
dezerzijds de volgende oplossing 
wordt aangcgeven: 

1. De led en van D' 66 worden verhe
ven tot zcndelingen van het ware 
politieke geloof. 

2. Deze zenclelingen worden uitgezon
den naar alle bestaande partijen of 
de grootste daarvan na de PvdA, 
met name de ~VP en gaan heen 
met de boodschap van het ware 
politieke geloof, opdat ook binnen 
die partijen, aldus gevoed met on
ze gedachten, het licht van ons 
beleidsplan doorbreekt, opdat 

3. Onze zendelingen hinnen vier jaar' 
de KVP en eventueel andere par
tijen hebben gemaakt tot een pro
gressieve partij, die 

4. Door onze zending rijp gemaakt is 
voor een progressief regeerak
koord voor de volgende vier jaar 
tussen PvdA (reeds progressief) 
en KVP (progressief gemaakt), 
omdat een eenvoudige optelsom 
leert dat 

5. In een samenwerking van die KVP 
en PVDA een meerderheid te vin
den is die verwezenlijking van ons 
doel op de kortst mogelijke termijr 
waarborgt, 

en gaat over tot het opheffen van de 
partij D' 66. Ingediend door, 

S. Th. Deinum , 

Veendam 
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AANGENOMEN 
MOTIE 
De politieke en staatsrechterlijke ver
'nieuwingen, die D'66 onverminderd 
blijft nastreven zijn voorwaarden voor 
het effenen van een weg naar wezen
lijke maatschappelijke veranderingen. 
Meer dan ooit blijkt dat de maatschap
pelijke veranderingen nodig zijn, en 
wel niet alleen in Nederland, wil de 
wereld leefbaar worden en bewoonbaar 
blijven. 
Daarom draagt het kongres aan het 
H.B. op: 

l. Nieuwe werkgroepen te vormen uit 
!eden, die, samen met leden en 
werkgroepen van andere partijen, 
aktiegroepen e. d. , bij voor keur in 
internationaal ver band, politieke 
antwoorden zullen zoeken voor de 
grote maatschappelijke problemen 
zoals de effekten van ongebreidelde 
ekonomische groei, overbevolking, 
de gevolgen van de huidige produk
tie en konsumptiepatronen, de daar
uit voortkomende milieuvervuiling, 
energie- en grondstoffenverspil
ling. 

2. Alle werkgroepen van D'66 te ver
verzoeken: 
a. bovengenoemde problemen te 

bezien voorzover deze op hun 
gebied liggen, 

b. mee te werken om programma 
en beleidsplan te herzien, te 
toetsen en uit te breiden op 
grond van hun nieuw gewonnen 
inzichten. 

3. Alle leden, besturen en frakties in 
in Provinciale Staten en Gemeente
raden uit te nodigen om mee te 
denken bij het zoeken naar nieuwe 
beleidslijnen, en de betreffende 
werkgroepen van eventuele sug..: 
gesties of voorstellen in kennis te 
stellen. 

4. De kamerfrakties te verzoeken 
alles te doen wat in hun vermogen 
ligt om de resultaten van de hier
bovengenoemde aktiviteiten uit te 
dragen in het parlement. 

Gaat over tot de orde van de dag. 

Schwarz 
Bloema 
Engwirda 
Meerburg 
Wassen-van Schaveren 
Nijpels 
v.d. Wildenburg 

Kopij voor de volgende democraat, 
die in januari 1972 uitkomt, moet 
uiterlijk 17 december in het bezit 
van de redactie zijn. 

DEMOCRAAT 

WIE IS WIE 
IN HET HB? 
In de eerste HB-vergadering is het 
dagelijks bestuur nog niet volledig 
samengesteld. 
R.E. v.d.Scheer-van Essen (voor
zitster), Oosteinderweg 234, Aals
meer, tel. 02977-27714. 
M.R. van Gils (secretaris), Van 
Assendelftlaan 2, Castricum, tel. 
02518-54178. Overdag 02150-95174/ 
91338. 
J. Feenstra (penningmeester), Hof
singel 166, Arnhem, tel. 085-456971. 
Overdag 085-614069. 
M. N.J. A.M. v. d. Wildenberg, Merel
laan 479, Maassluis, tel. 01899-7893. 
Overdag 070-814011. 
N. de Beer-Veltman, Hildebrandlaan 
25, Oosterhout (NB), tel. 01620-5097. 
J. M. M. van Berkom, Geert Grote
straat 29, Den Bosch, tel. 04100-
47617. 
K. P. Bloema, Nachtegaalplein 11, 
Den Haag, tel. 070-392252. 
R. Bloemhof, GalicHl 15, Leusden, 
tel. 03496-1982. 
B. de Boer, Krullelaan 4, Zeist, tel. 
3404-13793. Overdag 03490-30284. 
J. Essers-Coenen, Officiersvliet 48, 
Zwijndrecht, tel. 01850-29006. 
J. M.A. Franse, Platenmakersstraat 
67, Elst (Gld.), tel. 08819-2053. 
J.D. Hogendoorn, Jos. Haydnlaan 2, 
Apeldoorn, tel. 05760-34189. 
A. E. M. Kouwenhoven -de Sain, 
Westerwoudtlaan 3, Noordwijkerhout, 
tel. 02523-2063. 
H. v. d. Krieke, Breedstraat 49, 
Leeuwarden, tel. 05100-28538. 
A. J. Meerburg, Ant. Duyckstraat 
165, Den Haag, tel. 070-557339. 
Overdag 070-614941. 
A. J. M. van Miltenburg, Hortensia
laan 29, Pijnacker, tel. 01730-33222 
(tsl. 5142/1710). 
W. van Spankeren, Mereveldlaan 81, 
De Meern, tel. 03406-2977. Overdag 
020-167544. 
A . R. Spoor, Schuitenweg 3, Den Haag, 
tel. 070-337168. Overdag 070-337696. 
P. C . van 7lielrooij, Walramstraat 66, 
Sittard, tel. 04494-9111. 
J. T. M. Traag, Zuiderlaan 41, 
Zevenaar, tel. 08360-4019. 
S. Venema-Noordhof, Watermolendijk 
10, Eelde, tel. 05907-2558. Overdag 
050-18888, tsl. 447. 
Toegevoegd (geen HB-leden) zijn: 
B. M. van Dam, Churchillpark 3, 
Middenbeemster, tel. 02998-1219. 
voor de regio Noord-Holland. 
R. M. Clemminck, Diepenbrockstraat 
87, Terneuzen, tel. 01155-1357, voor 
de regio Zeeland. 
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CONTRIBUTIE 
REGELING 1972 
Op het in Biddinghuizen gehouden 
congres is een nieuwe contributie
regeling vastgesteld. Binnenkort 
krijgen alle leden een acceptgirokaart 
aangeboden. Spoedige honorering 
wordt door de penningmeester op ho
ge prijs gesteld. 
De leden zonder eigen inkomen - zo
als dienstplichtigen, scholieren, 
studenten en zii die uitsluitend van de 
AOW leven- betalen per jaar f 10, --. 
Nieuwe leden betalen in het eerste jaar 
van hun lidmaatschap f 10, --. 
Met een inkomen tot f 15.000,-- per 
jaar bedraagt het lidmaatschap mini
maal f 25, -- per jaar. Wie tussen de 
f 15. 000, -- en f 25, 000, --,er jaar 
verdient, betaalt minimaal 42,--
per jaar voor zijn of haar lidmaat
schap. Met een inkom en van f 25. 000, -
tot f 40. 000, -- is het lidmaatschap 
minimaal f 75. --. Boven de veertig 
mille per jaar aan inkom en is de con
tributie minimaal f 100,--. 

Politiek voor de boekenplank 

Waardeloze pronk 
Het vroegere Tweede Kamerlid voor 
de Partij van de Arbeid, de heer J. H. 
Scheps, maakt zich in het boek " Het 
progressieve als waardeloze pronk " 
van tijd tot tijd flink nijdig. 
Voor vijftien gulden kunt u aan de weet 
komen hoe de auteur probeert de zon
deval van het tot establishment gewor
den Nieuw Links aan te tonen. Losjes 
wijst hij de tendens van de vorming 
van een grote progressieve niet-so
cialistische partij af. 

Geweldloze opstand 
Wie achter elke oproep tot verandering 
van het bestaande systeem een bloedi
ge revolutie ziet, vergist zich. Vooral 
in deze eeuw heeft zich een groot aan
tal n~.et-bloedige, geweldloze omwen
telingen voltrokken. 
De schrijver van het boek " Geweld
loze opstand, een alternatief voor 
burgeroorlog " ( uitgave Wolters
Noordhoff N. V. , kosten veertien 
gulden en drie kwartjes ) heeft ze we
tenschappelijk onderzocht. 
Op basis van zijn gegevens ontwikkel
de hij modellen voor geweldloze actie 
tegen autoritair geweld. Zijn belang
rijkste pleitbezorgers zijn hierbij 
Gandhi en Martin Luther King, die 
door hun voorbeeld grote invloed had
den op campagnes in de gehele wereld. 



pagina 10 DEMOCRAAT december 1971 

DE POLITIEKE ONNOZELHEID VAN D'66 
door Rob van Caspe/ 

Mij is verzocht iets te wil~en schrijven 
over bepaalde idee~n die bij D'66 le
ven en de pogingen die gedaan worden 
om die idee!ln in de praktijk gereali
seerd te krijgen. Ik zou daarbij voor
al moeten ingaan op zaken in en rond 
de gemeenteraad. Na lezing van het 
opvallende artikel van Tweede Kamer
lid Anneke Goudsmit in het oktober
nummer van dit blad, wordt het de 
figuur van de burgemeester. 
Idee!ln en praktijk .... Onze opvattin
gen over het burgemeestersambt zijn 
bekend. D'66 wil dat deze ambts
drager (zie hem sjouwen) rechtstreeks 
gekozen wordt. Daarnaast staat hier
over in ons programma: "In ieder ge
val zal zo spoedig mogelijk de regeling 
moeten worden ontworpen waarbij de 
burgemeester door de Kroon wordt 
benoemd uit een voordracht van drie 
kandidaten, opgesteld door de gemeen
teraad." 
Allereerst die rechtstreekse ver
kiezing, dat is het doel waarnaar wij 
streven. Zouden D'66 en PvdA een 
werkbare meerderheid behalen 
in de Staten Generaal, dan kwam er 
een gekozen burgemeester. Naar mijn 
mening, en mijn mening staat niet ai
leen, komt die meerderheid er op de
ze marrier nooit. Met de huidige poli
tieke opstelling van D'66 halen wij bij 
de volgende verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zes zetels en dus, weg 
gekozen burgemeester. Voorlopig 
blijft er volgens ons programma de 
inspraak van de raad over. Hoe gaat 
dat in de praktijk? Laat ik me beper
ken tot de gang van zaken in mijn 
woonplaats, de Gooise gemeente Hui
zen (ruim 24. 000 inwoners en snel 
uitgroeiend tot een plaats met ruim 
50. 000 mens en). Begin van dit jaar 
werd bekend dat de huidige burge
meester in januari 1972 weg zou gaan. 
Sindsdien zijn de fraktieleiders van de 
verschillende partijen in de raad enige 
malen bijeen geweest om over deze 
zaak te praten. Al snel was men het 
eens over een aantal eisen waaraan de 
nieuwe funktionaris moest voldoen. 
Dat is meestal niet het probleem. 
Maar nu de politieke kleur. Gezien het 
feit dat de CHU de meeste zetels in de 
raad heeft, zou deze het meest in aan
merking komen om de burgemeester 
te leveren. Vooral de CHU in Huizen 
zelf vond dat en zij is op het moment 
dat ik dit schrijf (begin november) dan 
ook druk bezig om een CHU-er be
noemd te krijgen. 
Deze pogingen worden vergemakke
lijkt omdat er bij de CHU in Huizen 
bekend is wie er van deze partij ge
solliciteerd hebben. Bij de CHU is het 

namelijk gebruikelijk dat elk lid van 
deze partij die solliciteert naar een 
burgemeesterspost, die opgeeft aan 
zijn landelijke secretariaat. Het par
tijbureau geeft deze namen dan weer 
door aan de raadsleden in de betreffen
de gemeente. Dezelfde gang van zaken 
vindt plaats bij de PvdA . Of het ook 
bij andere partijen gebeurt weet ik 
niet met zekerheid te zeggen. 

Kleur 
Bij de behandeling van zijn begroting 
deelde minister Geertsema mee dat 
de burgemeesters per 1 augustus 1971 
als volgt naar politieke kleur verdeeld 
waren: 
ARP 133 burgemeesters 
CHU 151 II 

KVP 355 II 

PvdA 141 II 

VVD 77 II 

PPR 1 II 

SGP 4 II 

onbekend talent 10 II 

Bij de benoemingen van de burge
meesters wordt er naar gestreefd om 
landelijk gezien een afspiegeling te 
bereiken van de bestaande politieke 
verhoudingen. Het wordt dus wel tijd 
dat er enige tientallen D'66-burge
meesters benoemd worden. Dat gaat 
echter niet vanzelf, we zullen er wat 
voor moeten do en. Om te beginnen 
verwacht ik (eindelijk) initiatieven van 
ons hoofdbestuur op dit gebied. 
De twee raadsleden van D'66 in Hui
zen (gekozen met 13, 4% van de stem
men) kunnen zichzelf wel voor het 
hoofd slaan dat zij niet weten of en zo 
ja wie er van D'66 voor het burge
meestersambts van hun plaats gesol
liciteerd hebben. Zij zouden alles in 
het werk gesteld hebben om hem of 
haar benoemd te krijgen. Na de re
cente benoeming van een D'66 ge
meentesecretaris zou dan in Huizen 
helemaal de victorie begonnen zijn. 
Hoe die gemeentesecretaris er geko
men is, is een verhaal apart. Wel 
moet nog even gezegd worden dat het 
de 33 jarige Harry Kapenga is (tot 
voor kort lid van de Provinciale Staten 
van Zeeland), die op 1 oktober 1971 in 
funktie trad. Als er in Huizen met zijn 
komst al zoveel verbeterd is, wat zou 
de benoeming van een D'66 burge
meester (en overal elders trouwens 
ook) dan wel niet betekend hebben? 

Onnozel 
D'66-ers zijn voor mij de meest op
rechte mensen die er in de politick te 
vinden zijn. Daarom voel ik me zo 

thuis in D'66. Aan de andere kant be
staat er helaas ook tamelijk veel poli
tieke onnozelheid. Een zoveelste tref
fend voorbeeld daarvan vind ik het 
standpunt van onze Tweede Kamer 
fraktie over het benoemen van burge
meesters. In haar artikel "Moeten er 
D'66 burgemeesters komen ?" (de 
vraag alleen al!) schrijft mr. Goud
smit dat de D'66 fraktie niets onder
neemt om eventuele D'66 burgemees
ters benoemd te krijgen. Zij schrijft 
letterlijk: "Wij realiseren ons uiter
aard, dat dit niet-lobbyen inhoudt, dat 
de kans dat er een D' 66-er tot burge
meester benoemd wordt afneemt. Niet
temin menen wij dat wij de tot nu toe 
gevolgde gedragslijn moeten voort
zetten". De Gooise leden, die ik over 
de woorden van Mr. Goudsmit be
naderd heb, zijn ontsteld over deze 
politick onnozcl gedragslijn van de 
fraktie. Zij en ik zijn van mening dat 
onze fraktie alles in het werk moet 
stellen om te zorgen dat er in de ko
mende tijd een groot aantal D'66 bur
gemeesters benoemd wordt. Binnen 
het huidige systeem is dat niets min
der dan haar plicht. Het hoofdbestuur 
dient hier spocdig een uitspraak over 
te doen. 

Politiek voor de boekenplank 

Pro gil 
Waarom veroorzaakt het plan bij 
Amsterdam een Progilfabriek te 
vestigen een zo grote beroering onder 
de lokale bevolking en hoe is die be
roering gekanaliseerd? 
Vragen waarop het boekje "Protest 
tegen Progil" (Wolters Noordhoff N. V., 
Groningen. Kosten twaalf-vijftig) een 
uitgebreid antwoord geeft. 
Het is een onclerzoek naar de achter
gronden en de uitwerking van een 
protest, samcngesteld door Walther 
J.P. Kok, Cees J.A. Meijer en 
Gerard A. van Ruiten. 
Een boekje ook dat voorziet in een 
behoefte. De belangstelling voor de 
werking van de lokale democratic, de 
invloed van aktiegroepen in het be
sluitvormingsproces, de houclingen 
van diverse individuen en groeperin
gen in milieuaangelegenheclen en de 
beinvloedbaarheid van gemeenteraads
leclen blijken cr cluidelijk uit. 
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VAN MIERLO 
OVER DE 
TOEKOMST 

DE!YIOCHAA T 

l\ict lang gcleden hecft de fracticvoorzittcr van D'6ti in de 
TwecdcKamcr, mr. H.A.F.M.O. vanMicrlo, inTilhurg 
ccn redf' gC'houdcn tcr gclcgcnhcid van het elfdc lustrum 
van de C'hristelijkc jonge werkgeversvereniging. 
Met uitzondering van de inlciding en hct slotv.·oord vindt u 
die rcdc in dezc "Dcmncraat" omdat de rcdactie vindt dat 
de inhoud voor icderC'en hct weten (en ovcrdenken) waard is 

Op vele, kleine en grote gebieden, manifesteert zich dagelijks de tragische ou
macht van de mensen tegenover processen, die zij zelf in het !even hebben geroe
pen, die vervolgens een eigen bestaan zijn gaan leiden, ontsnapt aan de hesturen
de hand van de mens en, vervolgens de mens gaan domineren, om zich tens lotte 
tlgen de mens te keren. Zoiets voel je als je in de totale stilte die volgt op de 
explosieve klap, waarmee een Jaquar tegen een boom is geknald, op het wrak af
loo?t en met een mengeling van deernis en afkeer kijkt naar de buitengewoon dode 
chauffeur, die een minuut gel eden nog dacht dat hij 200 km. per uur kon rijden, 
omdat hij een auto had die 200 km. per uur kon rijden. Zijn eigen uitvinding, de 
auto, overklast zijn zenuwgestel, zijn eigen mogelijkheden om het in bedwang te 
houden. 
Zoiets voel je ook als je luistert naar een vriend, clie totaal wanhopig en inge
stort is, omdat zijn vrouw is vreemd gegaan, terwijl je je met verbazing herin
nert dat dezelfde man zijn hele !even met grote verve als vrucht van een intellec
tueel sluitend denken, de vrije liefde en verdraagzaamheid he eft gepropageerd. 
Zijn emotionele !even heeft geen gelijke tred gehouden met de ontwikkelingen in 
zijn intellectuele denken en bij de eerste persoonlijke konfrontatie komt de clash. 

In het groot kennen wel als typisch 
voorbeeld voor dit uit de hand lopen 
van eenmaal ingezette processen de 
bewapeningswedloop, het oplopen van 
de potentialen, de ontladende vonk, 
die zichzelf regisseert, en de kata
strofe die dan volgt en die niemand 
heeft gewild. 
Ogenschijnlijk minder katastrofaal, 
maar in werkelijkheid op een iets 
langere ' 1uur minstens zo rampzalig 
en beslisaend voor het lot van de 
mensheid is het voorbeeld, dat wij 
vinden h1 onze economische processen 
en produktieprocessen. Ik zou daar 
wat dieper op in will en gaan. 

Economische groei 
In de eerste plaats de wetmatigheid 
van het proces van economische groei. 
Het langste deel van de geschiedenis 
der mensheid heeft men het moeten 
stellen zonder althans de bewustheid 
van de econr:>mische groei als faktor 
voor het verkrijgen van een grotere 
rechtvaardiger verdeelde welvaart. 
Vaak ook zonder de groei zelf. Bij 
het verdelen van de welvaart, voor
zover je kunt spreken van verdelen, 
werkte men met het totaal aan mid
delen dat men als aanwezig konsta
teerde. Het grootste deel daarvan 
kwam terecht bij een kleine groep van 
uitverkorenen, terwijl het grootste 
dee! van de mensen ver beneden het 
bestaansminimum moest leven in de 
grootste armoede en ellende. De 
scheidslijn was doorgaans scherp en 
in de klassestrijd die zich rond die 
lijn ontwikkelde, was de inzet di.e 
rechtvaardiger verdeling van de be
staande nationale koek, waarvan velen 
maar een klein hapje kregen en weini
gen een grote. 

Totdat men ontdekte dat in de indus
tri~le maatschappij men niet aange
wezen was op de verdeling van een 
konstante nationale koek, maar dat 
men ook de koek zelf groter kan rna
ken en er dan, zelfs bij handhaving 
van de bestaande deelverhoudingen, 
meer te verdelen zou zijn en daardoor 
de hap van de slechts bedeelden, hoe 
dan ook, in absolute zin groter zou 
worden. Bovendien zou men daarnaast 
nog dat meerdere op een andere wijze 
kunnen verdelen, zodat, zonder iets 
echt te hoeven afpakken, die hap van 
de armen ook relatief groter zou wor
den. 

Grondregel 
Zonder dat moment te willen marke
ren als een bewust besluit, kan men 
wel zeggen dat vanaf dat ogenblik de 
grondregel van de optimale economi
sche expansie al s een axiom a ons 
economisch stelsel is gaan beheersen. 
Als gevolg daarvan hehben we een on
gekende welvaartsstijging gekregen, 
althans in de industrWle samenleving: 
overschrijding van de bestaansminima 
voor verreweg de meesten, sociale 
voor zieningen, krankzinnige verhogin
gen van het komfort, kortom, welda
den voor iedereen, met uitzondering 
dan natuurlijk van wat met een tekenend 
woord "de achtergebleven groepen" 
wordt genoemd, om maar niet te spre
ken van de achtergebleven gebieden. 
De macro-economische expansie was 
en is de optelsom van de toepassingen 
van die economische groei -regel in 
alle hedrijven, die wij kennen, waar 
iedereen, arheiders, manager en 
kapitaal verschaffers opereren onder 
dat onaantastbaar axioma: groeien, 
meer produceren, uitbreiding. Wie 
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niet groeit, blijft achter; wie achter 
blijft, gaat er aan. IJzeren wet. En 
zoals een jongen uit de vijfde klas 
middelbare school bij het oplossen van 
zijn ingewikkelde meetkundige som
men zich niet meer hoeft te bekom
meren om de juistheid en bewezenheid 
van de stellingen, die hij in voorgaan
de jaren heeft geleerd en zeker niet 
om de axioma's uit de eerste klas - hij 
gebruikt ze gewoon - zo hebben wij 
met z'n allen in de stroom van welda
den die over ons heen kwam, nage
laten om het axiorn'l van de optimale 
economische groei 2ermanent kritisch 
te onderzoeken op z'n juistheid, waar
de, relevantie - en ik zeg met opzet 
"optimale". 
We hebben het proces opgeroepen, 
over ons heen laten komen en er ons 
ondergeschikt aan gemaakt. Het heeft 
zijn eigen bestaan, zijn eigen wetten. 
Wij zijn onderdanen in die wetgeving. 
Het proces bepaalt ons, in plaats van 
wij het proces. Het bepaalt ons in on
ze producerende aktiviteiten, in onze 
attitude tegenover ons werk, het be
paalt ons ook als konsumenten in ons 
hehoeftenpatroon. 
!Ylet dit laatste kom ik op een tweede 
punt, dat een voortvloeisel is geweest 
uit dat eerste axioma en dat op be
slissende wijze de mens heeft uitge
leverd aan de wetten van onze econo
mic en produktie. 

Armslag 
Vroeger was het zo dat onze industrie 
en kommercie zich grotendeels af
stemden op wat gekonstateerd werd 
als de bestaande behoeften van de sa
menleving. Dat gaf armslag genoeg, 
want er lag als eerste gigantische 
markt de schreeuwende behoefte om 
het bestaansminimum te verkrijgen en 
vervolgens die veelvoudige markt van· 
behoeften, die weliswaar niet gerekend 
kunnen worden tot primaire levensbe
hoeften, maar die toch golden en gel
den als algemeen welvaartsbehoeften, 
waarin de meer welgestelden reeds 
hevrcdigd waren. Er lag een zekere 
vanzelfsprekende kontrole van de 
konsument op het produktieproces in 
die zin, dat als een produkt vervaar
digd werd waaraan geen behoefte was 
de fabrikant met de ellende bleef zit
ten en M over de kop ging M schielijk 
overschakelde op iets .anders. 
De vervalsing in dit afremmingsme
chanisme is gekomen toen de mar
keting - economic en de reklame hun 
intrede deden, waarbij de marketing 
niet volstond met het verfijnder peilen 
van hestaande re~el gcvoclde behoef-
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ten, maar zich ook richtte op het pei
len van de mogelijkheid om behoeften 
te kre!lren. Om het precies te zeggen: 
om uit het in theorie onbegrensd aan
tal potenti!lle of slapende behoeften 
enkele te selekteren en die met behulp 
van reklame re!lel bewust te maken 
ten behoeve van dat produktieproces, 
dat immers alsmaar moet groeien. 
En daarmede is voor een groat deel 
de beslissing over vraag en aanbod, 
d. w. z. over de vraag of iets produkt 
zal worden en of er dan een re!lle be
hoefte aan zal bestaan voldoende om 
het af te nemen, in ~~n hand gekomen. 
De hand van de produktiegewijze on
dernemer. En dat is de man, of liever 
dat zijn de mensen - want daar hoort 
in wezen al z'n personeel bij - die niet 
gemotiveerd worden door wat de mens
heid nodig heeft, maar door wat zijn 
eigen kleine gemelilnschap van mensen 
nodig heeft en dat is: groei, winst, 
uitbreiding produktie, werkgelegen
heid. 

Behoefte 
Om met alle gevaren van simplifikatie 
een voorbeeld te geven: Bij de Raad 
van Bestuur van een groat bedrijf komt 
een deskundige uit dat bedrijf binnen 
en meldt dat er een produkt X gemaakt 
kan worden. De leden van de Raad 
vragen wat dat voor een ding is en 
welk bijzonder nut het heeft. Hij legt 
het uit en meldt vervolgens dat hij drie 
jaar nodig heeft om het te ontwikkelen 
en in produktie te brengen. Kosten 22 
miljoen. Gevraagd naar de re!lle be
hoeften of afzetmogelijkheden antwoordt 
een andere deskundige dat die op dit 
moment niet meetbaar zijn, omdat het 
produkt niet bekend is, maar dat er 
re!lle kans in zit om in die drie jaar 
via die en die kampagne de behoefte 
daaraan reeel te maken. Kosten 2 
miljoen. Indien de Raad daarop positief 
beslist starten vervolgens aktiviteiten 
op twee lijnen. De produktielijn en de 
marktbewerkingslijn. De kosten 22 
miljoen vallen niet onder de winst, 
dus ook niet onder de 46% vennoot
schapsbelasting, zodat je om de ge
meenschap een behoefte te laten krij
gen, die vervolgens zal worden be
vredigd, op z'n minst kunt zeggen dat 
de gemeenschap de uitvoering van het 
besluit van een paar mensen voor bij
na de helft subsidieert, of voor een 
gedeelte krediteert, zonder ook maar 
enigszins bij het besluit betrokken te 
zijn geweest. 
Zo is een situatie ontstaan dat de 
technologic en de produktie, in hand en 
van weinigen, die zelf ook weer be
paald worden door dezelfde wetten, 
zich ongericht ontwikkelt en langs de 
werkelijke noden en dringende behoef
ten van de mensheid heen schiet. Al
thaus grotendeels. Wij staan stom van 
verbazing en verrukking - ook ik -
wanneer we zien hoe onze technologic 
in staat is om mensen gaten te laten 
boren op de maan. Maar het is be
angstigend dat diezelfde technologic 
niet in staat is - of niet in staat wil 
zijn - om het kwik uit het water te 
halen, of te voorkomen dat het er in 
komt, of het load uit de benzine of een 
nieuw soort schone auto te vervaardi-. 
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gen of een wasmiddel dat betaalbaar 
en ongevaarlijk is. 

Sprookje 
U moet mij goed begrijpen, bij het 
vaststellen van deze feitelijkheden, 
word ik in geen enkel opzicht gedreven 
door een a. prioristische dogmatische 
afkeer van de konsumptie- en produk
tiepatronen zelf. Het zou me een zorg 
zijn wanneer het sprookje werkelijk
heid zou zijn van de fameuze "invisible 
hand" die op een mysterieuze wijze al 
deze onafhankelijke bedrijfsprocessen 
zou integreren tot heil van de mens
heid. Maar het tegendeel is waar. 
Op schokkende wijze tonen zich, voor 
wie ze wil zien, de voortekenen dat 
de welvaartsstaat ons naar de keel 
vliegt, dat in de verzadigingsdrift van 
al dan niet gevoelde behoeften op hoog 
nivo de elementaria van het menselijk 
lev en ons aan het ontvallen zijn, zui
verheid van Iucht, water, bodem, 
stilte; dat we van de samenleving een 
krankzinnige heksenketel hebben ge
maakt, waarin iedereen in werktijd 
permanent op zijn tenen loop en in z'n 
vrije tijd naast z'n schoenen. 
Waarin astronomische hoeveelheden 
slaap- en pepmiddelen moeten voor
komen dat onze frustraties en neuro
sen verkeren in het ergste. Waarin de 
grondstoffen volgens de laatste be
rekeningen veel sneller op raken dan 
we dachten, zonder dat er vervangings
middelen zijn. Waarin de kleine rijke 
wereld, die dit alles heeft, ook nog de 
roekeloze droom koestert van ontwik-

kelingshulp, die het nog altijd grootste 
deel van de wereld een kans moet ge
ven op een welvaart naar ons beeld 
en gelijkenis, hetgeen bij effektuering 
het onmiddellijke einde van ieder leven 
op aarde zou betekenen. En bij dit al
les - nogmaals - als meest beangsti
gend verschijnsel het gevoel van on
macht, het gevangene zijn van proces
sen die we niet meer in de hand heb
ben, maar die ons in de greep houden. 
In zijn Ciel et Terre, Manifeste 
Radical, zegt Servan Schreiber hier
over het volgende: 

"Het geweldige produktieapparaat 
richt zich weliswaar grotendeels op 
de behoeften van de maatschappij; zij 
slaagt er echter ook in de vraag naar 
haar eigen belangen te modelleren" . 

"De menf> dreigt te worden geredu
ceerd tot een grondstof voor de in
dustrie. De economic heeft individuen 
nodig die niet aileen rijk, maar ook 
perfekt aangepast zijn; wezens die zo 
leeg zijn, dat zij te midden van de 
huidige chaos een vast afzetgebied 
vormen voor de industrie". 

"De mens he eft zijn· vaste greep op de 
economic verloren, en dreigt er nu de 
slaaf of het objekt van te worden. De 
economic maakt voor de mens die 
haar geschapen heeft geen uitzonde
ring, en behandelt hem volgens de 
wetten die zij onvermijdelijk op alles 
toepast: de wetten van de rentabiliteit". 

Beslissend voor de vraag of er een 
overlevingskans is voor de mensheid 
in een bedreiging op korte termijn, is 
of wij met z'n allen bereid en in staat 
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zijn om ons op het laatste nippertje te 
ontworstelen, en de technologische 
ontwikkeling doelgericht te gaan be
sturen in plaats van het omgekeerde, 
of wij bereid t.ijn en in staat zijn onze 
konsumptie- en produktiepatronen 
met hun dierbare axioma's zonder 
ressentimenten fundamenteel te her
zien, of we be reid en in staat zijn de 
pijnlijke offers in ons komfort daar
voor te brengen. 
Alleen dan is er een kans. 

Club van Rome 
Ik ben me er van bewust dat dit alles 
buitengewoon ongenuanceerd en panie
kerig klinkt. Geladen woorden uit de 
min of meer vcrdachte mond van pro
fessionele onheilsprofeten die politici 
vaak zijn. Maar laat dan tot u door
dringen wat een aantal mensen uit uw 
eigen sfeer hicrover te melden heb
ben. Een zestigtal super-managers 
die door hu,n bekwaamheden, gedragen 
op de vloed van onze westerse groei
economie de hoogste toppen die ons 
economisch stelsel kent, hebben be
reikt. Direkteuren en sekretarissen
generaal van super concerns als 
Volkswagen, Fiat, Olivetti, Cr~dit 
Lyonnais, etc. Zij hebben zich enige 
jaren geleden uit bezorgdheid over de 
ontwikkelingen verenigd in de zgn. 
Club van Rome. Zij hebben een studie 
laten verrichten met behulp van de 
beste computer en systeem-analisten 
ter wereld. Die van het M. I. T. in 
Washington. In de computer heeft men 
zo exact en nauwkeurig mogelijk de 
volgende faktoren op elkaar laten in
spelen: wereldbevolking, voedselpro
duktie, kapitaalinvestering, grond
stoffen, vervuiling. Ik kan niet uit een 
rapport citeren, maar wellicht hebt u 
enige tijd gelcden de Haagse Post of 
NRC/Handelsblad gelezen, die enige 
voor-informatie hebben gehad. Ten 
behoeve van hen, die deze stukken 
niet hebben gelczen kan ik daaruit wel 
citeren. Ik necm Brugsma, Haagse 
Post: "De computer werd ingescha
keld omdat het menselijk brein als 
computer te kort schiet om alle 
variaties te berekenen van een situa
tie, die bepaald wordt zoals in dit ge
val, door zes variabele faktoren. De 
antwoorden van de computer zijn een
voudig samen te vatten. Als we niet 
ingrijpen, als we die vijf faktoren een
voudig Iaten doorgroeien, ontstaat 
binnen 50 jaar de chaos, de katastrqfe, 
de door de technologische geihdustria
liseerde vooruitgangsmaatschappijen 
zelf-gegenerecrde EndWsung voor de 
mensheid. De vraag wat er gebeurt 
als je wel wat gaat doen aan de af
zonderlijke komponenten o>~l tenminste 
een beperkte vooruitgang te handhaven 
is ook door de computer beantwoord. 
Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als je de 
vervuiling halveert. De computer, 
niet gehinderd door sentimenten, ant
woordt: dat bctckent verm indering van 
de wereldbevolking, de voedselproduk
tie, de industrialisatie. Hij zegt er 
niet bij of die vermindering tot stand 
moet worden 12:ebracht door oorlog, 
hongersnood, pestilentie, euthanasic 
of overheidsmaatregelen in de trant 
van: wie een kind wil krijgen moet 
eerst een oud mannetje inleveren. 
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lat is een kwestie van doorhalen wat 
1iet verlangd wordt". 
'Zijn kalkulaties makend, op verzoek 
ran leidende figuren die hun leven 
;roei-adepten zijn geweest, antwoordt 
le computer monotoon: stop de groei. 
)top de groei van de wereldbevolking, 
;top de groei van de voedselproduktie, 
;top de groei van de kapitaalsin
~esteringen, stop het groeiend ge
bruik van grondstoffen, stop de toe
nemende vervuiling". 
Het rapport in zijn geheel is een met 
cijfers en feitelijke gegevens gestaaf
de definitieve veroordeling van onze 
konsumptie- en produktiepatroon, zo
wel in de westerse als in de oostblok
landen. Het rekent evenzeer af met 
de mogelijkheid om door te gaan met 
onze dierbare vrije ondernemingsge
wijze produktie zoals wij die kennen, 
als met de minstens zo sterk op ex
pansie gebaseerde produktiemethoden 
van het Staatssocialisme. 

Vragen 
Twee vragen zijn interessant: Hoe 
zal de wereld reageren op het rap
port en wat gaan de makers er zelf 
voor konsekwenties uit trekken? Wat 
het eerste betreft: zullen we het au 
serieux gaan nemen? Of zullen zij 
die het kunnen lezen, ook als ze in 
hun hart zouden moeten erkennen dat 
het in grote lijnen een juist rapport 
is, als de bliksem een tegenrapport 
maken, hetzij omdat ze niet mogen 
ontbreken op de frontpagina 1 s van het 
wereldnieuws, hetzij omdat we alleen 
maar die waarheid willen erkennen 
die ons lekker op de maag ligt. Om
dat we er gewoon niet ~~n willen, en 
een ongehoord vermogen hebben ont
wikkeld om weg te rationaliseren wat 
ons niet zint. Wat zullen de makers 
er zelf mee doen? Wat voor konse
kwenties trekken zij er persoonlijk 
uit, voor hun bedrijven, hun car
riere, nu ze zo onomstotelijk de ver
antwoordelijkheden van juist de lei
ders, de managers, de "weters" heb
ben aangemerkt. Tenslotte, wat ze 
prediken is een soort drastische om
wenteling, niet van het geweld nood
zakelijkerwijs, maar van de rede; 
wei van het gebaar, wel van het "non 
possumus", "we doen niet meer mee". 
In 1968 heb ik op een kongresrede 
voor mijn partij op een onbewaakt 
ogenblik de woorden laten vall en: "We 
moeten de revolutie maken voor ze 
uitbreekt" . Ik dacht toen nog dat die 
revolutie voornamelijk moest slaan 
op de demokratisering op het graven 
van kanalen naar de centra van de 
macht in een voor de mensen steeds 
ingewikkelder en onbegrijpelijker 
maatschappij. 
Nu, drie jaar later, wil ik die woor
den wel herhalen, zij het wat zachter, 
geschrokken als ik ben vuor het ge
bruik van dit soort grote wat ridikule 
woorden. Maar wel met meer over
tuiging nog, w~l met het idee dat er 
nog meer haast achter zit, w~l met 
de zekerheid dat het woord demokrati
sering onvoldoende het voorwerp van 
de revolutie dekt en het in de aller-
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eerste plaats gaat om die fundamen
tele reorganisatie van onze konsump
tie en produktiepatroon. Maar wat 
een onmogelijk soort revolutie om te 
verkopen. De revoluties die wij in 
onze geschiedenis gekend hebben: de 
Franse revolutie, die van de Com
mune van Parijs, de Russische revo
lutie, werden gedragen door persoon
lijk beleefde vertrapping, door een 
individueel instinkt van zelfbehoud, 
door mensen die nooit rechten hadden 
gehad en beneden het bestaansminimum 
leefden. Het was de opstand van de 
arm en tegen de armoede. Terwijl de 
revolutie die we nodig hebben om ons 
te redden, de opstand van de rijken 
moet worden tegen de rijkdom. Van 
mensen die rechten hebben gehad, 
maar prijs gegeven, die een voor
sprong hebben i. p. v. een achterstand 
en voor wie de motorische kracht niet 
het individueel instinkt tot zelfbehoud 
zal zijn, maar het instinkt tot behoud 
van de soort. Dat is niet eenvoudig. 

Start 
Wic zal er mee beg·innen? 
De vroegere gewelddadige revoluties 
begonnen pas echt op het moment dat 
een iemand zich bukte en een stuk 
hout opnam. Toen bukten 1000 ande
ren zich en namen cen stuk hout op en 
daarna 10.000 en toen was de revolu
tie er. Zal die geweldloze revolutie, 
die we nu nodig hebben, beginnen met 
ergens een reklameman. die zomaar 
op een middag zijn potlood tegen de 
muur kwakt, omdat hij het verder ver
tikt om op te schrijven dat deze ben
zine super gezond is, terwijl hij wMt 
dat het niet zo is? En zullen dan 1000 
andere reklame-mannen hun potlood 
tegen de muur kwakken omdat ze alle
maal met iets soortgelijks bezig zijn 
en het ook vertikken? En daarna 
10.000? 
Wanneer zal het gebeuren dat een 
manager in de Raad van Bestuur op 
staat en zegt: Heren, u kunt doodval
len. Dat supersnelle monster zal niet 
in produktie worden genomen en er 
zal geen behoefte aan dat kreng wor
den opgefokt. 
Niet dan over mijn lijk, want het is 
niet verantwoord. En zullen dan 1000 
andere managers hun ruggen recht 
trekken en hetzelfde zeggen? En 
daarna 10. 000? 
Ik stel hier deze vragen, niet uit ver
wachting dat we daar dadelijk alle
maal ja op gaan brullen, maar wel 
omdat - hoe u ook redeneert en met 
klinkende argumenten zou komen over 
de onverantwoordelijkheid van die 
managers (denk eens aan de werkge
legenheid, nietwaar) - recht overeind 
blijft staan de vraag: wat do en u en 
ik, wat doen zij die moeten of kunnen 
weten wat er aan de hand is, wat doen 
wij met de verantwoordelijkheid, die 
d~~ruit voortvloeit? 
Oh, zeker, ik ben het onmiddellijk 
met u eens dat in de eerste plaats de 
politick voor deze omwenteling moet 
zorgen; dat is juist. Maar wat is dan 
uw bijdrage aan de politiek opdat die 
ervoor gaat zorgen, als u het nog niet 
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zo ziet zitten, dat u met potloden 
gaat kwakken of ruggen recht trekken. 
Maar juist in uw kringen wordt bij 
voorkeur buitengewoon neerbuigend 
over politick gepraat. 
En de betrokkenheid die er is gaat 
voor het grootste gedeelte naar dat 
deel van het politieke denken dat met 
hand en tand vast houdt aan het be
staande en hoogstens bereid is tot 
verbetering in de marge. 
De vervreemding tussen de politick 
en laten we zeggen het zakenleven 
wordt eerder groter dan kleiner. 
Voor de politick is dat rampzalig, 
omdat daardoor een ontzaglijke hoe:
veelheid opgehoopte deskundigheid 
over alle mogelijke zaken niet door
stroomt naar het hoogste nivo waar
op beslissingen worden genomen. 
Waardoor de politiek dreigf; droog te 
lopen en u zich nog verder vervreemd 
voelt. Bent u bereid om als groep of 
als individu, vanuit die verantwoorde
lijkheid die voortvloeit uit uw weten 
en uw positie, om te komen tot 
grondige herziening van ons politieke 
stelsel, tot drastis:·be ombuiging en 
besnoeiing van ons behoeftenpatroon? 
Bent u bereid om daarvoor desnoods 
een stuk van uw voorsprong op ande-· 
ren prijs te geven? 

Meerderheid 
Er zal in Nederland, in West-Europa 
zo spoedig mogelijk een konsistente 
politieke meerderheid moeten komen 
die in staat is om in zo nauw moge
lijke relatie tot het bedrijfsleven te 
komen tot wezenlijke hervormingen. 
Daarvoor is nodig dat uit de veelheid 
van nieuwe gegevens over de ontwik
kelingen die ons te wachten staan, 
een nieuwe maatschappij visie wordt 
ontwikkeld in een geheel nieuwe ter
minologie, omdat het inderdaad vaak 
de oude woorden zijn die mensen uit 
elkaar houden, die het in wezen eens 
zijn over oplossingen. We zullen van 
onder af aan geheel opnieuw moeten 
beginnen en nieuwe politieke konklu
sies moeten trekken, die waarschijn
lijk buitengewoon onaangenaam zijn 
voor iedereen. 
Daarbij is de hulp van u, jongere 
werkgevers, onontbeerlijk; tenminste 
voorzover u uw verantwoordelijkheid 
voelt. 

OPROEP EUROPA 
De subgroep EUROPA van de 
landelijke commissie Buiten
land roept belangstellenden op 
zich aan te melden tot medewer
king aan opstellen van nota 1 s 
of discussies t. a. v. standpunt
nepaling over actuele Europese 
aangele genheden, 
Een van de eerstkomende be
langrijke punten is de " Euro
pese Veiligheidsconferentie". · 
Ook belangstellende niet-leden 
zijn van harte welkom. 
Aanmelding kan geschieden aan 
het secretariaat van D 166, Kei
zersgracht 576, Amsterdam. 
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Jan Terlouw en Hajo Meyer 
proberen met drie artikelen 
binnen D'66 een discussie op 
gang te brengen over de nood
zakelijke vernieuwing van het 
economisch bestel. 
In het eerste artikel, 11 De so
ciaal-economische paragraaf 
van D'66, starten ze daarmee, 
om daarna in een tweede bij
drage in te gaan op 11 Groei en 
grens, consequenties van expo
nentHHe groei en de dringende 
noodzaak te komen van een roof
bouweconomie tot een kring
loopeconomie. 11 

In het derde artikel doen de 
schrijvers een voorzichtige 
eerste poging :tan te geven in 
welke richting het beleid zou 
moeten worden omgebogen en 
welke problemen hierbij onmid
dellijk opduiken. 
Ter discussie staan de moge
lijke maatregelen om deze 
moeilijkheden het hoofd te hie
den. 

DEMOCRAAT 

Jan C. Terlouw ( 39 ) is sinds mei 
van dit jaar lid van de Tweede Kamer
fractie van D'66. 
Daarvoor deed hij veertien jaar na
tuurkundig onderzoek, onder meer in 
Amerika en in Zweden. 
Hij promoveerde op een onderwerp 
uit de thermonucleaire fysica. 
Zijn eerste stappen op politick ge
bied deed hij in de Utrechtse ge
meentepolitiek. 
In de Tweede Kamer is hij lid van de 
vaste kamercommissie van Econo
mische Zaken en van MilieuhygHlne. 
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Hajo J. G. Meyer ( 47) is in het dage
lijks leven adjunctdirecteur van een in
dustrieel researchlaboratorium. 
Hij is ook voorzitter van de commissie 
Technologic van D'G6 en enthousiast 
altviolist in een strijkkwartet. 
Na zijn promotie raakte hij steeds 
meer doordrongen van het maatschap
pelijk belang van de wetenschap. 
Hij is voorzitter van de sectie Toege
paste Natuurkunde van de Nederland
se Vereniging en medeoprichter en 
lid van de analoge g-roepering in de 
European Physical Society. 
Zijn actieve interesse in politick en 
sociale wetenschappen dateert uit zijn 
prille studenientijd. 

VERNIEUWING VAN HET ECONOMISCH BESTEL 

DE SOCIAAL-ECONOMISCHE 
PARAGRAAF VAN D'66 

De sociaal-economische paragraaf van D'66 is nooit sterk gewcest, claar is 
vriend en vijand het over eens. We zijn goed in milieubeheer, we hebben rede
lijke bijdragen geleverd op het gebied van cultuur en onderwijs, we hebben een 
onevenredig grote invloed op veranderingen van het bestel, we zijn onwrikbarc 
steunpilaren voor de individuele en collectieve vrijheidsrechten, allemaal waar, 
maar op sociaal-economisch terrein tell en we nict mee. Dat valt des tc meer op 
omclat socialisme en liberalisme juist op het sociaal-economisch beleid zoveel 
naclruk leggen. Hun aanhangers weten wat ze willen. Zij zien kans om trefzeker 
aan de hand van hun politick credo de huns inziens juistc weg te wijzen. 

Het is boeiend om bij huiselijke discus
sics waar te nemen clat clikwijls iemancl 
harder schreeuwt naarmate hij onzeke;--
der worclt van zijn zaak. Een equiva
lent vinclen we in de politick. Hoe 
moeilijker en ondoorzichtiger iets is, 
des te meer bestaat de neiging om er 
een beginsel van te maken. De onze
kerheid van waarneming en onclerzoek 
wordt vervangen door de zekerheicl van 
het dogma. Natuurlijk gebeurt clit niet 
zozeer uit liefhebberij clan wel uit 
nooclzaak. Er moet een beleicl worden 
uitgestippelcl, terwijl er onvolcloencle 
kennis en gegevens voorhanclen zijn 
om zo'n beleicl op langere termijn te 
moti veren. Dit maakt het erg ver lei
delijk om een meth0cliek die voor
namelijk intuitief is gefuncleercl te ver
heffen tot beginsel. Formeel is een 
socialistisch principe als 11 procluktie
micldelen in handen van de samen-

leving11 niet meer clan een werkwijze 
die clienstbaar is aan het beginscl van 
het "optimaliseren van de gelijkheid 
voor allen". In feite wordt clat wat 
theoretisch een werkwijze is veelal 
gehanteercl als onaantastbaar principe, 
juist omclat de theorie niet met behulp 
van waarneming en analyse is te 
toetsen. 
Een wetenschappelijke onclerzoeker 
hoeft geen uitspraken tc doen over een 
verschijnsel clat onvolcloencle is ondcr
zocht. Twijfel strekt hem tot ccr, de 
veranclerbare hypothese is hem liever 
clan de stelling, hoe koestert de 
theorie en verwerpt het heginscl. Een 
politicus moet geregeld uitspraken 
cloen over zaken waarover te weinig 
gegevens bekencl en verwerkt zijn. 
Twijfel rekent men hem aan als zwak
te, vcrancleringen in hypothesen wor
den gelhterpreteercl als vrijblijvencl-

hcicl, en als hi j er theorie!!n op na 
houclt is hij onpt·aktisch - hij moet 
zckcr zijn van zijn zaak en visie heb
ben. 

Pragmatisme 
Het veel verguil.;cle pragmatisme van 
D'66 is niet de onprincipi!!le, visie
lozc, bij de dag- Jevencle houcling die 
politieke "tegenstanders er graag in 
zien. Het is vecleer de overtuiging 
dat je (vooral in deze snel veranderen
dc werelcl) onverflauwcl moet blijven 
onclerzoeken wat de hoofdproblemen 
zijn van jouw tijd en je mag niet blij
ven richten op de probleemstelling van 
vorige generaties. Heel schema tisch 
reclcnerencl zou je kunnen zeggen dat 
er een doe! is (b. v. geluk voor alle 
mensen) en ecn weg om dat doe! te be
reiken (b. v. soc ialisme). Het gestelde 
doe! kun je dan hanteren als uitgangs
punt, c.q. beginsel, de weg er naar 
toe is een werkwijze die kan worden 
aangepast aan de oms.tandigheden. 
Helaas, zo ecnvoudig is het niet. Het 
blijkt dat het signaleren van de be
langrijkste proillemen van je eigen 
tijcl en voor je eigen toekomst vee! 
meer te makcn !JCeft met de vraag van 
het hoe dan van het waarheen. Vogels 
van diverse pol itiekc pluimage kunnen 
het wel cens wonlen over maximale 
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ontplooiing, rechtvaardigheid, rech
ten van de mens, of hoe je het ook 
wil forrnuleren. Maar het h6e, daar
van is in de praktijk van de traditionele 
politiek een principe gemaakt. H6e 
ontworstelen we ons aan de macht van 
de absoluut regerende vorst, vroegen 
men 150 jaar geleden. Z6, zei het 
liberalisme. H6e maken we een eind 
aan de schrijnende inkomensongelijk
heid, vroeg men 50 jaar later. Z6, 
zei het socialisme. Het vraagteken 
van de analyse achter het "hoe" werd 
het uitroepteken van het principe 
achter het 11 zo" . 
In een pragmatische houding nu zien 
wij de wens om de snelste weg te 
zoeken via kritisch onderzoek en een 
onbevooroordeelde ins telling, zoveel 
mogelijk ontdaan van verouderde of te 
traag met de tijd :i\1ee veranderende 
beginselen. 

Herkenning 
Hiermee wil niet gezegd zijn dat poli
tiek moet of kan worden bedreven als 
een waardevrije wetenschap. De 
''waarden" dienen echter te liggen in 
een herkenning van de problemen en 
in een prioriteitsbepaling bij de keuze 
van de weg die uiteindelijk zal worden 
ingeslagen; niet in de methode om de 
verschillende mogelijke wegen naar 
een oplossing, te analyseren. Die 
methode mag in geen geval dogmatisch 
zijn omdat hij daardoor onrealistisch 
wordt. Politiek is geen wetenschap, 
mag ook niet zo bedreven worden, 
maar mag evenmin handelen in strijd 
met gegevens en mogelijkheden die 
uit een zo objectief mogelijke weten·
schappelijke analyse volgen. 
\Vij hebben een economisch systeem 
opgebouwd waarbij moderne industrie
en grote hoeveelheden massaconsump
tiegoederen afleveren, die uiterst 
goedkoop zijn, maar die na luttele 
jaren hetzij zijn versleten, hetzij uit 
de mode zijn geraakt. Hierdoor is in
derdaad de aanschaf van nieuwe pro
dukten binnen bijna ieders bereik ge-

. komen. Maar de prijs per gebruiks-

1

. jaar is aanzienlijk hager dan nodig is; 
de met de produktie en consumptie ge
paard gaande milieuverontreiniging 
dreigt ons te verstikken, en de be-
langrijkste grondstoffen dreigen bin
nen enkele tientallen jaren (of reeds 
eerder!) uitgeput te raken. 
Het is duidelijk dat de Nederlandse in
dustrie hierin niet zo maar verande
ringen aan kan brengen zonder grate 
kans te lopen de markt aan buitenlandse 
concurrenten te verliezen en daardoor 
in zijn bestaan te worden bedreigd. Dit 
zou de Nederlandse gemeenschap van 
een vitaal stuk potentieel beroven. 
Meer direkt zou de werkgelegenheid in 
gevaar komen en de Nederlandse con
sument/werknemer ten opzichte van 

! zijn buitenlandse collega onredelijk 

I

. worden benadeeld. 

Conclusie 
1 De conclusie moet wel zijn dat het 

huidige produktie/ consumptiesysteem 
behept is met grote fouten. Een jaar 
of dertig lang (vanaf de crisis) zijn 
deze fouten versluierd geweest door
dater een geweldige consumptie
achterstand van het "proletariaat" was 
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in te halen. Nu treden ze aan het licht. 
Helaas is nog niemand er in geslaagd 
om een blauwdruk te maken voor een 
economisch systeem waarvan kan wor
den aangetoond dat het minder fouten 
heeft. Het maken van zo'n blauwdruk 
voor het komende tijdperk van de 
kringloopeconomie is urgent. 
Tegen deze achtergrond gezien is het 
geen wonder dat D'66 niet zo gemak
kelijk een sociaal-economisch pro
gramma uit de mouw schudt. Onder
wijs, cultuur, vrijheidsrechten, het 
zijn elementen van het menselijk be
staan die een directe koppelin'g hebben 
met het te bereiken doel: optimale 
ontplooiing. Daarom ook speelt op de
ze gebieden bij andere politieke denk
wijzen het beginsel niet zo'n in het 
oog springende rol. Maar voor het 
dienstbaar maken van het sociaal
economisch beleid aan optimale ont
plooiing van alle mensen falen alle tot 
nu toe bekende systemen. Het vol
strekte staatsdirigisme leidt o. a. tot 
achterblijven van de welvaart en tot 
in perking van de particuliere vrijheid. 
Kapitalisme leidt o. a. tot onrecht
vaardigheid en tot een in feite be
lachelijk systeem van verspilling, dat 
met vrijheid evenmin veel heeft te 
maken. Galbraith beschuldigt zijn 
collega's-economen er van weinig van 
de economische structuur van samen
leving te begrijpen. Is het dan een 
wonder dat politici hun sociaal-econo
mische visie grondvesten op een be
ginsel? 

Doelstelling 
Het is voor D'66 ondenkbaar dat het 
zijn sociaal-economisch paragraaf zou 
kunnen opvijzelen door een dogma
tischer houding ten opzichte van de 
produktie- en consumptieprocessen 
aan te nemen. Maar er is weinig be
zwaar tegen -nee, het lijkt ons wense
lijk - dat er een doelstelling voor de 
langere terrnijn wordt geformuleerd. 
Dit is iets wezenlijk anders dan een 
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programma; je zou het bijna een be
ginsel mogen noemen. Het onder
scheidt zich echter daarin van een he
ginsel dat de formulering van de du~,_~
stelling gebaseerd is op een flexibele 
analyse van de hoofdproblemen, maw. 
dat in 1971 de doelstelling is ge
baseerd op de belangrijkste problemen 
in 1971, op de te verwachten proble
men van de toekomst ook, maar niet 
op de problemen van het verleden. 
Bovendien verschilt het van een be
ginsel omdat we van meet af aan be
seffen dat de problemen over tien 
jaar anders zullen zijn dan nu, en dat 
de manier waarop we ze moeten aan
pakken, vooral waar het de economi"" 
sche structuur betreft, niet voor de 
zeer lange termijn kan worden vastge
legd. Voor zover we thans kunnen be
oordelen bestaat er geen economisch 
systeem met eeuwigheidswaarde. Wat 
dat betreft onderscheidt de economie 
zich niet van andere maatschappelijke, 
filosofische of psychologische stelsels. 
Na de era die gekenmerkt werd door 
de groei, naderen we de era van de 
begrenzing, van het halt. Bevolking, 
ene rgiever bruik, afval produktie, 
ruimte, op vele gebieden kor•en de 
grenzen in zicht. Het huidige systeem 
is gebaseerd op expansie, op toename 
van de produktie en de consumptie. 
Met dit systeem kunnen we niet meer 
doorgaan. D'66 heeft zich nimmer 
vastgelegd op een sociaal-economisch 
beginsel en is daarom bij uitstek ge
schikt om nieuwe wegen in te slaan. 
De weg naar het doel moet zich ken
merken door een wetenschappelijke 
aanpak, moet gebruik maken van 
moderne onderzoektechnieken, van 
discussie met vooraanstaande denkers 
van onze tijd. Door op deze wijze het 
probleem niet bij de staart maar bij 
de kop te vatten, kan en moet de 
sociaal-economische paragraaf uit
groeien tot een van de belangrijkste 
van ons programma. 

GROEI EN GRENS 
Een oude geschiedenis verhaalt van een Chinees die iedere dag een poosje ver
toeft aan de rand van een heldere, vriendelijke vijver. Op een dag ontwaart hij 
een eendekroosje. De volgende dag blijkt het zich verdubbeld te hebben en weer 
een dag later zijn het er vier. Zo gaat het door. Iedere dag verdubbelt zich het 
aantal kroosjes. Hoewel de Chinees vindt dat ze er zijn schone vijver niet mooier 
op maken, is hij niet ongerust. Wat betekenen enkele honderden, duizenden, tien
duizenden kroosjes op de hele vijver? Na vele we ken ziet hij dat het wateropper
vlak voor 12,5% is bedekt met kroos. Nog vermoedt hij geen onheil. Het over
grate deel van de vijver blikkert onbezoedeld in het zonlicht. Des te groter is zijn 
ontzetting als hij 3 (drie) dagen later moet vaststellen dat de vijver vol is. 

Dat is het verraderlijke van exponen
ti~le groei. Lange tijd lijkt er niets 
aan de hand te zijn en ineens is het 
m ;s. Onherstelbaar mis. Het enige 
wat de Chinees had kunnen doen was 
het tijdig stoppen van de groei van het 
kroos. Want als hij door een techni
sche ingreep zijn vijver ineens twee
maal zo groat kon maken, dan was 
~~n dag later ook die vergrote vijver 
vol. 

Haast ongemerkt zijn wij met onze 
wereld in die paar laatste dagen te
recht gekomen. Als we de dag van de 
Chinees vertalen in 2o a. 40 jaar dan 
kunnen we het eendekroosje vervangen 
door: bevolking, energieverbruik, 
vraag naar voedsel, of afvalproduktie, 
en het open deel van de vijver door de 
grondstoffenvoorraad. 
Zoals de vijver zijn grenzen heeft, 
he eft ook onze planeet die. De hoeveel-
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heid voedsel die de aarde kan opleve
ren wordt begrensd door de hoeveel
heid in cultuur te brengen grond (3, 5 
mld ha). De afvalproduktie wordt be
grensd door de opnamecapaciteit van 
de natuur voor afval. Het grondstoffen
verbruik wordt begrensd door de tegen 
redelijke kosten winbare voorraden. 
Het energieverbruik wordt op verschil
lende manieren begrensd. Locaal, om
dat bij de omzetting van fossiele of 
nucleaire energie in electrische, 
principieel steeds een aanzienlijke 
fractie in warmte wordt omgezet -
door de toelaatbare stijging van de 
temperatuur van het koelwater van 
centrales ( o. a. rivieren). Minder lo
caal of zelfs mondicaal door beihvloe
ding van het klimaat of zelfs door het 
smelten van de pol~ire ijskappen, om
dat eveneens principieel uiteindelijk 
alle gebruikte energie in warmte 
wordt omgezet. Het is duidelijk dat 
door deze grenzen ook de totale be
volkingsdichtheid aan een grens is ge
bonden, 

Feiten 
Is het nu werkelijk zo erg, kan men 
vragen: Zijn we niet ver van de gren
zen verwijderd? Men denke aan de 
Chinees. In~~ns is het zover. 
Enkele feiten: 
* Bij voortzetting van de huidige groei 

is de voorraad winbaar kwik binnen 
13 jaar uitgeput en, gezien de manier 
waarop wij ermee omspringen, red
deloos terechtgekomen in de oceanen. 
Het load zou op zijn binnen 15 jaar, 
zink binnen 17, tin binnen 19, koper 
binnen 28 jaar. 1) 

* Indien we vandaag zouden stoppen 
met het vervaardigen van DDT zou 
deze giftige stof tach nog tot 1981 
blijven toenemen in onze lichamen. 
Pas in l!l:i5 zouden we terug zijn op 
het peil vail 1971. 2) 

* Bij voortzetting van de huidige groei 
moeten we tegen het einde van de 
eeuw per jaar in Nederland oprui
men: 800. 000 autowrakken en 
7. 000. 000. 000 kg vuilnis, nog afge
zien van een enorme hoeveelheid 
chemisch afval. 3) 

* In de afgelopen 7 0 jaar is het kool
zuurgehalte van de atmosfeer met 
10 ~ 15% toegenomen. Voor het 
restant van deze eeuw wordt een 
stijging met 25% geschat. 4) 

* Er is hiermee verbonden een waar
neembare daling van de helderheid, 
die op een nog onbekende manier ge
correleerd is met de aardtempera
tuur. Ook wordt de temperatuur van 
het aardoppervlak beihvloed door 
verbrandingsprodukten van straal
motoren in de hoge luchtlagen. Nie
mand kan nog precies voorzien welke 
invloed dit heeft op de ijskappen (be
vriezen of verdrinken ?) . 5) 

* Het technisch kunnen van de mens is 
zeer eenzijdig. Ook al plaatsen we 
een man up de maan, de prestatie 
van een eenvoudig groen blaadje, 
dat zonder afval te producer en sui
ker en vele andere stoffen kan rna
ken, kunnen we niet evenaren. 

* De bevolking in de ontwikkelings
landen groeit driemaal zo snel als 
de Amerikaanse, maar een Ameri-
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kaanse baby zal gedurende zijn leven 
een vijfentwintig maal zo grate aan
slag doen op bodenschatten, energie
voorraad e. d. als een baby geboren 
in een ontwikkelingsland. 6) 
De veel gehoorde opmerking dat be
volkingstoename in de Westelijke 
industrielanden niet zo bezwaarlijk 
is komt daardoor in een vreemd dag
licht te staan. 

* De verdubbelingstijd van de wereld
bevolking is op het ogenblik 32 jaar 
en deze tijd wordt steeds korter. 

Groei 
ExponentHlle groei. Hoe snel het in
eens kan gaan weten we uit eigen waar
neming. Hoeveel oppervlaktewater is 
de laatste paar jaar ongeschikt gewor
den om in te zwemmen? Waar komen 
plotseling al die afvalproblemen van
daan? Is de stank in het spitsuur in de 
grate steden niet sprongsgewijs on
dragelijker geworden? 
Een eenvoudig rekensommetje toont 
aan dat er geen enkele oplossing is be
halve het drastisch afremmen van de 
groei van bevolking en verbruik. 

Andere maatregelen helpen niet noe
menswaard ..; denk maar aan het ver
dubbelen van de grootte van de vijver. 
Evenmin kan een verdubbeling van de 
voedselproduktie, van de afvalver
werking, van de grondstoffenvoorra
den, ons uit de brand helpen. Een 
aantal meren op aarde zijn dood. Als 
we de exponenti!lle groei niet stoppen 
zullen alle anderen, en de zee'l:ln, in 
ijltempo volgen. 
Het is bekend uit de natuurkunde dat 
ieder verschijnsel dat exponentWle 
groei vertoont op een voorspelbaar 
moment tegen een grens oploopt en 
drastisch van karakter verandert. Dat 
dit ook onze samenleving te wachten 
staat is aangetoond door het werk van 
de z.g. "Club of Rome". 7) .Hun 
computerberekeningen Iaten zien dat, 
tenzij het groeibeleid op zeer korte 
termijn grondig wordt omgebogen, 
omstreeks het jaar 2030 een cata
strofe ontstaat door uitputting van na
tuurlijke reserves, voedseltekort en 
overmatige milieuverontreiniging. 8) 
De bevolking neemt dan snel af. Wie 
het overleeft staat bittere armoede en 
ontbering te wachten. Anders dan 
onze voorouders, die voor hun be
staan vochten op een vruchtbare aar
de, in 7 00 miljoen jaar evolutie vol
gepropt met minerale brandstoffen, 
rijk voorzien van delfstoffen, zullen 
zij uitzichtsloos ploeteren op een vuil
nisbelt. Het zijn onze kleinkinderen 
die dit lot treft. Z6 dichtbij is het al. 
Helaas is dit geen science fiction, 
maar aantoonbare, keiharde werke
lijkheid. Echter, n6g is het niet te 
laat. Als de mens zijn vernuft, zijn 
technisch kunnen en organisatietalent 
richt op deze problematiek, zijn er 
oplossingen mogelijk. Ook dat tonen 
de computerberekeningen aan. 

Leermeester 
Behalve het drastisch afremmen van 
exponentHlle groei is het nodig kring
loopprocessen op gang te brengen, 
resp. te herstellen. De natuur kan 
onze leermeester zijn. Enerzijds is 
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de natuur dynamisch. Er is groei, 
bloei, af.sterving en verrotting. Er is 
een enorme varH!teit in soorten, in 
planten en dieren, in weer en wind, 
in kleur en klank, in levensduur en 
wijze van voortplanting. Anderzijds 
is de natuur statisch. Veranderingen 
in klimaat, ontwikkelingen van nieuwe 
levensvormen, het ontstaan van ber
gen, zee!ln, vegetatietypen, gebeuren 
uiterst langzaam. Dat is het geheim 
van de kringloopprocessen: alles ver
andert maar keert via een kringloop
proces terug naar het oude. 
De mens nu loopt men oliefantspoten 
door dit delicate evenwicht. Eeuwen
lang hebben we volstaan met lokale 
beihv loeding va'n de natuur, nu stelt 
de techniek ons in staat de natuur in 
zijn totaliteit in de war te brengen. 
We brengen essenti~:Jle verstoringen 
aan in de evenwichten van oceanen, 
dampkring en bodem. De landbouw
pesticiden, gebruikt in India, vind je 
terug in een pinguin op Antartica. 
Vele plant- en diersoorten hebben we 
a! van de aardbodem weggevaagd. We 
zijn hard bezig door onze roofbouw 
op de grond nieuwe woestijnen te 
scheppen (zoals trouwens ook in het 
verleden door menselijk toedoen wel 
is gebeurd). 5). Iedere bioloog, geo
loog, paleontoloog, kan aan de hand 
van voorbeelden aantonen dat het ver
storen van kringloopprocessen 
desastreuze gevolgen kan hebben. 
Daarom moet het devies voor de toe
komst zijn: stop de groei en herstel 
de kringloopprocessen. 
Behalve voor het ecologisch evenwicht 
zijn kringloopprocessen ook noodzake
lijk om de dreigende uitputting van de 
verschillende crtsen te voorkomen en 
om de vuilnisbelt minder snel te laten 
groeien. Laten we vooral beseffen dat 
onze huidige vorm van produktie van 
industril:lle goederen uit grondstoffen 
nog in het stadium is van de aller
primitiefste landbouw van nomaden: 
uitputten en verder trekken. Duizen
den jaren oude verworvenheden als 
het sabbatja of het drieslagstelsel 
moeten nog voor de industri!lle pro
duktie worden uitgevonden en inge
voerd. 
Als we kernreacties buiten beschouw
ing laten zegt de wet van behoud van 
massa dat er gecn enkel atoom, van 
welk element ook, verloren ka,n gaan. 
Ondanks ons zorgeloze verhruik van · 
load, ijzer, tin e. d., is alles lood, 
ijzer, tin, die ooit op onze planeet 
was nog steeds aanwezig (afgezien van 
de verwaarloosbare hoeveelheid, die 
we de ruimte inschieten). 
Maar waar is het nu? Geloosd in de 
oceanen, gedumpt in oude mijnschach
ten, gebonden in moeilijk afbreekbare 
chemische verbindingen vermengd 
met biologisch afval, verstopt onder 
tennisbanen en torenflats. De meeste 
elementen zijn door onderzoek, met 
wat extra kostcn en een betere organi
satie, best terug te winnen, als we 
minder onverschillig zouden staan 
t. o. v. onze afvalproduktie en -ver
werking en t. o. v. de roekeloze ver
spilling. 

Beslissingen 
De politieke en maatschappelijke be-
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ilissingen en maatregelen, nodig om 
le twee doeleinden "stop de groei" en 
'herstel de kringloopprocessen" te 
bereiken, zijn enorm. Het moet ech
ter gebeuren, dat zal ieder die enige 
solidariteit met de toekomst voelt, 
toegeven. Dat betekent een diepgaan
de verandering van ons op consumptie, 
expansie en roofbouw gerichte beleid. 
Het betekent dat de geringe stijging 
\'an de materHlle welvaart die nog 
toelaatbaar is, voor het grootste dee! 
ten goede zal moeten komen aan hen 
die hier en in de derde wereld een 
achterstand hebben. Het zal proble
men geven met de rentabiliteit van 
kapitaalintensieve ondernemingen in 
de delfstoffensektor, met de behoefte 
van de op vernieuwing en vervanging 
ingestelde consument, met onze hele 
mentaliteit. 
Toch moet het geb~uren. 
Kunnen we daarmee in ons kleine land, 
vastgebakken aan de economic van de 
rest van de wereld, een begin maken? 
Over die vraag handelt het volgende 
artikel. 

Ref.l)P.R. EhrlichenH. Ehrlich, 
Population Resources Enviro
nement, Freeman and Company, 
San Francisco 1970, p. 60. 

2) D. L. Meadows, Testimony 
before Senate Subcommittee on 
Air and Water Pollution in 
support of Senate Bill 1113. 

3) Chemisch vuil onberekenbare 
bedreiging, de Volkskrant 
11-9-1971. 

4) R. L. Zielhuys, Tijdschr. v. 
Soc. Geneesk. 47 nr. 14 
(1!169) 439, Amsterdam. 

5) E. Bartels, Mens Biosfeer, 
Bres/PlanHe 21 (1970) 16. 

6) Donella H. Meadows, Testi
many before the Education 
Committee of the Mass, Great 
and General Court on behalf of 
House Bill 3787. 

7) The Club of Rome, Phase One, 
Dynamics of Global Equili
brium, System Dynamics 
Group, M.I. T. (April, 1971) 

8) J. Randers, The Club of Rome, 
The Dynamics of Solid Waste 
Generation, System Dynamics 
Group, M.I.T. (.June 1, 1971). 

Politiek voor de boekenplank 

Grondwet. 

De grondwet in zijn huidige vorm be
hoeft op een aantal punten wijziging en 
aanpassing. In "Een voorstel tot wijzi
ging" van dr. H. Th. Ambagtsheer (Boom
Meppel, kosten zeven-vijftig) wordt de 
structuur en de systematiek van het be
langrijkste staatsstuk haarfijn uit de 
doeken gedaan. Hij voegt er-in hoofd
lijnen- een nieuwe concept grondwet 
aan toe. 
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VAN VERSPILLING TOT 
KRINGLOOPECONOMIE 

In de voorgaande artikelen is gewezen op .de eindigheid van de aarde. Het eindige 
bewoonbare aardoppervlak, de beperkte mogelijkheid tot voedselproduktie, de 
begrensde grondstoffenvoorraden, de beperkte opnamecapaciteit voor Iucht-, 
water en bodemverontreinigingen, enz. enz. 
De vraag is gesteld of het mogelijk is om zonder al te grot~ schokken en zonder 
ontoelaatbare onrechtvaardigheden te komen van een steeds roekelozer verspil
lingseconomie tot een in evenwicht zijnde kringloopeconomie. 
Het spreekt vanzelf dat een dergelijke overgang bijzonder grate problemen met 
zich meebrengt. Die problemen worden nog verscherpt door het feit dat de wereld 
is opgedeeld in enerzijds zelfstandige, maar door de wereldhandel sterk gekop
pelde nationale of supra-nationale (EEG) eenheden. 

Tenzij zeer voorzichtig wordt gema
noeuvreerd is bij eenzijdig handelen 
binnen zo'n eenheid het gevaar groat 
om economisch onder de voet te wor
den gelopen. Moeilijkheden die zich 
zouden voordoen zijn h. v. : 
- het teruglopen van de werkgelegen

heid; 
- het gevaar van huitenlandse concur

rentie en daarcloor het gevaar voor 
de continuiteit van het ook in de toe
komst van vitaal helang zijnde in
dustriClc potentiecl. 

En verder als problemen van tneer 
psychologischc aard: 
- hct wennen aan het idee dat ook zon

der voortdurende groei ecn samen
leving vitaal en gezond kan zijn; 

-- het genoegen nemen met langzamer 
groei van de materil:lle welvaart 
(waarvoor in de plaats kan komen 
niet-materi!ele welvaart). 

Voorlopig zien we daarom even af van 
de extra mocilijkheden die lands
grenzen met zich meebrengen en doen 
een paging enkele aspecten van de 
mondiale problematiek aan te geven. 

Bruto Nationaal Produkt 
Als belangrijkste waardemeter voor 
de ·stand van onze economie wordt ge
hanteerd het BNP. Hoe groter dit is 
en hoe sneller het groeit, des te rijker 
worden we geacht te zijn, resp. te 
worden, en des te beter vinden we 
dientengevolge dat onze economie 
functioneert. Is dit juist? 
Onder het BNP wordt verstaan de to
tale nationale produktie van goederen 
en diensten. Dat dit een zeer mislei
dende, zelfs gevaarlijke waardemeter 
is, mag blijken uit het volgende voor
beeld. We kiezen hiervoor eenvoudig
heidshalve niet een land als Nederland 
met zijn ingewikkelde handelsstruc
tuur, maar de Verenigde Staten, om
dat de vee! geslotener economic daar 
de redenering aanzienlijk vereen
voudigt. 
Stel dat de A merikaanse autoindustrie 
per jaar 20 miljoen auto's :l J 10. 000 
produceert (dus totaal voqr J 200 mid) 
en die op de eigen markt afzet. Stel 
verder dat deze procluktie uitsluitend 

client ter vervanging van auto's die na 
vijf jaar zijn versleten. Het totale 
park van 100 miljoen auto's zou dan 
nieuw een waarde van f 1000 mld ver
tegenwoordigen. Om de betekenis van 
het BNP te illustreren nemen we nu 
aan dat de levensduur van de auto's 
wordt teruggebracht tot slechts Mn 
jaar en dat de Amerikanen evenveel 
auto blijven rijden als vroeger. Dat 
kan aileen als de produktie per jaar 
vijf maal zo groot wordt, waardoor 
echter de prijs per auto (ten gevolge 
van de grotere series\_ zeker niet meer 
dan een factor 2 zakt ) . 
Als we deze factor 2 even aanhouden 
wordt dus in de nieuwe situatie de 
prijs per auto f 5000, -. 
De bijdrage van de Amerikaanse auto
industrie aan het BNP is nu gestegen 
van f 200 mld tot 100 miljoen x 
f 5000 = f 500 mld. Als door de ver
hoogde produktie in de autoindustrie 
niet op belangrijke plaatsen elpers 
werkkrachten worden onttrokken zijn 
de Amerikanen, volgens deze waarde
meter althans, aanzienlijker rijker 
geworden 2) . En dit is nog niet alles. 
Immers, Iaten we aannemen dat het 
opruimen van een autowrak f 100 kost, 
dan waren er in de oude toestand (5 
jaar levensduur) jaarlijks 20 miljoen 
auto's op te ruimen, wat slechts f 2 
mld tot het BNP bijdroeg, terwijl de 
verkorte levensduur deze bijdrage 
doet stijgen tot f 10 mld per jaar. 
Als we de zaak van de kant van de ge
bruiker bekijken, die in wezen door 
zijn auto de functie "individueel ver
voer" koopt (waarbij we gemakshalve 
even afzien van de prestigefunctie van 
de auto) dan zal hij bij een aanschaf
prijs van f 10. 000 en vijf jaar levens
duur, f 2000 per jaar afschrijven. 
Voeg daarbij f 500 reparatiekosten 
per jaar, dan besteedt hij f 2. 500 per 
jaar aan zijn auto. In ons extreme 
voorbeeld (aanschafp.rijs f 5. 000, af
schrijving in 1:\1:\n jaar, geen reparatie 
en onderhoud) wordt dit f 5. 000, - dus 
tweemaal zo duur. U iteraard zou een 
omgekeerd effect optreden als we de 
auto's een levensduur van bv 20 jaar 
konden geven, vooral als ze daarbij 
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zo waren geconstrueerd dat reparatie 
en onderhoud slechts sporadisch nodig 
zou zijn en in voorkomend geval snel 
en efficient kon worden uitgevoerd 
(wat technisch tegenwoordig bepaald 
mogelijk is) . 
Bij gelijkblijvende vervulling van de 
functie individueel vervoer zou in dat 
geval het BNP dalen. 
Uit dit, ter illustratie van het principe 
bewust extreem gekozen voorbeeld, 
kunnen we verschillende conclusies 
trekken: 

1) Het BNP is, voor zover het betrek
king heeft op de produktie van 
goederen, een maat voor de hoe
veelheid van de produktie en niet 
voor het door de produktie verkre
gen nut. Met andere woorden, het 
meet slechts de snelheid waarmee 
ruwe grondstof ~ .,rdt omgezet tot 
produkt. 

2) De diensten, nodig om de negatieve 
effecten van de produktie, zoals 
schade toegebracht aan het milieu, 
ongedaan te maken, worden positief 
in het BNP gesteld. 

Het is duidelijk dat het BNP geen goe
de maat is voor de wezenlijke welvaart 
(laat staan het welzijn) . Het is een 

overolijfsel uit de tijd van materiele 
armoede en een onuitputtelijke, on
eindigde aarde 3) . 
Wij zijn in de geihdustrialiseerde Ian
den in een fase gekomen waarin met 
recht de vraag kan worden gesteld of, 
zeker voor de beter gesitueerde helft 
van de natie, verdere stijging van de 
materiele welvaart nog nuttig en zin
vol is, zeker als deze stijgende wel
vaart wordt afgewogen tegen de prijs 
die het nageslacht er voor zal moeten 
betalen. Bovendien zijn we voor wat 
betreft de techniek in een fase gekomen 
waarin een aantal van onze goederen 
nauwelijks te verbeteren zijn. Het is 
praktisch zinloos en op grond van on
aanvaardbare bijverschijnselen niet 
aan te bevelen, om sneller te vliegen 
dan het geluid. Higher fi dan high fi 
is aileen nog door meetinstrumenten 
en niet meer met het oor te constate
ren en dus zinloos. Een koelkast kan 
niet meer doen dan de temperatuur 
laag houden en de wanden zijn al niet 
veel dikker dan blik. Het is niet nodig 
de p. k. 's of de rij-eigenschappen van 
een auto te verhogen; hij kan hoogstens 
veiliger worden en de lucht minder 
verontreinigen. 

BrutoNat;FunctieVervulling 
we hebben behoefte aan een maatstaf 
die meet in hoeverre het wensenpak
ket, de functies die door gemeenschap 
en individu worden gewenst, vervuld 
worden. Deze maatstaf zouden we kun
nen aanduiden als Bruto Nationale 
Functie Vervulling (BNFV). Een auto 
die 20 jaar meegaat zal viermaal zo
veel bijdragen tot de BNFV als een 
auto die slechts 5 jaar meegaat, hoe
wei zijn aanschafprijs bij de wetmatig
heden van de huidige economie slechts 
anderhalf a. tweemaal zo groot zou 
zijn. Om de levensduur te vergroten 
zullen reparaties nodig zijn - de 
kosten daarvoor zullen natuurlijk van 
de BNFV moeten worden afgetrokken. 
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Ret nuttig effect van deze reparaties 
is imn,ers reeds in rekening gehracht 
doordat ze bijdragen tot verlenging 
van de levensduur van de auto. Het
zelfde geldt voor de kosten die nodig 
zijn om de milieuvervuiling, waar
voor de auto verantwoordelijk is, te 
neutraliseren. 
Het BNP wordt in geld uitgedrukt; voor 
de BNFV is dat moeilijker. Toch wil
len we, voor de duidelijkheid, pro
beren om, uitgaande van de huidige 
toestand, de BNFV enigszins in gul
dens te kwantificeren. 
Gemakshalve houden we ons aan het 
voorbeeld van de auto's en definieren 
een "standaardauto". We kiezen daar
voor een auto die 
- bij aanschaf f 10. 000 kost 
- individueel vervoer van een bepaalde 

kwaliteit levert 
- vijf jaar meegaat zonder reparaties 
- na vijf jaar ineens een nuttoloos, 

doorgeroest wrak is. 
We stellen nu dat deze standaardauto 
f 10.000 aan het BNFV bijdraagt. Een 
auto die, door het gebruik van hetere 
material en en door bet ere afwerking, 
20 jaar meegaat, draagt in eerste in
stantie 4 x f 10. 000 = f 40. 000 bij aan 
de BNFV. Hij zal in die 20 jaar echter 
wel eens gerepareerd moeten worden, 
stel in totaal voor f 6. 000. Dit moet 
eerlijkheidshalve worden afgetrokken, 
zodat de totale bijdrage aan de BNFV 
f 34.000 is. Volgens de huidige wet
ten van de economie zou de aanschaf
prijs van deze kwaliteitsauto ongeveer 
2 maal hoger zijn dan die van de 
standaardauto, dus f 20.000. We kun
nen concluderen dat van de f 34. 000 
die de kwaliteitsauto bijdraagt aan de 
BNFV er 20. 000 aan de autofabriek 
kunnen worden toegeschreven en 
14. 000 aan de reparateur. Uit dit 
voorbeeld blijkt dat reparaties wel 
degelijk positief bij het BNFV geteld 
kunnen worden. 
Ook is duidelijk dat de BNFV van een 
op dit moment op de markt zijnde goed 
negatief kan zijn. Denk b. v. eens aan 
een sterk milieu-vervuilend wasmid
del. Alleen als de kosten om de milieu
vervuilende neveneffecten te compen
seren volledig werden gedekt door ac
cijnsen op het wasmiddel, zou de 
BNFV ervan positief kunnen worden. 
Immers, deze milieubelasting zou de 
prijs sterk verhogen. Als het publiek 
het middel toch blijft kopen vervult 
het kenneli jk een maatschappelijke 
functie, di~ ongeveer begroot kan wor
den als (sterk verhoogde) verkoopprijs 
minus de per pak te maken milieu
hygienische kosten. 
Indien er naar wordt gestreefd i. p. v. 
het BNP de BNFV te optimaliseren zal 
dit de produktie van goederen met top
kwaliteit en lange levensduur bevorde
ren. Een minimum aan reparaties en 
onderhoud en een constructie waar
door eventueel toch nodige reparaties 
efficient en goedkoop kunnen worden 
uitgevoerd, werkt gunstig op de BNFV. 

Gevolgen van het 
hanteren der B N FV 
Stel nu eens dat inderdaad de i:lNFV 
als waardemeter voor de stand en 
kwaliteit van onze economie is aan
vaard, wat hebben we dan bereikt? 
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I) Kwaliteitsverbetering van de pro-_ 
dukten wordt kwantitatief als groe1 
uitgedrukt (psychologisch zeer. be
langrijk). 

2) Door de lagere afschrijvingsquote 
neemt het materiaalverbruik (dus 
de uitputting van de natuur lij~e. r~
serves) en de milieuverontremtgmg 
a f. 

Belangrijk is op te merken dat dit dan 
is bereikt zonder dat de functionele 
beschikbaarheid van materiele goede
ren voor individu of gemeenschap is 
afgenomen (iedereen heeft in eerste 
instantie dezelfde beschikking over 
een auto als nu, aileen is gemiddeld 
het exemplaar dat hij berijdt aanzie~
lijk ouder) . we laten nu maar even m 
het midden dat de consument ook eisen 
stelt aan de mode. Dat is een prcr
bleem apart. 

Welke nieuwc. moeilijkheden halen we 
door de invoering van een dergelijke 
kwaliteitsgocderenindustrie in huis? 

1) De seriegrootte N van de produkten 
wordt kleiner en aangezien de kost
prijs per eenheid aanzienlijk min
der dan evenredig toeneemt als de 
seriegrootte afneemt, wordt de . 
omzet van aile betrokken industnen 
kleiner. Bovendien wordt de markt 
voor de industrie kleiner omdat 
minder mensen voor die duurdere 
nieuwe aanschaffingen voldoende 
geld hebbcn. Voor de fabrikanten 
en hun financiers is dit geen pret
tig vooruitzicht. 

2) Omdat de aankoop van duurder ~~~ 
worden kwaliteitsgoederen moelltJ
ker is, moet de gebruiker langer 
sparen voor hij een nieuw exemplaai 
kan aanschaffen, wat voor hem on
aangenaam kan zijn. 

Indien een land of groep van landen 
eenzijdig tot de maatregel van het be
vorderen van kwaliteitsproduktie zou 
overgaan, zijner o.a. de volgende ~d
ditionele problemen: 

1) De kwaliteitsindustri3 zal ?Jjn 
markt verliczen, omdat een groot 
deel van het publiek zal besluiten 
uit het buitenland gelhlporteerde, 
goedkoperc (zij het per gebruil~s
jaar duurdcre) g">ederen van mm
der lange lcvPltSduur te kopen. . 

2) De hierdoor dreigende ineenstortmg 
van de in<iustrie zal uiteraard fu
neste gevolgen hebben voor de werk
geleg;enheid en daardoor voor de 
geh0le samenleving. 

Mogelijke maatregelen 
We zien weer even af van nationale 
problemen en vragen ons af welke 
maatregelen de overheid zou kunnen 
nemen om ecn economic, gebaseerd 
op kwaliteitsproduktie, te stimuleren. 
Het mecst voor de hand liggen fiscale 
maatregelen. Een voorbeeld hierva~ 
is de door fiscale maatregelen gestl
muleerde produktie van kleine auto's 
in Frankrijk en Italie en van kleine 
televisietoestdlen in Japan. 
Randers 3) hecft voorgesteld om ter 
besparing van grondstoffenvoorraden 
enter vermindering van de milieu
verontreiniging een belasting op pro-
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dukten te heffen die evenredig is met 
W /L. Hierbij is W de hoeveelheid 
materiaal in het produkt die niet meer 
opnieuw kan worden gebruikt. 
Dit materiaal wordt niet teruggevoerd 
in de kringloopeconomie, put onze 
voorraden uit, verontreinigd ons 
milieu, en moet daarom worden be
last. 
L is de totale gebruiks- cq levensduur 
van het produkt. Een zekere moeilijk
heid is dat je van een nieuw produkt 
dat op de markt wordt gebracht nog 
niet weet wat zijn levensduur zal zijn. 
We zouden daarom kunnen denken aan 
een belasting die hoog is als een be
paald type net op de markt komt en 
lager wordt naarmate het type Ianger 
bestaat 4). 
Een dergelijke belasting zou sterk 
remmend werken op de invoering van 
nieuwe (gebruiks-)goederen; het zou 
anderzijds het continueren van reeds 
lang hestaande kwaliteitsgoederen be
vorderen. 

In nationaal kader 
!let invoeren van een belasting als 
hierboven aangegeven in Nederland ai
leen, stuit o. a. op moeilijkheden i. v. 
m. afspraken binnen de EEG. We stre
ven naar verdwijnen van grenzen, op
heffing van handelsbelemmeringen, 
uitbanning van isolationisme. Deze op 
zichzelf wenselijke tend ens maakt het 
vrijwel onmogelijk om eenzijdig het 
Nederlandse economische bestel om 
te buigen. 
De eerst noodzakelijke aanpak is dan 
ook om contact te zoeken met langs 
dezelfde lijnen denkenden buiten Ne
derland. Wij zouden bv het initiatief 
kunnen nemen voor een internationaal 
congres, waar vooraanstaande denkers 
van onze tijd voor worden uitgenodigd. 
We kunnen proberen er over te denken 
hoe je de consument m~~r kwaliteits
en minder modebewust kunt maken: 
Nederland kwaliteitsland. 
Bepaalde wettelijke maatregelen zou
den in nationaal kader mogelijk zijn, 
bv. de verplichting voor bedr ijven om 
een "massabalans" bij te houden 5). 
We zouden kunnen beginnen met van 
overheidswege het terugwinnen van 
schaarser wordende grondstoffen te 
stimuleren, hetzij via scherpere ver
ordeningen op de afvalverwerking, 
hetzij via premieregelingen. 
Het is bijna ondenkbaar dat ons stel
sel van ondernemingsgewijze produk
tie gehandhaafd kan blijven, ook al 
werd het door wetgeving in bepaalde, 
tegen verspilling en milieuveront
reiniging gerichte ban en geleid. 
Socialisme in zijn huidige vorm als 
alternatief voldoet evenmin - ook in 
socialistische Ianden is de problema
tiek als hier beschreven levensgroot 
aanwezig. Het Bajkalmeer is veront
reinigd en ook de Chinezen gebruiken 
titaan. 
Welke maatregelen er ook genomen 
worden, er zullen geweldige proble
men komen op het gebied van rentabili
teit, investeringen, werkgelegenheid, 
ed. Het lijkt er echter op dat we al de 
een (lf andere crisis naderen, omdat 
we ook al zonder bewuste ingreep ter 
VOOrkoming van verspilling de ontwik-
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keling van de economic niet meer in 
de hand lijken te hebben. Deze crisis 
is ongetwijfeld van geheel andere 
aard dan die van het eind van de twin
tiger jaren, maar er is geen garantie 
dat hij minder ernstig wordt. Grote 
gebeurtenissen werpen hun schaduwen 
vooruit. Grote veranderingen in eco
nomische stelsels ook? Laten wij in 
D'66 niet bang zijn onconventioneel te 
denken, ook niet op het sociaal-econo
mische gebied. Er is veel denkwerk 
nodig en het moet snel gedaan worden. 

Dankwoord en oproep 
Wij realiseren ons dat op de boven
staande allereerste opzet van enkele 
gedachtenlijnen vee! kritiek mogelijk 
is. Van een aantal constructief-kriti
sche opmerkingen over het manuscript 
van enige !eden van de werkgroep 
technologic is al dankbaar gebruik ge
maakt. Mochten andere D'66-ers (of 
niet-D'66-ers) zich aangetrokken 
voelen tot het meedenken over deze 
materie dan verzoeken wij hen zich te 
melden bij Mevr. C. Noothoven van 
Goor-Tellegen, Leeuweriklaan 14, 
Eindhoven. 

1) Dit geldt uit een voor industri~le 
rnassaproduktie geldende relatie 
tussen de kostprijs p per produkt en 
de seriegroottc N, die zegt dat in 
het gunstigste geval bij vergroting 
van de serie, p daalt volgens de 
de relatie pa 1/n 1/3. 

2) Bij een overspannen arbeid~rnarkt 
zou niet de volledige verhoging van 
de autoproduktie ten goede komen 
aan het BNP, orndat elders minder 

BEDREIGINGEN 
VAN HET 
MENSDOM 
OP AARDE 

door Chr. A. van Gorkum 

De ouderdom van de aarde blijkt ± 
4, 6. 109 jaar oud te zijn. Radio metri
sche ouderdomsbepalingen aan mine
ralen, doen we via verschillende me
thoden, welke berusten op het feit dat 
verhoudingen van isotopen van bepaal
de elementen welke voorkomen op de
ze planeet veranderen. 
In dit verband maken we gebruik van 
halveringstijden die bekend zijn en 
welke we op kunnen zoeken in een pe
riodiek systeem der elementen. 
Bi~voorbeeld: de uranium isotopen 
23 U en 235u zijn radioactief en ver
vallen met verschillende halfwaarde
tijden. 
Zo is de halseringstijd van 

23 U - 4, 51. 109 jaar 
en van 235u - 7, 13. 108 jaar. 
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zou worden geproduceerd. Toch 
zou het effect in grote lijnen het
zelfde blijven. Een korte levens
duur stelt lagere eisen aan de pro
duktiemethode (tolel'anties e. d.). 
Daardoor zou de verhoogde auto
produktie voor een groot deel tot 
stand kunnen komen door een ver
hoogde arbeidsproduktiviteit. 

3) Deze problematiek is de laatste 
jaren herhaaldelijk aan de orde ge
steld. Zie b. v. Hueting, E -SB van 
21-5-'69, pag. 530 en E-SB van 
21.1. '70, pag. 80, alsmede Pen. 
E-SB 53 (1968), pag. 246. 

4) The Dynamics of Solid Waste 
Generation. •J. Randers, System 
Dyn. Group, Eloane School, MIT, 
Jan. '71. 

5) Voor liefhebbers in formule: 
Bcr W (1 + j) e-t/to) 

L 

Hierin is B de belasting, L. de 
levensduur (voor nieuwe produkten 
door onafhankelijke deskundigen 
geschat), en t de tiJd die verstre
ken is sinds het produkt voor het 
eerst op de markt kwam. De groot
heid Jl is een evenredighei..:s constante 
die bepaalt hoe sterk we de invoe
ring van nieuwe modellen wensen 
tegen te gaan; t 0 bepaalt hoe lang 
we een nieuw produkt extra willen 
belasten. Voor produkten met een 
nieuwe, maatschappelijk wenselijke 
functie, zou de exponentHlle term 
kunnen vervallen (d. i. Jl =0) . 

6) Massabalans en energiebalans, 
werkgroep Gezondheidsbescherming 
en Milieubeheer, 25 aug. '71. 

Cbristiaa.n A. van Gorkum (35) werkte vijf jaar bij een laboratorium 
voor aioom- en moleculefysica en was daarna ala rekenaar verbonden 
aan de sticbtlng Isotopen Geologisch_Onderzoek in Amsterdam. Thans 
is hij medewerker aan bet ultra-centrifuge project, dat wordt verrlcht 
onder auspicil:!n van bet Reactor Centrum Nederland. 

Dat w~1~eggen dat het aandeel van 
b. v. Una 4, 51.109 jaar nog maar 
de helft van het oorspronkelijke aan
deel is. Hiernaast "2§Ben wZ3gok de 
huidige verhouding U : U. 
Door nu een spectrum te maken met 
behulp van een massaspectrometer, 
van elementen met hun isotopen van 
een mineraal, afkomstig van een 
brok gesteente waarvan we denken 
dat dit heel oud is, " Grand Canyon ", 
komen we de huidige ·verhoudingen 
van de isotopen te weten, 
Het in technische details treden heeft 
nu geen zin, maar op de marrier klUl
nen we dus ouderdommen aan mine
ralen bepalen. 
Behalve de Uraan- Lood methoden 
kennen we nog de Rubidium - Strori-
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tium methoden en de Kalium - Ar
gon methoden. Voor heel jonge mon
sters 11 skeletten en fossielen 11

, ge
bruiken we de Koolstof 14 ~thode. 
We gaan nu-het getal 4, 6.10 eens 
nader bekijken, mijn bedoeling is 
n.l. om eem reeel inzieht te krij
gen in de grootte van dit getal. 
Besehouwen we· nu de ouderdom van 
de aarde als een lijn met een lengte 
van 1000 meter, dan krijgen we het 
vole:ende, 
4, 6.109j. = 4600 000 OOOj. ~ 1000 m. 
4 600 OOOj. ~ 1 m. 
+ 1000 OOOj. ~ 0,2 m.= 20 em. 
Een miljoen jaar, zou dus overeen
komen met 20 em. op een totaal van 
1 km. Een tijdvak van een miljoen 
jaan interesseert me, omdat we we
ten dat de ouderdom' van de mens
heid ook ongeveer een miljoen jaar 
is, althans de mens in zijn oorspron
kelijke vorm. ( Komst van de homo
sapiens + 1 000 000 jaar geleden ). 
Het resultaat van deze besehouwing 
levert het volgende op: 
De tijd dat de mens de aarde be
volkt, is in verhouding tot de tota-
le ouderdom van de aarde, maar zeer 
gering. 
In verhouding is dit 0, 2 : 1000 

dus 1 : 5000 
Een tijdvak van een miljoen jaar, kun
nen we op dezelfde manier gaan be
kijken, d. i. v. met de werkelijk be
langrijke veranderingen, omtrent de 
leefbaarheid van het milieu op deze 
aarde. 
Verreweg het grootste gedeelte van 
deze miljoen jaren is milieu teeh
niseh bekeken, vrijwel onveranderd 
gebleven. Pas in de laatste eeuwen, 
is de teehniek snel vooruit gegaan 
en in de laatste eeuw met sprongen. 
We kunnen zeggen, dat we pas de 
laatste 50 jaar het leefklimaat op 
aarde aan 't verpesten zijn. 
Bekijken we nu deze 50 jaar t. o. v. 
1 000 000 jaar, wat we ook weer 
stellen op een lijn van 1000 meter, 
dan zien we: 
1000 m. ,; 1 000 000 j. 

10 em. !!: 100 j. 
5 em. ,; 50 j. 

Conelusie: De laatste 5 em, op een 
totaal van 1 km. hebben een fatale in
vloed op ons milieu. 
In verhouding is dit O, 05 : 1000 

dus 1 : 20 000 
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Eigenlijk is het zo, dat 50 jaar gele
den niemand zich nog zorgen maakte 
omtrent het vervuilen van bodem, lueht 
en water; pas het laatste gedeelte van 
deze 50 jaar is bezig ons de das om te 
doen. 
Als we in een grafiek, de tijd uitzetten 
tegen de,mate van vervuiling, dan zien 
we volgens mij het volgende verband. 

to 20 30 40 so jaur 
__ _,., .. t:Ud 

En angstig neemt de helling van deze 
stijgende lijn toe. 

Dit alles, is een eonstatering van feiten. 
Feiten, welke ons moeten verontrusten. 
Gelukkig doen ze clat ook een bepaalde 
groep mensen. De club van Ro'me is niet 
voor niets in 't leven geroepen, maar 
dit is niet genoeg. Deze problemen gaan 
de gehele mensheicl aan en met z'n allen 
zullen we er wat aan moeten doen. 
Natuurlijk, regionaal moeten we begin
nen, maar heel vlug zal dit nationaal, 
neen in E. E. G. verband en veel liever 
internationaal aangepakt moeten worden. 
Daarom is het nodig dat een ieder zich 
bewust wordt van de bedreigingen der 
mensheid. 
Niet aileen bodem, water en luehtver
vuiling bedreigen ons, ook het aantal 
bewoners op aarde kan maar niet blijven 
stijgen. 
Zo'n 100 jaar geleden maakte niemand 
zich zorgen over het aantal mensen per 
oppervlakte eenheid. De aarde was toen 
nog een sehier onmogelijk grote opper
vlakte voor z'n toemalige aantal bewo
ners. 

Ik kan nu.wel weer met getallen gaan I 

gooien, maar het komt er op neer dat I 

we een zelfde grafiek kunnen maken me 
het verband tussen het aantal aardebe-, 
woners en het besehikbare bewoonbarel 
ge bied op aarde. I 
We zien dan weer eenzelfde steeds 
sterker stijgende lijn. Ook deze lijn 

I 

is van invloed, zo niet de oorzaak, val 
verontreiniging van bodem, water en 
lueht. , 
Volgens mij is het dan ook van belang, 
dat verdere stijging van het bewoners 
aantal, vermeden moet worden. 
Hoe dat zou moeten, weten anderen 
veel beter dan ik, maar dat de gehele 
politick hier op gerieht moet zijn, is 
voor mij een zaak die als een paal bov 
water staat. 
Doen we aan het bevolkingsvraagstuk 
niets, dan is· het resultaat zo klaar als 
een klontje. We spreken nu al dat in 
het jaar 2000, de wereldbevolking ver· 
dubbeld zal zijn en dat is al over 30 
jaar. 
Het voedsel probleem komt dan nog veE 
meer om de hoek kijken, daaraan ge
koppeld de verdere verontreiniging 
van het milieu, nou ja, ik geloof dat ik 
duidelijk geweest ben. 
We zijn er namelijk niet als we zeg
gen: 11 Wat kan 't mij sehelen wat er o
ver 200 of 300 jaar gebeurd. 11 

Dit maakt men naar mijn overtuiging 
dan niet meer mee. 
Alle problemen zoals: Milieuveront
reiniging, voedselproblematiek, wo
ningnood, welvaart en verkeersmoei
lijkheden, zijn grotendeels terug te 
voeren op het aantal bewoners op de
ze wereld, waar we nu nog kunnen !e
ven. 
Uitspraken van verontruste mensen 
om mij heen als: 11 Ik ben nu 60 jaar 
en ben blij dat ik dat niet meer mee 
hoef te maken," en 11 Wat doe ik mijn 
kinderen aan door ze op deze wereld 
te sehoppen, 11 zijn reeele uitspraken 
onder de huidige omstandigheden. 
Het neemt evenwel mijn vertrouwen 
in het verstand van de mensen niet 
weg en ik blijf geloven in een kering 
der tijden, welke ten goede zal ko,
men aan de volgende generaties. 
Maar dan wordt het wel aanpakken! 

IN ZWOLLE MOET D'66 OPNIEUW BEGINNEN (vervolg van pag. 4) 

Dat het openbaar zijn van eommissievergaderingen een 
logisehe eonsequentie is van het aanvaarden van openbaar
heid als demoeratiseh beginsel heeft men in Zwolle niet 
( willen ) ontdekken, wat dan weer het gevolg is van het 
uitblijven van de beginselverklaring. 
Het was dan ook Ben Hekkert die tijdens de diseussies 
zuehtend en teleurgesteld uitriep: " wij zijn hier hetzelf
de aan het doen als wat de Jong met de nota Biesheuvel 
heeft gedaan". 
Als het moet dan moet het maar, er wordt voorbij gegaan 
aan de essentie van de zaak. 
De nota wordt nu aan de Zwolse burgerij voorgelegd. 
Mogelijk dat de diseussie onder bevolking een andere wen
ding aan het gesprek over de relatie " de burger en het 
gemeentebestuur " gaat geven. 
Hoopvol gestemd daarover zijn overigens sleehts wei
nigen. 

De interesse van de Zwollenaren voor de raadsdiseuss.ies 
was nihil. 
Had men een grote toeloop verwacht, een gesloten televisie
cireuit zorgde voor overbrenging van geluid en beeld naar 
t.v. schermen in andere zalen dan de raadszaal, het pu
bliek bleef weg. 
Een handjevol journalisten, wat ambtenaren, drie voor
lichters van het provinciaal bestuur van Overijsel en enke
le D'66 bestuursleden zorgden voor het geringe publieke 
decor bij de behandeling van de nota. 
Dit alles bewijst dat veel van het tot nu toe verzette werk 
van de Zwolse Democraten voor nicts is geweest ( behou
dens enkele incidentele sueeessen ) en dat in Zwolle D'66 
gewoon opnieuw moet beginnen. 
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