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TJA, HET KAN VERKEREN 

.Maar tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische bezwaren 
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maardie beslist, wannecrustemmen gaat. 
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Diskussie over politieke toekomst staat centraal 

KONGRES VAN 0'66 OP 
10 EN 11 MAART IN BREDA 
De Politieke Partij Democraten '66 
houdt op zaterdag 10 en zondag l1 
maart aanstaande een algemene' leden
vergadering in Het Turfschip, dat 
staat aan het Chasséveld in Breda. 
Op beide dagen begint de vergadering 
's morgens om elf uur. 
De twee belangrijkste punten van de 
agenda zijn een diskussie over de 
wijze waarop D'66 moet gaan opereren 
om met andere progressieve partijen 
een meerderheid te kunnen halen en 
een diskussie over de wijze waarop 
D'66 haar duidelijkheid in het politieke 
spanningsveld kan vergroten. 
Daarnaast moeten besluiten worden 
genomen over een aantal voorstellen 
over de grote lijnen van de interne 
partij struktuur. Ook moet worden 
voorzien in enkele vakatures in het 
hoofdbestuur, de wetenschappelijke 
stichting, de programmakommissie 
en de struktuurkommissie In elk ge
val moet één lid van het hoofdbestuur 
in funktie worden gekozen Dat is de 
vice-voorzitter, omdat A M. A. Ehren 
uit Papendrecht als zodanig zal aftre
den. Aanmeldingen voor de openge-

vallen plaatsen kunnen alleen schrifte
lijk worden gedaan bij: Dagelijks be
stuur van D'66, p/a Langestraat 61, 
Amsterdam. 
De entree voor de vergadering be
draagt voor beide dagen vijf gulden 
per persoon. Dat bedrag kan bij de in
gang van Het Turfschip worden betaald 
na vertoon van de ledenkaart of het 
dagafschrift van de giro- of bank
rekening, waaruit blijkt dat de kontri
butie over 1973 is betaald Er wordt 
nog gezocht naar een manier om de 
leden, die hun kontributie nog niet 
hebben betaald, de entree te laten be
talen. Eén dezer dagen worden de 
aksepigirokaarten om de kontributie 
te betalen naar de leden gestuurd. Zo
dra de akseptgirokaart ondertekend 
bij D'66 is binnengekomen wordt de 
ledenkaart verstuurd. 
Voor de ingang van Het Turfschip is 
een grote parkeerplaats. De logeer
kapaciteit in Breda is redelijk. De 
beste manier om een hotelkamer te 
bespreken is via de plaatselijke VVV, 
die is te bereiken .. mder het telefoon
nummer: 01600-:> ~150. 

Om meer konkrete resultaten te verkrijgen 

Werkgroep milieubeheer van 0'66 
heeft aantal nieuwe leden nodig 

door E.F. VOGELAAR 
(voorzitter landelijke werkgroep milieubeheer) 

Bij D'66 hebben het milieubeheer en de gezondheidsbescherming een hoge priori
teit. Op deze gebieden is de laatste tijd zoveel te doen, dat bii de werkgroep 
"milieubeheer en gezondheidsbescherming" een aantal leden niet alleen welkom, 
maar ook noodzakelijk is. Hoe meer leden de werkgroep heeft, hoe meer onder
werpen kunnen worden aangepakt en hoe meer resultaten mogelijk zijn. Het gaat 
er bij de werkgroep vooral om, konkrete en praktisch toepasselijke resultaten te 
verkrijgen. 

Van de vele onderwerpen die mogelijk 
zijn, houdt de werkgroep zich de laat
ste tijd vooral bezig met het uitwerken 
van het rapport van de Klub van Rome 
als onderdeel van het zogenaamde 
Terminus-projekt. Van de energie
voorziening worden de uitputtingsaspek
ten en het vervuilende karakter bestu
deerd, waaruit de volgende handzame 
aspekten zijn gelicht: 
a. efficiënter gebruik van de energie 

voor verwarmingsdoeleinden door 
een betere thermische isolatie: 

b. elektriciteitsproblemen (problemen 
met kerncentrales en afvalwarmte 
en de bestuurlijke kant van de pro
duktie en de distributie). 

Een ander probleem dat door de werk
groep kan worden aangepakt - tenmin
ste als er nog een aantal leden bijkomt -
is dat van de uitputting en vervuiling, 
veroorzaakt door andere grondstoffen 
en hun produkten zoals metaal, papier 
en plastic. Dit is mogelijk door: 
a. langere levensduur van allerlei ge

bruiksvoorwerpen: 
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b. vermindering van de hoeveelheid in 
omloop zijnde materialen (onder 
andere door normalisatie); 

c. recycling. 
Achtergrondinformatie (literatuur en 
dergelijke) over bijvoorbeeld de recy
cling is al in grote mate aanwezig. 
Daaruit blijkt onder andere, dat veel 
komponenten van bijvoorbeeld huisvuil 
opnieuw kunnen worden gebruikt: pa
pier, plastic (in verschillende soorten). 
aluminium, ijzer, zink, koper en glas 
(zowel gekleurd als niet gekleurd). 
Mensen die ervoor voelen mee te hel
pen deze onderwerpen nader uit te 
werken of aan andere onderwerpen op 
het gebied van milieubeheer en/of 
gezondheidsbescherming een bijdrage 
te leveren kunnen zich in verbinding 
stellen met: mevrouw I. Lambus
Hacquebard, Ontginningsweg 1, Op
ende (Groningen); H. Coster, UT 
Delfiaweg 7, Hoogkerk (Groningen) of 
E. F. Vogelaar, Henegouwen 26, 
Leus:~en. 



Regering geeft algemene kader; provincies en gemeenten vullen dat aan 

AAN KOMMISSARIS EN BURGEMEESTER 
KUNNEN MEER EISEN WORDEN GESTELD 

door MR M.F.F.A. DE NERéE TOT BABBERICH 
(voorzitter landelijke werkgroep staatsrecht) 

Aan een ambtenaar -- zeker een hoge -- die de overheid dient en daarvoor 
goed wordt betaald, kan die overheid eisen van bekwaamheid en geschikt
heid stellen. In in opdracht van de rijksoverheid geplaatste advertenties 
worden bij allerlei funktionarissen eisen geformuleerd. Vaak wordt daarbij 
vermeld, dat een psycho-technisch en een medisch onderzoek tot de selektie
procedure behoren. 

Een kommissaris van de Koningin 
is formeel en materieel ambte
naar; een burgemeester formeel 
niet, materieel wel. Niemand 
beschouwt het ambt van burge
::'leester als een vrij beroep. 
Daarom kunnen aan sollicitanten 
voor deze funkties eisen worden 
gesteld en zij moeten -- even-
als andere hoge ambtenaren -
aan een selektie-procedure wor
den onderworpen. 

Eisenprogramma 
Zoals de regering een instruktie 
voor een kommissaris van de 

Koningin vaststelt, zo moet de 
regering ook een programma van 
eisen met betrekking tot zijn 
persoon in het algemeen formu
leren èn publiceren. Omdat een 
kommissaris van de Koningin 
ook stemhebbend voorzitter is van 
een bepaald bestuurskollege en 
bovendien nog voorzitter is van 
een bepaald vertegenwoordigend 
lichaam --dat is geroepen dat 
bestuurskollege te kontroleren -
is het demokratisch, dat deze 
kolleges bepaalde eisen kunnen 
stellen. Deze eisen kunnen per 
provincie en per ambtsperiode 

Stellenoussch reibung 

In der Gemeinde Rossert (iiber 3000 Einwohner), Main-Taunus-Krcis, 
ist möglichst zum 1. Januar 1973 

d~e Stelle 
des hauptamtlichen Büruerme·isters 

neu zu besetzen. 

Die Amtszeit beträgt 6 Jahre, im Falle der Wiederwahl 6 bis höchstens 
12 Jahre. 

Amtsgehalt und Dienst<=lllfwandsentschädigung richten sich nach der 
Gruppe W 4 über die Bezüge der \\lahlbeamten der Gcmeinden und 
Landlueise in der derzeitigcn Fassung. 

Bewerber müssen die für das Amt erfordPrlirhe Eignung besitzen 
und sollen über Erfahrungcn in der Kommunalverwaltung verfügen. 

Bewerbungen mit den üblichen Unieriagen (Lrbenslauf, Lichtbild, 
Nachweis der bisherigen Tätigkeit, Zeugnissr und Referenzen) werden 
bis 20. 12. 1972 einschlieiHich im verschlossenen Umschlag mit dem 
Kennwort "Bürgermeisterwahl" erbeten an den 

Vorsitzendcn des BürgPrmeisterwahlausschusses, 
Herrn Karl-Heinz Moormann 
6241 Rossert, Ortsteil Ruppcrtshain, Im Kleinen Grund 9. 

Persönliche Vorstellun6 nur narh besonderer Aufforderung. 
6241 Rossert, drn 28. 11. 1972 

Der BürgermeisterwohlausschuB der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Rossart 

Zo kan het ook (in West-Duitsland tenminste): een advertentie in een dag
blad. De normale benoemingsprocedure begint en uiteindelijk wordt de 
beste kandidaat beëdigd als burgemeester. 

uiteenlopen. De kommissaris 
van de Koningin in de provincie 
Friesland bijvoorbeeld moet 
ten minste enige notie hebben 
van de Friese taal. 
De regering geeft dus het alge
mene kader, waarbij landelijke 
overwegingen -- ook die van 
politieke aard -- een rol spelen. 
Elke provincie formuleert haar 
meer specifieke eisen. Over en 
weer licht men elkaar in. Eén 
en ander moet gebeuren op het 
moment, dat er geen direkte 
vakature is. 
Ook bij de benoeming van burge
meesters moet het mogelijk 
zijn, dat de regering -- zij het 
in overleg met de provinciale 
besturen -- het algemene kader 
vaststelt. De gemeenten kunnen 
dit kader dan op hun beurt met 
meer bijzondere eisen aanvullen. 

Verwijzing 
Als er een vakature is zou de 
regering (in dit gilval de minister 
van binnenlandse zaken) een op
roep moeten plaatsen in de 
Staatscourant met een verwij
zing naar het algemene of bij
zondere kader, waarin de te be
noemen kandidaat moet passen. 
In deze oproep moet ruimte wor
den gelaten voor het noemen van 
kandidaten door derden, zoals 
op het ogenblik bijvoorbeeld ge
bruikelijk is bij de benoeming 
van hoogleraren. 
Niets staat in de weg, dat bin-
nen de sollicitatietermijn bin
nengekomen sollicitaties -- ze
ker wat de namen betreft -- met 
eventuele summiere gegevens 
ter kennis worden gebracht van 
die kolleges, die de te benoemen 
kandidaat straks moet voorzit-
ten. èJoorgaans worden voor
zitters immers gekozen. Zolang de 
(grond)wettelijke mogelijkheid 
tot verkiezing van een kommis
saris van de Koningin of een 
burgemeester er nog niet is 
moet in elk geval een procedure 
worden gevolgd, die een verkie
zing dicht benadert. 

Beleefdheid 
In dit verband is de suggestie 
van mevrouw mr E.K. Wessel
Tuinstra uit Oegstgeest -- die 
zij deed in haar interview met 
eind redakteur G. A. Spiering van 
de Democraat en gepubliceerd in 
het augustusnummer van dit 
blad van vorig jaar -- interessant. 
Waarom zou de kandidaat die graag 
voorzitter wil worden van een 
kollege van burgemeester en 
wethouders of van een kollege van 

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 
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gedeputeerde staten en derhalve 
van een gemeenteraad of provin
ciale staten deze kolleges niet 
op de hoogte stellen van dit 
voornemen? Alleen de burgelij
ke beleefdheid al eist dit. 
Of kandidaten moeten gaan 
lobbyen -- prostitueren noemen 
de Fransen dat -- moet worden 
betwijfeld. Een kennismaking 
is gewenst maar alleen door de 
serieus in aanmerking komende 
kandidaten. En dan pas in een 
laat stadium van de benoemings
procedure. 

Kwaliteiten 
Bij een kandidaat voor de 
funktie van kommissaris van 
de Koningin spelen bepaalde men
selijke kwaliteiten een grote rol. 
Hij moet bijvoorbeeld goed kun
nen luisteren en in het algemeen 
meer sekundair dan primair rea
geren. Van een burgemeester -
zeker van die van een kleine of 
middelgrote gemeente -- mag 
een meer aktieve instelling wor
den verwacht. Als maximale 
ambtsperiode kan aan een ter
mijn van negen jaar worden ge
dacht. In beide funkties speelt 
de vrouw een grote rol. Ook moet 
-- gezien het feit dat met name 
aan een kommissaris van de 
Koningin ruime belastingvrije 
mogelijkheden worden geboden 
tot representatie -- aan deze ver
gulde zijde van de medaille aan
dacht worden besteed. 

Juristen 
Alle op dit ogenblik in funktie 
zijnde kommissarissen van de 
Koningin hebben een juridische 
opleiding genoten. Vijf hebben 
ook een beroep in deze sfeer 
uitgeoefend. Vijf kozen eerder 
het beroep van burgemeester en 
één was journalist. Naast of na 
hun originaire werkkring waren 
vijf minister of staatssekreta
ris, vier waren lid van een kolle
ge van burgemeester en wethou
ders of van kollege van gedepu
teerde staten en zes waren korte 
of lange tijd lid van één van de 
beide Kamers van de Staten-Gene
raal. 
Konklusie eis(en) op erva
ringsbasis: een juridische oplei
ding vormt of vormde een goed 
uitgangspunt; bestuurlijke erva
ring als minister, staatssekre
taris, gedeputeerde, burgemees
ter of wethouder telt aan en een 
lidmaatschap van één van de 
beide Kamers blijkt een goede 
springplank. 

Verdeling 
De regering houdt bij haar be
leid ten aanzien van kommis
sarissen van de Koningin blijk
baar rekening met de politieke 
verdelin g van het kiezerskorps. 
Op gl'On d van de Tweede-Kamer
verkiezingen van woensdag 29 
november vorig jaar houdt dat 
in, dat de drie progressieve 

partijen (PvdA, PPR en D' 66) 
op vier van de elf kommissaris
plaatsen beslag zouden mogen 
leggen; ze hebben er nu twee. 
De drie konfessionele partijen 
(KVP, ARP en CHU) zouden 
recht hebben op drie; ze hebben 
er nu zes. De VVD zou aan
spraak kunnen m·aken op ander
··alve kommissaris; de partij 

heeft er nu twee. Eén van de 
huidige elf kommissarissen van 
de Koningin is niet partij-poli
tiek gebonden. 
De konklusie voor een benoemings
beleid ten aanzien van kommissa ~ 
rissen van de Koningin van het 
nieuw optredende kabinet is 
duidelijk. 

Mr J.D. van Ketwich Verschuur leidt Breukelen 

Eerste burgemeester voor D'66 
zonder vlagvertoon binnengehaal' 
Zonder enig vlagvertoon binnen 
D' 66 is het gebeurd: de partij 
heeft haar eerste burgemeester 
afgeleverd. Het is de 33-jarige 
mr Jan Dirk van Ketwich Ver
schuur uit Haarlem, die sinds 
1 december eerste burger is 
van het ruim tienduizend inwo
ners tellende Breukelen. Tot 
die datum was hij plaatsvervan
gend direkteur van het kabinet 
van burgemeester dr I. Samkal
den van Amsterdam. 
Na zijn rechtenstudie aan de 
Rijksuniversiteit in Leiden was 
mr Van Ketwich Verschuur on
der meer ook werkzaam als 
vertegenwoordiger van de ge
meente Enschede in de Belangen
groep Twente/Oost-Nederland en 
als attaché van mr A.M. Donner, 
de Nederlandse rechter aan 
het Europese Hof in Luxemburg. 
Door de benoeming van Jan 
Dirk van Ketwich Verschuur is 
een familietraditie in ere ge
houden. Zijn vader is burgemees
ter van Haren en zijn grootvader 

•was burgemeester van Groningen. 

Gemeenteraad 
Breukelen is een agrarische fo
rensengemeente. Onlangs besloot 
de gemeenteraad geen nieuwe 
uitbreidingsplannen uit te voeren. 
Als de huidige plannen zijn uitge
voerd zal Breukelen ongeveer 
elfduizend inwoners hebben. De 
gemeenteraad heeft vijftien leden: 
drie voor de CHU, twee voor de 
ARP, twee voor de KVP, twee voor 
de VVD, twee voor de PvdA, twee 
voorD' 66, één voor de SGP en 
één voor de PPR. In het kollege 
van burgemeester en wethouders 
wordt mr Van Ketwich Verschuur 
terzijde gestaan door twee vrouwe
lijke wethouders; één van de CHU 
en één van de PvdA. Aan deze 
laatste partij gaf mr Van Ketwich 
Verschuur -- zonder lid te zijn 
van deze partij -- bij elke verkie
zing zijn stem. Tot 1968, toen hij 
lid werd van D' 66. 
De benoeming van mr Van Ketwich 
Verschuur tot burgemeester van 
Breukelen kwam af op l 0 aovember 
vorig jaar. Negentien dagen voor de 
verkiezingsnederlaag van D' 66. 
"!Iet hangt natuurlijk af van de 
minister en de kommissaris van de 
Koningin, maar het is niet onmoge
lijk, dat een ander zou zijn benoemd 
als de benoeming na 2:! november 
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MR J. D. VAN KETWICH VERSCHUUR 

vorig jaar zou zijn afgekomen. Ik 
ben daarvan niet overtuigd. Vol
gens mij zou geen rekening zijn ge
houden met de verkiezingsuitslag, 
maar de drang van de minister 
eenD' 66-er te benoemen zou be
paald kleiner zijn geweest", aldus 
mr Van Ketwich Verschuur: 
Volgens hem ligt het na zijn be
noeming voor de hand, dat er meer 
D' 66-ers worden benoemd tot bur
gemeester. "Maar dan moet de 
animo van leden van D' 66 om 
burgemeester te willen worden 
wel groter worden. Van de twee
honderd sollicitanten voor een 
burgemeestersfunktie zijn er 
hooguit v.ijf lid van D' 66. Dat is 
uiteraard veel te weinig om tijdens 
de sollicitatie- en benoemingspro
cedure te kunnen konkurreren met 
ander partijen", vindt de burgemees
ter van Breukelen. 

Evolutie 
Of deze Utrechtse gemeente mr 
Van Ketwich Verschuur zal be
vallen kan hij nog niet zeggen. 
Wel, dat het ambt van burgemees
ter hem tot nu toe goed bevalt. 
"Het is werk dat mij goed be-
valt. Ik heb erg veel met mensen 
te maken, waarbij ik vooral een 
zwak heb voor het hulp kunnen 
bieden in individuele gevallen. Ook 
het afhandelen van belangrijke 
zakelijke dingen ligt mij erg goed. 
Sinds 1 december vorig jaar zit 
ik midden in de evolutie van de 
maatschappij", aldus mr Van 
Ketwich Verschuur. 

GUILLAUME SPIERING 



Kiezer komt dichter bij gekozene en elk gebied krijgt zijn afg~vaardigde 

Kombinatie van evenredige vertegenwoordiging en 
distriktenstelsel heeft meer voor- dan nadelen 

door DR J. D. WIENER 
Tegen het huidige Nederlandse kiestelsel van de evenredige vertegenwoordiging 
zijn bepaalde bezwaren in te brengen, die niet gelden voor het di striktenstel sel. 
Het omgekeerde is echter evenzeer het geval. De nadelen van de evenredige ver
tegenwoordiging gelden voornamelijk ten aanzien van de Tweede-Kamerverkiezin
gen. Het grootste bezwaar van de evenredige vertegenwoordiging is het gebrek 
aan kontakt tussen de kiezers en de kandidaten/gekozenen. 

Dit brengt een vicieuse cirkel op gang. 
De kiezer kent zijn vertegenwoordigers 
niet en verliest al spoedig zijn belang
stelling voor wat er in de Tweede Ka
mer wordt bekokstoofd ("Het haalt toch 
allemaal niets uit"). Daardoor krijgen 
de gekozenen minder voeling met de 
problematiek, zodat ze niet optimaal 
kunnen funktioneren. En daardoor 
daalt de belangstelling van de kiezers 
nog verder. Als bij de huidige stand 
van zaken een enquête uitwijst, dat de 
gemiddelde kiezer dat kontakt hele
maal niet wenst, dan is dat geen ar
gument de status quo maar te hand
haven. Integendeel, het is een symp
toom, dat er iets mis is en een reden 
te meer te proberen de vicieuse cir
kel te doorbreken. 

Afspiegeling 
Het belangrijkste bezwaar tegen het 
distriktenstelsel is, dat het leidt tot 
een Tweede Kamer die een minder ge
trouwe afspiegeling vormt van de ver
kiezingsuitslag. Verschillende elders 
bestaande ingewikkelder systemen -
zoals het meervoudig distriktenstel
sel - hebben dit nadeel ook, maar in 
mindere mate. Daarnaast zijn via het 
distriktenstelsel gekozen afgevaardig
den in principe vatbaarder voor be
ïnvloeding door lokale pressiegroepen. 
En het distriktenstelsel biedt wellicht 
meer kans aan kandidaten van wie het 
redenaarstalent hun overige kapaci
teiten overtreft. 

Kombinatie 
Een kombinatie van de evenredige ver
tegenwoordiging van het distrikten
stelsel heeft de voordelen van beide: 
het kontakt tussen de kiezers en al
thans een deel van de kandidaten/ge
kozenen wordt verbeterd, terwijl de 
Tweede Kamer een even getrouwe af
spiegeling blijft van de verkiezings
uitslag als nu het geval is. 
Het land wordt verdeeld in een aantal 
ongeveer even grote distrikten. Het 
aantal is belangrijk en het maximum 
is ongeveer veertig. In elk distrikt 
wordt een distriksafgevaardigde ge
kozen. Dit is de kandidaat, die in het 
distrikt de relatieve meerderheid 
krijgt. De overige afgevaardigden -
in het geval van veertig distrikien dus 
honderdtien -- kunnen partij-afge
vaardigden worden genoemd. Zij 
worden gekozen op basis van 
wat een korrigerende evenredi-
ge vertegenwoordiging kan wor-
den genoemd en zodanig, dat de 
verdeling van aile honderdvijf-
tig zetels samen over de partij_c 

en geschiedt volgens het huidige 
stelsel van de evenredige ver
tegenwoordiging. 

Voorbeeld 
Ter illustratie een eenvoudig voor
beeld. Er worden verkiezingen gehou
den en daaraan nemen zes partijen 
deel: Minder Salaris voor Kamerleden 
(MSK), Partij voor Milieubescherming 
(PVM), Koningshuis Moet Blijven 
(KMB), Eerlijke Politieke Partij 
(EPP), Oost-Groningen Vooruit (OGV) 
en Mansholt als Premier (MAP). OGV 
is een regionale partij, die maar in 
vijf van de veertig distrikten kandida
ten stelt. Maar de partij heeft in die 
distrikten een zodanige aanhang, dat 
de kandidaat van deze partij in vier 
van die vijf distrikten een relatieve 
meerderheid krijgt. Voor de eenvoud 
wordt verondersteld, dat het totaal 
aantal stemmen op elke partij precies 
een veelvoud is van twee procent van 
alle uitgebrachte geldige stemmen. 
De uitslag van de verkiezing is: 

MSK 
PVM 
KMB 
EPP 
OGV 
MAP 

Totaal 

percentage zetels distrikt~af- partij-a.f
gevaardigden gevaard1gden 

3() 

30 
14 
12 

4 
4 

100 

54 
45 
21 
18 

6 
6 

150 

12 42 
lo :JO 

15 
15 

2 
6 

40 110 

Gemakshalve is het totaal aantal zetels 
precies anderhalf maal het stemmen
percentage, zodat er geen restzetels 
zijn te verdelen. Maar de formule ter 
berekening van het aantal partij-afge
vaardigden (aantal partij-afgevaardig
den is aantal zetels min aantal dis
triktsafgevaardigden) geldt algemeen, 
dus ook als voor één of meer partijen 
in het aantal zetels restzetels zijn in
begrepen. 

Afwijking 
Theoretisch is het mogelijk. dat de 
samenstelling van een volgens dit 
stelsel gekozen Tweede Kamer iets af
wijkt van een volgens de evenredige 
vertegenwoordiging gekozen Tweede 
Kamer. Maar dit zal in de praktijk 
vermoedelijk nooit het geval zijn. 
mits het aantal distrikten onder de 
vijftig blijft. 
(Als er veel partijen aan de verkiezin
gen deelnemen kan in principe· voor 
een bepaalde partij het aantal distrikts
afgevaardigden groter worden dan het 
aantal zetels. met name als deze partij 
maar in één of enkele distrikten een 

kandidaat stelt. Deze kans wordt 
echter kleiner naar mate de verhouding 
aantal distriktsafgevaardigden/ aantal 
zetels kleiner is. Voor een volgens de 
evenredige vertegenwoordiging te ver
krijgen zetel moet een partij één hon
derdvijftigste deel van de landelijk 
uitgebrachte geldige stemmen hebben. 
Een direkte verkiezing in een distrikt 
is -- als er meer dan drie partijen 
meedoen -- heel wel mogelijk met bij
voorbeeld 35 procent van de stemmen 
in het distrikt. Zouden er 75 even 
grote distrikten zijn, dan zou echter 
voor een volgens de evenredige ver
tegenwoordiging te verkrijgen zetel 
vijftig procent van de stemmen in een 
distrikt nodig zijn. Een met 35 procent 
van de stemmen van het distrikt ge
kozen kandidaat zou volgens de even
redige vertegenwoordiging niet zijn 
gekozen. Bij veertig distrikten heeft 
de partij daarentegen volgens de even
redige vertegenwoordiging al recht op 
een zetel met veertig maal honderd
honderdvijftigste is 26, 7 procent van 
de stemmen in een distrikt. In dit ge
val is het zeer OJ,waarschijnlijk, dat 
een partij op deze wijze "ten onrech
te" een zetel wint. Bij kandidaatstel
ling in meer dan één distrikt is het 
nog minder waarschijnlijk. ) 

Lokaal 
Ook in een ander opzicht is het aantal 
distrikten een belangrijk punt in het 
systeem. Hoe meer distriktener ko
men -- en dus hoe kleiner ze zijn -
des te nauwer zal het kontakt kunnen 
worden tussen kiezer en kandidaat/ 
gekozene, maàr des te groter zal ook 
de invloed kunnen worden van lokale 
belangen. Bij meer dan tweehonderd
duizend stemgerechtigden per distrikt 
komt er van kontakt tussen kiezers en 
kandidaten/gekozenen niet veel meer 
terecht. Eén en ander tegen elkaar af
wegend lijkt een aantal van ongeveer 
veertig distrikten optimaal. 
Elke partij moet uiteraard zelf beslis
sen wie zij kandidaat stelt in de distrik
ten en wie zij op de lijst voor de 
overige zetels plaatst. Bij de grotere 
partijen is het merendeel van de kandi
daten ruwweg te verdelen in algemene 
(landelijke en regionale) politici en 
specialisten op bepaalde onderdelen 
van het beleid. Het ligt voor de hand, 
dat de eersten distriktsafgevaardigden 
zijn en de laatsten partij-afgevaardig
den. De distriktsafgevaardigden -
hoewel kleiner in aantal -- kunnen een 
relatief grote invloed op het algemene 
beleid uitoefenen. 
Het is overigens aan te bevelen, dat 
distriktskandidaten ook op de partij
lijst kunnen staan, opdat zij -- als ze 
niet in hun distrikt worden gekozen --
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toch in de Tweede '.amer kwmen ko
men. Ook moet .nen in een distrikt 
waarin een partij geen kandidaat stelt 
op die partij kunnen stemmen. 

Niet ideaal 
Natuurlijk is dit kiesstelsel niet ideaal. 
Sommige kiezers zullen zich eerder 
vertegenwoordigd voelen door een 
partij-afgevaardigde van hun eigen 

dat een distriktsafgevaardigde al te 
zeer de nadruk legt op regionale be
langen uit angst niet te zullen worden 
herkozen. De kans, dat het landsbe
lang hierdoor ernstig wordt geschaad 
partij dan door hun "eigen" distrikts
afgevaardigde. Voor die kiezers is er 
niets veranderd aan de situatie: voor 
de overigen is het nieuwe stelsel een 
verbetering. Er blijft altijd een kans, 

Reden: Te hechte samengaan van progressieve drie 

Mede-oprichter Wessel van 0'66 
bedankt voor het lidmaatschap 
De 41-jarige prof. mr J. (Hans): 
Wessel uit Oegstgeest -- één van de 
oprichters van D'66 -- heeft vorige 
maand zijn lidmaatschap van deze par
tij opgezegd. Zijn vrouw -- de even
eens 41-jarige mr E.K. Wessel-Tuin
stra -- zal voor D'66 bedanken als de 
eerstvolgende ledenvergadering van 
D'66 besluit tot voortzetting van de sa
menwerking met de PvdA en de PPR. 
In dat geval zal zij haar funktie van lid 
van de provinciale staten van Zuid
Holland ter beschikking stellen. 
Hans Wessel -- na drs P. FE:tter uit 
Katwijk aan Zee de tweede mede-op
richter van D'66 die uit de partij stapt -
kan zich niet verenigen met het volgens 
hem te hechte samengaan van de drie 
progressieve partijen. "Mijn bedanken 
voor het lidmaatschap viel op een tijd
stip, waarop voor mij kwam vast te 
staan, dat het krankzinnige avontuur 
waarin de partij zich· door Hans van 
Mierlo heeft laten meeslepen definitief 
was mislukt", aldus prof. Wessel. 

Dogmatisch 
"Hans van Mierlo is nog steeds van 
mening dat D'66 de PvdA erg goed 
moet vasthouden. Dat is een dogmati
sche opvatting, die weinig perspektie
ven biedt voor een betere toekomst. 
Het is ook een opvatting, die te weinig 
oog heeft voor de noodzaak de midden
groepen van onze maatschappij te in
teresseren voor een vooruitstrevende 
koers. Het paardemiddel van de polari
satie is daartoe allesbehalve bruik
baar", vindt Hans Wessel, hoogleraar 
in het bestuursrecht en de bestuurs
kunde aan de Technische Hogeschool in 
Delft. 
Het is nog mogelijk, dat Hans Wessel 
weer lid wordt van D'66. Maar dan 
moet de eerstvolgende algemene leden
vergadering besluiten, dat D'66 de sa
menwerking met de PvdA en de PPR 
zal beëindigen en dat er een nieuwe 
leiding moet komen. Prof. Wessel ge
looft zelf niet, dat dat gaat gebeuren 
en daarom is hij ervan overtuigd, dat 
het is afgelopen met D'66 of zeer bin
nenkort zal zijn afgelopen. 

Leemte 
"Het einde van D'66 komt met een klet
terende ruzie binnen de partij en/ of 
met een massaal in de steek worden 
gelaten door de kiezers. Er zal dan in 
de Nederlandse politiek een leemte 
ontstaan en om die op te vullen ben ik 
bezig een poging te doen tot het bun-

HANS WESSEL 

delen van de niet-konfessionele mid
dengroepen in een gematigd progres
sieve partij-organisatie, een partij 
van een links-liberale signatuur. Als 
deze plannen worden gerealiseerd zal 
het een partij worden met een duide
lijke ideologie, iets waaraan het D' 66 
ontbreekt", aldus Hans Wessel. 
Eén programmapunt van de op te rich
ten partij staat al vast: evenredige 
vertegenwoordiging met een kiesdrem
pel. In 1966 was Hans Wessel nog een 
groot voorstander van het distrikten
stelseL Hij was ook degene, die dat 
punt (en de gekozen minister-presi
dent) inbracht in het programma van 
D'66. "Ik ben echter teruggekomen van 
het distriktenstelsel. Nederland is 
daarvoor nog niet rijp. Men is er te 
weinig sportief voor", vindt hij. Als 
alles goed gaat zal de partij van 
Hans Wessel op zaterdag 14 april 
worden opgericht. 

Adhesie 
Een aantal D'66-ers en een aantal oud
D'66-ers hebben hun steun aan de 
nieuwe partij van Hans Wessel al toe
gezegd. Zij hebben in een dagblad twee 
keer een advertentie geplaatst. waarop 
erg veel adhesiebetuigingen zijn bin
nengekomen. Die komen vooral uit die 
delen van Nederland, waar D'G6 bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen van vorig 

is echter gering. De grote partijen 
zullen relatief veel distriktszetels 
krijgen en bepaalde kleinere partijen 
in het geheel geen (MAP in het voor
beeld). 
Alles te samen beschouwd zal een kies· 
stelsel als dit een duidelijke stimulans 
kunnen betekenen voor zowel de belang· 
stelling van de kiezers als voor de 
inzet van de kandidaten/ gekozenen. 

jaar het grootste verlies heeft geleden. 
Het dagelijks bestuur van D' 66 heeft 
Hans Wessel een brief geschreven, 
waarin het zegt zijn besluit te respek
teren. "Het dagelijks bestuur vindt 
het echter jammer, dat u een per
soonlijke aanval op Hans van Mierlo 
hebt gedaan. Immers niet hij, maar 
de algemene ledenvergadering be
paalt het politieke beleid van de par
tij. Het dagelijks bestuur vindt het 
daarom ook jammer, dat u tijdens 
de komende algemene ledenvergade
ring niet het woord zult voeren", 
aldus de brief van het dagelijks be
stuur aan Hans Wessel. 

GUILLAUME SPIERING 

Het landelijk 
sekretariaat van D' 66 

in Amsterdam 
is verhuisd van 
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Langestraat 61. 
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Bijna gehalveerde ploeg moet dezelfde hoeveelheid werk blijven verzetten 

ZO WERKEN DE FRAKTIE EN HAAR VIER 
HULPJES IN HET TWEEDE-KAMERGEBOUW 

De Nederlandse kiezers hebben er op woensdag 29 november vorig jaar 
voor gezorgd, dat de Tweede-Kamerfraktie van D'66 bijna werd gehal
veerd. Dat heeft niet alleen politieke konsekwenties gehad, maar ook kon
sekwenties voor de werkindeling van de overgebleven Tweede-Kamerleden 
van D'66. Immers, dezelfde hoeveelheid werk (en in de toekomst wordt die 
hoeveelheid steeds groter), die tot 29 november door elf mensen werd ge
daan moet in de komende tijd worden afgehandeld door zes mensen. 

Het grootste gedeelte van het 
werk van de Tweede-Kamerleden 
(uitgezonderd het aanwezig zijn 
tijdens kommissievergaderingen 
en plenaire Kamerzittingen) wordt 
verricht in zes kamers in het ge
bouw van de Tweede Kamer ter 
hoogte van de Ridderzaal. De 41-
jarige Jan Terlouw en de 44-jari
ge Aar de Goede delen samen 
een kamer. Dat is ook het geval 
met de 41-jarige Hans Gruyters 
en de 44-jarige Jan Beekmans. 
De 39-jarige Anneke Goudsruit 
en de 41-jarige Hans van Mier-
lo hebben een eigen kamer. Die 
van Hans van Mierlo is wat gro
ter dan de andere kamers; zijn 
kamer wordt dan ook gebruikt 
als fraktiekamer. 

Sekretariaat 
Dan is er nog een sekretariaats
karoer, waar de 26-jarige An
nath Koster en (drie dagen per 
week) de 24-jarige Janni Pronk
Bieyenberg hun sekretariaata
werk verrichten. De laatste ka
mer waarover D'66 beschikt 
wordt gebruikt door de 26-jarige 
algemene fraktiemedewerker en 
perskontaktman Ernst Bakker en 
de 32-jarige wetenschappelijk en 
financieel fraktiemedewerker drs 
John Janssen. 
De dag in het fraktiesekretari
aat begint met het worstelen door 
de enorme stapel post. Daarin 
heeft Janni Pronk het grootste 
aandeel. Zij schrijft alle binnen
gekomen brieven in een boek en 
in een kaartsysteem. Daarna 
verdeelt zij de post over de zes 
Kamerleden. Brieven die kun
nen worden afgehandeld door 
Ernst Bakker of John Janssen 
gaan uiteraard rechtstreeks 
naar hen. 
Annath Koster en Janni Pronk 
brengen het grootste deel van 
de rest van de dag door met het 
uittypen van door de Kamerleden 
beantwoorde brieven, het hij
houden van het brievenboek en 
het bijhouden van het archief. 

Oproepapparaat 
De drie telefoontoestellen in de 
sekretariaatskaroer rinkelen de 
hele dag door. Natuurlijk zijn 
daar veel gesprekken hij voor 
de Kamerleden. Die hebhen dan 

ook een oproepapparaat bij zich, 
waardoor zij niet alleen in het 
Tweede-Kamergebouw, maar 
ook in het daaraan grenzende in
ternationale perscentrum Nieuws
poort kunnen worden bereikt. 
Ernst Bakker beschikt ook over 
zo'n apparaat, omdat zijn werk 
voor een groot deel bestaat uit 
het zwerven door het Tweede
Kamergebouw. 
Dinsdags, woensdags en don
derdags (behalve tijdens de 
recessen van de Kamer) zijn 
de Kamerleden van D'66 altijd 
in het Kamergebouw aanwezig. 
De dinsdag begint met een frak
tievergadering om redevoeringen, 
die die week moeten worden ge
houden te bespreken, standpun
ten te bepalen, moties en amen
dementen voor te bereiden en te 
diskussiëren over de steun aan 
moties, die zijn opgesteld door 
andere partijen. De rest van 
dinsdag, de woensdag en de 
donderdag komt de Tweede-Ka
mer in plenaire zitting bijeen. 
Tijdens die vergaderingen zijn 
niet altijd alle Kamerleden aan
wezig (behalve tijdens de stem
mingen) omdat zij dan een kom
missievergadering bijwonen. Die 
worden vaak gehouden tijdens 
een plenaire Kamerzitting, maar 
uiteraard wordt tijdens die ver
gaderingen nooit een onderwerp 
besproken, dat op dat moment 
wordt behandeld tijdens de ple
naire Kamerzitting. 

Fraktievergadering 
De wekelijkse fraktievergade
ring op dinsdagmorgen is te 
weinig om alles door te praten. 
Daarom houdt de fraktie vaak 
vergaderingen tussendoor. Voor 
vergaderingen, die worden bijge
woond door een groot aantal men
sen, kan altijd een grotere ruim
te in het Tweede-Kamergebouw 
worden gebruikt, maar die moet 
wel van tevoren worden bespro
ken. 
Veel oud-Kamerleden komen nog 
vaak op bezoek in de D'66-appar
temenien in het Tweede-Kamer
gehouw. Ze hebben nog heel 
wat zaken en post af te handelen 
en adviseren de huidige fraktie 
!Jij zaken, die zij tijdens de af-

Het embleem van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

gelopen kabinetsperiode hebben 
behandeld. Ook bezoeken zij nog 
dikwijls vergaderingen van 
kommissies, waarvan zij tot 29 
november lid zijn geweest. 
Voor het 29-jarige oud-Tweede
Kamerlid Maarten Engwirda is 
de zaak nog niet afgelopen. Tot 
mei -- wanneer de nieuwe leden 
worden voorgedragen --blijft 
hij lid van het Europese Parle
ment. Het ziet er niet naar uit, 
dat D'66 na die tijd weer zal zijn 
vertegenwoordigd in dat lichaam. 
De fraktie voelt er niet veel voor 
om één lid voor grote delen van 
de week kwijt te raken. 
Het kontakt tussen de Kamer
fraktie en de leden van D'66 mag 
slecht worden genoemd. Dat is 
niet zo zeer de schuld van de 
fraktie als wel van de leden. Die 
bellen weinig op, maar dat kan 
altijd. De fraktie krijgt alle za
ken doorgespeeld, die telefonisch 
worden aangekaart op een moment, 
dat de Kamerleden niet aanwe-
zig zijn. 

Taakverdeling 
Na de verkiezingsnederlaag van 
D' 66 en de halvering van de Ka
merfraktie moesten de taken van 
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de Kamerleden uiteraard op
nieuw worden verdeeld. Jan 
Beekmans behartigt de zaken op 
het gebied van landbouw, visse
rij, volksgezondheid, onderwijs, 
kultuur, rekreatie en maatschap
pelijk werk. Tot en met april 
vertoeft hij elke maandagmiddag 
en elke donderdagmorgen nog in 
het Bethesda-ziekenhuis in het 
Zuidhollandse Dirksland, waar 
hij tot en met die maand kontrak
tuele verplichtingen heeft. Na die 
tijd wil hij zijn lang geleden 
begonnen studie egyptologie af
maken. 

Tweede- Kamerlid 
Dr J.C. Terlouw 

••NIET TERUG 
NAAR 1966'' 
De 41- jarige dr J.C. Terlouw 
uit Utrecht is een fel tegenstan
der van de slogan "Terug naar 
1966", die na het terugvallen van 
elf naar zes Tweede-Kamerze
tels voor D' 66 steeds meer 
wordt gehoord. Het Tweede-Kamer
lid Terlouw -- dat in zijn kies
kring het stemverlies tot een mini
mum beperkt zag -- wil onder 
geen voorwaarde ook niet op de 
ouqe voet verder, "Dan negeer 
je de verkiezingsuitslag", vindt 
hij. 
Volgens dr Terlouw kan D' 66 
niet terug naar het jaar van 
haar oprichting. "D' 66 moet 
niet vergeten, dat zij inmid-
dels zeseneenhalf jaar geschiede
nis achter de rug heeft. In die 
periode is de situatie veranderd 
en zijn de prioriteiten verscho
ven. De toekomst van D' 66 
ligt in een diskussie over de 
doelstellingen van de partij in 
1973". 
"Voordat die diskussie begint 
zou men het eens moeten worden 
over de stelling: De filosofie 
van D' 66 moet duidelijker wor
den gesteld. Daarbij moet de 
partij dan wel zijn bedacht op 
het gevaar van in dogma's ver
vallen. Het meest aantrekkelij
ke in D' 66 voor mij is, dat de 
partij niet-dogmatisch is", aldus 
dr Terlouw. Als een andere voor
lopige gedachte oppert hij dat 
een diskussie over een eventue
le opheffing van D' 66 erg zinvol 
zou kunnen zijn. "In 1966 depo
neerde D' 66 een aantal sterke 
en konkrete eksterne doelstel
lingen. Als het volgens de par-
tij alleen nog gaat om die doel
stellingen, dan moet de partij 
worden afgebouwd. Maar je 
kunt niet voorbijgaan aan alles, 
wat er tussen de oprichting van 
D' 66 en nu is gebeurd", aldus 
het Utrechtse Tweede-Kamerlid. 

GUILLAUME SPIERING 

Aar de Goede zet zijn };.este been

tje voor bij de belangen van 
Suriname en de Nederlandse An
tillen, de financiële toestand waar
in ons land verkeert en bij het 
bepalen van het kernenergiebe
leid. A1meke Goudsruit heeft --
hoe kan dat ook anders --de 
post justitie toebedeeld gekregen. 
Daarnaast behandelt zij ook de 
zaken op het gebied van de volks
huisvesting en de ruimtelijke or
dening. In zeer geringe mate 
verricht zij ook nog enig werk 
in de advokatuur. 
Hans Gruyters -- die al zijn 

banen en bijbanen heeft opge
zegd -- begeeft zich op de ter-
reinen van verkeer, waterstaat, 
sociale zaken en civiele verde
diging. Hans van Mierlo houdt 
zich bezig met buitenlandse za
ken, ontwikkelingssamenwer
king, defensie en handelspoli
tiek. Jan Terlouw, tenslotte, doet 
(zoals het eigenlijk heet) eko
nomische zaken en milleuhy
giëne. Uiteraard zullen de komen
de tijd ook nog wel kinderboeken 
van zijn hand verschijnen. 
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Na als enig lid van de partij manifest van 
Aktiegroep Nieuwe Partij te hebben ondertekend 

Hoofdbestuurslid K.P. Bloerna 
haalt zich woede van frakties en 
bestuur van 0'66 op de hals 

Het 54-jarige hoofdbestuurslid van 
D'66 K. P. Bloerna uit Den Haag heeft 
zich de woede van de Eerste- en Twee
de-Kamerfraktie en het dagelijks be
stuur van deze partij op de hals ge
haald. De heer Bloerna heeft als enige 
D'66-er het manifest van de Aktie
groep Nieuwe Partij ondertekend en 
dat vinden de beide frakties en het 
dagelijks bestuur onverteerbaar. 
Om alle geruchten onmiddellijk de kop 
in te kunnen drukken en om verdere 
geruchten te kunnen voorkomen gaven 
de leden van de Eerste- en Tweede
Kamerfraktie vier uur nadat bekend 
werd dat de heer Bloerna het manifest 
had ondertekend een officiële verkla
ring uit waarin zij zeggen dat geen van 
hen was of is betrokken bij de aktie
groep. Zij voegden eraan toe dat dat 
ook geldt ten aanzien van het initiatief 
van de mede-oprichter van D'66 prof. 
mr J. Wessel uit Oegstgeest, die in
middels zijn lidmaatschap heeft opge
zegd, een links-liberale partij op te 
richten. 

Zonder medeweten 
Het dagelijks bestuur gaf ook onmid
dellijk een officiële verklaring uit, 
waarin het zegt het te betreuren dat 
de heer Bloerna het manifest heeft on
dertekend zonder medeweten van het 
dagelijks bestuur en dat de suggestie 
is gewekt dat meerdere D'66-ers bij 
de aktiegroep zouden zijn betrokken. 
De Aktiegroep Nieuwe Partij wil een 
beweging op gang brengen, die dwars 
door de bestaande partijkaders heen 
zal leiden tot de vorming van een 
nieuwe open demokratische volkspar
tij. Die partij zou de beste elementen 
uit de christen-demokratie in zich 
moeten verenigen. bereid moeten zijn 
strukturele veranderingen aan te bren
gen in de maatschappij. idealisme 
moeten paren aan redelijkheid en za
kelijkheid en haar identiteit moeten 
laten bepalen door een eigentijdse filo
sofie en een op de toekomst gericht 
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politiek handelen. Volgens de aktie
groep zijn dit de ingrediënten waar
mee door de partijpolitieke verstar
ring kan worden heengebroken. 
Het initiatief tot de aktiegroep is ge
nomen door de jongerenorganisaties 
van de KVP en de CHU. Het manifest 
van de aktiegroep is inmiddels onder
tekend door enkele honderden mensen. 
De meesten van hen zijn lid van de 
KVP of de CHU. Onder de onderte
kenaars zijn ook veel partijlozen, die 
uit een bepaalde ontevredenheid hun 
lidmaatschap van een politieke partij 
hebben opgezegd. Onder de onderte
kenaars bevinden oud-Kamerleden, 
leden van provinciale staten, partij
bestuurders, burgemeesters, wethou
ders en gemeenteraadsleden. 
Voor april worden in het land vijf re
gionale kongressen gehouden om het 
politieke beleid door te spreken. In 



april wordt een landelijk kongres ge
houden om het profiel van de nieuwe 
partij te ~epalen. De aktiegroep hoopt 
dat de christen-demokratische partijen 
tijdens hun kongressen in de zomer
maanden zullen laten blijken dat zij 
nog het elan hebben een nieuwe politie
ke bewogenheid in gang te zetten om 
een brugfunktie te vervullen naar een 
progressief meerderheidsbeleid. "Als 
de plannen van de aktiegroep misluk
ken en de christen-demokratische 
partijen dat elan dus niet hebben zijn 
deze partijen panklaar voor de rechtse 
middenpartij van VVD-voorzitster 
mevrouw Haya van Someren-Downer", 
aldus één van de oprichters van de 
Aktiegroep Nieuwe Partij. 

GUILLAUME SPIERING 

Limburgse afdeling 

in brief aan minister: 

Gemeenteraden 
moeten meer 
inbreng hebben 

Uitspraak van geschillenkommissie van 0'66: 

lnvvoner van Den Haag terecht 
geen Tvveede-Kamerkandidaat 

De geschillenkommissie van D'66 heeft 
het beroep dat H. W. J. van Kuijk uit 
Den Haag had aangetekend tegen een 
uitspraak van de verkiezingskommis
sie ongegrond verklaard. De ver
kiezingskommissie aanvaardde de aan
melding van de heer Van Kuijk voor de 
kandidaatstelling voor de Tweede Ka
mer niet, omdat deze aanmelding te 
laat binnenkwam. 
De heer Van Kuijk tekende beroep aan 
tegen deze uitspraak van de verkiezings-
kommissie, omdat er volgens hem om
standigheden waren die de te late bin
nenkomst van zijn aanmelding recht
vaardigden. De heer Van Kuijk ver
toefde van 9 tot en met 21 augustus 
vorig jaar in de Verenigde Staten van 
Amerika. Voordat hij naar Amerika 
vertrok maakte hij de stukken voor 
zijn kandidaatstelling gereed. Hij deed 
die toen niet op de post, omdat hij op 
dat moment nog niet met zijn vrouw 
had overlegd over zijn kandidaatstel
ling. 

naar het hoofdpostkantoor in Den Haag 
om de stukken wel aangetekend maar 
niet per expresse naar Amsterdam te 
sturen. Zijn aanmelding kwam op 23 
augustus bij notaris mr G. Meuleman 
in Amsterdam binnen, terwijl deze 
daar op 22 augustus voor vijf uur 
's middags had moeten zijn. Het af
schrift van zijn aanmelding was wel 
tijdig bij het landelijk sekretariaat van 
D'66 in Amsterdam binnengekomen, 
omdat deze toevallig bij andere te ver
zenden post lag en op 20 augustus door 
zijn kinderen werd gepost. 

Termijn 

in benoeming van Beslissing 
Op 13 augustus overlegde de heer Van 

De geschillenkommissie vond dat in 
beginsel strikt de hand moest worden 
gehouden aan de termijn die was ge
steld in het belang van een eerlijke en 
doelmatige procedure voor de kandi
daatstelling voor de Tweede Kamer en 
die was gesteld op grond van het huis
houdelijk reglement. Volgens de ge
schillenkommissie kon in elk geval 
niet van deze rugel worden afgeweken 
als degene, wlens aanmelding te laat 
was binnengekomen, niet alles had ge
daan wat nog mogelijk was om het aan
meldingsformulier op tijd op de voor
geschreven plaats te doen arriveren. 
Volgens de geschillenkommissie wa
ren er na het telefoongesprek tussen 
de heer Van Kuijk en zijn vrouw op 13 
augustus verschillende mogelijkheden 
om nog maatregelen te treffen, waar
door het al ingevulde formulier op tijd 
bij de notaris zou arriveren. Omdat 

burgemeesters Kuijk vanuit Amerika telefonisch met 
zijn vrouw over zijn kandidaatstelling, 
waarna hij besloot zich aan te melden 

Het bestuur van de afdeling Noorden 
van Limburg van D'66 heeft een brief 
gestuurd naar minister Geertsema 
(binnenlandse zaken), waarin wordt 
gepleit voor een grotere inbreng van 
gemeenteraden in de benoeming van 
burgemeesters. 
In de brief stelt het bestuur de mi
nister voor, gemeenteraden bekend te 
maken met de namen van de sollici
tanten naar de funktie van burgemees
ter. Het schrijft de minister niet in 

voor de kandidaatstelling. De heer Van 
Kuijk vroeg zijn vrouw toen niet of zij 
de gereed gemaakte stukken voor aan
melding aangetekend wilde verzenden, 
omdat hij dacht dat hij tijdig thuis zou 
zijn om dat zelf te doen. 
Op de 21ste augustus kwam de heer Van 
Kuijk op een zodanig tijdstip in Neder
land aan, dat hij niet meer in staat was 
zijn aanmeldingsformulieren nog te 
verzenden. De volgende dag ging hij 

de heer Van Kuijk geen van die moge
lijkheden benutte verklaarde de ge
schillenkommissie zijn beroep onge
grond. 

te zien waarom een gemeenteraad -
die de gemeente bestuurt en die bij
voorbeeld wel mag beslissen over de 
benoeming van een gemeentesekre
taris - niet zinvol zou kunnen praten 
over een aantal sollicitanten voor de 
funktie van burgemeester. Het bestuur 
vindt, dat gemeenteraden in staat 
moeten worden geacht in overleg met 
de Kroon tot een gezamenlijk besluit 
ten aanzien van de benoeming van een 
burgemeester te kunnen komen. 

AFDELINGSNIEUWS , 

Het bestuur van de afdeling heeft er 
bij de minister op aangedrongen de 
voorgestelde procedure zo snel moge
lijk toe te passen. Het bestuur heeft 
andere politieke partijen gevraagd een 
brief naar de minister te schrijven, 
waarin adhesie wordt betuigd met die 
procedure. Ook wordt gevraagd er bij 
sollicitanten voor burgemeesters
posten opaan te dringen de minister 
een brief te schrijven waarin zij ver
klaren er geen bezwaar tegen te hebben 
dat hun naam en achtergrond bekend 
worden gemaakt aan de gemeenteraad 
van de plaats waarin zij hebben gesol
liciteerd naar de funktie van burge
meester. 

Amsterdam 
De afdeling Amsterdam heeft een 
nieuw bestuur gekregen, dat be
staat uit: 
Voorzitter: dr ir R. M. Voncken, 
Van Nijenrodeweg 354, telefoon: 
020-426323; 
Vice-voorzitter: R. Aspeslagh, 
Des Présstl'aat 1; 
Eerste sekretaris: A.G. W. Ter
meulen, Kortenaerstraat 23, 
telefoon: 020-169197; 
Tweede sekretaris: N. Smulders, 
Overtoom 128hs, telefoon: 
020-161706; 
Penningmeester: drs C. J. M. J. 
Lindeman, Bonthorststraat 48 II; 
Lid: mr R. ten Have, Egelan
tiersgracht 33. telefoon: 
020-247560; 
Lid: R. Kottman, Het Hoogt 151, 
telefoon: 020-271954; 

Lid: J. Limper, Zilverberg 
26-15, telefoon: 020-277132; 
Lid: C.A. Lindeman, Uilenstede 
461-11, telefoon; 020-455001. 

Arnhem 
De afdeling Arnhem heeft een 
nieuw bestuur gekozen, dat be
staat uit: 
Voorzitter: J. Feenstra, Hof
singel 166, telefoon: 085-456971; 
Sekretaris : P. W. F. Ren es, 
Poggenbeekstraat 16, telefoon: 
085-434589; 
Penningmeester: ir B. Zijlstra, 
Loospad 17, telefoon: 085-421547; 

Den Haag 
De afdeling Den Haag heeft ook 
een nieuw bestuur gekregen, dat 
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bestaat uit: 
Voorzitter: L.A. van Montfoort, 
Herman Costerstraat 20, tele
foon: 070-656416: 
Vice-voorzitter: J. R. van Blanken
stein, Benoordenhoutseweg 37b, 
telefoon: 070 - 249489; 
Sekretaresse: mejuffrouw M. van Pien
broek, Schiefbaanstraat 6, telefoon: 
070 - 117238; 
Penningmeester: M.G. F. Kempers, 
Bazarstraat 52, telefoon: 070 - 393080. 
Lid:A.K.Q. Baerwaldt, Hendrik 

Zwaardecroonstraat 9, telefoon: 
070-832768. 

Noord- en 
Midden-Zeeland 

De afdeling Noord- en Midden
Zeeland tenslotte heeft ook een 
nieuw bestuur gekozen, dat be
staat uit: 
Voorzitter: E. R. Bunt, Evertsen
straat 15, Koudekerke, telefoon: 
01185-1738; 
Vice-voorzitter: J. Wibbens, 

Verdilaan 61 , Vlissingen, tele
foon: 01184-4889; 
Sekretaris: I.M. de Klerk, Coosje 
Buskenstraat 152. Vlissingen, 
telefoon: 01184-6925; 
Penningmeester: C.W.J. de 
Heus, Damplein 3, Middelburg, 
telefoon: 01180-2129; 
Lid: mevrouw I.G.E. Wolff
de Boon, :Jijkwelsestraat 14, 
Kapelle, telefoon: 01102-1917. 

Nationaal onderzoek door politikologen van zeven universiteiten wijst uit: 

NEDERLANDSE KIEZERS HEBBEN HET NIET 
VOORZIEN OP REGERINGSDRIFT VAN D'66 

door GUILLAUME SPIERING 
(eindredakteur democraat) 

De Nederlanders, die tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen op 29 november 
vorig jaar hun stem hebben uitgebracht, zijn weinig gecharmeerd van de drift 
van D'66 regeringsverantwoordelijkheid te willen dragen. Slechts dertien procent 
van hen is er voorstander van, dat D'66 regeringspartij wordt, maar dan alleen 
wanneer de PvdA en de PPR haar partners worden. In alle andere gevallen hoeft 
D'66 voor de Nederlandse kiezer niet in het regeringsstuk voor te komen. 

Dit is - voor D'66 tenminste - de be
langrijkste konklusie uit het nationaal 
verkiezingsonderzoek, dat een groot 
aantal politikologen na de Tweede-Ka
merverkiezingen heeft verricht onder 
de Nederlandse kiezers. Die politika
logen zijn verbonden aan de Gemeente
lijke Universiteit van Amsterdam, de 
Vrije Universiteit in Amsterdam, de 
Rijksuniversiteit in Groningen, de 
Rijksuniversiteit in Leiden, de Katho
lieke Universiteit in Nijmegen, de Ne
derlandse Ekonomische Hogeschool in 
Rotterdam en de Katholieke Hogeschool 
in Tilburg. Het onderzoek stond onder 
leiding van de 34-jarige drs L. P.J. 
de Bruyn uit het Gelderse Wychen. 

Bestaansrecht 
Ook op een ander punt hebben de kie
zers D'66 aangetast, namelijk in haar 
bestaansrecht. Bijna dertig procent 
van de kiezers wil niet meer dan vijf 
partijen in de Tweede Kamer. Op 
grond van de verkiezingsuitslag zou 
dat betekenen, dat onder andere D'66 
niet meer in de Tweede Kamer zou 
zijn vertegenwoordigd. 
Enkele programmapunten van D'66 
slaan wel aan bij de kiezers. Zestig 
procent is voorstander van een geko
zen minister-president en gekozen 
burgemeesters. Dat is tien procent 
meer dan na de Tweede-Kamerver
kiezingen in 1971. Het distriktenstelsel 
spreekt 51 procent van de kiezers aan, 
maar het verlangen om via dat stelsel 
de Tweede-Kamerleden te kiezen wordt 
kleiner. 

Volksstemming 
De stelregel van D'66 "voor de ver
kiezingen is met ons te praten, maar 
na de verkiezingen niet meer" wordt 
door tweederde van de kiezers onder
schreven. In dit verband is het interes
sant, dat 61 procent van de kiezers 
zich via volksstemmingen graag wil 

uitspreken over voor Nederland be
langrijke beslissingen. Die beslissin
gen moeten worden genomen door het 
parlement en niet door één sterke 
man; bijna zeventig procent van de 
Nederlandse kiezers heeft geen enkele 
behoefte aan een dergelijk leiders
figuur. 
Viervijfde van de kiezers vindt, dat 
het koningshuis moet blijven. Datzelf
de geldt voor het lidmaatschap van Ne
derland van de Europese Ekonomische 
Gemeenschap en de Noordatlantische 
Verdragsorganisatie. De percentages 
daarvoor zijn respektievelijk 73 en 65. 

Regering 
De Nederlandse kiezers hebben geen 
duidelijke uitspraak gedaan over de te 
vormen regering. De uiterst moei
zaam en stug verlopende kabinetsin
formatie door dr M. Ruppert is daar
van het gevolg. De hoogste score be
haalden de kombinaties progressieve 
drie plus KVP (83 zetels) en de zoge
naamde oude vijf (76 zetels). Beide 
kombinaties zijn bij vijftien procent 
van de kiezers favoriet. Eén gegeven 
over de te vormen regering werd wel 
duidelijk: 46 procent van de kiezers 
vindt dat de PvdA in de regering moet 
en 27 procent vindt dat van de VVD. 
Met welke partijen de PvdA of de VVD 
moet regeren laat de kiezers min of 
meer koud. 
Uit het onderzoek blijkt zonneklaar, 
dat het kontakt tussen de kiezers en de 
gekozenen en het vertrouwen van de 
kiezers in de gekozenen minimaal is. 
Zeventig procent van de Nederlandse 
kiezers gelooft stellig in het gezegde 
"De politieke partijen beloven veel. 
maar er komt te weinig van terecht". 
Ruim de helft van de kiezers gelooft, 
dat zij geen enkele invloed heeft op het 
beleid. Dat heeft onder andere tot ge
volg, dat 43 procent van de kiezers 
niet is geihteresseerd in de politiek: 

10 

Woensdag 29 november 1972: De Ne
derlanders van achttien jaar en ouder 
mogen hun stem uitbrengen om een 
nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Het 
aantal stembiljetten met één van de 
D'66-hokjes rood gemaakt, dat in de 
bus werd gedeponeerd bleef ver bene-

den de verwachting. 

één op de tien kiezers heeft veel in
teresse in de politiek. 

Konklusies 
Voor D'66 zijn uit het nationale ver
kiezingsonderzoek enkele konklusles te 
trekken, die bijzonder belangrijk zijn. 
De meest opvallende konklusie is, dat 
de meeste (bijna een derde) D'66-stem
mers vinden dat de progressieve drie 
samen met de KVP moeten gaan rege
ren. Iets minder D'66-stemmers heb
ben een voorkeur voor een progressief 
minderheidskabinet. Een redelijk aan
tal D'66-stemmers vindt dat de pro-



gressieve drie samen met de konfes
sionele drie moeten gaan regeren. 
De ruim één miljoen nieuwe kiezers, 
van wie D'66 zo veel verwachtte, heb
ben die verwachting niet doen uitko
men. Slechts vijf procent van de 
nieuwe kiezers gaf zijn stem aan D'66. 
Alleen de CPN had minder aanhang 
ond2r de nieuwe kiezers. Bijna twee
derde van de Nederlandse kiezers, die 
in april 1971 hun stem gaven aan D'66, 
heeft dat in november vorig jaar niet 
gedaan. Slechts 37 procent van de 
Nederlandse kiezers gaf zowel in 
april als in november 1972 zijn stem 
aan D'66. Alleen DS'70 had minder 
zogenaamde konstante kiezers. 

Verlies 
De meeste stemmen die D'66 ten op
zichte van 1971 in 1972 verloor gingen 
naar de PvdA (26 procent), twaalf 
procent ging naar de VVD, acht pro
cent naar de PPR; vijf procent naar 
DS'70, vier procent naar de KVP, 
drie procent naar de Boerenpartij, 
één procent naar de ARP en drie pro
cent naar de thuis blijvers. 
D'66 behaalde de meeste stemmen in 
de leeftijdsgroep van 21 tot en met 25 
jaar en in die van 36 tot en met vijftig 
jaar. Het grootste verlies leed D'66 
in de leeftijdsgroep van 26 tot en met 
dertig jaar. Huimeen kwart van de 
D'66-stemmers heeft een netto jaar
inkomen tussen 9100 en dertienduizend 
gulden. Het grootste verlies leed D'66 
onder mensen met een netto jaarinko
men tussen 19500 en 26000 gulden. 

Vrouwen 
Zestig procent van de D'66-stemmers 
is lid van het vrouwelijk geslacht. 
Ruim éénderde is buitenkerkelijk, 
maar rooms-katholieken en Neder
lands Hervormden waren ook ruim
schoots vertegenwoordigd in de groep 
van D'66-stemmers. Gereformeerden 
en leden van overige kerkelijke gezind
ten stemden bijna niet op D'66. 
Bijna de helft van de D'66-stemmers 
is matig tevreden over het beleid van 
het kabinet-Biesheuvel (met of zonder 
DS'70), maar ruim de helft is niet te
vreden over het anti-inflatiebeleid van 
dat kabinet. D'66-stemmers vinden 
de milieuvervuiling en de werkloos
heid de problemen, die als eerste 
door het nieuwe kabinet moeten wor
den aangepakt. 
D'66-stemmers vinden ook, dat de in
komensverschillen kleiner moeten 
worden en dat er te weinig medezeg
genschap voor werknemers is en er 
te weinig opleidingskansen zijn. Bijna 
de helft van de D'66-stemmers vindt 
dat de overheidsuitgaven minder moe
ten worden en bijna driekwart vindt 
het aantal demonstraties, dat in Ne
derland wordt gehouden, voldoende. 

Vernieuwing 
Geen enkele D'66-stemmer is voor 
een totale vernieuwing van de maat
schappij. De meeste D'66-stemmers 
vinden wel, dat er tamelijk veel moet 
worden veranderd. Onder andere moet 
de minister-president door het volk 
worden gekozen (ruim driekwart is 
daarvan voorstander) en de Tweede
Kamerleden moeten worden gekozen 

via het distriktenstelsel (daarvan is 
ruim de helft voorstander). 
Wat niet moet veranderen is het Ne
derlandse lidmaatschap van de EEG 
en de NAVO. Bijna driekwart staat 
achter het lidmaatschap van de EEG 
en bijna zestig procent achter het lid
maatschap van de NAVO. 
De meeste D'66-stemmers hebben 
vertrouwen in de mensen, die Neder
land besturen. Dat geldt zowel voor 
de ministers als de Tweede-Kamer
leden als de bestuurders van politieke 
partijen. In deze laatste groep van be
stuurders is het vertrouwen echter 
het kleinst. 
Zes procent van de D'66-stemmers 
heeft de partij tijdens de verkiezings
kampagne aktief geholpen op lokaal 
terrein. Op nationaal terrein bedroeg 

dat percentage drie. 

Waarde 
Het nationaal verkiezingsonderzoek, 
dat na elke Tweede-Kamerverkiezin
gen wordt gehouden, heeft bepaald 
waarde. Het wordt gehouden door ob
jektieve en deskundige politikologen. 
De uitslag van het onderzoek is de 
enige manier voor politieke partijen 
om te kunnen weten hoe de Nederland
se kiezers over politiek in het alge
meen en over de partijpolitiek in het 
bijzonder denken. Door de uitslag van 
het onderzoek kan een politieke partij 
haar totale achterban konsulteren. 
Het is te overwegen of dat konsult niet 
mede-bepalend zou moeten zijn voor 
het uitstippelen van het te voeren be
leid. 

INGEZONDEN BRIEVEN 

Verkiezingen (1)-
De katastrafale nederlaag die D'66 op 
woensdag 29 november vorig jaar moest 
inkasseren is te wijten aan het niet 
voeren van een eigen verkiezings
kampagne. het niet duidelijk laten gel
den tegenover de PvdA en het worden 
van niet meer dan een bijwagen van de 
PvdA. Wat dat laatste betreft heeft 
Hans Wiegel (vvd) gelijk. 
De belangrijkste verantwoordelijken 
moeten nu de konsekwcnties van de 
nederlaag aanvaarden, dat wil zeggen 
partijvoorzitter mevrouw R. E. van 
der Scheer-van Essen en voorzitter 
mr H.A. F. M. 0. van Mierlo van de 
Tweede Kamerfraktie moeten aftreden. 
Het tijdperk van Van Mierlo en de zij
nen is namelijk definitief voorbij. 
D'66 moet weer een partij worden. 
zoals zij in 1966 was, een links
liberale partij. Dat wil zeggen: een 
radikaal-demokratische en pragma
tische partij. Er moeten radikale ver
anderingen worden aangebracht binnen 
D'66. De kiezers die de partij trouw 
zijn gebleven, maar ook de kiezers 
die zich van D'66 hebben afgekeerd 
wachten daarop. 

J. Th. M. TRAAG, 
Zevenaar. 

Verkiezingen (2) 
Het is niet juist iemand in persoon 
verantwoordelijk te stellen voor de 
eerste en verpletterende verkiezings
nederlaag van D'66. De leden van de
ze partij, immers, ondersteunden in 
meerderheid het door het hoofdbestuur 
en de politieke leiders uitgestippelde 
beleid. Alleen over de manier van op
treden en de wijze van presentatie 
kan men diskussiëren. 
Er zijn vier oorzaken aan te wijzen 
waarom een groot aantal kiezers D'66 
de rug heeft toegekeerd: 
a. door interne fundamentele onenig

heid over te de volgen koers werd 
de overtuigingskracht in het optre
den naar huiten verzwakt: 

b. de hesehuldiging "D'GG is de aan
hangwagen en de randversiering 

van de PvdA' is niet ongegrond; 
c. D'66 had willen dienen als een 

alternatief voor de progressieve 
kiezers uit de VVD en de konfes
sionele partijen, maar door de 
strategie van D'66 verviel voor 
veel kiezers deze alternatieve keus; 

d. drs J. P.A. Gruijtc,rs beging de 
grote fout door jv 1st in de verkie
zingskampagne van leer te trekken 
tegen de konfessionele partijen, 
die het Christendom zo hoog in hun 
vaandel hebben staan. Zijn optre
den was op dat punt naïef en onver
standig. 

Om uit de impasse, waarin D'66 nu is 
geraakt, te komen zijn er drie moge
lijkheden: 
a. ofschoon D' 66 elektoraal dicht bij 

de opheffing zit, hoeft de partij 
zich niet op te heffen. Veel van de 
doelstellingen van D'66 moeten nog 
worden gerealiseerd, maar het is 
duidelijk, dat het roer moet worden 
omgegooid; 

b. nog dit jaar komt een progressieve 
volkspartij zonder enige ideologie 
van de grond; de progressieve drie 
vormen dus één partij; 

c. D'66 gaat zelfstandig opereren. De 
partij maakt zich duidelijk los van 
de PvdA. Dat is gerechtvaardigd, 
want er is slechts een regeerak
koord en geen oppositie-akkoord. 
D'66 moet dan op haar eigen manier 
oppositie voeren vanuit haar pro
gramma. 

Bovendien moet D'66 nu ook eens be
wust de regeringsverantwoordelijkheid 
zoeken, desnoods zonder PvdA en PPR. 
D' 66 vindt het huidige beleid fout, en 
terecht. Maar D'66 staat door haar op
stelling wel toe, dat het VVD-beleid 
wordt gekontinueerd. Daardoor raakt 
D'66 steeds verder van haar idealen 
af en stapelen de fouten zich op. En 
dat is niPt in het belang van het land. 
Beter een half ei dan een lege dop. 
De strategie en de toekomst van D'66 
moeten grondig worden besproken en 
de partij moet proberen tot een stand-
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puntbepaling te komen. Daaraan heeft 
het hoofdbestuur meer dan aan elkaar 
de krisis aanpraten en heerlijk op z'n 
Nederlands kankeren. 

A. BESTMAN, 
Baarn. 

Verkiezingen (3) 
Na de nederlaag van D'66 bij de jongste 
Tweede Kamerverkiezingen zijn er voor 
deze partij nog twee reële mogelijkhe
den. 
Ten eerste: Doorgaan op de weg naar 
een progressieve volkspartij. Maar 
deze weg, die door velen binnen D'66 
wordt gezien als de enige weg, is heil
loos en uitzichtloos. Het is een dood
lopende weg. 
Een jaar geleden koos D'66 voor deze 
weg, die toen voor de hand scheen te 
liggen: een krakende PvdA, een bijna 
weggevaagd PPR en een opkomend 
D'66 schenen samen een kombinatie te 
kunnen vormen, waarin de zich ver
nieuwende socialisten en de pragma
tische en gematigde dernokraten elkaar 
in evenwicht zouden kunnen houden. 
Van het begin af waren er twee stro
mingen: Degenen die de progressieve 
volkspartij zagen als een nieuwe afge
ronde partij en degenen die de pro
gressieve volkspartij zagen als een 
samenwerkingsverband tussen zelf
standige partijen. Beide stromingen 
wilden uitbreiden met modern-denken
den uit andere partijen. Deze opzet is 
mislukt: De publieke opinie degradeer
de D' 66 tot de bijwagen van PvdA en de 
modern-denkenden uit andere partijen 
kwamen niet naar de partij toe. 
Ten tweede: De andere weg is een 
nieuwe poging te komen tot een partij
kombinatie met modern-denkenden uit 
andere partijen. Maar niet vanuit de 
gedachte "Kom maar bij ons" maar 
als inbreng van D'66-ers in een nieuw 
ontmoetingspunt; een platform, waar
in mensen uit verschillende groeperin
gen elkaar ontmoeten voor een aanzet 
tot een nieuwe partij. Geen partij die 
heen en weer zwalkt tussen links en 
rechts, maar een progressieve partij 
die alleen progressief wil regeren; 
geen socialistische partij, geen bij
wagen van de PvdA, maar een partij 
die wil samenwerken met de PvdA en 
met andere progressief ingestelde 
partijen. 
De platform-gedachte is de enige mo
gelijkheid te komen tot een progres
sieve meerderheid, waartoe de huidige 
progressieve kombinatie nooit zal kun
nen komen en waarin D'66 als zelf
standige partij ook niet kan slagen. 
De ]Jlatform-gedachte is de politieke 
vernieuwingsmethode, die precies in 
de lijn ligt van veel D'66-ers en van 
velen, die vorig jaar hebben bedankt 
voor D'66. 

K. P. BLOEMA, 
Den Haag. 

Stadhuis 
Stadsbestuurders van grote en middel
grote steden moeten zich realiseren 
dat het onderbrengen van alle bestuurs
organen en afdelingen in reusachtige 
miljoenen guldens verslindende 
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prestige-objekten het woon-werkver
keer en het interstadsverkeer sterk 
bevordert, maar het kontakt tussen de 
bevolking uit de diverse wijken en ge
meentelijke instellingen blijvend be
moeilijkt. De situatie zoals die zich 
voordoet in Amsterdam toont duidelijk 
aan, dat deze bewering juist is. 
Inwoners van deze stad moeten dage
lijks ondervinden dat het aanvrager. 
van een paspoort, het aangeven van 
geboorten en overlijden, het in onder
trouw gaan en het trouwen in het stad
huis een buitengewoon tijdrovende be
zigheid is. 
Het zou al een stap in de goede richting 
zijn als de gemeenteraad van Amster
dam eens ging berekenen hoeveel tijd 
een inwoner van bijvoorbeeld de Bijl
mermeer nodig heeft om officieel aan
gifte te doen van de geboorte van een 
kind. 
Het zou deze burger heel wat moeite 
en tijd besparen als hij in staat werd 
gesteld deze handeling te verrichten 
in de wijk, waarin hij woont. Met an
dere woorden elke wijk in een stad 
met de grootte van bijvoorbeeld • 
Amsterdam moet een eigen sekretarie 
hebben waar onder andere in eerste 
instantie deze handelingen moeten kun
nen worden verricht. 
Uitvoering van dit idee zou de be
woners van de wijken meer het gevoel 
geven, dat er rekening met hen wordt 
gehouden. Uitvoering van het miljoe
nen guldens verslindende prestige
projekt daarentegen geeft de bewoners 
van de wijken een gevoel van bitter
heid en betekent een enorme lasten
verzwaring. 

J. BULTHillS, 
Delft. 

Isolement 
Wij verlangen, dat tijdens de eerst
volgende algemene ledenvergadering 
een voorstel van het hoofdbestuur wordt 
behandeld tot wijziging van het regle
ment voor de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer. Dat reglement moet 
zijn gebaseerd op een kandidaatstelling 
door en vanuit de distrikten. De alge
mene ledenvergadering kan over dit 
voorstel een principebesluit nemen, 
waarna tijdens een volgende algemene 
ledenvergadering een uitgewerkte pro
cedure kan worden voorgelegd. De be
reidheid van het hoofdbestuur op dit 
punt is een toetsteen voor de inzet van 
het hoofdbestuur voor de regio's en 
tevens een demonstratie van de ernst, 
die het hoofdbestuur wil maken met de 
invoering van het distriktenstelsel 
binnen de partij. 
Dit verlangen is ingegeven door het 
feit, dat juist D'66, dat het distrikten
stelsel voorstaat, zelf bij haar kandi
daatstelling andere uitgangspunten 
hanteert. Het gevolg is, dat noorde
lijk D'66 geen verbindingen heeft met 
de landelijke politiek omdat er geen 
kanalen beschikbaar zijn, die gemak
kelijk zijn te bereiken en te konsulte
ren. De Tweede-Kamerfraktie is voor 
informatie aangewezen op persoonlijke 
kcntakten. Omdat het noorden ook niet 
is vertegenwoordigd in het hoofdbe-

stuur is dit deel van Nederland in het 
volledige isolement geraakt. 
Het is zaak, dat er voor de beh{Jrtiging 
van de noordelijke belangen werkaf
spraken met de Tweede-Kamerfraktie 
worden gemaakt. De gedachten gaan 
uit naar de "benoeming" van één Ka
merlid, dat zich belast met de kontak
ten in het noorden. Dit Kamerlid moet 
bereid zijn zich in het noorden te 
oriënteren en met een zekere frekwen
tie afspraken te maken voor weder
zijdse informatie. 

M. J. BOOISMA, 
Roden; 

S.T. DEINUM, 
Veendam; 

S. B. KALSMA, 
Beetgum. 
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Aanleiding: Stijgend aantal tussentijdse aftredingen 

Kommissie stelt onderzoek in 
naar positie van raadsleden 

De Vereniging vaa Nederlandse Ge
meenten (VNG) heeft een kommissie 
ingesteld, die een onderzoek verricht 
naar de positie van de gemeenteraads
leden. Het onderzoek wordt verricht 
omdat er volgens de vereniging steeds 
meer behoefte is aan een nadere be
zinning op taak en funktie van het raads-

Huiselijke moeilijkheden 
leiden vaak tot weglopen 

Sosjale Joenit 
zoekt adressen 
voor opvang van 

minderjarigen 
De Sosjale Joenit (SJ) is op zoek naar 
opvangadressen waar in problemen 
gekomen minderjarigen voor kortere 
of langere tijd kunnen verblijven. Het 
aantal opvangadressen waarop de SJ 
nu een beroep kan doen is veel te 
klein. Het gaat vooral om adressen in 
de Randstad, maar ook adressen van 
daar buiten zijn dringend noodzakelijk. 
De SJ- een organisatie, die zich be
zig houdt met alternatieve hulpver
lening - komt vaak in aanraking met 
minderjarige jongens en meisjes die 
moeilijkheden hebben met hun ouders 
of met het internaat van de kinderbe
scherming, waarin zij door instanties 
zijn geplaatst. Die moeilijkheden ko
men tot uiting door het feit dat zo'n 
minderjarige wegloopt van huis en bij 
de SJ om hulp en onderdak vraagt. 
Volgens de SJ is het voor steeds meer 
mensen duidelijk geworden dat de min
derjarigen vrijwel geen rechten heb
ben, bijvoorbeeld in relatie tot de 
ouderlijke macht; in beslissingen van 
instanties van de kinderbescherming 
en dergelijke trekt het kind vaak aan 
het kortste eind. Volgens de SJ bleek 
dat onlangs nog eens bij een zaak voor 
het gerechtshof in Amsterdam: een 
medewerker van de SJ stond terecht 
wegens het onttrekken van een minder
jarig meisje aan de ouderlijke macht. 
Uit de uitspraak bleek volgens de SJ 
dat de rechterlijke macht de belangen 
van de ouders boven die van de min
derjarigen plaatst. Voor de SJ bete
kende dat een nieuwe doelstelling: het 
opkomen voor meer rechten voor de 
minderjarigen. 
Degenen die hun huis willen openstel
len voor de opvang van in moeilijkhe
den gekomen minderjarige jongens en 
meisjes kunnen zich in verbinding stel
len met: Sosjale Joenit, Westeinde 46, 
Den Haag, telefoon: 070-399945, toe
stel vier. 
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lid. "Alleen al het toenemend aantal 
raadsleden dat tussentijds aftreedt 
vormt een duidelijke aanwijzing dat 
het houde:1 van dit onderzoek is ge
rechtvaardigd", aldus de vereniging. 
De kommissie staat onder voorzitter
schap van ir W. J. L. J. Merkx, burge
meester van Breda en voorzitter van 
het Genootschap van Burgemeesters. 
De kommissie bestaat uit raadsleden 
en enkele vertegenwoordigers van de 
VNG. Het sekretariaat van de kom
missie berust bij het buro van de VNG, 
Paleisstraat 5, Den Haag. 

Enquête 
Het onderzoek van de kommissie be
staat uit een schriftelijke enquête bij 
gemeentebesturen voor de kwantitatie
ve gegevens (tijdsbeslag gemeente
raads- en kommissievergaderingen, 
genoten vergoedingen, leeftijd en be
roep raadsleden, aantal raadsleden dat 
tussentijds is afgetreden, enzovoorts). 
Daarnaast zullen via vraaggesprekken 
met raadsleden en ex-raadsleden de 
kwalitatieve aspekten worden onder
zocht (mening over het ktmnen funktio
neren, tijdsbeslag naast de vergade
ring, enzovoort). 

Inbreng 
De kommissie vindt dat zo veel moge
lijk raadsleden een inbreng moeten 
hebben in het werk van de kommissie. 
Die inbreng kunnen de raadsleden krij
gen door de VNG schriftelijk te infor
Ineren over: 
a. het tijdsbeslag van het raadslid

maatschap, zowel wat betreft het 
raads- en kommissiewerk als ook 
in relatie tot de politieke partij en 
de kiezers; 

b. de financiiile tegemoetkoming in 
relatie tot het tijdsbeslag; 

c. het participeren in maatschappelijke 
organisaties en de beschikbare tijd 
voor aktiegroepen en dergelijke; 

d. de nadelen die in maatschappelijke 
zin worden ondervonden door de 
vervulling van het raadslidmaat
schàp (bijvoorbeeld moeilijkheden 
met werkgever, geen vrije tijd voor 
het gezin of voor andere bezighe
den); 

e. beschouwingen over andere aspek-
ten van het raadslidmaatschap. 

Eindrapport 
De kommissie zal haar eindrapport 
vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 
1974 uitbrengen. Dit rapport zal als 
pré-advies dienen voor het kongres 
van de VNG, dat in 1974 wordt gehou
den en dat zal zijn gewijd aan het raads
lid. Om tijdig op een eventuele wets
wijziging ten aanzien vaa de vergoeding 
van raadsleden te kunnen aandringen 
zal de kommissie medio juli van dit 
jaar een interim-rapport over dit 
aspekt uitbrengen. 



Penningmeester Paul van Rossum, de man die .. het vreselijk goed doet": 

••HET IS NU MEER NODIG DAN OOIT, DAT 
D'66-LEDEN HUN KONTRIBUTIE BETALEN'' 
De 26-jarige direkteur van een internayo~aal geö~iënt:e~d a~sura~tiebedrijf 
P. P.A. (Paul) van Rossum uit Laren rs smds mer vong_Jaar penmugmeester 
van D'66. Direkt vanaf het tijdstip dat hij was gekozen gmgen er sternmen _op, 
die zeiden: "Moet zo'n jong broekje de financiële Augiusstal van D'66 oprmmen ?" 
Maar naarmate de tijd verstreek, verstomden die stemmen. Nu wordt all_erwe~e 
gezegd: "Paul van Rossum doet het vreselijk goed". Maar gaat het D'66 fmancreel 
ook goed? 

Paul van Rossum: "Het ging niet goed, 
het gaat niet goed, maar het kan op 
zeer korte termijn wel goed gaan. 
Vanaf de oprichting heeft de partij 
kontinu te maken gehad met schulden 
en tekorten. Er heeft nooit iets ge
klopt van de financiën, omdat de zaak 
niet goed werd geleid. Men beschouw
de de financiën als een onderdeurtje 
en zag over het hoofd, dat de financiën 
de basis waren van de partij". 

Belastingschuld 
Toen Paul van Rossum het penning
meesterschap overnam zag het er 
financieel - zoals het altijd heeft ge
daan - niet florissant uit. "De partij 
had een belastingschuld van twintig-
duizend gulden. Er lag voor vijftig
duizend gulden aan onbetaalde rekenin
gen. Bij de bank stond de partij voor 
vijftigduizend gulden in het krijt en 
bij de PvdA voor dertigduizend gulden. 

AFDELINGSNIEUWS 

Eindhoven 
De afdeling Eindhoven heeft een nieuw 
bestuur gekozen, dat bestaat uit: 
Voorzitter: W. L. Sluis, Kochlaan 1, 
telefoon: 040-112922; 
Sekretaresse: Mevrouw M. J. E. 
Bruinsma-Laureyssen, Petrus Don
dersstraat 58, telefoon: 040-115763; 
Penningmeester: M. W. Wanninkhof, 
Simonszandlaan 8, Son, telefoon: 
04990-3728; 
Lid: Mevrouw A.C. M. Luyten, Uiler
berglaan 12, telefoon: 040-434506; 
Lid: Mevrouw A. H. Doers-Lepoutre, 
Broekhovenseweg 27, Post Waalre, 
telefoon: 040-533185; 
Lid: F. A. van Bruggen, Clerveaux
laan 51,, telefoon: 040-411637; 
Lid: 0. Hoogenboezem, Straakvense
dijk 23, Helmond, telefoon: 04920-
38147. 

Rotterdam 
De afdeling Rotterdam heeft haar 
sekretariaat gesplitst in een politiek
en organisatie-sekretariaat. Het eer
ste wordt beheerd door M. P. de la 
Rambelje, Goudkruid 14, telefoon: 
010-204893 en het tweede door me
vrouw L. Goldberg-Barkelau, Geel
kruid 44, telefoon: 010-213460. 

Ik heb eerst de belastingschuld wegge
werkt en daarna de onbetaalde rekenin
gen voldaan. Helaas gooiden toen de 
verkiezingen roet in het eten, want die 
betekenden een uitgave van tachtig-· 
duizend gulden. Het is nu zaak dat 
eerst die verkiezingsschuld wordt weg
gewerkt." 

Het lijkt een bodemloze put, want de 
enige inkomsten die D'66 heeft zijn de 
kontributies en de leden van de partij 
zijn er in het verleden niet erg happig 
op geweest om die te betalen. "Het 
gaat erom, dat de financiële admini
stratie goed is geregeld. Daarom is 
D'66 in zee gegaan met een komputer
centrum. Ik heb nu een betere kijk op 
het geheel en sinds een week is alles 
geprogrammeerd zodat er geen fouten 
meer kunnen worden gemaakt. Het 
eerste gegeven dat uit de komputer 
rolde was een opgave van de wanbe
talers over 1970 en 1971. Die zijn al
lemaal aangeschreven en een groot 
deel daarvan heeft gehoor gegeven aan 
die aanmaning. Maar het blijft deson
danks een trieste affaire met die kon
tributies". 

Bedelakties 
Paul van Rossum rekent razendsnel 
voor dat de gemiddelde kontributie 
voor de ruim zesduizend leden van 
D'66 83 gulden moet bedragen om 
schoon schip te kunnen maken. "Van 
dat bedrag hoeft niemand te schrikken, 
want dat is een haalbare kaart. Niet 
ieder lid van de partij betaalt de 
minimum -kontributie. Als iedereen 
zijn kontributie betaalt inkasseert de 
partij een half miljoen gulden. Dat 
heeft vele plezierige gevolgen, De 
partij hoeft dan geen bedelakties meer 
te houden; de entree voor kongressen 
kan dan vijf gulden bedragen; de par
tij kan mensen, die dat nodig hebben, 
een onkostenvergoeding geven - er 
wordt nu roofbouw gepleegd op mensen 
die zich inzetten voor de partij. Het 
meest plezierige gevolg is echter, dat 
een nieuwe en voordeliger kontributie
regeling kan worden getroffen". 

Faillissement 
Dat klinkt allemaal hoopgevend, maar 
dan moet inderdaad die kontributie 
worden betaald. Want als dat niet ge
beurt zijn de gevolgen desastreus. 
"Een begroting van 180. 000 gulden -
zoals die voor 1972 -is niets. D'66 
heeft die half miljoen gulden nodig. 
Politiek kun je bijsturen en bijdraaien, 
maar een gulden kun je maar ~én keer 
uitgeven. Als de kontributie niet wordt 

- PAUL VAN ROSSUM-

betaald, moet de partij opnieuw schul
den maken. Er ontstaan nieuwe gaten 
omdat je dan van bedrijf tot bedrijf 
moet gaan. Er zijn echter maar twee 
bedrijven nodig om het faillissement 
van D'66 aan te vragen. Het moet nu 
maar eens goed tot de leden van D'66 
doordringen, dat de partij zonder 
geld niet kan voortbestaan. Als ieder
een echter de kontributie betaalt is er 
niets aan de hand. Het is dan zelfs 
niet onmogelijk, dat een klein batig 
saldo wordt verkregen". 
De afdrachten aan de afdelingen wor
den dit jaar in elk geval uitbetaald. 
"Als aan het eind van het jaar blijkt, 
dat ieder lid zijn kontributie heeft be
taald kunnen we zelfs bekijken of de 
afdrachten over 1972 ook nog niet kun
nen worden uitbetaald. Ik wil probe
ren om ook schoon schip bij de af
delingen te maken". 

Verkiezingstands 
Naast de landelijke partijkas beschikt 
D'66 ook over een verkiezingsfonds. 
Dat wordt gevuld door na elk kongres 
(dus twee keer per jaar) een aksepi
girokaart naar de leden te sturen en 
daarbij te vragen om vijf of tien gul
den aan de partij over te maken. "Als 
de komende parlementaire periode 
vier jaar duurt kan 200. 000 gulden in 
het verkiezingsfonds zijn gestort. Als 
jf' ovPr een dergelijk bedrag beschikt 
kun jf' :d~ p:utij een behoorlijke ver
kiezingskaml1<tt',tll' \"Geren. De keer
zijde van de medaille is echter, dat 
wanneer binnen een jaar verkiezingen 
worden gehouden ik het hoofdbestuur 
zal moeten adviseren niet aan die ver
kiezingen mee te doen - althans wat 
betreft het voeren van een kampagne -
omdat daarvoor dan gewoonweg de 
financiële middelen ontbreken". 

GUILLAUME SPIERING 
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Hoofdbestuur stelt leden voor: Laat ons 0'66-vertegenwoordigers benoemen 

Wat is, wat doet, wat wil en wie zitten er in de 
Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad? 
Tijdens de algemene ledenvergadering van D166, die het aanstaande weekeinde in 
Breda wordt gehouden, moet onder meer een beslissing worden genomen over het 
voorstel van het hoofdbestuur dv vertegenwoordigers van D'66 in de Nederlandse 
Politieke Jongeren Contact Raad in het vervolg niet te benoemen door de algemene 
ledenvergadering, maar door het hoofdbestuur. 

De Nederlandse Politieke Jongeren 
Contact Raad (NPJCR) is het over
koepelende orgaan van de politieke 
jongerenorganisaties. Hoewel D'66 
geen jongerenorganisatie heeft is de 
partij wel vertegenwoordigd in de raad. 
D'66 wordt vertegenwoordigd door Jan 
Rundscheid uit Nijmegen en Norhert 
Smulders uit Amsterdam. 

Doelstelling 
Maar wat is en wat doet de NPJCR nu 
eigenlijk? In de statuten van de NPJCR 
staat over het doel van de raad: 
"De raad stelt zich ten doel, met in
achtneming van de zelfstandigheid van 
de deelnemende organisaties: 
a. een bijdrage te leveren tot de staat

burgerlijke vorming van en de sti
mulering van de algemene politieke 
belangstelling onder de jongeren; 

b. het behartigen van de gezamenlijke 
belangen van de aangesloten organi
saties, wanneer en indien de wens 
daartoe door de organisaties wordt 
geuit; 

c. het verlenen van de diensten of be
schikbaar stellen van akkomodatie 
aan de aangesloten organisaties. 
Dit mits passend in het kader van 
de door de raad beoogde doelstel
lingen en na toestemming van het 
dagelijks bestuur. " 

bestuur bestaat uit drie vertegenwoor
digers van elke deelnemende organisa
tie, waaronder de PPH en de PSP. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger van elke aangeslo
ten organisatie. Deze vertegenwoor
diger wordt gekozen uit het algemeen 
bestuur. Jan Rundscheid neemt deel in 
het algemeen bestuur en draait mee 
met de werkgroep "politieke vorming" 
en het Nederlands Komité voor Inter
nationaal Jongerenwerk; Norhert Smul
clers neemt deel in het dagelijks en in 
het algemeen bestuur en draait mee 
met de werkgroep "radio". 

Aktiviteiten 
De aktiviteiten van de raad zijn onder 
meer: 
a. het uitgeven van - in samenwerking 

met het Nederlands Centrum voor 

Echtgenote stapt uit 
Zuidhollandse staten 

DE PARTIJ VAN 
HANS WESSEL 
DOET MEE AAN 

Demokratische Burgerschaps
vorming- het blad Toppix, dat 
twintig keer per jaar verschijnt. Er 
zijn achtduizend proefabonnementen 
uitgezet bij het voortgezet onderwijs 
met als voorlopig resultaat duizend 
abonnementen; 

b. het verzorgen van - in samenwerking 
met het ministerie van buitenlandse 
zaken - de uitzending van een jon
gere uit de aangesloten organisaties 
naar de Verenigde Naties als deel
nemer aan de Nederlandse afvaar
diging. In het kader van deze uitzen
ding wordt ook een informatiebulle
tin versprei:l; 

c. het opzetten van kursussen in poli
tieke vorming ten behoeve van jon
geren op vormingscentra. De leiding 
hiervan berust bij een stagiaire van 
een sociale akademie, die als zo
danig werkzaam is bij het buro van 
de raad. De kursussen richten zich 
op een beperkt deel van de jongeren, 
namelijk die, die al of niet verplicht 
op een vormingsinstituut komen. 
Deze beperking is ingesteld in ver·· 
band met de beperkte financiële en 
personele middelen van de raad. 

Deelname 
De deelname van politieke jongerenor
ganisaties of jongeren uit politieke 
partijen in de aktiviteiten van de NPJCR 
draagt een open karakter; dat wil zeg
gen dat D'6G zelf kan bepalen in welke 
aktiviteiten D166-leden zullen deel
nemen en in welke mate en op welke 
wijze dat zal gebeuren. Deelname aan 
aktiviteiten die rechtstreeks verband Organisaties 

De NPJCR is opgericht in 1965 en heeft 
als basis vijf politieke jongerenorgani
saties: Anti-Revolutionaire Jongeren 
Studieclubs, Christelijk- Historische 
Jongerenorganisatie, Federatie van 
Jongerengroepen van de Partij van de 
Arbeid, Jongerenorganisatie Vrijheid 
en Demokratie en Katholieke Volks
partij Jongerengroepen. Daarnaast ne
men jongeren uit de PPR en de PSP 
deel aan het werk van de raad. De 
NPJCR is aangesloten bij het Neder
lands Komité voor Internationaal Jon
gerenwerk, de Europese Beweging, 

E E R ST K 0 M EN D Ehou.den met de politieke. j?ngerenorgani-
satles - zoals een subs1d1e-aanvrage 

het Nederlands Centrum voor Demo
kratische Burgerschapsvorming, de 
Stichting Burgerschapskunde, de Ne
derlandse Organisatie voor Internatio
nale Bijstand en Amnesty International. 
Met uitzondering van de laatste organi
satie worden in deze organisaties be
stuursfunkties bekleed door vertegen
woordigers van de NPJCR. De raad 
onderhoudt kontakten met de Nederland
se Jeugdgemeenschap, de Vereniging 
voor Dienstplichtige Militairen, de or
ganisaties voor werkende jongeren, 
School en Wereld, het Komité Erken
ning DDR, vormingscentra en Amster
dam Information Collective. 
De raad heeft een algemeen bestuur en 
een dagelijks bestuur. Het algemeen 

VERKIEZINGEN 

De politieke partij Vrije Dernokraten 
van de 41-jarige mede-oprichter van 
D'66 prof. mr J. (Hans) Wessel uit 
Oegstgeest zal meedoen aan de eerst
volgende Tweede--Kamer-verkiezingen. 
Op zaterdag 14 april wordt de partij of
ficieel opgericht. 
Anderhalve week geleden heeft de par
tij haar manifest gepubliceerd. Daarin 
zijn als uitgangspunten opgenomen: een 
onvervreemdbaar recht op een zo groot 
mogelijke persoonlijke vrijheid, een 
voortdurend besef van onderlinge afhan
kelijkheid en een voortdurend besef van 
een streven naar verdraagzaamheid. 
De nieuwe partij - volgens Hans Wessel 
een centrumpartij - vindt het toespit
sen van tegenstellingen ondoelmatig als 
middel tot aanpassen en ontwikkelen 
van maatschappelijke verhoudingen. 
De vrouw van Hans Wessel - de 41-ja
rige mr E.K. Wessel-Tuinstra- zal 
binnenkort haar lidmaatschap van D'66 
ook opzeggen. Haar zetel in de provin
ciale staten van Zuid- Holland zal zij 
dan ter beschikking stellen. 
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bij het ministerie van kultuur, rekrea
tie en maatschappelijk werk ten behoe
ve van de politieke jongerenorganisa-
ties - ligt niet voor de hand omdat D'66 
geen jongerenorganisatie heeft. 
De NPJCR kent twee soorten verklarin
gen: 
a. verklaringen namens de NPJCR. 

Deze worden alleen uitgegeven als 
alle aangesloten organisaties voor
af akkoord zijn gegaan met de in
houd van de verklaring; 

b. verklaringen namens die aangesloten 
organisaties die hebben ingestemd 
met de inhoud van de verklaring. 

Aansluiting 
De aansluiting van D'66 bij de NPJCR 
geeft aan D'66-leden enerzijds de 
mogelijkheid zelf politiek te partici
peren via de raad en anderzijds jon
geren te stimuleren tot politieke parti
cipatie door het via de raad geven van 
politieke voorlichting aan jongeren en 
het opzetten van politieke vormings
kursussen voor jongeren. Aan D'66 in 
haar geheel wordt op deze wijze de mo
gelijkheid gegeven het doel van de de
mokratisering van de Nederlandse po
litiek - zij het slechts op een deelter
rein - na te streven. 



Kommissie gaat bekijken hoe kiezer meer voordeel kan hebben van staatsrecht 

INITIATIEF VAN HANS VAN MIERLO GEEFT 
POLITIEKE HERVORMING NIEUWE IMPULS 
Op initiatief van voorzitter Hans van Mierlo van de Tweede-Kamerfraktie van 
D'66 is een kommissie van deskundigen ingesteld, die gaat bekijken hoe het 
staatsrecht moet worden gewijzigd om de politieke macht direkter in overeen
stemming te brengen met rle bedoeling van de kiezer en hoe de kiezer tegelijker
tijd een effektievere kontrole • •P die macht kan krijgen. Er wordt nog gesleuteld 
aan een kommissie van politici die in hun eigen partijen moeten proberen de 
voorstellen van de kommissie van deskundigen om te zetten in politieke besluit
vorming. 

Hans van Mierlo lanceerde zijn idee 
tijdens een kongres over politieke ver
nieuwing, dat vorige maand in Amster
dam werd gehouden. Hij wil hiermee 
door de verschillende politieke par
tijen heen een diskussie op gang bren
gen over staatsrechterlijke vernieuw
ing. Volgens minister Van Agt (justi
tie) zou die diskussie een stimulans 
kunnen zijn voor partijpolitieke her
vorming. 
Als uitgangspunt voor de diskussie 
nam Hans van Mierlo de gedachte om 
de kiezer voortaan twee stemmen te 
laten uitbrengen: één voor de regering 
(de macht) en één voor de Tweede 
Kamer (de kontrole op die macht). 
"Dit is alleen een uitgangspunt, want 
het moet helemaal open zijn met welk 
voorstel de kommissie van deskundigen 
uiteindelijk komt", aldus Hans van 
Mierlo. 

Instrumentarium 
Hij vindt het belangrijk dat alle par
tijen bij een dergelijke studie bereid 
zijn totnutoe ingenomen standpunten 
los te laten. "D'66 moet zich ervan 
bewust zijn dat de kommissie niet per 
se hoeft uit te komen bij een gekozen 
minister-president of formateur zoals 
de partij steeds heeft bepleit. D'66 
heeft in de beginperiode wel eens te 
veel de indruk gewekt alleen te kijken 
naar het politieke instrumentarium, 
zonder de inhoud van de maatschappij 
zo belangrijk te vinden. Maar het gaat 
mij er nu om, dat het instrumentarium 
kapot is. Daaraan moet wat gebeuren, 
want het instrumentarium is een hulp-

De kommissie van deskundigen, die 
op initiatief van Hans van Mierlo in 
het leven werd geroepen, bestaat voor
lopig uit: 

Prof. mr A. A.M. van Agt (kvp); 
demissionair minister van justitie, 
lid van de Tweede Kamer en oud
hoogleraar in het strafrecht en het 
strafprocesrecht aan de Katholieke 
Universiteit in Nijmegen; 

Prof. mr L. J. Brinkhorst (d'66); 
hoogleraar in het Europees recht aan 
de Rijksuniversiteit in Groningen, 
oud -lid van de provinciale staten van 
Groningen, oud-lid van de kommis
sie-Van Rijckevorsel en staatsse
kretaris voor Europese zaken in het 
eerste schaduwkabinet-Den Uyl; 

Prof. mr M. C. Burkens (d'66); 
hoogleraar in het staats- en het be
stuursrecht aan de Erasmus Uni
versiteit in Rotterdam; 

middel om te komen tot een werkelijk 
hervormend beleid", vindt de D'66-
voorman. 

Ongerust 
Het voorstel van Hans van Mierlo de 
kommissie van deskundigen in te stel
len is zijn antwoord op de vraag hoe 
de vormgeving van de samenleving 
kan worden bepaald door de kiezers. 
"Er is steeds minder drang om naar 
het recht te leven en daarover maak 
ik mij ongerust. Nu kun je twee din
gen doen. Je kunt tegen de mensen 
zeggen: Je moet leven volgens de wet, 
want het is onjuist om dat niet te doen. 
Die houding kun je innemen, maar ik 
ben bang dat je daarmee niet verder 
komt. Belangrijker is de vraag, hoe 
het toch zou komen dat er steeds 
minder drang is om volgens het recht 
te leven. Dan zou kunnen blijken, dat 
het hele stelsel van het recht in zijn 
uitwerking is achtergebleven bij de 
maatschappelijke feiten en ontwik
kelingen. Dan is mijn konklusie dat je 
het principe dat men naar het recht 
moet leven wel hoog moet houden, 
maar dat je het recht dan ook moet 
hervormen zodat het leefbaar wordt, 
casu quo blijft". 

Polarisatie 
Datzelfde geldt volgens Hans van 
Mierlo ook een beetje bij de polarisa
tie. "Je kunt met een beschuldigende 
vinger naar de polarisanten wijzen en 
zeggen dat Nederland al een kabinet 
zou hebben gehad als er geen polarisa
tie was opgetreden. Maar dan ga je 

Drs M.P.A. van Dam (pvda); om
budsman van de VARA en staatsse
kretaris voor bejaardenzaken in het 
eerste en het tweede schaduwkabi
net-Den Uyl; 

Prof. mr F.J.F.M. Duynstee 
(partijloos); rektor-magnifikus van 
de Katholieke Universiteit in Nij
megen, hoogleraar in het staats
recht aan deze universiteit en oud
voorzitter van de juridische fakul
teit van deze universiteit; 

Prof. mr J. F. Glastra van Loon 
(d'66); rektor van het Institute of 
Social Studies in Den Haag; 

Drs J.P.A. Cruyters (d'66); lid 
van de Tweede Kamer, oud-lid van 
de gemeenteraad van Amsterdam, 
oud-lid van de provinciale staten 
van Noord-Holland, oud-lid van de 
staatskommissie-Cals /Donner en 
minister van verkeer en waterstaat 

- HANS VAN MIERLO -

voorbij aan het feit dat die polarisatie 
niet uit de lucht is komen vallen. De 
polarisatie is de uitdrukking van de 
behoefte aan duidelijkheid, maar nog 
veel meer een behoefte om van onder
op rechtstreeks iets te zeggen te heb
ben over de macht die over ons komt. 
Die tendens, die ook op andere manie
ren tot uitdrukking komt, kun je niet 
negeren". 

Reden 
Deze tendens was voor Hans van 
Mierlo de reden voor te stellen de 
kiezer voortaan twee stemmen te la
ten uitbrengen. "De kommissie van 
deskundigen kan tot de konklusie ko
men dat deze gedachte overboord moet 
worden gezet. Dat zou ik niet erg 
vinden. Het gaat mij erom, dat er nu 
een vernieuwingsaktiviteit wordt ge
start om de basis te leggen voor be
sluitvorming in het parlement". 

GUILLAUME SPIERING 

in het tweede schaduwkabinet-Den 
Uyl; 

Mejuffrouw mr A.M. Goudsmit 
(d'66); lid van de Tweede Kamer 
en minister van justitie in het eer
ste en het tweede schaduwkabinet
Den Uyl; 

Prof. dr A. Hoogerwerf (pvda); 
hoogleraar in de politikologie aan 
de Katholieke Universiteit in Nij
megen; 

Prof. mr J. van der Hoeven 
(pvda); hoogleraar in het staats
recht aan de Gemeentelijke Uni
versiteit van Amsterdam, oud-rek
tor-magnifikus van deze univers i
teit en oud-lid van de gemeenteraad 
van Amsterdam; 

Mr E.C.M. Jurgens (ppr); lid 
van de Tweede Kamer; 
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Mr J,A.M.F. van Maasakkers 
(kvp); wetenschappelijk medewer
ker aan het Centrum voor Staatkun
dige Vorming in Den Haag en mede
werker voor justitiële en binnen
landse zaken van de Tweede-Kamer
fraktie van de KVP; 

Prof. mr D.H.M. Meuwisse (kvp); 
hoogleraar in het staatsrecht aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen en lid 
van het verkenningskomité van PvdA, 
PPR en D'66; 

Mr H.A.F.M.O. van Mierlo (d'66); 
lid van de Tweede Kamer en vice
premier in het eerste en het tweede 
schaduwkabinet-Den U yl; 

Prof. mr L. Prakke (pvda); hoog
leraar in het staatsrecht aan de Ge
meentelijke Universiteit van Amster
dam; 

Dr J. van Putten (partijloos); lek-

tor in de politikologi e aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam; 

Mevrouw ir N. C. de Ruiter (chu); 
adviseuze van een architektenburo, 
lid van de provinciale staten van 
Zuid-Holland en oud-lid van de Twee
de Kamer; 

Prof. mr Scheltema (d'66); hoogle
raar in het administratief recht aan 
de Rijksuniversiteit in Groningen; 

Drs A. van Stuyvenberg (ds'70); 
staatssekretaris van binnenlandse 
zaken in het eerste kabinet-Bies
heuvel en oud-wethouder van Eind
hoven; 

Drs E. van Thijn (pvda); lid van 
de Tweede Kamer, oud-lid van de 
gemeenteraad van Amsterdam en 
minister van verkeer en waterstaat 
in het eerste schaduwkabinet-Den 
Uyl; 

Mr J,J. Vis (d'66); politiek redak
teur van het dagblad NRC/Handels
blad; 

Mr dr P.J. I.M. de Waart (kvp); 
hoofd van de afdeling beleid van de 
direktie internationale technische 
hulp van het ministerie van buiten
landse zaken en lid van de gemeen
teraad van Leidschendam. 

De twee sekretarissen van de kom
missie zijn: 

Mr E. Lukàcs (d'66); medewerker 
op de stafafdeling wetgeving van het 
ministerie van justitie en voorzitter 
van de geschillenkommissie van D' 66; 

Mr M.F.F.A. de Nerée tot Babbe
rich (d'66); juridisch bedrijfsadviseur, 
lid van de provinciale staten van Gel
derland en voorzitter van de landelijke 
werkgroep staatsrecht van D'66. 

Drs Erwin Nypels uit Rijswijk, direkteur van wetenschappelijk buro van 0'66: 

••1k dacht eerst, dat deze funktie een doekje voor 
het bloeden was omdat men medelijden met mij had'' 
Het was maar een heel klein en onopvallend berichtje, dat weinig kranten de 
moeite waard vonden om te publiceren: "Drs E. Nypels (39) uit Rijswijk, van 
februari 1967 tot december vorig jaar Tweede-Kamerlid voor D'66, is benoemd 
tot direkteur van het wetenschappelijk buro van deze partij". Maar voor D'66 be
tekende dat berichtje heel wat: de eigenlijke start van een onderdeel van de par
tij, waarmee Erwin Nypels grootse dingen wil gaan doen. 

Aanvankelijk leek het er geenszins op, de PTT het wetenschappelijk buro zou 
dat de vroegere bedrijfsekonoom bij gaan leiden. "Ik had er voor honderd 
----------------------------------------------- procent op gerekend, dat ik mijn Ka-

Het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer is er verantwoordelijk voor 
geweest dat Erwin Nypels danig 
geihteresseerd raakte in de stads
vernieuwing. Die interesse leidde 
er anderhalve week geleden toe, 
dat hij het Landelijk Ombudsteam 
voor Stadsvernieuwing oprichtte. 
"Het doel van het team is geven 
van bijstand aan mensen, die 
stadsvernieuwing willen nastreven 
door middel van rehabilitatie of 
minder ingrijpende wijkverbete
ringen. Daarnaast moet het team 
meer inhoud aan inspraak geven 
en die inspraak verbeteren", aldus 
Erwin Nypels. 
De reden voor het oprichten van 
het team is de groeiende behoefte 
aan kennis om te kunnen beoorde
len of in het kader van stadsver
nieuwing woningen moeten worden 
gesloopt of verbeterd, de toegeno
men belangstelling voor de woon
funktie en het feit dat sanering 
leidt tot onnodig hoge huren en 
verstoring van de wijkgemeenschap. 
Erwin Nypels is nu bezig met het 
formeren van een netwerk van des
kundigen die belangeloos steun 
willen verlenen aan groepen van 
bewoners of aan personen die des
kundige bijstand nodig hebben. In
middels hebben veel Tweede-Ka
merleden, architekten, stedebouw
kundigen en onderwijs- en welzijns
deskundigen belangstelling getoond 
voor het door Erwin Nypels opge
richte team. 

merwerk zou kunnen voortzetten. Het 
was een enorme klap voor mij, dat ik 
op 29 november vorig jaar uit de 
Tweede Kamer werd gewipt en op de 
avond van die dag heb ik ruim een uur 
versuft in een stoel gezeten om de te
leurstelling te verwerken. Toen Hans 
van Mierlo mij de volgende morgen 
opbelde om te vragen of ik geen direk
teur van het wetenschappelijk buro 
wilde worden, was mijn reaktie zeer 
afwijzend. Ik had het gevoel, dat dat 
een doekje voor het bloeden was om
dat men medelijden met mij had. " 

Moeite 
Erwin Nypels had er de grootste 
moeite mee om het Kamerwerk te 
vergeten. "Ik vond het uitermate 
triest, dat ik niet mee kon doen aan 
de afwerking van door mij aangekaar
te initiatieven. Die initiatieven drei
gen om zeep te worden geholpen om
dat ik zelf niet de verdediging kan 
voeren als ze door de Kamer worden 
behandeld. Ik verwacht veel nadeel in 
de debatten omdat de huidige Kamer
leden er nog niet goed inzitten. Het 
kontakt tussen de Kamerleden en mij 
is prima, maar het kan natuurlijk 
nooit zo goed gaan als wanneer ik die 
zaken zelf zou hebben afgehandeld." 

Toch ja 
Een paar weken nadat Hans van Mierlo 
hem had opgebeld kreeg Erwin Nypels 
een brief van de voltallige Tweede
Kamerfraktie, die er bij hem op aan
drong toch direkteur van het weten
schappelijk buro te worden. Maar 
Erwin Nypels voelde er nog steeds 
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niets voor. Daarop legde de partijtop 
haar hele gewicht in de schaal en 
kreeg Erwin Nypels een gezamenlijk 
verzoek van én Tweede-Kamerfraktie 
én hoofdbestuur. Na lang denken en 
overwegen en na met veel mensen te 
hebben gepraat zei hij uiteindelijk 
toch ja. 
Erwin Nypels had twee redenen ge
vonden om de benoeming tot direkteur 
van het wetenschappelijk buro van D'66 
tach te aanvaarden. "Ik kan nu de 
initiatieven die ik als Kamerlid heb 
aangekaart afronden en afbouwen. 
Weliswaar in een andere vorm, maar 
ik bén er bij betrokken. Daarnaast kan 
ik nu gaan zoeken naar bewijzen die 
duidelijk zullen maken, dat de ver
kiezingsnederlaag ten onrechte is ge
leden en die duidelijk zullen maken, 
dat D'66 die nederlaag voor een groot 
deel aan haarzelf heeft te wijten." 
Toch in het oud-Kamerlid niet van 
plan zich diep in de partijiJOlitiek te 
storten. "Uiteraard zijn er partijpoli-



tieke redenen voor de verkiezings
nederlaag, maar het is aan de alge
mene ledenvergaderhg die redenen 
op een rijtje te zetten en wegen te 
zoeken die kunnen voorkomen, dat 
dergelijke redenen D'66 weer een 
verkiezingsnederlaag zouden kunnen 
bezorgen. Maar er zijn ook andere 
redenen. De eigen mensen van D166 
weten onvoldoende welke ideeën sinds 
de oprichting van de partij naar vo
ren zijn gebracht en de partij onder
scheiden van andere partijen. JL, zou 
het een soort onkunde over de eigen 
ideeën kunnen noemen en ik denk daar 
bij speciaal aan het ziektekostenstel
sel, het pensioenenstelsel, de be
drijfsdemokratie en het huur- en sub
sidiebeleid." 
Erwin Nypels heeft ook uitgesproken 
gedachten over de wijze waarop de on
kunde moet worden genivelleerd. "Er 
moeten informatieweekeinden worden 
georganiseerd en tijdens dergelijke 
weekeinden moet D'66 zich ekstern 
profileren. Dat heeft de partij veel te 
weinig gedaan, terwijl intern profile
ren nu echt niet meer nodig is, want 
dat is al genoeg gebeurd. D166 moet 
nu eindelijk eens duidelijk motiveren 
waarom zij onmisbaar is in de Neder
landse politiek. " 

Basisstudies 
Maar natuurlijk gaat het wetenschap
pelijk buro zich ook op wetenschappe
lijk terrein begeven. "Er moeten 
basisstudies worden opgezet over on
derwerpen die voor de partij van poli
tieke relevantie zijn. Daarnaast moet 
worden gezocht naar leemten en daar
bij denk ik aan de milieuproblematiek, 
de grondpolitiek, het huur- en sub
sidiebeleid in de woningbouw en enkele 
Europese vraagstukken. De partij 
moet zelf bronstudies verrichten en 
geen gebruik maken van basismateriaal 
van de wetenschappelijke buro's van 
andere partijen. Het zou de partij 
echter sieren als ze achteraf zegt dat 
het rapport van zo'n andere partij toch 
wel goed is. Ik zat niet te springen om 
een wetenschappelijk buro, maar nu 
dat er toch is moet de partij het weten
schappelijk ook waar maken en dat be
tekent dat er veel zwaardere eisen 
worden gesteld aan door D'66 opge
stelde rapporten." 

Werkgroepen 
Erwin Nypels vindt dat er voor het we
tenschappelijk buro ook een duidelijke 
taak is weggelegd ten aanzien van de 

Het landelijk 
sekretariaat van 0'66 

in Amsterdam 
is verhuisd van 

Keizersgracht 576 
naar 

Langestraat 61. 

werkgroepen. ''Het wetenschappelijk 
buro moet zich op professionele basis 
bezighouden met studiewerk waardoor 
een betere afstemming en koördinatie 
tussen de werJ,groepen mogelijk wordt. 
De werkgroepen zijn nu aan zichzelf 
overgeleverd en werken in het lucht
ledige. Het is uitermate belangrijk dat 
de werkgroepen goed en met alles wor
den gesteund door het wetenschappelijk 
buro." 
Het beleid van het wetenschappelijk 
buro wordt uitgestippeld door Erwin 
Nypels en hij heeft daarbij een grote 
mate van zelfstandigheid. Het bestuur 
van het wetenschappelijk buro, dat ze
ven leden telt, heeft echter de uitein
delijke verantwoording. "Het weten
schappelijk buro en de partij zijn ge
scheiden. Dat wil zeggen dat bepaalde 
door het wetenschappelijk buro opge
stelde rapporten strijdig zouden kun
nen zijn met het partijprogramma. In 
een dergelijk geval heeft de algemel!e 
ledenvergadering het laatste woord en 
niemand anders." 

Tot 1975 
Er is ook nog iets anders, dat Erwin 
Nypels heeft bedongen. "Als zich voor 
1 januari 1975 de mogelijkheid voor
doet - bijvoorbeeld door opschuiving of 
verkiezingen - dat ik terug kan naar 
de Tweede Kamer dan moet men mij 
laten gaan en een andere direkteur voor 
het wetenschappelijk buro zoeken. Als 
die mogelijkheid zich niet vóór die 
datum voordoet ga ik toch weg, omdat 
ik dan wil solliciteren naar een defini
tieve baan. Als ik op die datum niet in 
de Tweede Kamer zou zitten zet ik een 
streep onder de politiek. Uiteraard 
blijft de politiek na die datum wel een 
hobby van me." 

Begroting 
Het wetenschappelijk buro werkt met 
een begroting van honderdtwintigduizend 
gulden per jaar. Het grootste deel daar
van (65. 000 gulden) komt uit de partij
kas, van de overheid krijgt het buro 
een subsidie van vijftigduizend gulden 
en per jaar hoopt Erwin Nypels vijf
duizend gulden te kunnen inkasseren 
door donaties en door de verkoop van 
rapporten. Naast Erwin Nypels wordt 
het wetenschappelijk buro bemand door 
Ilonka Meeder, die is overgeplaatst van 
het landelijk sekretariaat. Daarnaast 
gaat het wetenschappelijk buro in zee 
met werkstudenten; voor hun salaris is 
vijftienduizend gulden uitgetrokken. 
Erwin Nypels, die halve dagen werkt 
voor het wetenschappelijk buro, krijgt 
17. 500 gulden per jaar. 

Naam 
De wetenschappelijke buro's van alle 
politieke partijen hebben een naam. 
E rwin Nypels vindt het geven van een 
naam aan het wetenschappelijk buro 
van D'66 (nog) niet nodig. "Dat draait 
dan toch uit op persoonsverheerlijking, 
want alle mensen naar wie het weten
schappelijk buro zou kunnen worden 
genoemd leven nog. Het is beter in de 
naam van het wetenschappelijk buro 
het karakter van D'66 tot uitdrukking 
te brengen." 

GillLLAUME SPIERING 

Bloerna gerehabiliteerd 

0'66-delegatie 
had gesprek met 
afgevaardigden 
van Aktiegroep 
Nieuwe Partij 
Twee weken geleden heeft op verzoek 
van het hoofdbestuur van D'66 een ge
sprek plaatsgevonden tussen een dele
gatie van D'66 en een afvaardiging van 
de Aktiegroep Nieuwe Partij. De D'66-
delegatie bestond uit de hoofdbestuurs
leden Maarten van Gils, Arend Meer
burg en Mario van den Wildenberg, het 
Eerste-Kamerlid Eert Schwarz en di
rekteur Erwin Nypels van het weten
schappelijk buro. Namens de Aktie
groep Nieuwe Partij waren aanwezig 
drs F. G. J. M. Beekers (sekretaris van 
de aktiegroep en sekretaris van het 
Demokratisch Centrum Nederland), Jac. 
Huysen (oud-Twee-Kamerlid voor de 
CHU en oud-lid van de kontaktraad van 
ARP, CHU en KVP) en dr P. Zelissen 
(oud-Tweede-Kamerlid voor de KVP). 
Het gesprek vond plaats omdat het 
hoofdbestuur van D'66 nadere informatie 
wilde hebben over het karakter en de 
doelstelling van de aktiegroep. Na het 
gesprek kwam de D'66-delegatie tot de 
konklusie dat D'66 heel wat sympathie
ker tegenover de aktiegroep mag staan 
dan zij tot nu toe heeft gedaan. In elk 
geval zal een D'66-delegatie begin april 
weer een gesprek hebben met enkele 
vertegenwoordigers van de aktiegroep. 
Enkele uren nadat de aktiegroep haar 
manifest had gepresenteerd leidde een 
misvatting van D'66 over karakter en 
doelstelling van de aktiegroep ertoe dat 
hoofdbestuur en Eerste- en Tweede
Kamerfraktie woedend werden op het 
hoofdbestuurslid Karel Bloema, omdat 
hij dat manifest mede had ondertekend. 
Karel Bloerna is inmiddels gerehabili
teerd. Het hoofdbestuur en de Eerste
en Tweede-Kamerfraktie blijven van 
mening, dat hij hen van tevoren op de 
hoogte had moeten stellen van zijn daad. 
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als enig lid van de partij manifest v ... 
.tiegroep Nieuwe Partij te hebben ondertet-

loofdbestuurslid K.P. Bloerna 
1aalt zich woede van frakties er 
Jestuur van 0'66 op de hals 
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Interview met oud-Tweede- Kamerlid mr dr M.J.J.A.Imkamp uit Den Haag 

··o'66 heeft een grote fout gemaakt: Ze koos voor 
het parlement in plaats van voor de maatschappij'' 

door GUILLAUME SPIERING 
(eindredakteur democraat) 

Mr dr M. J. J. A. (Sjd) Imkamp uit Den Haag is nog steeds de akademische theo
retikus, voor wie men hem tijdens zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer - van 
februari 1967 tot november voril,!; jaar - heeft gehouden. Nog altijd heeft hij uit
gesproken theorieën en nog altijd is hij ervan overtuigd dat die theorieën in prak
tijk kunnen worden gebracht. De theorieën van Sjef Imkamp spruiten voort uit 
praktische ervaring. Ervaring die hij opdoet door protokallen in de wind te slaan. 
Sjef Imkamp wil niet worden voorgelicht door voorlichters, maar door de betrok
kenen zelf. Hij wil worden voorgelicht in hûn omstandigheden, thuis en op het 
werk. 

Zaterdag wordt Sjef Imkamp 48 jaar. 
De algemene ledenvergadering hoeft 
niet het "Lang zal hij leven" te zingen, 
want Sjef Imkamp is er zaterdag niet 
bij. Zondagmorgen vroeg keert hij te
rug van een wintersportvakantie in 
Zwitserland. En het is de vraag of hij 
dan nog fut heeft naar Breda te komen. 

Relativeren 
GS: Vindt u het niet jammer, dat u de
ze ledenvergadering moet missen? 
SI: Ik sta niet te springen om naar het 
kongres te gaan. Ik vind het boeiend 
om de stemming te peilen, maar men 
relativeert te veel vanuit het parlemen
taire spel en te weinig vanuit de maat
schappij. Dat is logisch, want toen 
D'66 moest kiezen tussen het parle
ment en maatschappij koos ze het 
parlement en moest ze noodzakelijker
wijs de maatschappij laten vallen. Op 
29 november vorig jaar is D'66 daar
voor genadeloos afgestraft. 

Anoniemen 
GS: Waarom zou D'66 indertijd voor 
de maatschappij hebben moeten kie
zen? 
SI: Het belang van de maatschappij is 
veel groter dan dat van de partij. Wat 
nu gaande is in de evolutie van de 
maatschappij is niet bereikt door het 
parlementaire spel, maar door anonie
men. Wat D'66 moet doen, is zich af
vragen: Hoe krijgen we weer een 
maatschappij waarin de mens weer 
echt mens wordt? De partij moet zich 
er tegen verzetten dat de machtsdra
gers de maatschappij verzieken. Al
leen als D166 dat doet kan ze appeleren 
aan de samenleving. De partij moet 
zich richten op de vertrapten en de 
minder--bedeelden, op dat deel van de 
bevolking dat een politieke partij no
dig heeft - een groot deel van de bevol
king heeft dat niet. Dat betekent een 
hele nieuwe lijn en een omwenteling 
van het partij-denken. 

Zondagskind 
GS: Op welke wijze kan D166 zich meer 
op de maatschappij richten dan op het 
parlement? 
SI: D'66 is verworden tot dat, wat ze 
altijd heeft verworpen. De partij trok 
in het Kamergebouw en komt alleen 
naar buiten om bij moeder-de-vrouw 
een boterham met kaas te eten. Het 
is voor D166 opperste wet geworden, 

dat wat in het Kamergebouw gebeurt 
heilig is. Dat te geloven vervreemdt 
de partij van de samenleving. D'66 
dacht dat zij het als zondagskind met 
een paar kreten wel zou doen. Maar 
de partij moet vechten. Daar waar de 
macht in konkreto toeslaat, daar moet 
de macht in de strot worden gegrepen. 
Dat betekent, dat D 166 haar program
ma systematisch en doelbewust moet 
afwerken. De partij moet niet groots 
denken en doen en internationaal ge
richt willen zijn. Hier in Nederland 
ligt de maatschappij en hier ligt het 
werk. 

Wetteloosheid 
GS: Is de maatschappij er de dupe van, 
dat D '66 niet voor haar maar voor het 
parlement heeft gekozen? 
SI: D166 denkt, dat als het parlement 
het laatste woord heeft gehad de zaak 
rond is. Maar dat is nonsens~ D'66 
denkt, dat als alles volgens het boek
je gaat er recht is gedaan. Maar dat 
is niet waar~ Een beetje wetteloosheid 
is goed. Een wet loopt altijd achter op 
de maatschappij en intussen is er on
recht in de maatschappij. Daarna be
kijkt de wet de zaak vanuit een een
zijdig standpunt. Sommige wetten 
kunnen van tevoren worden gemaakt, 
omdat je bepaalde dingen kunt voor
zien; bijvoorbeeld de ekonomische 
groeimacht en de modernisering. 

Switchen 
GS: Is fir nog een mogelijkheid voor 
D'6~rom te switchen van parlement 
naar maatschappij? 
SI: Als D 166 een motie aanneemt waar
in wordt gesteld, dat staatsrechter
lijke hervormingen niet wezenlijk zijn 

Waarom zouden al die 

0'66-kiezers eigenlijk 

geen 0'66-leden 

worden ? 

Zorgt daarvoor 

- SJEF IMKAMP -

voor verandering van de maatschappij 
en niet meer de kern van de partij 
zullen zijn. De partij kan bijna niet 
meer denken zonder de staatsrechter
lijke hervormingen er bij te halen. 
Maar de staatsrechterlijke hervormin
gen zijn slechts gedachten die niet zijn 
uitgewerkt in hun maatschappelijke 
gevolgen. Velen dachten, dat de staats
rechterlijke hervormingen D 166 ver
kiezingswinst zouden brengen, maar 
na 29 november vorig jaar zijn die 
mensen wel van die mening moeten 
terugkomen. 

Schijnprobleem 
GS: Komt door het afzweren van de 
staatsrechterlijke hervormingen de 
samenwerking met de PvdA niet in ge
vaar? 
SI: Het is een schijnprobleem of D'66 
alleen gaat of met de PvdA. D 166 moet 
binnen de samenwerking een eigen 
politiek gezicht hebben en daaraan ont
breekt het nu. D'66 is ongebonden en 
de partij moet vanuit die ongebonden
heid opereren. De PvdA gaat veel 
meer in de richting van een beweging 
dan D 166; daarom ligt de partij ach
ter. 

Uitgeknepen 
GS: Mist u het Tweede-Kamerwerk? 
SI: Ik ben nu erg vrij. In de Kamer 
word je in een bepaalde richting uit
geknepen en van die last ben ik nu af. 
Ik wil nu maatschappelijk werk doen. 
Ik ga werken in ziekenhuizen, bejaar
dentehuizen en fabrieken, omdat ik 
wil weten wat er aan de hand is en. 
gaande is in de maatschappij. Het 
komt mij voor, dat een arbeider die 
van 1 s morgens half negen tot 1 s mid
dags half zes heeft gewerkt niet meer 
hoeft te praten over de NAVO en dat 
soort zaken. 
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Hans van der Krieke, chef-de-buro van landelijk sekretariaat in Amsterdam:. 
66 ln oude pand kon technisch-organisatorisch geen 
derde worden gedaan van wat nu wordt gedaan' • 
Voor dq:;enen. die het al \risten is het al \\'eer een verre \·erleden tijd en tot de
genen tot wie het nu nog niet is doorgedrongen zal het wel nooit meer doordrin
gen: de Politieke Partij Democraten '6() heeft het statige herenhuis aan de Kei
zersgracht G76 als landelijk organisatorisch hoofdkwartier \'endsseld voor het 
pand aan de Langestraat 61 in Amsterdam - een onooglijk hoekhuis, dat voor een 
beetje Amstercl~tmnw t' al moeilijk is te \'inden en dat weg·ens parkeerproblemen 
voor bezoekers-met-auto c"'' :• :li'C lwl is. Toch heeft het hoofdbestuur van D'66 
het pand zonder sl<1['; of stoot gehuurd. 11ant de partij kan nu pas echt gaan "draai
en''. 

De 48-jarige chef-de-buro I-lans van der 
Krieke: "Het oude pand was veel te klein 
en volmaakt inefficiënt ingericht. Verge
leken daarmee is dit pand voor D'66 een 

Voorzitter hield zich niet 
aan meerderheidsbesluit 

ONENIGHEID 
BINNEN HET 
HOOFDBESTUUR 
Voorzitter Ruby van der Scheer-van 
Essen van D'66 heeft zich niet willen 
neerlAggen bij een meerderheidsbe
sluit van het hoofdbestuur, dat ieder 
lid van het hoofdbestuur na de verkie
zingsnederlaag van november vorig 
jaar zou aftreden. Niet omdat het hoofd
bestuur tekort was geschoten, maar om
dat de verkiezingsnederlaag voor de 
algemene ledenvergadering aanleiding 
zou k1mnen zijn om een nieuw hoofdbe
stuur te willen kiezen. 
Na de Tweede-Kamerverkiezingen van 
vorig jaar waren direkt binnen het 
hoofdbestuur stemmen in deze rich
ting opgegaan. Enige tijd geleden vatte 
Mario van den Wildenberg deze stem
men samen in een ontwerp-besluit, dat 
door het hoofdbestuur werd overgeno
men. 
"Het aannemen van de motie betekende 
niet. dat dit hoofdbestuur er voorgoed 
niet meer aan te pas zou komen. Dege
nen die dat wilden konden zich herkies
baar stellen. Het zou dan niet onmoge
lijk zijn geweest, dat de algemene le
denvergadering leden van het oude 
hoofdbestuur in het nieuwe zou kiezen", 
aldus Mario van den Wildenberg. 
Het feit dat Ruby van der Scheer zich 
niet wilde neerleggen bij het meerder
heidsbesluit van het hoofdbestuur was 
voor het oud-Tweede-Kamerlid Govert 
Nooteboom aanleiding de geschillenkom
missie in te schakelen. Deze bepaalde 
dat Ruby van der Scheer in elk geval 
moet aftreden, omdat de reglementen 
dat voorschrijven. Ruby van der Scheer 
heeft namelijk een zittingsperiode van 
twee jaar achter de rug. Zij zal zich 
tijdens de algemene ledenvergadering -
evenals enkele andere aftreden hoofd
bestuursleden - herkiesbaar stellen. 
De geschillenkommissie heeft nog geen 
uitspraak gedaan over de vraag of een 
lid van het hoofdbestuur een meerder
heidsbesluit van dat bestuur naast zich 
neer mag leggen. 

witte raaf. Technisch -organisatorisch 
konden we in het oude pand nog geen 
derde van het werk doen, dat we in dit 
pand met het grootste gemak verzetten'! 

Advertentie 
Een witte raaf voor D'66, maar toch 
waren de makelaars die op adverten
ties afgaan D'66 niet gunstig gezind. 
Een advertentie, waarin een pand te 
huur werd gevraagd leverde geen en
kele reaktie op. Hans van der Krieke 
kwam kort daarna in kontakt met een 
makelaar, die vier panden te huur 
aanbood. Het pand, waarin nu het lan
delijk sekretariaat is gevestigd, werd 
zonder er verder over te praten uit
gekozen. Het pand - eigendom van een 
weduwe uit Amsterdam - stond leeg 
en kon dus stande pede worden betrok
ken. Aan het pand behoefde niets te 
worden verbouwd. Integendeel, vloer
bedekking lag er al, verlichting was 
overal aangelegd en in alle kamers 
snorde de centrale verwarming be
haaglijk. 
Twee nachten voor de verkiezingen 
van november vorig jaar werd de in
boedel van het oude pand in kisten ge
pakt. Op de dag voor de verkiezingen 
- het was toen lekker rustig - werden 
alle kisten en de niet in te pakken in
boedel overgeheveld. Eén dag later 
werden de telefoons - er is geen kamer 
of er staat er wel één - aangesloten en 
kon D'66 (organisatorisch althans) 
eindelijk eens goed van start gaan. 

Indeling 
Het pand Langestraat 61 in Amsterdam 
bestaat uit een kelder, een begane 
grond, een eerste verdieping en een 
tweede verdieping. In de kelder is het 
archief ondergebracht. Alle ordners 
en mappen staan in stellingen, die al 
in het pand aanwezig waren toen het 
werd gehuurd. Op de begane grond 
zijn een vergaderzaal met ruimte 
voor ruim dertig aanwezigen en de 
zogenaamde reproduktie-afdeling waar 
het "machinepark" is geïnstalleerd. 
Na het typen van een stencil vindt de 
gehele verdere afwerking daarvan 
plaats op deze afdeling. Op de eerste 
verdieping bevinden zich het admini
stratiekantoor, een keuken, de kamer 
van Hans van der Krieke en de kamer 
van de partijvoorzitter. Op de tweede 
verdieping is het wetenschappelijk 
buro van de partij gevestigd en be
vindt zich het woonhuis van Hans van 
der Krieke. 
In de vergaderzaal staan een koffie
automaat en een frisdrankautomaat. 

Deze spuien een vol bekertje na in
worp van één kwartje. Volgens pen
ningmeester Paul van Rossum zullen 
de beide automaten zichzelf op zeer 
korte termijn hebben terugverdiend, 
waarna de winst regelrecht in de kas
sa van de partij terecht komt. Op de 
reproduktie-afdeling staat heel wat 
nieuwe apparatuur. De aanschaffings
kasten worden uiteindelijk door de be
sparing aan tijd genivelleerd, want 
handwerk is er bijna niet meer bij. 

Huur 
De huur van het nieuwe pand is hoger 
dan die van het oude. "Maar", zegt 
Hans van der Krieke, "daarover hoeft 
niemand zich een buil te vallen. Ten 
eerste worden alle vergaderingen van 
het hoofdbestuur in dit pand gehouden 
- de kosten van zaalhuur worden dus 
uitgespaard - en ten tweede is het we
tenschappelijk buro in dit pand geves
tigd - dat scheelt de huur van een a
part pand voor dat buro". 
Hans van der Krieke is één van de 
uitverkorenen die full-time in dienst 
zijn van D'66. Voordat hij chef-de
buro werd was hij lid van het hoofd
bestuur en daarvoor toegevoegd 
hoofdbestuurslid voor de regio Fries
land. "De funktie van chef-de-buro 
trok mij aan, omdat ik vond dat de 
organisatie een oppepper behoefde en 
ik veel voor D'66 voel. Ik wilde wel 
van baan veranderen en ik moest het 
vorig jaar wel doen vanwege de be
ruchte leeftijdskwestie. Ik heb een 
zeer zelfstandige baan en dat moet 
ook wel, want vroeger was ik eigen 
baas. Ik had een drukkerij in Leeu
warden, die ik heb verkocht toen ik 
chef-de-buro werd." 
Naast Hans van der Krieke wordt het 
landelijk sekretariaat bemand door 
zijn twintigjarige sekretaresse Ma
rijke Abbestee en de achttienjarige 
Sylvia Dierdorp, die de financiële ad
ministratie bijhoudt en telefoniste van 
het landelijk sekretariaat is. 

Voorzitter 
Niet alle leden van D'66 waren er even 
gelukkig mee dat de partijvoorzitter 
een eigen kamer kreeg. "Is dat nu no
dig", vroegen velen zich af. De huidi
ge voorzitter Ruby van der Scheer-van 
Essen: "Ik ben wel gelukkig met een 
eigen kamer en het is nodig ook. Ik heb 
nu de ruimte om mijn werk te doen en 
me voor te bereiden op vergaderingen. 
In deze kamer worden trouwens ook de 
vergaderingen van het dagelijks be 
stuur gehouden". 
Over het hele nieuwe landelijke sekre
tariaat zegt Ruby van der Scheer: "In 
één woord voortreffelijk. Het is voor 
een politieke partij een voorwaarde om 
een goed landelijk sekretariaat te heb
ben want anders kan de partij niet goed 
funktioneren. D'66 heeft nu de ruimte 
om de mensen, die in de partij werk
zaam zijn, ruggesteun te geven". 

GillLLAUME SPIERING 
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1 POLITIEK VOOR DE BOEKENPLANK 
I 

Arbeidsbestel 
Nederland -- op weg een norma
le industriële natie ll' '·' onlen -
kan niet langer ontkomen a"" ·I•· 
sociale konsekwenties van de 
industrialisatie. 
Tot deze konklusie komt prof. 
dr P.J.A. ter Hoeven in zijn 
boek "Breukvlakken in het ar
beidsbestel" dat is verschenen 
bij uitgeverij Samsam in Alphen 
aan den Rijn en 26 gulden vijftig 
kost. 
In het boek wordt op boeiende 
en indringende wijze de emanci
patiestrijd weergegeven en wor
den de ontwikkelingen in de ar
beiderswereld, tegen de achter
grond van de Nederlandse erva
ringen van 1945 tot 1970, be
schreven. 
De schrijver noemt de door hem 
gesignaleerde breukvlakken, 
zeker in de huidige Nederlandse 
verhoudingen, van fundamenteel 
belang. "De pijlers van het oude 
bestel kunnen het sociaalpoli
tieke gebouw niet langer dragen, 
waardoor de situatie steeds meer 
in beweging komt". 

Rust 
"De wereld van vandaag is er 
één met hoopvolle, zij het nog 
steeds prekaire internationale 
rust, die wordt gehandhaafd 
door de belangrijkste samenle
vingen", zegt C. E. Black in 
het boekwerk "Traditie en 
transformatie", een kritische 
studie van de maatschappij in 
ontwikkelingen, voor 23 gulden 
vijftig verschenen bij Samsam 
in Alphen aan den Rijn. 
Ofschoon modernisering effek
ten heeft op traditie, op waarden, 
op stabiliteit en op iudentiteit 
luidt zijn eindoordeel dat de 
problemen die de modernisering 
stelt even groot zijn als de kan
sen die zij biedt. Een onmiddel
lijke modernisering ligt buiten 
de grenzen van het mogelijke, 
aldus de auteur die stelt dat de 
belangstelling van de politiek 
zich niet op de onvoorzienbare 
toekomst zou moeten richten, 
maar liever op de voorzienbare. 

Kommunisme 
"Het kommunisme is Neder
land", een uitgave van Kruse
man's uitgeverij in Den Haag, 
behandelt een door drA. A. de 
Jonge genoteerde geschiedschrij
ving van het Nederlandse kommu
nisme vanaf de oorsprong -- de 
geschillen binnen de SDAP en 
het ontstaan van de orthodox
marxistische SDP in 1909 --
tot op de huidige dag. 
Los van enig politiek waarde
oordeel is naar de mening van 

de schrijver de ge;:;chiedenis van 
SDP en CPN -- door haar ver
wevenheid met zestig jaar 
Nederlandse sociale geschiede
nis, door haar l'ijkdom aan in
teressante persoonlijkheden en 
door haar verbindingen met de 
kommunistische wereldbewe
ging -- en hoogst hoeiend onder
werp voor helangstellenden in 
de historie van de twintigste 
eeuw. 

Drees 
Het zal er waarschijnlijk nooit 
van komen, maar met grote 
belangstelling zien velen uit 
naar de memoires van dr W. 
Drees sr. 
Tot die tijd moeten we het doen 
met de uitgave "Drees, neer
slag van een werkzaam leven", 
een uitgave van Van Gorcum in 
Assen, die 24 gulden vijftig kost. 
Het boek is een kombinatie van 
memoires en dokumentaire. 
Geschreven door de staatsman 
zelf in redaktionele samenwer
king met Paul van 't Veer, 
chef van de buitenlandredaktie 
van Het Parool. Het leven van 
Drees is beschreven in een 
aantal episoden, die elk op hun 
beurt worden gevolgd door een 
keuze uit zijn redevoeringen, 
nota's, brieven en artikelen uit 
de behandelde periode. De 
meest voor hemzelf en voor 
zijn tijd kenmerkende stukken 
zijn uitgezocht en verlucht met 
een aantal unieke foto's. 
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ANDERE 
VOORPAGINA 

Met ingang van dit nummer ziet 

de voorpagina van de Democraat 

er beduidend anders uit, dan de 

lezers van dit blad waren gewend. 

Deze verandering is het gevolg 

van het besluit van de redaktie

kommissie te bezuinigen, waar 

dat mogelijk is. Eén van die be

zuinigingen was mogelijk door 

het weglaten van de bekende 

groene kleur op de voorpagina. 

Het "gezicht" van de voorpagi-

na was gebaseerd op deze kleur. 

Nu die is weggevallen, was een 

verandering van het "gezicht" 

noodzakelijk. 

Allerlei (1) 
Bij de uitgeverij Het Wereldven
ster in Baarn zijn verschenen: 
Wetenschapsbeleid in Nederland 
(tien gulden negentig) van Lucas 
Reijnders, Outscholing van de 
maatschappij (elf gulden vijftig) 
van Ivan Illich en Bommen voor 
brood (drie gulden negentig), dat 
is bedoeld als een reaktie op het 
rapport van de kommissie
Mansholt. 
Het eerste boek geeft aanzetten 
tot een alternatief beleid en gaat 
in op demokratisering van het 
beleid. 
Illich -- ingeleid door prof. dr 
L. van Gelder -- doet een maat
schappij-kritische aanval op de 
overheersing van de technokra
tie en de bureaukratie in de 
geihdustrialiseerde maatschappij. 
Bommen voor brood (samenstel
ling J. Blok, D. Coppes, B. de 
Gaay Fortman, H. Linneman, 
H. Tromp en J. Verkuyl) laat 
licht schijnen over het verband 
tussen bewapeningswedloop, ar
moede en milieubederf. 

Allerlei ( 2) 
Van Het Wereldvenster ontvingen 
wij ook "Van schooloproer tot op
roerschool" (Moss Jorgensen), 
"Stad en land in re-visie" (kongres 
gemeente en milieubeheer) en "Dood
gaan is nog geen sterven" (dr 
A.J.H. Thiadens en dr L.A.R. 
Bakker), respektieve~ijk veertien 
gulden vijftig, veertien gulden 
negentig en veertien gulden vijf 
en zeventig. 
In het eerste boek vertelt de 
schrijfster met grote openhar
tigheid over haar ervaringen met 
het demokratiseren van een door 
haar geleide eksperimentele 
school. Zij verraadt hierin dezelfde 
ambiance ten aanzien van haar 
onderwerp als waarmee v66r 
haar andere auteurs uit de serie 
"Anatomie van de toekomst" hun 
publikaties voor het voetlicht 
hebben gebracht. 
Het tweede boek bevat de refe
raten van het kongres gemeente 
en milieubeheer, dat in april 
1:::72 is gehouden. Zeventien 
vooraanstaande experts verleen
den hun samenwerking aan dit 
handboek voor milieuzorg en dat 
alleen al maakt het noodzakelijk 
tot aanschaf over te gaan. 
Nooit in de geschiedenis is de 
dood zo dodelijk ernstig opgeno
men als in onze tijd, en daarom 
is hij nog nooit zo verdrongen, 
zeggen de beide auteurs van het 
derde boek. Het is een moedige, 
aangrijpende, aansprekende en 
kritische, maar vooral realis ti
sche en zeer barmhartig-mede-



menselijke analyse van de ethiek, de dood, het doodgaan en 
het sterven. 

Verbazing 
Voor wie de titel "Tegels lichten" niet direkt begrijpt, iE de 
toevoeging "ware verhalen over de autoriteiten in het land 
van de voldongen feiten" voldoende om het licht te doen op
gaan. 
H.J.A. Hofland schrijft over bekende feiten, maar geeft ze 
door soms knorrige en soi:ns badinerende tekst aanzienlijk 
meer inhoud. Dat geldt voor zijn hoofdstukken Indonesië en 
Nieuw Guinea evenzeer als voor Schokkingen Greet Hofmans. 
In zijn ontleding van grote verzetsgebeurtenissen als juni 
1966, provo, kabouters komt Hofland nog beter op dreef. 
Hij noemt zijn boek de wordingsgeschiedenis van een verba
zing; de verklaring waarom de meeste mensen, massa's en 
bewindvoerders, mij door brutale (onbeschaamde, naakte, 
grijnzende) domheid hoe langer hoe meer afschuw bezorgen, 
en waarom ik tegelijkertijd moedelozer word als ik denk 
dat ik er iets aan zou moeten of kunnen doen. 
En dat allemaal voor veertien gulden vijftig bij de Amster
damse uitgeverij Contact. 

Nyerere 

Door de Staatsuitgeverij in Den Haag is "Het boekje van 
Nyerere" uitgegeven, dat talloze citaten bevat uit toespra
ken en geschriften van president Julius Nyerere van Tanza
nia. Het boekje kost één gulden en het verscheen onder au
spiën van de Nationale Kommissie Ontwikkelingsstrategie 
1970-1980, ook wel de kommissie-Claus genoemd omdat 
prins Claus voorzitter is van de kommissie. 
In 1971 werd een opinie-onderzoek gehouden, waarbij één 
van de vragen was: Zijn er volgens u dingen, methoden of 
gedachten die wij van de ontwikkelingslanden kunnen leren? 
Van de ondervraagden antwoordde 57 procent met "Niets" 
of "Weet ik niet". Op grond van de uitslag van dat onderzoek 
besloot de kommissie tot de uitgave van het boekje, omdat 
de kommissie ervan uitgaat dat ontwikkelingssamenwerking 
een tweerichtingverkeer inhoudt, dat aanzienlijk meer be
oogt dan een kommerciële relatie. 

Agglomeratie 

"Wij moeten konkluderen dat er in Nederland behoefte is 
aan een bestuurslaag met bestuurseenheden die zowel vol
doende "schaal" bezitten als voldoende flexibel zijn om de 
huidige en toekomstige ontwikkelingen te leiden en I of te 
begeleiden", zegt dr H. van Ruller in zijn proefschrift 
"Agglomeratieproblematiek in Nederland", dat door Sam
sam in Alphen aan den Rijn voor 27 gulden vijftig wordt 
uitgegeven. 
De elf provincies zullen - naa de mening van dr Van Rul
ler - op de duur plaats moeten maken voor ongeveer 35 
sterke gewesten. Als voornaamste reden voor het afschaf
fen van de provincies noemt hij het gevaar van overorgani
satie. 

EEG 
De Europese Ekonomische Gemeenschap (EEG) is volop in 
diskussie. De UNCTAD-konferentie in Santiago de Chili en 
het nadrukkelijke optreden van de toenmalige voorzitter van 
de Europese Kommissie (het dagelijks bestuur van de EEG) 
- de Nederlander dr Sicco L. Mansholt - hebben een nieuwe 
impuls gegeven aan de diskussie over Europa. 
In een publikatie van het Amsterdams Instituut voor de We
tenschap der Politiek (te bestellen bij J. W. Holtslag, Wes
termarkt 16, Amsterdam) worden deze problemen in hun on
derlinge samenhang kort besproken. 
Het verslag van een jaar werkkollege (doktorale werkgroep 
internationale betrekkingen 1971-1972) onder leiding van de 
hoogleraar in de internationale betrekkingen dr P. R. Baehr 
geeft een inzicht in de centrale positie die de gemeenschap
pen innemen, de moeilijkheden van institutionele aard, de 
monetaire krisis, een evaluatie van het optreden op drie 
UNCT AD-konferenties en de konsekwenties van het Britse 
toetreden voor de landen van het Gemenebest. 

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 
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BERICHT VAN VRIJ NEDERLAND 
2 redenen om een opinieweekblad te lezen 
• Slechts negen procent van de nederlandse bevol
king leest een opinieweekblad - sluit u aan bij een 
sprekende minderheid. 
e Een echt opinieweekblad probeert uw opinie te 
vormen, niet die te bevestigen - strijd mee voor de 
geestelijke volksgezondheid. 

5 redenen om Vrij Nederland te lezen 
• Vrij Nederland is een vrij groot (oplaag 100.000 per 
week), links, progressief en soms radicaal weekblad
u weet dus wat u in huis haalt. 
• Vrij Nederland geeft achtergrondinformatie, 
brengt daarom ook wel eens (erg) lange artikelen- u 
kunt af en toe iets overslaan. 
• Vrij Nederland is wel eens betweterig en soms 
lang niet objectief - u hoeft het niet altijd met het 
blad eens te zijn. 
• Vrij Nederland heeft de bekende interviews van 
Bibeb, columns van Tamaren Piet Grijs, tekeningen 
van Yrrah, Peter van Straten en Peter Vos, de kook
rubriek van Hugh Jans, een alternatieve sportpagina, 
de satirische kolom Terzijde, het dagboek van Douwe 
Trant en het kleine Wereldje van de publiciteitsmen
sen - u kunt er pas over oordelen als u ze gelezen 
heeft. 
• Vrij Nederland is onmisbaar naast uw krant - u 
leest uitgebreid wat uw dagblad maar kort kan bren
gen (en waar uw teevee maar weinig tijd voor heeft). 

2 redenen om u toch nog eens te bedenken 
• "Nederlandse weekbladen? Lees ik helemaal niet." 
Mr. G.B.J. Hiltermann. 
• "Vrij Nederland. Journalistiek vaak wel knap. 
Steunt echter de losgeslagenheid in Nederland. Bij 
alle knapheid een gevaarlijk blad" - P. Jongeling. 
G.P.V. 

• •••••••••••••••••• • Bon opsturen in ongefrankeerde open enveloppe aan: 
• VRIJ NEDERLAND, Antwoordnummer 3043, Amsterdam. • 
• Noteer mij m.i.v. heden als abonnee op 
• Vrij Nederland voor 
• 0 55,- per jaar 
• 0 27,50 per halfjaar 
• 0 13,75 per kwartaal 

• 
• Als welkomgeschenk ontvang ik het 
e mapje 24 PRENTBRIEFKAARTEN VAN PETER VOS 

• • D PrGefabonnement van 10 weken voor\' 10,-
• Ik betaal na ontvangst van uw acceptgirokaart. 

• • Naam 
• Adres ______________________________________ __ 

• Plaats 
• Gironummer 

D 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Handtekening • • •••••••••••••••••••••••••• 
(ADVERTENTIE) 



Beleid 
Het afsluiten -- bij kabinetsfor
maties -- van duidelijk en gede
tailleerde regeerakkoorden 
voorkomt onzekerheid over het 
toekomstige beleid van een rege
ring. Een slechts algemeen ge
houden en vrijblijvende af
spraak tussen koalitiepartners 
bij de kabinetsformatie léidt 
gemakkelijk tot ernstige konflik
ten. 
Dat zegt de Nijmeegse politika
loog prof. drA. Hoogerwerf in 
"Beleid belicht", een tweedelige 
uitgave van Samsam in Alphen 
aan den Rijn. Kosten: 39 gulden. 
Het eerste deel is van algemene 
aard. In het tweede deel wordt 
de analyse van het beleid toege
spitst op bepaalde beleidssek
toren, zoals het volkshuisves
tingsbeleid, het loonbeleid, het 
bejaardenbeleid, het landbouwbe
leid en het beleid inzake het 
wetenschappelijk onderwijs. 

Polarisatie 
Dr George Puchinger is weer 
op het oorlogspad geweest. Op 
de hem bekende manier, namelijk 
door het interviewen van een aan
tal mensen. Onderwerp: polari
satie, waarvan de Rotterdamse 
bisschop drA. J. Simonis zegt: 
"Je zou polarisatie met behulp 
van beeldspraak kunnen noemen 
het uit elkaar groeien. Dan 
denk ik wel eens aan een ellips, 
die uit elkaar valt, zodat er 
langzamerhand twee cirkels 
ontstaan". 
Dr Puchinger sprak met prof. 
dr H. G. Schul te Nordholt, mgr. 
drA. J. Simonis, drs Rinze 
Zijlstra, ds J. E. Eekhof, prof. 
dr P.A.J.M. Steenkamp, J.H. 
Scheps, mr W. J. Geertsema, 
mr W. Aantjes en mr H. W. van 
Doorn. 

Wereldoorlog 
Het heeft wat lang geduurd, maar 
het vierde deel van dr L. de 
Jongs "Het Koninkrijk der Neder
landen in te tweede wereldoorlog, 
mei '40- maart '41" is dan toch 
verschenen. Ditmaal in twee 
forse delen, die samen via de 
Staatsuitgeverij voor 32 gulden 
vijftig worden verkocht. 
De auteur begint met het mil i
taire bewind dat al snel door 
een burgerlijk bestuur onder lei
ding van Seyss-lnquart werd ver
vangen. 
De volgzaamheid van een aantal 
sekretarissen-cçeneraal, die 
meenden dat Duitsland niet meer 
was te verslaan, en de eerste 
anti-joodse maatregelen worden 
in de herinnering teruggeroepen. 
Uitvoerig wordt beschreven dat 
Seyss-Inquart niet lette op de 
verontwaardiging bij een groot 
deel van het Nederlandse volk, 
die zich uitte in de Amsterdamse 
februari -staking. 

Politikologie 
"Van een vermindering van de 
legitimiteit van het Nederlandse 
politieke systeem zijn veel 
tekenen aanwezig en de laatste 
jaren zelfs in toeneme,··.de mate. 
Ondanks de schaarste van 
nauwkeurige en betrJuwbare gege
vens lijkt het meer dan aanneme
lijk, dat het huidige politieke 
systeem van Nederland in ver
scheidene opzichten en in be
langrijke mate niet effektief en 
niet legitiem is". 
Dat zegt de Nijmeegse hoogle
raar dr A. Hoogewerf in zijn 
boek "Politikologie -- begrip
pen en problemen --", een uit
gave van Samsam in Alphen aan 
den Rijn, die veertien gulden 
vijftig kost. 
In dit boek over de wetenschap 
van de politiek somt prof. 
Hoogewe'~f een aantal verschijn
selen op, die wijzen op daling 
en vermindering van de legitimi
teit van het Nederlandse politie
ke systeem. Hiertoe rekent hij 
de snelle opkomst van een 
nieuwe partij bij elke verkiezing 
sinds 1966, de daling van het per
centage stemmen voor de grodste 
vijf oude partijen, de toenemen
de kritiek op het kiesstelsel, 
het partijenstelsel, de kabinets
formatie en de toeneming van 
het aantal politieke demonstra
ties, bezettingen en sabotages. 

Interviews 
Hij kan het niet laten, de brave 
J. H. Scheps, eens lid van de 
Tweede Kamer voor de PvdA 
en ook schrijver van "Het pro
gressieve als waardeloze pronk". 
Ditmaal Scheps als interviewer 
van twaalf politici, afkomstig uit 
tien verschillende politieke par
tijen. Misschien ooit een· oek
werk dat de toekomst weergeeft, 
maar in elk geval een boek dat 
veel getob in politieke kringen 
weergeeft. 
KVP en PvdA zijn in Schep's 
produkt op drift, D' 66 wor
stelt om antwoord, DS' 70 zegt 
te blijven bestaan, het GPV be
toogt een eigen weg te zullen 
bewandelen en de VVD bespreekt 
de mogelijkheid een nieuwe cen
trumpartij te vormen. 
Uiteraard roept de PPR om radi
kale hervormingen en verdiepen 
ARP en CHU zich in de vraag 
hoe te fusioneren. Natuurlijk 
ontbreekt de PSP niet. 
De slachtoffer: H. Algra, C.J. 
van Mastrigt, mr J.A. Nagte
gaal, prof. dr F. L. Polak, P. 
Jongeling, drs W. J. F. I. Nu yens, 
P.A. Burggraaf, H. Kom brink, 
A. van der Louw, mr G. E. van 
Walsum, D. Coppes en mevrouw 
H. van Someren-Downer. 
Kosten van deze forse pil drie 
tientjes op een dubbeltje na. De 
uitgever is Semper Agenda in 
Apeldoorn. 

TWEEDE-KAMERPU-NTEN . 

Alweer een nieuwe rubriek. Na "Afdelingsnieuws, "Politiek voor de boekenplank", 
"Mededelingen" en "Ingezonden brieven" nu "Tweede-Kamerpunten". In deze 
rubriek worden punten aangestipt, die door de redaktiekommissie in overleg met 
fraktiemedewerker Ernst Bakker worden geselekteerd uit de vele berichten die 
over het werk van de- Tweede-Kamerfraktie zouden kunnen worden gemaakt. Het 
is echter onmogelijk al die berichten te publiceren. De redaktiekommissie hoopt 
door deze rubriek de leden van D'66 op relevante wijze te informeren over het 
doen en laten van de Tweede-Kamerfraktie. 

Ziekenhuis 
Het Tweede-Kamerlid Jan Beekmans 
heeft nul op het rekest gekregen van 
de ministers Van Veen (onderwijs en 
wetenschappen) en Stuyt (volksgezond
heid en milieuhygiëne), die hij had ge
vraagd of het niet zinvol zou zijn dat 
de rijksoverheid deelneemt aan de 
diskussie over het rapport "Op weg 
naar de toekomst", dat in opdracht 
van de acht ziekenhuizen in Twente 
werd opgesteld. 
Jan Beekmans had dat gewild omdat 
volgens hem dan een in de toekomst 
te stichten akademisch ziekenhuis in 
Twente soepel in de dan bestaande 
strukturen zou kunnen worden inge
past. 
De beide ministers vinden dat de rijks
overheid zich niet in de diskussie over 
het rapport moet mengen, omdat 
volgens hen de vraag of er in Twente 
een akademisch ziekenhuis moet ko
men niet opportuun is. 
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Petitie 
Voorzitter Hans van Mierlo van de 
Twee-Kamerfraktie heeft een petitie 
opgesteld waarin er opaan wordt ge
drongen, dat de 66-jarige Leopold 
Trepper (tijdens de Tweede-Wereld
oorlog leider van de spionagegroep Die 
Rote Kapelle) Polen mag verlaten om 
zich in Israël te kunnen vestigen. 
De voorzitters van alle Tweede-Kamer
frakties (behalve Marcus Bakker van 
de CPN) hebben de petitie ondertekend. 
Vorige week dinsdag is de petitie aan
geboden aan de ambassadeur van Po
len in Nederland, Wlodzimierz Leco
wicz. De fraktievoorzitters hebben mi
nister Schmelzer (buitenlandse zaken) 
gevraagd alles te doen om de reis van 
Leopold Trepper van Polen naar Israël 
mogelijk te maken. Een kopie van de 
petitie hebben de fraktievoorzitters ge
stuurd naar de voorzitter van het Pool
se parlement. 



IN DIT NUMMER: 
Interview met voorzitter Jan ten Brink 
en vice-voorzitter Ruby van der Scheer 

De godsdienstoorlog binnen D'66 duurde 
maar kort ' 

Kongres in Breda werd toch nog een 
klassiek drama 

Nieuwe samenstelling van belangrijkste 
besturen en kommissies 

Afdeling Zuidlaren heft zich op uit 
onvrede over de landelijke koers 

UITGAVE: 
POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 

zesde jaargang nummer drie 

april 1973 
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G. A. Spiering 
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Th. Essers, Officiersvliet 48, 
Zwijndrecht, telefoon: 01850-29006 
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gustus 
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Alleen schriftelijke opzegging bij' Amsterdam' geldt 

GESCHILLENKOMMISSIE DOET 
BINDENDE UITSPRAKEN OVER 
BEEINDIGING LIDMAATSCHAP 
Het lidmaatschap van D'66 kan alleen 
worden beëindigd door schriftelijke 
opzegging bij het landelijk sekretari
aat in Amsterdam. Het lidmaatschap 
loopt af op de dag, dat de opzegging 
bij het landelijk sekretariaat is bin
nengekomen, tenzij de betrokkene in 
ziin opzeggingsbrief schrijft dat hij 
lid wil blijven tot het aflopen van het 
kalenderjaar waarover hij kontribu
tie heeft betaald. 
De geschillenkommissie van D'66 
heeft dit - aan de hand van de statu-

Opvolger drs Engwirda 

DRS D. EISMA 
VOOR D'66 IN 
EUROPEES 
PARLEMENT 
Het 33-jarige Eerste-Kamerlid drs 
Doeke Eisma uit Apeldoorn is de 29-
jarige drs Maarten Engwirda uit Den 
Haag opgevolgd als vertegenwoordi
ger van D'66 in het Europees Parle
ment. Drs Engwirda moest zich uit 
het Europees Parlement terugtrek
ken omdat hij geen deel meer uit
maakt van één van beide Kamers der 
Staten -Generaal. 
Drs Eisma - ook lid van het bestuur 
van de Stichting Wetenschappelijk 
Buro D' 66 - heeft besloten in het Eu
ropees Parlement toe te treden tot 
de socialistische fraktie. Omdat de 
samenstelling van het Europees Par
lement voor een groot deel is gewij
zigd, heeft drs Eismade socialisti
sche fraktie gevraagd haar naam te 
wijzigen in "socialisten en geestver
wanten". 

AFDELINGSNIEUWS 

Zwolle 
De afdeling Zwolle heeft een nieuw be
stuur gekregen, dat bestaat uit: 
Voorzitter: Ir H.A. L. M. Hustinx, 
Middelweg 263, telefoon: 05200-18570; 
Sekretaris: J.C. Hendriks, Amer 63, 
telefoon: 05200-36877; 
Penningmeester: A. ten Dolle, Nilants
weg 41/3, Spoolde, telefoon: 05200-
19153; 
Ir H. W. Beumer, Van Hille Gaerthé
straat 13, telefoon: 05200-34202; 
J. Gruppen, Does 9, telefoon: 05200-
35147; 
H. J. W. van der Most, De Savornin 
Lohmanlaan 7. 

ten en het huishoudelijk reglement en 
op verzoek van het hoofdbestuur - be
slist naar aanleiding van moeilijkhe
den binnen de afdeling Zevenaar over 
de opzegging van het lidmaatschap 
door twee leden van deze afdeling. De 
beslissing van de geschillenkommissie 
is bindend, zo lang de algemene le
denvergadering niet anders beslist. 

Verklaring 
De moeilijkheden binnen de afdeling 
Zevenaar begonnen toen een lid tij
dens een afdelingsvergadering ver
klaarde, dat hij zijn lidmaatschap 
opzegde. Negentien dagen later ver
klaarde hij tijdens een afdelingsver
gadering, dat hij zich nog steeds als 
lid van D'66 beschouwde. 
Het hoofdbestuur vroeg zich af of de 
betrokkene nog steeds lid is van D'66 
en of hij tijdelijk geen lid van D'66 is 
geweest. De geschillenkommissie 
bepaalde, dat de betrokkene nog 
steeds lid is van D'66, omdat hij zijn 
lidmaatschap van D'66 niet schrifte
lijk had opgezegd bij het landelijk 
sekretariaat. 

Stemmingen 
Tijdens die tweede afdelingsvergade
ring moesten stemmingen worden ge
houden. Daaraan deed ook iemand 
mee, van wie het landelijk sekretari
aat zes dagen eerder een brief had 
gekregen waarin hij zijn lidmaatschap 
opzegde. Naar aanleiding daarvan 
wilde het hoofdbestuur van de ge
schillenkommissie weten of de be
trokkene lid is van D'66 tot de dag 
waarop het landelijk sekretariaat zijn 
opzeggingsbrief ontving of tot het 
aflopen van het kalenderjaar waar
over hij zijn kontributie had betaald. 
Omdat de betrokkene in zijn opzeg
gingsbrief niet had geschreven, dat 
hij lid wilde blijven tot het aflopen 
van het kalenderjaar bepaalde de ge
schillenkommissie dat hij tijdens de 
afdelingsvergadering geen lid meer 
was en dat zijn stem daarom ongel
dig was. 

Ongeldig 
Toen de geschillenkommissie dat had 
bepaald vroeg het hoofdbestuur zich 
af of door de ongeldigheid van deze 
stem de stemmingen en de genomen 
besluiten ook ongeldig werden. De 
geschillenkommissie heeft bepaald, 
dat een stemming alleen ongeldig 
moet worden verklaard als door het 
niet-uitbrengen van één of meer on
geldige stemmen een ander besluit 
tot stand zou zijn gekomen. Dat was 
hij de stemming in Zevenaar niet 
het geval, omdat de uitslag van de 
stemming negen tegen zeven was. 



Interview met drs Jan ten Brink en mevrouw Ruby van der Scheer-van Essen 

.. Voorzittersverkiezing was niet het belangrijkste, 
maar besluit tot voortzetting van politieke lijn'' 

door GUILLAUME SPIERING 
( eindredakteur democraat) 

Wat binnen bijna geen enkele vereniging gebeurt, is binnen D'66 wel gebeurt: De 
voorzitter trad af, deed een stapje terug en werd vice-voorzitter. De 31-jarige 
huismoeder Ruby van der Scheer-van Essen uit Aaslmeer deed dit stapje terug 
na een - zoals de termen later luidden - "onverkwikkelijk", "walgelijk", "drama
tisch", "nationaal-socialistisch" en "fascistisch" slot van de algemene ledenver
gadering van D'66 in Breda. Termen die weer later werden teruggenomen, inge
trokken en voor niet gebezigd werden ~erklaard. Termen die sloegen op de - zo
als dat door sommigen werd genoemd ~ "machtsgreep" van de latere voorzitter -
de 46 jarige drs Jan ten Brink uit Overveen - en zijn twaalf "volgelingen". Hoe 
kijken beiden terug op die algemene ledenvergadering en hoe zien zij de toekomst 
voor D'66? 

GS: Hoe kijkt u nu- nu alle emoties 
zijn weggeëbd - terug op de verkie
zing van een voorzitter, die eindigde 
in een uitslag van 51 tegen 49 procent? 
JtB: Die verkiezing is en blijft een 
wonderlijke geschiedenis. Ik denk er 
in elk geval niet met plezier aan te
rug. Ik begin wel plezier te krijgen in 
het voorzitterschap. Dat komt vooral, 
omdat inderdaad die emoties beginnen 
te zakken, ook bij mensen die liever 
hadden gezien dat Ruby van der Scheer 
voorzitster was gebleven, maar nu 
gewoon met mij aan het werk willen. 
Dat geldt in de eerste plaats voor de 
leden van het hoofdbestuur, maar ook 
voor die van de Kamerfrakties. Nog 
even over die emoties aan het eind 
van het kongres: Ik geloof nog steeds 
dat die buiten proportie waren. Mis
schien heb ik het kongres niet goed 
genoeg uitgelegd waar het mij om 
ging. Ik was ook niet bekend binnen 
de partij. Ik heb van 1967 af wel alle 
kongressen (behalve dat in Bidding
huizen) meegemaakt, maar ik heb 
nooit een mond open gedaan. Dat al
les vergrootte de onzekerheid en de 
angst, dat het inderdaad om een 
machtsgreep ging. Ik kan nu wel weer 
lachen om die Zuidamerikaanse of 
marxistische coupe, die ik zou heb
ben gepleegd, maar die eerste reak
ties vond ik allesbehalve fijn. 
RvdS: Ik vond dat verschrikkelijk. 
Daarom trok ik mij ook terug voor het 
voorzitterschap en stelde ik me kan
didaat voor het vice-voorzitterschap. 

GS: Hoe kan iets worden gedaan, 
waardoor niet voor de derde keer op 
een dergelijke wijze een voorzitter 
wordt gekozen? 
JtB: Het is duidelijk, dat er iets mis 
is met het systeem van D'66 voor het 
kiezen van een voorzitter. Het nieuwe 
hoofdbestuur piekert al over voorstel
len, die aan een volgende algemene 
ledenvergadering worden gedaan. O
verigens, de moeilijkheden van Bre
da waren natuurlijk van heel andere 
aard dan die van Biddinghuizen. Daar 
was maar één kandidaat en in Breda 
waren er drie kandidaten. Deze laat
ste situatie was voor D'66 helemaal 
nieuw. 
RvdS: Het is niet belangrijk wie er 
uiteindelijk voorzitter van de partij 
wordt. Het is belangrijk dat de kon
tinuiteit van de partij is verzekerd. 

Dialoog 
GS: Wat betekent deze "kommando
wisseling" voor het politieke beleid 
van D'66? 
JtB: Het politieke beleid van D'66 
wordt in hoofdzaak bepaald door de 
Tweede-Kamerfraktie. Dat vind ik 
juist en ik zou het niet willen veran
deren. Maar er moet wel een dialoog 
zijn tussen de Kamerfrakties en het 
hoofdbestuur. Het nieuwe hoofdbe
stuur heeft duidelijk een programma
tische opdracht gekregen van het kon
gres. Jk heb daarom zelf gevraagd. 
En het programmatische inzicht van 

Een gesprek tussen de twee kandidaten voor het voorzitterschap van D'66, die het 
niet haalden: drs Maarten Engwirda die in de eerste ronde werd uitgeschakeld en 
mevrouw Ruby van der Scheer-van Essen, die in de tweede en laatste ronde door 

drs Jan ten Brink werd verslagen. 

- DRS JAN TEN BRINK -

het hoofdbestuur - gescherpt door 
diskussies binnen de partij - moet 
invloed kunnen hebben op de beleids
lijn van de Kamerfrakties. 
RvdS: Het belangrijkste van het kon
gres in Breda was niet de verkiezing 
van een voorzitter, maar het aanne
men van moties waardoor de politie
ke lijn kon worden voortgezet. Tot 
twee, driemaal toe heeft het kongres 
met grote meerderheid besluiten ge
nomen, die de partij de afgelopen 
twee jaar verdeeld hebben gehouden. 

Partij-organisatie 
GS: Heeft de "kommandowisseling" 
nog gevolgen voor de organisatie van 
D'66? 
JtB: Hoewel organiseren geen hobby 
van me is, zal ik me er nu wel mee 
bezig moeten houden. Er is veel kri
tiek geweest - ook tijdens het kongres -
op de organisatie van de partij. Er 
zijn allerlei resoluties aangenomen o
ver veranderingen in de partijorgani
satie en de partijstruktuur en er komt 
in het najaar een organisatiekongres. 
Een heel belangrijk voorstel is het in
stellen van een partijparlement of een 
partijraad. De ervaringen van de 
eerste paar weken als voorzitter bren
gen me voorzichtig tot de konklusie, 
dat er in het partij-apparaat wel iets 
professioneler zou kunnen worden ge
werkt. Gelukkig beschikt D'66 nu weer 
over een sekretaris organisatie, die 
op dit terrein het belangrijkste werk 
moet doen. 
RvdS: Ik heb er geen behoefte aan de
ze vraag te beantwoorden. 

Opzeggingen 
GS: Wat vindt u ervan, dat een aantal 
leden van D'66 naar aanleiding van de 
voorzittersverkiezing in Breda het 
lidmaatschap van de partij heeft opge
zegd? 

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 



JtB: Er zijn maar weinig leden, die 
hebben bedankt àm het kongres, tus
sen de tien en vijftien. Ik vind het heel 
normaal als leden na een partijkon
gres bedanken, omdat zij het niet 
eens zijn met de politieke besluiten 
of met de verkiezing van een nieuwe 
voorzitter of om andere redenen. Ge
lukkig zijn er sinds het kongres in 
Breda ook nieuwe leden bijgekomen. 
RvdS: Er hebben zich na het kongres 
ook nieuwe leden opgegeven. Ik mis 
Will van Spankeren. (Will van Spanke
ren was lid van het dagelijks bestuur, 
belast met publicitaire aangelegenhe
den. Direkt na het kongres bedankte 
hij als lid van de partij - GS) 

Samenwerking 
GS: In hoeverre gaat het bepalen van 
een eigen gezicht van D'66 verloren 
door de samenwerking met PvdA en 
PPR? 
JtB: We gaan nu dus echt praten over 
de politiek van D'66. Toch wil ik het 
antwoord op deze vraag uitstellen tot 
de volgende Democraat. Binnen het 
hoofdbestuur is namelijk afgesproken, 
dat we dan met een soort verklaring 
zullen komen waarin staat hoe wij 
willen gaan werken, een soort pro
gramma dus van het hoofdbestuur. En 
één van onze taken is dat eigen ge
zicht binnen de progressieve samen
werking, is het streven naar de pro
gressieve volkspartij en is het her
stellen van de schade van de Tweede
Kamerverkiezingen van november vo
rig jaar. 
RvdS: Het eigen gezicht van D166 
wordt niet geschaad door de samen
werking met PvdA en PPR, maar door 
de eigen interne verdeeldheid, waar-

De vorige maand gekozen drs Jan 
ten Brink is de zesde voorzitter 
van D'66. Zijn voorgangers waren: 
Mr H. A. F. M. 0. van Mierlo van 
september 1966 tot december 
1966: 
Drs G. Ringnalda van december 
1966 tot november 1967; 
Mr H. J. van Lookeren Campagne 
van november 1967 tot december 
1968; 
Drs J. A.P. M. Beekmans van de
cember 1968 tot november 1971; 
Mevrouw R. E. van der Scheer-van 
Essen van november 1971 tot maar1 
1973. 

0'66 
Het nieuwe bestuur van D'66 zal nog 

wel naar de oorzaak zoeken van de grote 
verkiezingsnederlaag van november 1972. 
Honderdduizenden confessionelen hebben in 
1967 op D'66 gestemd, omdat zij wel een 
nieuwe koers wensten. Enkele uitspraken 
van leidende figuren van 0'66: Mej. 
Goudsmil voor de t.v. tijdens een politieke 
uitzending: .,De katholieken hebben tijdens 
de oorlog geen goede rol gespeeld"; de 
heer Gruijters: ,.Confessionelen zijn on
betrouwbaar". Dat het bestuur van D'66 
in de toekomst politieke figuren moge 
kiezen, die wel weten wat zij moeten zeg
gen en zwijgen. 

W. van den Dries, Terneuzen 

Ingezonden brief in "Elseviers Maga
zine" van zaterdag 31 maart 1973 

door de energie van D166 verkeerd 
wordt verbruikt. D'66 heeft met zich
zelf gevochten in plaats van met de 
problemen van de samenleving. Het 
is niet de "schuld" van PvdA en PPR, 
dat D'66 bij de Tweede-Kamerverkie
zingen van november vorig jaar heeft 
verloren, maar haar eigen schuld. 
D'66 moet nu gewoon aan het werk. 

Landsbelang 
GS: Is het streven naar een progres
sieve volkspartij een kwestie van lou
ter het wellicht vermeende landsbe
lang (de progressieve volkspartij) 
stellen boven de partijbelang? 
JtB: In verband met die aanstaande 
verklaring van het hoofdbestuur geef 
ik liever nu nog geen antwoord op de
ze vraag. 
RvdS: D'66 is ontstaan om drie belau
rijke vernieuwingen in de Nederland
se politiek door te voeren: op het ter
rein van het staatsrecht, op het ter
rein van de partijpolitiek en op het 
terrein van de demokratisering. De 
gedachte aan een nieuwe volkspartij 
is ontstaan vanuit de wil om binnen 
de parlementaire demokratie een 
meerderheid te krijgen voor een voor
uitstrevend programma. D'66 mag 
van mij ophouden te bestaan als de 
progressieve volkspartij van de grond 
komt en de partijpolitieke vernieuwing 
daardoor gestalte heeft gekregen. In 
het programma van de progressieve 
volkspartij moeten de uitgangspunten 
van D'66 terug zijn te vinden: de be
lofte van de partijpolitieke vernieu
wing (die door het ontstaan van de pro
gressieve volkspartij al ingelost), 
de staatsrechtelijke vernieuwing (met 
name de gekozen minister-president) 
en een groot aantal programmatische 
punten, dat de laatste tijd in de maat
schappelijke visie van D '66 is ont
wikkeld. D'66 is een middel en de 
progressieve volkspartij in zich is 
ook geen doel. 

"Klap" 
GS: Wat moet worden gedaan om bij de 
eerstvolgende Tweede-Kamerverkie
zingen de klap van november vorig jaar 
weer te boven te komen? 
JtB: Ook deze vraag wil ik in afwach
ting van de verklaring van het hoofdbe
stuur nu onbeantwoord laten. 
RvdS: Het is van minder belang, dat 
D'66 de "klap" te boven komt, dan 
wel dat het doel van D'66 dichterbij 
komt. En het doel van D'66 is nog 
steeds zo veel mogelijk Nederlandse 
kiezers verenigen op een vooruitstre
vend programma. 

Verhouding 
GS: Hoe is de verhouding tussen u bei
den? 
JtB: Ik ben geneigd te zeggen: Dat gaat 
niemand wat aan. Maar dat kan weer 
tot misverstanden leiden. Daarom dit: 
We werken tot nu toe uitstekend sa
men en ik verwacht, dat dat zo blijft. 
Als iemand meer wil weten moet hij 
maar eens komen kijken als we sa
men een tosti eten. 
RvdS: Ik geef liever geen antwoord op 
deze vraag. 
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Drs Den Uyl en 
mr dr De Gaay 
Fortman over 
Bredase kongres 
Drs J. M. den Uyl uit Amsterdam- de 
53-jarige politieke leider van één van 
de twee koalitiepartners van D166, de 
PvdA - is blij dat het kongres in Breda 
niet is bezweken voor de verleiding 
zich te verliezen in gekijf over de 
schuld aan de teruggang bij de Tweede
Kamerverkiezingen van november vorig 
jaar. 
"Het kongres heeft zich terecht gekon
centreerd op de vraag hoe de eigen 
identiteit van D'66 binnen de progres
sieve samenwerking kan worden ver
sterkt. Er was nauwelijks behoefte die 
samenwerking zelf op de tocht te zet
ten en naar mijn mening terecht, want 
die samenwerking is een deel gewor
den van de identiteit van D'66. Ik ge
loof dat een politieke partij, die klap
pen heeft gehad, meer kans heeft terug 
te komen naarmate die partij meer 
zichzelf trouw blijft. Het kongres van 
D'66 heeft dat bijna tot het einde onder
kend", aldus drs Den Uyl. 

Publiciteit 
De politieke leider van de andere koali
tiepartner, de PPR- de 35-jarige mr 
dr B. de Gaay Fortman uit Ermelo -
vindt dat het kongres in Breda is gedo
mineerd door de publiciteit over de 
twee dag. 
"Er is zinnig gediskussieerd, zeker 
over de kabinetsformatie, maar het is 
onvoldoende duidelijk geworden dat het 
geen machtsstrijd was om personen 
maar om ideeën. Het is een taak voor 
D'66 met die nieuwe iedeeën naar de 
kiezer te gaan. Dat is een zware opga
ve voor het nieuwe hoofdbestuur, want 
de kiezer heeft de indruk dat D'66 be
staat uit een onderlinge ruzie", aldus 
dr De Gaay Fortman. 

De eerstvolgende Democraat ver

schijnt (onvoorziene omstandighe

den voorbehouden) op donderdag 

10 mei aanstaande. De kopij voor 

dat nummer moet uiterlijk dins

dag 1 mei aanstaande op het redak

tie-adres (Bernweg 65, Vlaardin

gen) zijn. 

Waarom zouden al die 

o· 66 -kiezers eigenlijk 

geen 0'66-leden 

worden ? 

Zorgt daarvoor 



Heilsverwachtingen binnen de partij richten zich op nieuw basisprogramma 

Na godsdienstoorlog en emoties heeft 0'66 weer 
tijd voor kiesstelsel, openheid en demokratie 

door DRS P. G. DEKKER 
(gemeenteraadslid groningen) 

De ontevredenheid binnen D '66 is eindelijk op een duidelijke manier naar boven 
geborreld. Onlust is er over het stemmenverlies, onlust ook over de onwaarschijn
lijkheid dat op korte termijn een progressieve volkspartij (PVP) met PvdA en PPR 
kan worden gevormd. Deze bedreigingen voor het voortbestaan van het geliefde 
D'66 hebben een revival-beweging doen ontstaan. De heUsverwachtingen van deze 
beweging hebben zich gericht op een nieuw basisprogramma en de profeet is drs 
Jan ten Brink. Het elan van een dergelijk nieuwe sekte is zo groot dat niemand er 
zich tegen kan verklaren en het is geen wonder dat het symbool van deze beweging 
een groot aantal stemmen kon krijgen. 

Van september 

af wordt de 

eindnota Samen-

over-leven een 

beleidsprogram 

De eindnota van het projekt Samen
over-Leven zal voor 1 september ge
reed zijn. Het centrale probleem in 
de nota zal zijn: In welke richting 
moet maatschappijverandering wor
den nagestreefd om de nu spelende 
problemen doeltreffend te kunnen op
lossen? 
Tussen 1 september en 1 januari zal 
de eindnota tijdens één of meer re
gionale en/ of landelijke bijeenkom
sten worden besproken. Na 1 janua
ri worden de nota en de tijdens deze 
bijeenkomsten geuite prioriteiten en 
wensen van de deelnemers aan deze 
bijeenkomsten voorgelegd aan een 
aantal deskundigen, dat het geheel 
zal vertalen in beleidsmaatregelen. 
Deze deskundigen zullen ook de fi
nanciële en organisatorische konse
kwenties van één en ander schetsen. 
In het voorjaar van volgend jaar wor
den de konklusies en de op- en aan
merkingen van de deskundigen te
ruggebracht in de diskussiegroepen. 

Programma 
De eindnota zal ook worden voorge
legd aan de kommissie, die een pro
gramma voor de toekomstige pro
gressieve volkspartij zal opstellen. 
De kommissie zal op basis van de 
nota een beleidsprogramma maken. 
Ook dit beleidsprogramma wordt 
weer in de diskussiegroepen terug
gebracht. 
Alle gegevens, die dan zijn verza
meld gaan naar een kommissie die 
het progressieve politieke program
ma uiteindelijk tot een feit zal maken. 

Tegenover deze revival-beweging staat 
een groep kontinuïsten. Dankbaarheid 
voor bewezen diensten en geloof in de 
oude vertrouwde personen staan 
bij hen op de voorgrond. Voor hen is 
mr Hans van Mierlo een godheid en 
mevrouw Ruby van der Scheer zijn 
profeet. Is het een wonder dat de strijd 
tussen deze twee sekten grote emoties 
heeft teweeggebracht? 

Konflikt 
De godsdienststrijd tussen revivalisten 
en kontinui"sten is gerationaliseerd tot 
een konflikt over twee moties die een 
buitenstaander beide weinig interes
sants boden. De echte aanhangers van 
de beide sekten wisten in hun eigen 
moties erg veel diepere betekenissen 
te zien. Wie het niet ziet, mist natuur
lijk elke visie. 
Beide sekten hebben elkaar met alle 
denkbare middelen bestreden: ver
kiezingsperiode, reglement, brieven, 
procedurekwesties, voorwaarden stel
len, beschuldigen van chantage en der
gelijke. Voor niet-leden van de sekten 
is de stem natuurlijk mede bepaald 
door de kwaliteit van beide kandidaten. 
Ze hebben beide evident goede eigen
schappen. Beiden hebben een aantrek
kelijke persoonlijkheid, verantwoor
delijkheidsgevoel, bereidheid tot sa
menwerking en een grote mate van 
redelijkheid. De minder gelukkige 
manipulaties hebben dan ook niet zon
der meer de doorslag gegeven in één 
richting voor de stembepaling van de 
meeste kongresgangers. De stemming 
leverde technisch een onbepaalde uit
slag op, met de grootste kans dat Jan 
ten Brink meer stemmen op zich had 
verenigd dan Ruby van der Scheer. 

Gespletenheid 
Politiek is de godsdiensttwist van be
lang voor de samenhang van de partij. 
Als het gevoel van gespletenheid groot 
wordt kan men zich moeilijk met de 
partij identificeren. Voor de politieke 
lijn van D'66 naar buiten is de twist 
volstrekt onbetekenend. Daarvoor is 
alleen maar van belang wat de politieke 
opstelling van D'66 in de komende 
periode zal zijn ten opzichte van PvdA 
en PPR en tegenover eventuele andere 
mogelijke partners. Wat zal haar 
flexibiliteit en haar dynamiek zijn? 
Zal zij zich in haar wederopstanding 
verliezen of zal ze de altijd door haar 

geprezen samenballing van partijen be
vorderen door daarop gerichte nieuwe 
initiatieven te ontplooien? 
Het grappige van de situatie van D166 
is dat de leden op het ogenblik als 
groep worden beheerst door gevoelens 
van loyaliteit. D'66 was het die een 
PVP wenste. D'66 was het die PvdA en 
PPR voor haar PVP-kar wist te span
nen. Hoe zou D'66 zich dan van dit al
les kunnen losmaken'? Dit is grappig 
omdat er een inwendige logika in de 
huidige politieke situatie zit die D'66 
zonder enige twijfel een andere kant 
zal opsturen. 

Blokvormig 
Niemand kan ontkennen dat de blok
vorming met name door de invloed van 
D'66 tot stand is gekomen. Niemand 
kan ontkennen dat deze blokvorming 
versnellend heeft gewerkt op de dekon
fessionalisering van de politiek. Maar 
ook zal niemand willen beweren dat 
D'66 een eclatant verkiezingssukses 
heeft te danken aan al haar zo belang
rijke initiatieven. De blokvorming is 
een belangrijk initiatief geweest van 
D'66, maar deze heeft tot ee~ ernstige 
verkiezingsnederlaag geleid. D'66 wil 
nu nog steeds een PVP van de progres
sieve drie. Natuurlijk is die PVP voor 
D'66 alleen akseptabel als haar eigen 
elementen daarin een belangrijke rol 
spelen. Zolang D'66 niet meer kiezers 
heeft is de partij oninteressant voor 
haar partners en niet in staat haar 
eigen elementen in de PVP tot uitdruk
king te brengen. Door als een nymfo
maan achter de PvdA te blijven aan
rennen maakt D'66 haar aantrekkelijk
heid als huwelijkspartner niet groter. 
De kans op een blijvende verbinding 
met PvdA en PPR is alleen reëel als 
D'66 haar manouvreervrijheid terug
neemt. Dat betekent het risiko van een 
breuk, omdat zonder dat risiko geen 
echte vrijheid denkbaar is. 

Afdrijven 
D'66 heeft geen verschuiving naar 
links of rechts te zien gegeven. De in
nerlijke logika van de situatie van D'66 
wordt natuurlijk door iedereen aange
voeld. In de nabije toekomst is daar
door een afdrijven ten opzichte van de 
beide partners te verwachten. Daar 
helpt geen lieve motie aan. Het is on
vermijdelijk wil D' 66 van de progres
sieve drie geen depressie drie maken. 
Het kongres in Breda was vermakelijk, 
Er is wel over politiek gesproken, maar 
er zijn geen politieke beslissingen ge
nomen. Die beslissingen zullen door 
de omstandigheden wel worden afge
dwongen. De godsdienstoorlog heeft 
gewoed. Er is een andere voorzitter 
gekozen. De emoties zullen wegebben 
en D'66 zal opnieuw kunnen werken aan 
programma, partijvernieuwing, kies
stelsel, openheid en demokratie. Toch 
een aardige klub, dat D'66. 
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BLADEN OVER KONGRES IN BREDA 
JeVolLba:nt 

Bij de laatste verkiezingen is geble
ken, dat de aantrekkelijkheid van D'66 
kleiner wordt naarmate zij meer naar 
links schuift. Is hot de bedoeling van 
de groep die de nieuwe partijvoorzit
ter naar voren schoof, om in deze rich
ting door te gaan? Daar lijkt weinig 
heil van te verwachten. Wii er voor 
D'66 nog een toekomst zijn, dan zal zij 
zich vooral op kiezers moeten richten, 
die zich voor een gematigd progressief 
beleid willen laten winnen. 

Zo'n duidelijke progressieve meer
derheid is er nu in elk geval nog niet. 
Krijgen we desondanks toch een kabi
net-Den Uyl! Het begint er, dank zij 
de vasthoudendheid van formateur 
Burger, wel op te lijken. Het congres 
van D'66 toonde zich daar verheugd 
over, maar vTocg zich tegelijkertijd 
nK>t enige zorg af wat de heer Burger 
allemaal aan het doen is. 

Op het congres van D'66 werd in 
een motie nog eens dik onderstreept-, 
dat lwt program van een kabinet-Den 
l. :' i h<:t r<:~eerakkoord van de progres
sieve drir· zal moeten volgen. Dat 
kli11kt llil!l, mactr als er inmiddel'> toch 
al com·t·s,ies zouden zijn gedaan, ware 
hd bdC'r met de waarheid voor de 
da~ k komen. 

Het i; te begrijpen, dat de progres
sie'.<~n met het probleem van de ver
ki(·ziugslwloften zitten. Ook in de op 
het congres van D'66 aangenomen m~ 
l Ït" wordt het niet nakomen van die 
beloftf•n nog a:ls bedrog aangeduid. 
Het zou echter ook wel degelijk op be
drog gaan lijken als concessies worden 
,,•nlot•;dd. Die cooces:.~ies dienen, zo 
t,odig, openlijk aan de hoogste partij
orgauen van de progressieve drie te 
worden \'OOrgelegd. 

Haagse Post 
Even dreigde er tijdens het congres gevaar 
vanuit Noord-Holland. De <,tatenfractie van 
D'óó in deze provincie had ook een lange. 
voor het congres niet onaantrekkelijke re
solutie gefabriceerd, die de compromis
worst van het partij-establissement leek te 
verdringen. Ook dat gevaar werd bezworen: 
na uitermate matte discussies. tijdens welke 
potentiële antagonisten om het hardst riepen 
dat de beide resoluties helemaal niet strijdig 
met elkaar waren. werden ze allebei via een 
ingewikkelde stemprocedure aangenomen. 
De pai~ en vree - weinig inspirerend. maar 
in elk geval effectief - heerste tot een uur 
voor het eind van het congres. En toen liep 
het toch weer spaak. Tijdens de verkiezing 
van een voorzitter herhaalden de onver
kwikkelijke tonelen van het congres in de 
Flevopolder. november 1971, zich. Toen 
werd Ruby van der Scheer met 5Wé van 
de stemmen in de voorzittersstoel gehesen, 
nu werd zij met 51 tegen 49':'/c door de 
neuroloog Jan ten Brink (46) uit Overveen. 
de woordvoerder van de Noordhollandse 
opposanten, uit het zadel gewipt; in beide 
gevallen. toen en nu. waren tranen haar 
deel. 
Je kunt proberen alle angsten en verdeeld
heid diep onder de dekens te verstoppen. 
maar zoiets laat zich niet tot in perfectie 
regisseren. De smadelijke bejegening van 

Ruby van der Scheer, dte een trouw aan
hangster is van de Van Mierlo-lijn, symbo
liseerde in feite de afkeer van een restant 
eigenwijze. burgerlijke radicalen van de so
cialistische Kus des Doods. 
Het pragmatisme van D'óó is ten slotte in 
het laatste uur van het Bredase congres in 
golven van emoties ten onder gegaan. Want. 
na het aanvaarden van de kus. was het 
pragmatisch geweest een mooi testament te 
'chriJvCn. Dat i'> geloofwaardiger en reali'>
tischer dan een poging tot een wedergchoor-
te·akte. 

HET PAR<DL 
HET cOlligres Vi<'ln D'66 heef1. in-

tern de vrede herSiteM door 
twee !tegenstrijdige verl<lln!gens 
te verenigen. Het hee:Jlt de men
sen die D'66 meer e~gen identi
t'E'\Jt v.'li.Lle:n geven gekalmeerd met 
een resolutie waarin een nieuw 
basi:spl"'Q!g['am wordt be1oofrd. En 
het heef:t tegelijk de voorstan
ders van nauwe samenwerki:1.g 
mert; PvdA en PPR gerustgesteld 
door die samenwerking tolt uiit
VlOffi"ing van het regee:raklroo'l·d 
ll'ooxt !te zetten. 

Voor de stabiliteilt van D'66 en 
daarmee voor een everutueel ko
mend kabinet-Den Uyl, was het, 
zoals dart; heet "een goed con
gres'. Maar voor de duideJ,ijk
heid van [)'66 tegenover de lcie
zers is er niet veel veranderd bij 
de situ<utie van november jl toen 
zovelen deze panbij in de steek 
lieten. 

NRC • HANDELSBLAD 
Het vertrek van Wessel uit 

D'66 was het afgelopen week
ein.de geen discussieonderwerp. 

Een koersverandering heeft 
bet. cong~es niét.· opgeleverd. Dat 
viel ook af te leidep. uit de nog
al royale waardering die het 
congres gaf aan het opereren 
van de partijleiding bij de ka
binetsformatie. Formateur Bur
ger mag zich· zelfs verheugen 
over een vrij grote populariteit 
bU D'66. 

Voor Van Mierlo zou het al 
met al een vreugdevol week
einde zijn geworden - als niet 
de voorzitterverkiezing in het 
laatste uur van het congres 
zo'n forse kras door het mooie 
beeld had gegeven. Het leek wel 
alsof de congrèsserende D'66'ers 
zich ·af te lang rustig hadden 
gedragen en gistermlddag de 
lqatste kans r.repen om de hei
bel aan te richten die ons van 
vorige congressen zo vertrouwd 
is. 

Politiek relevant was die hei
bel over~ens nauwelijks. Een 
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politieke tegenstelling tussen de 
vorige voorzitter, mevrouw Vah 
der Scheer en de nieuwe voor
zitter, Ten Brink, valt moeilijk 
te constateren. Men kan hoog
sténs zeggen dat Ten Brink wat 
meer voorstander is van de ei
gel'\ profilering van D'66. 

De.gespleten stemming is. wel
licht nog het meest eetr gevolg 
van twijfel over de kwaliteit 
van de b~-de kandidaten. Me
vrouw Van 1 der Scheer ~aakte 
geén overtuigende indruk, maar 
Ten Brink ook niet. 

Het enige opmerkelijke rond
om de voorzitterverkiezing was 
het onverbloemde opereren van 
de lobbie die Ten Brink naar 
voren had geschoven. Het ge
drag van deze groep deed een 
beetje denken aan het opereren 
van Nieuw Links bij de PvdA
bestuursverkiezingen van enke
le jaren geleden. Een luidruch
tige lobbie was tot dusver on
gewoon in D'66. Haar aanwezig
heid leidde bij de oudere poli
tieke generatie tot gevoelens van 
afkeuring. Maar dat zegt meer 
over de sfeerverandering binnen 
deze partij dan over de politie
ke koers. 

Trouw 
De Democraten '66 hadden bij ons in 
zoverre nog een klein streepje voor, 
dat ze een vrouw als voorzitster ge
doogden. Daarin was deze partij ook: 
een beetje on-Nederlands. 
In het afgelopen weekeinde Mbben de 
technocraten binnen deze partij hier
aan een einde gemaakt door, op lang 
niet overtuigende wijze, een man tot 
voorzitter te kiezen. De VVD is thans 
de enige partij die een (bekwame) 
presidente aan het roer heeft. Bij de 
grotere confessionele partijen behoeft 
men helaas nog steeds niet te ver
wachten, dat een vrouw de leiding 
wordt toevertrouwd; maar dat is een 
hoofdstukje apart. 
Een andere opvallende kant van D'66 
is, dat deze partij in haar bijna zeven
jarig bestaan al meer voorzitters heeft 
gekend dan bij voorbeeld de ARP in 
meer dan negentig jaar. Ook daaruit 
kan men opmaken, dat D'66 een 
nogal vluchtig gezelschap vormt. Dat 
hebben ook de laatste verkiezin~en 
duidelijk aangetoond. D'66 lijkt al,es
beha1ve een blijvertje in de politiek. 
Zijn zeteltal in de Tweede Kamer 
duikelde van elf naar zes. Daarmee 
.kan deze nogal pragmatische club nog 
maar nauwelijks tot de middelkleine 
partijen worden gerekend. 



Groene happening liep uit op unfaire bokswedstrijd 

KONGRES IN BREDA WERD 
TOCH NOG KLASSIEK DRAMA 

door JAN KARDOL 
(lid redaktiekommissie democraat) 

0, je bent lid van D'66. Een veelbe
tekende blik van de ene aanwezige 
naar de andere. Je wordt vol mede
lijden bekeken en een helpende hand 
lijkt je te worden toegestoken. Men 
zoekt snel de beste stoel die er is 
te vinden om je in te drukken. Want 
men gelooft dat een D'66-er op het 
punt van instorten moet staan na al
les wat hij de afgelopen maanden 
heeft moeten verwerken. Ook niet
D'66-ers weten wel wat het einde 
is, zeker van dat van het mense
lijk inkasseringsvermogen. 
Een gang langs de dieptepunten in de 
afgelopen tijd doet je inderdaad even 
stil worden. Was daar eerst die 
halvering bij de Tweede-Kamerver
kiezingen, leek het daarna of men 
het zinkende schip begon te verlaten -
toen enkele prominente D'66-ers te 
kennen gaven aan een politieke toe
komst buiten de partij om te werken -
en kwam ten slotte als klap op de 
vuurpijl het slot van het kongres in 
Breda. Dat de moeizaam verlopende 
kabinetskrisis alleen maar het ge
lijk van de D'66-denkbeelden over 
staatsrechterlijke vernieuwingen be
vestigde, kon slechts een schrale 
troost worden genoemd. 

Bloemrijk 
Ja, dat kongres. Het begon eigenlijk 
best aardig. Diepgravers zullen on
getwijfeld vinden, dat Paula Wassen 
nog wat zanglessen moet nemen, 
maar een bloemrijker begin was 
nauwelijks denkbaar. Paula Wassen 
had ongetwijfeld op een middag in 
februari wat zitten nadenken over de 
afgelopen maanden. Ze moest denken 
aan fiks met elkaar strijdende vleu
gels, artikelen over een gespleten 
D'66 in de kranten en een huilende 
Hans van Mierlo op de puinhopen van 
zijn groene burcht. Alleen een on
middellijk aan het begin van het kon
gres ontketende happening zou het 
allemaal kunnen veranderen. Het zou 
een kongres kunnen worden van alle 
0'66-ers dansend en huppend door 
Het Turfschip. De linkse hand grijpt 
de wat minder linkse hand en rose 
en groene slingers zwaaien door de 
ruimte, Kortom een groene happe
ning. Geen geharrewar, maar men
sen die alleen maar lief voor elkaar 
zijn. 

Verbazingwekkend 
Het mocht niet zo zijn. Al spoedig 
sloeg men 10lkaar met moties en 
amendementen op motiES om de oren. 
Verbazingwekkend was het aantal 
kongresgangers dat meende eerst 
nadrukkelijk te moeten verklaren het 
helemaal met de vorige spreker 
eens te zijn, maar er daarna toch in 

slaagde met wat hoogstandjes op taal
kundig gebied het kongres weer wat 
minuten langer te laten duren. 
Langzamerhand kondigden zich ech
ter - gelijk in een klassiek drama -
de eerste tekenen van naderend on
heil aan. Aanzeggers waren er, die 
allemaal de bijna magisch geworden 
woorden "motie-Ten Brink" hanteer
den. De situatie werd echt gespannen 
toen in de welbekende wandelgangen 
groepjes kongresgangers probeerden 
de eensgezinde hoofden zo dicht mo
gelijk bij elkaar te steken. Er broeide 
wat en dat terwijl de kongresleiding 
nog zo waarschuwde tegen spelen met 
vuur. 
Tragedie 
Pas in de laatste uren van het kon
gres werd de tragedie uitgespeeld. 
Mochten onverbeterlijke optimisten 
nog hebben gedacht dat de kongres
gangers na de eindeloze stemroerij 
over vaak elkaar overlappende mo
ties zo murw zouden zijn dat ze de 
keuze van de nieuwe voorzitter zo 
snel mogelijk wilden afhandelen, het 
ging helemaal anders. 
Vergeten werd dat favoriete televisie
programma's al binnen enige uren 
zouden losbarsten in de huiskamers. 
Het werd een ware heksenketel toen 
bleek dat runner-up Jan ten Brink 
achtervolgster Ruby van der Scheer 
met nog geen banddikte verschil had 
verslagen. Om te beginnen greep men 
elkaar figuurlijk fors naar de keel, 
maar het scheelde weinig of dat pro
ces had zich letterlijk voltrokken. 
Zeker als je luisterde naar over
slaande stemmen die gilden het "niet 
meer te nemen" en doorsloegen naar 
kreten als "fascistische machtsover
name". Wat een triest gezicht moet 
de buitenwacht hebben gekregen van 
D'66. Het moet ongeloofwaardig zijn 
geworden, dat D'66 nog geloofwaar
dig moet heten. 

Traantjes 
De bokswedstrijd met stoten onder de 
gordel kreeg naar verhouding nog een 
lief slot toen Ruby van der Scheer er 
de voorkeur aan gaf de handdoek in 
de ring te werpen. Daarna begonnen 
de traantjes te lopen. Een uiting van 
verdriet die door nijver werkende 
fotografen en filmers snel werd 
vastgelegd om tot ver buiten Het Turf
schip indruk te maken. 
Er zal heel wat moeten worden ge
boend, er moeten heel wat indrukken 
worden weggenomen en er moet wit
ter dan wit worden gewassen voordat 
D'66 weer in de markt komt te liggen. 
Wellicht is er tegen die tijd een STER
spotje te maken, waarin Paula Was
sen glimlachend verkondigt dat D'66 
zo lekker smaakt. 

INGEZONDEN BRIEVEN 

Het kongres 
Denkend aan het kongres, 
zie ik lange rijen mensen 
traag langs enorme papiertafels gaan. 

Kinderen, honden 
en een kongreslied 
gaven de sfeer van D'66 aan. 

En in een geweldige massa verzonken, 
Ruby en Hans vooraan in de zaal. 
Anneke, Bas je, De Brauw, Van der 
Louw en journalisten; ze waren er-

allemaal. 

Blokvorming, dreiging 
en manipulaties 
weekten veel emoties los. 

De stemming per meter, 
zo typisch voor ons, 
sloeg het kongres bijna total-loss. 

En in een eLJrme chaos verzonken 
raakte de zaal; doch toen keerde het 

tij. 
Ruby trok haar kandidatuur in 
en redde op die manier de partij. 

Maar, denkend aan dit kongres, 
zie ik ook veel eenheid, 
die op het juiste moment over ons 

kwam. 

De hoop voor de toekomst, 
die hieruit valt te putten, 
bewaren we voor het volgende; dus 

tot dan! 
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T. SMITS, 
Amstelveen. 

Tijdens de algemene ledenverga

dering in Breda werd door de re

daktie van de Democraat de uit

roep gehoord, dat artikelen voor 

dit blad meestal onder tafel ver

dwijnen. De redaktie probeert een 

zelfstandig beleid te voeren, waar

bij een onafhankelijke opstelling 

één van de eerste uitgangspunten 

is. Daarom verzoekt de redaktie 

iedereen die iets kwijt wil in de 

Democraat zijn kopij in het ver

volg aangetekend naar het redak

tie-adres (Bernweg 65, Vlaar

dingen) te sturen. De schrijver 

weet dan zeker, dat zijn kopij 

is aangekomen. Over het al dan 

niet plaatsen van kopij wordt be

slist tijdens een redaktieverga

dering. Als de redaktie beslist, 

dat kopij niet kan of moet wor-

den geplaatst, wordt de schrij-

ver van deze kopij daarover 

schriftelijk geihformeerd. 



ZO ZIJN NU DE BELANGRIJKSTE BESTUREN, 
KOMMISSIES EN DELEGATIES SAMENGESTELD 
Na de algemene ledenvergadering in 

Breda en enkele vergaderingen van 

onder andere het hoofdbestuur is de 

samenstelling van vrijwel alle be

sturen, kommissies, delegaties en 

dergelijke van D'66 danig gewijzigd. 

Hieronder volgen de samenstellingen 

van de belangrijkste. 

Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur van de partij 
bestaat uit: 
Voorzitter: Drs J. ten Brink, Lonbar 
Petrilaan 12, Overveen, telefoon: 
023-265262; 
Vice-voorzitter: Mevrouw R.E. van 
der Scheer-van Essen, Oosteinder
weg 234, Aalsmeer, telefoon: 02977-
27714; 
Sekretaris politiek: Dr M.R. van 
Gils, Van Assendelftlaan 2, Castri
cum, telefoon: 02518-54178; 
Sekretaris organisatie: G. C. Kaper, 
Van Lieflandlaan 76, utrecht, tele
foon: 030-718062; 
Penningmeester: P. P.A. van Rossum, 
Schoutenbosje 10, Laren, telefoon: 
02153-7904; 
Koördinatie raads- en statenfrakties: 
Mr M.J.E.M. Jager, Franz Lehár
laan 146, Heemstede, telefoon: 023-
283247; 
Werkgroepen: Drs J.M. Brand, Van 
Ostadelaan 48, Naarden, telefoon: 
02159-43568; 
Publiciteit: J. Jansen Schoonhoven, 
Wagenweg 63, Haarlem, telefoon: 
023-320069; 
Lid: A. Nuis, Kotten 94, Winters
wijk, telefoon: 05433-305. 

Hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur bestaat -behalve 
uit de leden van het dagelijks be
stuur -uit: 
K. P. Bloema, Nachtegaalplein 11, 
Den Haag, telefoon: 070-321357; 
Dr J. T. Borst, Groenekanseweg 86, 
De Bilt, telefoon: 030-761873; 
B. M. van Dam, Churchillpark 3, 
Middenbeemster, telefoon: 02998-
1219; 
Mr R.P. ten Have, Egelantiers
gracht 33, Amsterdam, telefoon: 
020-247560; 
Drs J. Joele, Noorderhaven 66, Gro
ningen, telefoon: 050-122632; 
Drs P.A. Karsdorp, Cornelia de 
Langestraat 230, Haarlem, telefoon: 
023-332495; 
C.A.M. van Leeuwen, Buitenhof
dreef 36, Delft, telefoon 015-144575; 
C. Mertens, Torenven 10, Zunder
dorp, telefoon: 020-369622; 
S. Tattersall, Park de Kotten 203, 
Enschede, telefoon: 05420-12560; 
Drs P.C. Tielrooij, Walramstraat 
66, Sittard, telefoon: 04490-3671; 
Mevrouw N. Veltman, Van Dalenlaan 

144, Santpoort, telefoon: 023-378996; 
Mevrouw S. Venema-Noordhoff, 
Seinpoststraat 1, Katwijk aan Zee, 
telefoon: 01718-12931. 

Permanent 
overlegorgaan 

De vijfmans-delegatie in het perma
nent overlegorgaan van PvdA, PPR 
en D'66 bestaat uit: 
Drs J. ten Brink, Lonbar Petrilaan 
12, Overveen, telefoon: 023-265262 
(ook voorzitter van het dagelijks be
stuur); 
Dr M.R. van Gils, Van Assendelft
laan 2, Castricum, telefoon: 02518-
54178 (ook sekretaris politiek van 
het dagelijks bestuur) ; 
Mr H.A.F.M.O. van Mierlo, Heren
gracht 38, Amsterdam, telefoon: 
020-241734 (ook voorzitter van de 
Tweede-Kamerfraktie); 
Mevrouw R. E. van der Scheer-van 
Essen, Oosteinderweg 234, Aals
meer, telefoon: 02977-27714 (ook vi
ce-voorzitter van het dagelijks be
stuur). 
Het vijfde lid van de delegatie wordt 
per (veertiendaagse) vergadering van 
het overlegorgaan gekozen uit: 
Mr J.A. Nagtegaal, Leeuweriklaan 8, 
Rotterdam, telefoon: 010-184670; 
Ir N. F. I. Schwarz, Schoutenlaan 9, 
Den Haag, telefoon: 070-245189 (ook 
voorzitter van de Eerste-Kamerfrak
tie); 
Mevrouw drs P.C.J. Wassen-van 
Schaveren, Puccinidreef 7, Voorscho
ten, telefoon: 01717-4927 (ook lid 
van de Eerste Kamer). 

Wetenschappelijk buro 
Het bestuur van de Stichting Weten
schappelijk Buro bestaat uit: 
Voorzitter: Mr M.N.J.A.M. van den 
Wildenberg, Merellaan 479, Maas
sluis, telefoon: 01899-17893; 
Sekretaris/penningmeester: Mr J.A. 
Nagtegaal, Leeuweriklaan 8, Rotter
dam, telefoon: 010-184670 (ook lid 
van het permanent overlegorgaan); 
K.P. Bloema, Nachtegaalplein 11, 
Den Haag, telefoon: 070-321357 (ook 
lid van het hoofdbestuur); 
Drs D. Eisma, Kinkelenburg 15, 
Apeldoorn, telefoon: 05760-31609 
(ook lid van de Eerste Kamer en lid 
van het Europees Parlement); 
Drs J. Laan, Ramlehweg 30c, Rot
terdam, telefoon: 010-122486 (ook 
lid van de Rijnmond raad); 
Dr J.C. Terlouw, Tolsteegsingel 31, 
Utrecht, telefoon: 030-516784 (ook 
lid van de Tweede Kamer). 
Het bestuur van de stichting moet nog 
worden uitgebreid met één lid, te 
kiezen door het hoofdbestuur uit zijn 
midden. 

Programmakommissie 
De programmakommissie (die voor-
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stellen over het programma moet 
doen aan de algemene ledenvergade
ring) bestaat uit: 
Voorzitter: Drs J.M. Brand, Van 
Ostadelaan 48, Naarden, telefoon: 
02159-43568 (ook lid van het dage
lijks bestuur); 
Sekretaris: C. Mertens, Torenven 
10, Zunderdorp, telefoon: 020-369622 
(ook lid van het hoofdbestuur); 
H. Beunk, Adriaan Brouwerstraat 44, 
Bergen op Zoom, telefoon: 01640-
35973; 
Mr J. L.M. Elders, Parnassialaan 
16, Rockanje, telefoon: 01884-2430; 
L. Esmeijer, La Placestraat 85, 
Amsterdam, telefoon: 020-947264; 
Drs P.A. Karsdorp, Cornelia de 
Langestraat 230, Haarlem, telefoon: 
023-332495 (ook lid van het hoofdbe
stuur); 
Drs J.H. Lambers, Helperzoom 349, 
Groningen, telefoon: 050-257540; 
R.J. Ovezall, Bakenbergseweg 164, 
Arnhem, telefoon: 085-425902 (ook 
lid van de provinciale staten van 
Gelderland); 
Dr P. van Schilfgaarde, Jonkheer 
Nedermeyer van Rosenthalweg 13, 
Oosterbeek, telefoon: 08307-3159; 
Ir N.F.I. Schwarz, Schoutenlaan 9, 
Den Haag, telefoon: 070-245189 (ook 
voorzitter van de Eerste-Kamerfrak
tie en lid van het permanent overleg
orgaan); 
Mevrouw N. Veltman, Van Dalen
laan 144, Santpoort, telefoon: 023-
378996 (ook lid van het hoofdbestuur); 
Mr M.N.J.A.M. van den Wildenberg, 
Merellaan 479, Maassluis, telefoon: 
01899-17893 (ook voorzitter van het 
bestuur van de Stichting Wetenschap
pelijk Buro). 
De programmakommissie moet nog 
worden uitgebreid met één lid, te 
kiezen door de Tweede-Kamerfraktie 
uit haar midden, 

Organisatiekommissie 

De organisatiekommissie - die zich 
bezighoudt met de organisatie van en 
binnen de partij - bestaat uit twee le
den van het dagelijks bestuur, te we
ten G.C. Kaper en mevrouw R.E. van 
der Scheer- van Essen en zes leden 
van het hoofdbestuur, te weten B.M. 
van Dam, mr R.P. ten Have, drs J. 
Joele, C.A.M. van Leeuwen, S. 
Tattersall en mevrouw S. Venema
Noordhoff. 

Verkiezingskommissie 

De kommissie die zich bezig houdt 
met de interne organisatie van de ge
meenteraads- en provinciale Staten
verkiezingen van volgend jaar bestaat 
uit één lid van het dagelijks bestuur, 
te weten mr M.J.E.M. Jager; drie 
leden van het hoofdbestuur, te weten 
C.A.M. van Leeuwen, drs P.C. 
Tielrooij en mevrouw N. Veltman; en 
ir W. Dik, Traviatastraat 4, Amers
foort, telefoon: 03490-26070. 



Tweemans-fraktie in gemeenteraad treedt nu op als onafhankelijke groepering 

AFDELING ZUIDLAREN HEFT ZICH OP UIT 
"ONVREDE OVER DE LANDELIJKE KOERS'' 
Sinds enige tijd is het aantal afdelingen van D'66 met één verminderd: De Drentse 
afdeling Zuidlaren heeft zich opgeheven. De reden daarvoor is - zoals het in de 
officiële verklaring van de afdeling stond - "onvrede over de koers die de partij 
landelijk vaart. Een onvrede die bepaald niet van recente datum is". 
Het besluit om de afdeling Zuidlaren op te heffen werd in januari tijdens de leden
vergadering van de afdeling genomen. Ruim een maand later werd de opheffing 
tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Zuidlaren openbaar gemaakt door 
de 47-jarige dr ir P.F. J. van Burg, voorzitter van de tweemansfraktie in de ge
meenteraad van Zuidlaren. 
"Omdat het beleid van onze fraktie de 
volledige instemming had van de leden
vergadering werd de zittende gemeen
teraadsleden gevraagd hun zetels niet 
ter beschikking te stellen. De fraktie 
heeft aan dit verzoek willen voldoen 
en zal zich daarom gedurende de res
terende zittingsperiode van de gemeen
teraad als onafhankelijke groepering 
in de raad opstellen", zo zei de heer 
Van Burg. 

Lidmaatschap 
De acht leden van D'66, die in Zuid
laren wonen, hebben hun lidmaatschap 
van de partij niet opgezegd. "Dat 
hoefde ook niet", aldus de heer Van 
Burg, "want D'66 bestaat landelijk. 
Alleen in Zuidlaren bestaat D'66 niet 
meer. Bij het nemen van de beslissing 
tot opheffing van de afdeling is ook ge
dacht aan de zeventien leden van de af
deling, die landelijk gezien andere 
partijen dan D'66 stemden maar zich 
in Zuidlaren konden vinden in D'66. 
Evenals de acht landelijke D'66-leden 
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betaalden zij aan de afdeling een rijks
daalder kontributie per maand." 
Door deze zeventien plaatselijke leden 
te memoreren raakt de heer Van Burg 
de kern van de reden tot opheffing van 
de afdeling. "De traditioneel gegroei
de binding tussen landelijke politiek 
en gemeentelijke politiek is geen goed 
uitgangspunt voor het oplossen van ge
meentelijke problemen. Een politieke 
partij is een middel om politieke doel
einden te helpen verwezenlijken. Deze 
doeleinden verschillen van gemeente 
tot gemeente en vallen niet samen met 
partijpolitieke scheids] ijnen op lande
lijk niveau. Het doortrekken van his
torisch gegroeide landelijke partijpo
litieke tegenstellingen naar plaatse
lijk niveau werkt verstarring in de 
hand. Samenwerking tussen diegenen, 
die op gemeentelijk niveau gelijk den
ken en gelijk zijn gericht wordt er 
door bemoeilijkt, zo niet geblokkeerd. 
Nu D'66 zich op landelijk niveau niet 
meer onafhankelijk en ongebonden op
stelt, dreigen de afdelingen ook in die 
situatie te geraken. " 

Werkgroep 

Direkt na de opheffing van de afde-
ling Zuidlaren van D'66 werd in dit 
Drentse dorp (9300 inwoners; dertien 
raadsleden) een werkgroep gevormd, 
die bestond uit vijf mensen, die lan
delijk verschillende politieke voorkeu
ren hebben (PvdA, ARP, PPR en D'66), 
maar die plaatselijk gelijk dachten. 
De opdracht aan de werkgroep was het 
onderzoeken van de mogelijkheid of 
dwars door de plaatselijke en in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde par
tijen heen één plaatselijke progres
sieve partij kon worden opgericht. De 
werkgroep vond van wel en het gevolg 
was de oprichting van de Partijge
meenschap Zuidlaren, een partij 
waarvan men hoopt dat progressieve 
inwoners van Zuidlaren elkaar daar
in kunnen vinden op gemeentelijke 
doelstellingen, onafhankelijk van de 
landelijke politiek. 

Gemeenschap 

ln een lange ingezonden brief in het 
plaatselijk weekblad werden de inwo
ners van Zuidlaren op de hoogte ge
steld van de oprichting van de nieuwe 
partij. "Een partij die slechts het ge
meentebelang wil dienen en op de bres 
wil staan voor de belangen van de gehe
le Zuidlaarder gemeenschap. De par
tij is opgericht om dat gemeenschaps-

- DR IR P. F.J. VAN BURG-

belang gestalte te geven en zich daar
voor in te zetten. De leden van de par
tij zijn ook maar mensen, ieder met 
hun eigen belang. Zij zijn echter be
reid dat eigen belang te laten wijken 
voor het gemeenschapsbelang", zo 
stond in de ingezonden brief. 

Binding 

Dr Van Burg en zijn medestander in 
de gemeenteraad, mevrouw D. G. 
Kromhout van der Meer-Germs, heb
ben nu nog geen enkele binding met de 
nieuwe partij. Die willen zij volgend 
jaar pas hebben bij de gemeenteraads
verkiezingen. Zij willen dan beiden 
via de nieuwe partij opnieuw een ze
tel veroveren in de gemeenteraad. Via 
deze weg willen zij het geluid dat zij 
tot nu toe - namens D'66 - in de ge
meenteraad hebben laten horen blij
ven voortbrengen, alleen dan niet na
mens D'66. 
Wel of niet namens D'66, voor twee 
zaken zullen dr Van Burg en mevrouw 
Kromhout van der Meer zich blijven 
inzetten: het afremmen van de uit
bouw van het dorp Zuidlaren (27ll in
woners per vierkante kilometer; alle 
buurgemeenten hebben houdervijftig 
tot tweehonderd inwoners per vierkan
te kilometer minder) en het organise
ren van een samenspraak tussen ou
ders en leerkrachten van bijzonder en 
openbaar onderwijs. 

GUILLAUME SPIERING 

(NASCHRIFT HOOFDBESTUUR: De 
afdeling Zuidlaren is de enige afde
ling van D'66, die zich na de Twee
de-Kamerverkiezingen van november 
vorig jaar heeft opgeheven. Er zijn 
echter ook nieuwe afdelingen in op
richting of al opgericht, zoals Roo
sendaal en Drachten). 



Alle werkgroepen zoeken mensen, die willen meehelpen sukses te vergroten 

Direkteur drs Nypels van wetenschappelijk buro 
heeft zijn lijst met nota's en werkgroepen klaar 
De eerste opdracht die direkteur drs Erwin Nypels van het wetenschappelijk buro 
zich stelde was het maken van een inventarisatie van de tot nu toe verschenen 
D'66-nota's en van de landelijke werkgroepen van D'66. Die opdracht heeft Erwin 
Nypels nu vervuld en daarom volgt hieronder een overzicht van die rapporten (met 
daarachter tussen haakjes het bestelnummer) en van de kontaktpersonen van alle 
werkgroepen. In alle werkgroepen is nog plaats voor enthousiaste mensen, die 
willen meehelpen het sukses van de werkgroepen te vergroten. 

Nota, s Watervervuiling in Nederland (M3); 
Algemeen milieubeheer en industrie
planning (M4). BUITENLAND: 

Op weg naar het tweede ontwikkelinga
decennium (Bl); 
Het Midden-Oosten (B2); 
Verbetering van de Verenigde Naties 
(B3); 
Voorstel tot vernieuwing van het par
tijprogramma met betrekking tot de 
Europese integratie (B4). 

BINNENLANDS BESTUUR: 
Kanttekeningen bij het PvdA-rapport 
"Een stem die telt" (BBI); 
Herziening van het kiesstelsel voor 
de Staten-Generaal (BB2); 
Staatsrechtelijke vernieuwing (BB3); 
Antwoord op de bedenkingen tegen de 
voorgestelde staatsrechtelijke her
vormingen (BB4). 

BEVOLKINGSPOLITIEK: 
Demokratische bevolkingspolitiek 
(BPl). 

KULTUUR, REKREATIE EN MAAT
SCHAPPELIJK WERK: 
Het toneelbestel (KRMl); 
Plaatselijke radio in Nederland 
(KRM2); 
Tekst voor een nieuwe wet op de Raad 
voor de Kunst (KRM3); 
Radio Veronica (KRM4). 

DEFENSIE: 
De rechtspositie van de militair (Dl); 
Nederland in de NAVO? Ja, maar .... 
(D2); 
Het démokratiseringsproces in de 
krijgsmacht (D3); 

'I:>"e niet-militaire verdediging (D4); 
Uitgangspunten voor het defensiebe
leid (D5). 

FIN ANCIEN: 
süksessierechten, schenkingsrechten, 
vermogensbelasting en vermogens
winstbelasting (Fl). 

JUSTITIE: 
Kinderbeschermingstehuizen (Jl); 
De vrijheidsrechten en "liet apparaat" 
(J2); 
Pre-advies over het wetsontwerp van 
12 juli 1969 tot herziening van het 
echtscheidinga recht (J3); 
Abortus provokatus (J4); 
Drugs (J5). 

LANDBOUW: 
Uitgangspunten voor het landbouwbeleid 
(Ll). 

MILIEU EN GEZONDHEIDSBE
SCHERMING: 
Het toekomstbeleid voor gezondheida
bescherming (Ml); 
Luchtverontreiniging in Nederland 
(M2); 

ONDERWIJS, WETENSCHAP EN 
TECHNOLOGIE: 
Het niet wetenschappelijke onderwijs 
(OWTl); 
Mogelijkheden en moeilijkheden voor 
open deelneming in onze technologische 
maatschappij (OWT2); 
De technologische ontwikkeling en de 
Nederlandse samenleving (OWT3); 
De oprichting van een centrum voor 
toekomstonderzoek (OWT4); 
De drie fasen van een effektief weten
schapsbeleid (OWT5). 

SOCIALE ZAKEN: 
Jeugdwerkloosheid in Nederland (Sl); 
Het ondernemingsrecht- jaarverslag
geving en enquêterecht (S2); 
Het ondernemingsrecht - ondernemings
raad of personeelsraad (S3); 
Demokratisering van de arbeidsver
houdingen op lange termijn (S4); 
De publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
tie (S5); 
Ziektekostenverzekering in Nederland 
(S6); 
Pensioenvoorziening in Nederland (S7). 

VOLKSHUISVESTING EN RUIMTE
LIJKE ORDENING: 
Verdient de monumentenzorg meer 
aandacht? (VROl); 
De inrichting van landelijke gebieden 
(VR02); 
Memorandum over de voorstellen tot 
verbetering van de inspraakprocedure 
bij de ruimtelijke ordening (VR03). 

DIVERSEN: 
Naar een integrale ontwikkelingaplan
ning en meerjarenplanning als taak
stellend en koördinerend element (DVl); 
Basisprogramma voor de verkiezing 
van provinciale staten in 1970 (DV2); 
Basisprogramma voor de gemeente
politiek (DV3). 

Werkgroepen 
JUSTITIE: 
Mr W. Kingma, Herengracht 312, 
Amsterdam, telefoon: 020-238437. 

Zijn uw vrienden geen 

lid van 0'66? 
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Maak ze dan in elk 

geval abonnee van 

de Democraat! 

STAATSRECHT: 
Mr M.F. F. A. de Nerée tot Babberich, 
"Camphuysen", Babberich, telefoon: 
08364-283. 

VRIJHEIDSRECHTEN: 
Mevrouw mr J. Soetenhorst-de 
Savornin Lohman, Frederik Hendrik
laan 11, Oegstgeest, telefoon: 01710-
53470. 

BUITENLAND: 
N. J. Prinsen, Middelweg 140, Was
senaar, telefoon: 01751-6048. 

EUROPA: 
J. Fieyra, Schubertstraat 66, Amster
dam, telefoon: 020-799454. 

DEFENSIE: 
J. Sjoerds, Europalaan 2, Harderwijk, 
telefoon: 03410-2150. 

KULTUUR, REKREATIE EN MAAT
SCHAPPELIJK WERK: 
Mr M.G. Rood, Koninginneweg 156, 
Amsterdam, telefoon: 020-715462. 

ONDERWIJS: 
G.G. van Blokland, Jan Steenlaan 27, 
Voorhout, telefoon: 02522-10594. 

VERKEER EN VERVOER: 
K. Grool, Galicië 7, Leusden, tele
foon: 03496-2125. 

VOLKSHUISVESTING EN BOUWNIJ
VERHEID: 
M. J. de Willigen, Elpermeer 205, 
Amsterdam, telefoon: 020-272326. 

BEVOLKINGSPOLITIEK: 
Ir N. F. I. Schwarz, Schoutenstraat 9, 
Den Haag, telefoon: 070-245189. 

KONSUMENTENZAKEN: 
Drs A. R. van der Burg, Sportlaan 
190, Den Haag, telefoon: 070-332300. 

MILIEU, TECHNOLOGIE EN GE
ZONDHEIDSZAKEN: 
E. F. Vogelaar, Henegouwen 26, 
Leusden, telefoon: 03496-2680. 

LANDBOUW: 
Ir C. M. Hupkes, Schelmseweg 21, 
Oosterbeek, telefoon: 08307-2694. 

EKONOMIE: 
Mr J. A. Nagtegaal, Leeuweriklaan 8, 
Rotterdam, telefoon: 010-184670. 

SOCIALE ZAKEN: 
Drs J. M. Brand, Van Ostadelaan 48, 
Naarden, telefoon: 02159-43568. 

PENSIOENEN: 
Drs G. Nooteboom, Ruigeweg 73, Sint 
Maartensvlotbrug, telefoon: 02246-
1454. 

ZIEKTEKOSTEN: 
K. H. Klaver, Van Leeuwenhoeklaan 
85, Oosterhout, telefoon: 01620-4781. 

ARBEIDSVERHOUDINGEN: 
W. Top, Talud 16, Gorinchem, tele
foon: 01830-30352. 

STRUKTUURPOLITIEK: 
Mr H. Bosma, Burgemeester Caan 
van Necklaan 329, Leidschendam. 



MEDEDELINGEN 
In deze tweede nota zullen aan de or
de worden gesteld: overslagfunk:tie, 
zeetransport, binnenvaart, spoor - en 
wegtransport, z eehavenindust riei'ln, 
nationale steunmaatregelen, regiona
le ontwikkeling en dergelijke. Be
langstellenden en zij die op één of 
meer deelgebieden een inbreng kun
nen en willen leveren kunnen kontakt 
opnemen met: J. Fieyra, Sc hubert
straat 66, Amsterdam, telefoon: 020-
799454. 

"Uitnodiging" 
De eerstvolgende vergadermg van het 
hoofdbestuur wordt aanstaande zater
dag gehouden. Daarna vergadert het 
hoofdbestuur weer op zaterdag 5 mei 
aanstaande. Beide vergaderingen 
worden gehouden in de vergaderzaal 
van het landelijk sekretariaat (Lange
straat 61, Amsterdam) en beginnen 
's morgens om elf uur. 
Het dagelijks bestuur vergadert elke 
donderdagavond, ook in het landelijk 
sekretariaat. Deze vergaderingen 
beginnen 's avonds om zeven uur. 
Zowel de vergaderingen van het 
hoofdbestuur als die van het dage
lijks bestuur zijn voor iedereen toe
gankelijk. 

Verkiezingen 
Op zaterdag 28 april aanstaande 
wordt 'E morgens om elf uur in het 
Jaarbeurs-kongrescentrum in Utrecht 
een vergadering gehouden die is ge
wijd aan de behandeling van de partij
politieke, inhoudelijke, organisato
rische en wettelijke aspekten van de 
provinciale Statenverkiezingen van 
woensdag 27 maart volgend jaar. 
Deze vergadering wordt snel ge
volgd door een aantal regionale bij
eenkomsten ter bestudering van de 
overeenkomstige aspekten van de ge
meenteraadsverkiezingen van woens
dag 29 mei volgend jaar. 
Behalve dat van Zeeland is geen en
kel regiobestuur ingegaan op het ver
zoek van het hoofdbestuur voorstellen 
te doen over de personele samenstel
ling van de proviciale verkiezings
kommissies. Daarnaast zijn tijdens 
de regionale kongressen, die in fe
bruari zijn gehouden, geen besluiten 
genomen over het al dan niet mee
doen aan de Statenverkiezingen van 
volgend jaar. Regiobesturen en/of 
statenfrakties kunnen tot uiterlijk za
terdag 28 april aanstaande over deze 
beide zaken voorstellen doen aan het 
hoofdbestuur. 

Informatiedag 
De Stichting Wetenschappelijk Buro 
D'66 wil niet alleen de benodigde 
nieuwe studies tot stand brengen, 
maar ook een grotere bekendheid ge
ven aan het politieke denkwerk, dat 
in het verleden door werkgroepen is 
verricht. Het gaat hierbij vooral om 
onderwerpen waarover sinds 1966 
door D'66 oorspronkelijke -van an
dere partijen afwijkende - plannen 
zijn ontwikkeld of waarbij D' fi6 de 
gangbare opvattingen sterk in een be
paalde richting heeft beihvloed; 
ideei'ln waarvan een groot deel ook 
binnen D166 vrij onbekend zijn geble
ven. 
Daarom organiseert de stichting op 
zaterdag 12 mei aanstaande een in
formatiedag, die in het centrum van 
het land wordt gehouden en die duurt 
van 's morgens tien uur tot 's mid
dags vijf uur. Het pro~:;-ramma voor 

die dag is: 1, staatkundige demokra-
tie; 2. onderwijs-demokratie; 3, be
drijfsdemokratie; 4. het ziek:tekosten
verzekeringsplan van D'66; 5. het spaar
loon-pensioenplan van D'66; 6. het D'66-
plan voor een nieuwe methode van wo
ningfinanciering en huurberekening. 
tlierbij worden ook de belangrijkste 
verschillen met andere politieke par
tijen of maatschappelijke groeperingen 
aangegeven. 
De dag is speciaal bedoeld voor die 
leden die en dat kader dat in deze on
derwerpen niet thuis zijn om hun een 
beknopt inzicht te geven in de eigen 
inbreng van D'66 in de Nederlandse 
politiek. 
Er volgen nog nadere gegevens over 
de inleiders, de plaats en de kosten. 
Er wordt verzocht zich zo mogelijk 
nu al op te geven voor deelneming aan 
de dag, Dat kan gebeuren bij het we
tenschappelijk buro, Langestraat 61, 
Amsterdam, telefoon: 020-233988, 

Werkkommissies 
De landelijke werkgroep Europa 
heeft twee werkkommissies inge
steld. De eerste - die op lange ter
mijn zal werken - gaat proberen een 
nieuwe visie voor D'66 op Europa 
in een nota vast te leggen, De twee
de - die op korte termijn zal werken -
gaat een nota opstellen over een Eu
ropees zeehavenbeleid. 

' 

Gemeentewet 
Gemeentesekretaris P.P. A. van Hal 
van het Noordbrabantse Prinsenbeek
heeft een boekje geschreven als toe
lichting en kommentaar op het voor
lopig ontwerp tot herziening van de 
.;emeentewet. Hij heeft dat gedaan op 
uitnodiging van minister Geertsema 
(binnenlandse zaken) om een bijdra
ge te leveren tot de gedachtevorming 
rondom de voorgenomen algehele her
ziening van de gemeentewet. 
"Het boekje beoogt een duidelijke ver
taling van en een handzame toelich
ting te zijn op de inhoud van de ge
meentewet van nu en de gemeentewet 
van straks. Daaraan blijkt grote be
hoefte te bestaan bij gemeenteraads
leden, wethouders, kommissieleden 
en andere plaatselijke bestuurders", 
aldus de heer Van Hal. 
Het boekje is op bestelling verkrijg
baar door storting van twaalf gul
den 75 op bankrekening 44. 01. 39. 597 
van de AMRO-bank in Prinsenbeek 
onder vermelding van "Van Hal/Toe
lichting gemeentewet". 

TWEEDE-KAMERPUNTEN 

Arne-zijkanaal 

Het Tweede-Kamerlid Jan Terlouw 
heeft van minister Stuyt (volksgezond
heid en milieuhygiëne) niet gedaan ge
kregen, wat hij graag wilde: Het Arne
zijkanaal in Zeeland wordt toch ge
dempt om daarna te worden gebruikt 
als stortplaats voor grof vuil. 
Jan Terlouw was daar tegen omdat 
volgens hem in dit gebied veel water
en weidevogels vertoeven en omdat het 
Arne-zijkanaal wordt gebruikt voor 
rekreatieve doeleinden. Volgens 
minister Stuyt kunnen de vogels ge
makkelijk door de direkte omgeving 
(Veerse Meer) worden opgevangen en 
wordt het Arne-zijkanaal nog slechts 
sporadisch gebruikt door plezierboten 
en voor oeverrekreatie, 
Jan Terlouw was ook bang, dat het 
milieu rond het Arne-zijkanaal zou 
worden aangetast omdat wellicht resten 
van landbouwbespuitingsmiddelen of 
giftige afvalstoffen van chemisch0 fa
brieken via de stortplaats in het Kanaal 
door Walcheren terecht zouden komen. 
Volgens minister Stuyt is dat niet mo
gelijk, omdat de voor de stortplaats 
afgegeven hinderwetvergunning ver
biedt dergelijke stoffen te storten en 
verontreinigd water buiten de stort
plaats te brengen, Het naleven van de
ze hinderwetvergunning zal worden ge-

kontroleerd door het bij de wet voor
geschreven toezicht. 
Tenslotte vond Jan Terlouw, dat alter
natieve mogelijkheden moesten worden 
bestudeerd, omdat de stortplaats mid
den tussen de woonkernen van Middel
burg, Nieuw- en Sint Joosland en Arne
muiden komt te liggen. Uit zijn ant
woord blijkt, dat minister Stuyt daar
aan niet te zwaar tilt. De afstand tot 
de woonkern van Middelburg is vijftien
honderd, tot die van Nieuw- en Sint 
Joosland driehonderd en tot die van 
Arnemuiden duizend meter. Volgens 
de minister zullen de bewoners van 
Nieuw- en Sint Joosland geen last heb
ben van de stortplaats, omdat deze door 
een met bomen beplante dijk aan het 
gezicht wordt onttrokken. 
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Samenstelling kommissie 
van deskundigen is 
nu definitief 
In de Democraat van vorige maand werd de voorlopige sa
menstelling van de op initiatief van Hans van Mierlo in het 
leven geroepen kommissie van deskundigen gepubliceerd. 
De samenstelling van de kommissie is nu definitief. 
Aan de lijst in de Democraat van vorige maand moeten 
worden toegevoegd: 
Prof. mr P.J. Boukema (arp); hoogleraar in het staats
recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, lid van de 
Eerste Kamer en oud-lid van de provinciale staten van 
Noord-Holland; 
Drs L.P.J. de Bruyn (kvp); wetenschappelijk medewerker 
aan het instituut voor politikologie van de Katholieke Uni
versiteit in Nijmegen, lid van het partijbestuur van de 
KVP en oud-lid van de kontaktraad van ARP, CIIU en KVP: 
Prof. dr H. Daudt (pvda); hoogleraar in de politikologie 
aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en oud
lid van de staatskommissie Cals/Donner; 
R. Vermaas (partijloos); politiek redakteur van het dag
blad De Tijd. 
Tot derde sekretaris van de kommissie is benoemd: drs J. 
Janmaat (kvp); docent in de maatschappijleer aan een scho
lengemeenschap. 
De leden van de kommissie hebben uit hun midden prof. mr 
J. F. Glastra van Loon gekozen tot voorzitte t' van de kom
missie. 

Eerste stap naar progressieve volkspartij 

DERTIG LEDEN VAN D'66 
OOK LID VAN PVDA EN PPR 
Vijftig leden van PvdA, PPR en D'66 uit het Rijnmondge
bied zijn lid geworden van elkaars partijen. Zij willen hier
mee onderstrepen, dat "nu binnen afzienba1·e tijd stappen 
moeten worden gezet om te komen tot één progressieve 
volkspartij", aldus de 38-jarige mr Hans Mentink, initia
tiefnemer van de aktie en voorzitter van de D'66-fraktie in 
de gemeenteraad van Rotterdam. 
"Een aantal leden van D' 66 bleek bereid lid te willen wo r
den van PvdA en PPR om te tonen hoe zeer zij een progres
sieve volkspartij wensen. Daarop bleek dat ook leden van 
de PvdA en de PPR bereid waren tot de beide andere par
tijen toe te treden", aldus Hans Mentink. 
Onder de D'66-ers, die ook lid zijn geworden van PvdA en 
PPR, bevinden zich veel gemeenteraadsleden, leden van 
afdelingsbesturen, leden van de Rijnmondraad en leden 
van provinciale staten van Zuid-Holland. Daarnaast zijn 
veel individuele leden van D' 66 uit het Rijnmondgebied 
ook lid geworden van PvdA en PPR. Een groot aantal 
leden van D'66, dat sympathiek tegenover de aktie van 
Hans Mentink staat, is geen lid geworden van PvdA en 
PPR, omdat voor hen het betalen van de kontributie van 
drie politieke partijen bezwaarlijk werd. 

Kwaad bloed 

Inmiddels heeft de aktie van Hans Mentink binnen de af
deling Rotterdam bij een aantal leden kwaad bloed ge
zet. Deze leden vinden het niet gepast, dat hun afde
ling~>bestuurders ook lid zijn geworden van PvdA en 
PPR en zijn van plan tijdens de eerstkomende leden
vergadering van de afdeling deze afdelingsbestuurders 
tot aftreden te dwingen. Hans Mentink verwacht niet, 
dat deze leden ook de gemeenteraadsleden, die lid 
zijn geworden van PvdA en PPR, uit de gemeenteraad 
willen stoten. "In elk geval zal ik geen gevolg geven 
aan dit verlangen, als dat al zou worden geuit. Ten 
aanzien van gemeenteraadsleden vind ik dit namelijk 
heel iets anders, dan ten aanzien van afdelingsbe
stuurders", aldus Hans Mentink. 
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WAT IS NU EIGENLIJK DE 
POLITIEKE KOMMISSIE? 

AMSTERDAM - Tot op zekere hoogte 
hebben de mensen gelijk, die zeggen: 
D'66 valt of staat met het kre(lren van 
kommissies. Meestal is dat wat iro
nisch bedoelt. Daarom hebben de an
deren meer gelijk, die zeggen: Zon
der kommissies kan D'66 (en welk an
der orgaan dan ook) niet leven. Eén 
van de vele kommissies die D'66 
heeft - en die één van de belangrijk
ste kommissies is - is de politieke 
kommissie. Maar wat is nu eigenlijk 
die politieke kommissie? 

Taken 
De kommissie heeft vijf taken: 
1. Het ontwikkelen en het vormgeven 
van het politieke beleid binnen de richt
lijnen gegeven door de algemene leden
vergadering en het hoofdbestuur in sa
menspraak met de Tweede-Kamerfrak
tie; 
2. Het bijhouden van de politieke ont
wikkelingen door het nagaan van de 
konsekwenties van deze ontwikkelin
gen voor het beleid van het hoofdbe
stuur en door het zonodig ondernemen 
van aktie of het doen van voorstellen 
hiertoe door middel van persverkla
ringen, het organiseren van demonstra
tieve bijeenkomsten en dergelijke; 
3. Het voorbereiden van de specifieke 
politieke agendapunten voor de ver
gaderingen van het hoofdbestuur· 
4. Het voorbereiden van politieke mo
ties voor algemene ledenvergaderin
gen; 
5. Het onderhouden van de kommuni-

Partijvoorzitter 
Jan ten Brink 
gaat op toernee 
langs de regio's 

OVERVEEN - Partijvoorzitter drs 
Jan ten Brink uit Overveen wil nog 
voor de zomervakanties beginnen een 
bezoek brengen aan alle regio's. Hij 
zou dat bezoek graag willen brengen 
door een regiovergadering bij te wonen. 
Het bezoek van hem aan enkele regio's 
is al vastgesteld. Als dat nog niet is 
gebeurt, moet een lid van het regiobe
stuur kontakt opnemen met het lande
lijk sekretariaat, dat is te bereiken 
onder het telefoonnummer: 020-226996. 

De 'l:'Stvolgende Democraat ver

schijnt (onvoorziene omstandighe

den voorbehouden) op donderdag 

14 juni aanstaande. De kopij voor 

dat nummer moet uiterlijk dins

dag 5 juni aanstaande op het redak

tie-adres (Bernweg 65, Vlaardin

gen) zijn. 

katie over politieke zaken met de bei
de Kamerfrakties, de delegatie in het 
permanent overlegorgaan en zonodig 
met andere politieke partijen of groe
peringen. 

Arbeidsterrein 
Het arbeidsterrein van de kommissie 
is niet nauwkeurig te omschrijven. 
Het omvat de partijpolitieke verhou
dingen en de politieke besluitvorming 
in de meest ruime zin. De kommissie 
werkt nauw samen met de ook door 
het hoofdbestuur ingestelde delegatie 
in het permanent overlegorgaan. De
ze delegatie heeft echter een meer be
perkte taak, namelijk om zich vanuit 
het door PvdA, PPR en D'66 ingestel
de overlegorgaan bezig te houden met 
alle samenwerkingsvraagstukken die 
het gevolg zijn van uitspraken van al
gemene ledenvergaderingen van de 
drie partijen. Die uitspraken moeten 
dan wel slaan op het streven - hetzij 
rechtstreeks, hetzij via een federa
tief verband - naar de totstandkoming 
van een grote vooruitstrevende volks
partij, die wezenlijke hervormingen 
nastreeft. De delegatie handelt onder 
verantwoordelijkheid van het hoofdbe
stuur. 

Adviesorgaan 
De politieke kommissie is een advies
orgaan voor het hoofdbestuur. De kom
missie heeft echter het recht om uit 
naam van het hoofdbestuur persverkla
ringen uit te geven maar niet zonder 
dat de partijvoorzitter of de vice-voor
zitter akkoord is gegaan met de ver
klaring en is gebleken dat het niet 
mogelijk was de verklaring aan het 
hoofdbestuur voor te leggen. 

Werkwijze 
De kommissie vergadert in principe 
één keer per maand; ongeveer veer
tien dagen voor de vergaderingen van 
het hoofdbestuur zodat deze vergade
ringen goed kunnen worden voorbe
reid. Daarnaast vergadert de kommis
sie zo vaak als de politieke situatie 
dat noodzakelijk maakt. De voorzit
ter van de kommissie roept de verga
deringen bijeen. De kommissie kan 
ook bijeen worden geroepen als één 
of meer leden dat willen. De notulen 
van de vergaderingen van de kommis
sie worden naar alle leden van het 
hoofdbestuur gestuurd. 

Samenstelling 
Voorzitter van de kommissie is dr 
M. R. van Gils, sekretaris politiek 
van het dagelijks bestuur. Daarnaast 
bestaat de kommissie uit vier leden 
van het dagelijks bestuur, te weten: 
drs J. ten Brink, J. Jansen Schoon
hoven, A. Nuis en mevrouw R. E. van 
der Scheer-van Essen; en drie leden 
van het hoofdbestuur, te weten: K. P. 
Bloema, drs J. Joeleen C. Mertens. 



Hoofdbestuur gaat zich voornamelijk van drie belangrijke taken kvvijten 

MET DIT KABINET IS VOORUITSTREVENDE 
MEERDERHEID STAP DICHTERBIJ GEKOMEN 

door DRS J. TEN BRINK 
(partijvoorzitter) 

OVERVEEN- Het nieuwe hoofdbestuur van D'66 heeft zich in de afgelopen twee 
maanden rekenschap gegeven van de taken waarvoor het staat, gezien in het licht 
van de situatie waarin de partij verkeert. Erg opgewekt is het hoofdbestuur van 
die situatie niet geworden, maar zeker ook niet moedeloos. De leden van het 
hoofdbestuur hebben het werk onder elkaar verdeeld en met de hulp van de leden 
heeft het goede hoop dat het zijn opdracht kan uitvoeren. 
In deze Democraat is heel wat informatie te vinden over de aktiviteiten, die het 
hoofdbestuur in de partij op gang wil brengen. Het gaat hier om enkele grote lij
nen en een onderling verband. Maar eerst enkele opmerkingen over het resultaat 
van de kabinetsformatie. Een politieke gebeurtenis, die D'66 voor het eerst in 
haar zesjarig bestaan in de rol van regeringspartij heeft gebracht. 

De kabinetsformatie heeft langer ge- gevoerd de kring van deelgenoten aan 
duurd dan tijdens de algemene leden- de besluitvorming zo veel mogelijk 
vergadering in Breda werd verwacht. moet worden uitgebreid. Als de doel-
Maar de contouren die toen opdoemden stellingen van D'66 worden samenge-
zijn na allerlei omwegen uit de mist vat, dan volgt daaruit het antwoord op 
gekomen. Mr J. A.W. Burger heeft de vraag of de partij nog reden van be-
zijn zin gekregen en D'66 ook. Er is staan heeft. 
nu een regering die een progressief 
beleid kan voeren, steunend op een wel
gezinde - althans niet afwijzende - Ka
mermeerderheid. Keerpunt 1972 is 
aangevuld met de inbreng van anderen; 
de uitvoering is om te beginnen al ach
terop geraakt door de lange duur van 
de kabinetsformatie. Maar wezenlijk 
aangetast is Keerpunt 1972 niet. 

Winst 
De parijvernieuwing die zal moeten lei
den tot een onomwonden vooruitstre
vende meerderheid is het parlement 
is met dit kabinet niet bereikt, maar 
wel weer een stap dichterbij gekomen. 
Een belangrijke winst dus; al is het 
niet de volle winst waarop D'66 voor 
de Tweede-Kamerverkiezingen vorig 
jaar had gehoopt. Had de partij zich 
de winst niettemin moeten laten ont
gaan door zich in starre letterlijkheid 
te houden aan haar verkiezingsvoorne
mens? Het zou gezien het resultaat 
hoogst onverantwoordelijk zijn geweest 
tegenover haar eigen doelstellingen. 
Dit is het inzicht van Tweede-Kamer
fraktie en hoofdbestuur: het hoofdbe
stuur zoekt naar wegen om dit inzicht 
aan dat van leden en kiezers te toetsen. 
D'66 streeft een vernieuwing van het 
politieke bestel na, die nog niet is be
reikt. De partij staat voor een ondog
matische vooruitstrevendheid, die tot 
uiting komt in zich voortdurend ver
nieuwende konkrete programma's. D'66 
vindt dat zowel in het landbestuur als 
overal elders waar een beleid wordt 

Einddoel 
Pas als er een progressieve volkspar
tij is, waarin deze mentaliteit thuis is 
en die in staat is een meerderheid van 
de kiezers achter zich te krijgen, is 
de taak van D'66 als afzonderlijke par
tij volbracht. De partij iJ:; daarheen op 
weg. In de samenwerking met de pro
gressieve partners heeft een eerste 
begin van dat einddoel gestalte gekre
gen. De druk die door dit nieuwe ka
binet op de konfessionele middenpar
tijen wordt gelegd, geeft hoop dat daar 
ten slotte ook de laatste steen zal 
bovenkomen. 

Motor 
Wat D'66 op de afgelegde weg heeft 
bereikt mag zeker niet worden opge
geven. Maar de partij is er nog niet. 
Het ziet er niet naar uit, dat de door 
D'66 als ideaal beschouwde partij op 
korte termijn kan worden gevormd. 
Als D'66 niet als motor blijft fungeren, 
is het qeel goed mogelijk dat het er 
nooit van komt. De motor mag niet 
uitvallen. Dat is de paradoks van de 
situatie van D'66: om zo ver te komen 
dat D'66 zich kan opheffen in een gro
ter samenwerkingsverband moet de 
partij eerst zichzelf sterker maken en 
eerst haar gezicht duidelijker laten 
zien zonder de al bereikte samenwer
king schade te berokkenen. Dat is 
moeilijk. Maar het is nodig en dus 
moet het kunnen. Er zijn drie gebie
den waarop het probleem zich toe-

PENNINGMEESTER TREEDT AF 
LAHEN -De penningmeester van D'66, 
de 26-jarige P.P.A. van Rossum uit 
Laren, heeft zijn funktie vorige week 
om persoonlijke reden neergelegd. Hij 
blijft wel lid van de partij. 
De financiële zaken van de partij wor
den voorlopig (tot de eerstvolgende 
vergadering van het hoofdbestuur) be
hartigd door een driemanschap uit het 
dagelijks bestuur: drs J. ten Brink, 

dagelijks bestuur: drs J. M. Brand, 
drs J. ten Brink en mevrouw R. E. van 
der Scheer-van Essen. 
De heer Van Rossum werd in mei vo
rig jaar gekozen tot penningmeester 
van D'66. Binnen korte tijd verwierf 
hij zich een uitstekende naam door de 
wijze waarop en de snelheid waarmee 
hij de financiële situatie van D'66 
aanzienlijk verbeterde. 

spitst en dat zijn ook de drie belang
rijkste taken voor het nieuwe hoofdbe
stuur: vernieuwing van het programma, 
vernieuwing van organisatie en kommu
nikatie binnen de partij en voorberei
ding van de verkiezingen van volgend 
jaar. 

Voorstellen 
1. Grondige herziening van de organi
satie en van de struktuur van de par
tij. Wat moet er allemaal worden her
zien en veranderd? Om een paar din
gen te noemen: er moeten voorstellen 
komen voor het instellen van een par
tijraad of hoe men dat ook wil noemen, 
er moeten voorstellen komen voor een 
andere wijze van besluitvorming en 
van verkiezingen tijdens algemene le
denvergaderingen en er moeten voor
stellen komen voor een betere en ef
ficiënte inter-kommunikatie. En voor 
alle veranderingen in de partijstruk
tuur moet het huishoudelijk reglement 
worden herschreven. Hieraan zit een 
hoop werk vast, vooral ook omdat de 
partij niet zo veel tijd heeft. Voor de 
algemene ledenvergadering van zater
dag 24 november aanstaande moeten 
alle voorstellen gereed zijn; dan kan 
erover worden gepraat en besloten. 

Basisprogramma 
2. Tijdens diezelfde algemen ledenver
gadering moeten de hoofdlijnen van het 
nieuwe basisprogramma zichtbaar wor
den gemaakt. Het hoofdbestuur heeft 
van de algemene ledenvergadering in 
Breda de opdracht meegekregen te zor
gen voor een programmatische ver
nieuwing op basis van de tijdens die 
algemene ledenvergadering aangeno
men motie 3A. 4. De plannen van de 
programmamakers in het hoofdbestuur 
- met vooraan drs J. M. Brand en C. 
Mertens - worden in deze Democraat 
ontvouwd. Twee opmerkingen hierover. 
Ten eerste: programmatische ver
nieuwing is voor D'66 niets nieuws. De 
partij is er al van haar oprichting af 
mee bezig en dat moet ook. Alleen, de 
laatste tijd heeft D'66 het zo druk ge
had met andere dingen dat de vaart er
uit is en die moet terugkomen. Ten 
tweede: de werkgroepen van D'66 zul
len - nu de partij regeringspartij is 
geworden - in een beter klimaat werken 
dan vroeger. Als een partij met een 
goed en konkreet plan komt, heeft die 
partij meer aan een welwillende rege
ring dan aan een welwillende maar 
machteloze oppositie. 

Levensbelang 
3. Tenslotte de verkiezingen van vol
gend jaar. Het gaat niet best met D'66, 
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elektoraal gezien tenminste. Hoe kan 
de partij het tij keren? Tijdens een 
bijeenkomst van provinciale statenfrak
ties en regiobesturen bleek dat de mees
te provincies al hebben besloten (of 
bijna hebben besloten) mee te doen aan 
de provinciale Statenverkiezingen van 
woensdag 27 maart volgend jaar. Het 
hoofdbestuur vindt, dat de partij in alle 
provincies zou moeten meedoen. Niet 
alleen in het belang van de provincies 
waarin D'66 zo vaak heeft bewezen iets 
nieuws te kunnen brengen, ook met 
kleine frakties. Maar ook omdat de 
provinciale Statenverkiezingen van 
volgend jaar voor D'66 van levensbe
lang zijn en daarom door de hele par-
tij op landelijke schaal moeten worden 
voorbereid. De toestand lijkt nu erg 

somber, maar voor D'GG is (bijna) 
niets onmogelijk. In elk geval, bij de 
provinciale statem·erkiezingen van vol
gend jaar zal de partij alles wat ze 
heeft in de strijd moeten werpen: het 
nieuwe progrmnma, de vertegenwoor
digers (niet in de laatste plaats de sta
tenleden van nu). het laatste beetje 
geld en vooral de leden. De leden van 
D'66 zullen nu zelf in de clinch moeten. 
meer dan ooit tevoren. Het hoofdbe
stuur hoopt zelf het voorbeeld te geven 
en de leden de midde !en te verschaf
fen. 

Nog één ding: D'66 heeft nieuwe leden 
nodig, vooral jonge leden. Als ieder 
lid van D'66 de partij nu eens één nieuw 
lid schonk ..... 

NOG MEER WERKGROEPEN 

AMSTERDAM - Aan de lijst van kon
taktpersonen van de landelijke werk
groepen, die het wetenschappelijk bu
ro heeft opgesteld en die in de vorige 
Democraat werd gepubliceerd, ont
braken er twee. Dat waren: 

AFDELINGSNIEUWS 

Bussum 
De afdeling Bussum heeft een nieuw be
stuur gekregen, dat bestaat uit: 
Voorzitter: G.M.A. Lekkerkerker, 
Zwarteweg 17, telefoon: 02159-43766; 
Vice-voorzitter: Mevrouw K. G. de 
Zeeuwe-Verkerk, Waltherlaan 30, 
telefoon: 02159-18274; 
Sekretaresse en penningmeesteresse: 
Mevrouw M.J.M. de Lange-Weber, 
Wielewaallaan 4, telefoon: 02159-
11794; 
A.N.M. Berendsen, Marianne Phi
lipslaan 6, telefoon: 02159-18566; 
E . W. te Hennepe, Meentweg 62, te
lefoon: 02159-19230; 
Drs D. G. Kloet, Boomkleverlaan 
16, telefoon: 02159-15811; 
L. J. M. van Waegeningh, Statiom:
weg 2. 

GEZONDHEIDSZORG: 
Mevrouw A. V. Klinkert-Blokhuis, 
Konijnenbergweg 2, Hattem, tele
foon: 05206-2234; 
FISKALE ZAKEN: 
Dr P. van Schilfgaarde, Jonkheer van 
Nedermeyer van Rosenthalweg 13, 
Oosterbeek, telefoon: 08307-3159. 

NIEUW LID VOOR 

REDAKTIEKOMMISSIE 

VAN DE DEMOCRAAT 
ZWIJNDRECHT/DORDRECHT- Me
vrouw J. Essers-Coenen uit Zwijn
drecht is uit de redaktiekommissie 
van de Democraat getreden, omdat 
zij haar lidmaatschap van D'66 heeft 
opgezegd. 
Haar plaats is inmiddels ingenomen 
door mevrouw W. A. Gouweloos-Bon
gers uit Dordrecht. Mevrouw Gouwe
loos is ook lid van de landelijke pu
bliciteitskommissie. 

• WERKEN 
Ernst Bakker - fractieme

dewerker van D '66 in dr2 
Tweede Kamer en korteling::; 
gesignaleerd op een aardap
pe~boot in de buurt t'an Pa
lerm o - is vorige week Ç.l('

held door cr.>n nieuu:sgieripc 
ambtenaar. 

De m•er/Jcidscliencwr teUdc 
weten of een bepaalde persoo·~ 
àij hem had gesoHiciteerd. 
,,De man doet al zo lang n~eis, 
en' be·weert met u in onderhan
deling te zijn voor een baan·', 
aldus de ambtenaar. 

Ernst Bakker: .,Ik bleef ge
ruime tijd stil. Ik ken die men 
weL - een geheide VVD-er -
maar solliciteren, nee hoor". 

Dat bij D '66 de zachtmoe
digheid en ve1·draagzaamhc;cl 
soms de overhand heeft, moç;c 
bli,jken uit de opmerking ·van 
Ernst: "Ik wilde die VVD-er 
niet zijn WW door de neus bo .. 
ren en heb 1naar wat gem.o'/1~ .. 
peld over: we spreken elkanr 
weL eens. Ik kon echter niet 
naZaten eraan toe te voegen: 
maar werken kan hij best". 

Uit het "Algemeen Dagblad" van maandag 7 mei 1973 
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Tweede gesprek 
tussen 0'66 en 
de Aktiegroep 
Nieuwe Partij 
DEN HAAG- Op donderdag 5 april 
heeft in het Eerste-Kamergebouw in 
Den Haag een tweede gesprek plaats
gevonden tussen een delegatie van D'66 
en een delegatie van de Aktiegroep 
Nieuwe Partij. 
De delegatie van D'66 bestond uit dr 
M.R. van Gils (lid van het dagelijks 
bestuur), drs E. Nypels (direkteur 
van het wetenschappelijk buro) en ir 
N. F. I. Schwarz (voorzitter van de 
Eerste-Kamerfraktie). De delegatie 
van de Aktiegroep Nieuwe Partij be
stond uit drs F. G. J. M. Beekers (se
kretaris van het Demokratisch Cen
trum Nederland) en Jac. Huyssen 
(rmd-Tweede-Kamerlid voor de CHU 
en oud-lid van de kontaktraad van KVP, 
ARP en CHU). 
De beide delegaties spraken af, dat de 
uitkomsten van het profielkongres 
voor een open partij, dat de Aktie
groep Nieuwe Partij zaterdag 5 mei 
heeft gehouden, naar het hoofdbestuur 
van D'66 worden gestuurd. Het hoofd
bestuur zal haar visie op die uitkom
sten geven, die dan door beide partij
en zal worden besproken. 
Begin juli zal de Aktiegroep Nieuwe 
Partij de uitkomsten van de vergade
ringen van de partijraden van KVP, 
ARP en CHU - die of za~erdag 9 of 
zaterdag 16 juni aanstaande worden 
gehouden - aan een nadere beschou
wing onderwerpen. Beide delegaties 
verwachtten dat die vergaderingen 
een onduidelijk beeld zullen opleve
ren en dat het samengaan van de drie 
konfessionele partijen geen feit zal 
worden. 
"De Aktiegroep Nieuwe Partij zal dan 
pressie blijven uitoefenen op de kon
fessionelen. En die onduidelijkheid 
7 .al tot gevolg hebben dat een aantal 
konfessionelen een overstapje zullen 
maken naar de progressieven", aldus 
dr Van Gils. 
Op maandag 14 mei hebben D'66 en de 
Aktiegroep Nieuwe Partij - weer in 
het Eerste-Kamergebouw in Den Haag 
- een derde gesprek gevoerd. In de 
volgende Democraat zullen daarover 
mededelingen worden gedaan. 

Zijn uw vrienden geen 

lid van D'66? 

Maak ze dan in elk 

geval abonnee van 

de Democraat! 



Interview met lid van gedeputeerde staten dr G. Mik uit Groningen 

··Leden van hoofdbestuur en Kamerfrakties moeten 
zich bewust blijven van het bestaan van de regio's'' 

door GUILLAUME SPIERING 
( eindredakteur democraat) 

GRONINGEN - Vijf jaar geleden verwierf de nu vijftigjarige dr G. Mik uit Gro
ningen zich in zijn woonplaats een enorme populariteit door - zoals hij het zelf 
noemt - een walk-inn-centre te starten. Jongeren met problemen die zich niet 
lieten verwijzen naar specialisten of bevoegde instanties konden tijdens een weke
lijks spreekuur bij hem terecht om over hun problemen te praten. Het duurde 
niet al te lang of het walk-inn-centre was uitgegroeid tot Nederlands eerste jon
geren-adviescentrum (JAC), waaraan nu vijftien medewerkers zijn verbonden. 
Op woensdag 18 maart 1970 werd dr Mik voor D'66 gekozen tot lid van de provin
ciale staten van Groningen. Na langdurig geharrewar werd hij vorig juni tussen
tijds geroepen tot het ambt van lid van het kollege van gedeputeerde staten van 
Groningen. Na tien dagen bedenktijd zegde hij zijn baan (lektor in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie aan de Rijksuniversiteit in Groningen) op en ging hij zich full
time bezighouden met de provinciale zorg voor de volksgezondheid, de milieuhy
giëne en sociale zaken. Daarnaast geeft hij nog een aantal kolleges per week. 

GS: Tijdens de laatsgehouden algemene 
ledenvergadering van D'66 in Breda is 
uitvoerig gesproken over het al dan 
niet meedoen van D'66 aan de provinci
ale Statenverkiezingen van woensdag 
27 maart volgend jaar. Wie moet naar 
uw mening daarover de uiteindelijke 
beslissing nemen? 
GM: Het meedoen van D'66 aan die 
verkiezingen hangt per provincie af 
van de regionale situatie. Daarom 
kan in geen geval de beslissing over 
het al dan niet meedoen worden geno
men door een landelijke kongres. 
Die beslissing moet in de eerste in
stantie worden genomen door de sta
tenfraktie en het regiobestuur. De de
mokratie zou helemaal zijn gediend 
als men die beslissing laat nemen 
door een regiokongres. Die beslis
sing kan niet door een landelijk kon
gres worden genomen, omdat de pro
blematiek per provincie zo verschil
lend is en omdat er per provincie 
grote verschillen zijn met betrekking 
tot de samenwerking met andere par
tijen. 

Centralisatie 
GS: Vier maanden geleden heeft de 
Drentse afdeling Zuidlaren zich op
geheven uit onvrede over de landelij
ke koers. Hoe staat u als bestuurder 
van de provincie Groningen tegenover 
die koers? 
GM: Hoewel ik bezwaren heb tegen 
welke mate van centralisatie dan ook, 
de gedragslijn van de afdeling Zuid
laren kan ik niet volgen. De landelij
ke koers versterkt de houding tussen 
de drie progressieve partijen en be
paalde wrijvingen worden opgelost 
juist door die landelijke koers. Na
tuurlijk is de ruimtelijke afstand niet 
bevordelijk voor de interne demokra
tie, maar dat is te verhelpen door bij
voorbeeld algemene ledenvergadering
en niet op zondag te beleggen en de 
mening van de regio's beter te laten 
doorklinken. 

Crienteren 
GS: Leden van D'66 in met name de 
provincies Groningen, Friesland, 
Drente en Limburg vinden dat zij niet 

alleen geografisch nogal ver afstaan 
van het landelijke politieke en orga
nisatorische doen en laten van de par
tij. Op welke wijze zouden zij daarbij 
beter en meer kunnen worden betrok
ken? 
GM: Laat ik duidelijk voorop stellen 
dat ik geen rankuneuze Groninger ben, 
maar de leden van het hoofdbestuur en 
de beide Kamerfrakties moeten zich 
bewust blijven van het bestaan van de 
regio's. Daarmee bedoel ik dit: Lan
delijke politiek is geen regionale po
litiek en omgekeerd. Als een lid van 
het hoofdbestuur of van een Kamer
fraktie naar een regio komt heeft hij 
zich van tevoren te oriënteren. Een 
politieke uitspraak die het landelijk 
goed doet kan regionaal in het verkeer
de keelgat schieten. Daarnaast zouden 
meer verantwoordelijkheden naar regi
okongressen moeten worden overgehe
veld, zou de keuze van steden waarin 
algemene ledenvergaderingen worden 
gehouden wat gelukkiger kunnen zijn 
en zou er een duidelijker verrekening 
van kongreskosten moeten komen. 

Voordeel 
GS: Levert het ook problemen op, dat 
de tweemansfraktie van D'66 in de 
provinciale staten van Groningen werd 
gehalveerd doordat u lid werd van het 
kollege van gedeputeerde staten? 
GM: Je gaat terug van een tweemans
fraktie naar een éénmansfraktie, maar 
onze fraktie dreef en drijft op een 
schaduwfraktie. Uiteraard heeft de 
andere helft van de fraktie meer ge
merkt van de halvering dan ik. Het 
voordeel van de halvering was dat 
D'66 nu aan de basis staat van de be
sluitvorming. Je ziet een aantal zaken 
terug die je als D'66-er hebt inge
bracht bij het opmaken van beleids
voorstellen. 

Verschil 
GS: Wat is het verschil tussen de D'66-
er die lid was van provinciale staten 
en de D'66-er die lid is van het kolle
ge van gedeputeerde staten? 
GM: Je optreden als politieke figuur 
wordt afgesneden omdat daarvoor de 

DR G. MIK, de eerste en tot nu 
toe enige D'66-er die lid werd 
van een kollege van gedeputeer
de staten en daarmee tot het ka
binet-Den Uyl rond kwam de 
D'66-er met de hoogste be
stuursfunktie was. 

tijd ontbreekt. Van partijpolitikus word 
je bestuurder. Je hoofdfunktie ligt nu 
in de politiek. Als lid van de provinci
ale staten kun je emotioneel zijn en 
hoef je minder zaken te overzien die 
verband met elkaar houden. Als lid 
van het kollege van gedeputeerde sta
ten mag en kan je dat niet en voor dat 
laatste heb je dan gelukkig een heel 
ambtenarenapparaat achter je staan. 
Ik heb nu veel meer zaken om handen 
dan in de provinciale staten aan de 
orde komen, want in het kollege van 
gedeputeerde staten komt alles aan de 
orde. Ik ben nu mee-verantwoordelijk 
voor het totale beleid en kan me niet 
aan bepaalde zaken onttrekken. Ook 
al worden er binnen het kollege van ge
deputeerde staten zaken behandeld, 
die niet op jouw terrein liggen, je pro
beert toch altijd het D'66-geluid te 
laten horen. Een nadeel kan zijn dat 
je als lid van het kollege van gedepu
teerde staten vrijwel uit de zoeker van 
de persmedia raakt. 

Aktiegroepen 
GS: Uit enquêtes blijkt, dat D'66 lan
delijk gezien steeds meer aanhang 
verliest. Stel, dat die aanhang op een 
gegeven moment is gereduceerd tot 
nul, moeten er dan provinciale partij
en D'66 komen? 
GM: Ik ben tegenstander van provinci
ale partijen D'66. Dat worden splin
terpartijtjes en het kreëren daarvan 
is in strijd met de doelstellingen van 
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D'66. Als het zover mocht komen dan 
moeten de doelstellingen en de menta
liteit van D'66 op een andere manier 
naar buiten worden gebracht. Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen gebeuren door po
litieke aktiegroepen van gelijkgezin
den. 

Taak 
GS: Wat is eigenlijk de taak van een 
D'66-er die lid is van een kollege van 
gedeputeerde staten? 
GM: Die moet vanuit de D'66-ideolo
gie en vanuit de D'66-achtergrond 
voortdurend alert zijn of er geen ge
weld wordt aangedaan aan beleidsbe
slissingen en die moet alert zijn of 
hij in die beslissingen geen stem kan 
hebben. Hij moet kijken of organen en 
instellingen wel funktioneren overeen
komstig de standpunten van D'66. Hij 
moet zich niet beperken tot datgene 
dat hij graag wil doen. Hij moet altijd 
eerlijk het D'66-standpunt naar voren 
brengen. Wat ik me alleen afvraag is 
of hij uit hoofde van zijn funktie wel 
bestuurslid moet zijn van allerlei 
kommissies en dergelijke. Ik ga dat 
binnenkort binnen het kollege van ge
deputeerde staten aan de orde stellen. 
Niet alleen omdat je daarvoor veel te 
weinig tijd hebt, maar ook omdat ik 
dat een principiële zaak vind. 

Eerstvolgende 

algemene 

ledenvergadering 

op 24 november 

in Utrecht 

AMSTERDAM/UTRECHT - De eerst
volgende algemene ledenvergadering 
van D'66 wordt op zaterdag 24 novem
ber aanstaande gehouden in het Jaar
beurs-kongrescentrum in Utrecht. 
Op de agenda zullen in elk geval de 
volgende punten voorkomen: bespreking 
van de uitgangspunten voor het basis
programma, bespreking van de lande
lijke punten voor de provinciale ver
kiezingsprogramma's en een diskussie 
over de struktuur van de partij waar
bij onder meer de herziening van het 
huishoudelijk reglement aan de orde 
komt. 
Binnenkort benoemt het hoofdbestuur 
een kommissie die de desbetreffende 
besluiten van het jongste kongres in 
Breda voor de algemene ledenvergade
r~ng van 24 november aanstaande zal 
uitwerken in voorstellen voor deze her
ziening van het huishoudelijk reglement. 
Het gaat daarbij onder meer om een 
landelijk te kiezen dagelijks bestuur, 
een regionaal te kiezen hoofdbestuur 
en het instellen van een partijraad. 

ALLE BEETJES HELPEN 
D' 66 is één van de weinige politieke partijen, die het predikaat "De instantie 
die in het afgelopen jaar het meeste heeft gedaan voor een beter milieube
heer" kregen. Een niet onbelangrijk aandeel in een beter milieubeheer in 
Nederland heeft de landelijke D'GG-werkgroep milieubeheer en gezondheids
bescherming. Verbeter de wereld en begin bij uzelf, dat geldt ook voor een 
beter milieubeheer. Daarom zal de werkgroep regelmatig in de Democraat 
tips geven hoe dat kan worden bereikt. Niemand mag denken: Als individu 
kan ik daaraan niet meehelpen. Want: Alle beetjes helpen. 
Korrespondentie over deze rubriek moet worden gestuurd naar: Sekretariaat 
landelijke werkgroep milieubeheer en gezondheidsbescherming van D'66, 
Ontginningsweg 1, Opende (Gr.). 

Lid van gemeenteraad of provinciale 
staten: 
1. Zijn er gemeentelijke of provincia
le diensten die rook, stank of lawaai 
voortbrengen? Die diensten vallen on
der uw bevoegdheid. Veel autobussen 
roken erg bij het wegrijden, maar dat 
hoeft helemaal niet. Wil men elektri
sche trams of trolleybussen opheffen? 
Pleit voor hun behoud. Waarom schaft 
de politie tweetakt-brommers aan als 
er ook viertakt-brommers zijn, die 
veel minder roken en stinken? Dat 
geldt ook voor motorgrasmaaiers van 
de plantsoenendienst. Binnen de be
bouwde kom zit men zelden op meer 
dan honderd meter van een aanslui
ting op een zogenaamd driefasen-draai
stroomnet. Het is dus vaak niet nodig 
bij bouwwerken stationnaire dieselmo
toren te gebruiken voor bronbemaling 
en luchtkompressie. Laat de gemeente 
en de provincie (zeker bij gemeentelij
ke en provinciale bouwwerkzaamheden) 
zoveel mogelijk bouwstroom beschik
baar stellen en daardoor te voorkomen 
dat diesel-aggregaten moeten worden 
gebruikt. 

Riolen 
2. Waar blijft eigenlijk de inhoud van 
de riolen? Informeer naar het tempo 
waarin gemeente, provincie of water
schap zuiveringsinstallaties aanleggen 
en dring aan op versnelling van dit 
tempo. 

Vuilverwerking 
3. Hoe zit het met de vuilverwerking 
in uw gebied? Streef naar het zoveel 
mogelijk vermijden van vuilstortplaat
sen en dring aan op alternatieven als 
komposteren en verbranden (uit hef
fingen te bekostigen). Zijn er zoge
naamde glasakties in uw gebied? Wor
den die door de gemeente of de pro
vincie ondersteund, bijvoorbeeld door 
het beschikbaar stellen van containers 
of door het verlenen van faciliteiten 
voor het vervoer van het ingezamelde 
glas ? Aan de huisvuil-ophaaldienst 
zou een kranten- (en ander papier?) 
ophaaldienst kunnen worden gekoppeld: 
recyclingsmogelijkheden. 

Kapverbod 
4. Er is (hopelijk) een kapverbod in 
uw gemeente of provincie. Hoe staat 
het eigenlijk met de kontrole op de na
leving daarvan? De gemeente en de 
provincie moeten er ook bij hun eigen 
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aktiviteiten vanuit gaan dat stukjes na
tuur, bomen, plantsoenen en dergelij
ke gespaard moeten blijven tenzij het 
absoluut niet anders kan. Te vaak 
wordt juist een omgekeerde benade
ring gehanteerd. Denk in dit verband 
ook aan het voor bomen schadelijke 
parkeren van auto's ertussen langs 
de rand van plantsoenen of wegen. In 
de stad Groningen heeft men hieraan 
paal en perk gesteld. Dat kan elders 
ook. Protesteer tegen het gebruik van 
herbiciden en insekticiden in plantsoe
nen of op wegbermen. 

Elektriciteit 
5. Winst voor het gemeentelijk of pro
vinciaal elektriciteitsbedrijf lijkt uit 
plaatselijk oogpunt misschien aantrek
kelijk, maar is in breder verband be
treurenswaardig voor zover veroor
zaakt door toename van het elektrici
teitsgebruik. Als aan de overheid ver
bonden bedrijven moeten de elektrici
teitsbedrijven geen vergroting van hun 
omzet nastreven. Integendeel, zij 
moeten daadwerkelijk bijdragen aan de 
afremming van de groei van het elek
triciteitsverbruik, bijvoorbeeld door 
voorlichting over mogelijkheden tot 
zuiniger gebruik aan de afnemers, 
geen aanleg-premie voor boilers en 
elektrische fornuizen, geen lager ta 
rief bij grotere afname en geen rekla
me voor meer verbruik door vaak 
stroomverslindende onnutte zaken. 

Oud-voorzitter 
van afdeling 
Den Haag nu 
lid van PvdA 
DEN HAAG - De 2i;jarige voorzitter 
L. A. van Montfoort van de afdeling 
Den Haag van D'66 heeft zijn lidmaat
schap van de partij opgezegd. Hij is 
inmiddels lid geworden van de Partij 
van de Arbeid. 
De heer Van Montfoort zegde zijn lid
maatschap op, omdat hij teleurge
steld was over D'66. "De partij heeft 
tot nu toe niets terecht gebracht van 
de staatsrechtelijke hervorming en 
de maatschappelijke demokratisering. 
Het ontbreekt D'66 aan een eigen filo
sofie", aldus de heer Van Montfoort. 



Leden en niet-leden gaven kommentaar voordat nota te boek werd gesteld 

Wetenschappelijk buro levert eerste nota af: 
een studie over Europese veiligheidsproblemen 

AMSTERDAM - Het wetenschappelijk buro van D'66 heeft zijn eerste nota afge
leverd. Een sub-werkgroep van de werkgroep buitenland heeft een studie over 
Europese veiligheidsproblemen geschreven. De studie is in een keurig bruin boek
je van veertig.pagina's in ringband uitgegeven. De sub-werkgroep bestond uit prof. 
dr P.R. Baehr (hoogleraar in de internationale betrekkingen), K. P. Bloerna (be
kend kritisch militair), J. Fieyra (al jaren aktief in allerlei vredesorganisaties}, 
J. van Ginkei (werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken), 
M. de Groot (een belangstellend lid), ir A. R. Meerburg (werkzaam bij het buro 
ontwapening en internationale vredesvraagstukken van het ministerie van buiten
landse zaken) en drs E.C. Visser (oud-Tweede-Kamerlid, toendertijd belast met 
buitenlandse zaken en defensie). 

De sub-werkgroep begon halverwege 
vorig jaar met haar vergaderingen. Na 
zich allereerst te hebben gebogen over 
allerlei deelproblemen (bijvoorbeeld: 
wat verstaat men nu eigenlijk onder 
veiligheid; is dat alleen maar veilig zijn 
voor oorlog of verstaat men er ook on
der het zijn gevrijwaard van politieke, 
ekonomische of militaire druk?), 
schreef de heer Bloerna eind vorig jaar 
een komplete ontwerp-nota. Na bijna 
wekelijks vergaderen kwam begin 
maart een tweede konsept klaar, dat 
in beperkte mate ook buiten de werk
groep buitenland werd verspreid. 

Presentatie 
Verschillende leden en niet-leden van 
D'66 gaven mondeling of schriftelijk 
kommentaar, waarna de nota op don
derdag 12 april - na hard werken door 
het landelijk sekretariaat - kon worden 
gepresenteerd aan de vooravond van 
een konferentie over Europese veilig
heid, georganiseerd door de Atlanti
sche Kommissie. De nota werd toege
licht tijdens een perskonferentie, die 
werd gegeven door direkteur drs E. 
Nypels van het wetenschappelijk buro 
en twee leden van de sub-werkgroep, 
de heer Van Ginkei en drs Visser. De 
eindredaktie van de nota had ir Meer
burg. 
Er kan niet worden gezegd dat de pers 
tot nu toe veel aandacht aan de nota 
heeft besteed. Over het algemeen werd 
het onderdeel dat ging over het al of 

0'66 IN 
DE ETHER 

HILVERSUM - De eerstvolgende 
televisie-uitzending van D'66 is op 
woensdag 23 mei aanstaande, 
's avonds om tien voor half negen 
via Nederland één. 
De eerstvolgende radio-uitzendin
gen zijn op de zaterdagen 19 mei, 
2 juni, 16 juni en 30 juni. De uit
zendingen zijn te beluisteren via 
Hilversum één en beginnen 's a
vonds om tien voor half zeven. 
Hoe het uitzendschema voor televi
sie en radio er na zondag 1 juli 
aanstaande uitziet is nog niet be
kend. Dat komt mede, doordat de 
Tweede Kamer op die dag mét zo
merreces gaat. 

niet uittreden uit de NAVO in de pers 
weergegeven, iets wat de leden van de 
sub-werkgroep niet als belangrijkste 
onderdeel van de nota beschouwden. 
In de nota staat ook een Engelse samen
vatting daarvan, omdat de nota is ge
stuurd naar allerlei ambassades. Om 
het effekt van de nota te optimaliseren 
is deze ook gestuurd naar een aantal 
wetenschappelijke instituten, naar 
politieke partijen en naar een aantal 
ministeries (met name dat van buiten
landse zaken en dat van defensie). 
De nota is niet alleen bedoeld voor de 
geïnteresseerde leek, maar ook voor 
hen die direkt hebben te maken met het 
beleid, zoals Kamerfrakties en de 
regering. Voor de regering worden be
langrijke beleidsombuigingen aangege
ven - bijvoorbeeld hoe op realistische 
wijze een kernwapenvrije zone in Euro
pa kan worden verkregen, iets waar
over binnen de NAVO nog niet of nauwe
lijks wordt gedacht. Hans van Mierlo, 
die in de Tweede Kamer onder meer 
buitenlandse zaken en defensie be
handelt, stelt zich in hoofdlijnen achter 
de nota. 
Uit financiële overwegingen is het on
mogelijk de nota aan de leden van D'66 
te sturen. De nota kan worden besteld 
door overschrijving van drie gulden op 
de rekening van de Stichting Weten
schappelijk Buro D'66 bij de Banque de 
Pariset des Pays-Bas, nummer 
633524085, onder vermelding van "nota 
Europese veiligheid". Het gironummer 
van de bank is 37037. 

Samenvatting 
In de nota wordt allereerst een over
zicht gegeven van enkele standpunten 
over Europese veiligheidsproblemen in 
het verleden. De veiligheidsbesprekin
gen zullen langdurig zijn en kunnen 
slechts in samenhang met andere ont
wikkelingen in Europa (zoals de Euro
pese integratie en de verhouding tussen 
de Verenigde Staten en Europa) voort
gang vinden. In het tweede hoofdstuk 
wordt een definitie ontwikkeld van het 
begrip "veiligheid", waarbij veiligheid 
niet alleen wordt gezien als het zijn ge
vrijwaard van oorlogsgevaar maar ook 
van de dreiging van vreemde overheer
sing als gevolg van politieke en mili
taire druk. 
De veiligheidsbesprekingen gaan zich 
voornamelijk in twee fora afspelen: de 
Europese veiligheidskonferentie (hoofd
stuk drie) en de besprekingen over we-

derzijdse troepenvermindering (hoofd
stuk vier). In de Europese veiligheicts
konferentie zal Nederland - in tegen
stelling tot het huidige beleid - de 
vorming van een permanent overleg
orgaan tussen oost en west moeten sti
muleren. Het punt "vrije uitwisseling 
van personen en ic',eeën" wordt door het 
westen ook als propagandapunt gebruikt. 
Nederland zal zich over dit onderwerp 
moeten onttrekken aan het NAVO-over
leg. Om de Oosteuropese landen meer 
bewegingsvrijheid ten opzichte van Rus
land te geven moet de EEG overwegen 
zo weinig mogelijk als blok op te tre
den bij de ekonomische onderhandelin
gen met het oosten. Het Nederlandse 
beleid ten aanzien van de Brezjnew
doktrine wordt ondersteund. 
De huidige NAVO-studies over weder
zijdse troepenvermindering duiden niet 
op een wil de militaire konfrontatie in 
Europa wezenlijk te verminderen, maar 
zijn er slechts op gericht kompensatie 
te vinden voor de onafwendbare Ameri
kaanse troepenvermindering. De stu
dies over wederzijdse troepenvermin
dering schijnen zich praktisch geheel te 
richten op vermindering van de konven
tionele wapens, maar de NAVO is ken
nelijk niet van plan de nukleaire situa
tie drastisch te veranderen. Volgens de 
opstellers van de nota moet de HAVO 
aan het Warschau-Pakt voorstellen al
le kernwapens uit Centraal-Europa 
(waaronder Nederland) weg te halen op 
voorwaarde dat het konventionele over
wicht van het oosten (met name het 
tankoverwicht) wordt opgeheven. Nadat 
op deze wijze zowel konventioneel als 
nukleair een beter evenwicht is gescha
pen kan verdere troepenvermindering 
gemakkelijker tot stand komen, terwijl 
de politieke ontspanning kan worden ge
diend met geloofwaardige verklaringen 
niet als eerste kernwapens te gebrui
ken. Nederland moet niet uit de NAVO 
treden, maar over tien à twintig jaar 
kunnen NAVO en Warschau-Pakt over
bodig worden. 
In het laatste hoofdstuk van de nota 
wordt aangegeven dat de band tussen 
Europa en Amerika zwakker zal wor
den, maar dat dat in geen geval kan 
leiden tot een Europese kernmacht om
dat hiervoor het centrale besluitvormen
de orgaan voorlopig ontbree~t. De 
Britse en Franse kernmachten - hoe
wel niet te verwaarlozen - kunnen deze 
taak niet op zich nemen. Toch hoeft 
West-Europa niet bang te zijn voor 
"Finlandisering". De gelukkige om
standigheid dat Europa geen kernmacht 
à la Rusland of Amerika kan worden 
dwingt het ertoe een andere wereldrol 
te zoeken. Deze zal zich moeten rich
ten op de verhouding tussen noord en 
zuid en het ontwikkelen van een leefmo
del waarin de problemen van de "ein
dige aarde" kunnen worden aangepakt. 
Het konflikt tussen oost en west past 
niet meer in een tijd waarin veel gro
tere problemen de mensheid bedreigen. 
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TWEEDE- KAMERPUNTEN 
Verkeersbord 

Op verzoek van Hans Gruijters wordt door het ministerie 
van verkeer en waterstaat gewerkt aan een verkeersbord 
dat inhoudt dat een straat niet mag worden ingereden behal
ve door de bewoners van die straat, bezoekers van die bewo
ners, leveranciers en taxi's. Het bord wordt geen zogenaamd 
hoofdbord, omdat het dan in het reglement verkeersregels en 
verkeerstekens moet worden vastgesteld. Het wordt een zo
genaamd onderbord, waardoor gemeentebesturen kunnen be
palen welke straten voor deze maatregel in aanmerking ko-
men. 

Inpoldering 
Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de beste manier 
van inpoldering van de Dollard. Jan Terlouw en zeven Ka
merleden van andere partijen hadden daarom gevraagd. De 
Dollard wordt momenteel ingepolderd volgens het zogenaam
de dijk- en kanaalplan. De Kamerleden vinden dat moet wor
den overgeschakeld op het bestaande wgenaamde gemaal
plan omdat door het dijk- en kanaalplan onherstelbare scha
de wordt toegebracht aan het milieu, driekwart van het 
Noordwest-europese klutenbestand in zijn bestaansmogelijk
heden wordt bedreigd, unieke plantengemeenschappen wor
den vernietigd en dit plan vijftien miljoen gulden duurder is 
dan het gemaalplan. Ook wanneer nu nog wordt overgescha
keld zal de kostenbesparing enige miljoenen guldens bedra
gen. 

Ziekenhuis 
Het ziekenhuis in Lochem zal voorlopig niet worden geslo
ten. Jan Beekmans had vernomen dat dat wel het geval was 
omdat er konflikten waren tussen het bestuur en het perso
neel van het ziekenhuis. Het ministerie van volksgezondheid 
en milieuhygiëne stelde een onderzoek in, waaruit bl2ek dat 
het oude bestuur is afgetreden en dat er inmiddels een ge
heel nieuw bestuur is gekomen. Daardoor is het voortbe
staan van het ziekenhuis voorlopig gewaarborgd. 

Welzijnsbeleid 

Het bijzonder regionaal welzijnsbeleid voor de mijnstreek 
rond Roermond krijgt van het ministerie van kultuur, re
kreatie en maatschappelijk werk een extra financiële stimu
lans. Jan Terlouw had daarom gevraagd omdat deze streek 
duidelijk gevolgen ondervindt van de sluiting van mijnen. 
Vooral aktiviteiten op het gebied van de herstrukturering 
zullen worden gesubsidieerd. 

Docent 
Er komt geen reizend docent in de Friese taal, waarom het 
oud-Kamerlid Minne Dijlestra had gevraagd. Het ministerie 
van onderwijs en wetenschappen vindt dat niet nodig omdat 
er voldoende docenten in de Friese taal zijn en omdat deze 
een reizend docent overbodig vinden. 

Munitie 
De munitie-opslagplaats in Amstelveen zal zo spoedig moge
lijk worden verplaatst. Jan Terlouw had het ministerie van 
defensie daarom gevraagd omdat een aantal huizen in Am
stelveen te dicht bij de opslagplaats staat. Dat kwam door
dat de gevarenkring rond munitie-opslagplaatsen onlangs 
is uitgebreid om de veiligheid van omwonenden te vergroten. 
De opslagplaats in Amstelveen wordt verplaatst zodra de 
bouw van een nieuwe opslagplaats is gerealiseerd. 

Gratieverlening 
Het is niet onmogelijk dat Anneke Goudsmit vragen moet 
beantwoorden die zij zelf aan de bewindslieden van het mi
nisterie van justitie heeft gesteld. Vlak voor het scheiden 
van de markt vroeg zij de bewindslieden zeven leden van de 
Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) gratie te 
verlenen. Het zal er echter wel niet van komen. Meer voor 
de hand ligt, dat minister Van Agt de vragen zal beant
woorden. Het is in elk geval wel uniek in de parlementaire 
geschiedenis, dat de regering vragen moet beantwoorden 
die zijn gesteld door iemand die op het moment van beant
woording zelf in de regering zit. 
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Partij levert êén minister en drie staatssekretarissen aan nieuwe kabinet 

DIT ZIJN DE VIER BEWINDSLIEDEN VAN D'66 
DEN HAAG - Op het moment dat deze 
Democraat op de persen ging was het 
zo goed als zeker dat het kabinet-Den 
Uyl aan het werk kon gaan. Een kabi
net dat tot stand kwam na ruim vijf 
maanden ploeteren en "breken" door 
een informateur, een formateur, twee 
informateurs en twee formateurs. De 
Tweede-Kamerverkiezingen van woens
dag 29 november vorig jaar heeft D'66 
verloren. Maar de kabinetsformatie 
heeft D'66 gewonnen, want in het ka
binet-Den Uyl is de partij vertegen
woordigd met één minister en drie 
staatssekretarissen. Dit zijn ze: 

DRS J.P.A. GRUIJTERS 

Johannes Petrus Adrianus Gruijters 
werd op 30 juni 1931 in Helmond ge
boren. Na het behalen van het diploma 
gymnasium-A en -B studeerd~.hij . 
psychologie aan de GemeenteliJke Um
versiteit van Amsterdam. Hij slaagde 
voor het doktoraal examen, waarna hij 
nog enige jaren politieke en sociale 
wetenschappen studeerde. 
Hij is werkzaam geweest in de textie~
industrie, hij was chef van de redaktie 
buitenland van het Algemeen Handels
blad hoofdredakteur en later adviseur 
van de Verenigde Nederlandse Uit
geverijen. Daarnaast was hij mede
eigenaar van een aantal café's in Am
sterdam. 
Van 1962 tot 1966 was hij lid van de 
gemeenteraad van Amsterdam, van 
1967 tot 1971 lid van de staatskom
missie-Cals/Donner, van 1970 tot 1971 
lid van de provinciale staten van Noord
Holland en van 1971 tot 1972 lid van de 
kommissie-Mansholt. Hij is lid van de 
kommissie van deskundigen van Hans 
van Mierlo. Sinds 7 december vorig 
jaar is hij lid van de Tweede Kamer. 
In het kabinet-Den Uyl is hij minister 
van volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening. In het tweede schaduwkabi
net-Den Uyl was hij minister van ver
keer en waterstaat. 

PROF. MR L.J. BRINKHORST 

Laurens Jan Brinkhorst werd op 18 
maart 1937 in Zwolle geboren. In 1954 
slaagde hij voor het eindexamen van 
het gymnasium, dat hij in Den Haag 
bezocht. In 1959 slaagde hij aan de 
Rijksuniversiteit in Leiden voor het 
doktoraal examen rechten. Een jaar 
later haalde hij aan de Columbia 
University in New York een graad in 
de politieke wetenschappen. 
Daarna werkte hij tot 1962 bij een ad
vokatenkantoor in New York. Van 1962 
tot 1965 was hij medewerker aan het 
Europees Instituut in Leiden. Toen 
werd hij lektor in het recht van de in
ternationale organisatie aan de Rijks
universiteit in Leiden. Sinds 1967 is 
hij hoogleraar in het Europees recht 
aan de Rijksuniversiteit in Groningen. 
Van maart 1970 tot oktober 1971 was 
hij lid van de provinciale staten van 
Groningen. Van september 1971 tot 
maart 1972 was hij lid van de kommis
sie-Van Rijckevorsel, die een studie 
maakte over de Nederlandse defensie 
binnen en buiten NAVO-verband. Hij 
was ondertekenaar van het minderheids
standpunt: geen verhoging van de de
fensie-uitgaven. Hij is lid van het 
hoofdbestuur van de Europese Bewe
ging, lid van het dagelijks bestuur van 
het Nederlands Genootschap voor In
ternationale Zaken en lid van de kom
missie van deskundigen van Hans van 
Mierlo. Daarnaast is hij rechter
plaatsvervanger van de rechtbank in 
Groningen. 
In het kabinet-Den Uyl is hij - evenals 
in het eerste en tweede schaduwkabi
net-Den Uyl - staatssekretaris van 
buitenlandse zaken, belast met Europe
se zaken. Dat houdt in dat hij zich 
bezighoudt met aangelegenheden betref
fende de samenwerking in en de inte
gratie van Europa, verkeersaangele
genheden in Europa, het leefmilieu in 
Europa en all.]lgelegenheden op ekono-

misch (voor zover niet vallend onder 
de minister van ekonomische zaken), 
sociaal (voor zover niet vallend onder 
de minister voor ontwikkelingssamen
werking), kultureel, wetenschappelijk 
en technologisch terrein. 

A. DE GOEDE 

Arie de Goede werd op 21 mei 1928 in 
Vlaardingen geboren. Hij bezocht eerst 
de vijfjarige middelbare handelsschool, 
waarna hij een driejarige opleiding be
lasting recht volgde. Omdat hij door 
huiselijke omstandigheden niet kon 
studeren (hij wilde doktorandus in de 
ekonomie of politieke wetenschappen 
worden) zocht hij kompensatie in het 
behalen van het diploma moderne be
drijfsadministratie en de korrespon
dentiediploma's Engels en Duits. In 
1947 trad hij in dienst van de rijksbe
lastingdienst. Vier jaar later werd hij 
direkteur van een landelijk jeugd
vormingsinstituut. Dat bleef hij één 
jaar tot 1952 toen hij assistent-accoun
tant werd. In 1954 werd hij adjunkt
sekretaris van een ekonomisch-juri
disch adviesburo. In 1956 werd hij be
noemd tot hoofd van het buro boek
houding en begratingszaken van het 
Reaktor Centrum Nederland in Petten. 
Sinds 23 februari 1967 is hij lid van 
de Tweede Kamer. Hij is ook lid van 
de Koninkrijkskommissie, die de 
regering moet adviseren over de toe
komstige verhouding tussen de drie 
koninkrijkspartners (Nederland, 
Suriname en Nederlandse Antillen). 
In het kabinet-Den Uyl is hij -evenals 
in het tweede schaduwkabinet-Den Uyl 
- staatssekretaris van financiën, 
speciaal belast met de begrotingsbe
waking. 

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 
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MEJUFFROUW 
MR. A.M. GOUDSMIT 

Anneke Mary Goudsmit werd op 12 juli 
1933 in Amsterdam geboren. Na het 
behalen van het diploma gymnasium B 
studeerde zij rechten aan de Gemeente
lijke Universiteit van Amsterdam. In 
1957 slaagde zij voor het doktoraal 
examen. Daarna studeerde zij nog drie 
jaar psychologie. Daarna ging zij wer
ken bij het advokatenkantoor van haar 
vader in Amsterdam. Daar leerde zij 
mr W. Kingma kennen, met wie zij in 
september hoopt te trouwen. 
Sinds 23 februari 1967 is zij lid van de 
Tweede Kamer. Zij is ook enige tijd 
lid geweest van het presidium van de 
Tweede Kamer. Zij was het eerste 
vrouwelijke Tweede-Kamerlid, dat in 
broekpak in het parlement verscheen. 
Dat gebeurde op dinsdag 11 november 
1969. Zij is lid van de kommissie van 
deskundigen van Hans van Mierlo. 
In het kabinet-Den Uyl is zij staats
sekretaris van justitie. Zowel in het 
eerste als het tweede schaduwkabinet
Den Uyl was zij minister van justitie. 

MEDEDELINGEN 

Kandidaatstelling (1) 
Ingevolge hoofdstuk negen van het huis
houdelijk regl_ement is met ingang van 
heden de kandidaatstelling voor de 
Eerste en de Tweede Kamer geopend. 
Leden van D '66 kunnen zich als kan di
daat aanmelden door een aangetekende 
brief te schrijven naar: Verkiezings
kommissie van D'66, p/a Langestraat 
61, Amsterdam. De kandidaatstel-
ling voor de Eerste Kamer sluit op 
vrijdag 7 december aanstaande. De 
kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamer blijft vooralsnog geopend. 

Kandidaatstelling (2) 
Met ingang van heden is ook de kandi
daatstelling voor de provinciale stateu
verkiezingen van woensdag 27 maart 
volgend jaar geopend. Bij de landelijke 
verkiezingskommissie (p/ a Lange
straat 61, Amsterdam) of bij de pro
vinciale verkiezingskommissarissen 
kunnen aanmeldingsformulieren worden 
aangevraagd. Elk formulier is in triplo 
gedrukt; één formulier moet aange
tekend naar de landelijke verkiezings
kommissie worden gestuurd; één naar 
de provinciale verkiezingskommissaris 
en één kan de kandidaat zelf houden. 
De formulieren moeten voor vrijdag 7 
december aanstaande binnen zijn. 
De provinciale verkiezingskommis
sarissen zijn: 
GRONINGEN: S. Stedema, Julianastraat 
33, Stadskanaal; 
FRIESLAND: Mejuffrouw S. Mulder, 
Eikenstraat 27-9, Leeuwarden; 
DRENTE: J. P. Hamaker, Lhee 23, 
Dwingelo; 
OVERIJSSEL: A. J. ten Hoope, Schu
mannstraat 22, Almelo; 
GELDERLAND: G. van Kuijk, Juliana
laan 4, Zevena<x; 
UTRECHT: Mevrouw M. Versnel
Schmitz, Mauritsstraat 74, Utrecht; 
NOORD-HOLLAND: Tijdelijk landelijke 
verkiezingskommissie: 

ZUID-HOLLAND: R. Waaker, Rem
brandtlaan 7, Papendrecht; 
ZEELAND: A. J. M. van Hecke, Oude 
Rijksweg 94, 's Heer Arendskerke; 
NOORD-BRABANT: C. J. Boers, Broek
hovenseweg 27, Waalre; 
LIMBURG: L. Vlot, Porthoslaan 61, 
Maastricht. 

Vakature 
Binnen de Nederlandse Politieke Jon
geren-Kontaktraad fungeert de werk
groep Jongeren en Verenigde Naties. 
Deze werkgroep begeleidt de jongeren
vertegenwoordiger in de Nederlandse 
delegatie bij de Verenigde Naties. Het 
verslag dat deze jongerenvertegen
woordiger maakt wordt verspreid en 
zeer intensief besproken op een groot 
aantal scholen. In de werkgroep be
staat nog een vakature, die moet wor
den bezet door een vertegenwoordiger 
van D'66. Kandidaten voor deze funktie 
kunnen inlichtingen inwinnen en zich 
aanmelden bij: Norhert Smulders, Ter 
Haarstraat 18-I, Amsterdam. 

Aanvulling (1) 

Eigenlijk stond het van tevoren al 
vast: Het overzicht van de samenstel
ling van besturen, kommissies en de
legaties, dat in de vorige Democraat 
op pagina acht werd gepubliceerd, 
was onderhevig aan veranderingen en 
aanvullingen. 
G. C. Kaper (die inmiddels van Utrecht 
is verhuisd naar: Dr Wiardi Beekman
straat 116, Soest) heeft zich om per
soonlijke redenen teruggetrokken als 
sekretaris organisatie. In zijn plaats 
heeft het hoofdbestuur mevrouw S. Ve
nema-Noordhoff gekozen. De heer Ka
per blijft lid van het hoofdbestuur. Zo
wel hij als mevrouw Yenerna is lid van 
de organisatiekommissie, zodat in de 
samenstelling daarvan geen verande
ring komt. 
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Aanvulling (2) 
Het bestuur van de Stichting Weten
schappelijk Buro D'66 moest nog wor
den uitgebreid met één lid, te kiezen 
door het hoofdbestuur uit zijn midden. 
Het hoofdbestuur heeft dat gedaan en 
koos drs P.A. Karsdorp. 

Aanvulling (3) 

Het hoofdbestuur heeft uit zijn midden 
mr R.P. ten Have gekozen tot assisten 
penningmeester. In die hoedanigheid is 
hij toegevoegd aan het dagelijks bestum 

Aanvulling (4) 

Naast de kommissie die zich bezig 
houdt met de interne organisatie van 
de gemeenteraads- en provinciale 
Statenverkiezingen van volgend jaar, 
is ook een kommissie ingesteld die 
zich bezig houdt met de interne orga
nisatie van de eerstvolgende Tweede
Kamerverkiezingen. Deze kommissie 
bestaat uit: 
Voorzitter: Ir W. Dik, Traviatastraat 
4, Amersfoort, telefoon: 03490-26070 
(ook lid van de andere verkiezingskom
missie); 
Sekretaris: T. Taconis, Wolfert van 
Borsselenweg 106, Amstelveen, tele
foon: 020-416475; 
R. Bloemhof, Galicië 15, Leusden, 
telefoon: 03496-1982; 
Ir P. Landsman, Emmalaan 7, Doorn, 
telefoon: 03430-2690. 

Journaal 

De afdeling Arnhem van D'66 heeft nu 
ook haar eigen blad, "Democraten
Journaal" geheten. Het blad, een aan
tal aan elkaar geniete gestencilde fo
liovellen, dient om de leden van de 
afdeling op de hoogte brengen van ver
slagen van vergaderingen, aktivitei
ten van het afdelingsbestuur, pers
kommuniqués van afdelingsbestuur en 
gemeenteraadsfraktie en dergelijke 
en om "aan klantenbinding te kunnen 
doen", zoals afdelingsvoorzitter J. 
Feenstra in zijn Ten Geleide schrijft. 
Daarnaast is in Democraten-Journaal 
ruimte voor leden om bijdragen te le
veren en om visies te geven op Arn
hemse problemen. 

Kamperen 

Onlangs is opgericht de Stichting Kam
peerders Veluwe. De stichting is ont
staan uit een aktiegroep die de belan
gen van de kampeerders behartigde. 
De stichting vindt dat de kampeergel
den in meerdere gemeenten erg hoog 
zijn en dat die gelden vooral voor 
AOW'ers, AWW'ers en minder-draag
krachtigen bijna niet meer zijn te be
talen. Inlichtingen over de stichting 
kunnen worden ingewonnen bij het se
kretariaat: Houtrijkstraat 147! in Am
sterdam. 



Uitvloeisel van aannemen van besluit door algemene ledenvergadering in Breda 

REGIO'S EN AFDELINGEN HELPEN MEE BIJ 
OPSTELLEN VAN NIEUW BASISPROGRAMMA 

Grootste nadeel: andere 
besluitvorming bij PvdA 

Hoofdbestuur 
heeft bedenking 
tegen dubbele 
lidmaatschappen 
AMSTERDAM - Van verschillende kan
ten is het standpunt van het hoofdbe
stuur over de zogenaamde dubbele lid
maatschappen gevraagd. Het probleem 
is bekend. Enige tijd geleden besloot 
een aantal leden van PvdA, PPR en 
D'66 in het Rijnmondgebied het lidmaat
schap van de eigen partij uit te brei
den met het lidmaatschap van de beide 
andere partijen. De bedoeling was de 
gemeenschappelijke wens om zo snel 
mogelijk een progressieve volkspartij 
van de grond te krijgen voor het voet
licht te brengen. 
Het is een sympathiek streven, waar 
op zichzelf niets tegen is. Het hoofdbe
stuur voelt daarom geen behoefte om 
individuele leden van D'66 deze stap af 
te raden. Uit deze zin valt overigens 
af te leiden dat het hoofdbestuur wel 
bepaalde bedenkingen heeft. 
D'66 heeft een andere wijze van be
sluitvorming dan bijvoorbeeld de PvdA. 
Ieder lid van D'66 heeft dezelfde stem, 
dus ook degenen die daarnaast lid zijn 
van andere partijen. Tijdens de kon
gressen van D'66 heeft elke stem de
zelfde waarde, maar omgekeerd is 
dat niet het geval. De PvdA kent een 
besluitvormingsprocedure waarbij 
niet elke stem dezelfde waarde heeft 
(rode, gele en groene kaarten). 
Het hoofdbestuur vindt dat het ieder 
lid van D'66 vrij staat ook lid te wor
den van een andere partij. Of men er 
verstandig aan doet is een vraag die 
ieder voor zich moet beantwoorden. 

HET HOOFDBESTUUR 

UTRECHT - De programmakommissie 
en kontaktpersonen van het merendeel 
van de landelijke werkgroepen hebben 
op zaterdag 28 april in het Jaarbeurs
kongrescentrum in Utrecht de proce
dure vastgesteld voor het opstellen van 
een nieuw basisprogramma van D'66. 
Deze bespreking was een follow-up van 
de algemene ledenvergadering in Bre
da, die besloot om in het najaar met 
een nieuw basisprogramma te komen. 
De landelijke werkgroepen zullen voor 
zondag 1 juli een stuk maken waarin 
de gedeelten van het huidige program
ma, het Beleidsplan 1971-1975 en 
Keerpunt 1972 die liggen op hun ter-
rein worden geaktualiseerd en waarin 
op basis van de uitgangspunten van de 
tijdens het kongres in Breda aangeno
men motie 3A. 4 wordt aangegeven 
welke beleidspunten op middellange 
termijn (vijftien à twintig jaar) in het 
basisprogramma moeten worden opge
nomen. Daarnaast wordt een centrale 
werkgroep ingesteld die ook voor 1 juli 
vanuit een kijk-op-het-totaal-politiek 
een beleid formuleert dat op middel
lange termijn tot een leefbare samen
leving zou kunnen leiden. Inmiddels 
zijn elf mensen gevraagd in deze werk
groep zitting te nemen. 

Kommentaar 
Overeenkomstig het besluit van het 
kongres in Breda worden regionale en 
plaatselijke werkgroepen landelijke 
politiek gevormd. Aan deze werkgroe
pen worden de stukken van de centrale 
werkgroep en de landelijke werkgroe
pen gestuurd om daarop een eerste 
kommentaar te geven. Hierop vooruit
lopend moeten deze regionale en plaatse
lijke werkgroepen zelf van start gaan 
door zo mogelijk met voorstellen te 
komen voor een beleid op middellange 
termijn. Het streven is erop gericht 
dat het nieuwe basisprogramma een zo 
breed mogelijke inspraak-basis krijgt. 
De regio's en de afdelingen krijgen nog 
een brief over deze gang van zaken. 
Direkteur drs E. Nypels van het weten
schappelijk buro en sekretaris C. 

Mertens van de programmakommissie 
zullen als koördinatoren fungeren. 
Na 1 juli \\·ordt het ontvangen materiaal 
geschift, geordend en versmelt, waar
mee een nog in te stellen kommissie 
zal worden belast. Uit hetgeen dan 
overblijft wordt een kort stuk met uit
gangspunten en doelstellingen gemaakt 
dat voor de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering (op zaterdag 24 no
vember in Utrecht) klaar zal zijn. De 
beslissingen van deze algemene leden
vergadering zullen de richtlijnen vor
men voor het uitgewerkte nieuwe basis
programma dat in februari volgend 
jaar tijdens een programmakongres 
wordt vastgesteld. 

Hoofdlijnen 
Het nieuwe basisprogramma wordt een 
stuk van ongeveer zevenduizend woor
den waarin de ideeën van D'66 over de 
belangrijkste maatschappelijke proble
men voor de komende vijftien à twintig 
jaar staan verwoord. Eventuele ver
wikkelingen op kortere termijn zullen 
in het basisprogramma worden inge
past. Om de omvang van het nieuwe 
basisprogramma tot de zevenduizend 
woorden te kunnen beperken en de lees
baarheid (dus de elektorale bruikbaar
heid) te garanderen zal het nieuwe 
basisprogramma tot hoofdlijnen beperkt 
blijven. Meer op de aktualiteit nauw
keurige omschrijvingen zullen worden 
ondergebracht in aparte nota's, waar
naar in het nieuwe basisprogramma 
wordt verwezen. Deze nota's dragen 
dan meteen een minder bindend karak
ter. 

Korrespondentie 
Alle korrespondentie over de opstel
ling van het nieuwe basisprogramma 
moet worden gestuurd naar: Program
makommissie van D'66, p/a Lange
straat 61, Amsterdam. Inlichtingen 
over de instelling van regionale en 
plaatselijke werkgroepen landelijke 
politiek kunnen worden ingewonnen bij: 
J. Wolleswinkel, Frissenstein 369, Am 
sterdam, telefoon: 020-986594. 

BESLUITENLIJST VAN KONGRES IN UTRECHT 
UT!{ECHT - Tijdens de algemene le
denvergadering van D'66, die op zater-

dag 1 oktober 1972 in het Jaarbeurs
kongrescentrum in Utrecht is ge hou
den, zijn de volgende besluiten geno
men: 
1. De tekst van agendapunt twaalf 
wordt: "Bespreking samenwerking pro
gressieve drie met andere partijen". 
2. Voorstel om agendapunt negen te 
behandelen na agendapunt twaalf wordt 
met handopsteken verworpen. 
3. Voorstel van de kongresl~iding "In
dien bij stemming met de votometer 
het verschil minder is dan vijf procent 
is de kongresleiding gemachtigd een 

schriftelijke stemming m te stellen" 
wordt zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 
4. Het kongresreglement wordt zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 
5. Voorstel om de verkiezing van een 
lijstaanvoerder om half twee in casu 
op een vast tijdstip te houden wordt 
aangenomen. 
6. Voorstel om agendapunt zes inzake 
de vaststelling van de wijzigingen van 
het verkiezingsreglement van de agen
da af te voeren wordt met handopste
ken aangenomen. 
7. Ordevoorstel betreffende de stem
ming over de drie alternatieve voor
stellen terzake van de besluitvorming 

tijdens dit kongres en dat van zater
dag 7 oktober 1972 in Den Haag "Het 
aantal voorstemmers voor elk der al
ternatieven moet worden bepaald; de 
twee alternatieven met het hoogste 
aantal voorstemmers moeten daarna 
tegen elkaar in stemming worden ge
bracht" wordt met handopsteken aan
genomen. 
8. Ordevoorstel "De vergadering 
schorsen en niet nu stemmen over de 
moties dertien, 29 en de motie-Icke" 
wordt bij stemming met de votometer 
verworpen. 
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:ei. Kongresstuk dertien wordt met 
handopsteken verworpen. 
10. Motie-Icke wordt met handopste-
ken aangenomen. 
11. Kongresstuk 29 wordt met handop
steken verworpen. 
12. Kongresstuk veertig wordt met 
handopsteken aangenomen. 
13. Kongresstuk 37 ("Kontributierege
ling van D'66 gelijk maken aan die van 
de PvdA") wordt met handopsteken 
verworpen. 
14. Voorste'nen inzake agendapunt ze
ven worden met handopsteken aange
nomen. 
15. Voorstellen inzake agendapunt acht 
- inklusief de terzake aanvaarde amen
dementen - worden met handopsteken 
aangenomen. 
16. Kongresstuk 33 wordt met handop
steken verworpen. 
17. Stemming over alternatieven voor 
de besluitvorming tijdens het kongres 
van 7 oktober in Den Haag: Voor al
ternatief A 48 procent, voor alterna
tief B 28 procent en voor alternatief 
C 42 procent. AlternatiefBis verval
len. 
18. De eerste stemming over de al
ternatieven A en C is ongeldig. 
19. Ordevoorstel om "aan de hand van 
deze stemming de uitslag te bepalen 
omdat de stemming een duidelijk beeld 
heeft gegeven" wordt met handopsteken 
verworpen. 
20. Bij de tweede stemming over de 
alternatieven A en C wordt alternatief 

C aangenomen met 57 tegen 44 procent. 
21. Ordevoorstel om de verkiezing 
van de lijstaanvoerder uit te stellen 
tot na het bekend worden van de kandi
datenlijst voor de Tweede-Kamerver
kiezingen wordt met handopsteken ver
worpen. 
22. Mr H.A. F. M. 0. van Mierlo 
wordt gekozen tot lijstaanvoerder met 
65 procent tegen mejuffrouw A.M. 
Goudsmit 36 procent. 
23. Ordevoorstel "Nu niet spreken 
over het konsept-regeerakkoord" 
wordt verworpen. 
24. Kongresstuk 44 wordt zonder hoof
delijke stemming overgenomen. 
25. Kongresstuk 46 wordt zonder hoof
delijke stemming overgenomen. 
26. Kongresstuk vijftien wordt afge
voerd. 
27. Voorstel om kongresstuk veertien 
mee te geven aan de onderhandelings
delegatie wordt met handopsteken ver
worpen. 
28. Ordevoorstel om de belangrijkste 
hoofdstukken uit het konsept-regeer
akkoord (de hoofdstukken één, vijf en 
acht) met voorrang te behandelen wordt 
verworpen. 
29. Besloten wordt dat drs E. Nypels 
alle amendementen op hoofdstuk één 
van kommentaar voorziet. 
30. Ordevoorstel van de kongreslei
ding om terug te komen op het eerder 
genomen besluit het regeerakkoord 
hoofdstuksgewijs te behandelen wordt 
met handopsteken aangenomen. 

BESLUITENLIJST VAN KONGRES 

'Het wordt gekkenwerk' 

DRS BARK UIT 
DE STATEN VAN 
ZUID-HOLLAND 
DEN HAAG - De 34-jarige drs D. Bark 
uit Den Haag heeft bedankt voor zijn 
lidmaatschap van provinciale staten 
van Zuid-Holland. "Het statenwerk 
wordt veel te zwaar om naast een nor
male werkkring te vervullen. Het 
wordt gekkenwerk", zo schrijft drs 
Bark in een brief aan mr M. Vrolijk, 
kommissaris van de Koningin in de 
provincie Zuid- Holland. 
"Ik signaleer een aanzienlijke verzwa
ring van het statenwerk in de sekto
ren ruimtelijke ordening en de nieuwe 
terreinen van provinciale zorg als 
gevolg van de wetten op de waterver
ontreiniging en de luchtvervuiling. Het 
gewone statenlid kan dat niet meer bij
houden. Daardoor ontstaat de situa-
tie dat negentig procent van de beleids
beslissingen in feite wordt genomen 
door het kollege van gedeputeerde sta
ten zonder reële invloed van de Sta
tenleden. Ik noem dit een voor de de
mokratie niet ongevaarlijke situatie", 
aldus drs Bark. 
In de provinciale staten van Zuid
Holland zal drs Bark worden opgevolgd 
door de 39-jarige mr A. R. I. A ris uit 
Leidschendam. 

DEN HAAG - Tijdens de algemene le
denvergadering van D'66, die op za
terdag 7 oktober 1972 in Amicitia in 
Den Haag is gehouden, zijn de volgen
de besluiten genomen: 

1. Vice-voorzitter A.M. A. Ehren 
doet verslag van het nachtelijk beraad 
tussen de partijbesturen van PvdA, 
PPR en D'66. Hij noemt enkele knel
punten, te weten: a. objektsubsidies 
op woningbouw: b. nationalisatie van 
basisindustrieën, banken en verzeke
ringsmaatschappijen; c. de verkla
ring dat Nederland kernwapens van 
zijn bodem zal verwijderen; d. de ver
klaring dat de NAVO niet als eerste 
kernwapens mag gebruiken; e. het 
uittreden van Nederland uit de NAVO 
na vier jaar als niet aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan; f. het 
percentage van drie voor defensie
uitgaven en het percentage van twee 
voor ontwikkelingshulp. Over een aan
tal van deze punten is inmiddels over
eenstemming bereikt. Ondanks de uit
spraak van het PvdA-kongres zullen 
drie alternatieven worden voorgelegd 
met betrekking tot samenwerking met 
de konfessionele partijen. 
2. A. A. Redeker stelt de daden van 
het hoofdbestuur in de afgelopen week 
aan de orde. Ondanks de toezegging 
dat er geen verklaring zou komen, is 
toch duidelijk stelling genomen. De 
terzake door hem ingediende motie van 
afkeuring wordt verworpen. 
3. Motie 101 - waarin misnoegen wordt 
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31. Ordevoorstel "alle amendementen 
worden doorgegeven aan de program
makommissie en deze geeft de punten 
aan waarover het kongres alsnog een 
uitspraak moet doen" wordt aangeno
men. 
32. Kongresstuk 24, dat identiek is 
aan kongresstuk achttien, wordt inge
trokken. 
33. Het hoofdbestuur en de onderhande
lingsdelegatie zeggen toe, dat als D' 66 
tijdens dit kongres niet tot een be-
sluit komt over onderhandelingen met 
de konfessionele partijen de PvdA een 
dergelijk besluit niet zal nemen tij
dens de eerste twee dagen van haar 
kongres donderdag 5 en vrijdag 6 ok
tober 1972. 
34. De leden van de kommissie be
heer verkiezingsfonds worden overeen
komstig het voorstel benoemd. 
35. Kongresstuk 38 wordt met hand
opsteken aangenomen. 
36. Er wordt toegezegd dat op zater
dag 7 oktober 1972 aan het kongres 
voorstellen zullen worden gedaan ter
zake van aanpassingen en prioriteiten 
teneinde het konsept-regeerakkoord 
reëel uitvoerbaar te maken. 
37. De programmakommissie zegt 
toe dat tijdens het kongres op zater
dag 7 oktober 1972 kommentaar gereed 
zal zijn op alle nog uitstaande moties. 
38. Het gewijzigde hoofdstuk twee 
wordt met handopsteken verworpen. 
39. Het kongres wordt geschorst tot 
zaterdag 7 oktober 1972. 

IN DEN HAAG 
uitgesproken over de houding van het 
PvdA-kongres - wordt met algemene 
stemmen aangenomen. 
4. Kongresstuk honderd- de lijst van 
ingediende amendementen met de ver
melding van het <esultaat - wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 
5. De inleiding van het regeerakkoord 
wordt met de daarin voorgestelde wij
ziging (kongresstuk 35) aangenomen. 
6. Drs E. Nypels doet verslag van de 
onderhandelingen over hoofdstuk één, 
Wonen. De strekking van het konsept
regeerakkoord is grotendeels gehand
haafd. Hij geeft een toelichting op de 
aangebrachte wijzigingen en konsta
teert dat de enige grote afwijking van 
het programma van D'66 een door
stromingsheffing voor zowel huur- als 
koopwoningen is. 
7. Mevrouw H.M. Gelderblom-Lank
hout informeert hoe het kongres zich 
over deze afwijking kan uitspreken. 
8. Partij-voorzitter mevrouw R. E. 
van der Scheer-van Essen maakt het 
kongres erop attent dat de onderhan
delingsdelegatie steeds is uitgegaan 
van de door het D'66-kongres aangeno
men stukken. Zij wil graag dat er per 
onderdeel van de lijst een peiling 
wordt gehouden met het oog op de vol
gende onderhandelingsronde met PvdA 
en PPR. 
9. Bij de peiling spreekt de meerder
heid van het kongres zich uit voor 
handhaving van deze passage. 
10. Het kongres gaat voorlopig akkoord 
met de tekst van hoofdstuk één, Wonen. 



11. Drs Nypels geeft een toelichting 
op hoofdstuk twee, Welvaartsverde
ling in Nederland. Wat betreft de uit
voering van de aanvullende pensioen
plicht heeft de PvdA zich na de onder
handelingen neergelegd bij het handha
ven van de vrije keus van verzekerings
instellingen. Hij deelt mee, dat nog 
geen overeenstemming bestaat over 
de uitwerking van het systeem van 
gezinssubsidie. 
12. Het kongres gaat voorlopig ak
koord met de tekst van hoofdstuk twee 
zoals deze luidt na aanvaarding van 
kongresstuk 35. 
13. Ir A. R. Meerburg somt de knel
punten op van hoofdstuk vier, Vrede 
en veiligheid. Kongresstuk 39 bevat het 
kompromis dat uit de onderhandeling
en tevoorschijn is gekomen. 
14. Prof. dr P.R. Baehr heeft enige 
bezwaren tegen de tekst van kongres
stuk 39. Hij stelt voor de zin over het 
kernwapenvrij maken van Nederlandse 
bodem te laten vallen. Hij vindt de "non
first-use"verklaring een loze kreet. 
Hij dringt er opaan dat de motie
Brinkhorst wordt gehandhaafd. 
15. Op een vraag van drs M. B. Eng
wirda antwoordt ir Meerburg dat over 
de drie-procent-norm nog onenigheid 
bestaat. 
16. C. J. J. Vernooy vindt kongresstuk 
39 een slap stuk. Hij vindt dat Neder
land ook op het gebied van defensie een 
voorbeeld moet geven. 
17. Ir Meerburg beroept zich op de met 
grote meerderheid van stemmen aan
genomen motie-Brinkhorst. 
18. Het ordevoorstel van mr dr 
M. J. J. A. Imkamp om het PvdA.,-alter
natief rond te delen wordt met handop
steken verworpen. 
19. Het voorstel van prof. Baehr om de 
zin over het kernwapenvrij maken van 
Nederlandse bodem te laten vallen 
wordt verworpen. 
20. Het voorstel van de heer Vernooy 
om de betreffende zin te wijzigen in 
"In de komende vier jaar zullen de 
kernwapens van Nederlandse bodem 
worden verwijderd" wordt met hand
opsteken verworpen. 
21. Ir Meerburg, prof. mr L. J. 
Brinkhorst en andere maken bezwaar 
tegen de gang van zaken. Prof. Brink
horst stelt, dat niet over veiligheids
problemen kan worden gesproken als
of het gaat om een zak aardappelen of 
een pot pindakaas. 
22. Mevrouw Van der Scheer wijst het 
kongres erop dat deze procedure al 
verleden week is afgesproken. Zij 
vraagt het kongres een meer princi
piële diskussie naar een andere gele
genheid te verplaatsen. 
23. Sprekende over hoofdstuk vijf, 
Demokratisering, delen de heer Ehren 
en drs Nypels mee, dat de nationali
satie-uitspraak door de PvdA-delega
tie is teruggenomen. Wel is een pas
sage opgenomen, waarin staat dat de 
kontrole op de verzekeringsmaatschap
pijen wordt verscherpt. 
24. Het kongres gaat voorlopig ak
koord met de tekst van hoofdstuk vijf. 
Demokratisering. 
25. Sprekende over hoofdstuk zes, 
Leefbaarheid, dringt dr J.C. Terlouw 
er opaan dat het kongres zich schaart 
achter de tekst van de in de provincia-

le staten van Zeeland ingediende motie 
over de Oosterschelde. Ten aanzien 
van de kernenergiecentrales adviseert 
hij het kongres mee te gaan met de 
tekst van de PPR-motie, omdat het 
niet gaat om het stopzetten van de bouw 
van kernenergiecentrales maar om 
een betere kontrole op de kernenergie. 
26. Het voorstel van de onderhande
lingsdelegatie wordt met handopsteken 
aangenomen. 
27. A. Martini dringt aan op de be
handeling van de overige amendemen
ten ten aanzien van het verkeers- en 
vervoersplan. 
28. De tekst van de hoofdstukken zes 
en zeven wordt - met de aanvaarde 
wijzigingen - aangenomen. 
29. Sprekende over hoofdstuk drie, 
Welvaartsverdeling in de wereld, 
deelt drs Engwirda mee, dat na de 
onderhandelingen een kompromis is be
reikt die luidt: In het kader van een 
verdere verhoging van de ontwikke
lingshulp naar twee procent van het 
nationale inkomen wordt in de komen
de kabinetsperiode een percentage van 
anderhalf bereikt. 
30. De heer Ehren deelt mee, dat het 
PvdA-kongres akkoord is gegaan met 
de voorstellen ten aanzien van de in
leiding en hoofdstuk één, Wonen. Ten 
aanzien van hoofdstuk vier, Vrede en 
veiligheid, is aan het PvdA-bestuur 
opdracht gegeven de onderhandelingen 
te heropenen. Het PvdA-kongres 
blijft voorstander van het streven 
naar drie procent defensie-uitgaven. 
Ook over de twee procent voor ont
wikkelingshulp zal opnieuw moeten 
worden gesproken. 
31. J. van Ginkei is van oordeel, dat 
twee procent waarschijnlijk niet haal
baar is. 
32. Bij een peiling blijkt dat een min
derheid van het kongres voelt voor 
een percentage van twee voor ont
wikkelingshulp. 
33. Sprekende over het hoofdstuk over 
het financieel-ekonomisch beleid, 
geeft mr J. A. Nagtegaal een toelich
ting op de kosten - kongresstukken zes, 
negen, 104 en 105. Hij dringt aan op 
aanvaarding van kongresstuk negen, 
waarbij het amendement-Van der Werf 
kan worden betrokken. In dat amende
ment staan de voorwaarden voor een 
progressief beleid op financieel-eko
nomisch gebied. Volgens kongres-
stuk 105 zal bij een eventuele tem
porisering en fasering de ontwikke
lingshulp zo veel mogelijk moeten 
worden ontzien. 
34. Drs C. H. van der Tak vindt dat 
het D'66-programma aan de financië
le mogelijkheden moet worden aange
past. 
35. Op een vraag van mejuffrouw mr 
A.M. Goudsmit antwoordt drs Eng
wirda, dat bij schrapping van dertig 
procent boven de nullijn - welke in
herent is aan het voorstel-Van der 
Werf - een loonsverhoging mogelijk 
is. 
36. Mr Nagtegaal ontraadt de motie
Van der Tak. Volgens hem is de uit
gavenstijgir,g niet zó groot dat deze 
belastingverzwarend zou behoeven te 
werken. 
37. C. Mertens maakt bezwaar tegen 
de becijferingen, met name tegen het 

stuk van dr ir A. Vondeling van de 
PvdA. 
38. Bij een peiling blijkt dat het kon-
gres een lichte voorkeur heeft voor 
het amendement-Van der Werf en 
kongresstuk negen. De motie-Van der 
Tak is daarmee verworpen. 
39. Opnieuw sprekende over hoofd
stuk vier, Vrede en veiligheid, kon
stateert prof. Brinkhorst dat in de 
voorliggende tekst rekening is ge
houden met de essentiële uitgangs
punten van D' 66 voor het buitenlandse 
beleid. Hij dringt aan op aanvaardig 
van de tekst van dit hoofdstuk. 
40. De motie van de heer Vernooij 
"Nederland zal de komende vier jaar 
in Europa als gidsland optreden op 
het gebied van vrede en veiligheid. 
Dit houdt in dat A-, B- en C-wapens 
uit Nederland worden verwijderd en 
dat eisen van demokratisering wor
den verbonden aan het lidmaatschap 
van de NAVO" wordt verworpen. 
41. Het voorstel om het standpunt 
van de PPR over te nemen wordt ver
worpen. 
42. Het oorspronkelijke voorstel -
kongresstuk 39 - wordt met handopste
ken aangenomen. 
43. Het voorstel van ir N. F. I. Schwarz 
om het amendement vermeld onder 
40. 2 op bladzijde acht van kongres
stuk honderd alsnog in te brengen bij 
de onderhandelingen wordt aangenomen. 
44. Aan de orde komen de drie alter
natieven: A (A 1 en A 2), B (B 1 en 
B 2) en C. 
45. Ir Schwarz is sterk geporteerd 
voor alternatief C, gezien de soepe
ler houding van de konfessionelen op 
belangrijke punten. 
46. Drs D. Bark is niet afkerig van 
een gesprek, maar vindt dat het ant
woord van de KVP duidelijk maakt dat 
de grens van het politieke uithoudings
vermogen is bereikt. 
47. Mevrouw A.W. Klinkert-Blokhuis 
vraagt zich af waarom het regeerak
koord niet aan alle partijen kon wor
den voorgelegd. 
48. Kongresstuk vijf wordt ingetrokken. 
49. J. W. Holtslag ziet niets in een ge
sprek met de konfessionelen. 
50. Mejuffrouw Goudsmit kiest voor 
alternatief C. In de onderhandelingen 
komen de verschillen beter tot uiting. 
51. Mr J. Mentink wil de progressi
viteit van de konfessionele toetsen 
via een progressief minderheidskabi
net. 
52. E. H. Schuyer gelooft dat het niet 
tot een dergelijk minderheidskabinet 
zal komen. 
53. Bij een peiling wordt sub-alterna
tief A 1 verkozen boven sub-alterna
tief A 2. 
54. Kongresstuk drie wordt verworpen. 
55. Bij een peiling over de sub-alter
natieven B 1 en B 2 is geen duidelijk 
verschil tussen beide te konstateren. 
56. Kongresstuk 107 wordt verworpen. 
5 7. Bij de stemming over de alterna
tieven A, B en C wordt alternatief B 
verworpen. 
58. Bij de stemming over de alterna
tieven A en C wordt alternatief A ge
kozen. 
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59. Drs Nypels, ir Meerburg, dr Ter
louw, mr Nagtegaal, drs J. M. Brand 
enK. P. Bloerna brengen verslag uit 
van de laatste onderhandelingen. 
60. De heer Mertens acht de nullijn 
niet haal baar, hetgeen impliceert dat 
het regeerakkoord niet voor honderd 
procent zal kunnen worden uitgevoerd. 
61. Mr Nagtegaal wijst het kongres 
erop, dat in de nullijn een kleine loons
verhoging is inbegrepen. Zonder ma
tiging is het regeerakkoord inderdaad 
niet te financieren. 
62. Het regeerakkoord wordt aange
nomen met 88 procent van de stem
men voor, dertien procent van de 
stemmen tegen en tweeëneenhalf pro
cent van de stemmen blanko. 

63. Mevrouw Van der Scheer deelt 
mee, dat het PvdA-kongres het re
geerakkoord unaniem heeft aanvaard. 
Daarnaast heeft het PvdA-kongres al
ternatief A 1 met grote meerderheid 
van stemmen aangenomen. Het PPR
kongres was geporteerd voor alterna
tief A 2. Voor alternatief C was zowel 
bij de PvdA als bij de PPR weinig 
steun te vinden. Terwille van een zo 
groot mogelijke eenstemmigheid heeft 
het PPR-kongres alternatief A2 laten 
vallen ten gunste van alternatief Al. 
Zij stelt voor uitsluitend over alter
natief A 1 te stemmen, omdat voor 
::lternatief C geen steun was te vinden 
bij de PvdA en de PPR. 
64. Mr M.G. Rood maakt bezwaren 

tegen dit ordevoorstel, omdat het in 
strijd is met het besluit over beide 
alternatieven te stemmen. Ook zou 
hij het niet zo erg vinden als D'66 var 
een meer genuanceerde opstelling zot 
blijk geven. 
65. Mevrouw Van der Scheer trekt 
haar ordevoorstel in. 
66. Bij stemming wordt alternatief 
A 1 aangenomen met 57 procent van de 
stemmen tegen alternatief C met 45 
procent van de stemmen. 
67. Bij stemming over het totale pak
ket van regeerakkoord en alternatief 
A l is 82 procent van de aanwezigen 
voor, zestien procent van de aanwezi· 
gen tegen en vier procent van de aan
wezigen stemt blanko. 

DE TWEE MOTIES EN HET AMENDEMENT 
BREDA - In de besluitenlijst van de al
gemene ledenvergadering in Breda 
wordt veelvuldig gesproken over motie 
3A. 1, motie 3A. 4 en het amendement 
van de afdeling Amsterdam op de mo
tie 3A. 4. Omdat volgens velen de dis
kussies over en het aannemen van deze 
twee moties en dit amendement het be
langrijkste was van deze ledenvergade
ring, worden zij hieronder integraal 
afgedrukt. De motie 3A. 1 werd opge
steld door de Eerste- en Tweede-Ka
merfraktie en later overgenomen door 
het hoofdbestuur. De motie 3A.4 werd 
opgesteld door de provinciale staten
fraktie van Noord-Holland en een aan
tal individuele leden en later mede
ondertekend door de provinciale sta
tenfraktie van Gelderland en een aan
tal individuele leden. 

Motie 3A.1 
De algemene ledenvergadering van 
D'66, in vergadering bijeen op zater
dag 10 en zondag 11 maart 1973 in 
Het Turfschip in Breda; 
overwegende, 
dat D'66 streeft naar een demokrati
sche samenleving, waarin de betrok
ken burgers als gelijkwaardigen deel
nemen aan alle vormen van maatschap
pelijke en politieke macht; een samen
leving waarin de burgers tot hun recht 
komen en zich thuis voelen; 
dat bij die samenleving een politiek 
past die wordt gedragen door een on
dogmatische en analytische houding 
tegenover de maatschappelijke vraag
stukken; 
dat deze politiek is gericht op dienst
baarheid in de vorm van oplossingen 
die de burgers als zakelijk en rede
lijk kunnen begrijpen en aanvaarden; 
dat de partij zich in deze politieke op
stelling herkent als progressief en 
dat zij probeert samen te werken met 
andere progressieven; 
stelt vast, 
dat op landelijk niveau is gebleken dat 
met de PvdA en met de PPR in pro
gressieve zin kan worden samenge
werkt, maar tegelijkertijd blijkt dat 
talrijke progressief denkenden niet 
zijn begrepen in die samenwerking; 
dat het D'66 met name niet is gelukt -
mede door de wijze waarop de samen
werking gestalte heeft gekregen - de 
burgers, van wie mag worden vcr
wacht dat zij progressiviteit opvatten 

in de hierboven aangegeven betekenis, 
te mobiliseren, laat staan tot steun 
aan de partij te bewegen; 
dat het jongste verkiezingsresultaat 
wat dat betreft ver onder het bereik
bare blijft; 
dat het eigen karakter en het eigen 
programma van D'66 volstrekt onvol
doende over het voetlicht zijn gebracht; 
besluit, 
dat D'66 nieuwe initiatieven moet 
ontwikkelen die ook in progressieve 
kringen buiten de PvdA en de PPR 
weerklank vinden en die deze progres
sieven door hun ondogmatische, zake
lijke en toekomstgerichte inhoud tot 
samenwerking kunnen inspireren met 
als uiteindelijk doel hun vereniging in 
één progressieve partij; 
dat de samenwerking met de PvdA en 
de PPR in een hierop afgestemde vorm 
wordt voortgezet; 
dat de frakties van D'66 in het parle
ment overleg plegen met de frakties 
van de PvdA en de PPR, maar hun 
stemgedrag uiteindelijk bepalen aan de 
hand van het partijprogramma, het be
leidsplan en het regeerakkoord; 
dat het regeerakkoord alleen in het ge
val van deelneming aan de regering 
doorslaggevend is; 
dat D'66 de programmatische arbeid 
met hernieuwde kracht moet voortzet
ten onder meer door herziening van 
het partijprogramma en het beleids
plan; 
dat de uitwerking van het beleidsplan 
tot een ontwikkelingsplan op middel
lange termijn een perspektief moet 
bieden voor een leefbaar Nederland 
als reaktie op de zorgelijke analyses 
van de eindige aarde; 
dat D'66 zich daarnaast moet inzetten 
voor de verwezenlijking van al vast
gestelde programmapunten, nu is ge
bleken dat verschillende daarvan 
waardering hebben gevonden in ruime
re kring; 
dat het met name gaat om alle punten 
die zijn gericht op versterking van de 
maatschappelijke en staatkundige in
vloed van de individuele burger en zeer 
in het bijzonder op de noodzakelijke 
hervorming van het politieke bestel 
onder meer door verbreding van het 
kiesrecht. 

Motie 3A.4 
De algemene ledenvergadering van 
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D'66, in vergadering bijeen op zater
dag 10 en zondag 11 maart 1973 in 
Het Turfschip in Breda; 
overwegende, 
1. dat de grote verkiezingsnederlaag 
van woensdag 29 november 1972 de 
partij in een bestaanskrisis heeft ge
bracht - met als kern de vraag: heeft 
D'66 nog bestaansreden? 
2. dat deze vraag alleen kan worden 
beantwoord door en vanuit de partij 
zelf (en nu door het kongres), waar
bij faktoren als de partij-politieke si
tuatie, de kabinetsformatie, de ver
houding binnen de progressieve drie 
en het ontstaan van aktiegroepen tus
sen D'66 en de konfessionelen wel 
van belang zijn, maar toch onderge
schikt aan het belang dat D'66 op dit 
moment aan haarzelf hecht; 
3. dat de bestaansreden van D'66 op 
dit ogenblik en voor de nabije toe
komst alleen kan worden afgeleid uit 
de inhoud en de waarde van de doel
;;tellingen van de partij en uit de keu
ze van de middelen die worden aange
geven om deze doelen te bereiken; 
stelt vast, 
a. dat D' 66 in recente tijd - minstens 
gedurende de zitting van de vorige 
Tweede Kamer - meer aandacht heeft 
besteed aan het konkretiseren van de 
middelen (samenwerking in de progres· 
sieve drie, samenstellen van de re
geerprogramma's en schaduwkabinet
ten) dan aan een kritisch evalueren, 
vernieuwen en voor de kiezers ver
duidelijken van de eigen politieke vi
sie; 
b. dat het beleidsplan 1971-1975, 
waarin D'66 voor het laatst eigen doel
stellingen heeft geformuleerd, is ver
ouderd, onder meer door het sinds
dien verschijnen van het rapport van 
de Klub van Rome, gevolgd door on
der meer het advies van de kommis
sie-Mansholt; 
c. dat met name het advies van de 
kommissie-Mansholt een problematiek 
aan de orde heeft gesteld van dusdanig 
belang en met dergelijke vergaande 
konsekwenties voor een te voeren 
politiek, dat een nieuwe formulering 
en herziening en uitbreiding van de 
doelstellingen - waarbij met deze pro
blematiek rekening wordt gehouden -
is vereist en dat betekent een nieuw 
basisprogramma; 



d. dat zo'n nieuw basisprogramma de 
elementen moet bevatten die tot de op
richting van D'66 hebben bewogen, 
maar daarnaast een dwingende richt
lijn moet aangeven voor de opstel
ling en het gedrag van de partij te
genover sinds 1966 zichtbaar gewor
den maatschappelijke knelpunten, zo
dat de partij in 1973 behalve in haar 
streven naar konsekwente demokra
tisering ook in elk ander opzicht als 
wezenlijk progressief herkenbaar 
wordt; 
e. dat talrijke publikaties, waaronder 
het advies van de kommissie-Mans
holt, de noodzaak hebben aangetoond 
van een spoedig afzweren van de eko
nomische groei als maatschappelijke 
doelstelling en dat dat D'66 verplicht 
de sociale, ekonomische en politieke 
konsekwenties van een dergelijke om
buiging te onderzoeken en samen te 
vatten in een beleid dat zo vroeg mo
gelijk politiek operationeel moet wor
den gemaakt; 
f. dat een nieuw basisprogramma al 
schematisch moet aangeven welke 
fundamentele veranderingen in de be
staande sociaal-ekonomische en poli
tieke orde moeten worden nagestreefd 
en met welke methodes van besluit
vorming; 
g. dat de besluitvorming over de te 
nemen maatregelen op sociaal-ekono
misch en politiek terrein kan leiden 
tot spanning tussen a. de door D'66 
gewenste maximale inspraak en de
mokratie bij deze besluitvorming en b. 
de steeds kortere tijd die overblijft 
voor het tot stand brengen van de be
oogde veranderingen, maar dit mag 
niet automatisch leiden tot steeds 
verdergaande centralisatie en machts
koncentratie; 
h. dat de omvorming van de hele so
ciaal-ekonomische en politieke struk
tuur, met alle veranderingen die nu al 
noodzakelijk en onontkoombaar lijken, 
alleen is te realiseren op basis van 
een veranderde mentaliteit in de maat
schappij die onder meer leidt tot het 
afstand doen van toenemende welvaart 
door ten minste de hogere inkomens
groepen en tot een loskoppelen van 
konsumptie en welzijn en dat geeft 

D'66 als politieke partij tot taak zich 

bewust op deze mentaliteitsverande
ring te richten; 
i. dat in het proces van verandering 
een bestaansverbetering van de ver
drukte en sociaal zwakke groepen, ook 
binnen onze grenzen, moet worden 
opgenomen; 
j. dat de demokratisering van de sa
menleving een doelstelling van de eer
ste orde blijft, waarbij in het bijzonder 
de aandacht moet worden gericht op 
de doorbreking en spreiding van eko
nomische macht en het versterken van 
de publieke kontrole op politiek in
vloedrijke grote concerns en industrië
le bedrijven, banken, levensverzeke
ringsmaatschappijen en dergelijke, 
maar ook andere sektoren in de maat
schappij moeten worden opgezocht waar 
het proces van demokratisering met 
decentralisatie van beslissing en ver
antwoordelijkheid niet of nauwelijks is 
begonnen, zoals bepaalde overheids
organen, onderwijsinstellingen en ge
zondheidsinrichtingen; 
k. dat internationale gerichtheid lo
gisch voortvloeit uit de mondiale sa
menhang van de problematiek, zoals 
onder meer geschetst in het advies van 
de kommissie-Mansholt en uit de er
kenning van mede-verantwoordelijk
heid voor de armoede, uitbuiting en 
onderdrukking in een groot deel van 
de zogenaamde derde wereld; dat de 
technisch-wetenschappelijk-ekonomi
sche hulp aan de derde wereld een be
langrijk instrument is voor het ver
anderen van de sociaal-ekonomische 
orde in de wereld en dat deze hulpver
lening moet geschieden, ook als deze 
een vermindering van de eigen wel
vaart tot gevolg heeft; 
1. dat het verlangen naar demokrati
sering en humanisering van de maat
schappij niet ophoudt bij de landsgrens 
en daarom: aktieve solidariteit met 
arme, onderontwikkelde of onderdruk
te landen, volken of rassen en dat deze 
solidariteit dwingt tot een geheel ande
re buitenlandse politiek die selektief 
en "on-pragmatisch" te werk gaat door 
openlijk te kiezen vóór deze volken 
en tégen uitbuiting door politiek-eko
nomische machten, tégen neo-kolonia-

lisme en tégen historisch gegroeide 
politiek-militaire machtsblokken; 
m. dat de keuze van de middelen af
hankelijk is van de doelstellingen en 
uit een nieuwe formulering van de 
doelstellingen en uitwerking daarvan 
in een nieuw basisprogramma een 
heroriëntering omtrent de te kiezen 
middelen volgt; 
n. dat op dit moment de te kiezen mid
delen alleen in principe kunnen worden 
aangegeven: a. de samenwerking met 
de PvdA en de PPR moet worden voort
gezet omdat in deze partijen de vanuit 
programmatisch oogpunt meest ver
wante progressieven worden aangetrof
fen, waarbij echter uitdrukkelijk voor
rang moet worden gegeven aan de ont
wikkeling van de eigen visie, in de 
geest van deze motie; b. de samen
werking met de PvdA en de PPR 
blijft wat D'66 betreft primair ge-
richt op het verenigen van een meer
derheid van de kiezers voor een pro
gressief beleid (bij voorkeur in een 
progressieve volkspartij) waartoe de 
uitwerking van deze motie een bijdra
ge moet leveren; 
besluit, 
dat D'66 bestaansreden houdt als in
spirerende vernieuwingsbewegingen 
als progressieve politieke partij op 
voorwaarde dat de partij er in kan sla
gen de in deze motie aangeduide poli
tieke en maatschappelijke doeleinden 
in een konkreet programma en een 
daarop gebaseerd daadwerkelijk en 
konsekwent politiek gedrag om te zet
ten; 
besluit tenslotte, 
dat het hoofdbestuur wordt opgedragen 
op korte termijn - maar uiterlijk voor 
de eerstvolgende algemene ledenver
gadering- de doelstellingen van D'66 
te formuleren in de vorm van een 
nieuw basisprogramma met deze mo
tie als uitgangspunt. 

Amendement 
Het amendement van de afdeling Am
sterdam houdt in dat aan "besluit ten
slotte" van motie 3A. 4 wordt toege
voegd: en waarbij zoveel mogelijk le
den van de partij zullen worden betrok
ken. 

BESLUITENLIJST VAN KONGRES IN BREDA 
BREDA - Tijdens de algemene leden
vergadering van D'66, die op zater
dag 10 en zondag 11 maart 1973 in Het 
Turfschip in Breda is gehouden, zijn 
de volgende besluiten genomen: 
1. Door de kongresleiding wordt mee
gedeeld, dat drs E. Nypels kandidaat 
is gesteld voor het voorzitterschap 
van de partij. 
2. Op voordracht van de kongreslei
ding wordt een notulenkommissie be
noemd. 
3. Op voordracht van de kongreslei
ding wordt een stemkommissie be
noemd. 
4. De rapportagekommissie wordt be
noemd overeenkomstig de kandidaat
stelling in kongresstuk H2. 
5. De programmakommissie wordt be
noemd overeenkomstig de kandidaat-

stelling in kongresstuk H3. 
6. Het voorstel van de kongresleiding 
om het bestuur van de Stichting We
tenschappelijk Buro D'66 schriftelijk 
te kiezen via de methode- Van der 
Bergh wordt zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. 
7. De dispensatie voor de kaskommis
sie - gevraagd door het hoofdbestuur 
in kongresstuk H 4 - wordt zonder 
hoofdelijke stemming verleend. 
8. De agenda voor de vergadering -
kongresstuk 106 - wordt zonder hoof
delijke stemming aangenomen. 
9. Het ordevoorstel om de verkie
zing van de hoofdbestuursleden te hou
den na zaterdag 10 maart 1973 's a
vonds zes uur wordt met handopsteken 
aangenomen. 
10. Door de kongresleiding wordt mee-

gedeeld dat de zin "Nieuwe moties 
kunnen ........ " in punt twee van het 
konsept-kongresreglement - kongres
stuk Hl - wordt gewijzigd in "Elke 
motie kan worden ingediend tot het 
tijdstip waarop het betreffende agen
dapunt in behandeling wordt genomen". 
11. Het gewijzigde konsept-kongres
reglement wordt zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 
12. Het ordevoorstel om de stemming 
over kongresstuk 104 niet op zondag 
maar op zaterdag te houden wordt ver
worpen. 
13. Het voorstel om in het volgende 
politieke jaarverslag meer in te gaan 
op de gang van zaken in het perma
nent overlegorgaan wordt door het 
hoofdbestuur overgenomen. 

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 
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14. Het amendement op het politieke 
jaarverslag "In het najaar van 1973 
zal een programmakongres worden ge
houden" wordt door het hoofdbestuur 
overgenomen. 
15. Het geamendeerde politieke jaar
verslag wordt bij akklamatie aangeno
men. 
16. Het ordevoorstel om kongresstuk 
5. 1 niet in behandeling te nemen wordt 
zonder hoofdelijke stemming aangeno
men. 
17. Het amendement op kongresstuk 
4. 3 om aan punt drie onder "Het kon
gres besluit" toe te voegen "De partij 
heeft behoefte aan een bestuur dat in 
de eerste plaats de organisatie tot 
doel heeft" wordt door drs J. P.A. 
Gruyters overgenomen. 
18. Bij een peiling naar aanleiding 
van kongresstuk 4. 1 geeft het kongres 
geen duidelijk antwoord op de vragen 
Wie is voor een gekozen leiderschap?, 
Wie is voor een direkte demokratie? 
en Wie is voor een mengvorm van de
ze twee alternatieven? 
19. Het ordevoorstel om de stemming 
over kongresstuk 125 op zaterdag te 
houden wordt met handopsteken aan
genomen. 
20. Kongresstuk 125 wordt met hand
opsteken verworpen. 
21. De suggestie dat de vergaderingen 
over de komende gemeenteraads- en 
provinciale Statenverkiezingen zoveel 
mogelijk in regionaal verband zullen 
worden belegd wordt door het hoofdbe
stuur overgenomen. 
22. Kongresstuk 5. 5 wordt aangenomen. 
23. Het ordevoorstel om de verkie
zing van de hoofdbestuursleden uit te 
stellen tot zondag wordt verworpen. 
24. C. Mertens deelt mee, dat hij 
zijn kandidatuur voor het voorzitter
schap van de partij intrekt. 
25. K. Stroethoff deelt mee, dat hij 
zijn kandidatuur voor het lidmaatschap 
van het hoofdbestuur intrekt. 
26. Drs Nypels deelt mee, dat hij zijn 
kandidatuur voor het voorzitterschap 
van de partij niet aanvaardt. 
27. Het ordevoorstel van de kongres
leiding om de diskussies en de stem
mingen in te delen naar een viertal 
onderwerpen, om bij elk onderwerp 
een aantal elkaar uitsluitende alterna
tieven te bespreken en om in het alge
meen niet over moties in het geheel 
maar over stukken daaruit te stemmen 
wordt per stemming met de votometer 
aangenomen. 
28, Het voorstel om het hoofdbestuur 
op te dragen te streven naar een pro
gressieve volkspartij wordt met hand
opsteken aangenomen. 
29. Het voorstel om het hoofdbestuur 
op te dragen bij het streven naar een 
progressieve volkspartij initiatieven 
te nemen in progressieve kringen bui
ten PvdA, PPR en D'66 wordt met 
handopsteken aangenomen. 
30. Bij een peiling over kongresstuk 
102 worden de hierin gestelde vragen 
één, twee, drie, drie b en vier c be
vestigend en de vragen vier a en vier 
b ontkennend beantwoord. 
31. Kongresstuk 127 - hetgeen een 
amendement is op kongresstuk 104 -
wordt door de indieners van kongres
stuk 104 overgenomen. 

32. Het geamendeerde kongresstuk 
104 wordt met handopsteken aangeno
men. 
33. Kongresstuk 114 wordt ingetrokken. 
34. Het voorstel om een telegram aan 
kabinetsformateur mr J.A. W. Burger 
te sturen wordt met handopsteken aan
genomen. 
35. Het vijfde en zesde besluit van 
kongresstuk 3A.1 worden met handop
steken aangenomen. 
36. De punten a tot en met l en de 
alinea onder "besluit" van en het amen
dement van de afdeling Amsterdam op 
kongresstuk 3A. 4 worden met handop
steken aangenomen. 
37. Punt één onder "Besluit het hoofd
bestuur te verzoeken" van kongresstuk 
3A. 6 wordt met handopsteken ver
worpen. 
38. Punt één onder "en nodigt het 
hoofdbestuur uit" van kongresstuk 
3A. 8 wordt met handopsteken verwor
pen. 
39. Het eerste en tweede besluit van 
kongresstuk 3A.1 worden met hand
opsteken aangenomen. 
40, Punt vijf onder "is van mening 
dat" van kongresstuk 3A. 3 wordt met 
handopsteken verworpen. 
41. Het laatste deel van punt n van 
kongresstuk 3A. 4 wordt met handop
steken aangenomen. 
42, Punt zes onder "besluit" van kon
gresstuk 3A, 5 wordt met handopstP
ken aangenomen. 
43. Punt zeven onder "besluit" van 
kongresstuk 3A. 5 wordt met handop
steken verworpen. 
44. De derde alinea onder "Besluit ... 
te beslissen" van kongresstuk 3A. 7 
wordt met handopsteken aangenomen. 
45. De derde alinea van kongresstuk 
3A. 8 wordt met handopsteken verwor
pen. 
46. De alinea onder "Stelt vast, dat" 
van kongresstuk 3B. 1 wordt met hand
opsteken aangenomen. 
47. De derde alinea van kongresstuk 
3B. 5 wordt met handopsteken verwor
pen. 
48. Gedeelte A van kongresstuk 105 
wordt met handopsteken verworpen. 
49. Kongresstuk 112 wordt met hand
opsteken verworpen. 
50. Kongresstuk 118 wordt met hand
opsteken verworpen. 
51. Kongresstuk 121 wordt met hand
opsteken verworpen. 
52. Kongresstuk 126 (waaraan is toe
gevoegd: "zoals bijvoorbeeld de Ak
tiegroep Nieuwe Partij") wordt met 
handopsteken verworpen. 
53. Het derde en vierde besluit van en 
amendement 105B op kongresstuk 3A.1 
worden met handopsteken aangenomen. 
handopsteken aangenomen. 
54. Punt drie onder "is van mening 
dat" van kongresstuk 3A. 3 wordt met 
handopsteken aangenomen. 
55. Het eerste deel van punt n van 
kongresstuk 3A. 4 wordt met handop
steken aangenomen. 
56. Punt vijf onder "Besluit" van kon
gresstuk 3A. 5 wordt met handopste
ken aangenomen. 
57. De eerste twee alinea's onder 
"Besluit ...... te beslissen" van kon-
gresstuk 3A. 7 worden met handopste
ken verworpen. 
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58. Punt twee onder "en nodigt het 
hoofdbestuur uit" van kongresstuk 
3A. 8 wordt met handopsteken aange
nomen. 
59. Kongresstuk 3A. 9 wordt geacht 
te zijn verworpen. 
60. De alinea "dat D'66 ..... gebon
den voelt" onder "besluit" van kon
gresstuk 3A. 10 wordt geacht te zijn 
verworpen. 
61, De alinea's onder "overwegende", 
de alinea's onder "stelt vast" en het 
zevende en achtste besluit van kon
gresstuk 3A.l worden met handopste
ken aangenomen. 
62. Punt vier onder "is van mening 
dat" van kongresstuk 3A. 2 (waarin 
in plaats van DS'70 moet worden ge
lezen D'66) wordt met handopsteken 
verworpen. 
63. Punt m en de alinea onder "be
sluit tenslotte" van kongresstuk 3A. 4 
worden met handopsteken aangenomen. 
64, Het voorstel van de kongreslei
ding niet te stemmen over de alinea 
onder "overwegende" van kongres
stuk 3B, 5 wordt aangenomen. 
65. Het ordevoorstel om de verkie
zing van de hoofdbestuursleden in 
funktie te houden voor de diskussies 
over de struktuur van de partij be
ginnen wordt zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. 
66, In de eerste ronde van de verkie
zing van een voorzitter van de partij 
tussen drs J. ten Brink, drs M. B. 
Engwirda en mevrouw R. E. van der 
Scheer-van Essen valt drs Engwirda 
af. 
67. In de tweede ronde van de ver
kiezing van een voorzitter van de par
tij krijgt drs Ten Brink 51 procent 
en mevrouw Van der Scheer 49 pro
cent van de stemmen. 
68. De kongresleiding konstateert dat 
deze stemming een niet voldoende 
groot verschil in stemmenpercentage 
heeft opgeleverd en konkludeert dat 
moet worden overgegaan tot een an
dere wijze van stemmen dan met de 
votometer. 
69, Mevrouw Van der Scheer trekt 
haar kandidatuur voor het voorzitter
schap van de partij in. 
70. De kongresleiding konstateert dat 
er nog slechts één kandidaat over
blijft omdat de kandidatuur van drs 
Engwirda niet herleeft en stelt vast 
dat drs Ten Brink is gekozen tot 
voorzitter van de partij, 
71. De heer Mertens deelt mee dat 
hij zijn kandidatuur voor het vice
voorzitterschap van de partij intrekt. 
72. De kongresleiding konstateert dat 
er slechts één kandidaat is voor het 
vice-voorzitterschap van de partij 
(te weten mevrouw Van der Scheer) en 
stelt vast dat mevrouw Van -der Scheer 
is verkozen tot vice-voorzitter van de 
partij. 
73. Drs Engwirda deelt mee dat hij na 
de eerste ronde van de verkiezing van 
een voorzitter van de partij zijn kan
didatuur heeft ingetrokken. 
74. Het ordevoorstel om het kongres 
te beëindigen en op een datum zo spoe
dig mogelijk te bepalen door het hoofd
bestuur de nog overgebleven agenda
punten te behandelen wordt aangeno
men. 
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Regiokongres besluit met overgrote meerderheid: 

NOORD-HOLLAND WIL BEST 
SAMENWERKEN MET ANDEREN 
DAN DE PVDA EN DE PPR 
AMSTERDAM - D'66 zal in Noord
Holland meedoen aan de provinciale 
sta tenverkiezingen van volgend jaar. 
Dat heeft het kongres van de regio 
Noord-Holland op zaterdag 26 mei in 
Amsterdam besloten. Tijdens het kon
gres werd een motie aangenomen, 
waarin staat dat moet worden ge
streefd naar een samenwerking met 
PvdA, PPR en PSP en dat bij andere 
partijen moet worden gepeild of over
eenstemming mogelijk is. 
Partijvoorzitter Jan ten Brink zei in 
zijn inleiding dat voor de provinciale 
Statenverkiezingen van volgend jaar 
de pr~oriteit van D'66 bij de partij 
ligt en dat het voor de partij minder 
gaat om een test-case van het kabi
net-Den Uyl. 
Voorzitter Ad Redeker van de staten
fraktie konstateerde dat de langzamer-

Hoofdbestuur tegen 
gemeenschappelijke 
minimum-programs 

AMSTERDAM- Het hoofdbestuur van 
D'66 vindt dat de mogelijkheden tot 
samenwerking met Pvdl\ en PPJ{ bij 
de provinciale Statenverkiezingen van 
volgend jaar moeten worden onder
zocht. Wanneer er programmatisch 
voldoende overeenstemming blijkt te 
zijn zijn er volgens het hoofdbestuur 
twee mogelijkheden: lijstverbinding 
en gemeenschappelijk minimum-pro
gramma. 
Het hoofdbestuur denkt in beginsel po
sitief over lijstverbinding. Het heeft 
echter ernstige bedenkingen tegen 
lijstverbinding èn gemeenschappelijk 
optreden met een verkiezingsprogram
ma. "Omdat dan de nadruk op de sa
menwerking zo sterk is, dat een mar
keren van de eigen programmapunten 
in de verkiezingskampagne vrijwel on
mogelijk wordt", aldus het hoofdbe
stuur. 

hand beter wordende verstandhouding 
met de statenfraktie van de PvdA een 
week voor het kongres werd verstoord 
door een frontale aanval van de PvdA 
op D'66 tijdens het debat over de o
verloopproblematiek. Daarbij ging het 
volgens hem veel minder om zakelij
ke meningsverschillen dan om poli
tieke motieven (druk van de CPN). 
Ook konstateerde hij dat in de afgelo
pen periode vaak overeenstemming in 
standpunten bleek met de PPR en PSP. 
Toch vindt hij dat D'66 moet proberen 
een samenwerking met de PvdA te be
reiken. "Als dat in de regio niet lukt 
gaat het op de lange duur op landelijk 
nivo ook niet'', zo zei hij. 
De mogelijke samenwerking met de 
PSP werd door vice-partijvoorzitter 
Ruby van der Scheer-van Essen en 
sekretaris politiek Maarten van Gils 
afgewezen. Zij dienden daartoe een 
amendement op de motie in omdat zij 
door de regionale samenwerking met 
de PSP landelijke konsekwenties 
vreesden (een groter spanningsveld 
met de konfessionelen). Zij wilden 
over de samenwerking met de PSP 
eerst een uitspraak van de algemene 
ledenvergadering. 
Het statenlid Jan de Lange vond dat 
het meer ging om het programma en 
dan valt er in Noord-Holland samen 
te werken met de PSP. Rubv van der 
Scheer en Maarten van Gils. verander
den hun amendement daarna zodanig 
dat alleen de peiling bij andere par
tijen overbleef. De indieners van de 
motie namen deze formulering over, 
waarna de motie met grote meerder
heid van stemmen werd aangenomen. 
Een landelijk rompprogramma van de 
progressieve drie werd door het kon
gres afgewezen. 
Voorafgaande aan de besluitvorming 
over de provinciale Statenverkiezin
gen van volgend jaar werd het jaar
verslag van de statenfraktie bespro
ken en los daarvan de gewestvorming 
en de overloopproblematiek. 

JAN-JAAP DE BOER 

HOND 
Na de hondse behandeling van lLms Gruyters doo'"' KVP-frac· 
tieleider Anririessen heeft D'66 than~ een 'Vaakhond i., bedrljf. 

Een schat van een beestje, nog geen turf hoog, die bihberig 
tweemaal per du.g \vordt uitgeinten Hij is gekleurd .in de tin
ten ~an het Nederlands s~amboekvee: zwart-wit, en plast ge
duldig tegen d;:> auto'" vun politieke tegenstandPrs. 

Uit de "Haagsche Courant'' van zaterdag 19 mei 1973 



Ook bij meerderheid voor progressieven moest Keerpunt worden geaktualiseerd 

AFWIJKINGEN BIJ KABINETSFORMATIE MOGEN 
BEST KONSESSIES WORDEN GENOEMD 

door MR H.A.F.M.O. VAN MIERLO 

(voorzitter tweede-kamerfraktie) 

DEN HAAG - Wat door de kabinetsformatie is doorbroken is de vanzelfsprekendheid 
van de macht van het midden, die kenmerkend was voor de Nederlandse politieke 
geschiedenis. Het midden dat naar believen een scheutje van rechts of een scheut
je van links in haar politiek deed, al naar gelang de partij die zij tot de uitverko
ren partner aanwees. Wat door de kabinetsformatie is blootgelegd is de juistheid 
van het allang bestaande denkbeeld dat die politieke macht van het midden, die 
wordt geworven op een niet-politieke noemer, in wezen geen werkelijke konsis
teute politieke konseptie heeft of kan hebben. Het uiteen vallen van de christen
demokratische frakties zowel ten opzichte van elkaar als binnen die frakties 
zelf, moge begrijpelijkerwijze in eigen kring worden betreurd, in historisch pers
pektief was het bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling onafwendbaar dat het 
ooit zou gebeuren. Men kan zeggen dat de polarisatie en de vakbekwaamheid van 
chirurg mr J.A. W. Burger het hebben gemaakt, maar de gegevens, die de opera
tie mogelijk hebben gemaakt liggen nergens anders dan in aard en wezen van de 
konfessionele partijen zelf. 

De kabinetsformatie is op sommige pun
ten anders gelopen dan velen zich had
den voorgesteld. Die afwijkingen mo
gen best konsessies worden genoemd. 
Anderzijds heeft D'66 zich in essentie 
gehouden aan het standpunt dat de partij 
voor de verkiezingen heeft ingenomen. 
Keerpunt is een pakket beleidsvoorne
mens. De traditionele wijze van machts
vorming is dat na de verkiezingen - ten 
behoeve van een meerderheid - beleids
voornemens tussen kontrakterende par
tijen worden verhandeld, hetzij door 
het midden te nemen van twee uiteenlo
pende standpunten, hetzij door over en 
weer op bepaalde punten het eigen be
leidsvoornemen prijs te geven. De 
kerngedachte van de progressieve drie 
bchc l:odlo het v0ornerre•>. om met deze 
methode te breken. Koalitievorming na 
de verkiezingen was uitgesloten. Ver
handeling van beleidsvoornemens even 
zeer. Keerpunt zou de grondslag moe
ten zijn voor een kabinetsbeleid. Deel
neming van enige konfessionelen met 
een eigen inbreng was denkbaar. 
Keerpunt is geaktualiseerd en gefa
seerd. Dat is juist. Maar dat had ge
zien de veranderde omstandigheden net 
zo goed moeten gebeuren als de pro
gressieve drie de meerderheid hadden 
gekregen. Alleen was het in dat geval 
niet bij de kabinetsformatie gebeurd, 
maar bij de regeringsverklaring. 

De eerste verwachting van een progres
sief kabinet is dat het een andere inner
lijke houding heeft tegenover de beteke
nis en de funktie van strukturen in een 
maatschappij ten opzichte van de men
sen erin. Het belangrijkste verschil 
tussen een konservatief en een progres
sief is niet zozeer dat de één een struk
tuur A wil en de ander een struktuur B, 
maar dat een behoudend iemand meer 
de neiging heeft om van een bestaande 
struktuur uit te gaan, en het menselijk 
handelen daarin dwingen, waar tegen
over staat degene die meer is geneigd 
van het menselijk handelen uit te gaan 
ten behoeve waarvan een struktuur 
moet funktioneren. Met andere woor
den de één denkt vanuit een struktuur 
over menselijke noden en de oplossin
gen daarvoor moeten zoveel mogelijk 
binnen die struktuur worden gevonden. 
De ander denkt vanuit de menselijke 
noden over een struktuur, die de op
lossingen kan verschaffen. Het ver
schil lijkt abstrakt, maar is juist in 
konkreto erg groot. Minister Van Agt 
(justitie) heeft eens gezegd dat hij met 
bezorgdheid konstateerde dat er een 
toenemende onbereidheid was om vol
gens het recht te leven. Hij bedoelde 
niet speciaal de kriminaliteit. maar 
het hele rechts- en wetsgebied in alle 
denkbare varieteiten van menselijk 
handelen. Minister Van Agt heeft ge-

WILT U ALSTUBLIEFT uw 
KONTRIBUTIE BETALENVÓÓR 

U MET VAKANTIE GAAT? 
ANDERS HOEFT 

HET NIET MEER! 

lijk maar je kunt met zijn stelling twee 
kanten op. De ene is: maar dan zullen 
we ze wel eens even leren om naar het 
recht te leven; dat gaat in de richting 
van: scherpere kontrole, hogere boe
tes. zwaardere straffen. De andere 
reaktie is: maar rhn zullen we eens 
naar het reeht moeten kijken, is dat 
niet teveel achter gebleven bij de ont
wikkelingen in de maatschappij. In 
sommige gevallen zal je beide kanten 
op moeten, maar het primaire ver
schil in instelling ligt ook hier weer in 
de vraagstelling: denken we vanuit het 
recht over de mensen of vanuit de men
sen over het recht. 

Polarisatie 
Een soortgelijke probleemstelling is 
er ten aanzien van het nieuwe fenomeen 
polarisatie. Dat is schandelijk, dat is 
onverzoenlijk, onverdraagzaam, zo be
horen mensen en politieke partijen zich 
niet te gedragen, zo kan ons systeem 
niet funktioneren. Daar heb je het weer. 
Zo kan ons systeem niet funktioneren. 
Dat is nog waar ook. Maar dat is niet 
interessant. h1teressant is of je een 
systeem hebt waarin de mensen kunnen 
funktioneren. 
Polarisatie is absoluut geen goed en 
geen doel in zichzelf. Het fungeert als 
een tijdelijk instrument, dat onmisbaar 
bleek bij de doorbreking van een ver
starde situatie. Je kunt er een voor-
of tegenstander van zijn. Maar daar 
gaat het niet om. Waar het om gaat is 
dat je er niet omheen kunt. Zij die zich 
alleen maar furieus daartegen verzet
ten gaan voorbij aan het feit dat die po
larisatie er is. Leuk of niet. En dat 
die n'et uit de lucht is komen vallen. 
Dat het niet zomaar een bedenkseltje 
is, maar dat het een uiting is van een 
stroming, een ontwikkeling in de maat
schappij zelf. En als je je wilt verzet
ten tegen zo'n fenomeen, dan moet je 
je verzetten tegen de oorzaken daar
van. Die opsporen en wegnemen. Het 
verschijnsel van de politieke polarisa
tie heeft ten minste twee verklaringen. 
Het is de gebrekkige uitdrukking van 
onderliggende i~:aatschappelijke tegen
stellingen, waarvoor men geen uitweg 
ziet. De verschillen zijn groter dan de 
mantel der liefde kan bedekken. Daar
naast is het de uitdrukking van een zich 
allerwegen ontwikkelende behoefte aan 
inspraak. in het bedrijfsleven, in het 
onderwijs, in het verenigingsleven, in 
de kerk. Kortom, overal waar mensen 
in een of ander georganiseerd verband 
aanwezig zijn. Overal waar macht is. 
En zeker waar het de hoogste macht 
betreft : de regering. Men wil daaro
ver iets rechtstreeks te zeggen heb
ben. 
Juist degenen, die polarisatie ervaren 
als iets waar ze het moeilijk mee heb-

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 



ben, als een vreemd lichaam in ons 
konstitutionele bestel, zouden erop uit 
moeten zijn een verklaring ervoor te 
vinden en de oorzaken weg te nemen, 
Daarer.tegen zijn het voor een groot 
deel juist diezelfde personen die tot op 
heden weigerden iets essentieels te 
wijzigen in ons bestel. 

Stokpaarden 
Wellicht heeft D'66 in het verleden te 
vaak de indruk gewekt de staatsrechte
lijke hervormingen als aardige intel
lektuele stokpaarden te beschouwen. 
Het gaat erom dat het op alle fronten, 
vanuit de mensen wordt gedacht over 
strukturen in plaats van omgekeerd. 
Dat geldt niet alleen voor ons staats
recht. maar ook ons demokratiserings
recht, het strafrecht (denk aan de anti
kraakwetten) maar ook aan de geschre
ven en ongeschreven wetten, aan onze 
ekonomischeen sociale orde, die alle 
tezamen de bewegingsruimte in onze 
samenleving afbakenen. 
De tweede verwachting van dit kabinet 
is dat het een andere houding tegeno
ver de relatie en het spanningsveld tus
sen korte-termijn-politiek en langer
termijn-politiek heeft. 
Elke regering heeft met beide te ma
ken. Lange-termijn-politiek tast meest
al de struktuur aan - heeft te maken 
met ingeroeste fouten in de menselijke 
organisatie, de verhouding van mens 
tot mens, van groep tot groep, van 
land tot land. 
Lange-termijn-politiek heeft te maken 
met: 
-Het ekonomische bestel, het systeem 
van de volledige werkgelegenheid, dank
zij ekspansie, met de wegwerpfiloso
fie ten koste van wat dan ook: 
-de derde wereld, waarin de industrië
le ontwikkeling geen gelijke tred heeft 
gehouden met de verhoging van de ge
middelde leeftijd, en met de voedsel
voorziening: de derde wereld, tegeno
ver wie wij ons egoïstisch en dus on
rechtvaardig opstellen: de derde we
reld, wier problemen we gelukkig ook 
nieL meer kunnen negeren omdat door 
de ontwikkeling van de kommunikatie
mogelijkheden hun problemen met de 
ochtendkrant op onze ontbijttafel te
recht komt; 
-de spanning tussen Oost en West, en 
de daarmee gepaard gaande bewape
ning, de daarmee gepaard gaande ver
spilling; tweehonderd miljard gulden 
per jaar voor wapens - welk redelijk 
denkend mens kan dat rationaliseren? 
-de milieu-aantasting die de kwaliteit 
van het leven bedreigt en zelfs het le
ven zelf; en de onmogelijkheid er fun
damenteel iets aan te doen zolang de 
fundamentele onrechtvaardigheden 
blijven bestaan: 
Dat is allemaal lange-termijn-politiek. 
Elke regering loopt het gevaar de lange
termijn-politiek te verwaarlozen, te 
vergeten. omdat zij in beslag wordt ge
nomen door de prnhlemen van alle dag, 
de politiek op ]. : te termijn: 
-industriepolitiek wordt werkgelegen
heidspolitiek: 
-milieupolitiek wordt symptoonbestrij
ding: 
-vervoer- en verkeerspolitiek wordt 
een strijd om landingsrechten: 
-bevolkingspolitiek wordt een strijd 

om de ethische aspekten van geboorte
regeling; 
-energiepolitiek wordt konkurrentie
positie-politiek. 

Aktualiteit 
De problemen van het moment, van de 
aktualiteit, moeten worden opgelost. 
ongetwijfeld. Maar een regering die 
zijn stempel zet op een tijdperk, een 
regering die historische waarden \'er
werpt, is een regering die kans ûet 
de oplossingen voor de problemen op 
korte termijn dienstbaar te maken aan 
de oplossingen voor de grote. de lange
ter mijn-problemen waar mee een land. 
een mensheid, worstelt. 
In de regeringsverklaring straalt iets 
van deze visie door. Het moet nog wor
den waargemaakt, maar het is een lw
gin, waarmee een partij die voor de 
lange-termijn-politiek altijd zo'n gro
te plaats heeft ingeruimd. blij kan zijn. 

Gezichtshoek 
Het is van grote betekenis dat het minis-
ter-president Den Uyl zelf is, wiens 
handtekening staat onder het rapport 
van de kommissie-Mansholt. Het rap
port was - zelfs mondiaal gezien - cle 
eerste poging om tot een politieke ver
taling te komen van de nieuwe problema
tiek van de oprakende grondstoffen, het 
energie-tekort, de milieuvervuiling, de 
bevolkingsexplosie en hei voedseltekort. 
Je kunt de minister-president niet vast 
spijkeren op elk woord of gedaehte uit 
dat rapport. Daarvoor was het te pro
visorisch en tezeer als aanzet voor een 
diskussie bedoeld. Maar bij :dt wel zeer 
vast aan een paar grondkonklusies. Dat 
we niet eindeloos kwmen doorgroeien, 
dat we diep moeten insnijden it1 onze 
konsumptie- en produktiepatronen, dat 
we juist vanwege de potentiële schaar
ste alles veel eerlijker moeten verde
len, dat we de wetenschap niet op z'n 
beloop moeten laten, maar haar moeten 
ordenen en stimuleren, juist omdat ook 
haar mogelijkheden niet onbegrensd zijn, 
zoals zo velen nog geloven. Aan deze 
manier van denken, aan deze gezichts
hoek zit de minister-president wel vast 

GESPREK TUSSEN 

0'66 EN AKTIEGROEP 

NIEUWE PARTIJ TOT 

20 JUNI UITGESTELD 
DEN HAAG - In de vorige Democraat 
werd beloofd, dat in deze Democraat 
mededelingen zouden worden gedaan 
over het derde gesprek tussen een de
legatie van D 166 en een delegatie van 
de Aktiegroep Nieuwe Partij, dat op 
maandag 14 mei in het Eerste-Kamer
gebouw in Den Haag zou worden ge
houden. 
Dat gesprek is echter uitgesteld tot 
woensdag 20 juni, eveneens in het 
Eerste-Kamergebouw in Den Haag. 
Derhalve kunnen pas in de volgende 
Democraat mededelingen worden ge
daan over het derde gesprek tussen 
de beide delegaties. 
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en daarom mn;; worden ver1racht dat 
het beleid gaandeweg de kenmerken van 
dit denken gaat tonen. Zeker in het bui
tenlandse beleid. waaraan in het rap
port zo'n krucinll~ betekenis is gehecht, 
met name op het pw1t van het EEC:-be
leid. Dit denken behoort daarin het 
hoog:,;t primaat te krijgen 

Slotkonklusies 
Enige slotkonklusies over de toekomst
mogelijkheden door de nieuwe politieke 
situatie en het optreden van dit kabinet. 
Tijdens de formatie, al tijdens de in
fotrnatie-periode is op t•en gegeven mo
ment vastgesteld, dat èr eigenlijk al-
leen nog maar overgangskabinetten mo
gelijk waren. Ook nu nog kan worden 
gemeend dat dit kabinet een overgangs
kabinet is. Maar dan in dG meest posi
tieve betekenis l'ail het woord. ln geen 
enkel opzicht in de betekenis van een inte
rim-kabinet à la Zijlstra of een half
demissionair kabinet à la Biesheuvel 
II. Maar wel in de zin dat het één van 
de voornaamste verantwoordelijkheden 
van dit kabinet is om een bijdt·age te 
leveren tot het tot stand brengen van 
een partijpolitieke en staats rechtelijke 
situatie, waarin de vorming van een 
stabiele regcri:1g·smeerderheid moge--
lijk wordt. 
De kabinetsformati0 èn het kabinet zelf 
zijn in historisch perspektief een mo
mentopname in een ontwikkeling naar 
een volstrekt nieuwe politieke situatie 
in ons land. Kunnen het zijn :.ds dit 
kabinet zichzelf zo wenst te zien. vV;m
neer het door nieuwe partijpolineke 
hergroeperingen mogelijk wordt om 
eerder dan over vier jaar een defini
tien' afronding te geven nm cll: untwik
keling waarnul de basis met ciit kabinet 
is gelegd, dan zal het kabinet daaraan 
de hoogste prioriteit behoren te geven. 
Deze houding tre<Jclt in de plaats nm de 
vanzelfsprekende pretentie van elh nwer
dcrheidskabinet om vier jaar te blijven 
zitten. 
!Iet is vanuit dit gezichtspunt dat D'66 
tijdens de formatie ervoor heef1 geij
verd dat het indien maar even mogelijk 
een kabinet met een witte rand zou wor
den. Zeker, ook om de mogelijkheden 
te vergroten voor meerderheden in dit 
parlement met betrekking tot beleids-
voorstellen. Maar toch in de eerste 
plaats om nieuwe partijpolitieke ont-
wikkelingen mogelijk te maken en daar
door een nieuwe fase te bereiken in het 
polarisatieproces. 
D' SG heeft bij de verkiezingen een flm·
ke klap gekregen, voor een deel omdat 
de partij fouil'n heeft gemaakt, voor 
een ander deel omdat het een beetje in
haerent was aan de ontwikkeling die 
D'66 zelf zeer bewust op gang heeft ge
bracht. De partij moet proberen tegen
over haar toekomstige kiezers wat dui
delijker over te brengen wat haar aan-· 
deel is in het op gang gebr'achte proces. 
Maar in de eer3te plaats zal dat pro
ces doorgaan. Daarvoor is D'66 geko
men. Daarom moet dit kabinet vanuit 
deze doelstelling van harte alle sukses 
worden toegewenst. 
Pas als het dat heeft zal later kunnen 
worden vastgesteld dat die vermaledij
de kabinetsformatie van 1972/'73 een 
werkelijk keerpunt is geweest in de 
politieke geschiedenis van Nederland. 



Belangrijkste geestelijke vader van o· 66 nu staatssekretaris van justitie 

Waarom mejuffrouw mr A.M. Goudsmit op laatste 
moment geen lid van het kabinet wilde worden 
DEN HAAG - In de vorige Democraat werd bij de profielen van de vier bewinds
lieden van D'66 ook een profiel gegeven van mejuffrouw mr A.M. Goudsmit met 
daarbij de mededeling, dat zij in het kabinet-Den Uyl staatssekretaris van justitie 
was. Die mededeling was gebaseerd op het feit, dat mejuffrouw Goudsmit als zo
danig was opgenomen in het tweede schaduwkabinet-Den Uyl en het feit, dat nooit 
werd tegengesproken dat mejuffrouw Goudsmit inderdaad staatssekretaris zou 
worden. 
Eén dag nadat de vorige Democraat op de persen ging en één dag voordat het 
kabinet-Den Uyl werd beëdigd liet mejuffrouw Goudsmit weten, dat zij haar be
noeming tot staatssekretaris van justitie niet kon aanvaarden. Zij nam deze be
slissing na gesprekken te hebben gevoerd met minister Van Agt (justitie) en kabi
netsformateur mr J. A.W. Burger. 

"Herhaaldelijk is gebleken, dat de 
standpunten van minister Van Agt en 
mij niet altijd parallel lopen. Tijdens 
een gesprek spitste zich dit toe op twee 
belangrijke zaken waarover wij ver
schillend denken. In de eerste plaats 
betrof dit het beleid ten aanzien van de 
eventuele vrijlating van de drie oorlogs
misdagers die in De Koepel in Breda 
gevangen zitten. Na gesprekken met 
minister-president Den Uyl en mr 
Burger werd hierover een voor mij niet 
bevredigende afspraak gemaakt", aldus 
mejuffrouw Goudsmit. 
"Het tweede geschilpunt betrof de 
wettelijke regeling van de abortus pro
vocatus. Na een zorgvuldige overwe
ging kwam ik tot de konklusie dat ik de 
voorstellen van mr Burger, minister 
Van Agt en kabinetsinformateur dr W. 
Albedaniet kon helpen uitvoeren, zelfs 
niet op de passieve wijze waarvan als 
staatssekretaris van justitie sprake 
zou zijn", aldus mejuffrouw Goudsmit. 
Tenslotte speelde ook het gebrek aan 
verwantschap tussen minister Van Agt 
en mejuffrouw Goudsmit een rol bij 
het nemen van haar beslissing. Door 
dat gebrek aan verwantschap was volgens 
haar een soepele oplossing bij optreden
de meningsverschillen in de toekomst 
onvoldoende gegarandeerd. 
Het besluit van mejuffrouw Goudsmit 

ANNEKE GOUDSMIT van 
D'66 mag dan niet in de rege
ring gekomen zijn, ze heeft 
dezer dagen wel een mooi huis 
gekocht in Amsterdam. Het is 
het enorme grote huis van 
Hugo Claus aan de Raam
gracht met kamers als zalen 
en zelfs een complete zaal met 
speelautomaten. Het huis was 
vroeger een pakhuizencom
plex, dat geheel gerestaureerd 
is. Hugo vroeg voor dit huis 
de niet geringe prijs van drie
honderdenvijfenzeventigdui
zend gulden ... 

Uit "De Telegraaf" van 
dinsdag 22 mei 1973 

is uitvoerig door de Tweede-Kamer
fraktie besproken. De fraktie legde 
zich neer bij het besluit van mejuf
frouw Goudsmit, maar betreurt dat be
sluit wel. 

Telegram 
Het niet aanvaarden van de benoeming 
tot staatssekretaris van justitie door 
mejuffrouw Goudsmit werd niet door 
iedereen op prijs gesteld. De bouw
groep van D'66 stuurde zelfs een tele
gram naar de Tweede-Kamerfraktie, 
waarin het aftreden van mejuffrouw 
Goudsmit als Kamerlid werd geëist. 
"Zij heeft de door de fraktie uitgezette 
lijnen doorkruist. Daardoor is het Ka
merlidmaatschap aan drs E. Nypels 
voorbij gegaan. Dat lidmaatschap is 
nodig voor een optimale steun vanuit de 
fraktie om het enige D'66-ministerie 
te profileren". zo stond in het tele-
gram. 

Plaatsvervanger 
De plaats van mejuffrouw Goudsmit in 
het kabinet-Den Uyl wordt ingenomen 
door de 53-jarige prof. mr dr J. F. 
Glastra van Loon uit Den Haag. 

Jan Frederik Glastra van Loon werd op 
16 maart 1920 in Batavia (nu: Djakarta) 
geboren. In 1938 slaagde hij voor het 
eindexamen van het gymnasium, dat hij 
in Huizen bezocht. Daarna studeerde 
hij één jaar medicijnen aan liet Univer
sity College in Londen. Van 1939 tot 

1943 studeerde hij medicijnen en filo
sofie aan de Rijksuniversiteit in Gronin
gen. Van 1 !145 tot 1949 studeerde hij 
rechten aan de Rijksuniversiteit in 
Leiden. Hij sloot die studie af met het 
behalen van de meestertitel. De ander
half jaar daarna studeerde hij filosofie 
aan de Georg August Universität in het 
Westduitse Göttingen. Daarna volgde 
hij twee kursussen in de sociologie. 
Van 1950 tot 1953 was hij assistent van 
·prof. mr dr G. E. Langemeijer, die 
toen hoogleraar in de inleiding tot de 
rechtswetenschap aan de Rijksuniversi
teit in Leiden was. Van 1954 tot 1955 
studeerde hij filosofie en sociologie 
aan de Harvard University in het 
Amerikaanse Cambridge. In 1956 pro
moveerde hij bij prof. Langemeijer 
cum laude op het proefschrift "Norm 
en handeling, bijdrage tot een ken
theoretische fundering van de sociale 
wetenschappen". 
Van 1956 tot 1958 was hij assistent
griffier van de Tweede-Kamercommis
sie van justitie. In 1958 werd hij hoog
leraar in de inleiding tot de rechts
wetenschap aan de Rijksuniversiteit in 
Leiden. In 1961 werd hij ook hoog
leraar in de rechtsfilosofie. Sinds 1966 
is hij rektor van het lnstitute of Social 
Studies in Den Haag, waar mensen uit 
ontwikkelingslanden een opleiding in de 
sociale wetenschappen volgen. Toen 
hij rektor van dit instituut werd zegde 
hij zijn baan van hoogleraar in de in
leiding tot de rechtswetenschap op; hij 
bleef hoogleraar in de rechtsfilosofie. 
Prof. Glastra van Loon is lid van de 
Nationale Adviesraad voor Ontwik
kelingssamenwerking, kurator van het 
Seminar of American Studies in het 
Oostenrijkse Salzburg en voorzitter 
van de op initiatief van Hans van Mierlo 
ingestelde kommissie van deskundigen. 
De nieuwe staatssekretaris van justitie 
is nooit aktief geweest binnen D'66. Hij 
kan wel worden beschouwd als de be
langrijkste geestelijke vader van de 
partij. In 1964 publiceerde hij in het 
Nederlands Juristenblad een artikel 
onder de titel "Kiezen of delen". Hij 
gaf daarin een scherpzinnige analyse 
van de problemen die zich voordoen bij 
kabinetsformaties in Nederland. In dat 
artikel stelde hij voor "de minister
president niet te laten voortkomen uit 
het ondoorzichtige onderhandelen na de 
verkiezingen, maar hem rechtstreeks 
door de kiezers te laten verkiezen". 
Twee jaar later bleek dit voorstel het 
voornaamste programmapunt van D'66 
te zijn. 

Niet juist 
In het profiel van staatssekretaris prof. 
mr L. J. Brinkhorst (buitenlandse za
ken) in de vorige Democraat stond dat 
hij lid was van het eerste en tweede 
schaduwkabinet-Den Uyl. Dat was niet 
juist. Hij was wellid van het eerste 
maar niet van het tweede schaduw- ' 
kabinet. 
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Geen baantje voor 
Hans van Mierlo 

flans ?'an, Mzerlo. f'racrieleirler 
ran 0'66. rice-premzer in het scha
rluu·kabinet z·an 1971. kanrlidaat-
1111111Ster in het .. dec/kabinet" ran 
1973. 1-,:omt nwt zn her echte 1-,:ahi
ncr-Den L'!J/. Hii bl!,lrt ge1coon 
(racttelelrier ran de tot .:es man ue
reduceerde 0'66-(ractit>. 

Waarom:' Hee(t Drn l:yl llrn la
ten z·allen '.' IntegendeeL Den l'!ll 
1rilrle niets llrl·er dan Van Minlo, 
.:zjn steun e11 toen'rlaat. in het 1-,:a
hzner. Is lui gepasseerd door Gm!J
tcrs'' Onk niet. Cruyters rond en 
h eef't cl al ooi-,: u i tg esp roken dat Van 
.\11erlo de- eerst aa npe1ce.:ene u·as 
ran 0'66 om 1111nister te zrorden 

:Hoest hi.J znjl-,:en 1•oor rle oude Ve 
Gaa.v Forrnwn op Binnenlandse 
Zaken'.' Het her(t er 1ets mee te 
make11. maar er· .:i,in nog 2(>!'f'el an
dere plaatsen 1n het 1-,:abnzet waar
op Van Mierlo had kunnen .::ilten. 

.. ~ee". zPgt \'an Mierlo /.Pif. .. PI' 

was na de \·erkie.'.ingen geen plaats 
nwer \'oor \'i.if bPwind,;ltedc•n \'än 
[)'ö6 toen \\t' maär nwt z'n l.e,;spn 
111 dE' Kämer bleken tt· 1.ittt>n. Dat 
i.~ buitPn älle proporties WE'Inu. äl.~ 
de man dze het meest veräntwoor
delijk \\'erd gestt'ld \·oor de \'Prkze
/.lngsnedE•rlaag. wilde ik nit·t ddll 

dnderen \Tagen hun pläats in lwt 
kabmet op te geven. Zij hadclPn 
hun nek uitge,.;token. Zij häddt>n ri
,;ico's gelopen. Moest ik hPn dan 
\TagPn !liPt meer mee te dot>n. ziel! 
terug te trekken'! Je kunt toch niet 
nwt merben händPlen alsuf ht't 
dmgen zijn'.' .. Kijk. als een aan
\\'iJsbaar b{•!ang was gt'\\'f'(',.;t dat 
ik in het kabinet had moeten zitten 
dan zou ik dat hebben latPil preva
leren. maar zover is lwt in elP for
matie niet gekomen Dät Wä;; gPen 
definitieve keus. BiJ een rood-sf'c-· 
kabinet wa,.; het weer wel mogelijk 
geweest dat ik had meegedaan.'' _ 

In een vroeg stadium zei Ruppert 
al: is het niPt wat overdreven. zes 
man in de Kamer Pn vier man in 
het kabinet? Het verhaal wil dat 
Cruyters op een opmerking -van 
dezelfde so,lrL nu van dt• ·week, gt·
zegd heeft: liever zes man in het 
kabinet en vier in de Kamer) 

"Er was et'n \WPt·de overweging", 
zegt Van Mierlo. ..EPn minder
heidska bi rwt is \'nl konwn a fhanke
lijk van de ' .. mn. Zo'n kabirwt 
·kan niets klaarmaken al;; ht't in 
het parlement niet lukt. Het \n·rk 
van de fractieleiders krrjgt (•r ('('tl 

dimensie bij. Als fräl'twh·ider znod 
je er nu ook voor ;.org('ll d;d <>r in 
andert' fräctil'>' \'(•rlwudingl'll ont
staan waärdoor gt•pi·aat k<ttl wo1·-

df'n ovf'r zakPn als stt-mgPdrag. Er 
is een t•normE• kracht komen te lrg
gen in het parll·rnent. Hl't ~;lélgl·n 

\·an het ka bi rwt I igt gt,heel in h;m
den van de Kéimerfracties. Als de 
gehele bov(•nlaag \·an ck fract1e 
weggaat (Gruyter,.;. Anrwke Goud
smit, De Got•ck) loop je nogäl wat 
risico's op dit punt." 

"Een derdl' overwl'ging is ge
weest dat hPt g<Jat om ef'n ovel·
gangskabinet. een kabinet dat niet 
de volle vier jaar uitzit. Er zullen 
op staatsrechtelijk Pn staatkundig 
gebied spijkPI'S mPt koppen gesla
gen moeten worden. De gee~tc•n 

zijn rijp, want niemand wil nog 
zo'n afzichtelijke' formatie als we 
nu hebben gehad." 

.. We zullc•n mcwtPn komen tot 
een bruikbaardf'r pärtijpolitieke 
opstelling. zodat ook in dP Kamer
debatten de bokken \'an de schapen 
gescheiden moeten worden. De h<'
zem moPt door de Nedt>rlandsl' po
litiek en ik \\·i! er ah fractie\·oor
;.ittPr wel aan meewerkPil diP er 
dnnr te ha !Pn " 

.. Da<~r komt nog iets b1.i." ;.o \<'I
volgt Van M1erlo ... De (;arly Fort
mail s1· ll1<H·st kull!t('ll mbrch:cn en 
ik \\as bestemd \·uur de sector RJn
lwnlancl,.;e ZcJkl•tJ. Ro\·l·ndren \'lJlld 
de PPR dat als ik \'ll'l'-premlt'r zou 
\\'Cll'dl•n /I) Ut>k l'l'l1 \'IC'l'-premrf•r 
mol'stpn le\·c·rc•rJ. Burger \'<>nd dat 
de L'Ulîf<>s,.;ionrlen. äb /.(' nwedeckn 
ook rc·cllt !J<Jddc·n op C'<'ll \'lCt•-pre
m1f'L \iou. met dril' \'H't'-premiers 
was 1k het nid een:;_ Dat vond 1k 
t<' dol l'il ik \·ond !lOk d<Jt um d11 
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D'66 IN 
DE ETHER 

HILVERSUM- De eerstvolgende 
radio-uitzending van D 166 is op 
zaterdag 16 juni, 's avonds van 
tien voor half zeven tot half zeven 
via Hilversum één. 
Dan is er nog een radio-uitzending 
op zaterdag 30 juni (zelfde tijd, 
zelfde golflengte), waarna D'66 in 
de maanden juli en augustus niet 
in de ether zal komen. 
Het is nu al bekend, dat de radio
uitzendingen van D'66 in het nieu
we seizoen op maandag vallen en 
worden uitgezonden via Hilversum 
twee. De eerstvolgende televisie
uitzending van D 166 is pas eind ok
tober. 

,.;ourt flauwekul elP funnätle n1et 
mocht \\·orden lwmoei !1 J kt." 

.. Burgc·r Wilde 'me nog mini.stt·i· 
\'all grorH.l\\'l'hi.dkt•n m~JkPn. maar 
<tls l1llllht<·r ..:unch-r portE'ft•uJiie !<lll 

)l' da!l \!ld, .:.:c•t·n lilt.:.:ang-;pch!llt' 
gd1ad llE'lJlJc·IJ Later /.1.!11 er nug 
andt·n· dc·pa1 t;·nwn\l·n aan cle orde 
ge\\·H·-'l. C:H:\1 en Volk:-.ge..:ondhcJcl. 
maar dadl'\'dll kun JP tudl ntt•t ,.,,;_ 
houden ci<ll ik dat zo nucl1g rnoe;;t 

·dut•n." 
Of ztjn i .•. c.dtng iet,· te mäkcn 

lwdt met i:<·'- Jr·1t dä\ h1 i kenneliJk 
mmder äll1ll111!'cl" is dän ancierPil 
in de poltl!ck. anl\\·oordt Vän 
:\I itT Iu he,:che!df'n: 

.Jk kan me zt•lf zo moeiliJk vt>r
gei!JkPn met andnen_ Ik stond 
noga I ä m bi \'CI !ent tegeno\'Pr lwl 
mmzster."chap. Het trok mP w<?l 
aan. maar rh: stond ook niet tf' 
drtngPn. KtJk, ik had niet m'n 
groot \·eriängen terug te kE·ren in 
de Kamer. maar tegen ef'n mmi;;
ter:;chap zag ik ook \\'PI op_ .. 

.. Nou /.egt dat !a<Jtste n1et /.0\'PE·l. 

\\ CI n t ik l.it· uveral tegenop. Ik z lP 
tl•gen alle-; up Wäl ik niet ken. Ik 
hoefde nit•t zu nod;g mrnistcr te 
wordPtL 11lCI<ll' 111 dt· fractie heeft 
dat _gé'vn enkelP rol gespeeld. DP 
fractie· lwl'l t Jwt t·rg stt-rk adn mij 
li\TI'gJ•!atetl. i'vlis"chten z,.; het et•n 
änderf• keer wt>l nuttig dät tk in 
het kahint'l g<J 1.1ttPn. mdal' dan 
moPt jt· nätuurlijk m<lät' zien of de 
ancleren )t' 1\llg willen .. 

\'än iVI!t·rlo n·rlwel1 nil't dat hij 
Clan 1.11n laal"tl' ad\le,.; aan de Ko
lllllgtn i<'J·n inr'urmateur orn te on
clc'l/.of'h:t·n \l'ddl't>rn Burger opgege
\t'll hadJ \ t·c·: plel.l('r hPl'ft beleefd. 

JlePlt \"an :\lit'lil> dan toch \'la 
drt ad\ iL''-' ;~!IJ ll'U" \·an 11a het 
l'llll.t:,l'l"' \\.dd 1 ;.;•·tndakt d<Jt H1 i Den 
l'\'1 111 IH-1 ( 'ahlnu~ Z<>U \rlkn'' Ook 
ti>~alî!l bltt:L \'an :\liL'! l" be,.;chel
dc·n II!J ;t·gt· 

.J)l'IJ )l' \\ ',: lldtUuril)k !liet td 
lwt llit·t 1<1('il gl'helnci /.<hl 1.1.111 
:\1aar latl'll 1\'<· \\'Pl \\T/l'll. na het 
opge·u·n \·an Burger wa.-; alle." 
\\ Pl't' illll;è,t•li.ik gl'\\'f'l'.-'1 .. ook Pl'l1 tl'
rugkl'l'l' \'ctll l'<'l1 rechb k~1hlnPt. 
Däarom kan 1k ook l1lt't zt·ggen dat 
de -;tc·llrng: .-\ndrres,c·n ht>eft de 
\'Pl'kleZ!llgl'n \'Prloren maar de lor
mailt' gc·\nJll:H·ï-: JUI~t l.s." 

:\Jet CIE' .o;tellitlg \Vtegl'l lwdt de 
\'<'t'ki< /lllgf'II gE'\\·ontwn maa1· elP 
forméttlt· \·rrl"rf'il heeft hiJ minder 
mor11e. Daar<>p !.'-; /.ltn äntv.;oord: 
'.];;" 
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Interview met Tweede-Kamerlid drs W.A.F. Wilhers uit Bergen op Zoom 

''Ik heb nu morele verplichtingen ten aanzien van 
de fraktievoorzitter en de minister-president'' 

door GUILLAUME SPIERING 

( eindredakteur democraat) 

BEHGEN OP ZOOM- De 41-·jarige drs W(il) A. F. Wilhers uit Bergen op Zoom is 
terug in de Tweede Kamer. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van november vo
rig jaar viste hij net achter het net, maar door de deelname van D'66 aan de rege-
ring kwam zijn plaatsje in de Tweede Kamer weer vrij. Evenals van mei 1971 tot 
december 1972 gaat drs Wilhers zich weer bezighouden met kultuur, rekreatie, 
maatschappelijk werk, onderwijs en (samen met Jan Beekmans) wetenschappelijk 
onderwijs. 
Velen hadden niet gedacht dat drs Wilhers zou terugkeren in de Tweede Kamer: 
aanvankelijk wilde hij niet. Anderen hadden hem graag als staatssekretaris van 
kultuur, rekreatie en maatschappelijk werk gezien. Dat mocht niet zo zijn. Drs 
Wilhers sloeg enkele aanbiedingen af, trok een sollicitatie in en werd waarvoor hij 
volgens velen- D'66-ers en niet-D'66-ers - is geknipt: lid van de Tweede Kamer 
der Staten GeneraaL 

Almelo stapt 

uit progressief 
akkoord wegens 

kleine invloed 
ALMELO -De afdeling Almelo treedt 
volgend jaar uit het progressief ak
koord, dat dan nog zal bestaan uit 
PvdA, PPR en PSP. Na een telefoni-
sche enquête onder de leden van de af
deling besloot het bestuur bij de ge
meenteraadsverkiezingen van volgend 
jaar met een eigen lijst uit te komen. 
"Binnen het akkoord heeft D'66 maar 
een kleine invloed en het is vrijwel on
mogelijk eigen standpunten door te voe
ren: de PvdA overheerst. Van de 
twaalf zetels die het PAK in de gemeen
teraad heeft, bezet de PvdA er tien. De 
andere twee worden bezet door een 
PSP'er en een afgescheiden PSP'er. 
D'66 heeft nu dus geen zetel, maar bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
volgend jaar is voor D'66 ten minste 
één zetel gemakkelijk haalbaar. We 
zijn ervan overtuigd dat we die ook ha
len als we alleen de verkiezingen in
gaan. Een a·1der bezwaar van ons te
gen het akkoord is dat de meeste ge
meenteraadsleden van de PvdA zeer 
konservatief ûjn", aldus afdelingsse
kretaris A. H. Arts. 
Vice-partijvoorzitter mevrouw R. E. 
van der Scheer-van Essen kan zich 
heel goed voorstellen dat de afdeling 
Almelo niet zo gelukkig is met de 
PvdA als partner. "Th. denk dat in veel 
plaatsen men zich gaat bezinnen op de 
vraag of het goed is met anderen de 
gemeenteraadsvE" kiezingen in te gaan. 
Th. vind dat heel Degrijpelijk. Nog te 
veel mensen verwarren de landelijke 
samenwerking met plaatselijke samen
werking. Dat zijn echter twee verschil
lende dingen en landelijk is de samen
werking veel verder gevorderd dan 
plaatselijk", aldus mevrouw Van der 
Scheer. 

GS: U hebt zich - vooral na de Tweede
Kamerverkiezingen van november vo
rig jaar - nogal kritisch uitgelaten o
ver D'66. Was dat het gevolg van een 
soort frustratie dat u niet was herkozen 
als Tweede-Kamerlid? 
WW: De verkiezingsuitslag vond ik te-
leurstellend. Zowel voor de partij als 
voor mij persoonlijk. Ik had acht Ka
merzetels verwacht, maar op zich was 
de verkiezingsuitslag niet onredelijk. 
Ik heb mezelf echter wel wat te verwij
ten: ik heb geen enkele poging gedaan 
hoger op de kandidatenlijst te komen. 
Ik heb zelfs een presentatiebijeenkomst 
laten schieten omdat ik een debat in de 
Tweede Kamer moest houden. Ik heb 
dat gedaan omdat ik me op dat moment 
meer volksvertegenwoordiger voelde 
dan kandidaat voor de Tweede Kamer. 
Het frustrerende daarbij is, dat hoe
veel je doet, wat je doet en hoe je het 
doet als Tweede-Kamerlid niet rele
vant is voor je herverkiezing. Publici
teit is daarbij voor mij geen maatstaf. 
Helaas is dat binnen D '66 vaak wel het 
geval. En wat ik mis is de zogenaamde 
derde kamer. Voor mijn gevoel is het 
gewoon noodzakelijk dat door de Twee
de-Kamerfraktie en door de leden daar
van individueel een stukje verantwoor
ding, uiteenzetting en verklaring wordt 
gegeven aan de leden van D' 66 en aan de 
elistrikten van de partij. Wat ik niet kan 
begrijpen is dat er tussen al die sta
pels papieren voor algemene ledenver
gaderingen nooit een voorstel zit voor 
de herinstelling van de derde kamer. 

Misplaatst 
GS: U hebt een maand geleden tijdens 
een openbare bijeenkomst gezegd dat 

De eerstvolgende Democraat ver

schijnt (onvoorziene omstandighe

den voorbehouden) op donderdag 

12 juli aanstaande. De kopij voor 

dat nummer moet uiterlijk vrij

dag 29 juni aanstaande op het re

daktie-adres (Bernweg 65. Vlaar

dingen) zijn. 

- WIL WILBERS ··· 

D'66 een aflopende zaak is. Wat bedoel
de u daarmee? 
WW: Het is een misplaatst optimisme 
en het is niet relevant te denken, dat 
D'66 bij de eerstvolgende Tweede-Ka
merverkiezingen wel even vijftien ze
tels zal halen. Daar gaat het ook niet 
om. Het gaat erom dat de doelstellin
gen en de idee~n van D'66 zo snel en zo 
goed mogelijk worden verwezenlijkt. 
Dat werk op zich hangt van de Tweede
Kamerfraktie af, maar het allerergste 
daarbij is dat de fraktie niet kan terug
koppelen naar de achterban, want die 
is er bijna niet. Maar de volksvertegen
woordigers van D'66 moeten een stukje 
steun krijgen van de achterban, want 
pas dan kunnen ze werken. Ik blijf van 
mening dat D'66 een allopende zaak is, 
maar D'66 is geen afgelopen zaak. De 
partij is niet uit te vlakl(en. De partij 
is er nog met vrij velen in de vertegen
woordigende lichamen. Een meevaller 
voor D'66 is dat de partij uitstekende 
statenfrakties heeft, maar het is de 
vraag of dat de partij in de toekomst 
zal helpen. 

Onderbreking 
GS: Toen bekend werd dat u- door de 
deelname van D'66 aan de regering -
weer lid kon worden van de Tweede Ka
mer weigerde u aanvankelijk. Waarom? 
WW: Ik had da.;.;:-voor zes redenen. Ten 
eerste: ik was niet ingenomen met de 
gang van zaken rond de kabinetsforma
tie, ook achteraf niet. Ten tweede: na 
de verkiezingen was er geen behoorlij
ke kontaktmogelijkheid meer; ik was 
politiek dood. Je krijgt geen post meer 
en niets. De nieuwe fraktie deed wei-· 
nig om de oude mensen er een beetje 
bij te halen. Ten derde: ik wist dat het 
voor mij een tijdelijke zaak was. Ik heb 
via mijn distrikt geen enkele kans om 
terug te komen. D'66 is een geografisch 
vastgestelde partij geworden. Daardoor 
wist ik dat het een onderbreking van 
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mijn maatschappelijke loopbaan zou 
worden en ik word ook ouder. Ten vier
de: het is frustrerend om te weten dat 
wat je doet niet van belang is voor je 
politieke toekomst. Ten vijfde: D'66 
funktioneert slecht, zowel organisato
risch als financieel. Daarmee werd ik 
als Tweede-Kamerlid gekonfronteerd. 
Tijdens partijbijeenkomsten vroeg men 
aan mij waarom men zijn lidmaatschaps
kaart nog ni.et had ontvangen. Ten zes
de: de psychische en fysieke vermoeid
heid. Je gezinsleven wordt ondergra
ven. Je gezinsleven lijdt er te veel on
der. Dat ga ik nu anders doen. 

Gevraagd 
GS: Waarom wilde u niet zo lang daar
na weer wel lid worden van de Tweede 
Kamer? 
WW: Dat kon ik doen omdat ik me heb 
voorgenomen niet meer zo perfektio
nistisch te zijn. Ik ga nu niet meer elk 
weekeinde besteden aan het werk dat 
het lidmaatschap van de Tweede Kamer 
met zich meebrengt. Ik ga nu tijdens 
de weekeinden op stap met mijn gezin. 
Daarnaast hebben erg veel mensen van 
allerlei politieke partijen gevraagd of 
ik toch niet terug wilde komen. Ik 
kreeg op de laatste dag van de debatten 
over de regeringsverklaring een kaart
je van oud-minister Engels (kultuur, 
rekreatie en maatschappelijk werk) 
waarop stond dat hij het erg fijn vond 
dat ik terug was in de Tweede Kamer. 
Toch heb ik vaak met hem in de clinch 
gelegen. Ook vond ik het vervelend te 
weten dat onderwijs, kultuur en maat
schappelijk werk niet zo goed konden 
worden behandeld. Ik ben een vakpoli
tikus geworden, maar uiteraard houd 
ik Keerpunt 1972 en het partijprogram
ma van D'66 stevig in handen. Niet in 
de laatste plaats vond ik het triest om 
kontakten met bepaalde mensen te ver
liezen. Ik heb in de Tweede Kamer 
nooit een debat gevoerd zonder vooraf 
de betrokkenen te raadplegen. 

Staatssekretaris 
GS: Een aantal mensen- onder wie amb
tenaren van dat ministerie - had u graag 
als staatssekretaris van kultuur, rekre
atie en maatschappelijk werk gezien. 
Zou u dat graag zijn geworden? 
WW: Liever van onderwijs omdat ik 
daarin meer deskundig ben, maar kul
tuur, rekreatie en maatschappelijk 
werk is zeker zo boeiend. Je hebt an
derhalf jaar aàngegeven waar het beleid 
fout zat en je probeerde daarvoor alter
natieven aan te geven. Ik wilde daar-
om best aantonen hoe die alternatieven 
kunnen worden gerealiseerd. Bij mij 
had ik het voordeel dat de kontakten 
met de ambtenaren van beide ministe
ries bijzonder aangenaam zijn. Omdat 
D'66 zich anderhalf jaar met name 
heeft ingezet voor het welzijn betreur 
ik het dat de partij bij de kabinetsfor
matie niet heeft geprobeerd in die sek
tor een poot aan de grond te krijgen. 
De partij had volc_: ns mij een post in 
die sektor moctc:n claimen. Overigens 
kan ik de inbreng van D'66 -en ik doel 
dan niet op de numerieke inbreng - in 
het kabinet niet bewonderen. Noch de 
besluitvorming binnen f)'(j(i over het 
schaduwkabinet noch de inbreng van de 
partij in het kabinet-Den Uyl vind ik 
erg geslaagd. 

GS: Wat is voor u het verschil tussen 
D'66 als oppositiepartij en D'66 als re
geringspartij? 
WW: De fraktie is mede-verantwoorde
lijk voor dit kabinet, dat ik het minst 
slechte kabinet zou willen noemen. Ik 
heb een boodschap aan dit kabinet waar
bij ik in geen geval de eigen doelstel
lingen en uitgangspunten onder de ta
fel mag vegen. Ik heb nu morele ver
plichtingen ten aanzien van de fraktie
voorzitter èn ten aanzien van de minis
ter-president. Ik geloof trouwens dat 
het voor de regering moeilijker is dan 
voor de fraktie. Als regeringspartij 
moet D '66 moties van wie dan ook op 
de inhoud beoordelen. En zodra het 
waard is voor een motie van een ander 
te stemmen mag D '66 niet schromen 
dat ook te doen. D'66 moet zich er wel 
voor hoeden niet te veel onderhands te 
ritselen met bewindslieden; alleen als 
de betrokkenen daarvan beter worden. 

Regeringsverklaring 
GS: Vond u de regeringsverklaring van 
het kabinet-Den Uy 1 een onverdeeld 
sukses? 
WW: Ik vond het een uitstekend en op
wekkend stuk. Al bij voorbaat zijn be
paalde wensen vervuld. Om bij mijn 
eigen afdeling te blijven: er is gespro
ken over de integratie van kleuter- en 
basisschool, over eksperimenten met 
de middenschool, over de prioriteit 
van de omstandigheden van werkende 
jongeren, over een wetgeving ten aan
zien van subsidieverlening, over het 
lot van de woonwagenbewoners en over 
het kamperen bij de boer. Allemaal 
zaken waarvoor D'66 anderhalf jaar 
heeft gepleit. Uiteraard zaten er ook 
leemten in de regeringsverklaring. Ik 
denk daarbij bijvoorbeeld aan de steun 
aan de regio's en aan de vervuiling van 
het water. Ik moet voor mijzelf nog 
nader bekijken hoe het moet met het 
kollegegeld. Een terugdraaien tot vijf
honderd gulden is voor mijn gevoel 
niet voetstoots te slikken. 

Toekomst 
GS: Waarvoor gaat u zich de komende 
tijd vooral inzetten? 
WW: In eerste instantie voor dingen 
waarmee ik al anderhalf jaar bezig 
ben geweest, maar die nog niet af zijn. 
Bijvoorbeeld het wel en wee van de 
woonwagenbewoners: het handhaven en 
verbeteren van kleine kampen moet 
worden gerealiseerd, het uitbreiden 
van regionale kampen moet worden 
stopgezet, er moet een beroepsmoge
lijkheid komen voor woonwagenbewo
ners en de kommunikatie tussen woon
wagenbewoners en de bevolking moet 
worden verbeterd. Bijvoorbeeld het 
kunstbeleid: dat moet naar mijn mening 
op de helling. Bijvoorbeeld het kampe
ren bij de boer: de regeling daarvoor 
moet veel soepeler worden. Bijvoor
beeld het massamediabeleid: dat moet 
worden geihtegreerd. De Tweede Ka
mer moet niet elk jaar zeuren over de 
piratenwet, de omroepwet, de taak van 
de NOS en de financiele steun aan de 
kranten. Bijvoorbeeld het onderwijs: 
er moeten beleidsombuigingen komen 
bij de lerarenopleiding, de chaos bij 
de scholenbouw moet worden wegge
werkt en er moet worden gewerkt aan 
de samenwerkingsschool. 
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De minister 

ZATERDAGNACHT dronk 
ik in onze CLUB PRIVÉ aan 
het LEIDSEPLEIN een drank
je met drs. Hans Gruyters. die 
sinds een dag MINISTER 
GRUYTERS van Volkshuis
ting en Ruimtelijke Orde
ning was. 

Ik weet gelukkig niets van 
politiek en dat is misschien de 
reden, dat ik minister Gruy
ters best aardig vind. Hij is 
een wat ongewone figuur in 
ons kabinet en mist het statige 
dat ministers tot nu toe ken
merkte. 

Een dag minister zijn had 
hem trouwens al een aardige 
en aring opgeleverd. Hi.i zei: 
.. Vanmorgen was de eerste 
ministerraad in het Catshuis. 
waar we allemaal bi.i mlniS
ter-president Den Uyl waren. 
Ik heb door de drukte van de 
laatste ti.id nog niet geregeld. 
dat ik een auto met chauffeur 
heb. zoals alle anderen en ik 
ging dus met de trein naar 
Den Haag. Daar nam ik een 
taxi naar het Catshuis. Dat is 
natuurlijk al iets ongewoons. 

De taxichauffeur zei: "Mijn
heer, dat is voor het eerst in 
miJn leven dat ik naar het 
Catshuis rijd ... ". Mensen die 
daar naar toe gaan en geen 
auto hebben laten zich des
noods door een vriend bren
gen. maar niet met een taxi. 
Enfin. ik kwam met die taxi 
bij het Catshuis. En de mare
chaussee keek dan ook heel 
verbaasd naar mij in dit voer
tuig en zei wat argwanend: 
.. Mijnheer; wat komt u hier. 
doen ... ''. Minister Gruyters 
zei toen heel diplomatiek om 
geen incident te veroorzaken: 
,,Ik ben gevraagd door mijn
heer Den Uyl om. te ko
men ... ". 

Daarop liet de marechaussee 
de taxi doorrijden. Minister 
Gruyters zei ·toen ik hem 
vroeg of hij voortaan wel een 
auto met chauffeur zou ge
bruiken: . .Ik denk dat ik toèh 
per trein naar Den Haag blijf 
rijden. Als ik de trein van een 
minuut over acht neem, ben ik 
op tijd op het departement. 
Als ik in de trein zit, kan ik 
tenminste nog eens met men
sen praten en horen wat er 
leeft onder het volk ... " 

Uit "De Telegraaf" van 
maandag 14 mei 1973 



0'66-gemeenteraadslid verloor 
lange strijd om demokratie 

BOVENKARSPEL -· Het D166-ge
meenteraadslid IL Meinder:s uit 
het Noordhollandse Bovenkarspel 
heeft de lange strijd om niet-ge-
meenteraadsleden te hetrekken in 
te vormen intergemeentelijke 
raadskommissies van Bovenkarspel, 
Enkhuizen en Groott:broek verlo-· 
ren. 
De hee1· Meinelers deed zijn voor
stel tijdens een gezamenlijke ver
gadedng van de gemeenteraden van 
deze drie plaatsen. Burgemeester 
IJ. H. de Zeeuw van Enkhuizen, 
die deze gezamenlijke \'ergadering 
voorzat, vond dat niet over het 
voorstel van de heer Mcinders kon 
worden gesproken omdat de drie 
gemeenteraden eerst afzonderlijk 
moesten beslissen over het voor
steL 
Na de gezamenlijke vergadering 
schreef het hestuur van de afdeling 
Bovenkarspel een brief naar alle 
ledtm van de drie gemeenteraden 
om het voor stel van de heer Mein
elers tijdens afzonderlijke vergade
ringen over te nemen. Aan de kol
leges van burgerneester en wet
houders van de drie plaatsen werd 
gevraagd het voorstel van de heer 
Meinders in deze afzonderlijke ge
meenteraadsvergaderingen te be
handelen. 

Kennisgeving 
l'ijdens de vergadering van de ge·
nwenteraad van Enkhuizen stelde 
burgerneester De Zeeuw voor de 
brief van het bestuur van de af
deling Bovenkarspel voor kennis
geving aan te nemen omdat de ge
zamenlijke vergadel'ing van de drie 
gemeenteraden al afwijzend over 
het voorstel van de heer Meinelers 
had beschikt. Twee gemeenteraads
leden (één van de CPN en één van 
de ARP) tikten de burgemeester op 
zijn vingers en de gemeenteraad 
nam het voorstel van de heer Mein
elers alsnog in behandeling. Alle 
vijftien gemeenteraadsleden stern-
den uiteindelijk tegen het voorstel 
van de heer Meinders. 
Tijdens een gezamenlijke vergade-
ring vaL de gemeenteraden van 
Bovcnkar·spel en Grootebroek werd 
het voorstel van de heer Meinders 
bestreden mei als argument dat 
gemeenteraadsleden beter zijn ge-

ihformeerd en deskundiger zijn. 
"Waar het gaat om het beter zijn 
geïnformeerd heeft men groot ge
lijk. Maar als zo weinig mogelijk 
mensen zo veel mogelijk worden 
geihforrneerd is de bevolking wel 
aan dat handjevol mensen overge
leverd. Daarom wordt het tijd dat 
informatie die de hele bevolking 
aangaat in wat ruime re kring wordt 
behandeld", aldus het bestuur van 
de afdeling Bovenkar spel. 
Burgerneester J. N. stuifbergen van 
Bovenkarspel (ook burgerneester 
van Grootebroek) vond het voor
stel van de heer Meinelers ondemo
kratisch en willekeurig. "Boven
dien is het nog zo nieuw dat we er
aan moeten wennen", zei hij. 

Gemeentewet 
"Misschien is het wel erg ondemo
kratisch om de mensen te laten 
meepraten en te laten meebeslis
sen over hun eigen zaken. En na
tuurlijk is het erg nieuw. Tenslot
te werd pas in 1964 in de Gemeen
tewet opgenomen dat niet-gemeen
teraadsleden lid kunnen worden van 
gemeenteraadskornmissies", zegt 
het bestuur van de afdeling Boven
karspeL 
Uiteindelijk waren de tien gemeen
teraadsleden van Grootebroek - zij 
namen niet deel aan de diskussie -
tegen het voorstel van de heer 
Meinders. Van de tien gemeente
raadsleden van Bovenkarspel was 
alleen de heer Meinelers zelf voor. 
Het bestuur van de afdeling vindt 
het na deze gang van zaken wat 
vreemd dat in meerdere nota 1 s van 
het Samenwerkingsorgaan West .. 
Friesland (burgemeester De Zeem\ 
is daarvan voorzitter en burge
meester Stuifbergen sekretaris) 
tientallen adviezen staan om de 
burgers te betrekken bij alle be-
stuurlijke zaken en problemen. Het 
afdelingsbestuur vindt het ook 
vreemd dat deze nota 1 s en de nota 
struktuur schets van provinciale 
staten van Noord-Holland (waarin 
wordt gevraagd niet-gemeente
raadsleden te benoemen in ge
meenteraadskommissies) zijn aan
genomen door de gemeenteraad van 
zowel Bovenkarspel, als Enkhui
zen. als Grootebroek. 

Gelderse statenfraktie tot minister De Gaay Fortman: 

Maak kandidaten voor funktie van 
kommissaris van Koningin bekend 
ARNHEM -- De U'G6-fraktie in de pro
vinciale staten van Gelderland wil dat 
minister De Gaay .Fortrnan (binnen
landse zaken) bekend maakt wie hebben 
gesolliciteerd naar de funktie van kom
missaris van de Koningin in de provin
cie Gelderland. 

Woensdag komt de minister naar Arn
hem om met de statealeden te praten 
over de opvolging van rnr H. W. Bloe
rners, die veertien dagen geleden met 
pensioen is gegaan. Het voorstel van 
de D'66-fraktie wordt gesteund door de 
fraktie van de PvdA. 

K.P. BLOEMA 
BEDANKT VOOR 
HOOFDBESTUUR 
DEN HAAG- De 54--jarige K. P. Bloe
rna uit Den Haag heeft bedankt voor 
zijn lidmaatschap van het hoofdbe
stuur. Hij blijft wel lid van de partij. 
"Tussen mij en andere leden van het 
hoofdbestuur bestonden ernstige poli-
tieke meningsverschillen. Daarnaast 
heb ik bij hun wrevel gekonstateerd 
over mijn aktiviteiten in de Aktie
groep Nieuwe Partij", aldus de heer 
Bloerna. De Aktiegroep Nieuwe Partij 
streeft ernaar de progressieve krach
ten uit verschillende partijen - met 
name de konfessionele - te bundelen. 
Een delegatie van D 166 heeft in de af
gelopen tijd twee gesprekken gevoerd 
met een delegatie van de aktiegroep. 
Vice--partijvoorzitter mevrouw R. E. 
van der Scheer-van Essen vindt het 
jammer dat de heer Bloerna uit het 
hoofdbestuur is getreden. "Vooral om
dat het niet was om persoonlijke, maar 
om politieke redenen. lk vind het pret
tig dat hijzelf de konklusie heeft ge
trokken dat het verstandig was om weg 
te gaan omdat hij vond dat onze spel
regels hem in zijn politieke visie be
knotten", aldus mevrouw Van der 
Scheer. 
Volgens haar zijn de doelstellingen van 
de heer Bloerna gelijk aan die van D 166. 
"Hij deed alles alleen anders en meest
al zonder medeweten van het hoofdbe
stuur. lk heb het hem bijvoorbeeld niet 
kwalijk genomen dat hij zich aansloot 
bij de Aktiegroep Nieuwe Partij, maar 
dat hij daarover niets had gezegd te
gen het hoofdbestuur of het dagelijks 
bestuur", aldus de vice-partijvoorzit
ter. 
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Po~niek voor de Blekenplank 
Cubaans experiment 

Karol's "Cuba sinds de revolutie" -tot nu toe uitgegeven in 
vijf landen - werd bij het verschijnen door de internationale 
pers algemeen begroet als één' van de best gedokumenteer
de analyses van de ontwikkelingen op Cuba. Daarom alleen 
al dank aan uitgeverij Van Gennep in Amsterdam die dit 
werk onderbracht in de Kritiese bibliotheek. 
De schrijver is solidair met de revolutie omdat hij het so
cialisme als enige weg ziet tot nationale opbouw, onafhanke
lijkheid en vrijheid voor het individu. Juist daarom heeft 
hij niet geaarzeld een aantal kritische kanttekeningen te ma
ken bij de huidige ontwikkelingen van het Cubaanse experi
ment. 
"Cuba sinds de revolutie" is zonder twijfel de meestomvat
tende studie van de politieke en ekonomische geschiedenis 
van Cuba op de Nederlandse boekenmarkt. 
Daarom: voor dertig gulden geen geld. 

Zelfbestuur 
De nieuwste uitgave in de serie Eurosboekje van de uitgeve
rij Wolters-Noordhoff in Groningen is "De revolutionaire 
weg van bureaukratie naar zelfbestuur" van de Joegoslavi
sche filosoof Mihailo Markovic. Een naam die mEm helaas 
in Nederland zelden tegenkomt. 
Hij weet zich helder uit te drukken en belicht problemen als 
de kritische theorie van de maatschappij, de problematiek 
van zelfbestuur en het kamplex van vragen over toekomst be
nadering. Voortdurend zoekt hij naar een werkelijke een
heid van theorie en praxis, een synthese van filosofisch 
denken, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk 
handelen. 
In dezelfde serie is ook verschenen "Ons maatschappelijk 
bestel bedreigt zijn eigen toekomst" van prof. dr H. Hoef
nagels, waarin de katastrafale maatschappelijke ontwikke
lingen die vragen om een kritische bezinning op de grond
slagen van onze maatschappij, worden belicht. 

Staatsrecht 
Wie op een uiterst aantrekkelijke manier wenst te worden 
voorgelicht over staatsrecht, volkenrecht en parlementaire 
geschiedenis, is verplicht het boek "Gezien ... gehoord, ge
schreven" van dr E. van Raalte aan te schaffen. Kosten 25 
gulden, uitgeverij Tjeenk Willink in Zwolle. 
De auteur heeft een parlementaire kennis, die sinds zijn 
proefschrift in 1917 "De minister-president" in binnen - en 
buitenland faam heeft verworven. 
Zijn laatste boek "GGG" - na Staatshoofd en ministers - is 
een bundel met tientallen artikelen die van zijn hand tus
sen 1916 en 1972 zijn verschenen. Uiterst leesbaar en leer
zaam. 

Prof. Telders 
Om de jurist en staatsman prof. mr B. M. Telders voor al
tijd aan de vergetelheid te ontrukken, heeft de stichting van 
zijn naam een levensbeschrijving van hem laten verschij
nen, die door de Haagse uitgeverij Martirrus Nijhoff wordt 
aangeboden voor dertig gulden. 
Vijf schrijvers hebben zich de moeite getroost een bijdrage 
te leveren. Het zijn ir C.S. Telders, A.W. Abspoel, mr L. 
Erades, mr ir G. Oudemans en prof. dr R. A. V. baron van 
Haersolte. 

Sociale manipulatie 
"De greep op het leven" heet het bij Nelissen in Bloemen
daal uitgegeven boek van drs Theo Jonkergouw. Het bevat 
een viertal geëngageerde beschouwingen over de problema
tiek van de sociale manipulatie. De auteur doet dit van de 
stellingname uit dat ingewikkelde verhalen, die "nergens" 
over gaan, eigenlijk niet zouden mogen worden geschreven. 
Het boekje bevat naast een inleiding (Uit het leven gegre
pen) een verkennend algemeen démasqué onder de titel 
"Manipulatie van de wieg tot het graf". Voor de lezer die 
zich verder wil verdiepen in deze problematiek is een li
teratuurlijst van ongeveer honderdzeventig titels toege
voegd. 
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INGEZONDEN BRIEVEN . 

Wat nu? 
Het belangrijkste voor D'66 nil is de 
volgende verkiezingen elektoraal te o
verleven. Staatsrechtelijke punten leve
ren geen _stem meer op. Redding is al
leen mogelijk door een duidelijke soci
aal-ekonomische gerichtheid, uiteraard 
met het oog op die groepen welke D'66 
van nature steunen, de middengroepen. 
Waar zijn die te vinden? In de nieuwe 
wijken, ploeterend voor de afbetaling 
van een eigen premiewoning; van wie 
de planning voor een half leven in de 
war kan worden gestuurd als in de af
trekmogelijkheden van hypotheekrente 
verandering wordt aangebracht. Minis
ter Hans Gruijters heeft de sleutel van 
hun huis in handen. 
Een tweede reden tot onlust. Eerst ge
drieën voor de verkiezingen de afspraak 
maken daarna geen ander er bij te ha
len. Niemand mocht er op rekenen dat 
die drie de meerderheid zouden halen. 
Er waren maar twee mogelijkheden: 
oppositie of minderheidsregering. 
Werd de laatste weggestemd, dan di
rekt nieuwe verkiezingen met duidelij-

ke schuldigen. Vijf maanden rookgor
dijn maken dat velen het partijbestuur 
niet meer kunnen volgen. Misschien 
kan D'66 nog iets van geloofwaardig
heid terugwinnen door de polarisatie 
niet verder door te zetten: het medi
cijn voor de partijvernieuwing blijkt 
bij overdosering een vergif. 
Het breekpunt van D'66: zich niet dui
delijk te willen maken dat een politie-
ke partij wat anders is dan een bewe
ging waarvan de stukken afvliegen; wat 
anders dan een getuigenisgroep, die 
met stunts en individuele uitschieters 
en met jaarlijks op- en aftredende be
stuurs- en gemeenteraadsleden de kom
munikatiemedia van voer voorziet. 
De suksessen van D'66 doen denken 
aan de socialistische partijen uit het 
begin van deze eeuw, die het vrouwen
kiesrecht propageerden, waarna de be
trokkenen eerder konservatief dan so
cialistisch stemden. Hoe zullen de in 
meerderheid vrouwelijke kiezers van 
D'66, die op D'66 stemden, omdat het 
gekleder stond dan de in hun ogen "ar
beideristische" PvdA van hun man, nu 
reageren op het blote feit van de sa-
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menwerking? Alleen dist::mtie, stabili
teit en vooral orde op financiële zaken 
kunnen deze laatste groep en de partij 
zelf redden van DS'70 en zelfontplof·· 
fing. 
Wat moet D'66 nu verdedigen? Geen 
socialistische of liberale, maar een 
distributieve maatschappij: eerst door
zichtigmaking, dan spreiding van eko-
nomische en politieke macht. Distrilm
tief, zowel toepasbaar op de versobe-
ring, die het gevolg zal zijn van opra-· 
kende grondstoffen, als op de geeste
lijke zindelijkheid geen Illacht toe te la
ten zonder tegenmacht. 
De sleutel van het menselijk geluk ligt 
in de numerus fixus: zelfverwerkelij
king in een mate, die anderen niet 
schaadt. Het fraaiste landschap dat 
duizend mensen terug kan geven aan 
zichzelf en aan de natuur, wordt ver
trapt door tienduizend. Milieubeheer 
en rekreatie kunnen D'66 op adem doen 
komen bij de provinciale verkiezingen 
van volgend jaar. 

C. RIETMAN, 
Coevorden. 

Schaduwkabinet 
Mr Hans van Mierlo heeft zijn weige
ring om minister of staatssekretaris 
te worden als ''olgt uitgelegd: D'66 had 
vijf mensen in het zogenaamde deel
kabinet dat voor de verkiezingen werd 
gepresenteerd. Na de verkiezingsneder
laag moest D'66 begrijpelijkerwijs ge
noegen nemen met vier bewindslieden; 
er moest er dus één afvallen. lk voel 
me mede-verantwoordelijk voor het 
slechte resultaat van de verkiezingen 
en daarom treed ik terug om prof. 
Brinkhorst niet de dupe te laten wor
den. 
Deze uitleg klonk mooi, maar is niet 
waar. D'66 had niet vijf maar vier 
mensen in het deelkabinet. Dat staat 
duidelijk op bladzijde 26 van het laat
ste kongresboekje. De vier D'66-ers 
in het deelkabinet waren Van Mierlo, 
mejuffrouw mr A.M. Goudsmit, drs 
J.P.A.Gruyters en A. de Goede. 
Het verhaal van Van Mierlo werd enige 
tijd later doorgeprikt toen mejuffrouw 
Goudsmit haar benoeming tot staats
sekretaris van justitie niet aanvaard
de. Door die weigering ontstond de 
mogelijkheid dat Van Mierlo alsnog be
windsman kon worden (hij is meester 
in de rechten) zonder dat prof. Brink
horst de dupe zou worden. Van Mierlo 
is nog in overweging gegeven toch zit
ting te nemen in het kabinet, maar hij 
weigerde weer. Straks komt misschien 
nog het verhaal dat D'66 zes mensen 
in het deelkabinet had en prof. Glastra 
van Loon niet de dupe mocht worden. 
Overigens was het hoogstvermoedelijk 
weigeren van mejuffrouw Goudsmit al 
bekend in de D166-top voor de hele 
situatie was "dichtgespijkerd". Naast 
wandelgangen-gepraat, dat niet altijd 
veel houvast geeft, zijn er veel harde
re aanduidingen te vinden; onder meer 
in het afgelasten van bijeenkomsten die 
verband hielden met haar vertrek uit 
de Tweede Kamer. 
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DHS G. NOOTEBOOM, 
Sint Maartensvlotbrug. 
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Krappe marge 

Door de nieuwe regering zijn diverse 
verschuivingen ten goede aangekondigd. 
Maar is het aantal verschuivingen zo 
groot als werd verwacht? In de kran
ten kon men lezen: het is een kabinet 
met een krappe marge. De totale pot 
laat weinig speelruimte toe voor eks
tra zaken. Als we de pot kunnen laten 
groeien kunnen we veel meer goede en 
ekstra dingen doen. En dat is mogelijk. 
In het klein heb ik zelf al met dit bijltje 
gehakt en al bezig zijnde ga je vanzelf 
ook aan het piekeren over de mogelijk
heden op landelijk nivo. In principe 
blijken er wel degelijk mogelijkheden 
aanwezig: bijvoorbeeld gebruiksgoede
ren met een langere levensduur waar
door de jaarlijkse kosten lager zijn; 
bijvoorbeeld veilige goederen die zo 
goed mogelijk aan het doel voldoen 
waarvoor de gebruiker ze koopt; bij
voorbeeld een betere standaardisatie; 
bijvoorbeeld wonen, werken en rekrea
tie zo dicht mogelijk bij elkaar; bij
voorbeeld niet onnodig geld heen en 
weer gireren; bijvoorbeeld een betere 
warmte-isolatie van vooral nieuwe 
huizen; bijvoorbeeld een preventie van 
ziekten. 
Dat er nu toch weer een kabinet is met 
een krappe marge doet vermoeden dat 
er toch nog niet zo heel veel op deze 
gebieden wordt gedaan. De pot wordt 
meestal groter door bijvoorbeeld de 
arbeidsproduktiviteit op te voeren. 
Dat gaat dan gepaard met inspanningen 
van mensen in de betreffende bedrij
ven. En daarna het grote gevecht om 
de verdeelsleutel over dit ekstraatje 
tussen werkgevers en werknemers. 
Wat gaat daarin veel energie zitten. 
Die zouden we beter kunnen gebruiken: 
door een welbewuste aanpak om de pot 
per jaar met zo'n drie procent te laten 
stijgen en dan wordt veel meer bereikt. 
Uiteraard mits dit verantwoord ge
beurd en zonder de leefbaarheid aan te 
tasten. Moet D'66 met een dergelijk 
voorstel komen? Of moeten we het 
eer st zelf wat verder uitwerken? Doen 
we het, dan kunnen we veel meer maat
schappij-opbouwende zaken aanpakken. 
Het pad zal wel niet over rozen gaan 
maar het is beslist de moeite van het 
proberen waard. 

E. F. VOGELAAR, 
Leusden. 

MEDEDELINGEN 

Kandidaatstelling 

Na die van de Eerste Kamer, de Twee
de Kamer en de provinciale staten is 
nu ook de kandidaatstelling voor de ge
meenteraden geopend. De gemeente
raadsverkiezingen worden op woensdag 
29 mei volgend jaar gehouden. De kan
didaatstelling voor de gemeenteraden 
is een zaak \'an <1c afdelingen en niet 
van de verkiezingskommissie of het 
landelijk sekretariaat. Voor dinsdag 12 
maart moeten kandidaten hun aan
meldingsformulier naar de verkiezings
kommissaris van hun afdeling sturen. 
Voor dinsdag 2 april moet de afdeling 
voor haar leden een presentatiebijccn-

komst van de kandidaten houden. Voor 
dinsdag 9 april moet de definitieve 
kandidatenlij st zijn opgesteld. Dat mag 
schriftelijk gebeuren, maar ook tijdens 
een vergadering. Deze vergadering 
mag echter niet samenvallen met de 
presentatiebijeenkomst. Op dinsdag 23 
april moet de kandidatenlijst aan de 
voorzitter van het plaatselijke centrale 
stemburo worden overhandigd. De af
delingen krijgen nog een stencil waar
in staat hoe die overhandiging in z'n 
werk gaat. 

Rektifikatie 
In de laatste week van de vorige maand 
zijn alle leden van D'66 door middel 
van een stencil aan de afdelingen en de 
regio's uitgenodigd voor een eksperi
ment met de derde kamer. Op dat sten
cil stond dat die bijeenkomst zou wor
den gehouden op zaterdag 16 juli in 
Grand Hotel Gooiland in Bussum. Dat 
is niet juist. De bijeenkomst wordt ge
houden op zaterdag 16 juni. In het sten
cil werd daarnaast niet vermeld hoe 
laat dè bijeenkomst begint. Dat is 1 s 
morgens om half elf. 

Kongresplanning 

Voor de publikatie van de stukken voor 
de algemene ledenvergadering op zater
dag 24 november in Utrecht zal - in 
verband met de kosten en de efficiency 
- gebruik worden gemaakt van de Demo
craat. Kopij voor de eerste kongres
Democraat - die in de eerste week van 
oktober zal verschijnen - moet voor 
dinsdag 25 september binnen zijn. De 
voor-kongressen van de regio's moe-
ten worden gehouden tussen maandag 8 
en zaterdag 20 oktober. De kopij (inklu
sief de rapportage over de regiokon
gressen) voor de tweede kongres-Demo
craat - die in de tweede week van novem
ber zal verschijnen - moet voor maan
dag 30 oktober binnen zijn. De kopij 
voor de beide kongres-Democraten 
moet niet worden gestuurd naar het re
daktie-adres maar naar: Dagelijks be
stuur van D'66, Langestraat 61, Am
sterdam. 

Kernreaktor 
De afdeling Het Noorden van Limburg 
heeft er bij de Eerste-Kamerfraktie te
gen geprotesteerd, dat de fraktie heeft 
ingestemd met het instellen van een 
fonds voor de financiering van de eks
perimentele, snelle, natriumgekoelde 
kweekreaktor in het Westduitse Kalkar 
- vlak over de Nederlands/Westduitse 
grens. 
De afdeling heeft een aantal principiële 
bezwaren tegen kernenergie. Daarnaast 
vindt de afdeling het jammer dat geen 
lid van de Eerste-Kamerfraktie kon
takt heeft gezocht met de afdeling om 
over de kernreaktor te praten. 
Prof. ir W. Drayer, die het voorstel 
namens de Eerste-Kamerfraktie behan
delde: "Wij stonden aanvankelijk ook wat 
huiverig tegenover dit voorstel. Wij heb
ben duidelijk gesteld dat na Kalkar niet 
zo maar een nieuwe snelle kweekreak
tor als centrale mag worden gebouwd 
zolang niet het probleem van de afvoer, 
de verwerking en de opslag van radio
aktief afval is opgelost. Wij stelden 
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daarom voor, de vestiging van centra
les in het algemeen en kerncentrales 
in het bijzonder per ontwerp van wet 
aan de Eerste en Tweede Kamer voor 
te leggen. De minister ging een heel 
eind mee met dit voorstel en stelde 
dat de greep van de overheid op de be
slissingen van de elektriciteitsmaat
schappijen zou moeten worden verste
vigd. Deze en andere toezeggingen wa
ren voor de fraktie - met uitzondering 
van A. Martini - reden zich niet langer 
tegen het wetsontwerp te verzetten". 

AFDELINGSNIEUWS 
Amsterdam 

De afdeling Amsterdam heeft een nieuw 
bestuur gekregen. dat bestaat uit: 
Voorzitter: N. Smulders, Ter Haar
straat 18; 
Vice-voorzitter: R. Aspeslagh, Des 
Presstraat 1, telefoon: 020-766477; 
Eerste sekretaris: A.G. W. Termeulen, 
Kortenaerstraat 23, telefoon: 020-
169197; 
Tweede sekretaris: A. Montijn, Sanden
burch 30, telefoon: 020-440826; 
Penningmeester: Drs C. J. M. J. Linde
man, Honthorststraat 48-2, telefoon: 
020-739978; 
J. Limper, Zih·erberg 26-15, Nieuwen
dam, telefoon: 020-277132; 
C.A. Lindeman, Uilenstede 461-11, 
Amstelveen, telefoon: 020-455001; 
L. Oosterbeek, Boterdiepstraat 31-3; 
Mejuffouw M. Padt, Leidsekade 56, 
telefoon: 020-253883. 

Groningen 
De afdeling Groningen heeft een nieuw 
bestuur gekozen, dat bestaat uit: 
Voorzitter: Mevrouw A. van de Bor
van Dammen, Galenuslaan 22, telefoon: 
050-256754; 
Vice-voorzitter en penningmeester: 
Mevrouw E.K. Blok- Bliek, Goeman 
Borgesiuslaan 10, telefoon: 050-259629; 
Sekretaris: C. F. Brtisewitz, Van Heems
kerckstraat 1-413, telefoon: 050-
133867; 
Mr W. F. van den Berg, Haddingestraat 
20, telefoon: 050-180571; 
Mevrouw I. Lambers-Hacquebard, Ont
ginningsweg 1, Opende, telefoon: 05946-
9123; 
K. Rooker, Kornoeljestraat 54, tele
foon: 050-779168. 

Nijmegen 
De afdeling Nijmegen heeft een nieuw 
bestuur gekregen, dat bestaat uit: 
Voorzitter: F. A. van den Wiel, Wee
zenhof 82-28; 
Vice-voorzitter: Drs H. J. Manders, 
Aaisburg 14-14, Wychen; 
Sekretaris en penningmeester: E. 
Schiks, Koningsmantelhof 23, telefoon: 
080-550447; 
J.C. Hundscheid, Malderburchstraat 
396. 

Zwolle 
In het april-nummer van de Democraat 
werd op pagina twee gemeld, dat de 
nieuwe voorzitter van de afdeling Zwol
le ir H.A. L. M. Hustinx is. Dat is niet 
juist. De nieuwe voorzitter is H.C. 
Hustinx. 
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I Kongresstuk 1 

VOORWOORD VAN DE 
PARTIJVOORZITTER 
Het hoofdbestuur biedt u hierbij de 
eerste kongres-Democraat aan. Ter 
inleiding het volgende. Deze Demo
craat geeft een eerste indruk van wat 
u staat te wachten tijdens de algemene 
ledenvergadering op zaterdag 24 no
vember aanstaande. Het is een overla
den programma, dat kunt u zo zien. 
Het hoofdbestuur heeft zich dat natuur
lijk gerealiseerd. Maar toch wil het. 
proberen tijdens dit kongres te berei
ken wat op papier onmogelijk lijkt. 
Waarom? 
Het probleem is tweeledig. In de eer
ste plaats menen wij dat geen enkel 
agendapunt zonder schade voor de par
tij (dus voor de leden) kan wor?en ge
schrapt of uitgesteld - dat zal Ik nog 
toelichten. In de tweede plaats zijn wij 
door gebrek aan geldelijke 'lliddelen 
gedwongen niet alleen de toegangsprijs 
te verhogen (in strijd met vroegere be
sluiten), maar ook het kongres in t_ijd 
te bekorten tot één dag. De beperkm
gen die wij ons bij de behandeling van 
de diverse agendapunten tijdens het 
kongres moeten opleggen, zijn sterk 
van invloed geweest bij het opstellen 
van het kongresreglement dat u in de
ze Democraat vindt. Om dezelfde re
denen is aan de regionale voorkongres
sen een groter belang toegekend dan 
bij vorige algemene ledenvergaderin
gen het geval was. 
Over de agenda-punten. De interne or
ganisatie en de struktuur van D'66 be
hoeft wijziging - dat is al vele malen 
gekonstateerd, ook tijdens de laatste 
algemene ledenvergadering in Breda. 
Als wij van D'66 een beter en doelma
tiger politiek instrument ':'illen ma-_ 
ken, moeten die verandermgen er nu 
komen. Het is op dit moment nog de 
vraag of alle voorstellen voor struk
tuurwijziging kunnen worden behan
deld maar er moet in elk geval een 
begi~ worden gemaakt. De noodzaak 
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hiervan is op harde wijze nog eens 
aangetoond door de financiële misère 
die wij nu doormaken. Het spreekt 
vanzelf dat de financiële toestand van 
de partij, nog los van de wijzigings
voorstellen, tijdens het kongres aan 
de orde moet komen. 

Basisprogramma . . 
De algemene ledenvergadermg m Bre
da heeft door het aannemen van de re
solutie 3 A4 opdracht gegeven voor 
het opstellen van een nieuw basispro
gramma. De grondlijnen daarvan wor
den zichtbaar gemaakt in deze Demo
craat. De politieke betekenis van een 
nieuw basisprogramma binnen onze 
partij, maar ook voor and~re partij
en, met name de progressieve part
ners behoeft niet te worden onder
stre~pt. Het kongres zal zich daarom 
over het nu voorliggende konsept moe
ten uitspreken. 
Het belang van het nieuwe basispro
gramma voor de wijze waarop D'66 in 
1974 de verkiezingen tegemoet gaat, 
is duidelijk genoeg. Daaraan moeten 
de kiezers ons herkennen. Hetzelfde 
geldt voor een ander agendapunt, het 
konsept voor het landelijk deel van de 
provinciale programma's. . . . 
Tenslotte is er de politieke situatle die 
we voor 24 november maar voor een 
deel kunnen voorspellen. Met zeker
heid kan wél worden voorspeld dat de 
aktuele politiek ons allen - gewone le
den frakties en hoofdbestuur - tij
den~ het kongres zal bezighouden. Er 
is immers alle aanleiding. Terlouw 
presenteert zich voor het eerst als 
voorzitter van de Tweede-Kamerfrak
tie als opvolger van Van Mierlo - in 
Br~da nog de onbetwiste leidsman. De 
algemene beschouwingen in het parle
ment zijn dan achter de rug - het ~a
binet-Den Uyl heeft zijn ware gezwht 
laten zien. De konfessionele partijen 
hebben hun stellingen ingenomen. D'66 
heeft zijn regeringsgezinde fraktie 
aangehoord, ook een kritisch~? 
En dan de Partij van de Arbeid. Wat 
is de betekenis van de besluiten van 
het kongres van de PvdA op 14 en 15 
september jongstleden? Voor de ~a
menwerking van de drie progressieve 
partijen? Welke konsekwentie~ _trekt 
D '66 daar uit? Over twee partiJen 
krijgen wij pas meer duidelijkheid ná 
24 november: want op diezelfde dag 
houden de PPR en de PSP hun algeme
ne ledenvergadering. 
Het is duidelijk dat het kongres op 24 
november een nieuwe plaatsbepaling 
betekent voor D' 66. Ik wed dat de 
meeste leden het kongres zullen be
zoeken om te weten te komen waar 
D'66 nu staat in de Nederlandse poli
tiek en waarheen het zich begeeft. Het 
wordt een belangrijk kongres, dat is 
zeker. 

J. TEN BRINK 
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UITNODIGING 
voor cle algemene ledenvergadering van D'66 op zaterelag 
24 november 1973 in het Jaarbeurs-Kongrescentrum in 
Utrecht. 
Konsept-agenda, zoals vastgesteld tijdens de hoofdbe
stuursvergadering van donderdag 20 september 1973: 
9_ 00 uur: Opening; 

Benoeming kommissies: 
Goedkeuring· kongresreglement;-

9_ 30 uur: Toespraak door partijvoorzitter J. ten Brink; 
Financiën: a. Verslag van de financiële kom

missie en behandeling van de jaar
stukken 1971-1972: 
b. Goedkeuring begroting voor 
1974; 
c:. Behandeling van en stemming 
over de wijzigingen van het huis
houdelijk reglement met betrek
king tot de financiën: 

Struktuurwijzigingen; 
12. 30 uur: Toespraak door voorzitter J.C. Terlouw van 

de Tweede-Kamerfraktie: 
13.00uur:Lunchpauze: 
13. 30 uur: Diskussie over de aktuele politieke situatie; 
14. 30uur: Basisprogramma; 

Landelijk gedeelte provinciaal programma; • 
17. 30 uur: Uitslag verkiezingen; 
18. OOuur: Sluiting. 

Opmerkingen 
1. Als de diskussie over de aktuele politieke situatie 
sterk uitloopt, zal de tijd beschikbaar voor het bespre
ken van het landelijk gedeelte van het provinciaal pro
gramma evenredig worden ingekort; 
2. Om drie uur sluit de stembus voor de verkiezing van 
leden voor het dagelijks bestuur in funktie; 
3. De kongresleiding zal de vergadering voorstellen ar
tikel twintig van het huishoudelijk reglement (tweederde 
meerderheid) van toepassing te verklaren op de voor
stellen tot wijziging van de statuten. 

Toegangsprijs 
De toegangsprijs van de algemene ledenvergadering be
draagt achttien gulden per persoon. Het hoofdbestuur be
seft dat dit in strijd is met eerder genomen kongresbe
sluiten. De financiële situatie van de partij dwingt het 
hoofdbestuur echter een toegangsprijs te vragen, die de 
kosten van dit kongres volledig dekt. Die leden die zich 
op de kongresuitspraken van oktober 1972 willen beroe
pen, zullen na betaling van vijf gulden aan het kongres 
kunnen deelnemen. 

~ongresstuk 12 J 
Kandidaten gevraagd voor 
de rapportagekommissie 
De rapportagekonunissi-e bestaat uit vijf leden, die telkens 
voor de tijd van twee jaar worden gekozen. De kommissie 
kiest zelf haar voorzitter. De leden zijn thans D. Bark, K. 
Heller, A. J. Meerburg en J. W. van der Scheer. Officiëel 
speelt verkiezing of herverkiezing pas tijdens het voorjaars
kongres in februari volgend jaar. 
Door het uittreden vanG. Nooteboom is echter tussentijds 
een vakature ontstaan, waarin moet worden voorzien. Het 
hoofdbestuur betreurt het dat de heer Nooteboom om per
soonlijke redenen tussentijds uit de rapportagekommissie is 
getreden. Kandidaten voor de opengen1llen plaats kunnen 
zich tot dinsdag 23 oktober aanstaande 's middags twaalf 
uur aanmelden bij: Hoofdbestuur van D'66. Langestraat 61. 
Amsterdam. 

[ Kongresstuk 3 

De vier wensen van de 
rapportagekommissie 
De rapportagekommissie maakt de leden er op opmerkzaam. 
dat· de agenda voor de algemene ledenvergadering van 24 
november 1973, voornamelijk als gevolg van beslissingen 
genomen Joor voorgaande kongressen, zozeer is overvoerd, 
dat het zelfs bij een t\veedaags kongres de vraag is. of aan 
de leden voldoende informatie en gelegenheid tot diskussie 
zou kunnen worden gegeven. als basis voor het nemen van 
wijze beslissingen. Nu het kongres. als gevolg van de finan
ciële toestand van de partij. maar êên dag kan duren. meent 
de rapportagekommissie, dat de kans op voldoende informa
tie tijdens het kongres zelf. bij voorbaat uitgesloten ka.n 
worden geacht. 
Anderzijds is de rapportagekommissie ervan overtuigd. dat 
geen van de vier hoofdonderwerpen van het kongres (nog 
langer) kan worden uitgesteld. omdat deze onderwerpen het
zij :1et voortbestaan van de partij aangaan (a. de struktuur 
voorstellen~ betere regionale vertegenwoordiging; b. de fi
nanciën). hetzij de motivatie van de leden (c. basisprogram
ma; cl. landelijk gedeelte provinciaal programma). Ook kan 
naar het oordeel van de rapportagekommissie de volgorde 
van deze vier hoofdpunten niet worden gewijzigd. 

Discipline 
Of het kongres van 24 november in staat zal zijn de hele 
agenda toch goed af te werken. zal afhangen van twee fak
toren: a. of de leden zichzelf de nodige discipline weten op 
te leggen; b. van het verloop van de regionale kongressen, 
die meer dan tot nu toe zullen moeten dienen voor het ver
schaffen van de nodige informatie. De door de leden aan zich
zelf op te leggen discipline behoort niet tot de zorgen van de 
rapportagekommissie, maar wat het verloop van de regio
nale kongressen betreft, speciaal als voorbereiding voor de 
algemene ledenvergadering, verzoekt de rapportagekommis
sie de leden het volgende: 
1. niet met nieuwe punten voor de kongresagenda aan te ko

men draven (hoewel dit volgens het tweede lid van artikel 
zestien van het huishoudelijk reglement tot drie weken 
voor het kongres mogelijk is); 

2. de diskussie zodanig te voeren, dat per onderwerp slechts 
êên uitspraak in een amendement of motie wordt vastge
legd; 

3. op enig regiokongres afgestemde moties niet alsnog voor 
behandeling aan de algemene ledenvergadering voor te 
leggen; 

4. te zorgen, dat de rapportagekommissie de moties en 
amendementen bedoeld onder 2, op 23 oktober 12. 00 uur 
in haar bezit heeft (Landelijk sekretariaat van D'66 
Langestraat 61, Amsterdam). ' 

Het rekening houden met deze verzoeken, zal het sukses van 
dit belangrijke kongres bepalen. Tijdens de regionale kon
gressen zullen de leden zich de informatie moeten verschaf
fen waardoor de kans op emotionele beihvloeding en daar
mee de kans op onzuivere beslissingen wordt verkleind. 

J.W. VAN DER SCHEER 

BETAAL NUUW 

l(ONTRIDUTIE. 

STilAKS IS HET 

TE LAA'l., 
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Kongresstuk 4 

De voorbereidingen van 
het kongres in Utrecht 
1. Tussen maandag 8 en zaterdag 20 oktober moeten de af
delingsvergaderingen en regionale voorkongressen worden 
gehouden. Naar aanleiding van artikel drie van het konsept
kongresreglement raadt het hoofdbestuur de afdelingen en de 
leden aan hun amendementen en moties voor de algemene le
denvergadering in te dienen via de regionale voorkongressen. 
Het hoofdbestuur verzoekt de afdelingen de diskussies over 
de kongresstukken zo veel mogelijk te houden tijdens de 
regionale voorkongressen. Het is absoluut noodzakelijk ge
bleken een deel van de besluitvorming in verband met het 
grote aantal onderwerpen waarover de algemene ledenver
gadering zich zal moeten uitspreken te verschuiven naar de 
regionale voorkongressen. In dit verband verwijst het hoofd
bestuur naar artikel zes van het konsept-kongresreglement, 
dat luidt: De fungerend voorzitter heeft het recht spreektijd 
te verdelen en te beperken. De beslissingen van de voorzit
ters zijn bindend, behoudens onmiddellijk beroep op de alge
mene ledenvergadering die daarover dan stemt zonder dis
kussie. 
Het kongres kent per onderwerp ten hoogste twee termijnen. 
De spreektijd wordt toegewezen naar aanleiding van het in
geschreven aantal sprekers per termijn. In tweede termijn 
spreken slechts diegenen die in eerste termijn het woord 
hebben gevoerd. 

2. Amendementen en moties voor de algemene ledenver
gadering moeten uiterlijk dinsdag 23 oktober 's middags om 
twaalf uur zijn ingediend bij de rapportagekommissie (Lange
straat 61, Amsterdam). In dit verband verwij st het hoofdbe
stuur naar artikel twee van het konsept-kongresreglement, 
dat luidt: De leiding van de algemene ledenvergadering laat 
deze vergadering beslissen of moties en amendementen die 
na dit tijdstip zijn ingediend in behandeling worden genomen. 
De aanwijzingen voor de in te dienen amendementen en mo
ties zijn: alleen getypte tekst, de vellen eenzijdig typen, 
een dubbele interlinie en een kantlijn van ten minste vier 
centimeter. 

3. Leden van D'66 die zich kandidaat willen stellen voor het 
hoofdbestuur of de rapportagekommissie moeten ervoor 
zorgen, dat hun schriftelijke kandidaatstelling voor dinsdag 
23 oktober 's middags om twaalf uur in het bezit is van het: 
Dagelijks bestuur van D'66, Langestraat 61, Amsterdam. 
Op de envelop vermelden "Kandidaatstelling". 

4. Van dinsdag 23 tot en met zaterdag 27 oktober worden de 
ingediende amendementen en moties gesorteerd en wordt de 
kopij voor de tweede kongres-Democraat klaargemaakt. 

5. De tweede kongres-Democraat verschijnt op of omstreeks 
donderdag 15 november. 

~-----------------. 

Kongresstuk 10 

Wanneer en waar zijn 
de regiokongressen? 
Groningen: plaats en datum nog niet bekend; 
Friesland: plaats en datum nog niet bekend; 
Drente: plaats en datum nog niet bekend: 
ë5V8ri]ssel: vrijdag 19 oktober 1973: 20. 00 uur: De Leeren
lamp, Almelosestraat 2. Raalte: 
Gelderland: zaterdag 20 oktober 1973: 10. 00 uur: De eoe
hoorn, Coehoornstraat, Arnhem: 
utrecht: zaterdag 20 oktober 1973: 10. 00 uur; Nieuwe Bibli
otheek, Albert Cuyplaan 202, Soest: 
Noord-Holland: zaterdag 20 oktober 1973: 10.30 uur: De 
Dieraeckse, Raaks 1-3, Haarlem: 
Zuid-Holland: plaats en datum nog niet bekend: 
Zeeland: plaats en datum nog niet bekend: 
Noord-Brabant: dinsdag 16 oktober 1973: 19. 00 uur: De Lin
deboom, Heuvelring 126, Tilburg: 
Limburg: dinsdag 9 oktober 1973: tijd en plaats nog niet be
kend. 
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Kongresstuk 5 

Konsept-reglement 
voor het kongres 
Vastgesteld door het hoofdbestuur. daartoe bevoegd krachtens 
het tweede lid van artikel zeventien van de statuten met in
achtneming van de artikelen zeventien tot en met 21 van het 
huishoudelijk reglement. 

Artikel 1: 
Het kongres is een algemene ledenvergadering van D'66. 

Artikel 2: 
Amendementen en moties kunnen worden ingediend tot en 
met dinsdag 23 oktober 1973 's middags om twaalf uur bij 
het landelijk sekretariaat. Langestraat 61. Amsterdam. De 
leiding van de algemene ledenvergadering laat deze ver
gadering beslissen of moties en amendementen die na dit 
tijdstip zijn ingediend in behandeling worden genomen. 
Alle amendementen, ingediend door leden. moeten mede 
ondertekend zijn door ten minste vijf andere leden van D'66, 
dan wel zijn goedgekeurd door een afdelingsvergadering of 
een regionaal voorkongres. 
De rapportagekommissie en de programmakommissie zien 
af van hun recht om - op grondslag van de vóór 23 oktober 
ingediende amendementen - ook tijdens de algemene leden
vergadering amendementen in te dienen. 

Artikel 3: 
Bij de behandeling van amendementen en moties, komen de 
amendementen en moties, aangenomen tijdens regionale 
voorkongressen, het eerst aan de orde. 

Artikel 4: 
De rapportagekommissie heeft het recht om: 
a. voorstellen van gelijke strekking samen te voegen; 
b. voorstellen van nauw verwante strekking, na overleg met 

de indieners ervan, te vervangen door één nieuw voor
stel; 

c. voorstellen, die niet geheel duidelijk zijn geformuleerd, 
te voorzien van de juiste formulering, na overleg met de 
indieners. 

Artikel 5: 
Het kongres wordt geleid door drie voorzitters, aan te wij
zen door het hoofdbestuur. Bij de behandeling van een onder
werp waarbij één van de voorzitters uit hoofde van eniger
lei partijfunktie persoonlijk is betrokken, treedt deze niet 
als fungerend voorzitter op, zolang deze behandeling duurt. 

Artikel 6: 
De fungerend voorzitter heeft het recht spreektijd te ver
delen en te beperken. De beslissingen van de voorzitters 
zijn bindend, behoudens onmiddellijk beroep op het kongres, 
dat daarover stemt zonder diskussie. 
Het kongres kent per onderwerp ten hoogste twee termijnen. 
Spreektijd wordt toegewezen afhankelijk van het ingeschre
ven aantal sprekers per termijn. In tweede termijn spreken 
slechts diegenen die in eerste termijn het woord hebben ge
voerd. 

Artikel 7: 
.De behandeling van moties en amendementen geschiedt als 
volgt: 
a. de indiener of een door hem aangewezen lid van D'66 

geeft desgewenst een beknopte toelichting; 
b. de fungerend voorzitter verleent degenen, die zich volgens 

de bij de kongresleiding berustende sprekerslij st als 
spreker hebben opgegeven in volgorde van opgave het 
woord: 

c. het hoofdbestuur, de programmakommissie en de rappor
tagekommissie kunnen aan het kongres een advies om
trent het voorstel geven; 

d. de fungerend voorzitter brengt de amendementen in de 
volgorde van ingrijpendheid in stemming, daarna het al 
dan niet geamendeerde voorstel; 

e. de fungerend voorzitter brengt resoluties en moties over 
een bepaald agendapunt pas in stemming als alle resoluties 
en moties over dat agendapunt zijn toegelicht. De fungeren< 
voorzitter bepaalt de volgorde waarin de resoluties of mo
ties in stemming worden gebracht. 



Artikel 8: 
Het kongres begint met de aanwijzing van een stemkommis
sie en een notulenkommissie. op voordracht van de kongres
leiding. 

Artikel 9: 
De stemkommissie registreert de uitgebrachte stemmen, 
beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan en konsta
teert de uitslag van de stemmingen. 

Artikel 10: 
Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders be
palen neemt het kongres besluiten met absolute meerder
heid van stemmen, waarbij blanko stemmen van onwaarde 
zijn, met dien verstande dat bij stemming met de votometer 
het verschi~ tu,;sen vóór- en tegenstemmen ten minste vijf 
procent moet bedragen. 
Het kongres kan echter besluiten een besluit slechts te ne
men met tweederde meerderheid van stemmen. Indien geen 
van de aanwezige leden stemming wenst, kan het kongres bij 
akklamatie een besluit nemen. Over niet in de agenda opge
nomen onderwerpen kunnen geen besluiten worden genomen. 

Artikel 11: 
Ieder bij de stemming op het kongres aanwezig lid van D'66 
kan één stem uitbrengen. 

Artikel 12: 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken 
wordt gestemd op een door de kongresleiding te bepalen 
wijze. 

Artikel 13: 
In de gevallen betreffende de gang van zaken tijdens het 
kongres. waarin dit reglement niet voorziet beslist de kon
gresleiding, met inachtneming van de statuten en het huis
houdelijk reglement. 

Kongresstuk 6 

Informatie over de 
financienvan D'66 
Penningmeester 
Na het aftreden van de heer P. P.A. van Rossum heeft een 
kommissie ad hoc de zaken waargenomen. Deze kommissie 
bestond uit J. ten Brink, Mevrouw R. E, van der Scheer
van Essen en J. Brand. 
Op zaterdag 9 juni heeft het hoofdbestuur zijn lid R.P. ten 
Have tot penningmeester gekozen tot de algemene ledenver
gadering van 24 november. 

Maatregelen 
Het bovengenoemd driemanschap heeft door het accountants
bureau Klijnveld, Kraayenhof en Co een onderzoek laten in
stellen naar de toestand van de financiën. Dit cijfermateriaal 
is op aanvraag te verkrijgen, De financiën van de partij ble
ken in een hoogst zorgelijke toestand te verkeren. 
Teneinde hierin verbetering te brengen en zo mogelijk een 
onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de ontstane 
situatie heeft het hoofdbestuur een advieskollege in het le
ven geroepen dat in de wandeling "de financiële kommissie" 
wordt genoemd. Deze kommissie bestaat uit de heren J. A. 
Nagtegaal, W. Kingma en A. Redeker. De adviezen van de 
zijn in nauw overleg met de kommissie uitgevoerd. Het doel 
van deze maatregelen is onder meer door de tering naar de 
nering te zetten de schuldenlast te beperken. Om te komen 
tot delging van deze schuldenlast is intussen een financiële 
aktie gestart. 

Rapportage 
Er zullen er onder u velen zijn die op deze pagina's uitvoeri
ger informatie verwachtten. Gezien echter onze beperkte 
middelen hebben wij hiervan moeten afzien. Er zal op zater
dag 13 oktober in Rotterdam een bijeenkomst plaatsvinden 
waar niet alleen alle cijfers beschikbaar zullen worden ge
steld. doch waar ook gelegenheid is om opheldering te vragen 
aan de penningmeester en de financiële kommissie. 
Plaats. tijd en agenda vindt u afzonderlijk vermeld in dit 
blad als kongresstuk 6a. Deze bijeenkomst heeft mede ten 

doel het agendapunt financiën van het kongres te ontlasten, 
door de overdracht van informatie aan belangstellenden. 
Het verslag van de financiële kommissie is door ziekte van 
één van de leden van de kommissie niet op tijd gereed ge
komen. Dit verslag zal nu in de tweede kongres-Democraat 
worden gepubliceerd. 

Jaarstukken 1971 en 1972 
In verband met de schaarse ruimte in deze Democraat ten 
gevolge van de krappe financiën worden de jaarstukken hier 
niet afgedrukt. Ze zijn echter op aanvraag verkrijgbaar bij 
het landelijk sekretariaat (Langestraat 61, Amsterdam) en 
zijn op de bijeenkomst van 13 oktober en op het kongres be
schikbaar. 

Begroting 1974 
Deze zal in konsept worden uitgereikt op 13 oktober en zal 
in definitieve vorm zijn terug te vinden in de volgende Demo
craat. 

R.P. TEN HAVE 

Kongresstuk 6~ 

UITNODIGING 
aan afdelingspenningmeesters en andere belangstellen
den voor een voorlichtingsbijeenkomst over de financiën 
van de partij. 
Datum: zaterdag 13 oktober 1973 
Tijd: 11. 00 uur 
Plaats: Palace-gebouw 

Zomerhofstraat 15 
Rotterdam 

Agenda: 
1. Verslag van de financiële kommissie en de behande
ling van de jaarstukken 1971 en 1972; 
2. Goedkeuring van de begroting voor 1974; 
3. Behandeling van en stemming over wijzigingen van 
het huishoudelijk reglement met betrekking tot de finan
ciën. 

Kongresstuk 6b 

Voorstellen tot wijziging 
huishoudelijk reglement 
wat betreft de financiën 
De tweede zin van het derde lid van artikel drie ("De mini
mum-kontributie bedraagt ..... voor het kontributiejaar") 
vervalt. 
Artikel 35 wordt gewijzigd in: 
Jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar laat de penning
meester de boeken van de vereniging kontroleren door een 
door het hoofdbestuur aangewezen registeraccountant. Het 
rapport van deze accountant wordt terstond overgelegd aan 
het hoofdbestuur en de financiële kommissie. 
Hoofdstuk vier sub D zal de titel dragen" FINANCIELE KOM
MISSIE" en wordt als volgt gelezen: 
61. Op voordracht van het hoofdbestuur benoemt de algeme
ne ledenvergadering ten minste drie personen, die tezamen 
de financiële kommissie vormen, De algemene ledenverga
dering is vrij bij haar keuze van de voordracht van het 
hoofdbestuur af te wijken. Zij kan eveneens al dan niet op 
voorstel van het hoofdbestuur plaatsvervangende leden aan
wijzen, De benoemde leden en plaatsvervangende leden blij
ven gedurende drie jaren in funktie, tenzij zij eerder hun 
taak neerleggen, danwel door de algemene ledenvergade
ring daarvan worden ontheven, Afgetreden leden kunnen ter
stond opnieuw worden benoemd, 
62. De financiële kommissie vergadert ten minste éénmaal 
in de twee maanden en voorts zo dikwijls als de penning-

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 

5 



meester en één lid of twee leden zulks verlangen met de 
penningmeester over de financiële aangelegenheden van de 
partij en dient hem van advies. Besluiten worden door de 
financiële kommissie genomen met meerderheid van stem
men in vergaderingen, waarin ten minste twee leden aanwe
zig zijn, of indien meer dan drie leden zijn benoemd waarin 
op ten hoogste twee na alle leden aanwezig zijn. Besluiten 
kunnen eveneens met meerderheid van stemmen worden ge
nomen, indien alle leden daarover schriftelijk, telefonisch 
of telegrafisch /\ijn gehoord. Van de vergaderingen worden 
schriftelijke notulen gehouden. De leden van de kommissie 
kunnen te allen tijde kennis nemen van de boeken van de par
tij en zich laten inlichten door de penningmeester over de 
stand van zaken. De kommissie brengt aan de algemene le
denvergadering advies uit over de goedkeuring en vaststel
ling van de begroting en jaarstukken. 
63. Geen van de hoofdbestuursleden zal meewerken aan het 
aangaan van enige verbintenis ten laste van de partij of aan 
het doen van enige uitgave, waarvan het beloop of het belang 
een waarde van vijfhonderd gulden te boven gaat dan na ver
kregen goedkeuring van de financiële kommissie. Indien een 
gevraagde goedkeuring wordt geweigerd is het hoofdbestuur 
- de financiële kommissie gehoord - bevoegd om het besluit 
van de financiële kommissie terzijde te stellen en de goed
keuring alsnog te verlenen. Van een dergelijk besluit wordt 
door het hoofdbestuur schriftelijk en gemotiveerd terstond 
aan de financiële kommissie en vervolgens aan de eerstvol
gende algemene ledenvergadering kennis gegeven. De finan
ciële kommissie kan een algemene machtiging geven aan 
het bestuur voor het aangaan van bepaalde verbintenissen en 
het doen van bepaalde uitgaven. 

internationaal kongres 

• g1ro 

1515 00 

politieke 
gevangenen 
zuid vietnam 
12-13oktober 1973 -ra i - a'dam 
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Kongresstuk 7 

Regio staat centraal in 
nieuwe partijstruktuur 
Namens de organisatiekommissie wil ik u iets vertellen over 
de voorstellen tot struktuurwijzigi'lg. Centraal bij deze 
voorstellen staat de interne demokratisering en daarmee 
samen hangt een poging tot het verbeteren van de interne 
kommunikatie. 
De uitgangspunten zijn: 
1. De peilingen van het maart-kongres (stuk 1 02): 
2. De financiële situatie van de partij: 
3. De relatie tussen het aantal leden en het aantal partij

funkties enerzijds en het principe van de onverenigbaar
heid van funkties anderzijds. 

Konklusie 
Na analyse van de bestaande struktuur waarin de leden glo
baal in relatie staan tot zes "hogere" partij-organen - de 
algemene ledenvergadering, het dagelijks bestuur, het hoofd
bestuur, de afdeling, de regio en de leden-steekproefver
gadering - waarbij alleen de mogelijke herverkiezing van 
leden van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur een 
reëel dwangmiddel was, kwamen wij tot de konklusie dat er 
op drie punten verandering moet komen: 1. de regio, 2. het 
dagelijks bestuur en het hoofdbestuur, 3. het partijparle
ment (verder te noemen adviesraad, in verband met het 
misleidende karakter van het woord parlement). 

Regiokongres 
In de totale struktuur komt de regio centraal te staan. Het 
regiokongres kiest een hoofdbestuurslid. Deze zal tot taak 
hebben het kontakt tussen hoofdbestuur en regio te onder
houden en het beleid van de partij aan de hand van kongres
besluiten en dergelijke uit te voeren en te ontwikkelen. De 
leden van het dagelijks bestuur worden allen tijdens de al
gemene ledenvergadering in funktie gekozen. Het regiokon
gres kiest tevens zijn vertegenwoordigers in de adviesraad. 
Grootte. verdeelsleutel, bevoegdheden en taken hiervan 
zullen worden geformuleerd in alternatieve voorstellen. 
Tot slot kiest het regiokongres een regiobestuur. Dat be
stuur draagt zorg voor: 1. het regiokongres, 2. de regio
vergadering (daarop kom ik zo nog even terug), 3. het 
regionaal funktioneren. zowel politiek als organisatorisch . 
De bevoegdheden van de regio worden vergroot - autonomie 
ten aanzien van zaken betreffende de regio - maar de alge
mene ledenvergadering blijft vooralsnog het hoogste gezags
orgaan binnen de partij. 

Regiovergadering 
De regiovergadering - samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de afdeling (bijvoorbeeld één vertegenwoordiger per af
deling) -heeft twee taken: 1. de kommunikatie tussen de af
delingen onderling en tussen de afdelingen en de overige 
partij-organen, 2. soortgelijke taken als de adviesraad maar 
dan op regionaal nivo. 
Hopelijk zijn wij in staat u tijdens de regiovoorkongressen 
een nadere toelichting te geven. Mocht u nu al vragen of op
merkingen hebben, dan zoudt u mij een groot plezier doen 
deze nu al door te geven; telefoon: 02155-10424. 

G.C. KAPER 

0'66 besluit 24 november tot een nieuw beleid. 

Daar komen natuurlijk nieuwe leden van. 

Maar die hebben daarvoor wel 

een ruggesteuntja van u nodig! 



Kongresstuk 7a 

Voorstellen voor een nieuwe partijstruktuur door 
wijziging van statuten en huishoudelijk reglement 

Hieronder vindt u de voorstellen tot struktuurwijziging zoals 
deze zijn opgesteld in opdracht van het hoofdbestuur door een 
aantal leden van de organisatiekommissie. Om u een beeld 
te geven van de partijstruktuur zoals die gaat worden, is de
ze hieronder in een diagram weergegeven. 
Het was niet mogelijk het hele huishoudelijk reglement en de 
statuten zoals zij nu zijn op te nemen, maar wij hopen dat u 
met de vermelding van de integrale tekst van de te wijzigen 
artikelen toch een beeld krijgt van wat er op het spel staat. 
Moties en amendementen moeten voor dinsdag 23 oktober 's 
middags om twaalf uur aanwezig zijn bij de organisatiekom
missie, Langestraat 61, Amsterdam. Het is wellicht te veel 
gevraagd, maar wilt u de moties en de amendementen arti
kelsgewijs indienen? Dit vergemakkelijkt het overzicht. Wan
neer er sprake is van een aantal wijzigingen die nauw met 
elkaar samenhangen, dan kunt u volstaan met een splitsing 
in hoofdstukken. 
Hoe de moties en de amendementen precies zullen worden 

OUDE ARTIKEL: ---------------

behandeld is nog niet vastgesteld. Als richtlijn geldt voor
lopig hoofdstuksgewijs, waarbinnen een splitsing kan worden 
gemaakt ten aanzien van groepen artikelen. Wij verzoeken 
u daarmee rekening te houden tijdens de regiokongressen. 

Oude situatie: 

ALV 

.J./ 
HB +DB 

Nieuwe situatie: 
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leden 
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STATUTEN 
10-1: D'66 kent drie algemene organen, te weten: a. de al
gemene ledenvergadering, b. het hoofdbestuur, waarbinnen 
het dagelijks bestuur, c. de steekproefvergadering. 

15: De leden van D' 66 kiezen rechtstreeks tijdens een bij 
huishoudelijk reglement te bepalen wijze het hoofdbestuur. 

21: De steekproefvergadering is de bijeenkomst van een 
representatieve steekproef uit de leden van D'66, welke 
met in achtneming van door of krachtens het huishoudelijk 
reglement te stellen regelen adviserende uitspraken kan 
doen. 

23-4: Afdelingen zijn bevoegd eigen reglementen vast te 
stellen, mits deze geen bepalingen bevatten die in strijd 
zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van 
D'66. 

"c. de steekproefvergadering" vervangen door "c. de ad
viesraad". 

"rechtstreeks" vervalt. 

De adviesraad is een Eerste- en Tweede-Kamerfraktie en 
hoofdbestuur adviserend orgaan. Samenstelling en funktio
neren worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 

"afdelingen" vervangen door "afdelingen en regio's". 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

!:IQQ!'Q~'!:~X'Y~-~:..AI.:9~.A'l~-~~-~~..!2~~Y~B.~~~~l~Q 

12-1: De algemene ledenvergadering wordt ten minste 
twee maal per jaar door het hoofdbestuur bijeen geroepen 
en wel één maal in het tweede kwartaal en één maal in 
het laatste kwartaal; 

12-2: Tijdens de in het tweede kwartaal te houden algeme
ne ledenvergadering worden in elk geval de jaarrekening 
en de begroting behandeld; 

12-3: Tijdens de in het laatste kwartaal te houden algeme
ne ledenvergadering worden zonodig verkozen het hoofd
bestuur en de kommissies die op 1 januari daarop vol
gend in funktie treden. 

13: Voorts wordt de algemene ledenvergadering ter be
handeling van één of meer aangegeven onderwerpen bin
nen drie maanden bijeen groepen op verzoek van: a. één 
van de Kamerfrakties van D'66: b. vijf procent van de 
leden, waarvan niet meer dan éénderde uit dezelfde af
deling afkomstig is: c. de ledenvergadering van ten min
ste tien afdelingen, mits deze afdelingen over ten minste 
drie regio's zijn verdeeld. 

14: Het hoofdbestuur kondigt elke algemene ledenvergade
ring uiterlijk zes weken van te voren aan, met dien ver
stande dat tussen de datum van verzending van de aankon
diging en de opening van de algemene ledenvergadering 
ten minste zes weken liggen. 

"twee maal" wordt vervangen door "één maal". Na "geroe
pen" vervalt. 

Tijdens deze algemene ledenvergadering worden in elk ge
val de jaarrekening en de begroting behandeld. Zonodig 
worden verkozen het hoofdbestuur en de kommissies die op 
1 januari daaropvolgend in funktie treden. 

Vervalt. 

Toevoegen: "d. de adviesraad, e. ten minste twe(:) regio
kongressen". 
Een i!ltE:Jr.natieJ is: "d. de adviesraad, als zij daartoe met 
tweederde ~eerderheid besluit". , . .z_ (, (;_

6
.,_ • .J 

Beide keren "zes weken" vervangen door "acht weken". 
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16-2: Tot drie weken, of zoveel korter als het hoofdbe
stuur mogelijk acht, voor de aanvang van de algemene 
ledenvergadering kunnen onderwerpen aan de agenda 
worden toegevoegd op verzoek van: a. één van de Kamer
frakties van D'66: b. één procent van de leden, waarvan 
niet meer dan éénderde uit dezelfde afdeling afkomstig 
is: c. de ledenvergadering van ten minste vijf afdelingen. 

16-4: liet hoofdbestuur deelt uiterlijk een week voor de 
aanvang van de algemene ledenvergadering de toegevoeg
de agendapunten en de daarbij behorende toelichting aan 
alle leden mee. 

17-1: Ieder lid heeft het recht amendementen en moties 
in te dienen, met dien verstande dat amendementen 
tot drie weken, of zoveel korter als het hoofdbestuur 
mogelijk acht, voor de aanvang van de algemene leden
vergadering kunnen worden ingediend. De leiding van 
de algemene ledenvergadering laat deze vergadering 
beslissen of een motie, die na deze termijn is inge
diend in behandeling wordt genomen. Alle amende
menten door leden ingediend moeten mede zijn onder
tekend door ten minste vijf andere leden van D'66, 
dan wel door een afdelingsvergadering zijn goedge
keurd. 

21-2: Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Met een schriftelijke stemming wordt gelijkgesteld 
stemming door middel van een elektrisch of mecha
nisch systeem. 

23-1: Het hoofdbestuur bestaat uit 21 leden en wordt 
doo-r de algemene ledenvergadering gekozen. 

23-2: De voorzitter, de vice-voorzitter, de sekreta
ris en de penningmeester worden in funktie gekozen. 
Indien de algemene ledenvergadering niet kan komen 
tot de verkiezing van één of meer van deze hoofdbe
stuursleden, dan kiest het hoofdbestuur deze leden 
uit zijn midden. 

23-3: De in bijlage A, onder lil van het huishoudelijk 
reglement omschreven methode moet bij hoofdhe
stuursverkiezingen worden gevolgd. 

24-1: Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en 
ten hoogste negen leden. Over het aantal beslist het hoofd
bestuur. 

24-2: Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit en door 
hethoofdbestuur, met dien verstande dat de voorzit
ter, de vice-voorzitter, de sekretaris en de penning
meester er deel van uit maken. Het hoofdbestuur is 
bevoegd binnen het dagelijks bestuur een tweede vice
voorzitter en een tweede sekretaris aan te wijzen. 

24-3: Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden een kon
taktpersoon aan per regio, het betrokken regiobestuur 
gehoord. 

8 

toevoegen: "d. de adviesraad: e. ten minste één regiokon
gres". 
''drie \Veken', vervangen door 11 vier \Veken''. 

Het dagelijks bestuur deelt uiterlijk tien dagen voor de aan
vang van de algemene ledenvergadering de toegevoegde agen· 
dapunten en daarbij behorende toelichtingen mee aan de af
delingen. 
Toevoegen: 
16-5: Dispensatie van lid één tot en met vier van artikel zes
tien kan worden verleend door de vergadering van hoofdbe
stuur, Eerste- en Tweede-Kamerfraktie en regiovoorzitters 

Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen moties en 
amendementen worden ingediend die zijn goedgekeurd door 
ten minste een regiokongres, met dien verstande dat ieder 
lid tijdens de algemene ledenvergadering moties kan indie-

,. nen die betrekking hebben op de agendapunten die volgens 
lid twee en lid vijf van artikel zestien aan de agenda zijn 
toegevoegd. 

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Hierbij is 
artikel twintig niet van toepassing. 

Het hoofdbestuur bestaat uit twintig leden, te weten negen 
leden van het dagelijks bestuur en elf regionale hoofdbe
stuursleden. 

Het dagelijks bestuur wordt tijdens de algemene ledenverga
dering in funktie gekozen volgens de methode van bijlage D 
van het huishoudelijk reglement. 

Elke regio kiest een hoofdbestuurslid. De verkiezing ge
schiedt schriftelijk volgens de methode van bijlage D van 
het huishoudelijk reglement. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice
voorzitter, een penningmeester, een sekretaris algemeen, 
een sekretaris organisatie, een sekretaris politiek, een' 
sekretaris programma, een koördinator raads-en staten
frakties en een koördinator publiciteit. Het dagelijks be
stuur heeft binnen het hoofdbestuur de uitvoerende taak. 

De taak van de voorzitter omvat ten minste het geven van 
partijpolitieke voorlichting, het koördineren en stimuleren 
van dagelijks bestuur en hoofdbestuur, het leiden van de 
vergaderingen van hoofdbestuur en dagelijks bestuur en het 
in overleg opstellen van de agenda voor vergaderingen van 
hoofdbestuur en dagelijks bestuur. 

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezig
heid. In overleg met de voorzitter neemt hij, atbankelijk 
van kwaliteit en interesse, taken van hem over. 
Toevoegen: 
24-4: De taak van de penningmeester omvat ten minste het 
opstellen van de begroting en het realiseren van de begro.:. 
ting, het toezicht op het innen van de landelijke kontributie, 
hij heeft de verantwoordelijkheid voor de boekhouding en de 
andere financiële administratie en hij stelt de financiële 
jaarstukken op. 
24-5: De sekretaris algemeen heeft ten minste tot taak de 
behandeling van de in- en uitgaande post en hij maakt de 
notulen van dagelijks bestuur en hoofdbestuur. 
24-6: De sekretaris organisatie is ten minste verantwoorde
lijk voor de gang van zaken op het landelijk sekretariaat, 
voor de organisatie binnen de partij en voor de ledenadmi
nistratie. Hij brengt één keer per jaar verslag uit aan de 
algemene ledenvergadering. 



25: Ieder lid van D'66 kan zich zelf of een ander lid, 
mits dit zich daartoe bereid verklaart, kandidaat 
stellen voor het hoofdbestuur. 

26: De gelegenheid tot kandidaatstelling vangt aan onmid
dellijk na aankondiging van de datum van de algemene 
ledenvergadering en eindigt drie weken voor genoemde 
datum, of zoveel korter als het hoofdbestuur mogelijk 
acht. Kandidaten moeten worden opgegeven aan het 
landelijk sekretariaat. De kandidaatstelling moet ver
gezeld gaan van de ondertekende vragenlijst als be
doeld in artikel negentien van de statuten. 

27-1: Bij de kandidaatstelling stelt iedere kandidaat op 
door het hoofdbestuur te verstrekken formulieren de 
volgende persoonlijke gegevens ter bekendmaking aan 
de leden beschikbaar: a. personalia, b. gegevens om
trent lidmaatschap en funkties binnen de partij. 

27-2: Het hoofdbestuur zorgt ervoor dat een zakelijke 
samenvatting van deze gegevens tijdig voor de algemene 
ledenvergadering ter beschikking van alle leden wordt 
gesteld. 

28-2: Het hoofdbestuur treedt telkens voor ten minste 
de helft af. 

28-3: Een hoofdbestuurslid is slechts één maal onmid
dellijk herkiesbaar, met dien verstande dat nooit meer 
dan de helft van de door de algemene ledenvergadering 
verkozen zittende hoofdbestuursleden kan worden her
kozen. Indien een groter aantal zich voor herverkie
zing beschikbaar stelt, worden van hen die het voor 
verkiezing vereiste stemmen-aantal hebben behaald 
degenen met de hoogste stemmenaantallen verkozen 
verklaard. 

30-c: de organisatie van openbaar tussentijds overleg 
tussen 1e enerzijds de Kamerfrakties en anderzijds 
leden, aanhangers en belangstellenden van D'66: dit 
geschiedt ten minste twee maal per jaar; 2e ener
zijds het hoofdbestuur en anderzijds vertegenwoor
digend van afdelingen en regio's: dit geschiedt ten 
minste één maal per jaar; 3e de Kamerfrakties het 
hoofdbestuur en vertegenwoordigers van de lande
lijke werkgroepen gezamenlijk: dit geschiedt ten 
minste één maal per jaar. 

31: Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden een groep 
van drie tot vijf leden aan, waarvan ieder ten aanzien 
van één of meer werkgroepen koördinerend en sti
mulerend optreedt. Deze hoofdbestuursleden brengen 
gezamenlijk van hun werkzaamheden verslag uit aan 
het hoofdbestuur en desgevraagd aan de algemene 
ledenvergadering. 

33-2: De funktie van het hoofdbestuur wordt in dit ge
val (na een motie van wantrouwen) waargenomen door 
de voorzitters van de negen qua ledental grootste af
delingen, met dien verstande dat de funktie van pen
ningmeester wordt ulgeoefend door de kaskommissie 
tot het tijdstip waarop een nieuwe penningmeester in 
funktie treedt. Het waarnemend hoofdbestuur moet 
bitmen een termijn van drie maanden nieuwe hoofdhe
stuursverkiezingen houden. Het waarnemend hoofdbe
stuur geeft van de verdeling van de funkties zo spoe
dig mogelijk kennis aan de leden. 

24-7: De sekretaris politiek heeft ten minste tot taak de 
koördinatie van de politieke aktiviteiten van het hoofdbe
stuur, het onderhouden van kontakten met de Kamerfrakties 
en andere politieke groeperingen. Hij brengt één maal per 
jaar verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 
24-8: De sekretaris programma heeft ten minste tot taak 
zorg te dragen voor de kontinuiteit van de programmatische 
aktiviteiten van D'66, in samenwerking met de programma
kommissie. 
24-9: De koördinator raads- en statenfrakties heeft tot taak 
het koördineren van de aktiviteiten van de raads- en staten
frakties. 
24-10: De koördinator publiciteit heeft de verantwoordelijk
heid voor alle interne en externe kommunikatie van de par
tij, met uitzondering van wat betreft de Kamerfrakties en 
de bij uitstek politieke voorlichting. 

25-1: Ieder lid van D'66 kan zich zelf of een ander lid, 
mits dit zich daartoe bereid verklaart, kandidaat stellen 
voor het dagelijks bestuur. 
25-2: Ieder lid van een regio kan zich zelf of een ander lid 
van die regio, mits dit zich daartoe bereid verklaart, kan
didaat stellen als regio-hoofdbestuurslid. 

"kandidaatstelling" vervangen door "kandidaatstelling voor 
het dagelijks bestuur"; 
"drie weken" vervangen door "vier weken". 

"kandidaatstelling" vervangen door "kandidaatstelling voor 
het dagelijks bestuur". 

"hoofdbestuur" vervangen door "dagelijks bestuur". 

Een hoofdbestuurslid is slechts één maal onmiddellijk her
kiesbaar. 

Vervalt. 

1e en 2e vervallen. 
De voorgestelde tekst luidt: 
30-c: de organisatie van openbaar tussentijds overleg tus
sen de Kamerfrakties, het hoofdbestuur en vertegenwoordi
gers van de landelijke werkgroepen gezamenlijk; dit ge
schiedt ten minste één maal per jaar. 

Vervalt; wordt artikel pro memorie. 

De dagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld door het 
dagelijks bestuur, dat binnen drie maanden de algemene 
ledenvergadering bijeen roept om een nieuw dagelijks be
stuur te kiezen. De regio's kiezen binnen drie maanden hun 
nieuwe regio-hoofdbestuursleden, die tegelijk met het 
nieuwe dagelijks bestuur in funktie treden. 

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA 

9 



34: Als de plaats van de voorzitter, de vice-voorzitter, de 
sekretaris of de penningmeester tussentijds vakant komt, 
wijst het hoofdbestuur uit zijn midden een opvolger aan 
totdat tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergade
ring door verkiezing in de vakature wordt voorzien. Als 
de plaats van enig ander hoofdbestuurslid tussentijds 
vakant komt, wordt tijdens de eerstvolgende ledenver
gadering een opvolger gekozen. 

77-1: De adviesraad is een bijeenkomst van regionaal geko
zen leden, die adviserende uitspraken kan doen over vraag
stukken van landelijk politieke en organisatorische aard. 

:,.H (Een ~rn~tiefjs, dat de-adviesraad bindende adviezen aan 
' het hoofdbestuurJ~an geven). 

77-2: De adviesraad neemt zijn besluiten met enkelvoudige 
meerderheid. (Alternatieven: a. met tweederde meerder
heid' (0) de advièzen aa.h< het hoofdbe'stuur zijn bindend als 
ze mèttweederde meerderheid tot stand komen). 
77-3: De adviésraad kan besluiten het hoofdbestuur op te dra
gen een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. (Alter
J!a..t.i.ef: Dit kan slechts als het besluit met tweederde nieer-·· 
derheid van stemmen is genomen). 
78-1: De adviesraad bestaat uit vijftig leden. Deze worden 
tijdens regiokongressen gekozen door middel van een schrif
telijke stemming volgens de methode beschreven in bijlage 
C van het huishoudelijk reglement. Wternatief: De advies-
raad bestaat uit tachtig of honderd leden). w 

78-2: Elke regio kiest tijdens een regiokongres één lid van 
de adviesraad. De overige leden van de adviesraad worden 
eveneens door de regio's gekozen, zodanig dat het aantal 
van de overige leden dat een regio mag kiezen, evenredig is 
met het aantal leden in de regio. De verdeelsleutel wordt 
telkens in de maand januari vastgesteld door het hoofdbe
stuur. Elk regiobestuur kan binnen een maand nadat hem de 
verdeelsleutel ter kennis is gebracht in beroep gaan bij de 
geschillenkommissie. (Alternatieven: Wanneer de advies
raad bestaat uit tachtig ·ó-f lio!ldei·d leden, kiest elke regio 
minimaal twee, drie of vier leden en wordt de rest evenre
dig verdeeld). 
78-3: Als de vaststelling van de verdeelsleutel aanleiding 
geeft tot wijzigingen in de samenstelling van de adviesraad, 
dan treden deze wijzigingen in werking direkt nadat de regio 
die meer leden mag afvaardigen naar de adviesraad, deze 
leden heeft gekozen tijdens een regiokongres en nadat het 
regiobestuur op de daarvoor bestemde formulieren dit ter 
kennis heeft ge bracht van het hoofdbestuur. 
78-4: Eventuele restzetels bij de verdeling van de overige 
leden van de adviesraad worden toegekend aan de regio's 
met de hoogste absolute rest. 
78-5: De leden van de adviesraad worden gekozen voor een 
periode van één jaar en zijn maximaal twee keer onmiddel
lijk herkiesbaar. Ten allen tijde kan een regiokongres een 
motie van wantrouwen aannemen tegen één of meer van zijn 
vertegenwoordigers in de adviesraad. Daarop moet dit lid 
of moeten deze leden onmiddellijk aftreden. Wanneer na een 
motie van wantrouwen de hele afvaardiging van een regio 
moet aftreden, dan neemt de regiovoorzitter zijn taak waar 
tot het eerst volgende regiokongres. 

Als de plaats van een lid van het dagelijks bestuur tussen
tijds vakant komt. wijst het hoofdbestuur uit zijn midden 
een opvolger aan totdat tijdens de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering door verkiezing in de vakature wordt 
voorzien. Als de plaats van een regio-hoofdbestuurslid 
tussentijds vakant komt kiest de regio tijdens zijn eerst
volgende kongres een opvolger. 

I 
~rnatief: 78-6: Het lidmaatschap van de adviesraad is 
? verenigbaar met enig andere partijfunktie of het zitting 
hebben in een vertegenwoordigend lichaam, behalve: a. het 
lidmaatschap van een afdelingsbestuur, b. het lidmaatschap 
van de gemeenteraad van een gemeente met minder dan 
honderdduizend inwoners. . 
Funkties die niet in het huishoudelijk reglement zijn gere
geld gelden niet als partijfunktie). 
79-1: De adviesraad kiest een voorzitter, die tot taak heeft 
de vergadering te leiden. De verkiezing vindt schriftelijk 
plaats volgens de methode van bijlage D van het huishoude
lijk reglement. De voorzitter blijft stemgerechtigd indien 
hij deel uitmaakt van de adviesraad. 
79-2: De adviesraad kiest uit zijn midden een vice-voorzit
ter, die tot taak heeft de voorzitter bij diens afwezigheid te 
vervangen. De verkiezing geschiedt volgens de methode van 
bijlage D van het huishoudelijk reglement. 
80-1: De adviesraad komt ten minste vier keer per jaar bij
een; hiervoor draagt het dagelijks bestuur zorg. 
80-2: Daarnaast kan de adviesraad binnen één maand bijeen 
worden geroepen door: a. één van de Kamerfrakties, b. op 
verzoek van twintig procent van de leden van de adviesraad, 
c. op verzoek van vijf procent van de leden, mits niet een
derde afkomstig is uit dezelfde afdeling, d. op verzoek van 
tien afdelingen, mits deze over ten minste drie regio's zijn 
verspreid, f. op verzoek van een regiokongres. 
Het bijeen roepen van de adviesraad is een taak van het 
dagelijks bestuur. 
80-3: Het dagelijks bestuur maakt de agenda van de vergade
ring ten minste acht dagen van te voren bekend aan de leden 
van de adviesraad en aan de afdelingen. 
80-4: De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van de 
adviesraad. Op de agenda staan in de eerste plaats de pun
ten van de indieners van het verzoek om de adviesraad bij
een te roepen. Voor zover naar het oordeel van de raad mo
gelijk en wenselijk is, kunnen tijdens de vergadering na af
handeling van de eerst genoemde agendapunten andere pun
ten aan de orde komen. 
81: Bij een vergadering van de adviesraad moeten door een 
vertegenwoordiger uit hun midden vertegenwoordigend zijn: 
a. het dagelijks bestuur, b. het hoofdbestuur, door een lid 
dat geen deel uitmaakt van het dagelijks bestuur, c. de 
Eerste-Kamerfraktie, d. de Tweede-Kamerfraktie, e. de 
rapportagekommissie. 
82: De vergadering van de adviesraad regelt zijn eigen orde, 
met dien verstande dat a. de in artikel 81 genoemde verte
genwoordigers het recht hebben aan de beraadslagingen deel 
te nemen, b. alvorens de raad tot stemming overgaat, de 
overige aanwezige leden van D'66 het recht hebben hun 
standpunt uiteen te zetten. 

HOOFDSTUK ZEVEN: AFDELINGEN ---------------------------------
86: De afdeling heeft een bestuur van ten minste drie leden, 
dat direkt wordt gekozen in een schriftelijke stemming in 
de afdelingsvergadering. 

1

93-1: Een regio verenigt de leden woonachtig binnen het door 
het hoofdbestuur voor de regio vastgestelde gebied. 
93-2: De algemene ledenvergadering is bevoegd in de gren
zen van de regio's wijzigingen aan te brengen. 
93-3: Het regiokongres wordt gevormd door de leden binnen 
de regio en is het hoogste orgaan van D'66 in een regio inza-
ke alle aangelegenheden op regionaal politiek en organisato-
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86-1: het bestaande artikel 86. 
86-2: De afdeling heeft een vertegenwoordiger in de regio
vergadering, die direkt wordt gekozen in een schriftelijke 
stemming in de afdelingsvergadering. Hij kan worden be
schouwd als lid van het afdelingsbestuur. 

I 
risch terrein, voor zover die niet door statuten of het huis
houdelijk reglement aan andere organen zijn opgedragen. 
93-4: Het regiokongres komt ten minste eenmaal per jaar, 
uiterlijk vijf weken voor een algemene ledenvergadering bij
een, ter voorbereiding daarvan. 
93-5: Voorts wordt het regiokongres ter behandeling van 
één of meer aangegeven onderwerpen binnen zes weken bij-



een geroepen op verzoek van: 
a. de provinciale statenfraktie, 
b. ten minste drie afdelingen, 
c. de regiovergadering. 

'93-6: Ieder lid kan tot de aanvang van het regiokongres moties 
indienen betreffende de agenda en de agendapunten. Deze mo
ties moeten mede zijn ondertekend door ten minste vijf ande
re leden van de regio. 
93-7: Het regiokongres kiest: a. het regiobestuur, b. het 
regio-hoofdbestuurslid volgens de methode van bijlage D van 
het huishoudelijk reglement, c. haar vertegenwoordigers in 
de adviesraad volgens de methode van bijlage C van het huis
houdelijk reglement. 
94-1: Het regiobestuur bestaat uit vijf leden, waarvan de 
voorzitter de sekretaris en de penningmeester in funktie 
worden verkozen volgens de methode van bijlage C van het 
huishoudelijk reglement. De overige leden worden gekozen 
volgens de methode van bijlage D van het huishoudelijk re
glement. 
94-2: Het regiobestuur heeft tot taak de organisatie van akti
viteiten op regienaai nivo, waaronder de organisatie van 
regiokongressen en regiovergaderingen. 
94-3: Een lid van de regio kan zichzelf of een ander lid, 
mits dit zich daartoe bereid verklaart, kandidaat stellen als 

De kandidaat die de absolute meerderheid van de geldig uit
gebrachte stemmen heeft verworven, is gekozen. 
Indien geen van de kandidaten de absolute meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen heeft verworven, is degene 
gekozen die de meeste van de geldig uitgebrachte stemmen 
heeft verworven, met dien verstande dat de termijn waar-

l 
regiobestuurslid. 
94-4: De regiovergadering wordt gevormd door de vertegen
woordigers van de afdelingen en door het regiobestuur. Zij 
heeft tot taak de kommunikatie te bevorderen tussen de afde
lingen onderling en tussen de afdelingen en het regiobestuur. 
Zij geeft adviezen over vraagstukken van regionaal politieke 
en organisatorische aard. Zij komt ten minste zes keer per 
jaar bijeen en wordt voorgezeten door de regiovoorzitter. 
95-1: De kandidaatstelling voor regio-hoofdbestuurslid en 
voor regionaal vertegenwoordiger in de adviesraad kan ge
schieden tot de aanvang van het regiokongres tijdens hetwelk 
de verkiezing plaatsvindt. 
95-2: Bij een regiokongres en een regiovergadering moeten 
het regio-hoofdbestuurslid en één van de vertegenwoordigers 
in de adviesraad aanwezig zijn. 
95-3: Wanneer het regiokongres een motie van wantrouwen 
aanneemt tegen zijn regio-hoofdbestuurslid, dan treedt deze 
onmiddellijk af. Op voordracht van het regiobestuur benoemt 
het regiokongres staande de vergadering een vervanger die 
in funktie blijft totdat tijdens het eerstvolgende regiokongres 
een opvolger wordt gekozen. 
96: Het regiokongres stelt zijn eigen reglement vast, voorzo
ver dit niet in strijd is met het bepaalde in statuten en het 
huishoudelijk reglement. 

voor hij is verkozen is verstreken op de eerstvolgende bij
eenkomst van het tot kiezen gerechtigde orgaan, tijdens de
welke nieuwe verkiezingen mogelijk zijn. 
Een lijst met kandidaten in volgorde volgens het op hen uit
gebrachte aantal geldige stemmen wordt zo spoedig moge
lijk bekend gemaakt. 

BIJLAGE C 

Toevoegen: 
Deze methode kan ook worden gebruikt voor het kiezen van 
een groep personen. In dat geval: 1e moet in de verwijzing 
naar artikel 1-2 van bijlage A "hoofdbestuur" worden ver
vangen door "het orgaan dat de verkiezingen organiseert". 

De algemene ledenvergadering van D'66 - in Utrecht bijeen 
op zaterdag 24 november 1973 - draagt het hoofdbestuur op 
in afwachting van de koninklijke goedkeuring van de wijzi
ging van de statuten, voorbereidingen te treffen die het mo-

2e is het niet noodzakelijk dat de kandidaat die de eerste 
plaats op de lijst vervult de absolute meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald. ~e zijn die kandi
daten verkozen die de eerste x plaatsen op de lijst bezetten, 
als x het aantal te vervullen plaatsen is. 

gelijk maken dat onmiddellijk na de koninklijke goedkeuring 
de vandaag bepaalde struktuurwijzigingen kunnen worden ge-
effektueerd; J.. { vJ 
en gaat over tot de orde van de dag. , ~~· <-· ·.c 

Kongresstuk 8 

Rapport ter ondersteuning van de diskussie 
over onze doelstellingen en uitgangspunten 

TEN GELEIDE 
Tijdens de algemene ledenvergadering in Breda werd een 
motie aangenomen (motie 3A4. ook motie-Ten Brink ge
noemd) waarin om een nieuw basisprogramma wordt ge
vraagd. Het beleidsplan 1971-1975 wordt verouderd ge
noemd. onder meer door het sindsdien verschijnen van het 
rapport van de Klub van Rome. gevolgd door het advies van 
de kommissie-Mansholt. Opgemerkt wordt, dat met name 
in dit advies een problematiek aan de orde wordt gesteld van 
een zodanig gewicht. dat "een nieuwe formulering. her
ziening en uitbreiding \'an de doelstellingen' noodzakelijk is 
geworden. 
Tijdens deze algemene ledem·ergadering werd ook een (door 
de Kamerfrakties ingediende) motie aangenomen (motie 
3A1) waarin een uitwerking \'an het beleidsplan wordt be
pleit tot een ontwikkelingsplan op middellange termijn dat 
"een perspektief moet bieden voor een leefbaar Nederland 
als reaktie op de zorgelijke anal~·ses van de eindigende aar
de". 
Van de algemene ledem·ergadering in Den Bosch (mei 1972) 
dateert nog een motie waarin wordt gevraagd om een samen
voeging van programma en beleidsplan in die zin dat het 

programma in gekomprimeerde vorm als preambule kan 
dienen voor een periodiek te herzien beleidsplan. Beide 
stukken gezamenlijk zouden dan voortaan als programma 
worden aangeduid. 
Het hoofdbestuur was van mening, dat bij de uitwerking van 
de twee moties de aanpak vanuit twee kanten zou moeten ge
schieden. Enerzijds zou moeten worden getracht vanuit een 
kijk op de politiek in totaal een visie op middellange termijn 
te ontwikkelen, anderzijds zouden vanuit de diverse deel
gebieden. beleidsplan en Keerpunt 1972 onder de loupe wor
den genomen en zo nodig grondig worden gereviseerd. 
Ten behoeve van de "integrale" aanpak besloot de program
makommissie een centrale werkgroep in te stellen, terwijl 
in deze zin voorts werkgroepen landelijke politiek bezig 
zouden zijn. als uitvloeisel van een amendement op motie 
3A4 om zoveel mogelijk leden van de partij bij de uitwerking 
te betrekken. Voor de aanpak vanuit de diverse deelgebieden 
zouden de landelijke werkgroepen (weer) in aktie moeten 
komen. Tot inkongruente resultaten zou deze procedure 
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niet behoeven te leiden daar alle werkgroepen over dezelfde 
basisgegevens beschikken. 
Volgens motie 3A4 zou het nieuwe basisprogramma vóór de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering in ontwerp gereed 
moeten zijn, terwijl een in Breda door het hoofdbestuur 
overgenomen amendement op het politieke jaarverslag een 
programmakongres in het najaar van 1973 in het vooruit
zicht stelt. Niettemin was men ten kongresse het er uitein
delijk over eens, dat op een zo korte termijn geen voldragen 
stuk zou kunnen worden afgeleverd. Tijdens de volgende 
algemene ledenvergadering zou bovendien de herstrukturering 
van de partij de aandacht moeten krijgen omdat wegens tijds
gebrek dit onderwerp in Breda was blijven liggen. 
Men ging akkoord met de gedachte het programmakongres 
naar februari 1974 te verschuiven (tijdig vóór de Statenver
kiezingen) en als aanzet hierop tijdens de algemene leden-

vergadering in november een diskussie te houden over doel
stellingen en uitgangspunten. Deze diskussie zou dan tevens 
kunnen dienen als een kader voor het tevens aan de orde te 
stellen landelijk deel van het provinciaal programma. 
Dit rapport is bedoeld deze diskussie tijdens de komende 
algemene ledenvergadering en de daaraan voorafgaande regie 
kongressen te ondersteunen. Het is het resultaat van een 
aantal bijeenkomsten van de centrale werkgroepen en van 
een dag-lange gedachtenwisseling van deze groep met de 
landelijke werkgroepen en werkgroepen landelijke politiek. 
Een diskussiestuk is nog lang geen basisprogramma. maar 
het kan wel een belangrijke stap in die richting zijn. Dit is 
het geval wanneer de algemene ledenvergadering op 24 no
vember aan de hand van dit stuk er in slaagt zich in duide
lijke zin over de politieke koers van D'66 uit te spreken. 

HOOFDSTUK EEN: VERANTWOORDING 

D'66 ontstond als reaktie op een verouderd maatschappelijk 
bestel en een slecht funktionerend politiek systeem. Dat be
stel en dat funktioneren waren derhalve het eerste aktieter
rein van D'66. Dáárop richtten zich onze belangrijkste doel
stellingen, dáárvoor gaven we zeer gedetailleerd middelen 
aan. Onze keuzen met betrekking tot de politieke problemen 
van elke dag leidden wij als het ware af van onze doelstel
lingen op beide primaire aktieterreinen. Omdat wij hadden 
gekozen voor een doorbreking van het oude bestel, ons ver
zet juist richtten op het onmondig houden van de burger, de 
paternalistische elementen in het bestel, het verstarrende 
effekt van beslissingen van een overheid die wordt gezien 
en zichzelf ziet als "hoge autoriteit", waren die keuzen in 
het algemeen progressief, toekomst gericht, niet beïnvloed 
door de wens verworven posities te beschermen. 
Deze aktieterreinen zijn nog steeds belangrijk en worden in 
het licht van de nieuwe ontwikkelingen zelfs steeds belang
rijker. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben ons voorts ge
konfronteerd met nieuwe aktieterreinen, die buiten of beter 
naast de hiervoor genoemden liggen: de problematiek van de 
Klub van Rome en alles wat daarmee samenhangt. 
Het rapport "De grenzen van de groei" heeft bij velen de 
ogen geopend voor de gevaren van onbelemmerde exponentiële 
groei (versneld toenemende groei), die zo kenmerkend is 
voor de maatschappelijke orde die wij thans kennen. Ondanks 
talrijke onvolmaaktheden, ondanks het buiten beschouwing 
laten van sociale ontwikkelingen, blijft de voornaamste waar
schuwing van het rapport overeind staan: als gevolg van 
technische en maatschappelijke "vertragingen" in de reakties 
van de mens op veranderde omstandigheden, zet de exponen
tiële groei zich te lang voort. Als wij niet ingrijpen zullen 
wij daarom op de grenzen van de eindige aarde stuiten: ver
nietiging van het milieu, volledige uitputting van grondstof
fen, akkuut tekort aan bouwland. Lang tevoren zullen deze 
grenzen zich in de vorm van maatschappelijke knelpunten 
manifesteren: onvrede. sabotage. oorlogen om grondstoffen, 
hongersnood. Gekonfronteerd met dit sombere perspektief 
moet een politieke partij zich bezinnen; met alle (beschei
den) middelen die haar ten dienste staan te zoeken naar, in 
konkrete maatregelen vertaalbare. oplossingen die erop zijn 
gericht deze noodlottige ontwikkeling te keren. Dat betekent 
een poging doen om de fundamentele oorzaken op te sporen 
en aan te pakken. 
Te vaak wordt bij het opdoemen vanknelpunten gegrepen naar 
de methode van grensverlegging (de houding van: tegen die 
tijd vinden ze er wel wat op). Men neemt de direkte gevolgen 

weg. Het probleem wordt minder gevoeld maar bestaat nog 
en doet zich elders of op een ander tijdstip in verhevigde 
mate gelden. 
De noodzaak tot fundamentele maatregelen is in Nederland in 
versterkte mate aanwezig. Wij moeten daarbij bedenken dat 
ons land met zijn grote bevolkingsdichtheid, gelegen aan de 
mond van een aantal vervuilde Europese rivieren, met Japan 
en de Verenigde Staten, onder de grootste druk staat van 
milieu- en planologische verwoesting. Als in dit verband de 
term "gidland" wel eens wordt gebruikt, komt dit niet zo zee 
voort uit een pedagogisch kompleks, maar uit bittere nood
zaak. 
D'66 heeft als zijn mening uitgesproken, dat ekonomische 
groei als een autonome maatschappelijke doelstelling moet 
worden afgezworen. Dat heeft nogal wat gevolgen. Zo zal 
moeten worden aangegeven hoe in konkreto produktie- en 
konsumptiepatronen kunnen worden verschoven, zodat de na
druk niet meer valt op "hoe meer hoe beter", maar op wat 
in het spraakgebruik wordt aangeduid met de term "welzijn" 
(de kwaliteit van het totale bestaan). In dit verband wordt we: 
eens de term "versobering" gebruikt, maar dat is een term 
die past in het huidige welvaartsdenken. waarvan wij nu juist 
af willen. 
Ten aanzien van de tot nu toe autonome ontwikkeling van de 
technologie betekent het dat politieke kriteria zullen moeten 
worden geformuleerd ter besturing van deze ontwikkeling. 
De erkenning dat de ekonomische groei niet de grote oplos
ser van alle problemen is en dat de exponentiële groei niet 
kan voortgaan, vormt voorts, naast andere argumenten een 
extra argument om haast te maken met een rechtvaardiger 
inkomensverdeling, zowel in Nederland als in de wereld. 
Kort gezegd impliceert het dat wij essentiële voorwaarden 
zullen moeten formuleren die tot een andere (ekonomische) 
ordening van de maatschappij zullen leiden. Om die tot .stanc 
te brengen zullen in een aantal sektoren tijdelijk, maar mis
schien ook blijvend, diepgaande overheidsingrepen nood
zakelijk zijn. Dergelijke ingrepen zullen alleen kans van sla 
gen hebben als ze worden gedragen door grote delen van de 
bevolking (een extra argument ten gunste van demokratise
ring). Dit betekent niet, dat met het nemen van (inleidende) 
maatregelen zou moeten worden gewacht tot de achterstand 
op het gebied van demokratisering is ingehaald. Wel dwingt 
het tot versnelling van het demokratiseringsproces, ook al 
zullen daardoor spanningen tussen centraliserende en de
centraliserende krachten optreden. 

HOOFDSTUK TWEE: HET POLITIEKE KRACHTENVELD 

Macht en gezag 

Als wij politiek bedrijven. houden wij ons bezig met het 
ordenen van de samenleving op zo'n manier. dat iedere 
burger daarin zoveel mogelijk tot het geluk van de anderen 
en van zichzelf kan bijdragen. Deze ordening brengt een 
verdeling met zich mee van taken. van rechten en plichten. 
van vrijheid en gebondenheid. Hiermee hangen de gezags
verhoudingen samen. 
Tot op de dag van vandaag wordt er gezag gevestigd op basis 
van geweld. ouderdom. O\'eren·ing. religie. rijkdom en 
kennis. Zij aan wie weinig of niets van deze machtsfaktoren 
is toebedeeld - door hun fysieke konstitutie. door hun leef
tijd. door hun ouderlijk milieu of ras. door hun godsdienstige 
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of levensbeschouwelijke overtuiging, door hun armoede of 
door hun onwetendheid - verkeren daardoor buiten hun 
schuld in een minderwaardige positie: hun aandeel in de 
taakverdeling, hun rechten en hun vrijheid zijn van onder
geschikt belang; de gelegenheid tot gelukkig zijn of maken 
wordt hun amper geboden. 
Nog steeds zijn er grote aantallen van dergelijke machte
lozen. Op de verbering van hun positie behoort de politieke 
aktiviteit ten minste te zijn gericht. De notie dat de macht
hebber zijn gezag behoort te ontlenen aan het mandaat van 
degenen over wie de macht wordt uitgeoefend en derhalve 
de praktijk van de machtsuitoefening voortdurend moet wor
den getoetst, is een elementaire notie van demokratie. Het 
introduceert voor een politieke partij (dat is een ver za. 



meling mensen die zich heeft Vérenigd op een aantal samen
hangende voor stellen voor ordening van de samenleving) de 
noodzaak een precies omschreven konscptie te hebben over 
de verdeling van de macht en de spelregels voor uitoefening 
van macht, als ook de noodzaak haar ideeën over ordening 
van samenleving_ voortdurend te herwaarderen en te her
formuleren in het licht van de ontwikkelingen van en in de 
maatschappij, D'66 tracht aan beiden te voldoen. 

Demokratisering 
De verbetering van de situatie van de machtelozen, het tot 
stand brengen van een andere verdeling van de macht; het 
zijn niet anders dan twee mogelijke omschrijvingen van het 
begrip demokratisering. 
In het proces van demokratisering kunnen zes stadia worden 
onderscheiden: 
1. ageren; 
?.. onderhandelen; 
3. afspraken maken; 
4. indirekt kontroleren; 
5. direkt kontroleren; 
6. (mee)besturen J 

1-3: emancipatiefase 
4-6: decentralisatie

fase 

De diverse sektoren van onze maatschappij, c.q. de diverse 
maatschappelijke processen bevinden zich veelal in verschil
lende stadia van demokratisering_ Demokratisering is een 
dynamisch proces. Het kent zijn sprongen voorwaarts, maar 
ook zijn tegenslagen. 
Voorbeelden van maatschappelijke processen (sektoren) in 
verschillende stadia van demokratisering: 
agitatiestadium: kraakakties, milieugroepen, bezettingen; 
onderhandelingsstadium: nationaal: de Stichting van de Ar
beid internationaal: Verenigde Naties, UNCTAD; 
afsprakenstadium: kollektieve arbeidsovereenkomsten, re
geerakkoorden: 
indirekte kontrolestadium: het huidige parlementair- systeem, 
inspraakprocedures, kongressen van de meeste politieke par
tijen; 
direkte kontrolestadium: het D'66-plan voor personeelsraden, 
sommige fakulteitsraden van universiteiten; 
meebestuursstàdium: kleine sub-fakulteitsvergaderingen, 
referendumvarianten. 
Het ideaal-model van de zogenaamde participatiemaatschap
pij is de maatschappij waarin alle maatschappelijke proces
sen zich in de zesde fase bevinden. De realiteit gebied te 

~ 't erkennen, dat cffl'êfm on-bereikbaar ideaal is. Het is"soms 
( nietmógelijk steeds naar dat zesde stadium-te streven, 
~ pollÎs ook is het, ~elet-op 'de reikwijdte van de beslissingen 

niet e,eas-gewenst. 
Wij 'zien de ontwikkeling van de demokratie in hoofdzaak in 
drie richtingen: 
-de burgers moeten meer worden betrokken bij de politieke 
besluitvorming. Deze betrokkenheid kan onder meer worden 
bevorderd door hen in toenemende mate mede-verantwoorde
lijk te maken voor beleidsbeslissingen; 
-in steeds meer samenlevingsverbanden (school, bedrijf, 
buurt) moeten de bestuursmaatregelen aan de instemming 
van de betrokkenen worden getoetst (de demokratie houdt 
niet op bij het staatkundige); 
-de kwaliteit van de raadpleging van de burgers moet voort
durend worden verbeterd. Hieraan zitten twee kanten. De 
wijze waarop de raadpleging gestalte krijgt behoeft voortdu
rend verbetering: meer openbaarheid, meer informatie. De 
wijze waarop de burgers zijn toegerust, om raadpleging zin 
te doen hebben, vergt voortdurende verbetering: beter onder
wijs, betere motivatie. 

De participatiemaatschappij 
Ons uitgangspunt is de demokratisering te bevorderen in alle 
drie eerder genoemde richtingen en een hoge graad van 

daadwerkelijk medebestuur van de burgers te verwezenlij
ken: de participatiemaatschappij. 
Onze aktiviteiten zullen zich in de eerste plaats moeten rich
ten op het op gang brengen, dan wel versnellen van de eman
cipatiefase van het denwkratiseringsproces. waarin de mees
te maatschappelijke sektoren immers nog· verkeren. Het 
aktierecht, het onderhandelingsrecht (te denken ware ook 
aan bepaalde geihstitutionaliseerde vormen van bemidde-
ling en arbitrage) en het kontrakteringsrecht. moeten als 
(grond)rechten worden vastgelegd en uitgewerkt. Het ant
woord op de vraag of de demokratie in de toekomst een sta
biele en dynamische regeringsvorm zal zijn, hangt in belang
rijke mate af van het sukses van de demokratiseringsbewegir 
Als leidraad bij het zoeken naar wegen om de participatie
maatschappij te verwezenlijken geldt voor ons: 
GEEN BELEID ZONDER KONTROLE. Naast elk besturend 
orgaan in politieke en sociaal-ekonomische samenlevings
verbanden van zodanige omvang, dat het ondoenlijk is alle 
betrokkenen rechtstreeks bij alle besluitvorming te betrek
ken, hoort een kontrole-orgaan te bestaan, samengesteld 
uit door alle betrokkenen aangewezen vertegenwoordigers. 
Bij elke beleidsdaad moet tegenspel mogelijk zijn van dege
nen die zich naar zo'n beleidsdaad moeten richten; niet al
leen rechtens, maar ook materieel door toegankelijkheid 
van relevante informatie. 
GEEN DUBBELROLLEN. Vaak komt het voor dat iemand in 
verschillende funkties wordt betrokken in een aantal samen
hangende besluitvormingsprocessen. Een dergelijke opeen
hoping van funkties maakt de besluitvorming ondoorzichtig 
en dus moeilijk te kontroleren, scheept de dragers van dub
belrollen op met onderling tegenstrijdige, aan elk van de 
rollen verbonden eisen, en houdt deelneming van anderen te
gen (voorbeeld: een lid van gedeputeerde staten als bestuurs 
lid, vaak zelfs voorzitter, van provinciale raden of kommis
sies, die onder meer het kollege van gedeputeerde staten 
adviseren over onderwerpen op zijn terrein - een provincia
le jeugdraad bijvoorbeeld-). Het principe van onverenigbaar 
heid van funkties moet op het politieke terrein aanzienlijk 
worden uitgebreid en op het sociale en ekonomische terrein, 
waar het nog nauwelijks bestaat, versneld worden ingevoerd 
De norm van scheiding van uitvoerende, wetgevende (en 
kontrolerende) en rechtsprekende macht, valt zeker ook op 
dit terrein. 
HORIZONTAAL ORGANISEREN. Hoe groter een groep word· 
hoe kleiner de praktische mogelijkheden zijn om de groeps
leden via een demokratisch georganiseerde beslissingsproce 
dure tot hun recht te laten komen. In onze samenleving gaan 
we naar steeds grotere verbanden toe. Dit betekent dat be
sluiten worden genomen die steeds grotere groepen van men 
sen gelden. Horizontaal organiseren vermindert binnen een 
organisatorisch verband het aantal hierarchische nivo's en 
verkleint de machtsverschillen daartussen. Hierdoor wordt 
een strukturele voorwaarde voor decentralisatie geschapen 
en het verontrustende verschijnsel dat op een hoog nivo ge
detailleerde bindende beslissingen voor de lagere nivo's 
worden opgesteld kan ermee worden tegengegaan. 
Bij dit alles moet worden bedacht dat de ontwikkeling van de 
maatschappij, zeker als men die in een andere richting wil 
sturen, nooit volledig in de hand is te houden. Een harmoni
sche ontwikkeling in de richting van de participatiemaatscha 
pij is een droombeeld. Er zal zich wildgroei voordoen, som 
mige ontwikkelingen zullen snel gaan, andere stagneren. Al: 
praktisch middel tegen ernstige verstoringen van de gewens
te ontwikkelingsgang is het daarom goed in de gaten te hou
den dat voor elke kracht een redelijke tegenkracht aanwezig 
is en als dat laatste niet het geval is, de ontwikkeling daar
van bewust wordt gestimuleerd. Het Engelse begrip "coun
tervailing power" dekt eigenlijk het best wat hier wordt be
doeld. 

HOOFDSTUK DRIE: LEEFBAARHEID IN 
SAMENHANG MET DE EKONOMISCHE GROEI 

Klub van Rome-problematiek 
Zoals in hoofdstuk twee al is gesteld, heeft het rapport 
"Grenzen van de groei'' bij velen de ogen geopend voor de 
gevaren van een ongebreidelde groei van produktie eri bevol
king in de wereld. Het rapport houdt ons voor dat het milieu 
en de eindige voorraden aan de thans aangewende grondstof
fen en energiedragers absolute grenzen zullen stellen aan de 
totale produktiemogelijkheden in de wereld. Een tweede be-

langrijke konklusie is dat hoe langer wordt gewacht met het 
nemen van de juiste maatregelen, hoe moeilijker het wordt 
om aan het gevaar te ontkomen. De maatregelen moeten bo
vendien op veel maatschappelijke terreinen tegelijk aangrij
pen willen zij effektief zijn. 
In het hierna volgende willen wij voorlopig de omvang van d1 
bevolking even buiten beschouwing laten. Gegeven de beped 
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te aardse voorraden en het beperkte zelfreinigend vermogen 
van het milieu wordt het totaal van produktiemogelijkheden, 
die we in 't vervolg "produktieruimte" zullen noemen, be
paald door de mate waarin we milieuvriendelijk en/of grond
stoffen- en energiebesparend produceren en door de mate 
waarin we produktiemogelijkheden aanwenden om het milieu 
te zuiveren, om materialen opnieuw te gebruiken (recycling) 
en om vervangende grondstoffen en energiebronnen te vin
den. Met andere woorden de verdeling van de produktieruim
te beïnvloedt de uiteindelijke omvang van de produktieruim
te. Bovendien zijn er aan de produktieruimte absolute gren
zen gesteld door het zelfreinigend vermogen van het milieu 
en de beperkte voorraden van onvervangbare stoffen. We 
zullen dan ook de totale produktie-omvang en de samenstel
ling van die totale produktie veel zorgvuldiger moeten vast
stellen dan in het verleden. 

Afnemende welzijnsbeleving 
Naast deze klub van Rome-problematiek heeft de laatste ja
ren een ander (ermee in verband staand) verschijnsel een 
toenemende belangstelling gekregen. Dit verschijnsel kun
nen we omschrijven als een steeds minder grote toeneming 
van ieders totale individuele welzijnsbeleving bij elke verde
re groei van de (totale) produktie. Deze afnemende weizijns
beleving per toegevoegde eenheid produkt heeft verschillen
de oorzaken waarvan wij de volgende willen noemen Ten 
eerste een zekere mate van verzadiging met (traditionele) 
konsumptiegoederen; uiteraard treedt die verzadiging bij de 
hogere inkomensgroepen in sterkere mate op dan bij de lage
re, zodat er bij hen ondanks de toenemende verzadiging nog 
steeds veel onvervulde wensen zijn. 
Ten tweede een toenemende noodzaak om de nadelige effek
ten die zijn verbonden met een steeds grotere omvang van de 
produktie te kompenseren. Zo kunnen zwembaden (tot op ze
kere hoogte) het vies worden van het rivierwater kompense
ren, geluidsisolatiemateriaal het steeds toenemende lawaai. 
Deze "kompenserende produktie" is nodig om de nadelige 
invloeden van het milieubederf die worden veroorzaakt door 
een hoger produktienivo te kompenseren maar vergeleken 
met de situatie van vóór de produktietoeneming leveren zij 
geen eigen bijdrage tot het welzijn. 
Ten derde leidt de toenemende massaliteit van konsumptie 
voor de individuele konsument soms tot een daling van het 
aan die konsumptie verbonden genot Zo was bijvoorbeeld 
voor de individuele autobezitter het zondagse autoritje vroe
ger nog een echt feest. Tegenwoordig is het dat niet meer 
door het lange file-rijden Het totale welzijnsbeleven is dus 
niet evenredig toegenomen met het autobezit (produktie). 
Soms kan het gemiddelde welzijnsbeleven per auto weer een 
beetje worden opgevoerd door de verkeersvoorzieningen te 
verbeteren. De produktie van deze extra verkeersvoorzie
ningen kan men aangeven met de term "komplementerende 
produktie". (Het welzijnsbeleven komplementerende tot het 
vroegere gemiddelde nivo). We moeten hierbij aantekenen 
dat de noodzaak tot het verrichten van kompenserende en 
komplementerende produktie steeds sterker wordt gevoeld, 
omdat de groeiende produktie gepaard gaat met het opofferen 
van steeds schaarser wordende natuur. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de toeneming van het 
welzijnsbeleven per toegevoegde eenheid produktie tendeert 
steeds geringer te worden, omdat de waarde van de laatste 
restjes vrije en schone natuur (in termen van traditionele 
konsumptiegoederen) stijgt naarmate zij zeldzamer worden. 
Dit uit zich onder meer in een toenemende kompenserende 
en komplementerende produktie. (Deze kunnen overigens 
niet altijd het geleden verlies herstellen). 

Bewaking van de produktie-omvang 
We hebben nu twee argumenten opgesomd om de omvang en 
de samenstelling van de produktie veel zorgvuldiger dan 
voorheen te bewaken. Die argumenten zijn de klub van Rome
problematiek en de afnemende welzijnsbeleving per toege
voeg·de eenheid produkt. 
Bij de klub van Rome-problematiek gaat het om de afweging 
van de voordelen van de grotere produktie-omvang tegen de 
aan die produktie verbonden risiko's van uigeputte voorra
den en een vergiftigd milieu. De risiko' s die (nog net) aan
vaardbaar worden geacht moeten konkrete gestalte krijgen 
in goed gefundeerde vervuilings- en uitputtingsnormen. In 
de praktijk zullen deze risico's onvermijdelijk worden afge
wogen tegen de voordelen van de produktie. 
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De vervuilingsnormen kunnen de vorm aannemen van een 
maximale toegestane vervuiling in een (nader te bepalen) ge
bied. (Deze maximale dosis kán ook op nul worden gesteld). 
Door heffingen per eenheid uitgeworpen schadelijke stof aan 
de vervuilers in rekening te brengen kan men in de meeste 
gevallen de totale vervuiling binnen de maximaal toelaatba
re grenzen houden. Wanneer echter de betrokken goederen 
zeer prijsongevoelig zijn en bovendien niet via een ander 
produktieproces kunnen worden vervaardigd zal men zijn 
toevlucht moeten nemen tot verbods- en/of rantsoenerings
maatregelen. 
De uitputtingsnormen zijn een vertaling van de lengte van 
het tijdsbestek dat men beschikbaar acht om een alternatie
ve grondstof of energiebron te ontwikkelen. Tesamen met 
een schatting van de kosten die aan onderzoek en ontwikke
ling van zo'n nieuwe grondstof of energiebron zijn verbonden 
bepaalt dit tijdsbestek de hoogte van de heffing die aan de 
gebruikers van deze grondstof of energiebron moet worden 
opgelegd. Bij de vaststelling van de toegestane vervangings
termijn zullen naast Klub van Rome-overwegingen ook (steeds 
meer) handelspolitieke overwegingen een rol (gaan) spelen. 
In het algemeen zullen de heffingen een beperking betekenen 
van de voor konsumptie beschikbare goederen, daarentegen 
zullen de investeringsgoederen en de anti-vervuilingsgoede
ren een groter deel van de beschikbare produktieruimte voor 
zich opeisen. Bovendien, en daar gaat het in deze paragraaf 
om, zullen de geproduceerde goederen in het algemeen duur
der worden ten opzichte van de ongerepte natuur en andere 
niet geproduceerde goederen. Hetzelfde produktiebeperkende 
effekt moet worden verwacht van de heffingen die worden 
voorgesteld ter beperking van de produktie omvang op grond 
van het afnemend welzijn per toegevoegde eenheid produkt, 
waarover het volgende hoofdstuk handelt Mocht de totale 
produktie de beschikbare produktieruimte blijven overtref
fen, dan zal men zijn toevlucht moeten nemen tot verbods
bepalingen. 
Bij de beperking van de produktie-omvang op grond van de 
afnemende welzijnsbeleving per toegevoegde eenheid pro
dukt, gaat net erom de extra "netto-produktie", dat is de 
produktie verminderd met de hieraan verbonden noodzake
lijke kompenserende en komplementerende produktie, af te 
wegen tegen de milieu-overlast die deze produktie (toch nog) 
met zich meebrengt en die niet door de kompenserende en 
de komplementerende produktie kan worden geëlimineerd. 
Eigenlijk zou bij elk nieuw projekt deze afweging moeten 
plaatsvinden. Maar er is ook al veel gewonnen als in de eko
nomische politiek niet meer zou worden gestreefd naar een 
zo groot mogelijk nationaal inkomen, zoals dit thans wordt 
gemeten, maar dat hiervoor het nationale inkomen onder af
trek van de kompenserende en de komplementerende produk
te zou worden gekozen. Een nadeel is dat de kompenserende 
en komplementerende produktie alleen zeer arbitrair zijn 
vast te stellen, maar ons insziens is een arbitrair inkomens
begrip waarin op deze wijze rekening is gehouden met de 
daling van het welzijnsbeleven per toegevoegde eenheid pro
dukt te verkiezen boven een exakt inkomensbegrip, waarin 
hiermee geen rekening is gehouden. 

Bewaking van produktie-samenstelling 

Niet alleen de totale omvang van de produktie, maar ook de 
samenstelling van de produktie moet veel zorgvuldiger wor
den bepaald dan tot dusverre gebeurde. Als instrumenten 
denken we ook hier aan het marktmechanisme en dan rant
soeneringsmaatregelen 
Het koopgedrag van de kansurnenten is weliswaar geen vol
maakte maar ons insziens de beste graadmeter van de voor
keuren van de konsumenten. De aanwending van de produk
tiemiddelen zal dan ook zoveel mogelijk door het marktme
chanisme moeten worden bepaald. Een voorwaarde is dan 
wel dat de prijzen zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van 
de totale kosten. Onder totale kosten worden niet alle be
drijfskosten verstaan, maar ook alle kosten die door de over
heid (of derden) worden gemaakt ten behoeve van de voort
brenging van een produkt. 
De milieuheffingen kunnen worden beschouwd als een weer
spiegeling van de reinigingskasten of als een drempel met 
het uitgesproken doel een bepaald produktieproces te rem
men, om zodoende de uitworp van een giftige stof binnen de 
perken te houden. Het spreekt dan ook vanzelf dat deze mi
lieuheffingen naar verhouding van de vervuiling die de pro
duktie van elk afzonderlijk produkt met zich mee brengt, 



waar mogelijk moeten worden doorberekend in de kostprijs 
van elk afzonderlijk produkt. 
Afgezien van enige technische moeilijkheden kleven er prin
cipiële tekortkomingen aan de hier voorgestelde doorbereke
ning van de milieu- en grondstoffenheffingen. Sommige goe
deren kunnen zo prijsongevoelig zijn, dat de uitworp van 
giftige stoffen of het verbruik van schaarse grondstoffen on
voldoende worden geremd. hoe hoog de heffing ook is In 
dat geval zullen verbods- en rantsoeneringsrnaatregelen 
(helaas) de enige uitweg zijn. 
Een tweede probleem dat bij de doorberekening van de hef
fingen wordt opgeroepen betreft het elimineren van de onge
wenste effekten op de herverdeling van de personele inko
mens van de opgeroepen prijsveranderingen. Bij de formu
lering van het inkomensbeleid moet hieraan grote aandacht 
worden besteed. Te denken valt aan het per inkomensgroep 
(door middel van voor die groepen karakteristiek te achten 
konsumptiepakketten) toepassen van prijsindexeringen. Bo
vendien kunnen (inkomens- )subsidies worden uitgekeerd aan 
de lagere inkomensgroepen, die het hen mogelijk moeten ma
ken elementaire, maar voor hen te duur geworden goederen 
te blijven kopen. Een inkomensverdeling die grote sociale 
spanningen oproept kan processen in werking stellen, die de 
verwerkelijking van de milieudoelstellingen in gevaar bren
gen. 
Bij de verdeling van de produktieruimte over de verschillen
de goederengroepen kunnen we echter niet volstaan met het 
hanteren van een (aangepast) marktmechanisme. Immers 
zowel de producent als de konsument wegen bij hun besluit
vorming slechts een beperkt aantal alternatieven af. Met 
name de maatschappelijke gevolgen van belangrijke verande
ringen in het produktie- en konsumptiepatroon als gevolg 
van hun beslissingen worden niet in hun beoordeling betrok
ken. En het zijn juist deze maatschappelijke gevolgen, die 
later zo'n dwingende invloed kunnen hebben op de verdeling 
van de produktieruimte over de verschillende goederen en 
op de omvang van de totale produktie. (Een voorbeeld is het 

massaal gebruik van de auto. De producent en de koper van 
de auto zullen zich in het algemeen niet laten leiden door 
overwegingen als bijvoorbeeld de negatieve effekten van het 
massale autogebruik op de planologie en de leefbaarheid van 
de binnensteden. Maar op hun beurt hebben deze invloeden 
op de planologie de auto tot een bijna onmisbaar gebruiks
voorwerp gemaakt). 
Vooral nu het tempo van de toepassing van nieuwe techni
sche kennis zo enorm hoog is geworden en de gevolgen daar
van zo onomkeerbaar, doet zich de behoefte gevoelen om 
een verantwoorde selektie te maken uit de produktiemoge
lijkheden die zich aan ons voordoen. Elke mogelijke toepas
sing van een belangrijke technische ontwikkeling zal in de 
toekomst mede moeten worden beoordeeld op zijn te ver
wachten maatschappelijke konsekwenties. In navolging van 
wat er op dit gebied in het buitenland al gebeurt (Verenigde 
Staten, Engeland, West-Duitsland) zou een (overheids-) 
instelling moeten worden geschapen die deze "technology 
assesment" (wellicht te vertalen met "aspektenonderzoek") 
ter hand neemt. 
Tot slot nog enige opmerkingen over de geografische verde
ling van de produktieruimte. Doordat de geografische, eko
nomische en demografische omstandigheden over de wereld 
sterk uiteen lopen, is de produktieruimte plaatselijk sterk 
verschillend. In beginsel kunnen de milieu- en uitputtings
normen (denk aan de handelspolitieke overwegingen, die bij 
deze laatste een rol kunnen spelen) per gebied uiteenlopen. 
Hier doen zich spanningsvelden voor zoals tussen een gelijk
matige internationale en regionale inkomstenverdeling en de 
mondiale, dan wel landelijke behoefte aan ongerepte natuur
gebieden (Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de doorslagge
vende betekenis van de tropische regenwouden voor de zuur
stofcirculatie op onze planeet). Voordat deze problematiek 
echter zinvol kan worden aangevat, zullen meer gegevens 
beschikbaar moeten komen en zullen er internationale 
lichamen moeten komen met bindende bevoegdheden. 

HOOFDSTUK VIER: DE SOCIAAL-EKONOMISCHE ORDE 

(Door tijdgebrek is tot onze grote spijt dit hoofdstuk niet in
gevuld. Liever dan in grote tijdnood nog het één en ander 
bij elkaar te harken hebben wij gemeend dit hoofdstuk maar 
geheel open te laten en voor het, aan het eerstvolgende pro-

gramrnakongres aan te bieden, definitieve ontwerp-basis
programma in te vullen. Overigens is, zowel uit de tekst 
van hoofdstuk drie als uit hoofdstuk zeven wel een aantal 
hoofdlijnen omtrent dit onderwerp te konstrueren). 

HOOFDSTUK VIJF: MENTALITEITSVERANDERINGEN 

(Zie opmerking bij hoofdstuk vier). 

HOOFDSTUK ZES: POLITIEKE PLAATSBEPALING 

Er zijn veel politieke partijen die zich in wezen beperken 
tot het behartigen van groepsbelangen. Er zijn weinig par
tijen die van deze realiteit een pretentie maken. Integen
deel, men pleegt de ideeën waarvoor men staat tot alle sek
toren van het maatschappelijk leven door te denken en uit te 
breiden, een integrale visie op mens en maatschappij te ont
wikkelen. Op zich is daartegen geen bezwaar, het vergroot 
de mogelijkheden tot samenwerking tussen niet geheel gelijk 
gerichte groeperingen (bijvoorbeeld in een regering). Wel 
bezwaarlijk (want verstarrend) is het verschijnsel dat veel 
politieke programma's zijn ingebed in een gesloten systeem 
van waarden en dogma's, waardoor de integrale visie op 
mens en maatschappij plotseling iets sakraals krijgt en de 
programma's verworden tot blauwdrukken voor een betere 
maatschappij, aldus het proceskarakter van de maatschap
pelijke ontwikkeling miskennend. 
Sommige partijen zijn ontstaan doordat groepen burgers, 
die zich in een machteloze positie bevonden (zie hiervoor 
hoofdstuk twee onder "Demokratisering") zich hebben ver
enigd teneinde een rechtvaardiger aandeel in het maatschap
pelijk leven te verwerven: de emancipatiepartijen. Juist om
dat zij minder waren bevoordeeld en om de effektiviteit van 
hun akties te verhogen kozen zij zich leiders die zij ver
trouwden en in wezen blanko volmachten gaven (eigenlijk be
leid zonder kontrole: ) : een paternalistisch element in dit 
soort partijen. PvdA. KVP en ARP zijn in meerdere of 
mindere mate erfgenamen van emancipatiebewegingen van 
respektievelijk de arbeiders en ,·an religieuze groeperingen. 
Los van de vraag of emancipatiepartijen moeten voortbe
staan nadat de emancipatie is voltooid (men kan beweren 

dat de verdediging van de bereikte emancipatie een nieuw 
doel is) zit er in elk geval een element van "veroudering" 
in deze bewegingen omdat opvattingen en methoden uit de 
eigenlijke "strijdperiode" nog lange tijd hun stempel op de 
partijen met een emancipatie-historie blijven drukken. 
Gekonfronteerd met de emancipatiebewegingen veranderde 
ook het gezicht van de partijen die de belangen van de tradi
tionele machthebbers vertegenwoordigden. In niet onbelang
rijke mate werd de taktiek bepaald door het "redden wat er 
valt te redden" Men ging inzien (althans deed zich zo voor). 
dat er onrechtvaardige "bijverschijnselen" van de maatschap
pelijke ontwikkeling waren, die bijsturing behoefden. Men 
trachtte intussen zelf aard en tempo van de veranderingen 
te bepalen. Dit is nog steeds de taktiek van partijen die ge
vestigde belangen vertegenwoordigen. 
Logische volgende stap in deze ontwikkeling was het ont
staan van politieke bewegingen die zich niet inzetten voor 
de (politieke) emancipatie van bepaalde bevolkingsgroepen 
of de verdediging van gevestigde belangen, maar uitgaande 
van de politieke volwassenheid van de burger hun verzet 
richten op de trekken van paternalisme en geslotenheid in 
maatschappij en politieke struktuur. (Men zou provo het 
startpunt van deze stroming kunnen noemen). 
Waar staat D'66 nu als het gaat om de benadering van de 
twee reeds geschetste problemen, demokratisering en ont
wikkeling van een andere visie op ekonomische groei (hier 
even beperkt tot de noodzaak van een geïntegreerde milieu
beleid)? In de politieke diskussie houdt schematiseren het 
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gevaar in van vertekening van de werkelijkheid. Toch menen 
wij dat een globale indeling, aan de hand van de methodiek 
waarmee verschillende politieke stromingen deze problemen 
benaderen, de plaats van D'66 in het politieke krachtenveld 
van vandaag kan verduidelijkE:n. 
A. DE TRADITIONELE MACHTHEBBERS, DE BEZITTERS, 
DE GEZAGSGETROUWEN. 
Kenmerkende opvattingen (op de twee genoemde terreinen): 
Demokratie is een goede zaak. maar voornamelijk op staat
kundig terrein, niet te veel op andere terreinen (bedrijven, 
universiteiten, scholen). De problematiek van milieuveront
reiniging en uitputting van grondstoffen moet niet worden 
overdreven. De bescherming van de vrije, partikuliere, 
ondernemingsgewijze produktie, het partikwier initiatief, 
de konsumentenvoorkeur via het marktmechanisme, de be
staande vormen van ekonomische groei, tegen de machtsuit
breiding var, de overheid, heeft zeer hoge prioriteit. 
Beoordeling: Het streven naar een echte demokratische sa
menleving ontbreekt, waardoor met name de huidige wille
keurige machtsverdeling, machtskoncentraties (onder andere 
bij bestuurders van grote bedrijven en fondsen) gehandhaafd 
blijft. De milieu- en de grondstoffenproblematiek worden 
in het algemeen als ondergeschikte, snel te overkomen pro
bleempjes gezien, waardoor met name de bereidheid ont
breekt de overheid effektieve bevoegdheden te geven op dit 
terrein. De kollektieve sektor (onderwijs, sociale voorzie
ningen en dergelijke) dreigt achter te blijven. 
Aanhang: Deze opvattingen zijn terug te vinden bij de over
grote meerderheid van VVD, DS'70 en CHU, delen van KVP 
en ARP en bij de rechtse splinterpartijen. 

B. DE MAATSCHAPPIJ-OMWENTELAARS, DE REVOLUTIO
NAIREN. 
Kenmerkende opvattingen: Demokratisering van de gehele 
samenleving is in principe juist, oplossing van milieu- en 
grondstoffenproblemen is urgent. De overheid, als centrum 
van de macht, kan snelle oplossingen afdwingen. Verovering 
daarvan is zeer belangrijk. Alles moet onder strenge over
heictskontrole worden gebracht; partikulier initiatief is ver
dacht; nationalisaties zijn vereist; het marktmechanisme 
werkt slecht, vanwege de onrechtvaardige inkomens verde
ling en de macht van "het groot kapitaal"; de overheid moet 
derhalve onder parlementaire kontrole vast stellen (althans 
in hoofdlijnen) wat er zal worden geproduceerd. 
Beoordeling: De problemen van demokratisering en milieu
verontreiniging en grondstoffenschaarste worden gezien, 
maar het is de vraag of niet de verkeerde oplossingen wor
den aangedragen. De wens tot snelle "en dus" centraal gelei
de veranderingen komt ten dele voort uit diepgeworteld wan
trouwen tegen de traditionele machthebbers en/ of de nood
zakelijkerwijs paternalistische traditie van (met name) de 
arbeiders-emancipatiebeweging. Men konstateert bijvoor
beeld een stuk ongekontroleerde feitelijke macht bij banken 
en verzekeringswezen en kiest als middel voor de wèl aan
vaardbare doelstelling "onder kontrole brengen van de ano
nieme macht van financiële giganten", het ondoelmatige mid
del van de nationalisatie. Deze opvatting impliceert een 
sterke burokratie, de moeilijkheid om rekening te houden 
met de wensen van de konsument, de bemoeilijking van ef
fektieve parlementaire kontrole op de zich als een olievlek 
uitbreidende burokratisering, terwijl de milieu- en grond-

stofft:mproblematiek niet automatisch worden opgelost en de 
demokratisering de fakto bemoeilijkt. 
Aanhang: Deze opvattingen zijn terug te vinden bij CPN, PSP, 
delen van PPR en PvdA. 

C. DE VOORSTANDERS VAN DE PARTICIPATIEMAAT
SCHAPPIJ. 
Kenmerkende opvattingen: Demokratisering van de hele sa
menleving is noodzakelijk, oplossing van milieu- en grond
stoffenproblemen is urgent. De burger wordt voor vol aange
zien. Raadplegings- en medebeslissingsmogelijkheden moe
ten worden verruimd. De overheid behoudt de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid en de uiteindelijke kontrole ten aanzien 
van het maatschappelijk gebeuren. Waar en zo veel als mo
gelijk moet de keuzevrijheid van de burger, met name ten 
aanzien van konsumptie worden behouden. De maatschappe
lijke aktiviteiten moeten zoveel mogelijk worden verricht 
door, of in overleg met, de betrokken burgers, in gedemo
kratiseerde organisaties. De kansurnenten beihvloeden de 
produktie door middel van een aangepast en verbeterd prijs
mechanisme. De overheid stelt de kollektieve voorzieningen 
veilig. De ekonomische groei is ondergeschikt aan het stre
ven naar verzekering en waar nodig verbetering van de kwa
liteit van het totale bestaan (welzijn in het spraakgebruik). 
Zo groot mogelijke decentralisatie is gewenst. 
Beoordeling: De problemen van demokratisering en van 
milieuverontreiniging en grondstoffenschaarste worden ge
zien. Gepoogd wordt een samenleving tot stand te brengen 
waarin partikulier initiatief en over heirlsinitiatief evenals 
partikuliere verantwoordelijkheid en overheidsverantwoor
delijkheid elkaar aanvullen, een samenleving waarin de bur
gers meer gelegenheid tot de direkte deelneming in de be
sluitvorming krijgen dan bij de tweede pool, een samenle
ving waarin een machtsspreiding en machtsevenwicht be
staat tussen overheid en burgers, tussen bestuurders en 
leden van organisaties. Aan machtsspreiding wordt zo'n be
lang gehecht dat deze zelfs wordt toegepast als dit tot een 
zekere mate van inefficiency zou kunnen leiden. (bijvoor
beeld niet één uitvoeringsorganisatie voor aanvullende pen
sioenen maar meerdere door de spaarders beheerde pensi
oenfondsen). De goede funktionering van dit maatschappelij
ke bestel is in sterke mate afhankelijk van de opvattingen 
in stelling en vorming van de burgers (grote verantwoorde
lijkheid); een zwak punt of juist het sterkste? Op ekonomisch 
gebied vertoont dit bestel enige overeenkomst met het Joe
goslavisch stelsel. 
Aanhang: Deze opvattingen zijn terug te vinden bij de meer
derheid van D'66, grote delen van PvdA en PPR en sommi
gen uit de konfessionele partijen. D'66 is ontstaan als ui
ting van verzet tegen de situatie waarin de burger onmondig 
werd gehouden, zowel door allerlei gevestigde machten, 
die een gematigd beleid voorstaan dat mondjesmaat de nood
zakelijk gebleken maatregelen neemt (toestaat), als door 
de radikale maatschappij-omwentelaars, die menen geen 
tijd te hebben voor overleg met de burger. D'66 tracht de 
problemen van vandaag te benaderen vanuit de denktrant die 
past bij de participatiemaatschappij. Omdat wij deze me
thodiek ook herkenden en herkennen bij belangrijke delen 
van PPR en PvdA hebben wij gekozen voor samenwerking 
met deze partijen. Een nieuwe grote progressieve volkspar
tij moet deze opvattingen als uitgangspunt nemen. 

HOOFDSTUK ZEVEN: BIJLAGE 
In deze bijlage zal als illustratie een beeld worden gegeven 
van een mogelijke programmatische uitwerking van de ge
schetste hoofdlijnen. Omdat de aanpassing van het program-

ma en het beleidsplan door de werkgroepen nog niet is vol
tooid, moesten de voorbeelden beperkt blijven tot enkele 
terreinen. 

1. Doelstellingen van 0'66 
Voor ons land en - waar mogelijk - andere landen bij te dra
gen tot de geestelijke en materiële ontplooiïng van alle men
sen. ongeacht hun levensoyertuiging. maatschappelijke af
komst of sekse. Hiertoe wordt met name gestreefd naar een 
radikale demokratisering van de samenleving en een goed 
milieubeheer. De produktie \'an goederen en diensten is on-

dergeschikt aan deze doelstellingen. Demokratisering houdt 
naast de invoering van nieuwe bestuursregels voor de orga
nisaties van overheid en burgers onder meer in de totstand
koming van goed onderwijs, een goede gezondheidszorg en 
een billijke welvaartsverdeling. 

2. Toepassing met betrekking tot de demokratisering 
2. 1 DEMOKRATISERING BEDRIJFSLEVEN 
2~ï~ï~-iD.\·öër1iig-mëëië1ësïissingsreëbT(\·ëtorecht) voor de 
personeelsvertegenwoordigingen in de middelgrote en grote 
bedrij\·en \·oor alle ingrijpende besluiten en voor de benoe
ming \'an de direktieleden. 
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2. 1. 2. Invoering gekozen personeelsraden bij de overheids
diensten en -bedrijven met aan de overheidstaak aangepaste 
bevoegdheden. 
2. 1. 3. Regeling bedrijvenwerk van de vakverenigingen 
(recht op vrijheid van vereniging en recht op vrijheid van 



meningsuiting voor werknemers in de bedrijven). 
2.1. 4. Bevordering eksperimenten met werknemers-zelf
bestuur, waarbij de beheersrechten door de leden van de 
arbeidsorganisatie worden uitgeoefend en kapitaal op kon
traktuele basis wordt aangetrokken. Hierbij zou bij\·oor
beeld aan aandeelhouders alleen het recht kunnen worden 
gegeven invloed uit te oefenen op de bestllring \'an de onder
neming als zij zich gedurende langere tijd kontraktued aan 
de onderneming verbinden. In dit kontrakt moet ook worden 
vastgelegd op welke beleidsterreinen het bestuur aan hen 
verantwoording is verschuldigd. 
2. 1. 5. Bevordering eksperimenten met alternatieve werk
organisatievormen op basis van zo groot mogelijke indivi
duele en groepszelfstandigheid, zowel in het bedrijfsleven 
als bij de overheid. 
2. 1. 6. Regeling representativiteit van vakorganisaties 
(bijvoorbeeld kategorale organisaties) op grond van getals
verhoudingen. 
2. 1. 7. Hervorming publiekrechterlijke bedrijfsorganisa
ties. 

2. 2. DEMOKRATISERlNG SOCIALE FONDSEN (INKLUSIEF 
!~~Q0:~~§=)~!'J-VE:J1M<29!~§§!'!~~!~9} ______________ _ 
2 2 1 Invoering van het "pensioen- en spaarloonplan van 
D'66". 
2. 2. 2. Invoering van het "ziektekostenverzekeringsplan van 
D'66". 
D'66 wil de uitvoering van de nieuwe volksverzekeringen te
gen ziektekosten en tegen arbeidsongeschiktheid, de in te 
voeren aanvullende pensioenplicht en de toekenning van 
spaarloon in handen leggen van door de verzekerden of 
spaarders zelf aan te wijzen fondsen (keuzevrijheid), be
heerd door bestuurders die door dezelfde groepen worden 
gekozen. Deze fondsen moeten daarbij voldoen aan de door 
de overheid te stellen eisen van doelmatigheid en beheer. 

Uitvoering door meerdere fondsen is misschien minder ef
ficiënt dan uitvoering door één uit\·oeringsorganisatie onder 
staatskontrole. Dit aksepteren wij (tot bepaalde grenzen) 
teneinde een te grote machtsakkumulatie tegen te gaan (het 
gaat om het beheer van \'ele honderden miljarden guldens) 
en een betere demokratisering \'an de uit\·oering te verkrij
gen. 

2. 3. DEMOKRATISERING RUIMTELIJKE ORDENING EN W'öN1NGBEHEER __________________________________ _ 

z:·3~C-lll-sÏ)raak-van de bevolking bij de beleidsvoorberei
ding van ruimtelijke plannen met name bij stadsvernieuwing 
(geen beslissing door kolleges van burgemeester en wethou
ders en gemeenteraden over sloopplannen zonder inspraak 
van de wijkbewoners vóór af). De huidige inspraakmogelijk
heden achteraf (bezwaarschriften, beroep, hoger beroep) 
zijn onvoldoende en weinig effektief. Verder moet worden 
voorgeschreven dat bij belangrijke ruimtelijke projekten 
(bijvoorbeeld: bedrijfsvestigingen) de milieu-effekten open
baar worden gemaakt. 
2. 3. 2. Bevordering eigen woningbezit en gemeenschappe
lijk bezit van woningen; demokratisering woningbouwkorpo
raties (onder meer door afschaffing van de stichtingsvorm); 
vorming van bewonersvertegenwoordigingen per kompleks 
huurwoningen. 

ANDERE ONDERWERPEN VOOR DEMOKRATISERING VAN 
ïiïf:LkNG~-WAÄRONDER:-------------------------------

2~4~-öndërwifs _______ _ 

2. 5. Vrijheidsrechten 
Justitie 

2. 6. Huisvesting 
2. 7. Kultuur 

Hekreatie 
Sport 

2. 8. Staatsrecht 

nader uit te werken in 
definitief basisprogramma 

3. Toepassing met betrekking tot de inkomensverdeling 
3.1. MOTIVERING STREVEN NAAH INKOMENS- EN 
VEïRKiöGENSSPRËÏÖÏNG·-------------------------
3:-r~r~-:öë-öntpïööling-sïnogelijkheden van de burgers zijn, 
behalve van persoonlijke aanleg en vormingsmogelijkheden, 
sterk afhankelijk van de hoogte van de inkomens. Grote in
komensverschillen zijn daarom in een demokratische sa
menleving onaanvaardbaar. 
3.1. 2. De geringe ekonomische groei die in verband met de 
milieuproblematiek en de grondstoffenschaarste nog moge
lijk zal blijken te zijn, is waarschijnlijk vrijwel geheel no
dig voor de groei van de door D'66 gewenste kollektieve 
voorzieningen (zoals onderwijs). Verbetering van de inko
menspositie van achtergebleven groepen - zoals pensioen
trekkers, mensen met minimum-inkomens, vrouwen en 
jongeren - kunnen alleen dan tot stand komen als de reële 
inkomens van de hogere inkomensgroepen enigszins ach
teruitgaan, hetgeen tot een bepaalde inkomensnivellering 
leidt. 
3.1. 3. Om door middel van het prijsmechanisme de konsu
mentenvoorkeur goed tol zijn recht te laten komen is een 
inkom<•nsspreiding tlood~~;,kelijk: bij grote inkomensver
schillen worclt de voorkeur van de kousurnenten met kleine 
inkomens weggedrukt door lie van de kousurnenten met ho-· 
ge inkomt•ns. 

3. 2. VERGELIJKINGSBASIS 
'V'ëël-ruifè-cn--g,;-kJ;-ilZeëfövër inkomens bestaat omdat een 
verantwoorJc vers"elijkingshasis ontbreekt of niet wordt ge
bruikt (bijVOOr1JecJ::J: VCl'c;t•iijkP1\ \T.tn gedeeltelijke arbeidS
inkomenS mel elkaar. zoals sahris>Wil v:_n wcrkncètners en 
ambtenaren zonder de kosten en de hoogte van pcnsioe!LLl'l
spl'akl''l met_' ie tc~11en). Nodig is een goede vergelijkings
basis voor de inkomens en vermogens van werknemers. 
ambtenaren en zelfstandigen. Dit betekent onder meer: 1. 
de werkgeversbijdragen moeten worden opgenomen in de 
persoonlijke arbeidsbeloning: 2. de pensioenpremies en de 
pensioenaanspraken moeten worden meegerekend bij de be
paling van het arbeicjsinkomen: :l. er moet rekening worden 
gehouden met de fiskale cliskriminaties. zoals bij de pen
sioenpremies tussen werknemers en zelfstandigen (deze 
diskriminaties moeten uiteraard \·erdwijnen). 

3. 3. DOELSTELLINGEN 
3~3~ï~-Ëëpërkfnggrö1ë-inkomens\·erschillen: streven naar 
inkomensverdeling met \'erhouding tussen minimum en ma-

ximum netto-inkomen (van volwaó;senen in volledige dagtaak) 
van1:?. 
3. 3. 2. Binnen de grenzen van 3. 3.1. beloning van inspan
ningen bij de arbeid (rekening houdend met bezwarende om
standigheden). 
3. 3. 3. Wegnemen van belemmeringen in de persoonlijke 
ontplooiing van ieder. 
3. 3. 4. Terugdringen van de inflatie; besparingen bevorde
ren. 

3. 4. MIDDELEN 
3~rC-öiïdërwifsbeleid; zo groot mogelijk deelname-per
centage aan middelbaar en hoger onderwijs. 
3. 4. 2. Arbeidsmarktbeleid; 3. 4.1. en 3. 4. 2. hangen ten 
nauwste samen; door goede afstemming zal het ontstaan van 
grote schaarste in bepaalde beroepsgroepen worden voor
komen en daardoor zal een oorzaak van grote inkomensver
schillen worden weggenomen. 
3 4 3 Anti-monopoliebeleid: aanboel van hoog gekwalifi
ceerde arbeid mag niet worden beperkt door verenigingen 
van bepaalde beroepsbeoefenaren (broederschappen, orden, 
instituten en dergelijke). 
3. 4. 4. Openbaarheid inkomens. 
3. 4. 5. Toepassing overleg- en beslissingsprocedures (o
verheid, werkgeversorganisaties, werknemer sorganisa
ties, inklusief kategorale organisaties van bijvoorbeeld 
hoger personeel, zelfstandigenorganisaties. konsumenten
organisaties); hoger personeel opnemen in kollektieve ar
beidsovereenkomsten. 
3. 4. 6. Beïnvloeding van de verdeling van de groei van het 
nationaal inkomen. 
3. 'L 7. (Her)vercleling van de bestaande inkomens met ge
bruikmaking van de jaarlijkse inflatie-aanpassingen. 
3. 4. 8. Geleidelijke aanpassing van de inkomensverhoudin
gen door middel van "incidentele loonsverhogingen" (onder 
meer ten aanzien van het minimumloon). 
:1. 4. 9. Beheersing van honoraria en overige inkomens bij 
zelfstandigen (prijzen). 
3. 4.10. l\laatregelen in de kollektieve sektor. 
3. 4. 11. Inkomensoverdrachten door middel van sociale 
\'erzekeringen. 
3. 4. 12. Belastingwetgeving: loon- en inkomstenbelasting 
waarin opgenomen de premies van de volksverzekerin-
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gen: vermogens- en suksessiebelasting: integratie kinder
bij slag en kinderaftrek tot één systeem waarbij de hogere 
inkomensgroepen (vrijwel) geen gezinssubsidie ontvangen. 
3. 4. 13. Pensioenwetgeving: invoering aanvullende pensi
oenplicht (door middel van het ''pensioen- en spaarloonplan 

van D'66" zal naast de AO\\' een door persoonlijke bespa
ringen opgebracht pensioenstelsel ontstaan. dat van grote 
betekenis kan zijn voor de inkomens- en vermogenssprei
ding). 
3. 4. 14. Studiefinanciering. 

4. Toepassing met betrekking tot de milieuproblematiek 
4. 1. Opstelling van meerjarenplannen voor het milieube
heer gericht op het handhaven en herstellen van het milieu. 
verlenging van de levensduur van goederen en het bevorde
ren van een "kringloop ekonomie". dat wil zeggen een pro
duktie waarbij afvalstoffen zoveel mogelijk weer als grond
stoffen worden gebruikt waardoor uitputting van grondstof
fen wordt tegengegaan. 
4. 2. Toepassing van het principe "de vervuiler betaalt". 
Op grond hiervan heffingen op vervuilende produktieproces
sen en eindprodukten. 
4. 3. Invoering verscherpte bepalingen milieuwetgeving (bo
demverontreiniging, grondwater, geluidshinder. afvalmate
rialen, bestrijdingsmiddelen, mijnwet) waarbij het gebruik 
van bepaalde schadelijke produktieprocessen of -stoffen 
wordt verboden. 
4. 4. Invoering van meer bevoegdheden voor de centrale o
verheid op het gebied van de ruimtelijke ordening om bin
nen een systeem waarin regionale afweging van werkgele
genheid en milieu plaatsvindt, in te grijpen als regionale 
planologische beslissingen boven-regionale konsekwenties 
hebben (zogenaamde nationale bestemmingen). Voeren van 

een aktief ruimtelijk ordcningsbeleid door de centrale over
heid gericht op het tegengaan van milieubederf: industrie
vestiging. natuurgebieden. 
4. 5. Verkeer- en vervoersplan. 
4. 6. Energiebeleid: veilig stellen van energievoorziening en 
stimuleren van energiebesparing. 
4. 7. Bevordering door de overheid van onderzoek naar 
schone produktieprocessen en produkten en naar mogelijk
heden van kringloopproduktie (zie 4 1 ) 
4. 8. Bevolkingspolitiek. 
4. 9. Bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering bij 
de mensen (door middel van onderwijs, publiciteitsmedia 
en dergelijke) teneinde opjaging van de konsumptie tegen te 
gaan. in de zin van: 
- de betekenis van een mens wordt niet bepaald door zijn 

inkomen of bezit; 
- ik hoef niet per sê dezelfde dingen te bezitten als mijn 

buurman; 
- immaterieel welzijn (onderwijs, schone lucht) kan be

langrijker zijn dan materiële welvaart: 
- "beter" kan belangrijker zijn dan "meer". 

5. Toepassing met betrekking tot het ekonomisch stelsel 
5'.1. Aanpassing van het prijsmechanisme door de totale 
maatschappelijke kosten (inklusief de effekten ten aanzien 
van de vervuiling en de uitputting) in de prijzen op te ne
men. Hierdoor zullen produkten en produktieprocessen die 
vuil zijn of tot uitputting leiden, worden tegengegaan. Bo
vendien zal een nieuwe welvaartsberekening moeten worden 
toegepast: de produktie van reinigingsapparatuur mag men 
bijvoorbeeld niet tot het nationaal inkomen rekenen. 
5. 2. De soms overheersende positie op de markt van de 
producent moet worden vervangen door een overheersende 
positie van de konsument. Hiertoe moet de rechtspositie 
van de konsument en van de konsumentenorganisaties in de 
wet worden geregeld. De konsumentenorganisaties krijgen 
bijvoorbeeld de bevoegdheid voor bepaalde artikelen mini
mum-kwaliteitseisen vast te stellen, terwijl bepaalde garan
tiebepalingen, leveringsvoorwaarden en kontrakten tussen 
konsument en leverancier de goedkeuring behoeven van een 
konsumentenorganisatie willen zij rechtskracht verkrijgen. 
Er komen daarbij regels ten aanzien van de vermelding van 
gegevens omtrent kwaliteit en prijs. Een klachten- en be
roepsprocedure voor geschillen tussen konsument en leve
rancier wordt ingesteld. 
5. 3. Invoering van een demokratisch planningssysteem. De 
meerjarenplannen, die betrekking hebben op een aantal 

hoofdzaken van het beleid voor verschillende sektoren van 
het maatschappelijk leven, worden opgesteld in overleg 
tussen de overheid, het bedrijfsleven en de andere betrok
ken maatschappelijke organisaties (waaronder de konsu
menten); ze worden aan het parlement voorgelegd. De plan
nen zijn bindend voor de overheidssektor; voor het be
drijfsleven en de overige maatschappelijke organisaties 
geldt dat in principe alleen als zij dit zijn overeengekomen 
(zie hoofdstuk drie onder "Bewaking van de produktie-sa
menstelling"). 
5. 4. Invoering van een meldingsplicht voor investeringen 
boven een bepaald bedrag. Hierdoor krijgt de overheid voor 
het te voeren beleid inzicht in de toekomstige ontwikkelin
gen van bedrijven, bedrijfstakken en regio's. 
5. 5. Invoering van een wettelijke regeling waardoor de o
verheid de bevoegdheid krijgt voor schriften te geven voor 
de bestemming van beleggingen van banken, verzekerings
maatschappijen en pensioenfondsen. De beleggers blijven 
daarbij een normale rentevergoeding ontvangen. 
5. 6. Verscherping van de anti-kartelwetgeving naar Ameri
kaans model, waardoor met name monopolievorming en be
paalde fusies kunnen worden tegengegaan en de regels van 
mededinging bij aanbesteding zullen worden herzien. 

6. Toepassing met betrekking tot het buitenlands beleid 

Kongresstuk 9 

KONSEPT VOOR HET LANDELIJK GEDEELTE 
VAN DE PROVINCIALE PROGRAMMA'S 1974 

Verantwoording 
Een werkgroep- bestaande uitE. Denig. J. de Lange. D. 
van Leeuwen en A. A. Manten - heeft in opdracht van het 
hoofdbestuur het landelijk gedeelte van de provinciale pro
gramma's 1974 opgesteld. Het werkstuk valt in twee delen 
uiteen: een algemene inleiding en het ze\·en hoofdstukken 
tellende programma-gedeelte. 
Het hoofdbestuur verzoekt de leden het geheel tijdens de 
regiomlle \'oorkongressen in disk'Ussie te brengen. 

Inleiding 

D'66 voert een vooruitstre\·ende en beweeglijke politiek. Be
staande st rukturen. methoden en beleidsdoelstellingen moe
ten voortdurend worden getoetst aan nieuwe inzichten en ge-
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gevens. Hierbij staan twee uitgangspunten voorop. 
D'66 beschouwt de uitoefening van gezag als een kollektief 
produkt, dat wordt geleverd aan de samenleving als geheel 
en aan de burgers individueel onder hun verantwoordelijk
heid en onder hun kontrole. Voorts heeft ieder mens het 
recht op ontplooiing van zijn persoonlijkheid door te kunnen 
meewerken aan het regelen van alle zaken die hem raken. 
Om beide redenen streeft D'66 ernaar een zo groot mogelijke 
kring van burgers als gelijkwaardige deelgenoten te betrek
ken bij het politieke denken, waardoor zij meedelen in de 
politieke macht. Ons eerste uitgangspunt is dus: het ver
dunnen van de macht. 
D'66 geeft hoge prioriteit aan het gezond houden van het 
milieu in de breedste zin. De hiermee samenhangende pro
blematiek heeft ver strekkende konsekwenties. die in feite 



neerkomen op een herwaardering van de gehele sociaal
ekonomische orde. Voor velen zal dit een aanzienlijke men
taliteitswijziging betekenen, omelat met name de ekonomi
sche groei - voorzover gericht op materiële praelukten - zal 
moeten worden afgezworen. Dit is geen eenvoudige opgave. 
maar absoluut noodzakelijk voor het waarborgen van onze 
toekomst. Ons tweede uitgangspunt is dus: het behouden van 
het milieu. 
Bij het regionale bestuur (nu nog cle provincie) moet de 
regionale samenleving van burgers voorop staan. Het pro
vinciale bestuur heeft tot nu toe sterk het karakter gehad van 
een intermediair, dat bemiddelt en koördineert tussen ge
meenten en andere publiekrechtelijke organen in de provin
cie onderling en tussen deze lichamen en het nationale be
stuur. In de tegenwoordige verhoudingen is evenwel ook een 
eigen taak voor het regionale bestuur aanwijsbaar, een taak 
die rechtstreeks verband houdt met de beide uitgangspunten 
van D'66. 
Die taak tekent zich af, daar waar technische en ekonomi
sche strukturen ontstaan (of al werken) op de schaal van een 
provincie. Het provinciaal bestuur zal moeten voorkomen 
dat er een feitelijke, de burgers bindende macht ontstaat 
zonder een goede publieke kontrole. Voorts zal met kracht 
moeten worden meegewerkt aan decentralisatie, waar dit 
mogelijk en verantwoord is. Bovendien mag worden veron
dersteld, dat een aktiever regionaal bestuur met een taak, 
die de burgers meer rechtstreeks raakt, ook kan rekenen 
op een grotere belangstelling en steun vanuit de provinciale 
samenleving. De demokratie is daarmee gediend. 
Daarnaast spreekt de provinciale taak in het streven naar 
beperking van de ekonomische groei. Op provinciaal nivo 
kan aan deze doelstelling worden bijgedragen door een be
leid, dat 
- ten aanzien van de ekonomie de nadruk legt op matiging in 

kwantitatieve zin (''beter" in plaats van "meer"). 
- ten aanzien van het maatschappelijk leven het welzijn voor

opstelt, 
- ten aanzien van de kulturele aktiviteitende diskussie sti

muleert over de aan het individuele en sociale leven ver
bonden waarden. 

Ook dat draagt bij tot het behoud van onze levensvoorwaar
den. (N. B.: Er volgt nog een toevoeging over de politieke 
identiteit van D'66, te ontlenen aan het basis-programma). 

Programma 

~QQ:fQ~'!:~~-~~_:_1A'!:9Ar:i9É'Rll~X~~ 
1. 1. De bestaande provinciale en gemeentelijke indeling 
voldoet niet meer aan de eisen die aan regionaal en lokaal 
bestuur moeten worden gesteld. Enerzijds zijn veel gemeen
ten te klein om een behoorlijke bestuurskracht te ontwik
kelen. met name voor die overheidstaken die het best in 
ruimer verband kunnen worden behartigd (bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening, milieuhygiëne, verkeer, werkgele
genheid). Anderzijds zijn er veel taken die bij voorkeur in 
kleiner verband moeten worden aangepakt (onder meer op 
maatschappelijk en kultureel gebied). 

· ! 1. 2. Het nu nog traag verlopende proces van gewestvorming 
· . ./ moet worden versneld. Daarbij wordt gestreefd naar rela-

-:- · 'tief grote gewesten, die bepaalde bevoegdheden overdragen 
+- . .. aan funktionele of territoriale raden. Bij een volledige ge

westvorming wordt de provincie in haar huidige vorm over-
bodig . .-J...' ,'!''- 7:r~ ·--·r- .............. /,...z... ...... f-V""' .... ,;.--,_..:i,;-4--

1. 3. Het is no~dzakelijk het vraagstuk van de bestuurlijke 
herindeling systematisch te bestuderen, opdat op zo kort 
mogelijke termijn verantwoorde beslissingen kunnen worden 
genomen. Aan deze aanpak wordt op alle bestuursnivo's ak
tief meegewerkt. onder meer door het experimenteren met 
nieuwe mogelijkheden voor lokaal en regionaal bestuur. 

1. 4. Voor de nagestreefde decentralisatie zijn twee hoofd
argumenten: 
a. verdeling van bestuurstaken teneinde overbelasting van 

het centrale bestuur. alsmede de gevaren van bureau
kratisering en machtskoncentratie tegen te gaan: 

b. verdergaande demokratisering omdat het bestuur dichter 
bij de betrokken bevolkingsgroepen wordt gebracht. 

1. 5. Demokratisering van het openbaar bestuur op lager 
nivo eist echter ook. dat de lagere besturen o\·er \"oldoende 
bestuurskracht beschikken. Deze eis werkt èoor op: 

a. aard en omvang \'an de opgedragen taken: 
b. de omvang van het territoir: 
c. de mate van zelfstandigheid bij besluit\·orming en finan-

ciering. 
Daarbij dient als uitgangspunt te worden genomen. dat be
stuurlijke eenheden taken hebben. ten aanzien waarvan zij 
een reële vrijheid van handelen bezitten: dit om te voorkomen 
dat door beslissingen van hogerhand het meeleven \"an de 
burgers wordt gefrustreerd. 

1. 6. Ten aanzien van het ambt van burgemeester en kom
missaris van de koningin vindt D'66 het wenselijk. dat deze 
ambtsdragers rechtstreeks door het volk worden gekozen. 
In elk geval zal zo spoedig mogelijk een regeling tot stand 
moeten komen, waarbij de benoeming volgt uit een voordracht 
van kandidaten opgesteld door de gemeenteraad. c.q. pro
vinciale staten. 

HOOFDSTUK TWEE: HET PROVINCIALE BESTUUR -----------------------------------------------
2. 1. D'66 zal bevorderen dat zoveel mogelijk belemmeringen 
worden weggenomen, die kiesgerechtigden ervan weerhoudt 
een benoeming in provinciale staten na te streven. In kon
kreto kan dit geschieden door werkgevers naar redelijkheid 
schadeloos te stellen voor de gederfde diensttijd van hun 
werknemers, terwijl aan zelfstandigen een vergelijkbare 
uitkering wordt gegeven. 

2. 2. Omdat de meeste leden van provinciale staten een dag
taak hebben in ander verband, moeten aan de frakties des
gewenst medewerkers ter beschikking worden gesteld. 

2. 3. Bij de lijst van ambten die niet verenigbaar zijn met 
het lidmaatschap van provinciale staten behoren die. welke 
door hun funktie invloed (kunnen) hebben op het beleid of be
stuur van lagere publiekrechtelijke lichamen: 
a. burgemeester, 
b. wethouder, 
c. gemeenteraadslid, 
d. gemeentesekretaris, 
e. sekretaris van een waterschap, 
f. lid of gekommitteerde van een bovengemeentelijk orgaan. 

2. 4 De kommissaris van de Koningin en de leden van gede
puteerde staten moeten het vervullen van bezoldigde neven
funkties achterwege laten. Voor zover niet-betaalde neven
funkties worden vervuld, moet daarvan openbaar mededeling 
worden gedaan. De leden van provinciale staten moeten uit 
eigen beweging opgave verstrekken van alle door hen bekle
de funkties. 

2. 5 Zolang er nog geen wettelijke regeling bestaat dat gede
puteerde staten en de kommissaris van de Koningin voor al 
hun bestuursdaden verantwoording schuldig zijn aan provin
ciale staten, zal worden aangedrongen op een vrijwillige 
verantwoording terzake. Dit laatste betreft ook de aanbeve
lingen van de kommissaris van de Koningin inzake burge
rnee ster sbenoemingen. 

2. 6 Wanneer het provinciaal bestuur de uitvoering van be
paalde taken geheel of gedeeltelijk laat verrichten onder de 
rechtsvorm van een stichting of vennootschap moet een ver
antwoordingsplicht aan provinciale staten onverkort gehand
haafd blijven. 

2. 7 De aard van het provinciaal bestuur wordt in belangrij
ke mate beïnvloed door staatsrechtelijke bepalingen en door 
gewoonterecht. De kommissaris, die tevens stemhebbend 
voorzitter is van het kollege van gedeputeerde staten, wordt 
niet gekozen, maar benoemd. De provinciale staten kun
nen niet tussentijds worden ontbonden. Gewoonte is. dat 
niet een overeenstemming over een beleidsprogramma de 
basis is voor de samenstelling van het dagelijks bestuur 
van de provincie. maar dat een zogenaamd afspiegelings
kailege wordt gevormd, waarin zoveel mogelijk politieke 
partijen zijn vertegenwoordigd. ongeacht de door de kie
zers door hun stem voor een partij uitgesproken beleids
voorkeuren. D'66 meent, dat het hierdoor moeilijk is 
voor de burgers de beleidsalternatieven in de provinciale 
politiek te onderkennen. Ook kan geen beroep op de kie
zers worden gedaan als binnen het provinciaal bestuur te
genstellingen blijken. Meest belangrijke is, dat de beleids
voorkeuren van de meerderheid van de kiezers niet of 
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slechts afgezwakt worden vertaald in een provinciaal be
leidsprogramma. 
D'66 meent dat een kollege van gedeputeerde staten zich bij 
zijn eerste optreden met een beleidsprogramma moet pre
senteren. 
Indien mogelijk moet vóór de verkiezingen een kandidaat
kollege worden gevormd, zodat de kiezers zich over het 
programma daarvan kunnen uitspreken. Interprovinciaal 
moet een studie worden gemaakt van de mogelijkheden tot 
en de gevolgen van een wijziging van de bestuursstruktuur 
in de hiervoor aangeduide zin, voorzover het de aspekten 
betreft die niet zonder wetswijziging tot stand kunnen komen. 
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3. 1 Vooruitlopend op een bestuurlijke herindeling met ge
decentraliseerde bevoegdheden en taken, is een aktief pro
vinciaal beleid geboden. Er moet een einde komen aan de 
passieve rol van uitvoerder van nationaal- en kontroleur 
van lokaal beleid. 

3. 2 De door D'66 verlangde openbaarheid van bestuur werkt 
ook door in het provinciaal overheidsbeleid: 
a. de provinciale dokurnenten zijn in het algemeen voor een 
ieder toegankelijk; 
b. de vergaderingen van de provinciale kommissies zijn in 
het algemeen openbaar; 
c. het voorbereidende werk van de provincie (griffie, pro
vinciale waterstaat, provinciale planologische dienst) moet 
zo vroeg mogelijk bekend worden gemaakt om inspraak van 
alle betrokkenen zinvol te doen zijn. 

3. 3 Aan de eis van openbaarheid moet niet alleen formeel 
worden voldaan door het ter inzage leggen van stukken, 
maar ook in feite door openheid en publiciteit. 

3. 4 Om het kontakt kiezer-gekozene te bevorderen zal een 
professioneel en slagvaardig voorlichtingsbeleid moeten 
worden gevoerd. Daarbij wordt door de voorlichtingsafde
ling gebruik gemaakt van alle beschikbare kommunikatie
middelen. 

EKONOMIE 

4. 1 De bevordering van de ekonomische groei en de snelle 
bevolkingsgroei hebben het provinciale planologische beleid 
sterk bepaald. Nu de afremming van het eerste noodzakelijk 
en de daling van het tweede een feit is geworden, moeten al
le streekplannen en bestemmingsplannen hierop worden be
oordeeld. Plannen voor woningbouw in grote nieuwbouwwij
ken, voor het inrichten van grote industrieterreinen en voor 
het aanleggen van nieuwe wegen zullen in dit kader zeer kri
tisch moeten worden benaderd. 

4. 2 Het bouwen ex artikel negentien van de wet op de ruim
telijke ordening (vooruitlopen op een bestemmingsplan) be
hoort slechts spaarzaam te gebeuren. 

4. 3 Een eventuele subsidiëring van bedrijfsvestigingen moet 
als een afzonderlijke kostenpost op de provinciale begroting 
worden opgevoerd. 

4. 4 D'66 zal alle medewerking verlenen aan het met spoed 
tot stand brengen van nationale landschappen. Regionaal ge
differentieerde studies zijn gewenst om vast te stellen of 
aan landbouwers in dergelijke gebieden aanvullende inkom
sten moeten gaan toevloeien en in hoeverre deze bijvoor
beeld in de rekreatieve sektor kunnen worden gevonden. 

4. 5 Spaarbekkens voor kwalitatief goed water gaan een steeds 
belangrijker onderdeel bij de drinkwatervoorziening vormen. 
De inpassing van deze spaarbekkens in de landelijke gebie
den moet met zorg geschieden, rekening houdend met de 
veelsoortige belangen die in het geding zijn. 

4. 6 Bij een provinciaal wegenplan hoort een provinciaal 
fiets- en wandelpadenplan. 
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5. 1 De provinciale taken met betrekking tot het milieube
heer moeten zo veel mogelijk worden samengebracht in een 
provinciale dienst voor het milieubeheer. Een dergelijke 
dienst voor het milieubeheer behoort een zelfstandige instel
ling te zijn (geen onderdeel van provinciale waterstaat) on
der direkte verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten. 
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5. 2 Door middel van goed interprovinciaal overleg moet 
ernaar worden gestreefd een redelijke uniformiteit te be
reiken met betrekking tot het heffingsbeleid en de hoogte van 
de bedragen inzake de verontreinigingsheffing oppervlakte
wateren. De heffing moet bij voorkeur worden gekoppeld 
aan het gemeten waterverbruik: voor wat het bedrijfsleven 
betreft in kombinatie met de aard en omvang van de vervui
ling. Zo spoedig mogelijk moeten de biologisch niet gemak
kelijk afbreekbare stoffen in het heffingsbeleid worden opge
nomen. 

5. 3 Omdat het nog jaren kan duren voordat een wet op de bo
demverontreiniging in werking kan treden moeten de provin
cies met spoed komen met verordeningen inzake de veront
reiniging van bodem en grondwater. 

5. 4 Er moet een intensieve kontrole op milieuvervuilende 
aktiviteiten zijn, waarbij het opsporings- en vervolgingsbe
leid meer wordt bepaald door de konsekwenties van overtre
dingen dan door het gemak waarmee overtredingen kunnen 
worden gekonstateerd. 

5. 5 De provincie heeft een taak bij de inrichting en exploita
tie van regionale stortplaatsen voor grof vuil. 

5. 6 Het recyclen van waardevolle grondstoffen uit afval ver
dient zoveel mogelijk te worden bevorderd. 

5. 7 Een ongehinderd natuurlijk herstel van daarvoor in aan
merking komende gebieden (bijvoorbeeld ondiepe ontgron
dingen, marginale landbouwgronden) is als volwaardig aan 
andere bestemmingsdoelen te beschouwen. 

5. 8 De veiligstelling van objekten met een aardkundige waar
de moet op één lijn worden gebracht met het behoud van 
biologisch of kultuur-historisch waardevolle objekten, ten
einde te verhinderen dat deze getuigen van de wordingsge
schiedenis van Nederland blijvend verloren gaan. 

5. 9 Er zullen speciale richtlijnen moeten komen voor de 
intensieve veehouderij, de zogenaamde bic-industrie (hoogte 
en aard van gebouwen, omringende beplanting, hoogte en 
kleur van silo's, grootte van de eenheden, strikte milieu
hygiënische voorwaarden). 

5. 10 Er is behoefte aan provinciale verordeningen die het 
afgraven van de humuslaag in bossen beperken. 

5. 11 D'66 is voorstander van het tot stand brengen van een 
milieu-noodfonds, met behulp waarvan door de provincies 
slagvaardiger kan worden opgetreden tegen milieu-aantas
tingen met een rampkarakter. 

VOORZIENING 

6. 1 Bij een zorgvuldig beheer van energie- en drinkwater
bronnen passen niet langer aflopende tarieven bij toenemend 
verbruik. Veeleer moet aan progressieve tarieven worden 
gedacht. Alle waterverbruik moet door watermeters worden 
geregistreerd. Zoveel mogelijk moet het gebruik van hoog
waardig drinkwater beperkt blijven tot doeleinden waarvoor 
dit inderdaad nodig is; het leveren van water van geringere 
kwaliteit voor andere doeleinden verdient groter aandacht. 

6. 2 Openbare nutsbedrijven behoren zich te onthouden van 
het stimuleren van het gebruik van energie en water; de 
voorlichting moet zoveel mogelijk gebundeld geschieden. 
Koelwater moet zo veel mogelijk worden gebruikt (bijvoor
beeld stadsverwarming, kastuinbouw, viskweek) in plaats 
van geloosd. In nieuwe wijken waar stadsverwarming wordt 
aangelegd kan aansluiting op het aardgasnet achterwege blij'7 
ven. Gewezen moet worden op het belang van betere warmte
isolatie in gebouwen, ter besparing van energie. 

6. 3 De demokratische kontrole op de water- en energiebe
drijven en de door hen in het leven geroepen instellingen be
hoort te worden vergroot. 

6. 4 Als nieuwe energiecentrales onvermijdelijk zijn moeten 
ze waar mogelijk in interprovinciale samenwerking worden 
gesticht, in een zo klein mogelijk aantal en op uit milieu
oogpunt de minst bezwaarlijke plaatsen. 

HOOFDSTUK ZEVEN: WELZIJN 

7. 1 Het provinciale subsidiebeleid in de welzijnssektor be-



hoort zoveel mogelijk te berusten op een totaalplan, dat in 
elk geval omvat: 
a) doelstellingen: 
b) prioriteiten: 
c) waarborgen voor de gesubsidieerden (bepaalde kontinuï

teits rechten): 
d) waarborgen voor de subsidiegever (harde kriteria waar

aan moet worden voldaan): 
e) algemene kontrole (volledige openheid met betrekking tot 

de aanvragen). 

7. 2 De bestaande regionale en lokale raden in de welzijns
sektor (bijvoorbeeld kulturele raad, sportraad) werken te 
veel als semi-overheidsinstanties. Het is wenselijk hun 
funktioneren om te buigen, zodanig dat ze vooral voor de 
burgerij kommunikatiekanalen zijn naar het bestuur. 

7. 3 De wet ziekenhuis-voorzieningen en de wet ambulance
vervoer vergen van de provincie krachtige aktiviteiten op 
het gebied van planning, stimulering en koördinatie. Het 
hiertoe benodigde ambtelijke apparaat moet met spoed wor
den ontwikkeld. 

7. 4 De regionalisatie van de gezondheidszorg moet met 
kracht worden bevorderd. De provincie zal hierbij aktiever 
en slagvaardiger, op grond van duidelijke bevoegdheden, 
moeten optreden. 

7. 5 Het beoefenen van rekreatie sport, ook door niet-georga
niseerden, verdient steun van de overheid, onder meer door 
een investerings- en openstellingsbeleid. 

7. 6 Mede om overbodige verveersbewegingen te voorkomen 
moet de weekendrekreatie als een derde hoofdeenheid van 
de openluchtrekreatie worden erkend. Openstelling van 
militaire terreinen voor de weekendrekreatie is gewenst. 

7. 7 Openluchtrekreatievoorzieningen moeten voor een be
langrijk deel dicht bij woonkernen worden gesitueerd. 

Kongresstuk 11 

Zeven enthousiastelingen 
gevraagd voor dagelijks 
bestuur en hoofdbestuur 

Er komen weer enkele aantrekkelijke plaatsen vrij in het da
gelijks bestuur (twee) en in het hoofdbestuur (vijf). De eer
ste plaatsen zijn die van penningmeester en sekretaris poli
tiek. Het hoofdbestuur verwacht dan ook een stroom van kan
didaten die de partij vol enthousiasme door de komende be
stuursperiode heen willen loodsen. Een episode die zeer le
vendig belooft te worden: twee verkiezingen en een grondig 
vernieuwde partijstruktuur staan daarvoor borg. Daarom: 
Kom op de brug van het D'66-schip en laat U niet afschrik
ken door de gedachte dat het U een heleboel vrije tijd gaat 
kosten. 
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot dinsdag 23 oktober 
aanstaande 's middags twaalf uur per aangetekende brief. te 
zenden aan: Dagelijks Bestuur van D'66, Langestraat 61, 
Amsterdam, onder vermelding van "kandidaatstelling". 
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Interview met mevrouw drs P.C.J. Wassen-van Schaveren uit Voorschoten 

''IN PERMANENT OVERLEGORGAAN WORDT 
TE VEEL GEPRAAT OVER ONZE IRRITATIES'' 

door GUILLAUME SPIERING 

(eindredakteur democraat) 

VOOHSCHOTE:\' - De aanwezigen op de laatstgehouden algemene ledenvergadering 
1·an D'G6 in Het Turfschip in Breda kennen de 31-jarige mevrouw drs P(au1a) C, J. 
Wassen- van Schaveren uit Voorschoten als komporriste en uitvoerend artieste van 
het kongreslied "Geen gezeik". Door dat lied werd Paula Wassen tijdens die alge-· 
mene ledenvergadering een soort "nationale figuur". Maar, ondanks het feit dat L 

zij binnen D'66 een harde werkster is - zij slaat bijna geen vergadering of bijeen
komst over - heeft Paula Wassen nog niet die bekendheid die zij bepaald had kun
nen hebben. 
rviaar Pa u la Wassen is meer dan een komponi ste en een harde werkster. Ze is 
sinds mei 1971 lid van de Eerste Kamer en sinds augustus 1972 lid van de D'66-
delcgatie in het permanent o\·erlegorgaan van de drie progressieve partijen. Daar
naast is ze ook nog full-time als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het 
Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde in Leiden. Daar houdt ze zich 
als psychologe bezig met de psycho-sociale ontwikkeling in de begeleiding van kin
de ren door hun ouders. 

Enige tijd geleden kwam Paula Wassen 
voor de eerste maal uitgebreid voor het 
voetlicht. Samen met partijgenoot en 
kollega-Kamerlid ir N. F. I. Schwarz 
vroeg zij aan minister Boersma (so
ciale zaken) hoe ver oud-minister dr 
G. M. J. Veldkamp was gevorderd met 
het stroomlijnen en groeperen van de 
sociale wetgc\'ing. waarvoor hij in 1967 
van de regering opdracht kreeg, Een 
dag later k-wam clr Veldkamp vanuit 
Genève in het geweer en vertelde hij 
dat hij het werk allemaal alleen moest 
doen en zei hij in indirekte bewoordin
gen dat hij de vraag eigenlijk zeer on
beleefd \'Ond. 

Platform 
GS: Wat is eigenlijk het permanent o
verlegorgaan? 
PV/: Het is etc•n platform van afgevaar
digden \'an de drie progressieve partij
en. Die afgevaardigden wisselen infor
matie uit, spreken vragen door, be
spreken problemen en doen voorstellen 
aan de besturen van de drie partijen. 
Het is geen beslissingsargaan. ook geen 
adviesorgaan. er wordt louter en al
leen overleg gepleegd. Het overlegor
e;aan bestaat uit de voorzitters van de 
drie 1\vccde-Kamerfrakties. de \'Oor
zitters 1·an de drie partijen en nog drie 
mensen per partij. Als een zeer des
kundig probleem aan de orde komt wor
den specialisten uitgenodigd. Het over
legorgaan vergadert één keer in de 
veertien dagen. op \Tijclagmorgen. De 
\·ergaclcringen staan bij toerbeurt on
der leiding van de drie partijvoorzit
ters. 

Instrument 
GS: Wat is het \'erschil tussen het per
manent o\·erlegorgaan 1·an drie opposi
tiepartijen en het permanent m·erleg
orgaan 1·an drie regL'ringspartijcn '? 
P\\': \'oor de n•rkiezingen had de PPI~ 
natuudijk een \'eel kleinere stem in 
het orgaan. Na de H'rkiezingen is de• 
stem 1·an de PPR en clic• 1an D'G6 gL·
lijk g·e\Hlrclen De l'nL\ blel'f cll- groot
ste partij en laat dat ook blijkt>n. Dl' 
partij legt \·aak haar \·olJe ge11 ieht in 

de schaal. De PPR en D'66 worden dan 
voor het blok gezet. Dat is na de ver
kiezingen meer het geval clan voor de 
verkiezingen. want omdat de drie par
tijen nu in de regering zitten kunnen ze 
het zich veel minder permitteren het 
niet eens te zijn. Dat zou nu veel meer 
konsekwenties hebben. De drie partij
en hadden en hebben een gezamenlijke 
doel stelling. Sinds bijna vijf maanden 
hebben ze ook het instrument (name
lijk de macht) in handen om die deel
stelling te realiseren. En dat instru
ment moeten ze in handen houden. 

Irritaties 
GS: Wat is het nut van het permanent 
over legorgaan ? 
PW: Bestaande irritaties kunnen wor
den uitgepraat. ideeën van elkaar kun
nen worden getoetst en er k'lmnen ge
zamenlijke aktidteiten worden ontwik
keld. Helaas wordt er te veel over ir
ritaties gesproken. Die zijn er onge
lukkigerwijze namelijk legio, omdat de 
manier van politiek bedrijven tussen 
de drie partijen nogal verschiJL He
laas gaat er ook nogal wat tijd zitten 
in het geven van de nodige informatie 
door de drie fraktievoorzitters. 

Opheffing 
GS: D'66 is er voorstander van de Eer
ste Kamer op te heffen. Waarom is de 
partij dan toch in dat lichaam verte
genwoordigd? 
PW: Hoewel het principe op zich wel 
goed is. \·inden we het niet effieiënt 
voor een tweede lezing van de besluiten 
een heel apparaat in stand te houden. 
We maken ons sterk dat dat niet op een 
andere manier kan gebeun•n door bij
voorbeeld een uitbreiding van de Twee
de Kamer. Omdat we niet nadrukh:elijk 
de Eerste Kamer \\ illen opheffen spre
ken Wl' on•r opheffing 1·an één 1·an bei
de Kamers. Het gaat er namelijk niet 
om dat de Eerstt' Kamer 1·erclwijnt. 
maar dat er één Kamer o1·erblijft. De 
besluiten die door r!ic Kamer zijn gc•
nomen moet men clan twee à drie maan
den laten liggen en er dan e\·entueel zo 

22 

PAULA WASSEN, sinds enige we
ken voorzitter van de Eerste-Ka
merfraktie van D'66. Zij volgde 
ir N. F. I. Schwarz op, die Kroon
lid in het kollege van bestuur van 
de Technische Hogeschool in Delft 
is geworden. Hij blijft wel lid van 
de Eerste Kamer. Paula Wassen 
is de jongste fraktievoorzitter die 
Het Binnenhof ooit tussen zijn mu
ren heeft gehad. 

nodig op terugkomen. Een bijkomstig
heiel is dat de wijze van kiezen van de 
leden van de Eerste Kamer niet over
eenstemt met de principes van D'66 
over elirekte vertegenwoordiging en de
mokratie. Dat D'66 wel in de Eerste 
Kamer is vertegenwoordigd komt om
dat we gewoon een vinger in de pap wil
len hebben. Wij moeten daar zitten 
waar ook de ancleren zitten. want we 
kunnen het ons niet permitteren niet 
mee te doen. 

Deskundigen 
GS: Hoe is de werkwijze van de Eerste 
Kamer? 
P\V: De leden van de Eerste Kamer 
krijgen alle stukken toegestuurd die 
ook de leden van de '1\vecde Kamer 
krijgen toegestuurd. Alleen de stukken 
die door de Tweede Kamer zijn goed
gekeurel of aangenomen worden door clc 
Eerste Kamer behandeld. Die stukken 
gaan eerst naar de kommissies. die 
een \·oodopig 1·erslag maken. Daarop 
komt van de minister een memorie 
1·an antwoord en op hun beurt maken 
de kommissies dan een eindverslag. 
Daarin staat duidelijk aangcgenm over 
\\·elke punten uit het stuk men tijdens 
de plenaire zitting wil praten. Elke 
dinsdag komt de Eerste Kamer in ple
naire zitting bijeen. Als dat nodig is 



vergadert de Kamer ook op woensdag. 
De stemming o\·er e~'n stuk is nooit 
op dezelfde dag als waarop het stuk is 
behandeld. In de Eerste Kan•er wor
den nooit verhitte diskussies ge\·oerd. 
want daarvoor zijn de leden veel te 
specialistisch. Het zijn allemaal des
kundigen op een bepaald terrein. \\"at 
die diskussies betreft is een vergade
ring van de Eerste Kamer een beetje 
a-politiek. 

Vergoeding 
GS: Hoeveel tijd spandeert u aan uw 
lidmaatschap van de Eerste Kamer en 
welke vergoeding staat daar tegeno
ver? 
PW: De Eerste Kamer vergadert dus 
elke dinsdag. vaak ook 's a vanels. en 
indien noclig wordt de vergadering op 
woensdag \'Oortgezet. De kommissie
vergaderingen zijn ook op dinsdag. Ik 
ben vrijwel elke avond bezig met mijn 
werk voor de Eerste Kamer en daar
naast nog ten minste één dag van het 
weekeinde. Leden van de Eerste Ka
mer krijgen geen presentiegeld. maar 
een onkostenvergoeding. Presentie
gelel is namelijk niet belastingvrij en 
een onkostenvergoeding wel. De leden 
van de Eerste Kamer krijgen een on
kostenvergoeding van tienduizend gul
den per jaar voor hen die dichtbij Den 
Haag wonen. De vergoeding loopt op 
tot vijftienduizend gulden voor hen die 
in de uithoeken van het land wonen. 
Van dat geld moeten de leden van de 
Eerste Kamer zelf alles betalen: rei
zen van en naar het Eerste-Kamerge
bouw. eventuele overnachtigingen. 
postzegels en telefoon. Eigenlijk zou
den de gemeenteraadsleden ook een 
onkostenvergoeding moeten krijgen in 
plaats van presentiegeld. Maar dat 
zal er wel nooit van komen, want dat 
scheelt de staat veel te \'eel aan be
lastinginkomsten. 

Herverkiezing 
GS: Volgend jaar worden provinciale 
Statenverkiezingen gehouden. Eén van 
de eerste dingen die de nieuwe staten 
doen is het kiezen van nieuwe Eerste
Kamerleden. Stelt u zich weer kandi
daat? 
PW: Die beslissing stel ik uit tot het 
allerlaatste moment. Ik zou graag 
Eerste-Kamerlid willen blijven. maar 
het is moeilijk te kombineren met mijn 
baan. Ik heb het gevoel dat ik nu beide 
minder goed doe dan ik zou kunnen 
Het liefste zou ik mijn baan laten schie
ten en alleen politiek doen. maar het 
verstandigste is de politiek te laten 

Waarom zouden al die 

0'66-kiezers eigenlijk 

geen 0'6-6-leden 

""'orden ? 

Zorgt daarvoor 

schieten. 0\·erigens is het nog maar 
zeer de \Taag of ik zou \\·orden her
kozen. Drie Eerste-Kamerleden ,·oor 
D'66 blij\·en zitten tot 1976. Dat zijn 
Eisma. Rang en Schwarz. Als je nu de 
balans opmaakt is het nauwelijks haal
baar dat D'66 \\·eer in totaal op zes ze
tels komt. ll.;; reken op één zetel (in 
totaal dus l'ier zetels) en in het meest 
gunstige geval op twee zetels (in totaal 
dus \"ijf zetels). De markt zal volgend 
jaar dus heel snel zijn verzadigd. 

Werkwijze 
GS: Als u graag alleen politiek wilt 
doen, waarom stelt u zich dan niet 
kandidaat voor de Tweede Kamer? 
PW: Mijn wer!.:vdjze zou niet passen in 
een kleine fraktie. Ik ben nu eenmaal 
wetenschappelijk onderzoeker en zou 
te veel tijd nodig hebben om een be
paald onderwerp gedegen voor te be
reiden. Als Tweede-Kamerlid heb je 
daar geen tijd voor omdat je te veel 
onderwerpen om handen hebt. Ik zou 
mij pas kandidaat stellen voor de Twee
de Kamer als ik zeker wist dat D'66 
vijftien zetels zou halen. Dan kan ieder 
lid van de fraktie één ministerie cove
ren en daaraan al zijn aandacht kunnen 
besteden. Zoveel minder zetels je hebt 
dan vijftien zoveel ministeries minder 
kunnen ook worden gecoverd. Een frak
tie van vijftien zetels is daarom mooi. 
maar mijn ideaal is nog steeds een 
twee-partijenstelsel. 

Toekomst 
GS: U bent lid van de Eerste Kamer, u 
bent lid van het permanent overlegor
gaan en u bezoekt veel bijeenkomsten 
en vergaderingen. Als u de meningen 
die u daar hoort samenvoegt, hoe ziet 
u dan de toekomst van D'66? 
PW: Ik ben niet van plan om van mijn 
hart een moorelkuil te maken en daar
om stel ik, dat ik die bijzonder som
ber inzie. Ik vind dat D '66 veel te veel 
taktisch bezig is met de partijverhou
dingen en dat inhoudelijk te weinig 
wordt gedaan. Niet alleen daarom heeft 
D'66 inhoudelijk weinig te zeggen. 
Voor mij is het dan de grote vraag of 
de partij nog wel reden van bestaan 
heeft. Het lijkt mij noodzakelijk dat 
tijdens de komende algemene ledenga
dering in Utrecht daaraan een diskus
sie wordt gewijd. Het is kiezen of de
len: of we gaan snel inhoudelijk aan 
het werk of we gaan op deze voet ,·er
der. Dat laatste houdt voor mij in cla t 
de partij moet gaan werken aan een op
heffing. D'66 kan beter een goed tes
tament schrijven en een abrupte dood 
sterven clan sterven na een tergend 
lange en uit er st moeilijk te verdragen 
lijdensweg. Dat wil niet zeggen dat 
het dan \·oor honderd procent is afge
lopen met D'66. We zouden een poli
tieke beweging kunnen worden of ons 
aansluiten bij bestaande partijen. 
Voor mijn ge,·oel zouden we bijvoorr 
beeld als groepering binnen de linker 
deugel van de P\·dA zeer nuttig werk 
kunnen doen. De machtsstrijd gaat nu 
\·ercler buiten ons om. Het gaat nu 
niet meer tussen progressief en kon
fessioneel. maar tussen de PvdA plus 
aarlha ng en de VVD plus aanhang. 

MEDEDELINGEN 

Proefschrift 
Drs Jan Joele uit Groningen - sinds 11 
maart lid van het hoofdbestuur - is in 
september uit dat bestuur getreden. Hij 
gaat dan \·oor een jaar naar Amerika 
,,·aar hij gaat \\·erken bij het instituut 
voor technologie van de Harvard Uni
versity in Cambriclge. Zijn werk daar 
is een onderdeel van het \'erzamelen 
van gegevens voor het schrij\·en van 
een proefschrift. 

Bestuurslid 
De 36-jarige drs Minne Dijkstnl uit hPt 
Friese Beetsterzwaag - \'an februari 
1967 tot december 1972 Tweede-Kamer
lid voor D'66 - is benoemd tot lid \'an 
het dagelijks bestuur van de Nederland
se Omroepstichting (NOS). Hij is te
vens benoemd tot sekretaris van het 
NOS-bestuur. Binnen het dagelijks be
stuur !officieel: raad van beheer) van 
de NOS is hij kommissaris voor regi
onale zaken. Hij was voor deze funk-
tie kandidaat gestelel door het Natio
naal Overleg voor Gewestelijke Kul
tuur. 

Scholingskursus 
Ook in het komende seizoen zullen de 
Nederlandse Vereniging voor Vrouwen
belangen en de Nederlandse Bond van 
Plattelandsvrouwen een politieke scho
lingskursus organiseren. Dit naar aan
leiding van de gunstige resultaten van 
de kursus in het afgelopen seizoen. In 
het komende seizoen doen ook de Ne
derlandse Vereniging van Huisvrouwen, 
de Nederlandse Christen-Vrouwenbond. 
het Katholiek Vrouwengilde en de Stich
ting Katholieke Plattelandsvrouwen 
mee aan de organisatie. 
In oktober worden vier "lessen" over 
staatsinrichting gepubliceerd die tij
dens bijeenkomsten worden besproken. 
In november, januari, februari en 
maart worden door de verschillende 
politieke groeperingen vragen samenge
steld, die door deze groeperingen zelf 
tijdens de kursusavonden kunnen wor
den toegelicht. Het aksent van de kur
sus wordt gelegd op de verkiezingen 
voor de provinciale staten en de ge
meenteraden van volgend jaar. 
Inlichtingen over deze politieke scho
lingskursus kunnen worden ingewonnen 
bij: Nederlandse Vereniging voor Vrou
wenbelangen, Paramariboplein 18-1, 
Amsterdam, telefoon: 020-12050i'l. 

Onderwijs 
Het Vrouwenkontakt in de Partij van de 
Arbeid organiseert op donderdag 11 
oktober aanstaande een kongres over 
het doel van het onderwijs in Neder
land. Om iedereen buiten het Vrouwen
kontakt gelegenheid te geven zijn me
ning hierover kenbaar te maken houdt 
het Vrouwenkontakt een enquête. In
lichtingen over het kongres en de en
quête kunnen worden ingewonnen bij: 
Vrouwenkontakt in de Partij van de Ar
beid, Tesselschadestraat 31, Amster
dam. telefoon: 020-125811. 
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Steven van Os, het raadslid dat het in Schermerhorn alleen moet doen: 

''BOUW EERST GOEDE AFDELING OP EN DOE 
PAS DAARNA MEE AAN DE VERKIEZINGEN'' 

door B.M. VAN DAM 
(lid hoofdbestuur) 

SCHEIDlEilHOR~- De 2~J-jarigc Steven van Os en zijn 31-jarige \Touw Rita H'S

tigden zich in augustus 1%9 als pas getrouwd paar in het Noordhollandse Scher
ml•rhorn. dat nu na een gemeentelijke herindeling samen met Noord-Schermer. 
Zuid-Schermer. Oterleek en Stompetoren de gemeente Schermer \·urmt. Het duur
de niet lang of Stc\·en was zeer aktief in een kersverse afdeling van D'6G. waarin 
hoofdzakelijk uit de Randstad afkomstige jonge mensen waren verenigd. De plaats 
Sehl'rmerhorn wordt nu - volgens een ruwe schatting van Steven - \'oor tweederde 
deel bevolkt door oorspronkelijke bewoners en voor éénderde deel door nieuw-ko
mers. 
Wegens zijn aktiviteiten binnen de afdeling werd Steven kandidaat gesteld voor de 
gemeenteraad en sinds augustus 1970 vormt hij in dat vertegenwoordigende lichaam 
de eenmans-fraktie van D'6G. De andere partijen en groeperingen in de gemeente
raad zijn de PvdA met twee zetels. de KVP met twee zetels. de kombinatie \'an 
ARP en CHV met één zetel, de VVD met één zetel en Gemeentebelangen met vier 
zetels: het geheel onder leiding van burgemeester T. Visser. 

Stevens advies aan alle komende een
mans-frakties: "Behalve wanneer de 
afdeling al gedurende ten minste twee 
jaar zeer aktief is en niet in de gemeen
teraad is vertegenwoordigd. sla de ko
mende periode ,·an vier jaar over en 
bouw eerst een goed georganiseerde 
afdeling op. Ontplooi plaatselijke akti
viteiten en zorg ervoor dat een harde 
kern wordt ge\·ormd die naam en ont
zag verwerft. Ga na vier jaar met deze 
harde kern in de slag. Vooral voor 
nieuwelingen in het politieke bedrijf is 
dit een goede leer school en een nuttige 
inwerkperiode". 

Frustratie 
Terugkijkend op drie jaar gemeente
raadswerk heeft hij één grote frustra
tie: "Het feit dat je over minder elirek
te informatie beschikt over zaken die 
leven dan de gemeenteraadsleden uit 
de oude kern. Zij worden veel eerder 
aangesproken en geïnformeerd dan de 
nieuw-komers. Bovendien. mijn vrouw 
werkt en ik \'erdien mijn boterham in 
Amsterdam. Daardoor ben je gewoon 
minder bereikbaar voor de mensen die 
je hebben gekozen. Daar komt nog bij. 
dat ik in ploegendienst werk waardoor 
de nodige problemen ontstaan bij het 
bezoeken \'an gemeenteraads- en kom
missie,·ergaderingen". 
Een samenwerking met de P\·dA be
staat in de gemeenteraad van Schermer 
niet of nauwl'lijks. "Dat ligt \·oor een 
deel ook aan mezelf. De PvdA in de ge
meente Schermer is te zeer nieuw
links en de aanpak ,·an de partij is te 
ideologisch. Dat ligt mij niet. :\1et de 
éénmans-fraktie \·an de VVD heb ik een 
soort gentlemans-agreement: waar mo
gelijk werken \\'l' samen. DP beide af
delingsbesturen hebben dit uitvoerig 
doorgesproken''. 
Volgens Ste\·en is de afstand tussen lx
stuurders en bestuurden H'el kleiner 
en elirekter dan in grote steden. "Daar
door \\·erkt polal'isatie bij cle im\oners 
afstotend ten aanzien ,·an die partijen 
die polarisatie bcclrij\·en. In dit ver
banel is het t~·perend dat het T\\ eeck
Kamerlid .-\ad 1\.osto van de P\'CL·\ -zijn 
\Touw is in Schermer gemeentc1·aads-

lid voor die partij - onlangs in een in
terview met de Alkmaarse Courant · 
heeft gezegd, dat hij wars is van D'GG 
omdat in deze partij meer liberalen 
zitten dan in de VVD". 

Toekomst 
De toekomst voor D'G6 in Schermer 
ziet Steven somber in. "Bij gebrek 
aan inzet van de leden en derhalve kon
tinuering van de bestaande situatie zie 
ik geen toekomst. lk verwacht echter 
wel zo veel stemmen dat er weer één 
zetel uitkomt. Toch zou de afdeling er 
goed aan doen vier jaar over te slaan. 
hoewel ik besef dat een terugkomen 
daarbij bijna tot de onmogelijkheden 
behoort. Intern zal hierover nog wel 
het één en ander moeten worden bespro
ken. De vraag is: Krijgen we in één 
jaar weer een aktieve afdeling van de 
grond, want het is bijna een bovenmen
selijke taak om zonder afdelingssteun 
het gemeenteraadswerk naar behoren 
te kunnen uitvoeren". 
Volgens Steven is er te weinig aktivi
teit van de afdeling uitgegaan om kon
takten te leggen met hoofdbestuur. re
giobestuur. provinciale staten en werk
groepen. "Daarom zou het nuttig kun
nen zijn dat de pro\'inciale statenfrak
tie (behalve in incidentele gevallen 
door tijdnood) informatie niet direkt 
doorspeelt naar de gemeenteraadsfrak
tie. maar die informatie \'Ïa de afde
lingskern laat lopen. De leden raken 
dan meer betrokken bij de zaken en 
hebben dan tevens de verplichting de
ze informatie met hun man of \Touw in 
de gemeenteraad door te praten". 

Openheid 
De openheid in Schermer is ,·olgens 
Ste\·en \'olledig gerealiseerd. "DP be
trokkenheid \·an de burgPrs bij het lw
stuur nam zo toe. dat in de Joop \·an de 
jaren cle raadszaal te klein werd om al
le belangstellenden te huisn•sten. D'G(j 
is met cle n•alisering van de openheid 
begonnen en werd direkt bijgestaan 
door de P\'ClA en de VVD. Bij ht't rea
liseren van die openheid hebben we erg 
n•el tegem\'l'rking onden·onclen \·an Ge
meentebelangen en dc konfes sionden". 

24 

-STEVEN VAN OS-

Steven is tegenstander van een lande
lijk konsept \"oor gemeentelijke pro
gramma's. Eén- en meer mans-frakties 
moeten op korte termijn met hun ach
terban zelf een programma opbouwen 
en daarhij uitgaan van de kennis van en 
ervaring in de plaatselijke problema
tiek. Het landelijk konsept van de vori
ge gemeenteraadsverkiezingen was te 
weinig aan de praktijk getoetst. Daar
cloor waren bepaalde punten te idealis
tisch en door een te geringe kennis van 
de realiteit bestuurlijk niet haalbaar". 

Kontakten 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
volgend jaar zal Steven zich niet her
kiesbaar stellen. ''Ik heb het gevoel dat 
ik niet heb gedaan wat ik had kunnen 
doen door het ontbreken van steun van 
mijn achterban. door de onregelmatig
heid van mijn baan en door het ontbre
ken \'an kontakten met hoofdbestuur. 
regiobestuur en provinciale staten. Ik 
had af en toe een schop in mijn lendP
nen nodig, zowel \·an de afdeling als 
\·an de landelijke partij. En juist die 
schop heb ik zo node gemist". 

Salarissen 
Als gemeenteraadslid heeft Ste\·en nog 
één \\'l'llS. "Er moPt een door cle wet 
vastgestelde verhouding worden gescha
pen tussen werkge,·ers enerzijels en ge
meentelijke en p1·m·inciale bestuurders 
anderzijds. Als dat niet lukt vinden we 
binnenkort niemand meer die zich in 
zijn vrije tijd beschikbaar stelt voor de 
steeels zwaarder wordende en steeds 
grotere offers \Tagencle bestuur staak. 
Vooral de salarissen van wethouders 
en gemeenteraadsleden van kleine ge
meenten moeten worden aangepast om
dat het ge,·aar \·an onbestuurbaarheid 
door beperkte en/of onjuiste selektie 
le,·en,;gToot aanwezig is. ll.;: ben hui
\·erig als ik kijk naar het grote aantal 
mutaties bii wethouders. gemeenteraads 
leden en pro\'inc:iale statenleden". 
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[ Kongresstuk Ja 

VERANTWOORDING VAN 
RAPPORTAGEKOMMISSIE 
De rapportagekommissie heeft de inge
komen moties en amendementen beoor
deeld en geselekteerd volgens de maat-

Kongresstuk 12a 

Prof. mr J.A. Ankurn 

kandidaat gesteld voor 

de rapportagekommissie 

Voor de vakature in de rapportagekom

missie is kandidaat gesteld: mr J. A. 

Ankurn uit Aerdenhout. Mr Ankurn is 

hoogleraar in de historische ontwikke

ling van het recht aan de Universiteit 

van Amsterdam. Hij is voor D'66 lid 

van de provinciale staten van Noord

Holland. De kandidatuur van mr Ankurn 

wordt gesteund door de rapportagekom

missie en door het hoofdbestuur. 

Kongresstuk 14 

Verlening van 
dispensatie aan 
raadslid-in-spé 
uit Hoogland 
Het hoofdbestuur heeft op 27 oktober 
1973 - overeenkomstig artikel 125a 
van het huishoudelijk reglement - dis
pensatie van het vereiste aantal van 
zes maanden lidmaatschap voor het 
kandidaat kunnen staan voor een ver
tegenwoordigend lichaam verleend aan 
de heer J. S. van Schaik uit Hoogland, 
Berkenlaan 22. Dit ten behoeve van de 
gemeenteraadsverkiezingen in Amers
foort op 21 november 1973. Het hoofd
bestuur stelt de algemene ledenverga
dering voor dit besluit te bekrachtigen. 
De algemene ledenvergadering van 
D'66, op 24 november 1973 in Utrecht 
bijeen, 
kennis genomen hebbende 
van het besluit van het hoofdbestuur 
van 27 oktober 1973 tot dispensatiever
lening overeenkomstig artikel 125a van 
het huishoudelijk reglement ten behoe
ve van de heer J. S. van Schaik uit Hoog
land; 
besluit 
dit besluit van het hoofdbestuur te be
krachtigen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

staven vastgelegd in artikel twee van 
het konsept-reglement voor het kon
gres (kongres stuk 5) en gerangschikt 
in de volgorde van de eerste kongres
Democraat, met dien verstande dat het 
punt "aktuele politiek" als kongresstuk 
13 is geschoven tussen de kongresstuk
ken 7 en 8. 
Alle moties waren op tijd binnen. 
Enkele moties moesten worden gewei
gerd omdat ze onvoldoende waren on
dertekend: ze noch naar vorm noch 
naar inhoud het karakter van een amen
dement of motie hadden; ze buiten de 
orde van het kongres vielen. Waar mo
gelijk zijn de geweigerde stukken met 
medeweten van de indieners doorgege
ven aan mensen die er uit hoofde van 
enige funktie iets mee zouden kunnen 
doen. 
Aangezien hoofdstuk zeven van kongres
stuk 8 (basisprogramma) uitdrukkelijk 
als illustratie van een mogelijke pro
grammatische uitwerking is gepresen
teerd, heeft de rapportagekommissie 
alle amendementen die op dit hoofdstuk 
slaan - met name het zeer gedegen en 
uitgebreide werkstuk van de landelijke 
werkgroep milieubeheer - ter hand ge
steld aan de centrale werkgroep, die 
er bij de uitwerking van dit hoofdstuk 
rekening mee zal houden. 
In een paar gevallen heeft de rapporta
gekommissie gebruik gemaakt van haar 
recht van samenvoegen van voorstellen 
van gelijke strekking (Artikel 4a van 
konsept-kongresreglement). Gezien de 
korte tijd die ter beschikking stond was 
het niet mogelijk nauw verwante voor
stellen tijdig samen te voegen voor pu
blikatie in deze Democraat, maar de 
rapportagekommissie pleegt wel over
leg met enkele indieners van voorstel
len om alsnog vóór het kongres tot sa
menvoeging te geraken. Zelf heeft de 
rapportagekommissie enkele voorstel
len toegevoegd die naar haar mening 
nog ontbraken. 
De rapportagekommissie heeft gekon
stateerd dat de leden aan haar verzoe
ken in kongresstuk 3 gehoor hebben ge
geven en dat zij er tot dusver blijk van 
hebben gegeven, van plan te zijn de ko
mende algemene ledenvergadering, on
danks alles te doen slagen. 

DE RAPPORTAGEKOMMISSIE 

Waarom zouden al die 

0'66-kiezers eigenlijk 

geen 0'66-leden 

worden ? 

Zorgt daarvoor 



Kongresstuk 5a 

Motie op het konsept
reglement voor kongres 
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
overwegende, 
dat artikel zes van kongresstuk vijf het gevaar in zich houdt 
dat velen het woord zullen vragen, om althans in tweede ron
de een zinnige bijdrage te kunnen leveren, 
dat artikel zes niet verdedigbaar is binnen een demokratische 
partij als D'66, 
dat de kongresleiding de bevoegdheid heeft de spreektijd te 
bekorten; 
besluit 
de laatste zin van artikel zes ("In de tweede termijn spreken 
slechts diegenen die in eerste termijn het woord hebben ge
voerd") te schrappen 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO OVERIJSSEL) 

Kongresstuk 2a 

MOTIES OP DE 
KONGRES-AGENDA 

KONGRESSTUK 2a. 1 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
kennis genomen hebbende van de agenda, 
gekonstateerd het debacle van de verkiezingen voor de ge
meenteraad van Zaanstad, 
verder gekonstateerd, dat deze agenda het waarschijnlijk 
maakt, dat de diskussie en besluitvorming over het landelijk 
deel van het provinciaal programma en de uitgangspunten 
voor het basisprogramma onvoldoende of helemaal niet tot 
hun recht zullen komen, 
overwegende, dat het onverstandig zou zijn kort voor de Sta
tenverkiezingen van 1974 niet voldoende aandacht te beste
den aan het eigen programma, en een ééndaags kongres in 
hoofdzaak te wijden aan struktuurwijzigingen en partijpoli
tieke diskussies, zoals door de volgorde van de vastgestel
de uitgebreide agenda waarschijnlijk wordt; 
besluit 
A. De beraadslagingen over de aktuele partijsituatie, uit
gangspunten voor het basisprogramma en het landelijk deel 
van het provinciaal programma te doen plaatsvinden, on
middellijk na de beraadslagingen over de financiën, in de 
aangegeven volgorde, 
B. De beraadslagingen over struktuurwijzigingen eerst aan 
te vangen na behandeling van de onder A. genoemde agenda
punten; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO NOORD-HOLLAND) 

KONGRESSTUK 2a. 2 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
kennis genomen hebbende van de agenda, 
gekonstateerd, dat deze agenda, na de ontwikkelingen van de 
laatste weken, niet meer van werkelijkheidszin kan getuigen; 
overwegende, dat het onverstandig zou zijn juist vandaag 
niet voldoende tijd en aandacht aan de eigen partij te besteden. 
besluit 
de agenda voor vandaag als volgt vast te stellen: 

9. 00 uur Opening en dergelijke 
9. 30 uur Toespraken van Jan ten Brink en Jan Terlouw, 

10.30 uur D'66 herstelt eigen gezicht (onder meer kongres
stukken 8 en 9) 

13. 00 uur Pauze en dan "goed gaan eten" 
13. 45 uur Financi~n 
14. 30 uur Aktuele politieke situatie 
18. 00 uur Sluiting 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO NOORD-LIMBURG) 

KONGRESSTUK 2a. 3 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
overwegende, 
dat konfarm de beslissing van het kongres van 10 en 11 
maart 1973 in Breda, door het kongres van vandaag beslui
ten moeten worden genomen over de organisatie-struktuur 
van de partij, 
dat de voorgestelde struktuurwijzigingen, veranderingen van 
de statuten noodzakelijk maken, 
dat voor een dergelijke verandering koninklijke goedkeuring 
moet worden aangevraagd, 
dat deze procedure ongeveer twee maanden in beslag neemt, 
gedurende welke de nieuwe struktuur niet van kracht kan 
worden, 
voorts gelet op de overladen agenda van het kongres; 
besluit 
tijdens het kongres alleen besluiten te nemen over de struk
tuurwijziging, die noodzakelijk zijn in verband met het in
voeren van een nieuwe partij-struktuur, 
de daarmee samenhangende reglementswijzigingen te behan
delen tijdens het volgende kongres, 
het hoofdbestuur op te dragen zo spoedig mogelijk de proce
dure voor het verkrijgen van koninklijke goedkeuring op de 
eventueel te besluiten statutenwijzigingen in gang te zetten, 
de organisatiekommissie op te dragen het voorstel voor re
glementswijziging opnieuw te bezien in het licht van de daar
op tot op heden ingediende amendementen en, eventueel in 
gewijzigde vorm, aan het volgende kongres voor te leggen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(DE RAPPORTAGEKOMMISSIE) 

KONGRESSTUK 2a. 4 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
overwegende 
dat in een reeks van voorafgaande kongressen door tijdge
brek de struktuurwijzigingen niet of onvoldoende aan de orde 
zijn gekomen; 
vrezende dat zich tijdens het huidige kongres hetzelfde euvel 
zal voordoen; 
besluit 
de kongresleiding op te dragen zich punktueel aan het tijd
schema, aangegeven in kongresstuk 2 te houden; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO GELDERLAND) 

Kongresstuk 2b 

0 rganisatorische 
mededelingen 
1. De leiding van de algemene ledenvergadering is in handen 
van drie kongresvoorzitters. Het hoofdbestuur heeft mevrouw 
E, Borst-Eilers uit De Bilt, mr J. D. Ketwich Verschuer uit 
Breukelen en drs M. Dijkstra uit Beetsterzwaag bereid ge
vonden als kongresvoorzitters op te treden. 
2. Het hoofdbestuur heeft, gezien de financiële situatie van 
de partij, de omvang van de tweede kongres-Democraat moe
ten beperken. Ten gevolge hiervan zijn een aantal, vaak 
nogal omvangrijke stukken die onder meer handelen over 
het bestaansrecht van D'66, helaas niet in deze Democraat 
opgenomen. Diegenen die deze stukken nog voor het kongres 
van 24 november thuis willen lezen, kunnen zich schriftelijk 
wenden tot het landelijk sekretariaat (Lange straat 61, Am
sterdam) en om toezending verzoeken. De hierboven genoem
de stukken zullen vanzelfsprekend ook tijdens het kongres 
verkrijgbaar zijn. 
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Kongresstuk 7b 

MOTIES OP VOORSTELLEN TOT WIJZIGING 
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

KONGRESSTUK 7b. 1 

De algemene ledenvergadering van D' 66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in kongresstuk 7a de term "regiovergadering" te wij
zigen in "regioraad" en de term "regiokongres" te wijzigen 
in "algemene regiovergade ring": 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO UTRECHT) 

KONGRESSTUK 7b. 2 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in kongresstuk 7a de volgende wijzigingen aan te . 
brengen: 
3-1: De kontributies worden geihd door de penningmeester 
van het hoofdbestuur. Deze stelt de betalingsregeling vast. 
3-2: Het kontributiejaar is gelijk aan het verenigingsjaar. 
3-3: De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het 
hoofdbestuur een gedifferentieerde kontributieregeling vast. 
De minimum-kontributie bedraagt het gemiddeld bedrag per 
lid afgeleid uit de rekening van het voorafgaande jaar betref
fende personeels-, huisvestings- en administratiekosten van 
het landelijk sekretariaat. 
3-4: Naast deze kontributie wordt door de afdelingsvergade
ring een afdelingskontributie vastgesteld, die door de afde
lingspenningmeester wordt geihd. Van deze afdelingskontri
butie' s wordt een, door het regiokongres vast te stellen, 
deel afgedragen aan de regiopenningmeester. 
37: Vervalt 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO NOORD-BRABANT) 

Amendement van het hoofdbestuur: Tussen "de afdelingsver
gadering" en "een afdelingskontributie" wordt "na overleg 
met het hoofdbestuur" ingevoegd. 

KONGRESSTUK 7b. 3 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
besluit in artikel 12-2 van kongresstuk 7a "die op 1 januari 
daaropvolgend in funktie treden" te laten vervallen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: Indien slechts één maal per jaar een algemene 
ledenvergadering zou worden gehouden, zou de periode tus
sen verkiezing en in funktie treden van het hoofdbestuur en 
de kommissies te langdurig kunnen worden. Wat is er nu nog 
over van het in mei gekozen hoofdbestuur? 
(DE RAPPORT AGEKOMMISSIE) 

KONGRESSTUK 7b. 4 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in kongresstuk 7a de volgende wijzigingen aan te 
brengen: 
16-4: "aan de afdelingen" wordt vervangen door "aan de le
den"; 
Toelichting: Want daarom gaat het 
16-5: "de vergadering van hoofdbestuur" wordt vervangen 
door "het hoofdbestuur na overleg met" 
Toelichting: Het is niet gewenst hiervoor speciaal een nieuw 
kollege in het leven te roepen. 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(DE RAPPORTAGEKOMMISSIE) 

!5Q~9B.~~~!-~-~1?.·-~ 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
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besluit artikel 23-1 van kongresstuk 7a te wijzigen in: "Het 
hoofdbestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur 
en één lid namens elke regio": 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: 
Het kontakt tussen de leden en het hoofdbestuur moet bij het 
huidige aantal leden plaats vinden in de regio. Hierdoor ont
staan slechts twee bestuurslagen in plaats van drie uit het 
bestuursvoorstel. Bij elf regio-bestuursleden zal immers 
zijn gedacht aan de provincies, die lang niet overal de kon
taktfunktie kunnen vervullen (met name in het westen niet). 
Eén en ander bevordert een direktere (lees: betere) èn ef
ficiëntere kommunikatie. Dit voorstel sluit het bestaan van 
andere werkverbanden niet uit: bijvoorbeeld afdelingen voor 
lokale (gemeentelijke) aangelegenheden. 
(SUBREGIO DEN HAAG) 

KONGRESSTUK 7b. 6 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in artikel 23-1 van kongresstuk 7a "twintig" te ver
vangen door "21"; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO GELDERLAND) 

KONGRESSTUK 7b. 7 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in artikel 23-3 van kongresstuk 7a aan "Elke regio 
kiest een hoofdbestuurslid" toe te voegen: "en ten minste 
één plaatsvervangend hoofdbestuurslid"; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: De moeilijkheden met betrekking tot verhinder
de, zieke, tussentijds afgetreden en dergelijke hoofdbestuur: 
leden behoeven de kommunikatie niet te schaden. 
(SUBREGIO DEN HAAG) 

KONGRESSTUK 7b. 8 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit aan artikel 24-5 van kongresstuk 7a toe te voegen: 
"Hij treedt tevens op als tweede penningmeester en hij ver
vangt de penningmeester bij diens afwezigheid" ; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: Bij het wegvallen van de penningmeester - om 
welke redenen ook- moet een al enigszins ingewerkte opvol
ger hem terstond kunnen vervangen. Bij een dagelijks be
stuur van negen personen is één financieel deskundige te 
weinig. 
(REGIO GRONINGEN) 

Amendement van het hoofdbestuur: Het hoofdbestuur is tegen 
de uitwerking van dit voorstel, niet tegen de motivering dam 
van. 

KONGRESSTUK 7b. 9 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
besluit aan artikel 24-10 van kongresstuk 7a toe te voegen: 
"die aan de voorzitter blijft behouden"; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(DE RAPPORTAGEKOMMISSIE) 

KONGRESSTUK 7b. 10 

De algemene ledenvergadering van D'6fi, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in artikel 28-1 van kongresstuk 7a "Het hoofdbestuur' 
te vervangen door "Een hoofdbestuurslid"; 
en gaat over tot de orde van de dag. 



Toelichting: De huidige redaktie is feitelijk onjuist. 
(REGIO GRONINGEN) 

KONGRESSTUK 7b. 11 

De al gemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
van mening, 
dat door de verkiezing van regiovertegenwoordigers in het 
hoofdbestuur de regionale invloed op het beleid van de partij 
voldoende is gewaarborgd, 
dat de adviesraad een overbodige burokratische belasting is 
van een kleine partij als D' 66, 
dat de taken van de adviesraad door het hoofdbestuur nieuwe 
stijl op zich kunnen worden genomen; 
besluit de voorstellen tot oprichting van een adviesraad te 
verwerpen en het instituut van de steekproefvergadering af 
te schaffen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO ZEELAND) 

KONGRESSTUK 7b. 12 --------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
overwegende, 
dat de samenstelling van de adviesraad, zoals omschreven 
in artikel 78-1 van het huishoudelijk reglement als een log 
lichaam wordt ervaren, 
dat niet de kwantiteit maar de kwalitatieve vertegenwoordi
ging bepalend moet zijn, 
dat de kwantiteit een alibi is voor het absent zijn, 
dat van een zinnige diskussie moeilijk sprake kan zijn; 
besluit 
de adviesraad uit ten hoogste twee direkt gekozen leden per 
regio te laten bestaan en artikel 78-1 zodanig aan te passen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO OVERIJSSEL) 

KONGRESSTUK 7b. 13 --------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
overwegende, 
dat het instituut adviesraad heel nuttig lijkt, 
dat echter in hoofdstuk VI over de adviesraad, enige alterna
tieven voorkomen waarvan pas na verloop van tijd kan wor
den vastgesteld of en hoe zij werken, 
dat daarom een eksperimentele periode voor deze advies
raad is aan te bevelen, 
dat de werking van deze adviesraad alleen kan worden beoor
deeld als ernstig met haar adviezen rekening wordt gehouden, 
dat meer dan vijftig leden voor de adviesraad moeilijk zullen 
zijn te vinden; 
besluit 
Hoofdstuk VI van het huishoudelijk reglement als volgt te le
zen: 
77-1: De adviesraad is een bijeenkomst van vijftig regionaal 
gekozen leden die tot de volgende algemene ledenvergadering 
op eksperimentele basis zal werken met de hiernavolgende 
richtlijnen. 
77-2: De adviesraad kan uitspraken doen over vraagstukken 
van landelijke politieke en organisatorische aard. 
77-3: De uitspraken van de adviesraad, die zijn besluiten 
neemt met enkelvoudige meerderheid, zijn bindend voor het 
hoofdbestuur indien ze met ten minste tweederde van de · 
stemmen zijn genomen. 
78-1: Uit elke regio worden ten minste drie leden naar de 
adviesraad afgevaardigd. 
78-2: De overige leden worden ook door de regio's afgevaar
digd, en wel zo dat het aantal overige leden uit een regio 
evenredig is met het aantal leden in die regio. 
79-1: De adviesraad.komt ten minste vier keer per jaar bij
een, hiervoor zorgt het dagelijks bestuur. 
80-1: De vergaderingen van de adviesraad zijn toegankelijk 
voor alle leden van D'66 maar alleen leden van de advies
raad hebben stemrecht:. 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO NOORD-BRABANT) 

KONGRESSTUK 7b.14 

De algemene ledenvergadering van D'66. op 24 november 
1973 in utrecht bijeen. 
besluit aan artikel 77-1 van kongresstuk 7a toe te voegen: 
"Wil de adviesraad uitspraken doen, dan moet een quorum 
van vijftig procent plus één aanwezig zijn": 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(AFDELING 't GOOI) 

KONGRESSTUK 7b. 15 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in artikel 78-1 van kongresstuk 7a "vijftig" te ver·
vangen door "dertig": 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO GELDERLAND) 

KONGRESSTUK 7b. 16 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in artikel 78-2 van kongresstuk 7a "één" te ver
vangen door "twee", "lid" te vervangen door "leden" en 
aan dit artikel toe te voegen: "De regio kiest voor iedere 
vertegenwoordiger een plaatsvervangend lid"; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO GELDERLAND) 

KONGRESSTUK 7b. 17 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in artikel 78-6 "b. het lidmaatschap van de gemeen
teraad van een gemeente met minder dan honderdduizend in
woners" te laten vervallen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO GELDERLAND) 

KONGRESSTUK 7b. 18 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit aan artikel 94 van kongresstuk 7a toe te voegen: "Het 
(regiobestuur) voert de ledenadministratie van de regio en is 
gerechtigd tot het innen, of via de afdelingen doen innen, van 
de kontributies. Daarbij worden de betrokken funktionarissen 
verplicht tot afdracht van het desbetreffende aandeel aan regio 
en hoofdbestuur; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO DRENTHE) 

Amendement van het hoofdbestuur: Het hoofdbestuur is tegen 
dit voorstel. 

KONGRESSTUK 7b. 19 --------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
overwegende, 
dat de in bijlage A en C van het huishoudelijk reglement be
schreven methoden voor het kiezen van personen ter vervul
ling van plaatsen op kandidatenlijsten wellicht bij heel grote 
aantallen kandidaten en kiezers een juiste uitkomst geven, 
maar dat deze grote aantallen binnen D'66 niet aanwezig zijn, 
dat het bij deze methoden heel moeilijk is voor een kiezer om 
vast te stellen wat het gevolg zal zijn van de volgorde waarin 
hij de kandidaten op zijn lijst plaatst, 
dat de meeste kiezers intussen wel hebben geleerd dat, als 
zij de kandidaten in de volgorde van hun voorkeur op de kie
zerslijst plaatsen, de uitkomst totaal verschillend zal zijn 
van wat zij wensen, 
dat daardoor een verkiezing volgens deze methoden ontaardt 
in een soort rekenkundig gokspel; 
besluit bijlage A van het huishoudelijk reglement als volgt te 
wijzigen: 
Artikel I: 
a. onveranderd, 
b. De stemgerechtigden stemmen door op het stembiljet ten 
minste één en ten hoogste een aantal kandidaten overeenko-
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mend met het aantal te vervullen plaatsen aan te geven in de 
volgorde van hun voorkeur, 
c. onveranderd: 
Artikel II: 
a. Aan de als eerste op een stembiljet genoemde kandidaat 
wordt een aantal toegekend gelijk aan het aantal te vervullen 
plaatsen aan de tweede één minder, aan de derde twee min
der, enzovoort, 
b. De op deze wijze toegekende punten worden opgeteld voor 
iedere kandidaat, 
c. De rangorde van de kandidaten op de lijst wordt bepaald 
aan de hand van het totaal aantal punten dat zij hebben ver
kregen. De kandidaat die het hoogste aantal ptmten heeft ver
kregen komt op de eerste plaats, dan volgt die met het op 
één na hoogste aantal punten, enzovoort, 
d, het bestaande artikel II f, 
e. een aangepaste versie van het bestaande artikel 11 h, 
f. Kandidaten die op de ranglijst lager komen dan het aantal 
te vervullen plaatsen zijn afgewezen, 
g. het bestaande artikel II k; 
Artikel lil: 
vervalt in zijn geheel; 
besluit tevens bijlage C van het huishoudelijk reglement in 
zijn geheel te laten vervallen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: De methodes van de bestaande bijlagen A en C 
geven meestal vrijwel gelijke resultaten. Het nadeel van de
ze methodes is dat het verschil in "waardering" tussen de 
nummers één en twee op een kiezerslijst (1/2) veel groter 
is dan tussen de nummers vier en vijf (1/20). Daardoorkrij
gen de stemmen voor personen die als nummer twee, drie 
enzovoort op een kiezerslijst worden vermeld vaak veel min
der gewicht dan door de kiezer bedoeld. Als de kiezer hen 
toch de dóor hem gewenste plaats op de uiteindelijke lijst 
wil geven zal hij hen soms op een hogere plaats op zijn kie
zerslijst moeten plaatsen dan met zijn voorkeur overeen
stemt. 
Ter illustratie een voorbeeld van tien kiezers die uit zeven 
kandidaten a, b, c, d, e, fen g, een keuze moeten doen voor 
vijf vakatures. Veronderstel dat zes van de kiezers a, ben 
c in deze volgorde op de uiteindelijke lijst wensen te zien, 
en vier de kandidaten d, e en f. 
De stembiljetten kunnen er dan bijvoorbeeld zó uitzien: 

a a a a a a d d d d 
b b b b b b e e e e 
c c c c c c f f f f 
d e f g f g g a b c 
e d g f g e a b c g 

Volgens het bestaande systeem is dan de ptmtentelling: 

x1 x1/2 x1/3 x1/4 x1/5 totaal rangorde 
a 6 1 1 6,45 1 
b 6 1 1 3,45 3 
c 6 1 1 2,45 5 
d 4 1 1 4,45 2 
e 4 1 2 2,65 4 
f 4 2 1 2,03 afgewezen 
g 3 3 1,35 afgewezen 

Volgens het voorgestelde systeem is de puntentelling: 

x5 x4 x3 x2 x1 totaal rangorde 
a 6 1 1 33 1 
b 6 1 1 27 2 
c 6 1 1 21 4 
d 4 1 1 23 3 
e 4 1 2 20 5 
f 4 2 1 19 afgewezen 
g 3 3 9 afgewezen 

Deze laatste rangorde lijkt meer in overeenstemming met 
de wensen van het merendeel van de kiezers dan die bere
kend volgens het bestaande systeem. Als de zes kiezers die 
a, b en c wensen de rangorde van he.t voorgestelde systeem 
willen bereiken met het bestaande systeem, dan hadden de 
twee eersten alleen b, a en c in deze volgorde op hun biljet 
moeten vermelden. Het totaal aantal punten was dan voor a 
5,45 geworden, voor b: 4,45, voor c: 2,45, voord: 4, en 
voor e: 2, 20. 
(REGIO NOORD-BRABANT) 

6 

De algemene ledenvergadering van D' 66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
besluit in de tweede alinea van bijlage D van het huishoude
lijk reglement tussen "met dien verstande dat" en "de ter
mijn waarop" in te voegen: "het percentage geldig op hem 
uitgebrachte stemmen niet minder is dan twintig procent en 
dat": 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: De originele tekst zou toelaten dat bijvoorbeeld 
bij meer dan vijf kandidaten de voorzitter van de partij ver
kozen kan worden verklaard nadat hij zeventien procent van 
de stemmen op zich heeft weten te verenigen. 
(DE RAPPORTAGEKOMMISSIE) 

KONGRESSTUK 7b. 21 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
draagt het hoofdbestuur op 
in afwachting van de koninklijke goedkeuring van de wijzi
ging van de statuten, voorbereidingen te treffen die het mo
gelijk maken dat onmiddellijk na de koninklijke goedkeuring 
de vandaag bepaalde struktuurwijzigingen kunnen worden ge
effektueerd; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO UTRECHT) 

~Q:r:i9.!!.12êê:!'.Q.IS_?.~·-~~ 
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in kongresstuk 7a de volgende wijzigingen aan te 
brengen: 
In artikel 13 wordt "e. ten minste twee regiokongressen" 
vervangen door "ten minste éénderde van het aantal regio's", 
Artikel 24-1 wordt gewijzigd in: Het dagelijks bestuur be
staat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penning
meester, een sekretaris organisatie, een sekretaris poli
tiek en vier le.den. Het hoofdbestuur regelt binnen het dage
lijks bestuur de taken van de vier niet in funktie gekozen le
den. Het dagelijks bestuur heeft binnen het hoofdbestuur de 
uitvoerende taak, 
Artikel 24-2 tot en met artikel 24-10 vervallen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(HET HOOFDBESTUUR) 

Kongresstuk 11a 

Verkiezing van dagelijks 

bestuur en hoofdbestuur 

Omdat in de eerste kongres-Democraat niet werd vermeld 

welke funkties vakant kwamen in het hoofdbestuur, heeft het 

hoofdbestuur besloten de termijn van kandidaatstelling voor 

het hoofdbestuur te verlengen tot dinsdag 20 november 1973, 

twaalf uur 's middags. De aanmelding moet voor dit tijdstip 

bij het dagelijks bestuur op het landelijk sekretariaat (Lange

straat 61, Amsterdam) zijn. Tijdens het kongres zullen de 

gegevens over de kandidaten ter beschikking worden gesteld. 

Afgetreden zijn de dagelijks bestuursleden Paul van Rossum 

(penningmeester) en Maarten van Gils (sekretaris politiek) 

en de hoofdbestuursleden Karel Bloema, Jan Joele, Piet 

Tielrooy en Nel Veltman. Deze funkties zijn derhalve vakant. 



j Kongresstuk 13 j 

MOTIES OVER DE PARTIJPOLITIEKE 
SITUATIE EN OVER DE TOEKOMST 

KONGRESSTUK 13. 1 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
overwegende, 
1. dat D'66 is ontstaan in een periode van heftige spanningen, 
dat die spanningen uiting gaven aan onbehagen over het be
stuur van de maatschappij, 
dat dit bestuur vooral door het gebruik van geweld aantoonde 
zijn taak niet te kunnen vervullen; 
2. dat D'66 aan de burger de mogelijkheid wilde geven die 
taak-vervulling te regelen, 
dat dit doel werd aangeduid met de woorden "de burger bij 
het bestuur" , _ 
dat de burger bij het bestuur wordt gebracht door een poli
tieke partij, 
dat de funktie en de struktuur van de bestaande politieke par
tijen hiertoe niet strekten; 
3. dat D'66 zich heeft gericht op de struktuur van het partij
wezen, 
dat dit partijwezen de bestaande politieke partijen omvat, 
dat verandering in de kombinatie van die partijen geen ver
andering in de- struktuur van die partijen betekent; 
4. dat D'66 zich evenmin heeft gericht op de juiste funktie 
van een politieke partij, 
dat die funktie is gelegen in het bepalen van beleid door de 
burgers, 
dat derh'ilve een door de politieke partij bepaald beleid een 
eindresultaat vormt van die funktie; 
5. dat D'66 zich nauwelijks heeft gericht op een wezenlijke 
wijziging van de inrichting en werkwijze van het bestuur van 
de maatschappij, 
dat echter het bepaald beleid in daden wordt omgezet door 
het bestuur van de maatschappij; 
6. dat D'66 zich heeft ontwikkeld tot een programmapartij, 
dat de leden van die partij louter periodiek een bepaald be
leid goedkeuren; 
besluit 
1. gegevens te verzamelen over de mening van de leden over 
de juiste funktie en struktuur van een politieke partij, 
2. deze gegevens uitvoerig en overzichtelijk bekend te maken; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(SUBREGIO DEN HAAG) 

KONGRESSTUK 13. 2 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
van mening dat de voorstellen van sommige individuele le
den en afdelingen om de politieke aktiviteiten te staken voor
barig zijn omdat de grote meerderheid van de kiezers hier
over geen uitspraak heeft kunnen doen; 
besluit 
1. de vraag over het al of niet opheffen van D'66 voor te leg
gen aan alle Nederlandse kiezers, hetgeen inhoudt dat de 
provinciale Statenverkiezingen op 27 maart 1974 als graad
meter worden gebruikt voor het voortbestaan van D'66, 
2. indien bij deze verkiezingen landelijk gezien geen her
stel optreedt ten opzichte van de Tweede-Kamerverkiezin
gen van 28 november 1972 het principe-besluit te nemen 
zich als partij op te heffen, waarbij het aan de gekozen 
volksvertegenwoordigers wordt overgelaten hun werk al of 
niet voort te zetten bij andere progressieve frakties, 
3. intussen al het mogelijke te doen een herstel tot stand te 
brengen met als centrale slogan de in kongresstuk 8 uitge
werkte idee van de participatiemaatschappij; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO ZEELAND) 

KONGRESSTUK 13.3 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
gehoord de uitspraken van het jongste PvdA-kongres en het 
standpunt van de PPR waaruit ondubbelzinnig blijkt dat eer
der gemaakte afspraken ten aanzien van de vorming van een 
Progressieve Volkspartij (PVP) zijn geschonden; 
overwegende 
dat deze uitspraken de realisering van een PVP tot een fik
tie hebben gemaakt, 
dat D'66 steeds oprecht heeft gestreefd naar de totstandko
ming van een PVP en daarvoor bewust elektoraal verlies 
heeft geinkasseerd, 
dat met het oog op de naderende verkiezingen voor provincia
le staten en gemeenteraden, die stellig op landelijke pro
grammapunten zullen worden uitgevochten, een nieuwe wer
vende kracht nodig is, 
dat de enige uitweg uit de identiteits- en bestaanskrises van 
D'66 een zelfstandig optreden van deze partij is; 
draagt het hoofdbestuur op 
zich uit het overlegorgaan van de Progressieve Drie terug 
te trekken, 
de samenwerking met de woordbrekende progressieve part
ners uitsluitend voort te zetten op de zakelijke basis van 
Keerpunt '72 en het regeerakkoord, 
de doelstellingen van D'66 op een voor de kiezer duidelijke 
wijze te herformuleren; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(SUBREGIO DRECHTSTEDEN) 

KONGRESSTUK 13.4 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
konstaterende, 
dat de laatste tijd in verschillende plaatsen van D'66-zijde 
is aangekondigd, dat voor de komende provinciale en gemeen
telijke verkiezingen niet of in beperkte mate met andere par
tijen, met name de PvdA, zal worden samengewerkt, ter
wijl landelijk een uitbouw van de progressieve samenwer
king niet in het nabije verschiet lijkt te liggen (PvdA-kon
gres!), 
dat op de agenda voor het kongres van 24 november slechts 
beperkte ruimte is gereserveerd voor de opstelling van een 
basisprogramma en dat in de eerste kongres-Democraat al
leen kongresstuk 8 als grondslag voor deze opstellingwordt 
aangeboden; 
overwegende, 
dat D'66 als kleinere partij alleen een eigen bestaansrecht 
heeft indien zij in voldoende mate van de overige partijen 
afwijkende uitgangspunten en/ of wijzen van benadering van 
de maatschappelijke problematiek kan formuleren om zich 
wezenlijk van die partijen te onderscheiden, 
dat de gekonstateerde benadering ten aanzien van het opstel
len van een basisprogramma ten ene male ontoereikend is 
om te komen tot een adequate vaststelling van het hierboven 
bedoelde onderscheid, 
dat -wat ook zij van de huidige situatie- het principe van een 
progressieve volkspartij de moeite van het nastreven waard 
blijft, 
van oordeel, 
dat recente ontwikkelingen ten aanzien van de samenwerking 
met de overige progressieve partijen niet impliceren dat 
D' 66 zich af zettend tegen die partijen zich als zogenaamde 
centrumpartij zou willen opstellen, 
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dat D'66 wil blijven optreden als progressieve partij, zich 
in zoverre onderscheidend van andere progressieve partijen 
dat het zonder gebondenheid-bij-voorbaat aan enig deel-be
lang op rationeel-analytische, niet-dogmatische wijze oplos
singen voor de maatschappelijke problemen wil zoeken, 
dat D'66 alleen recht van,voortbestaan als zelfstandige par
tij heeft indien op korte termijn aan de eis van bepaling van 
het huidige eigen programmatisch gezicht wordt voldaan en 
dat derhalve in de aktiviteiten van alle geledingen van de 
partij het programma-werk de hoogste prioriteit verdient. 
draagt het hoofdbestuur op 
alles in het werk te stellen opdat op alle nivo's met voor
rang aan het opstellen van een nieuw konkreet uitgewerkt 
programma wordt gewerkt, welk programma in konsept op de 
korst mogelijke termijn aan de algemene ledenvergadering 
moet worden voorgelegd en waarin de rechtvaardiging van het 
voortbestaan van D'66 als afzonderlijke progressieve partij 
moet zijn te vinden, 
te onderzoeken hoe, vanuit de huidige situatie, langs moge
lijke nieuwe wegen de tot standkoming van een PVP kan wor
den bevorderd; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO GRONINGEN) 

KONGRESSTUK 13. 5 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
overwegende, 
dat door het besluit van het afgelopen PvdA-kongres en de 
opstelling van de PPR-top een progressieve volkspartij 
(PVP) op dit moment niet tot de reële mogelijkheden be
hoort, 
dat het perspektief van een PVP en het daaruit voortvloeien
de Keerpunt '72 als aanzet tot een modern progressief be
leid, de basis voor de samenwerking van de drie progres
sieve partijen vormden; 
niettemin overwegende, 
dat door de drie progressieve partijen en met name door 
D'66 de kiezer is beloofd Keerpunt '72 uit te voeren indien 
zij in de regering zou komen, 
dat het juist is deze belofte na te komen; 
met zorg konstaterende, 
dat de aanzet tot duidelijkheid, door D'66 in de Nederlandse 
politiek gebracht, is ontaard in een heilloze polarisatie, 
dat deze polarisatie het karakter heeft van een onverantwoor
de simplifikatie van de problemen van onze samenleving, 
dat ook een tendens valt waar te nemen van een vlucht in 
van oorsprong 19de eeuwse denkbeelden, theoriel'!n en daar
uit voortvloeiende dogma's, in plaats van te zoeken naar 
nieuwe denkkaders en konsepten voor de benadering van de 
huidige gekompliceerde maatschappelijke problemen; 
van mening, 
dat hierdoor irrel'!le verwachtingen worden gewekt, die on
vermijdelijk tot ernstige teleurstelling aanleiding zouden 
geven, 
dat als gevolg hiervan de mogelijkheid niet denkbeeldig is 
dat ernstige schade wordt toegebracht aan het demokratische 
klimaat in Nederland; 
derhalve van opvatting blijvende, 
dat de demokratische, analytische en toekomstgerichte be
nadering van D'66 juist nu meer dan ooit nodig is en dat D'66 
de kiezers opnieuw voor haar genuanceerde aanpak moet 
zien te winnen, 
dat tevens de doelstelling van D'66 tot andere partijpolitieke 
verhoudingen in Nederland te komen om althans een eigen
tijds progressief beleid mogelijk te maken, onverminderd 
van kracht is: 
besluit, 
dat de programmatische arbeid onvervaard moet worden 
voortgezet om hierdoor en door bijstelling van basisprogram
ma en beleidsplan een bijdrage aan een eigentijds progres
sief beleid te leveren, 
dat het kabinet Den Uvl de volle steun verdient indien en 
voorzover dit Keerpuitt '72 uitvoert: 
draagt het hoofdbestuur op 
een kommissie uit hoofdbestuur en de beide Kamerfrakties 
te vormen teneinde de programmatische arbeid en de kon
kretisering daarvan op passende wijze te begeleiden. 
vóór de Provinciale Statenverkiezingen op 27 maart 1974 de 
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hoofdlijnen van een nieuw programma, toegespitst op aktuele 
politieke vraagstukken, op te leveren: 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(SUBREGIO DEN HAAG) 

!_{Q~QB.~~~:!'.!I.IS.l-.~·-~ 
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen. 
betreurende, 
dat het PvdA-kongres afwijzend heeft beschikt omtrent de 
vorming van een federatie van progressieve partijen, voor
uitlopend op de totstandkoming van een PVP. De in ons land 
zo nodige partijvernieuwing ondervindt hierdoor wellicht 
een ernstige stagnatie, en zal de ontwikkeling in het streven 
naar een progressieve parlementaire meerderheid en de sa
menbundeling hiervan bemoeilijken, hetgeen de politieke 
duidelijkheid niet ten goede kan komen: 
van oordeel, 
dat deze tegenslag er niet toe mag leiden, dat hiermee de 
partijvernieuwing en met name de vorming van een PVP, 
waarin de progressieve krachten in Nederland kunnen wor
den samengebundeld, op de lange baan wordt geschoven. D'66 
acht deze vernieuwing, naast de herstrukturering van onze 
samenleving om te komen tot een open maatschappij en de 
demokratisering hiervan, van fundamenteel belang voor de 
vitaliteit van de politieke partijvorming. Juist in deze situa
tie ligt er voor D'66 een belangrijke taak om door middel 
van initiatieven voor de vorming van een samenbundeling 
van de progressieve krachten in ons land wegen te zoeken 
en op dit gebied een vooruitstrevend beleid te voeren. Het 
op één noemer zien te brengen van de progressief denkende 
mensen en partijen is hierbij een eerste vereiste; 
van mening, 
dat een samenwerking terwille van de samenwerking in deze 
niet toereikend genoeg is. Men moet de politieke wil hebben 
om ten koste van de eigen partij-ideologie op te gaan in een 
ander kader, waarin de elementen aanwezig zijn om de ge
stelde doeleinden te realiseren (herstrukturering van de sa
menleving, demokratisering, een rechtvaardige verdeling 
van inkomen en macht, een progressieve aanpak van de he
dendaagse problematiek en dergelijke) en dit met vereende 
krachten na te streven. D'66 is tot het nemen van deze stap 
in principe bereid. Als een eerste bijdrage hiertoe moet de 
huidige samenwerking met de PvdA en de PPR worden voort
gezet, doch D'66 zal hierin ee~~: duidelijke eigen aanpak naar 
voren moeten brengen om de schijn van bijwagen te zijn weg 
te nemen. Het overheidsbeleid moet dan ook vanuit de D'66-
visie worden benaderd, zonder afbreuk te doen aan de geno
men verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het 
kabinet-Den Uyl, doch mag een konstruktief dualisme in het 
parlement niet schuwen. Bovendien bevordert het laatste ook 
een goed funktioneren van de demokratie. De Nederlandse 
burgers zullen moeten kunnen waarnemen, op welke wijze 
en met welke progressieve instelling en mentaliteit D'66 het 
te vormen overheidsbeleid wenst te beïnvloeden; slaagt món 
hierin niet, dan heeft D'66 als partij gefaald; 
besluit, 
dat D'66 blijft streven naar het totstandbrengen van een pro
gressieve meerderheid in ons parlement, waartoe zij zoveel 
mogelijk initiatieven moet ontwikkelen, 
dat de huidige samenwerking met de PvdA en de PPR moet 
worden gekontinueerd, mede op basis van het mede-verant
woordelijk zijn voor de huidige regeringssamenstelling, ech
ter met dien verstande dat de D'66-frakties in het parlement 
zullen opereren vanuit een eigen D'66-visie, voor zover dit 
niet al het geval is, hetgeen is en zal worden neergelegd in 
het politieke beleidsplan van de partij, 
dat ter ondersteuning van het hierboven gestelde het weten
schappelijk buro van D'66, daar waar nodig en mogelijk, de 
opstelling en zienswijzen van D'66 nader moet toelichten aan 
de hand van doelgerichte studies over het desbetreffende on
derwerp en deze studies op een zo breed mogelijke schaal 
moet verspreiden in samenwerking met het hoofdbestuurvan 
de partij. Daaraan kan eveneens de adviesraad van de partij 
een nuttige bijdrage leveren; 
het hoofdbestuur te verzoeken de mogelijkheid te onderzoe
ken of reeds een federatief verband met de PPR tot de moge
lijkheden behoort en hiervan aan het eerstvolgende kongres 
verslag te doen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO UTRECHT) 



KONGRESSTUK 13.7 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
overwegende, 
dat D'66 ondanks een duidelijk positieve inbreng in de huidige 
regeringspolitiek, haar image bij de kiezers dreigt te ver
liezen, 
dat D'66 in haar programma nog zoveel positieve puntenkent 
die zij moet uitdragen, 
dat dit laatste tot nu toe onvoldoende gebeurt; 
besluit 
het hoofdbestuur, de frakties in de Staten Generaal en in de 
Provinciale Staten, de regiobesturen, de afdelingen en alle 
leden op te dragen, met alle ter beschikking staande publici
teitsmedia krachtig aan de verbreiding van het D'66 streven 
te werken; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO UTRECHT) 

KONGRESSTUK 13. S 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
gehoord de diskussies; 
besluit 
dat D'66 wordt omgebouwd in de richting van een sociaal~li
berale partij, 
dat er in het voorjaar een principe-programma voor de nieuwe 
koers gereed i;:;, 
dat vóot het .formuleren van het principe-programma andere 
groeperingen worden uitgenodigd, 
dat de finailcH!le situatie van D'66 in het voorjaar redelijk 
moet zijn gesaneerd, · 
dat aan de Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen 
van 1974 niet wordt deelgenomen, met uitzondering van die 
staten en raden, waar enige kans op sukses bestaat, 
dat het gehele partij-apparaat wordt ingezet om dit sukses te 
verkrijgen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(DRS. P.J. VAN DER HAM, MEVROUW R.DE JAGER-RUI
TER, DRS P.A.KARSDORP, A. F.KRAAK, P. VAN MEURS 
EN J. VELDHUIZEN) 

!_(QJ:i9B.I!!êê1'~-l~·-f!. 
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
konstaterende, 

dat D'66 zeven jaar lang vruchtbaar heeft gewerkt aan: 
- het openbreken van verouderde maatschappelijke struktu
ren door meer openbaarheid en door een volgehouden aan
val op het paternalisme van grote en kleine bestuurders; 
- het demokratiseren van overheid en bedrijfsleven door 
spreiding van macht en meer openheid bij de vorming van 
besluiten: 
- het ontwerpen en uitvoerbaar maken van een progressieve 
politieke visie door middel van een beleidsplan met een fi
nanciële verantwoording en door een slagvaardige aanpak 
van de problemen van de grenzen aan de groei en het beheer 
van het milieu; 
- het bevorderen van een echte keus voor de kiezer door te 
streven naar een heldere verdeling van het politieke krach
tenveld; 
van mening, 
dat er in de Nederlandse politiek een partij nodig is die dit 
werk voortzet, en die 
-de steun aan Keerpunt '72, de steun aan het kabinet-Den 
Uyl en de samenwerking met progressieve partners ziet als 
een stap op de weg naar de verwezenlijking van deze eigen 
doelstellingen, waaronder werkelijke partijvernieuwing en 
staatsrechtelijke vernieuwing een belangrijke plaats blijven 
innemen; 
-waakt dat de polarisatie niet ontaardt in oververeenvoudi
ging van problemen en valse voorstellingen van zaken, waar
door de kiezer, in plaats van voor een echte keuze, zou 
worden gesteld voor een keus tussen twee droombeelden; 
- met beleidsdad.en klaar wil staan voor ingrijpende verande
ringen in de samenleving en, samen·mefde progressieve 
partners, streeft naar radikale herverdeling van macht en 
welzijn, Wailrm~e :Zij ZiQh opstelt tegenover de VVD ~n an
dere konservatiëven; 
- zich van de PvdA onderscheidt door nadruk te leggen op de 
afbraak van machtsélites op zodanige wijze, dat nieuwe on
doorzichtige machtsopeenhopingen geen kans krijgen (zie 
kongresstuk Sb.); 
besluit . 
dat D'66 duideÜjker dan tot nu toe deze partij zal zijn, 
dat D'66 zich met kracht zal inzetten om de kiezers opnieuw 
voor zich te winnen, en daarme.e een begin zal maken bij de 
eerstkomende verkiezingen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(JAN TEN BRINK, PAULA WASSEN-VAN SCHA VEREN, JAN 
TERLOUW) 
(Kongresstuk Sb - een uittreksel van het basisprogramma -
wordt tijdens het kongres verspreid) 

Kongresstuk Sa 

Moties op rapport ter ondersteuning van de 
diskussie over doelstellingen en uitgangspunten 

KONGRESSTUK Sa. 1 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit 
het hoofdbestuur op te dragen kongresstuk S met ingebrachte 
amendementen te verwerken tot een nieuw basisprogramma 
overeenkomstig motie 3a. 4 van het kongres in Breda, 
het hoofdbestuur op te dragen dit nieuwe werkstuk na brede 
diskussie tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergade
ring ter vaststelling aan te bieden, 
op 24 november nog geen definitieve beslissing te nemen 
over de inhoud van kongresstuk S; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO GELDERLAND) 

Amendement van het hoofdbestuur: Het hoofdbestuur heeft de
ze voorstellen overgenomen. 

KONGRESSTUK Sa. 2 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
kennis genomen hebbende van kongresstuk S; 
verzoekt de onbekende samenstellers 

de hoofdstukken 2 (het gedeelte participatiemaatschappij) en 
6 wegens verregaande insufficientie van de huidige lezing te
rug te nemen en opnieuw te redigeren, 
spreekt haar scherpe afkeuring uit over het ontbreken, om 
welke reden dan ook, van hoofdstuk 4, 
en gaat over tot de orde van de dag; 
(REGIO GELDERLAND) 

Een vergelijkbaar besluit is door regio Overijssel aangeno
men en door de rapportagekommissie met deze samengevoegd. 

Amendement van het hoofdbestuur: Het hoofdbestuur heeft dit 
voorstel niet overgenomen. 

KONGRESSTUK Sa. 3 

De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
overwegende, 
dat in het "rapport ter ondersteuning van de diskussie over 
onze doelstellingen en uitgangspunten" ontbreekt een uitwer
king van de hoofdstukken 4 (de sociaal-èkonomische orde) en 
5 (mentaliteitsveranderingen) en dat het hier zeer belimgrij
ke onderwerpen betreft; 
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besluit, 
dat de uitwerking van die hoofdstukken terstond moet plaats 
vinden en dat derhalve met die uitwerking niet wordt gewacht 
tot het eerstvolgende programmakongres; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(AFDELING 'T GOOI) 
Amendement van het hoofdbestuur: Dit voorstel is overbodig, 
omdat reeds wordt gewerkt aan het gevraagde. 

KONGRESSTUK Sa. 4 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
konstateerde, 
dat hoofdstuk 5, mentaliteitsveranderingen, ongeschreven is 
gebleven; 
overwegende, 
dat het niet de taak is van een demokratische partij mentali
teitsveranderingen te maken, echter deze te registreren, om 
er daarna politieke vorm aan te geven; 
besluit, 
dat hoofdstuk 5 ongeschreven moet blijven; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO OVERIJSSEL) 

(Een vergelijkbaar besluit is door de regio Gelderland geno
men en door de rapportagekommissie met deze samengevoegd). 
Amendement van het hoofdbestuur: Over dit voorstel is nog 
geen oordeel te geven. Hierover moet tijdens het kongres 
worden gediskussieerd. 

KONGRESSTUK Sa. 5 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit 
de derde zin van de vijfde alinea van het hoofdstuk Demokra
tisering ("Het is soms niet mogelijk ..... niet eens gewenst") 
te laten vervallen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO UTRECHT) 

Amendement van het hoofdbestuur: Het hoofdbestuur heeft 
dit voorstel niet overgenomen. Het hoofdbestuur vindt deze 
zin wel nuttig omdat deze kan leiden tot een betere formule
ring van wat ermee wordt bedoeld. 

I Kongresstuk 9a 

Moties op het konsept voor het landelijk gedeelte 
van de provinciale verkiezingsprogramma's 1974 

KONGRESSTUK 9a. 1 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
besluit in kongresstuk 9 de volgende wijzigingen aan te bren
gen: 
Inleiding: Hierbij moet met klem worden benadrukt dat het 
provinciaal bestuur zijn kol:irdinerende taak met betrekking 
tot intergemeentelijke aspekten in een duidelijk en aktief be
leid moet omzetten; 
Artikel 1. 1: 
Toevoegen: Er moeten onderzoeken (per provincie) worden 
ingesteld naar de financUHe reserves van de provincie, waar
bij de financiële situatie inzichtelijk moet worden gemaakt 
voor derden. De mogelijkheden voor het aanspreken van ronu
sen moet duidelijk worden vertaald; 
Artikel 2. 3: 
punt e. veranderen in: ''bestuurslid van een waterschap", 
Artikel 6. 2: 
"In nieuwe wijken ......... " enzovoort veranderen in: "In 
nieuwe wijken waar stadsverwarming wordt aangelegd, moet 
worden onderzocht in hoeverre hiervoor koelwater van cen
trales kan worden gebruikt; 
Artikel 6. 4: 
Veranderen in: "Uitgaande van een nationaal energiebeleid, 
vastgesteld door de volksvertegenwoordiging, wordt de bouw 
van energiecentrales bepaald. Inspraak van de bevolking in 
het gebied waar de energiecentrales wordt voorzien moet 
vanaf het beginstadium van de voorbereiding zijn gewaarborgd; 
Artikel 6. 5: 
Een bouwstop voor een periode van vijf jaar te leggen op 
kernenergie-installaties voor kommerciële doeleinden. Bin
nen deze periode van vijf jaar moeten alle bestaande proble
men ten aanzien van de verwijdering van radio-aktief afval 
stralingsgevaar en werking noodkoelsystemen worden opge
lost. Tevens moeten binnen deze periode studies worden ver
richt naar aanvullende wijzen, waarop in de energievoorzie
ning kan worden bijgedragen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO ZEELAND) 

Amendement van het hoofdbestuur: 
Inleiding: naar de strekking overgenomen; 
1. 1: overgenomen, maar als nieuw artikel 2. 6a; 
2. 3: overgenomen als toevoeging: 
6. 2: naar de strekking overgenomen; 
6. 4: overgenomen, maar als aanvulling; 
6. 5: naar de strekking overgenomen. 
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KONGRESSTUK 9a. 2 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit in kongresstuk 9 de volgende wijzigingen aan te 
brengen: 
aan de eerste zin van artikel 1. 2 wordt toegevoegd: "mede 
gezien het onvoldoende demokratische karakter van gemeen
schappelijke regelingen"; 
aan artikel 1. 2 wordt toegevoegd: "In geen geval mogen vier 
bestuurslagen ontstaan. Gewestraden moeten via direkte 
verkiezingen tot stand komen"; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(REGIO UTRECHT) 
Amendement van het hoofdbestuur: Het hoofdbestuur heefthet 
eerste voorstel overgenomen, wijst de eerste zin van het 
tweede voorstel af en heeft de tweede zin van het tweede voor
stel overgenomen. 

!.<:Q.~9A~êê:!'J.L~-~~·-!! 
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
besluit de laatste zin van artikel 1. 2 van kongresstuk 9 te 
wijzigen in: "Bij volledige gewestvorming moet de provincie 
ter diskussie worden gesteld"; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(HET HOOFDBESTUUR) 

~Q~9AI!!êê:!'~-~~--~ 
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in Utrecht bijeen, 
besluit 
in artikel 2. 3 van kongresstuk 9 "c. gemeenteraadslid" en 
"f. lid of gekommitteerde van een bovengemeentelijk orgaan" 
te laten vervallen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
(AFDELING 'T GOOI) 
Amendement van het hoofdbestuur: Het hoofdbestuur wijstdit 
voorstel af. 

KONGRESSTUK 9a. 5 -------------------
De algemene ledenvergadering van D'66, op 24 november 
1973 in utrecht bijeen, 
besluit 
1. vast te stellen het landelijk deel van de provinciale ver
kiezingsprogramma's zoals neergelegd in kongresstuk 9 met 



inachtneming van de daarin bij amendement aangebrachte 
wijzigingen, 
2. het onder 1 genoemde stuk als een apart hoofdstuk "De 
provincie" op te nemen in het landelijk programma vanD'66, 
onder gelijktijdige intrekking van de artikelen 1. 34 tot en 
met 1. 37, 1. 41 tot en met 1. 46, 1. 51 tot en met 1. 57 en 
1. 61 tot en met 1. 68 van het landelijk programma (zesde, 
geheel herziene druk, maart 1971), 
3. dit vastgestelde nieuwe programma-onderdeel uitgangs-

punt te doen zijn voor eventuele provinciale programma's 
van D'66: 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: Het besluit ten derde wil uitsluitend vastleg
gen dat de verschillende provinciale programma's van D'66 
geen punten zullen mogen bevatten die strijdig zijn met het 
door de algemene ledenvergadering vastgestelde landelijk 
deel. 
(HET HOOFDBESTUUR) 

J Kongresstuk 6c I 
VERSLAG VAN FINANCII:LE KOMMISSIE 
Tijdens de hoofdbestuursvergadering van 9 juni 1973 werd 
aan mr W. Kingma, mr J. A. Nagtegaal en A. A. Redeker ge
vraagd zitting te willen nemen in een financHHe advieskom
missie. Na een uitvoerige studie van het rapport van de ac
countants Kleynveld, Kraayenhof & Co. hebben zij -onder 
enig voorbehoud- de opdracht geaksepteerd. Tijdens de hoofd
bestuursvergadering van 18 juni 1973 werden de voorwaarden 
van de financil:!le kommissie geaksepteerd zodat de werkzaam
heden daarna in feite een aanvang konden nemen. Het hoofd
bestuur sprak daarbij als zijn mening uit dat het de opdracht 
niet zou willen beperken tot het uitbrengen van adviezen maar 
verzocht de financil:!le kommissie ook uitvoering te willen ge
ven aan maatregelen die voor een sanering door de financUHe 
kommissie noodzakelijk worden geacht, dit laatste uiteraard 
in samenwerking met het dagelijks bestuur. Voorts verzocht 
het hoofdbestuur de financiële kommissie een onderzoek te 
willen instellen naar de voorgeschiedenis van de ontstane si
tuatie. 

Situatie 
Op grond van het door de accountants uitgebracht rapport 
moest worden gekonstateerd dat er sprake was van een ver
mogenstekort per 30 april 1973 van ongeveer 100. 000 gul
den. Bij een ongewijzigde exploitatie in het restant van 1973 
zou dit vermogenstekort waarschijnlijk oplopen tot 200. 000 
gulden. Het liquiditeitstekort zou dan ongetwijfeld nog groter 
vormen aannemen dan de aangetroffen 250.000 gulden. 

Maatregelen 
1. Aangezien voor de vertrokken chef-de-buro alsmede de 
twee sekretaressen - op advies van de financiële kommissie -
door het hoofdbestuur slechts één nieuwe administratieve 
kracht werd aangesteld, kon tot bezuiniging worden gekomen. 
2. Het hoofdbestuur werd geadviseerd ten minste een gedeel
te van de in gebruik zijnde kantoorruimten af te stoten om 
tot een verlichting te komen van de buitensporig hoge huur
lasten (ongeveer 28. 000 gulden per jaar). Op dit moment 
wordt naar een onderhuurder gezocht. De gedachten van de 
financiële kommissie gaan uit naar een onderhuurder die de 
aanwezige apparatuur mede kan benutten. 
3. Het hoofdbestuur werd geadviseerd alleen dan een kongres 
te doen plaatsvinden wanneer dit "self supporting" zou zijn. 
Dit advies werd door het hoofdbestuur overgenomen. 
4. Het aantal uit te geven Democraten werd op advies van de 
kommissie tot twee (in 1973) beperkt. 
5. Op advies van de kommissie werden ongeveer vijftienhon-
derd leden uit het computerbestand verwijderd omdat deze 
over 1971 geen kontributie hadden betaald. Hierdoor wordt 
een aanzienlijke besparing bereikt bij het verzenden van De
mocraten, mailings en dergelijke. 
6. Eénmaal per ongeveer twee weken vindt een bespreking 
plaats tussen de penningmeester en de financiële kommissie 
waar alle mogelijke uitgaven worden besproken, zodat alleen 
-,maar het hoogst nodige wordt uitgevoerd. 

Krediteuren 
Volgens het rapport van Kleynveld, Kraayenhof & Co. waren 
er op 30 april 1973 voor ongeveer 200. 000 gulden krediteu
ren, daarbij niet roegerekend de schuld aan de bankier 
(50. 000 gulden). Uiteraard waren hierbij enerzijds een aan
tal grote krediteuren en anderzijds een aantal kleine kredi
teuren, waarbij verder uitstel van betaling in feite a-sociaal 
is te achten. Met een aantal grote krediteuren werd door de 
financiële kommissie overleg gepleegd om tot verder uitstel 

van betaling te kunnen komen. In de meeste gevallen is dit 
gelukt. Een aantal kleine krediteuren werd na overleg met 
de penningmeester voldaan. Elke twee weken wordt aan de 
hand van de dan bestaande liquiditeitspositie bezien welke 
verdere betalingen aan krediteuren kunnen plaatsvinden. 

Accountants 
Aan het hoofdbestuur werd geadviseerd aan Kleynveld, Kraay
enhof & Co. een definitieve opdracht te geven tot kontrole van 
de boekhouding van de partij over 1973. Het hoofdbestuur 
heeft dit advies overgenomen. 

Reglementswijziging 
Door de financiële kommissie zijn een aantal wijzigingen -
voor wat betreft de financiële paragrafen van het huishoude
lijk reglement - aan het hoofdbestuur geadviseerd. Hiervoor 
wordt verwezen naar kongresstuk 6b. 

Financiële aktie 
Op 30 augustus adviseerde de financiële kommissie aan het 
hoofdbestuur om via een financiële aktie - door middel van 
een circulaire - op alle leden een beroep te doen tot het be
talen van een maximale financiële bijdrage in handen van de 
financUHe kommissie en deze te limiteren in opbrengst en 
tijd, in die zin dat de financWie kommissie tot restitutie van 
de bijdrage aan de gevers zal overgaan indien niet op een be
paalde dag een bepaald bedrag is binnengekomen. Als bedrag 
werd geadviseerd 90. 000 gulden en als sluitingsdatum 15 de
cember 1973. Hieromtrent wordt verder verwezen naar een 
inmiddels door het hoofdbestuur rondgezonden circulaire. 

MR W.KINGMA 
MR J. A. NAGTEGAAL 

A. A. REDEKER 

Het bankrekeningnummer van de financiële kommissie 
is 63.35.29.478 bij de Banque de Pariset des Pays
Bas in Amsterdam. Het gironummer van de bank is 
37037 ten name van financiële kommissie D'66. Maak 
nu uw bijdrage aan onze partij in nood over! Morgen is 
het misschien te laat. 

I Kongresstuk 6d I 
VERSLAG VAN DE 
PENNINGMEESTER 
De toestand van de finaneU!n is niet slechter geworden. Wij 
zijn er namelijk tot op heden inderdaad in geslaagd om de 
tering naar de nering te zetten, dat wil zeggen onze schul
denlast is de afgelopen maanden niet of nauwelijks gestegen. 
Om echter tot het einde van dit jaar di~ beleid voort te kun
nen zetten, is het noodzakelijk dat de nog niet of nog niet vol
ledig betaalde kontributies alsnog alle worden betaald. Voorts 
moet de uiterste zuinigheid worden betracht. Deze, helaas 
toch wel dunne kongres-Democraat is daarvan een voorbeeld. 
Een andere reden, waarom de toestand wat minder slecht is 
dan voorheen is het feit, dat we inderdaad van dag tot dag 
kunnen nagaan, of:de gestelde doelen zijn bereikt. Dankzij ,... 
de heren A. Termeulen enT. Taconis beschikken wij over een 
bijgewerkte boekhouding, die momenteel wordt gekontroleerd 
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door onze accountant Klijnveld, Kraayenhof & Co. 

Rapportage 
Op 13 oktober jongstleden heeft in Rotterdam de in de vorige 
Democraat aangekondigde bijeenkomst van afdelingspenning
meesters plaatsgevonden. Er is uitvoerig van gedachten ge
wisseld over de huidige toestand. De financU!le kommissie 
geeft hierover in kongresstuk 6c nadere informatie. 
Om zinvol over de financit!n te kunnen diskussit!ren moet men 
het allereerst eens zijn over de cijfers. Na een vragenuurtje 
van twee uur was men het over deze cijfers min of meer eens. 
De vergadering heeft de jaarstukken over 1971 en 1972 ter 
kennisname aangenomen. Deze jaarstukken zijn tijdens het 
kongres verkrijgbaar aan de balie. 

Begroting 1974 
Voorts is gesproken over de ontwerp-begroting. Ook hiermee 
kon de vergadering akkoord gaan, zij het dat enige afdelingen 
een voorbehoud maakten voor hun standpunt tijdens het kon
gres. De ontwerp-beg:t:'oting vindt u in deze Democraat als 
kongresstuk 6e afgedrukt. Tijdens het kongres zal tevens een 
stuk verkrijgbaar zijn waarin deze ontwerp-begroting wordt 
vergeleken met de begroting van 1973 en de uitkomsten van 
januari tot en met september van het lopende jaar. 

Reglementswijziging 
Volledigheidshalve moet worden vermeld, dat deze voorstel-

len afkomstig zijn van de financH:He kommissie. In tegenstel
ling tot de andere voorgestelde wijzigingen van het huishoude
liJk reglement, zijn bij deze de oude artikelen niet afgedrukt. 
De tekst van deze oude artikelen zal tijdens het kongres ver
krijgbaar zijn. 

Voorstellen 
1. De jaarstukken over 1971 en 1972 voor kennisneming te 
aanvaarden. 
2. De heer H.H. A. Dijselbloem voor de periode 1 januari 
1971 tot en met 28 februari 1971 te déchargeren voor zijn be
leid als penningmeester. 
3. De kontributieregeling als volgt vast te stellen: Minimum 
kontributie 55 gulden; zeventig gulden voor inkomens tussen 
30. 000 gulden en 40. 000 gulden; 110 gulden voor inkomens 
boven 40. 000 gulden; vijftien gulden voor studenten en jonge
ren tot 21 jaar; voor gezinsleden de helft van deze bedragen, 
met dien verstande dat de ledenpost in enkelvoud aan het be
treffende gezin wordt toegezonden. De penningmeester kan 
op verzoek ontheffing verlenen van bovenvermelde regeling. 
4. De ontwerp-begroting 1974 te aanvaarden. 
5. Kongresstuk 6b, inhoudende de voorstellen tot wijziging 
van het huishoudelijk reglement met betrekking tot de finan
ci~n. goed te keuren. 

R.P. TEN HAVE 

I Kongresstuk 6e I 
ONTWERP-BEGROTING VOOR 1974 
Baten 
Kontributies (inklusief extra 
kontributie) f 165. 000,-

3000 x f 55,-- (gemiddeld) ~ 

Giften: periodieke uitkeringen f 3. 500,--
dëklaraties p. m. 

f 3. 500,-- 3. 500,--

Verkiezingsfonds 

Brochures 

(merendeels via wetenschappe
lijk bureau programma en der
gelijke via Democraat) 

Democraat (inklusief programma) 

Subsidies: Radio 
T.V. 

Kongressen (2 x 500 à f 15, -) 

f 3. 300,-
- 10.000,--
f 13. 300, -- -

Stjchtin~ Wetenschappelijk Bureau 

Vergoeding voor: 
2/5 huisvesting (netto) 
i administratiekosten 
2 Democraten 

Onderverhuur Sekretariaat 

f 10.000,
- 20.500,-

5.270,-
f 35.770,-

p,m. 

p.m. 

1.500,-

13.300,-

15.000,-

35.770,-

7. 500,-

- 241.570,-

EEN OVERZICHTELIJKE INHOUDSOPGAVE 

VAN DE BEIDE KONGRES-DEMOCRATEN 
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Lasten 
Lonen 

Huisvesting 

Huur Langestraat 61 
Onderhoud, verzekeringen 
Energie 

Administratiekosten 

Porti 
Telefoon 
Kantoorbehoeften 
Afschrijving machines 

Algemene kosten 

Bankrente 

Kongressen (inklusief kongres
Democraat) 

Democraat 5 x f 2. 635 

Propaganda radio 
T.V. 

Ledenadministratie 

Verkiezingen 

Afdrachten afdelingen 

Subsidie Wetenschappelijke 
stichting 

Deklaraties (zie baten) 

Kosten boekhouding 

AcC'Ountantskosten 

f 29. 266,-
1.525,-
2.225,-

f 33.016,-

f 12.000,-
6.000,

- 15. 000,-
8.000,-

f 41.000,-

f 3.300,
- 10.000,-
- 13.300,-

Totaal baten f 
Totaal lasten 
Saldo f 

19.647,-

33.016,-

41.000,-

5.000,-

3.000,-

26.000,-

13.175,-

13.300,-

13.000,-

45.000,

p.m. 

5.000,-

5.000,-
f 222. 138,-

241.570,-
222.138,-
19.432,-
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