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F-. Biss:Reff v. Heemsl<eFek, lultanaln. 36, Kaagdorp, 0:.!324 SS2-
F.K.L. Rogier, Kennedysingel 11, Reeuwijk, 01829-3564 

Rijswijk: Mej.l. Lotz, Steenvoordelaan 107, Rijswijk, 070-932936 
Eilanden: J.E.P. Zuidhoff, Wiel 7, Brielle, 01886-3650 
Drechtsteden: 
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B. Uyterlinde, Trasmolen 54, Papendrecht, 078-52071 
H. Strijker, Obrechthof 4, Alphen a/d Rijn, 01720-20752 

Capelle a/d IJssel: 
Bollenstreek: 

A. van der Kreeke, Louis Couperusplaats 183, Cap. a/d IJs., 020-500248 
P.J.C. Alkemade, Frans Halsstraat 15, Lisse, 02521-12847 

Wassenaar: 
Westland: 

R.A. Nieuwenhoven, Van Duivenvoordelaan 129, Wassenaar, 01751-16978 
J.B. van Garderen, Beatrixstraat 25, 's Gravenzande 

NOORD-HOLLAND 
W.Friesland: 
Alkmaar: 

H. Meinders, HAlbrechtstr. 275, Bovenkarspel, 02885-2325 
A.T. Bonsema, v.d.Lekstraat 88, Alkmaar, 072-13363 

IJ mond: 
Zaan & Purmer: 

Anneke van Geenhuizen, Bovenkruierstraat 15, Uitgeest, 02513-12724 
M. Verwey, Julianalaan 1, Monnickendam, 02995-1721 

Haarlem: P. Karsdorp, v.Hogendorpstr. 43, Haarlem, 023-317024 
Amsterdam: J.v.Marissing, Westerstraat 266, Amsterdam, 020-236686 
Amstelveen: Mw. A.M.v.d.Ven, Trompenburg 35, Amstelveen, 020-415793 
Weesp: 
Het Gooi: 

J.M. Anthonisse, Gemeenschapspolderweg 313, Weesp, 02940-14196 
R.H. Veerman, Borneolaan 38, Hilversum, 02150-13772 

Van de penningmeester aan con
tactpersonen, afdelings- en regio
besturen 

Inning van contributies dient volgens 
het huishoudelijk reglement centraal te 
gebeuren. De· accountant heeft er 
~chter bovendien op gewezen dat 
alléén centrale inning voor hem con
troleerbaar - en dus een voorwaarde 
voor door hem af te geven verkla
ringen- is. 
Wij attenderen U erop dat U recht 
heeft op een afdracht van 10% van de 
in Uw afdeling betaalde contributie. 
Daartoe kunt U een briefje schrijven 
aan de penningmeester, postbus 1966, 
Amsterdam, onder overlegging van de 
ledenlijst en een overzicht van de acti
viteiten in de afdeling. 
Indien U niet weet welke leden hebben 
betaald, kunt U daarover kontakt op
nemen met de secretaris organisatie, 
postbus 1966, Amsterdam. 
Wij rekenen op U om de stroom van 
contributie-betalingen en donaties 
gaande te houden. Anders dan in het 
(recente) verleden komen contributies 
en bijdragen rechtstreeks ten goede aan 
de partij-activiteiten, want we hebben 
alle schulden afgelost! 

Ila Schoutsen 
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Wegens ruimtegebrek van redactlewege ingekort. 

Onderstaande voordracht is weliswaar 
voor een specifiek gehoor gehouden, 
maar bevat, naar de mening van de re
dactie een dusdanige gedachtevorming 
over de samenleving in het algemeen, 

De rol van de kunst en 
de kunstenaar in de samenleving 
Toespraak ter gelegenheid van de ope
ning van de expositie van werk van de 
Gemeenschap Beeldende Kunstenaars 
(GKB) in het Raadhuis van Oosterbeek 
op 2 aprill976, door Jan Terlouw. 

Het is de taak van een politicus om 
zich bezig te houden met de samen
leving. Als ik een titel op krijg als "de 
rol van de kunst en de kunstenaar in 
de samenleving", heb ik dan ook de 
neiging direct, zoals zo dikwijls eerder 
in rokerige zaaltjes vol verkiezings
leuzen, los te branden over de maat
schappij en hoe hij moet veranderen 
- naar het model van de visie van mijn 
politieke groepering - om dan aan het 
slot nog twee zinnen over kunst te 
mompelen; negen-en-negentig en een 
half procent samenleving, een half pro
cent kunst; zo is mijn leven, vrees ik, 
ingedeeld. 

Ik zal het vanavona zo bont niet 
maken, maar u vindt het wel goed dat 
ik eerst een korte beschrijving geef van 
de samenleving, zoals ik hem zie, voor 
ik over de rol van de kunst daarin 
praat. 

Een politicus probeert de samenleving 
te analyseren, te begrijpen, om van 
daaruit plannen te maken voor de toe
komst, voor een betere samenleving. 
Hij roept de wetenschap te hulp om 
hem dingen uit te leggen en om de toe
komst te bestuderen. Hij legt plannen 
voor aan zijn kiezers en kijkt hoe ze er 
op reageren. En tenslotte doet hij een 
keuze. Dat is geen wetenschappelijke, 
geen artistieke, geen parapsycholo
gische keuze, maar een politieke. Een 
keus waarin zich zijn overtuiging, zijn 
visie, zijn idealen weerspiegelen. 



Het cement van de samenleving is 
macht. Soms is die macht heel dwin
gend, heel zichtbaar aanwezig, name
lijk in totalitaire systemen. Wij ge
nieten het onschatbare, tegenwoordig 
nogal eens ondergewaardeerde voor
deel, te leven in een systeem dat een 
paradijs is in vergelijking met de 
rechtse en linkse dictaturen op deze 
aardbol; maar toch: ook onze samen
leving ontleent zijn samenhang aan een 
gecompliceerd, veel onzichtbaarder, 
maar evengoed aanwezig stelsel van 
machtsstructuren. 
De bedoeling van de parlementaire de
mocratie is, dat wij elkaar dwingen in 
een systeem van afspraken, waarbij we 
allemaal, direct of getrapt, mee kun
nen doen aan het tot stand komen van 
die afspraken. 
In principe zit dat goed in elkaar. Ik 
vind het een goeie afspraak dat we el
kaar niet mogen mishandelen of ver
moorden en ik vind het ook aange
naam dat mijn woning geen publiek 
toegankelijk terrein is. Ik ben zelfs blij 
dat er een met macht bekleed orgaan 
in het leven is geroepen, dat moet pro
beren te zorgen dat de mensen zich 
aan de gemaakte afspraken houden. 
Met andere woorden, macht is goed, of 
minstens onvermijdelijk. Een samen
leving zonder macht is chaos en chaos 
is voor een deel van de bevolking altijd 
bittere ellende. 
Maar, macht moet wel aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Macht moet ge
kozen zijn, machtsuitoefening moet 
aan een termijn gebonden zijn, macht 
moet omschreven en afgepaald zijn en 
macht moet zichtbaar en controleer
baar zijn. 
Vooral over dat laatste wil ik vanavond 
proberen iets te zeggen. Als het ce
ment van het bouwwerk dat de samen
leving is, onzichtbaar is, dan kunnen 
we ook de bouwstenen niet meer van 
elkaar onderscheiden. Dan verliezen de 
muren hun structuur. Dan is het niet 
meer op een verantwoorde manier mo
gelijk om een gat te hakken voor een 
extra raam. Dan wordt het bouwwerk 
massief, dwingend, dreigend. 

De meeste machtslijnen in onze geih
dustrialiseerde samenleving zijn voor 
de burger onzichtbaar en oncontroleer
baar. Hij voelt ze wel, maar hij kan 
hun loop niet volgen. Hij ziet niet waar 
ze beginnen. Wel waar ze eindigen: bij 
hem. 
Er gebeuren dingen die hij niet wil, 
waarvan hij de consequenties niet over
ziet, waarvan hij niet begrijpt wie ertoe 
heeft besloten, noch waaróm ze ge
beuren, maar die wel met hem te 
maken hebben. 
Want hij ondergaat ze. 
Ze dwingen hem om tegen asphalt aan 
te kijken. 
Of om fluor te slikken. 
Of om met olie overdekt uit het kanaal 
te komen, waarin hij vroeger zo lekker 
zwom. 

Of om een valhelm te dragen. 
Of om het geluid van twee popgroepen 
te horen, door elkaar, via de muren 
van zijn buren links en rechts, uit vier 
boxen van 25 watt elk, thans voor 
iedere beurs. 
Of zelfs om een gestreept overhemd te 
kopen. 
Of om met vakantie te gaan. 
En omdat hij niet begrijpt waar dit al
lemaal vandaan komt, wie ertoe heeft 
besloten,· spreekt hij van autonome 
ontwikkeling. En hij berust. 
Maar autonome ontwikkelingen be
staan niet. Achter iedere ontwikkeling, 
achter ieder besluit, zit een belang. En 
achter ieder belang zit een persoon of 
een groep personen. 
Soms gaat aan een besluit een zorgvul
dige procedure vooraf, een democra
tische procedure. Dan is het belang een 
gemeenschappelijk belang en de groep 
er achter is de gemeenschap. 
Vaak gaat het zo niet. Vaak ondergaan 
we de gevolgen van besluiten, zonder 
met de totstandkoming ervan iets te 
maken te hebben gehad. 

In de technocratie waarin we leven, de 
industriële maatschappij, is het gemak
kelijk om de machtslijnen te ver
bergen. Het lijkt alsof de technocratie 
zélf de macht uitoefent. Structureel 
geweld, zegt Heilbroner. 
De technische vooruitgang is niet te 
stuiten. De computer baart zijn eigen 
kinderen. Wij passen ons braaf aan en 
spreken van "generaties" van com
puters. Ze slokken ons op, op pons
kaarten, waar op staat waar we zijn ge
boren, wie we liefhebben en wat we 
geloven. Ze betalen ons salaris aan het 
eind van de maand, ze sturen ons fol
ders, ook al schrijven we tien keer 
terug dat we die niet willen, ze herin
neren ons aan onze verplichtingen en 
ze zetten ons bij op geheugenschijf 
857 AG 12 IV, nadat we bij de wellui
dende tonen van Cimarosa geruisloos 
zijn weggereden achter damasten gor
dijnen en bij hoge temperatuur ont
leend in koolstof en waterstof en nog 
wat kleingoed. 
Onzichtbare macht. 
Toen de plateauzool voor het eerst in 
het straatbeeld verscheen, heb ik bij 
mezelf gezworen dat ik die enkel
brekers altijd lelijk zou blijven vinden; 
een paar maanden later bleek het een 
meineed. 
Een onzichtbare macht dwingt me om 
met een auto door het hele land te 
rijden en de rokerige zaaltjes toe te 
spreken, waar ik het over had, wat 
diep in hun hart noch die rookprodu
centen, noch ik leuk vinden. 
Een onzichtbare macht jaagt mensen 
naar Majorca, om daar de vakantie te
midden van 100.000 landgenoten door 
te brengen, doet ons steeds duurdere 
en nuttelozer prullaria kopen voor de 
verjaardag van onze kinderen, over
tuigt ons van het diepe geluk dat een 
filmcamera, een vaatwasmachine en 

het in plastic uitgevoerde spel master
mind brengen, al worden de amateur
filmpjes niet om aan te zien, torpe
deert de vaatwasmachine het vertrou
welijkste gesprek tussen de huisge
noten van de dag,. en is mastermind te 
spelen op de rand van een krant, met 
een potloodje. 

Ik overdrijf, ik weet het. 
De computer neemt geestdodend werk 
over, in Majorca schijnt de zon en af
wassen is rotwerk. 
Maar ik zeg het hierom: veel van onze 
persoonlijke beslissingen, persoonlijke 
daden, worden - zo niet afge
dwongen- dan toch sterk beihvloed 
door een macht waarvan we noch de 
ware aard, noch de legitimiteit, en 
soms zelfs niet het bestaan kennen. 
Dat geldt niet alleen voor persoonlijke 
beslissingen. Ook allerlei beslissingen 
die de gemeenschap als geheel aangaan 
lijken vaak autonoom en oncontroleer
baar. 
Woonomgevingen, natuurgebieden, 
verkeers- en vervoerssystemen, energie
stromen, ze veranderen van gedaanten, 
van richting, van grootte, zonder dat 
iemand je precies kan vertellen wat 
daarvan nu de reden en het nut is. 

Ik geloof niet in autonome ontwikke
lingen. Ik geloof dat verkeerde, onvol
ledige, besluitvormingsprocedures ver
huld worden door het fabeltje van de 
autonome ontwikkeling. Sprak ik van
avond voor een gezelschap van politici 
of politiek geihteresseerden, dan zou 
ik nu verder gaan met de ta;U< die er 
voor de politiek ligt om de besluit
vorming open te breken, om de belang
hebbenden er bij te betrekken, om in 
deze tijd waar de technologie ons 
dreigt te verstikken het "in dubio 
abstine" eens wat vaker toe te passen. 
Maar vanavond gaat het over de vraag 
wat de kunstenaar en de kunst met 
deze technocratische samenleving 
moeten aanvangen, waarin plastic en 
beton paren en wegrestaurants met 
schreeuwende stoelen en koude k'ip in 
cellaphaan baren. 
Ik vind het een misverstand om te 
denken -wat kunstenaars nogal eens 
doen - dat de kunst het alleenverto
ningsrecht heeft van creativiteit. 
Zo is het niet. Ik verzeker u dat het 
machtig creatief is om een computer te 
maken. Wetenschap en techniek, de 
nieuwe elites van onze samenleving, 
zijn veeleisende personages, die de 
crème van de creativiteit uit het arse
naal van talenten wegzuigen. Natuur
lijk zijn er talloze baantjes waarin 
mensen hun creativiteit niet kwijt 
kunnen. Zij worden gedreven naar 
boetseren of kunstsmeden op de vrije 
zaterdagmiddag - een zinvolle bezig
heid, die echter meer zegt over de zin
loosheid en de monotomie van som
mige arbeidsplaatsen, dan over de rol 
van de kunst in de samenleving. 
Het is ook een misverstand om te 
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denken dat de mensen gelukkiger zou
den worden door de wereld van de 
produktie te vervangen door een 
wereld van verbeelding, van poëzie, 
van abstracties. Mensen willen eerst 
brood, en dan beleg. "Mooie dingen" 
worden pas gekocht als de buik gevuld 
is. 
Ik heb de laatste dagen aan een paar 
jonge mensen (niet ouder dan 16) ge
vraagd wat" naar 'tun mening de be
tekenis van kunst is. Het voordeel om 
zo'n vraag aan jonge mensen te stellen 
in plaats aan volwassenen is, dat ze in 
veel mindere mate in hun antwoord en 
passant even zichzelf interessant willen 
maken. 
Het antwoord was ongeveer als volgt. 
Voor hen die kunst ondergaan, de pas
sieven, kwamen ze niet veel verder dan 
dat het 'leuk' was om te zien, of mooi, 
of fijn. Fleur. Vorm. Kleuren. 
Voor de kunstenaar zelf vonden ze het 
ook 'leuk' om te doen, wat hun manier 
is om te zeggen dat de kunstenaar een 
diepe bevrediging moet kunnen vinden 
in het tot uiting brengen van zijn krea
tiviteit. 
Maar, vonden ze, er zat nog wel iets 
meer in voor de kunstenaar. Hij leert 
de dingen zien. Hij leert om te kijken. 
Niet alleen naar de "anatomie" van de 
dingen, maar ook naar hun wezen, hun 
innerlijke anatomie. Op mijn vraag of 
de kunstenaars dan soms ook de 
functie konden hebben om die inner
lijke anatomie voor anderen zichtbaar 
te maken, antwoordden ze met enige 
aarzeling bevestigend. De aarzeling 
komt ~ denk ik - voort uit gezonde 
achterdocht tegen zo'n begrip als 
"innerlijke anatomie", dat bij uitwer
king, als je niet oppast, gauw in de 
regionen van de flauwe kul terecht 
komt. 
Ik trotseer dat gevaar en ga er even 
over door. Want als ik mij afvraag wat 
de betekenis van de kunst in de samen
leving is, dan kom ik er al gauw op, dat 
de kunstenaar via zijn eigen medium, 
via zijn eigen subjectieve, allerminst 
analytische kanalen, kan proberen de 
innerlijke anatomie van de samenleving 
bloot te leggen. Hij kan het onzicht
bare zichtbaar maken. Niet als een 
röntgenoloog, maar als een sprookjes
verteller. Hij kan tegen het telefoon
botje schoppen. Niet als keuringsarts, 
maar als plaaggeest. 
Eén van de functies van de kunstenaar 
is, dat hij zijn eigen tijd beschrijft. En 
onze tijd wordt gekenmerkt -althans 
in ons deel van de wereld - door on
zichtbaar geworden macht. Dat hij die 
dan beschrijve. 
Ik beschouw het hebben van macht als 
tamelijk schadelijk voor de persoon
lijkheid, tenzij iemand uit volle over
tuiging alleen macht wenst te bezitten 
die voldoet aan de eigenschappen dat 
hij is gekozen, dat hij aan een termijn 
is gebonden, dat hij omschreven en 
controleerbaar is. En ik vraag me af of 
kunstenaars tot werkelijk groot werk 
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kunnen komen als zij ongecontroleer
de macht bezitten. 
De interessantste macht is macht over 
jezelf, alle andere heeft het gevaar in 
zich om te corrumperen. Wie gecor
rumpeerd is kan nooit de innerlijke 
anatomie van een machtsstelsel bloot 
leggen. Het sprookje zou vals klinken, 
de plaagstoot zou het telefoonbotje 
missen. 
Als een kunstenaar gevangen zit in de 
machtsstructuren van de samenleving, 
als hij er deel van uitmaakt, dan wordt 
zijn kunst technisch van karakter. Dat 
zien we aan de huidige Oost-Europese 
kunst (waar ik zelf heel wat van heb 
gezien) en naar het schijnt ook aan de 
moderne Chinese kunst, die sterk ont
menselijkt is. Als je een tentoonstelling 
van Oost-Duitse schilderijen hebt be
zocht, dan hunker je er naar om een 
mens te zien, een ziel. Gestolde 
machtslijnen, interessant zoals be
schrijvende meetkunde interessant is.' 
Daar kunt u natuurlijk anders over 
denken, maar die indruk maakt het op 
mij. 

Vroeger waren kunstwerken vooral 
"mooi", nu zijn ze vaak kritisch, bij
tend, onthul1end. Een kunstwerk kan 
meer zijn dan een foto (in de zin van 
een exacte weergave), omdat de inter
pretatie van de kunstenaar is toege
voegd. Zo kan ook het zicht dat de 
kunst biedt op de samenleving meer 
zijn dan een wetenschappelijke ana
lyse, omdat de disharmonie, of de 
onderhuidse dwang, of de beklemming 
van de vooruitgang er uit kan blijken. 
Daardoor kan de kunst in de samen
leving niet alleen een onthullende rol 
spelen, maar ook een voorspellende. 
Als de kunstenaar zich, althans gedeel
telijk, heeft kunnen bevrijden van het 
machtsweb dat ons allemaal probeert 
te omkleven, dan zal hij zuiverder kun
nen aanvoelen en weergeven welke so
ciale en zelfs technische ontwikke
lingen dreigen, of een wenkend per
spectief bieden. 
Dit is een van de redenen waarom 
kunst ook de politicus kan helpen bij 
het bereiken van zijn doel. Immers, zo
als ik eerder heb gezegd, dat doel is om 
de samenleving te begrijpen en daarna 
plannen te maken· voor de toekomst, 
voor een betere samenleving. Kunst 
kan onthullen en y_oorsr>.ellen. 
Eén van mijn geliefde thema's bij 
spreekbeurten is, dat de mens zich van 
het dier onderscheidt doordat hij 
"taal" heeft. Dat is dan een opzetje 
om het belang van boeken te bena
drukken, zoals u zult begrijpen. 
Met evenveel recht kan ik beweren dat 
de mens zich van het dier onder
scheidt, doordat hij "kunst" heeft. 
Kunst is dan ook taal, een uitbreiding 
van taal tot een uniformer, een meer 
omvattend begrip. 
Wat door een verhandeling niet overge
bracht kan worden, wordt misschien 
duidelijk door een roman. 

Waar een roman niet slaagt, slaagt mis
. schien een gedicht. 
Waar een gedicht zijn doel mist. is mis
schien een muziekstuk of een beeld
houwwerk, een schilderij of een ets 
succesvoller. 
Zoals de natuurlijke getallen door de 
reële en de complexe getallen worden 
uitgebreid tot een volledig systeem, 
wordt de met woorden gesproken taal 
pas een volledig systeem van communi
catie als alle andere kunstvormen er 
aan worden toegevoegd. 
De mens is pas mens als hij ook actief 
of passief kunstenaar is. Daarom is het 
niet mogelijk je in te denken hoe de 
samenleving er uit zou zien zonder 
kunst. Het is zoals wanneer je je af
vraagt van wie van je kinderen je het 
meest houdt. Draai de vraag om en stel 
je voor dat je moet beslissen wie je 
eventueel kunt missen. De zinloosheid 
van de vraag wordt dan ineens d uide
lijk. 
Iets soortgelijks geldt voor de rol van 
de kunst in de samenleving. Je kunt er 
een aantal aspecten van aangeven, 
maar bij omkering van de vraag is 
direct duidelijk dat in feite kunst en 
samenleving niet te ontkoppelen zijn. 
Zonder kunst is de samenleving ont
zield, en daarmee iets onvoorstelbaars. 
Tot mijn verrassing schijn ik tegen
woordig zelf ook, voor dat halve pro
centje, door het schrijven van boeken, 
bij de wereld van de kunst te horen. 
Men vraagt me in dat verband nogal 
eens waarom ik schrijf. 
Heb ik een boodschap voor de gemeen
schap? Ja, ik heb wel een boodschap 
voor de gemeenschap, die ik overigens 
voor de resterende 99.5% politiek ver
taal. 
Heb ik een innerlijke drang om te 
schrijven? Nou, innerlijke drang ... 
Die is best te harden. 
Heb ik dan soms plezier in schrijven? 
Ja kijk, ik loop tien keer met een grote 
boog om m'n bureau heen als daar een 
leeg blocnote ligt te wachten, en 
toch ... Als ik een Amerikaan was, die 
de dingen zo kernachtig kan uit
drukken, dan zou ik zeggen: arts is 
fun. 
Iets maken, iets scheppen, geeft plezier 
aan wie er mee bezig is. aan wie het 
voltooid heeft, aan wie er zijn beste 
krachten aan heeft gegeven. Het geeft 
ook plezier aan wie het later lezen, of 
horen, of er naar kijken. Ik hoop dat 
ook deze expositie aan de kunstenaars 
en aan het publiek plezier zal verschaf
fen, want als kunst aan de samenleving 
plezier en voldoening geeft, dan is dat 
niet de geringste van de functies die 
kunst voor de gemeenschap heeft. 

De redactie van deze Democraat 
ligt bij het hoofdbestuur. 

Druk: elve/labor vincit 
nieuwe rijn 83, leiden 



Verslag van de secretaris 
organisatie 
De partijorganisatie van Democraten '66 stond er ten tijde 
van het afgelopen congres slecht voor. Het belangrijkste 
gemis lag in het gebrek aan communicatie tussen de leden 
onderling en met het Hoofdbestuur, aangezien het partij
secretariaat opgeheven was, er bijna geen Democraten meer 
uitkwamen en de meeste afdelingen en regio's niet meer 
functioneerden. 
Het was duidelijk dat voor de uitvoering van het congres
besluit een wederopbouw van de partij een absolute voor
waarde was. Het HB is daar dan ook onmiddellijk mee 
begonnen, waarbij het er van uit ging dat het opnieuw op 
gang brengen van de politieke discussie binnen de partij 
centraal moest staan. Dit houdt in dat er niet naar gestreefd 
werd de in elkaar gestorte partijorganisatie zo volledig 
mogelijk en in alle details weer op te bouwen. Daar was het 
aantalleden simpelweg te klein voor. Het belangrijkste was 
dat alle leden overal in het land, mee konden doen aan de 
discussie die aan de hand van de stukken van de Centrale 
Programma Commissie zouden ontstaan en dat de nieuwe 
leden zouden worden opgevangen. Hiertoe werd een "net
werk" van contactpersonen opgezet (namen en adressen op 
de eerste en tweede pagina van deze Democraat). Sommige 
van deze contactpersonen zijn leden van afdelings-en regio
besturen, anderen zijn nog actieve leden die door het HB 
aangezocht zijn. In een aantal provincies was één centrale 
contactpersoon voldoende, in andere wist men naast de cen
trale ook enige plaatselijke contactpersonen te vinden, ter
wijl Noord- en Zuid-Holland met hun grote aantallen leden 
en afdelingen te veel waren voor één centrale contact
persoon. 
Dit is natuurlijk nog slechts een provisorische organisatie
vorm. Het HB laat het geheel aan de leden over of zij daar, 
waar nog geen afdeling en/of regio is, tot het oprichten 
hiervan willen overgaan. Het enige advies dat wij willen 
geven is dat het raadzaam lijkt eventuele besturen, com
missies e.d. zo klein mogelijk te houden, zodat de beschik
bare energie zoveel mogelijk gericht wordt op de politieke 
discussie. 
Een tweede reden voor deze provisorische vorm is dat, zoals 
bekend, de partijorganisatie in het verleden nooit naar 
tevredenheid heeft gefunctioneerd, zodat het HB de ruimte 
voor eventuele wijzigingen zo groot mogelijk wilde houden. 
In verband hiermee wordt er in een subgroepje van de (weer 
opgerichte) organisatiecommissie nagedacht over de rol en 
vestigingsplaats van een toekomstig partijsecretariaat, het 
functioneren van de Algemene Leden Vergadering, de 
mogelijke rol van een Ledenparlement e.d. 
Een probleem van de boven beschreven los-vaste organisatie
vorm is dat bij gebrek aan een vast partijsecretariaat en 
regiovertegenwoordigers in het HB de communicatie tussen 
de contactpersonen/afdelingen/regio's en het HB nog te 
wensen over kan laten. Om in deze lacune te voorzien is 
naar een landelijk contactpersoon gezocht, waartoe bereid 
is gevonden: H. van der Wende, Schelpkreek 21, Zwolle, tel. 
05200-3984 7. 
Hij moet de schakel vormen tussen het HB en het "net
werk", dat aan hem de verzoeken om sprekers, aankondi
gingen van vergaderingen, mededelingen van het oprichten 
van een afdeling en/ of regio, etc. kan richten. 
Betreffende de toestand van de partijorganisatie op plaatse
lijk niveau is weinig algemeens te zeggen, behalve dat, in 
tegenstelling tot de verspreiding van de leden over het land, 
er opvallend veel activiteiten in de provincies buiten de 
Randstad plaatsvinden. Daarnaast moet de regio Utrecht 
speciaal genoemd worden, die uitstekend georganiseerd 
heeft en bijzonder veel leden telt, zoals uit het onder
staande staatje blijkt: 
Over 1975 en/of 1976 betaald hebbende leden (per 
15-3-1976) in: 

Friesland: 
Groningen: 

Drente 
Overijssel 
U sselmeerpolder 
Gelderland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Zeeland 
Utrecht: 

Zuid-Holland: 

Noord-Holland: 

Stad 
Ommelanden 

Stad 
Provincie 
Drechtsteden 
Rotterdam 
Den Haag 
Rijswijk 
Leiden 
Gouda 
Diversen 
Het Gooi 
Amstelveen 
Amsterdam 
Haarlem 
Alkmaar 
Kop & West-Friesland 
Diversen 

Totaal 

5 
20 
28 
16 
32 

5 
48 
31 
12 
9 

20 
82 
14 
21 
52 
10 
33 
14 
47 
15 
11 
61 
19 
13 
10 
39 

667 

Dit zijn dus leden die hun contributie betaald hebben. 
Rond deze vaste kern zit een grote groep sympathisanten, 
die vaak op plaatselijk niveau al meedoen, en ex-leden, die 
weer lid worden zodra het vast staat dat de partij weer aan 
de verkiezingen gaat deelnemen. Het is zaak deze groep nu 
al op plaatselijk niveau bij de politieke discussies te be
trekken. Bij een eventuele deelname aan de verkiezingen 
kunnen wij dan waarschijnlijk rekenen op een groot aantal 
nieuwe leden. 
Tot slot volgt hier nog een globale tijdsplanning tot aan het 
volgende Congres: 

volgende weken: discussies op plaatselijk niveau, naar aan-

22 mei: 

begin juni: 

11 en 12 juni: 
juni en juli: 

augustus: 

leiding van de rapporten, rondgezonden 
door de Wetenschappelijke Stichting. 
studiebijeenkomst (zie mededeling elders 
in deze Democraat) 
eerste Congresdemocraat, daarin het ont
werp-programma 
Congres van Resoluut 
programma-conferenties (plaatselijk enjof 
landelijk) 
verwerking van de reacties op het ont
werp-programma 

begin september: tweede Congresdemocraat 
eind september: Algemene Leden Vergadering 

De secretaris organisatie, 
Herman Schaper 

Het hoofdbestuur vestigt er nu reeds Uw aandacht op 
dat het voornemens is op 22 mei a.s. een STUDIE
CONFERENTIE te beleggen teneinde met de leden te 
k~en discussiëren over de uitgangspunten waarop het 
zing~n voor de Tweede Kamer kan baseren, e.e.a. aan de 
hand van het U toegezonden en toe te zenden studie
materiaal. 
RESERVEER 22 MEI 1976 IN UW AGENDA! 
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Politiek verslag over de 
periode januari/maart 1976 
Aan de leden van D'66 

De tweede ledenbrief is een Democraat 
geworden. V oor de goede verstaander 
is die andere vorm 'een signaal. De laat
ste jaren verscheen er immers geen De
mocraat meer, behalve voor een con
gres. Maar het hangt natuurlijk af van 
wat zich binnen het vertrouwde om
slag aankondigt, of dit signaal in de 
partij wordt opgevangen als het geluid 
van een nieuwe lente. 
Ik zal me inspannen om meer voor u 
neer te leggen dan een kievitsei. 

Eerst even terug naar het uitgangs
punt: het Leidse congres van novem
ber. Om u er aan te herinneren met 
wat voor opdracht dit hoofdbestuur 
naar zijn rokerige werkkamer is ge
stuurd: 

Onderzoek de mogelijkheden voor 
D'66 om opnieuw (in 1977) aan al
gemene verkiezingen deel te nemen, 
met redelijke kans op succes na
tuurlijk. 

Maak een nieuw programma. Want 
de tijden zijn drastisch veranderd. 
Als we niets nieuws en oorspronke
lijks te vertellen hebben, kunnen we 
het beter vergeten. Probeer dan ook 
eens onder woorden te brengen, 
vanuit welke beginselen we altijd 
gehandeld hebben - op wat voor 
fundament ons politieke clubhuis 
rust. Zo'n blauwdruk vonden we in 
onze pragmatische jongensjaren niet 
zo hard nodig; sterker, we be
schouwden die afwezigheid als een 
van onze politieke onderscheidings
tekens. Misschien was dat een ver
gissing, dat laten we in het midden. 
Nu is de behoefte aan meer diep
gang er in ieder geval wél. 
Doe iets aan de partij-organisatie, 
want die is practisch ter ziele. Grijp 
dan niet klakkeloos terug op het 
verleden, want de organisatie was 
ook in onze bloeitijd het zwakke 
been. Bedenk dus nieuwe vormen. 
En tenslotte: ga praten met an- . 
deren. Zoek de kolonies op van wat 
anders gekleurde politieke vogels, 
die net als wij ergens in het weiland 
links van het midden hun broed
plaats kiezen. Want bedenk goed: 
versnippering smoort de kans van 
ieder apart. 

Met dit lijstje in de hand is het meuwe 
HB, na een begrijpelijke korte aarze
ling, welgemoed aan de klus begonnen. 
Er was ook geen minuut te verliezen. 
Het is van belang, en goed dat u dat 
weet, dat dit hoofdbestuur zich sterk 
voelt door zijn eensgezmdheid. Wij ge
loven in de uitvoerbaarheid van onze 
opdracht. Of het allemaal zal lukken, 
weten we ·pas als het congres weer bij
eenkomt. Dat hangt niet alleen van ons 
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af - maar minstens ook zo sterk van u. 
Hoe zijn we verder gegaan sinds u de 
eerste ledenbrief ontving, eind januari. 

Het programma 
U weet al dat we dit anders aanpakken 
dan we gewend waren, meer "gedecen
traliseerd". Kleine denk-tanks schrij
ven stukken over ·onderwerpen die 
voor deze tijd én voor D'66 belangrijk 
zijn. Er is een product klaar, dat heet 
"ondernemingsgewijze productie en 
sociaal ondernemersschap". Andere 
stukken zijn bijna voltooid of staan op 
stapel. Let wel, het zijn allemaal afzon
derlijke stukken. Wel bouwstenen, 
maar niet noodzakelijk concepten voor 
(onderdelen van) het programma. Al 
dit materiaal, met commentaren en cri
Heken, komt terecht bij de Centrale 
Programma Commissie (CPC), die het 
hoofdbestuur heeft ingesteld. Daarin 
zitten: J.F. Glastra van Loon, J.J. Vis, 
A. Nuis, J.W. Holtslag en L. Welters. 
Er komen er nog een of twee bij. 
Deze CPC redigeert het (beknopte! ) 
ontwerp-programma dat aan net con
gres wordt voorgelegd. De afzonder
lijke stukken, geschreven buiten ver
antwoordelijkheid van het HB, kunnen 
als bijlagen worden beschouwd, waar
over het congres geen uitspraken hoeft 
te doen. Geen zorgen dus: het nieuwe 
programma wordt géén onleesbaar 
handboek. Een lid uit Rijswijk schreef 
ons: "geen programma om het land te 
redden, maar om stemmen te winnen". 
Onze opzet is: van allebei wat. Natuur
lijk mikken we op een programma 
waarmee we stemmen kunnen winnen. 
En we willen ook best het land helpen 
redden, als we veel stemmen krijgen! 
Waarschijnlijk vóór deze Democraat 
krijgt u "Maatschappij-analyse", een 
publicatie van de Wetenschappelijke 
Stichting, in de bus. In de begelei
dende brief staan meer détails over ons 
programmatisch plan, vooral over de 
wijze waarop we de leden bij dit denk
werk willen betrekken. 
De WS speelt (eigenlijk vanzelfspre
kend) opnieuw een grote rol bij het 
programma-maken. Veel werkgroepen 
hebben de lange droogte van D'66 ge
lukkig overleefd. 
Over de organisatie informeert Herman 
Schaper u elders in deze Democraat. 

Gesprekken met anderen. (Het doet 
me denken aan een Zondagavond
rubriek v:m de NOS.) U weet he_Lnog, 
Het HB zou het DAC (Democratisch 
Actie Centrum) uitnodigen voor een 
gesprek. Dat is gebeurd. Twee dele
gaties ontmoetten elkaar voor een 
pittig, zakelijk gesprek, in een vri~nd
schappelijke sfeer. De wederzijdse 
standpunten werden duidelijk uiteen 
gezet. Naast veel overeenkomsten, 

bleken er belangrijke verschillen te be
staan. Bijvoorbeeld: het DAC wenst de 
VVD niet bij voorbaat uit te sluiten als 
onderhandelingspartnee voor een 
nieuwe regerings-formatie. Het DAC 
heeft verder op zijn minst persoonlijke 
banden met DS'70. En hoewel Drees 
de Rijn net zo vies vindt als Jan Ter
louw, betekent dat niet meer dan één 
van die incidentele politieke raak
punten die D'66 heeft met meer poli
tieke partijen, bij wie wij ons verder 
helemaal niet thuis voelen. 
Afgezien van de meer of minder tedere 
gevoelens die het DAC voor DS'70 
koestert, lijkt deze groepering voor
lopig een eigen weg te willen gaan. Ze 
spelen met het idee een nieuwe partij 
op te richten, actief leden te werven, 
enz. Wat kan D'66 doen om ze van dit 
onzalige plan af te brengen? Niets 
- alleen ons hoofd schudden. Op dit 
moment is er in ieder gèval geen basis 
voor verdere onderhandelingen tussen 
D'66 en het DAC. Daarover zijn we 
het eens. Pikant blijft intussen wat de 
D'66-ers zullen doen, die tot nu toe zo 
actief in het DAC hebben geopereerd. 
Keren zij terug op het verschoonde 
nest? Wanneer? 
Resoluut (beweging De Zeeuw). Pers, 
radio en TV hebben al weken geleden 
gefluisterd dat er iets gaande is tussen 
D'66 en Resoluut. Het kan niet anders, 
uw antenne heeft dat ook opgevangen. 
Hoog tijd dus dat wij zelf uit de 
doeken doen, wat zich precies afspeelt. 
Eerst de feiten. 
Na enkele voorafgaande informele en 
persoonlijke "verkenningen", zijn er 
sinds 3 februari drie gesprekken ge
weest tussen delegaties van De Zeeuw 
cs en van D'66 (enkele HB leden, Ter
louw en Brinkhorst). Dit overleg heeft 
tot. snelle resultaten geleid: 
1) er is vastgesteld dat de politieke in
zichten van beide delegaties, zeker 
waar het om programma-ontwerpen 
gaat, tot nu toe vergaand overeen
stemmen. 
2) uitgaande van die overeenstemming 
is afgesproken dat D'66 en Resoluut 
bij hun programmatische werkzaam
heden verder zeer nauw zullen samen
werken; reeds beschikbaar materiaal 
wordt uitgewisseld, zonder claims op 
"auteursrechten"; "deskundigen" uit 
beide groeperingen worden ge-poold 
om de kwaliteit van nog te schrijven 
stukken zo hoog mogelijk op te 
voeren. 
3) vertegenwoordigers van Resoluut 
worden uitgenodigd de besprekingen 
van onze Centrale Programma Com
missie (CPC) bij te wonen. Omgekeerd 
nemen D'66-ers deel aan zg. thema
groepen van Resoluut. Ideaal einddoel 
is: een eensluidend, gezamenlijk ont
worpen programma, dat vanzelfspre
kend in beide groeperingen moet 
worden besproken en tenslotte door 
congressen goedgekeurd. 
Beide delegaties zijn het er over eens, 
dat met het bereiken van deze ingrij
pende programmatische afspraken een 



grote stap is gezet op de weg naar poli- · 
tieke samenwerking. De afspraken zijn 
niet gemaakt op zuiver practische over
wegingen - omdat de programma
tische ideeën zo aardig blijken te klop
pen, of omdat het efficiënter is denk
en mankracht te bundelen - er schuilt 
wel degelijk een verder-reikende poli
tieke conceptie achter. 
De drijfveer in beide delegaties is het 
op gang brengen van een proces dat 
kan leiden tot een aaneensluiting van 
0'66 en Resoluut. Maar we realiseren 
ons ook dat de politieke "wils-overeen
stemming" aan de top niet meer is dan 
een eerste voorwaarde. De top geeft de 
aanzet en levert de ideeën. Het eigen
lijke proces in de richting van samen
werking (of nog verder) moet zich vol
trekken binnen en tussen de partij 
D'66 en de beweging De Zeeuw 
-kortweg: aan de basis. Aan de top is 
het snel gegaan - maar de leden weten 
tot dusver nog van niets, bijna niets. 
Die achterstand moet zo snel mogelijk 
worden ingehaald, er is geen tijd te ver
liezen. De beste manier, om te be
ginnen, lijkt het uitwisselen van het 
landelijk netwerk van "contact
personen" van D'66 en Resoluut. 
Daarvoor zijn afspraken gemaakt. We 
hopen dat er via deze contact-personen 
plaatselijk of regionaal bijeenkomsten 
worden belegd, bijvoorbeeld eerst van 
D'66-ers en Resoluters afzonderlijk en 
eventueel daarna gezamenlijk - om te 
overleggen wat men vindt van de plan
nen die door de top-delegaties zijn uit
gebroed. Voor het iets kan worden 
tussen D'66 en Resoluut moeten de 
leden aan elkaar gesnuffeld hebben, 
om uit te maken of ze elkaar net zo 
makkelijk kunnen vinden als de top
pers - of toch gehinderd worden door 
vreemde geuren. 
Het plan bestaat om alle contact
personen van D'66 en Resoluut een 
keer bijeen te roepen, om de plannen 
te verduidelijken. 
Voorts zal Resoluut op 14 en 15 mei 
in Bennekom een programmatische 
studieconferentie houden, in aanwezig
heid van een uitgebreide D'66-dele
gatie. Omgekeerd willen wij een soort
gelijke conferentie organiseren, ver
moedelijk op 22 mei, waarvoor Reso
luut wordt uitgenodigd. 
Een belangrijk evenement belooft het 
congres van Resoluut te worden, op 11 
en 12 juni. Voorspelbaar is dat wij, 
D'66, daar leidend voorwerp zijn: 
Resoluut zal zich als eerste uitspreken 
over de wenselijkheid en mogelijkheid 
van een samengaan van Resoluut met 
D'66. 
Als u, beste D'66-ers, na deze (niet 
alleen) feitelijke mededelingen weer 
enigszins op adem bent gekomen, dan 
hoor ik de stortvloed van vragen al 
aankomen. Ik vermoed dat er twee 
hoofd-vragen uitspringen: 
a Wat wordt het congres van D'66 in 
het najaar allemaal voorgeschoteld 
door het HB? Is dit hoofdbestuur 

bezig de identiteit van D'66 te ver~ 
sjacheren, zonder enig mandaat? Kan 
het congres straks nog in volle vrijheid 
een eigen keus maken, plannen af
wijzen, zelf beslissen - of wordt het 
voor voldongen feiten geplaatst, waar
op het hoogstens ja of nee kan 
zeggen? 
b Wat bezielt de partij-top, het hoofd
bestuur en Jan Terlouw erbij, wat zijn 
eigenlijk de politieke motieven om zo 
op hol te slaan met Resoluut? Is dit 
wel een logisch gevolg van de uit
spraken van het Leidse congres? Of is 
dit een spontaan opgeweld nieuw 
idee? 

De eerste vraag gaat over de hande
lingsvrijheid van het hoofdbestuur, 
versus de souvereiniteit van het con
gres. In alle gesprekken met Resoluut 
hebben we uit den treure herhaald dat 
wij slechts initiatieven kunnen nemen, 
die uitmonden in voorstellen aan het 
congres. Dus: geen toezeggingen waar 
het congres zich straks moeilijk onder
uit kan wringen. We hebben het con
gres uitdrukkelijk heilig verklaard - en 
(ex)confessionelen weten wat dat be
tekent. 

Maar - het antwoord op de tweede 
vraag is minder vroom. Het hoofdbe
stuur heeft bewust zijn nek ver uitge
stoken, naar Resoluut. We gokken op 
de samenwerking met Resoluut en zijn 
bereid alles op deze kaart te zetten. 
Zeker, wie gokt neemt risico's. Het HB 
draagt grote verantwoordelijkheid voor 
wat nu wordt ondernomen, en dat 
maakt het voor het congres niet mak
kelijk. Nog klemmender wordt daar
mee de vraag naar onze politieke mo
tieven. Ik noem er twee. 

Eén. Er is een logisch verband met 
het Leidse congres. Kijk weer naar 
onze opdracht: onderzoek of D'66 aan 
verkiezingen kan deelnemen. Met rede
lijke kans op succes - hebben wij goed 
begrepen. Welnu, wij zijn tot de con
clusie gekomen dat die kans niet in de 
eerste plaats afhangt van een kersvers 
en gloedvol programma, niet van een 
vernieuwde partij-organisatie, noch van 
het terugwinnen van de oude aanhang. 
Al wordt iedereen die ooit lid van 
D'66 is geweest vandaag opnieuw lid, 
dan redden we het nog niet, is onze 
overtuiging. Wij zien als eerste voor
waarde een uitbreiding, een verbreding 
van de D'66 populatie. Niet door een 
actieve individuele leden-werving, al is 
die niet te verwaarlozen. Maar door 
een nieuw bewegings-element in onze 
partij. Te lang hebben we binnen vrij 
enge grenzen geleefd, waardoor we on
gewild een vrij besloten club zijn ge
worden. Zo worden we ook gezien. We 
zullen onze grenzen moeten openen, 
om zelf daarbuiten eens rond te 
neuzen maar vooral ook om toeganke
lijker te worden voor anderen. Ons erf 
is te klein geworden, we moeten meer 
grond exploiteren - maar dat kan 
alleen in coöperatie met anderen. Zo'n 
coöperatie achten wij mogelijk met 

Resoluut. Waarom juist Resoluut? 
Omdat er een grote politieke affiniteit 
tussen D' 66 en Resoluut blijkt te be
staan - voorlopig alleen aan de top, 
dat erken ik graag. De Resoluters die 
wij hebben ontmoet hebben iets te 
zeggen, ze geven blijk van een politieke 
bewogenheid die ons aanspreekt, ver
warmt zelfs. Bovendien hebben we het 
vermoeden dat zich achter Resoluut 
een aantal kiezers bevinden, die vat
baar zijn voor deze zelfde bewogen
heid. 
Hoe groot nu zijn de risico's? Pro
grammatisch zijn er nauwelijks belang
rijke verschillen te verwachten. De 
politieke lijn die Jan Terlouw op het 
Leidse congres heeft uitgezet, met als 
hoofd-element de onafhankelijke op
stelling bij komende verkiezingen, 
wordt door Resoluut onderstreept. 
Rest de vraag: wat blijft er over van de 
politieke identiteit van D'66, als D'66 
en Resoluut zich aaneensluiten? Deze 
vraag is minder hard en reëel dan het 
lijkt, het is een schijnvraag. Wie kan de 
identiteit van D'66 omschrijven? 
De identiteit van D'66 heeft vele ge
daanten, bijna zoveel als er leden zijn. 
Maar er zijn wel in D'66 een aantal 
gemeenschappelijke ideeën over onze 
samenleving, over de politiek die ge
voerd moet worden om de problemen 
van die samenleving te lijf te gaan, over 
de wijze waarop· politiek überhaupt be
dreven moet worden. Aan deze ideeën 
en aan een daarmee samenhangende 
houding, een politiek gedrag, zijn wij 
herkenbaar. Daarin ligt ook de conti
nuiteit van D'66, die we willen hand
haven. 
Juist vanwege die affiniteit met Reso
luut, zijn wij er volledig gerust op, dat 
de ideeën van D'66 niet worden aange
tast door een samenwerking met Reso
luut, in welke vorm dan ook. Dat sluit 
niet uit, dat onze ideeën over samen
leving en politiek door de inbreng van 
Resoluut worden aangevuld, anders ge
accentueerd, verdiept wellicht. 
De vorm tenslotte. Blijft het D'66, met 
massale immigratie van Resoluut? 
Wordt de naam veranderd - of richten 
we zelfs een nieuwe partij op? 
Zover is het nog lang niet. Alleen de 
toppen zijn nog aan het woord geweest 
- de beurt is nu aan de leden van D'66 
en Resoluut, zij hebben ook het laatste 
woord. 

Het tweede motief. Waarom zijn we 
in Leiden opeens weer op het idee ge
komen van meedoen aan verkie
zingen? Wat bezielt ons tot deze 
nieuwe krachtsinspanning? Heb ben 
we nog niet genoeg van drie beroerde 
jaren, met zware electorale nederlagen 
en diepe malaise in de partij? Ruim 
een jaar geleden spraken we alleen nog 
over opheffen of niet-direct-opheffen. 
Er moet dus iets veranderd zijn, in de 
politieke situatie - of bij onszelf. De 
politieke situatie is zeker veranderd. 
Het CDA wordt geboren, na een oli
fanten-dracht. Het moet wel een tang-
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verlossing worden en te vrezen valt 
voor enkele aangeboren afwijkingen. 
Maar het zal wel gaan ademen, na veel 
wi~elbaden. En daarmee stijgt de kans 
dat de VVD weer gaat regeren. In
tussen hebben we drie jaar ervaring 
met een kabinet, dat tegen onvoorstel
bare verdrukking in, meer nog om in 
leven te blijven moet vechten om een 
progressief beleid vast te houden. We 
zijn er veel wijzer door geworden. Wat 
we bij vorige verkiezingen vergeefs bij 
de kiezers propageerden hebben we nu 
bewezen gezien: progressieve politiek 
staat niet gelijk aan socialisme of radi
calisme. Wij willen (en ik denk de 
meeste kiezers) dat er in 1977 een 
nieuw progressief kabinet komt. Maar 
we zijn beducht voor een hervormings
gezindheid die gevoed wordt door 
ideeën die alleen uit de PVDA en de 
PPR afkomstig zijn. 

Uit die visie, vermengd met vrees voor 
de toekomst, verklaar ik het nieuwe 
zelfbewustzijn van D'66 en de moed 
waarmee we weer aan de gang zijn. 
Niet alleen wij hebben geleerd de 
kiezers hebben hun ogen ook niet in 
hun zak. Enerzijds zien ze het CDA, 
met een programma waarmee je alle 
kanten uit kunt, maar ook met een 
Kruisinga die voor heel het volk model 
staat voor de sergeant die slechts één 
commando kent: rechts-richten. 
Aan de andere kant de PVDA waarin 
de knapste economische koppen dage
lijks tegen elkaar dreunen. Die zich 
nota bene vast klampt aan econo
mische groei en hogere winsten om 
hoe dan ook de werkgelegenheid te 
redden, al is het maar voor een paar 
jaar. Als ooit gebleken is dat in een 
democratische staat het overgeleverde 
socialistische model geen soelaas biedt 
voor een ongeruste en onzekere samen
leving - dan nu. 
Voor veel kiezers die de terugkeer van 
een conservatieve regering willen ver
hinderen, ontstaat er zo een groot di
lemma, tot ze in het stemhok staan. 
Dat is de uitdaging voor D'66, dat is 
onze nieuwe kans (opdracht klinkt zo 
pretentieus). 
We zetten ons opnieuw in voor een 
progressieve politiek, niet-socialistisch 
en niet-hemelbestormend-radicaal. Re
delijkheid, is dat het sleutelwoord? 
Het is niet mijn woord, het is me te 
koel. Met redelijkheid alleen, komen 
gevoelens in het nauw. En het zijn de 
bittere gevoelens van zoveel dolende 
individuen die betrekkelijk willekeurig 
van de ene collectiviteit in de andere 
worden geschoven, die wij willen her
kennen en erkennen. 
Naast de vernieuwingsdrang die alle 
progressieven eigen is, naast een zo 
redelijk mogelijke benadering van de 
ingewikkelde problemen, is de gevoels
matige betrokkenheid bij wat deze 
problemen voor mensen betekenen 
voor mij de essentie van een nieuw be
toep op D'66. En het is juist op dit 
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laatste punt waar wij Resoluut het 
eerst aan onze zijde vinden. 
D'66 terug in de politieke arena - ik 
geloof dat het móet. Maar niet D'66 
oude stijl, niet D'66-alléén. Een nieuw 
D'66, "in breder verband" als u wilt. 
In ieder geval een D'66 waarvan de kie
zers (in dat stemhok) verzuchten: goed 
dat ze er weer bij zijn. 

Jan ten Brink 

OPROEP 

Naschrift 
Het gefluister in de nieuwsmedia over 
onze vrijage met Resoluut (waar ik 
hiervoor over sprak) is intussen hardop 
praten geworden, op ons eigen ver
zoek: we hebben gezamenlijk een pers
conferentie gehouden, op 29 maart. 
Waarom hebben we daarmee niet ge
wacht tot het tijdstip van verschijnen 
van deze Democraat? Twee redenen: 
het nieuws dreigde uit te lekken - en 
dan is het altijd beter het zelf te ver
tellen. Bovendien ging De Zeeuw op 
30 maart voor enige weken met va
kantie. 

De landelijke verkiezingscommissie maakt bekend, dat de termijn voor 
kandidaatstelling voor een zetel namens Democraten '66 in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal -te realiseren via de verkiezingen in april· 
1977- vanafheden is geopend. Zij wijst er echter met nadruk op, dat: 

over deelname aan de landelijke verkiezingen 1977 door Demo
craten '66 eerst wordt beslist op het congres in najaar '76 
er nog niet vaststaat in welk samenwerkingsverband met Resoluut 
(en/ of anderen) dit eventueel zal zijn; ook dit is aan genoemd con
gres ter vaststelling. 

leder lid van D'66 kan zich aanmelden of laten aanmelden als kandidaat 
door middel van een aangetekend schrijven aan de secretaris van de lande
lijke verkiezingscommissie van Democraten '66, de heer 
J(an) van den Hazel 
Zonegge 07-8 
Zevenaar 
terwijl van deze aanmelding een afschrift moet worden gezonden aan het 
landelijk secretariaat, postbus 1966, Amsterdam. (Hier zijn ook de aan
meldingsformulieren verkrijgbaar.) 

Bij de aanmelding dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 
a. de kandidaat dient gedurende tenminste zes maanden voorafgaande 

aan de aanmelding lid van D'66 te zijn geweest; 
b. ondertekening door de kandidaat van de vragenlijst conform arti

kel19 van de Statuten; 
c. bereidverklaring een eventueel kamerlidmaatschap, als een volledige 

dagtaak te zullen beschouwen, dat wil zeggen in ieder geval de uit
oefening van zijn beroep te staken, en bij verkiezing afstand te zullen 
doen van alle openbare ambten en partijfunkties; 

d. verstrekking van persoonlijke gegevens en van gegevens omtrent 
vorige en huidige partijfunkties; 

e. bereidverklaring bij directe verkiezing ingevolge de Kieswet, dan wel 
binnen een half jaar bij opvolging van een direkt gekozene, het 
kamerlidmaatschap te zullen aanvaarden en de garantie daartoe ge
zien de grondwettelijke eisen in staat te zijn; 

f. opgave van een of meer beleidsonderdelen of departementen waar
mee de kandidaat zich na eventuele verkiezing in het bijzonder wil 
belasten; 

g. opgave van het gebied, waarmee de kandidaat bij eventuele verkie
zing in het bijzonder kontakt wil onderhouden en in verband daar
mede opgave van de kieskringgroep waarin de kandidaat aan de ver
kiezingen wil deelnemen. 

De aanmeldingstermijn sluit op 12 oktober 1976 te 24.00 uur. 

Namens de landelijke verkiezingscommissie, 
R. Heyting, voorzitter 



uitgave: politieke partij democraten '66 

juli 1976 

I. 
D'66 heeft zich van zijn begin af gericht op 
het openbreken van besloten groepen, 

onverschillig hoe zij in elkaar zitten: als 
regentenbolwerken, als bureaukratieën of 
als belangengroepen, 
onverschillig waar zij zich bevinden: in 
het plaatselijk of landelijk overheidsbe
stuur, in partikuliere ondernemingen of 
in politieke partijen. 

Dat streven heeft effect gehad. Het is echter 
nog allerminst voltooid. 

2. 
D'66 is zich van meet af aan bewust geweest 
van het feit dat niet alleen bestaande muren 
van macht moesten worden afgebroken, 
maar ook nieuwe organisatievormen moes
ten worden opgebouwd: 
- organisatievormen die de burgers meer 

betrekken bij de besluitvorming over hun 
lot en hun belangen, 

- organisatievormen die niet alleen de 
technisch-economische, maar ook de so
ciale doelmatigheid van het werk tot zijn 
recht laten komen. 

Ook die taak is nog allerminst voltooid. 

3, 
D'66 heeft zich steeds ingezet voor een 
langere termijn behandeling van problemen, 
voor meerjaren ramingen van kosten en 

baten van lopende en nieuwe activiteiten en 
voor meerjaren planning ten behoeve van 
een samenhangend beleid. 
Het in gebreke blijven van vorige regeringen 
op deze punten wreekt zich nu. De maatre
gelen van de huidige regering in dit opzicht 
zijn nog niet voldoende. 

Intussen is de noodzaak van een langere 
termijn aanpak en een samenhangend beleid 
alleen maar groter geworden. 

4. 
De problemen van onze democratie zijn nu 
anders dan in 1966. Democratische instel
lingen mogen niet worden misbruikt door 
kleine groepen om macht aan zich te 
trekken. 
De kunst van democratisering is macht weg 
te geven, niet macht te verzamelen. 

5. 
D'66 is doordrongen van de noodzaak van 
maatschappijvernieuwing. Het wil die ver
nieuwing echter niet 
- door ingrepen van bovenaf, buiten de 

m~.nsen om, 
- volgens één standaardmodel door wie 

dan ook in elkaar gezet. 

D'66 waard"eert de verscheidenheid van 
mensen positief. Het ziet deze als de voor
naamste bron van maatschappelijke vernieu
wing. 
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6. 
D'66 kan de vernieuwing van de maatschap
pij niet los zien van de ontplooiingsmogelijk
heden van het individu. Vergroting van zijn 
ontplooiingsmogelijkheden moet zowel het 
doel zijn van maatschappijvernieuwing als 
ook het essentiële middel om te komen tot 
een nieuwe maatschappij. 

7. 
D'66 wil een realistisch op vernieuwing 
gericht beleid. Het erkent dat de ontplooi
ingsmogelijkheden van het individu niet on
beperkt zijn. Het erkent ook dat zij voor een 
belangrijk deel afhangen van de omgeving in 
de ruimste zin van het woord: zowel het 
sociaal-culturele milieu waarin hij functio
neert, als ook de ruimtelijk geordende omge
ving en het 'milieu' in enge zin. 
Tussen het individu en zijn omgeving bestaat 
een wisselwerking die de kwaliteit van het 
menselijk bestaan bepaalt. 

Het scheppen van sociaal gunstige voor
waarden en een zorgvuldig beheer van ons 
bedreigde milieu hebben daarom voor 0'66 
de hoogste prioriteit -boven produktivi
teitsstijging en vergroting van de consumptie 
van door mensen voortgebrachte goederen. 

8. 
D'66 erkent ook dat onze welvaart voor een 
heel groot deel afhankelijk is van export. En 
dus van onze concurre~tiepositie op de we-
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reldmarkt. Het zal daarom een' op verster
king van die positie gericht beleid steunen. 
Dit vereist de ontwikkeling van hoogwaar
dige technologie en van een daarop geba
seerde produktie. Hiervoor is op zijn beurt 
èen hoog ontwikkeld en eveneens op vernieu
wing gericht dienstenapparaat nodig (onder
wijs, gezondheidszorg. sociale. diensten, 
vervoer en communicatie. veiligheid, enz.). 

9. 
De ontwikkeling van techniek en industrie 
moet worden onderworpen aan voorwaarden 
ten behoeve van de sociale en natuurlijke 
omgeving van de mens. Die ontwikkeling 
mag echter niet worden geremd door over
wegingen van werkgelegenheid in de pro
duktie-sector (op straffe van aantasting van 
een onmisbare bron van onze welvaart: onze 
exportmogelijkheden). 
Veeleer zal de toepassing van arbeidsbespa
rende technieken in onze produktie-sector 
moeten worden gebruikt voor verbetering en 
voor uitbreiding van het werk in onze so
ciale en culturele dienstensector. 

D'66 zal zich moeten inzetten voor een aldus 
gericht samenhangend beleid. 

10. 
Ons industrie- (en technologie-) beleid moet 
woden afgestemd op de comparatieve voor
en nadelen van ons land in wereldverband. 
Voor de ontwikkeling van dit b-eleid zijn 
centrale stuurmechanismen nodig. Maar 
ook rendabele bedrijven en ondernemingen. 
De centrale besturing van onze industrie 
mag echter haar rentabiliteit en dus ook haar 
concurrentiemogelijkheden op de wereld-

<"markt niet aantasten. Deze besturing zal 
daarom: 

in zo goed mogelijk overleg met vertegen
woordigers van het bedrijfsleven zelf 
moeten worden gericht, 
in een zo vroeg mogelijke fase van de 
besluitvorming over investeringen zeker
heid moeten bieden aan beleggers en 
ondernemingen, 
zeker niet op een laat tijdstip in dat 
besluitvormingsproces zaken op losse 
schroeven mogen zetten. 

D'66 zal voorstellen doen voor deze bestu
ring die voldoen aan de gestelde eisen en die 
haar tevens vatbaar maken voor democra
tische controle. 

11. 
Ons sociale en culturele beleid kan in belang
rijke mate in eigen nationaal verband worden 
ontwikkeld. Het moet gericht zijn op het 
zich welbevi~den van de individuele leden 
van onze maatschappij en hun ontplooiings
mogelijkheden dienen. 
In tegenstelling tot de produktie-sector is 
deze sector noodzakelijk arbeidsintensief. 
Het werk is gekenmerkt door contact
rijkdom en door relatief betere en natuurlij
kere mogelijkheden tot participatie. De uit
voering kan hier ook in veel verdergaande 
mate worden ged~centraliseerd dan in de 
produktie-sector. 

12. 
Het structurele werkgelegenheidsvraagstuk 

mag niet worden beperkt tot mannen. Het 
moet worden aangepakt door een betere 
verdeling van Het werk: 

tussen mensen (mannen en vrouwen), 
in de tijd in ieders leven (geen ophoping 
van onderwijs en opleiding aan het begin 
van ieders leven, geen uitstoting op de 
pensioengerechtigde leeftijd), 

- tusen produktie- en dienstensector. 
Ook het onaantrekkelijke werk moet eer
lijker verdeeld worden. 

13. 
Arbeidsverdeling op basis van specialisatie 
levert produktiviteitsverhoging en arbeidsbe
sparing op. Specialisatie heeft echter ook 
functieverarming van de arbeid tot gevolg en 
leidt tot eenzijdige afhankelijkheid van de 
afnemer (consument, cliënt, patiënt, enz.) 
van specialistische deskundigen. 
De schadelijke gevolgen van specialisatie 
zijn het grootst in de dienstensector (onder
wijs, gezondheidszorg, sociale diensten). Dat 
komt o.a. doordat het werk in die sector zo 
diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer 
van de 'afnemers'. Ook in de produktie
sector moet echter steeds meer rekening 
worden gehouden met de schadelijke gevol
gen van specialisatie. 

In de produktiesector is vooral nodig: 
humanisering van de arbeid (waaronder 
m.n. functieverrijking, uitbreiding en ver
betering van het werkoverleg, betere in
formatie van de werknemers en vergro
ting van hun medezeggenschap), 
het beter opspoorbaar maken van de 
oorzaken van 'menselijke slijtage' in het 
arbeidsproces (door het maken van re
gionaal, plaatselijk en per bedrijf opge
splitste statistieken over ziekteverzuim, 
ziekte en WAO-uitkeringen, verloop, 
e.d.), 
versterking van de positie van de consu
ment t.a.v. de samenstelling van het 
produktenpakket, kwaliteitscontrole, 
prijsvergelijking e.d. 

In de dienstensector is vooral nodig. 
vermindering van de invloed van de 
specialistische deskundige, versterking 
van de rol van praktijkdeskundigen 
(waaronder die van vrijwilligers), 
het eenvoudiger, overzichtelijker en door
zichtiger maken van het voorzieningen
pakket. 
versterking van de positie van de cliënt 
tegenover diensten, steun en hulp verle
nende instanties. 

D'66 zal voorstellen doen en zich inzetten 
voor een zowel menselijk als maatschappe
lijk betere verdeling van het werk, voor het 
wegnemen van de oorzaken van menselijke 
slijtage in het arbeidsproces en voor verster
king van de positie van de afnemer/consu
ment/cliënt in de diensten- èn de produktie
sector. 

14. 
De 'ingewikkeldheidsexplos1e' in onze maat
schappij die het gevolg is van steeds verder 
voortschrijdende specialisatie en het vormen 
van steeds meer afzonderlijke organisaties 
voor afzonderlijke doeleinden maakt, dat de 
mens meer en meer in de verdrukking komt. 

D'66 wil een maatschappij die op menselijke 
maat is gesneden, die persoonlijke relaties 
beschermt tegen de werking van onpersoon
lijke, vaak blinde krachten en die niemand 
uitsluit van deelgenootschap in onze wel
vaart (aan vervaardigde en door het natuur
lijke milieu geboden goederen, aan diensten, 
aan mogelijkheden tot werken, tot beïnvloe
den, tot denken en tot zeggen). 

IS. 
D'66 is voor het scheppen van harmonie 
tussen mensen. Het is daarom tegen het 
verhullen van belangentegenstellingen als 
dat voordelig is voor één groep, nadelig voor 
anderen. 

Aan de=e stellingen is bijgedragen door veel 
mensen in allerlei gesprekken en discussies (in 
stellingen 6 en 7 staan ontleningen aan V en na 
habitat door Jan van Ettinger Sr., Bouwcen
trum, Rotterdam 1976). Ik hoop dat ze aanlei
ding zullen geven tot meer gesprekken, dis
cussies en bijdragen. Uw opmerkingen en 
suggesties kunt u sturen aan: 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D '66, 
Waldeck Pyrmontkade 886, Den Haag. 

J.F. Glastra van Loon 

de redactie 

van deze 

democraat 

ligt bij het 

horifdbestuur 

druk: 

elve/labor vincit 

nieuwe rijn 83, leiden 



AANVRAAGFORMULIER 
voor rapporten van de SWB 0'66, Waldeck Pyrmontkade 886, Den Haag 

Ondergetekende 
Naam: 
Adres en Woonplaats: 

kruist van de volgende rapporten die hij/zij wil ontvangen de 0 in de kantlijn aan: 

0 A 11 Maatschappij Analyse 
0 A 12 Ondernemingsdemocratie 
0 A 13 Veiligheid als Maatschappelijke Waarde 
0 A 14 Industriebeleid 
0 A 15 De toekomst van de grote stad 
0 A 16 Ondernemingsgewijze produktie en sociaal ondernemerschap 
0 A 17-AI8- Ter discussie: Inkomenspolitiek, wederkerend onderwijs, milieubeheer 

Al9 (samenvatting van hoofdlijnen) 
0 A 20 Discussiedag 22 mei 
0 CRM 5 Basisnota Sociaal en Cultureel Welzijnsbeleid 
0 06 Europese Veiligheid 
0 DVI Studiecongres Planning en de Nota's: 

Naar een integrale ontwikkelingsplanning 
Meerjarenplanning als taakstelling en coördinerend element 

0 El Van oliecrisis op weg naar een optimaal energiebeleid 
0 E2 Plan voor een warmte-isolatie project in Nederland 
0 E 3 Economische groei in het licht van de milieuproblematiek 
0 E4 Energie op een laag pitje 
0 F2 De omvang van de collectieve voorzieningen 
0 MV5 Naar een effectief milieubeleid 
0 MV6 Interim nota Globale structuurschets Gezondheidszorg 
0 MV7 Abortus, een oriënterende beschouwing 
0 S3 Pre-advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht: Deel 2. 

Ondernemingsraad of Personeelsraad 
0 S7 Pensioenvoorziening in Nederland 
0 VR06 Vcrvolg-Memorandum betreffende de voorstellen tot verbetering van de inspraak-

procedures bij de Ruimtelijke Ordening 
0 VR07 Nota struktuuronderzoek Bouwnijverheid 
0 VR08 Op weg naar bewonerszelfbestuur 
0 VR09 Europees Zeehavenbeleid en het beleid van Zeehavens 
0 VRO 10 De haven van Amsterdam 

Alle rap;1orten genummerd met A liggen ten grondslag aan het nieuwe politieke programma van 0'66. 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

2,00 
3,00 
6,00 
3,00 

3,00 
3,00 
3,00 
2,00 
3,00 
2,00 
3,00 
3,00 
2,00 

2,00 
1,00 

2,00 
2,00 
4,00 
4,00 

Zij/Hij zal na ontvang'! van de rekening deze binnen 8 dagen betalen op gironummer: 33.22.213 t.n.v. Peenningmeester 
Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66, Kennedysingel 11 te Reeuwijk. 

Datum: Handtekening: 
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Govert Nooteboom
een goede Democraat? 

Govert Nooteboom is een oud, bij velen en in 
veel opzichten bekend lid van D '66. Hij zat al in 
de vorige tweede kamer fractie (vóór de Keer
punt verkiezingen van november '72 I en maakte 
zijn rentree in december '74, als opvolger van 
Anneke Goudsmit. Hij stond 1 Je op de kandi
datenlijst. 
Govert Nooteboom heeft besloten de D'66-
fractie te verlaten. omdat hij het over een aantal 
zaken niet eens was (is I met de andere fractie
leden. U weet het al: het debat over de 
misgelopen levering van kernreactorvaten aan 
Zuid-Afrika is de aanleiding geweest voor het 
conflict. Slechts de aanleiding, want diepe 
meningsverschillen tussen Nooteboom en de 
meerderheid van de fractie bestonden al lang, 
zelfs al in de vorige fractie. Ik ga daar niet 
nader op in, het is meer aan de fractie om 
hierover zonodig uitleg te geven. Jan Terlouw 
heeft dat op verschillende plaatsen reeds ge
daan. 
Maar als hoofdbestuur menen wij wel een 
oordeel te moeten geven over de handelwijze van 
het partijlid Govert Nooteboom. 
Ik stel daarbij het volgende: 
1. Het is het goed recht van ieder fractielid 
om de fractie te verlaten, op grond van 
zwaarwegende argumenten. Die kunnen zeer 
verschillend zijn, bijvoorbeeld een slechte 
r,ezondheid, maar ook een voortdurende 
o'nmin binnen de fractie. 
Ook Govert Nooteboom heeft dit goede 
recht aan zijn kant, naar onze mening. Zijn 
argumenten wegen zwaar genoeg: het gaat 
niet om een futiliteit. Of hij 'politiek gelijk' 
heeft, is voor deze afweging niet relevant. 
2. Dit goede recht tot uittreden van onze 
gekozen vertegenwoordigers is echter ge
koppeld aan een dure democratische plicht: 
het tegelijkertijd bedanken voor het ver
tegenwoordigende lichaam waarin men eens 
gekozen, of als opvolger benoemd is. 
3. De democratische regels zijn (gelukkig) 
niet absoluut. Er is een situatie denkbaar, 
waarin die plicht minder dwingend kan zijn, 
of zelfs in het tegendeel kan verkeren: in het 
theoretische geval waarin die éne dissident 
sterke aanwijzingen heeft dat hij of zij de 
mening vertolkt van de meerderheid van de 
Algemene Leden Vergadering, en de rest 
afvallig is. 
Gaver~ Nootebvom zinspeelt op deze moge
lijkheid. Het lijkt mooi, maar het is niet zo. 
In alle redelijkheid: het is meer dan aan
nemelijk dat de huidige tweede kamer fractie 
onder aanvoering van Jan Terlouw een be
leid voert dat gesteund wordt door een 
royale meerderheid van de leden die aanwe
zig waren op de laatste ALV. Ook het 
hoofdbestuur ziet geen aanleiding om het 
beleid van de fractie, gehouden in het licht 
van de stemming en de uitspraken van het 
laatste Congres, te kritiseren. 

De conclusie van het hoofdbestuur luidt: 
- Govert Nooteboom handelt verkeerd door 

na zijn uittreden uit de fractie niet tevens te 
bedanken als lid van de tweede kamer; 

- Hij doet zichzelf daarmee schade als demo
cratisch parlementariër, en hij benadeelt de 
partij die hem bij de kiezers heeft voorge
dragen; 

- Govert Nooteboom dient alsnog zijn zetel in 
de tweede kamer vrij te maken (ongeacht 
wie hem opvolgt'); of tenminste te bedanken 
als lid van D '66. 

namens het hoofdbestuur 
Jan ten Brink, voorzitter 

Op ztjn vergadering van 19 juni j.l. besloot 
Resoluut (a) voorlopig niet over te gaan tot de 
oprichting van een partij, ( b) een profiel te 
ontwerpen van de eigen uitgangspunten en 
doelstellingen. (cl de interne organisatie te 
versterken, ( d) de besprekingen met D '66 voort 
te zetten. 

Het H B van D '66 staat als tevoren op het 
standpunt dat politieke samenwerking geba
seerd moet zijn op gelijkgezindheid en gelijkge
richtheid en dat het voor de gemeenschappelijke 
doelstellingen ongewenst zou zijn dat D '66 en 
Resoluut afzonderlijk aan de komende verkie
zingen zouden deelnemen. 

Het HB zet alle activiteiten die hem door de 
LV in Leiden zijn opgedragen met kracht 

voort en zal de uitkomsten hiervan voorleggen 
het op 6 november a.s. te hpuden Congres 

van D'66. 

Aanvulling Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 

Tijdens het congres zal het bestuur van de SWB D'66 aangevuld dienen te worden. 
Kandidaten kunnen onderstaand formulier gebruiken. 

Kandidaatstellingsformulier voor bestuurslid Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 
P.ersonalia 
a. naam: ................................................ . 

voornamen: .................................... . 
geboortedatum: .................................................. . 
adres: ............................................................... . 
woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

b. opleiding: ...................................................... . 
beroep (huidige functie): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

c. vervulde en huidige functie binnen D'66: ............ . 

Lid van D'66 sinds: ....................................... . 

3. Stelt zich kandidaat (of wordt kandidaat gesteld door): ....................... . 
voor de functie van: ......................................... . 
in het bestuur van SWB D'66. 

datum: .......................... plaats: 

Handtekening: 

Dit formulier of een gelijkluidend inzenden naar: 

Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 
Waldeck Pyrmontkade 886 te Den Haag 

Sluiting inleveringstermijn is op zaterdag 23 oktober. 



WAAROM DOORGAAN 
MET 0'66 • 

Deze bijdrage wordt geschreven door een hoofd
bestuurslid maar is voor persoonlijke rekening. 
Dat moet wel, want het hoofdbestuur neemt 
officieel een blanco positie in ten opzichte van 
de vraag 'doorgaan of niet', en heeft alleen tot 
taak om de mogelijkheid van deelneming aan 
de volgende verkiezingen open te houden. Indi
viduele bestuursleden hebben het recht heel wat 
verder te gaan in hun opvatting- en dat doe ik 
dan ook. 

De vraagstelling 'doorgaan of niet?' laat zich 
bekijken uit twee gezichtshoeken, die allebei 
belangrijk zijn maar in mijn ogen niet even 
belangrijk. 
De eerste gezichtshoek hangt samen met de 
opvattingen die je hebt over de vraag of D'66 
nog iers bij te dragen heeft aan de vormge
ving van de samenleving; de tweede met de 
verwachtingen omtrent de politieke kansen 
om die bijdrage te realiseren. 
Het valt mij op dat de discussic zich vooral 
concentreert op de tweede invalshoek. 
Daarbij wordt dan gewezen op de verkie· 
zingsresultaten bij de laatste staten· en raads
verkiezingen met de dikwijls mismoedige 
conclusie dat we kennelijk uit het gezichts
veld van de kiezers zijn geraakt en er 'dus' 
ook wel niet meer in terecht zullen komen. 
Ter wille van de volledigheid moet je wel 
vaststellen dat deze conclusie wordt getrok
ken in een periode waarin de electorale 
verschuivingen groter zijn dan ooit tevoren. 
Van die grote verschuivingen heeft D'66 
aanvankelijk geprofiteerd, later hebben wij 
eronder geleden. Wie zijn conclusies ten 
opzichte van de toekomst baseert op het 
verleden, kan dus twee verschillende conclu
sies trekken. Met de recente vaderlandse 
geschiedenis in de hand kan iedereen zijn 
gelijk aannemelijk maken. Maar veel verder 
komt niemand - en daarom vind ik de 
kwestie van de kansberekening niet beslis
send en minder belangrijk dan de eerste 
gezichtshoek. samenhangend met de vraag 
of we nog iets bij te dragen hebben. 
Toen we in '66 begonnen, richtten we ons 
vooral op een groot aantal veranderingen in 
de sfeer van de formele democratie. We 
wilden dat de stem van de volwassen burger 
duidelijker doorklt>nk in het politieke milieu 
en directe gevolgen zou hebben. Zonder het 
met zoveel woorden te zeggen gingen we er 
van uit dat verandering van besluitvormings
procedures de democrátie ge/onder, eer
lijker en doelmatiger zou make11. Concrete 
gevolgen heeft ons streven niet veel gehad 
- maar wel hebben we bijgedragen tot een 
grote bewust7ijnsverandering. De regenten-

tijd is voorbij, het bestuur ligt op straat. Het 
voordeel is dat me.er mensen dan vroeger in 
de gaten krijgen ho'e gebrekkig het functio
neert. Daarom moeten we vasthouden aan 
de door ons gewenste procedure-verande
ringen.' De toenemende bestuursonmacht 
van het kabinet Den Uyl toont bijvoorbeeld 
heel duidelijk aan dat de traditionele manier 
van regeringsvorming aan herziening toe is. 
Wie daarin geen verandering wil brengen 
kiest impliciet voor dit soort vrij machteloze 
coalitiekabinetten dat de neiging heeft te 
desintegreren zodra er wat tegenwind op-
steekt. ,. 
Maar in de afgelopen tien jaar is duidelijk 
geworden dat democratie meer is dan een 
rnanier om gemeenschapsbeslissingen te 
nemen. De materiële aspecten zijn steeds 
belangrijker geworden. Enerzijds is gebleken 
dat de ontwikkeling van de samenleving niet 
langer een toevallige resultante kan zijn van 
verschillende traditionele opvattingen -
omdat de toekomst als het ware 'op' is. Je 
ziet dat duidelijk aan het werkgelegenheids
probleem tegen de achtergrond van het 
rapport van de Club van Rome. Anderzijds is 
duidelijk geworden dat veel goed bedoelde 
maatregelen die de gemeenschap voor zich 
zelf treft, negatieve bijverschijnselen hebben 
- of zelfs averechtse gevolgen. Om een 
voorbeeld te noemen: de sociale voorzie
ningen worden steeds omvangrijker maar de 
maatschappelijke bewustelooshéid van de 
cliënten wordt ook steeds groter. Werkne
mers zijn slechts geïnteresseerd in het netto
gedeelte van hun beloning. Wat er 'af gaat 
aan belastingen en sociale premies wordt 
niet gezien als een andere manier van beste
ding - vermoedelijk omdat het zicht op 
deze besteding en de verantwoordelijkheid 
voor deze besteding geheel is zoekgeraakt. 
Natuurlijk de analyse is makkelijker dan het 
antwoord op het probleem. Wie om zich 
heen kijkt zal constateren dat geen van de 
grotere politieke partijen een toekomst visie 
heeft ontwikkeld. De socialisten verwachten 
nog steeds veel van gecentraliseerde beslis
singen en besturingen, de liberalen proberen 
de trend in deze richting af te remmen met 
een beroep op het individuele egoïsme, de 
christen-democraten doen niet veel meer 
dan heen en weer lopen tussen beide einden 
van de politieke wip - maar een toekomst
visie valt ook bij hen nauwelijks te ont
dekken. 

Ook wij hebben die visie nog niet ontwik
keld. Maar ons voordeel is dat we niet belast 
1ijn door traditionele opvattingen die de blik 

op de toekomst versmallen of verduisteren. 
Daarom is D'66 net als tien jaar geleden bij 
uitstek de groepering die een forse bijdrage 
zal kunnen leveren tot een bewustmakings
proces. Toen openden we de aanval op de 
gesloten en regenteske manier van besturen 
- nu moeten we de aanval openen op de 
kortzichtige gedachte dat de samenleving 
vol zit met boosdoeners die volgens een 
natuurwetmatig proces het kwaad aanrichten 
waardoor we machteloos worden, vervreemd 
raken en afhankelijk worden. Tenslotte zijn 
we het zelf geweest die als producent, con
sument en deelnemer aan de samenleving de 
huidige toestand hebben veroorzaakt. Zelf 
zijn we ook de enigen die daar verandering 
in kunnen brengen. Dat moet niet gebeuren 
door een gefixeerd toekomstbeeld vast te 
stellen, dat we dwingend aan anderen pro
beren op te leggen maar door in ons politiek 
handelen een aantal handelingsprincipes te 
hanteren. 

Bij het ontwikkelen van een programma
tische visie is het nodig om over een aantal 
zaken overeenstemming te hebben. De pro
gramma-commissie die zich in opdracht van 
het hoofdbestuur bezig houdt met het op
stellen van een ontwerp-programma is nog 
niet klaar met zijn werk, maar over een paar 
fundamentele dingen blijkt intussen overeen
stemming te bestaan. Een daarvan is de 
erkenning dat er tussen twee belangrijke 
samenlevingsgebieden belangrijke verschillen 
bestaan, die ook een verschil in politieke 
benadering rechtvaardigen. Die gebieden 
zijn enerzijds de economische sector en 
anderzijds de sociaal-culturele sector. 
In de sfeer van de produktie is de vrijheid als 
leidend beginsel al lang niet meer op zijn 
plaats. Uit een oogpunt van maatschappe
lijke verantwoordelijkheid moet een lange 
termijn dirigisme worden aanvaard. We moe
ten evenwel niet in he,t andere uiterste 
vervallen door de economische en tech
nische vindingrijkheid zodanig aan banden 
te leggen dat we de vooruitgang stopzetten. 
Wie bijvoorbeeld denkt dat we de samenle
ving in en beter spoor krijgen door machines 
te vervangen door spinnewielen, vergist zich. 
De industriële samenleving is een feit en dat 
feit moet niet worden ontkend. Het gaat er 
om zodanig randvoorwaarden te stellen dat 
de produktie beheeersbaar wordt en dat 
Nederland zijn comparatieve voordelen niet 
prijsgeeft. Over die randvoorwaarden is nog 
veel discussie mogelijk, maar het zal duide
lijk zijn dat eisen ten aanzien van de produk
tie verscherpt moeten worden. dat de ver-
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houding tussen deelnemers aan de produktie 
onderling en de verhouding tussen produ
centen en consumenten gedemocratiseerd 
moet worden. Waar we bijvoorbeeld niet 
naar moeten streven is behoud van verou
derde produktie omwille van de werkgele
genheid. Dat is niet anders dan s~mptoom
bestrijding die niets oplost maar de kwaal in 
wezen slechts verergert. Verhoging van de 
arbeid&produktiviteit moet als verschijnsel 
in principe positief worden gewaardeerd 
omdat het maatschappelijke energie en crea
tiviteit vrij maakt voor andere toepassingen. 
Werkloosheid mag dan een straf zijn, aan 
het werk gehouden worden op een manier 
die uit de tijd is, is ook nogal mensonterend. 
De werkverschaffing uit de dertiger jaren 
bestond uit verspilling van mankracht door 
de werklozen met de schop in de hand aarde 
te laten verplaatsen, die beter en sneller 
machinaal kan worden verplaatst. Wie nu 
nog verouderde industrieën aan de gang 
houdt, doet ongeveer hetzelfde. 

De ontplooiingsmogelijkheden, die in de 
economische sector steeds minder te vinden 
zullen zijn, moeten derhalve elders gezocht 
worden. Als we het inkomen uit de produk
tie eerlijk verdelen, hoeft niemand daarbij 
materieel risico te lopen. Werkelijk mate
rieel risico wordt ook nu niet door de 
meeste mensen gelopen. 
Maar als het ons gaat om echte ontplooiings 
mogelijkheden, zullen we met name in de 
sociaal-culturele sector niet bang moeten 
zijn voor een nogal revolutionaire benade
ring waar de individuele vrijheid als leidend 
principe voorop kan staan. 
Nu is het wezenlijke van vrjheid dat die zich 
niet laat opleggen, maar alleen laat geven. 
We moeten ons dus concentreren op het 
weghalen van belemmeringen, niet op het 
opdringen van wijze raad en het bemoe
deren. 
Ik reken erop dat velen als bezwaar zullen 
aanvoeren dat meer vrijheid in de sociaal
culturele sector tot chaos en willekeur zal 
leiden - en dat je dus niet buiten een 
centrale planmatige aanpak kunt. Een ex
treem gedecentraliseerde besluitvorming in 
deze sector zal bijvoorbeeld kunnen leiden 
tot een verschil in verzorgingsniveaus. 
Daargelaten of dat ook nu niet het geval is
wie de pluriforme samenleving positief wil 
waarderen (en in naam wil bijna iedereen dat) 
moet niet bang zijn om veel aan de 'basis' 
en/ of het individu over te laten. 
Deskundigheid zal derhalve in deze sector een 
veel minder overheersende rol moeten gaan 
spelen dan thans het geval is. Deskundigheid 
moet niet worden genegeerd maar alleen uit 
vrije wil worden aanvaard en niet opgedrongen. 
Vooral in de sfeer van het onderwijs impliceert 
deze benadering nogal wat veranderingen. 

Zo ontwikkelen zich dus twee hoofdlijnen: (I) 
maatschappelijke beheersing van de produktie 
en (2) positieve benadering van de sociaal
culturele pluriformiteit. Het is niet zeker of we 
aan de hand van deze richtlijnen tot een sterk 
gedetailleerde uitwerking kunnen komen. Het 
zou ook hoogmoedig zijn om te denken dat je 
met deze richtlijnen tot een alles omvattende 
operatie kunt komen. Maatschappijvernieu
wing is een. continu proces waarbij ook de 

veranderingsprocedures en organisaties op 
zelfvernieuwing moeten worden ingericht. 
Maar als we het niet proberen kiezen we voor 
voortzetting van de huidige ontwikkeling, voor 
het vergrendelen en di,chttimmeren van de 
samenleving, die dan tenslotte zal exploderen. 
Daarom moeten we doorgaan met D'66. 

J.J. Vis 

Voortgang 
programma werkzaamheden 

Het werk aan het programma verloopt vol
gens plan. Eerst werd, als grondslag voor het 
verdere werk, een maatschappij-analyse op
gesteld: een diagnose die aangeeft welke 
problemen onze maatschappij schept voor 
hen die erin leven en zullen leven. Vervol
gens werd voor een aantal hoofdgebieden 
van beleid aangegeven, op welke manieren 
die problemen in langere termijn zicht moe
ten worden aangepakt. 

De maatschappij-analyse en een reeks daar
op volgende beleidsstukken zijn gepubli
ceerd door de SWB*. Zij waren onderwerp 
van discussie op een op 22 juni j.l. in Utrecht 
door de SWB georganiseerde studiedag. Een 
verslag van die studiedag is de leden onlangs 
toegestuurd. 

Intussen is de derde fase van het werkplan 
ingegaan. De door het HB ingestelde Werk
groep Programma Voorbereiding (WPV) 
heeft een aantal bijeenkomsten gehad voor 
het uitstippelen van de hoofdlijnen van een 
ontwerp programma voor de volgende rege
ringsperiode. Dit is voornamelijk een zaak 
van 'indikken', concretiserc::n en operationa
liseren van eerder ontwikkelde langere ter
mijn beleidsinzichten: het programma zal 
moeten aangeven wat de eerste stappen zijn 
op de weg die we willen inslaan. 

De WPV is nu zover gevorderd, dat de 
structuur en de voornaamste inhoud van het 
ontwerp programma- dat eerst aan het HB 
en daarna door het HB aan het congres zal 
worden voorgeleg- zijn vastgesteld. De 
belangrijkste taak die nog rest is de redactie 
van het stuk dat de leden in de eerste 
Congres Democraat zal worden toegestuurd. 
Die Congres Democraat zal hen uiterlijk half 
september, 6 weken vóór het congres, berei
ken. De redactie van het stuk zal worden 
gemaakt in overleg en in samenwerking met 
een publiciteitscommissie die haar werk
zaamheden ook al is begonnen. In die samen
werking zal een zo duidelijk mogelijk aan
sprekende en pakkende vorm voor het pro
gramma worden gezocht. 

Tot zover het verloop van de werkzaam
heden. 

Tenslotte de vraag, waarom daarvoor een 
dergelijk werkplan in op elkaar voortbou
wende fases werd gekozen. 
De belangrijkste overweging hiervoor was, 
dat ons programma geen waslijst mocht 
worden van losse verlangens en ideeën. De 
aard van de moeilijkheden waarvoor wij 
maatschappelijk en politiek staan, laat dat 
niet toe. Wij zullen voor de dag moeten 
komen met een samenhangend beleid. De 
aard van de problemen eist ook, dat een 
'sociaal-economische paragraaf een cen
trale plaats krijgt. Ook met die eis is reke
ning gehouden. 

J.F. Glastra van Loon 
(voorzitter 

Werkgroep Programma Voorbereiding) 

*) Deze reeks wordt voortgezet, zoals ook 
de discussie over beleidsvraagstukken zal 
worden voortgezet. Een stuk over het buiten
lands beleid is onderweg. 

Afdrachten over 1975 en 1976 

Hierbij herinner ik de afdelings- en regiobe
sturen eraan dat het Hoofdbestuur van D'66 
heeft besloten de afdracht over 1975 te 
bepalen op 50~·;,, voor die afdelingen en 
regio's die het afgelopen jaar actief zijn 
blijven functioneren. De berekening van 
deze afdracht vindt plaats aan de hand van 
de totale contributie door de leden van de 
afdeling of regio in 1975 bijeengebracht. 
Aan deze afdracht zijn echter enkele voor
waarden verbonden: 
a. de afdeling of regio moet met bewijs

stukken aantonen dat over 1975 activitei
ten zijn ontwikkeld. Activiteiten kunnen 
zijn: ondersteuning van Raads-en/of Sta
ten fracties. Namen van vertegenwoordi
gers in deze colleges dienen dan wel te 
worden vermeld. 

b. Opgave van de namen en adressen van 
de leden die behoren tot deze afdelingen 
of regio's. 

Aan de hand van deze gegevens zal worden 
nagegaan of e.e.a. overeenstemt met de 
ledenadministratie over 1975. 
Uitbetaling van de afdracht vindt uitsluitend 
plaats op schriftelijk verzoek, dat moet wor
den gericht aan de penningmeester van 
D'66, Postbus 1966 te Amsterdam. 
Gemotiveerde verzoeken tot uitbetaling die
nen vóór I september 1976 in ons bezit te 
zijn. 

Penningmeester van 0'66 



Bij de uitvoering van de opdracht 
die het Leidse Congres aan het HB 
gegeven had om het nodige te doen 
om de mogelijkheid van deelname 
door D'66 aan volgende kamerver
kiezingen open te houden hebben in 
de werkzaamheden van het HB 
drie onderwerpen centraal gestaan: 
I. · het weer op gang brengen van 
de politieke discussie, uitmondend 
in een concept-verkiezingspro
gramma; 
2. de wederopbouw van de partij
organisatie; 
3. de gesprekken met Resoluut. 
In de strategie voor de heropleving 
van de partij, die het H B al snel na 
het Congres vaststelde, stond de 
politieke discussie centraal. Daar 
hing het succes van een eventuele 
deelname aan de verkiezingen het 
meest van af: had D'66 nog een 
wezenlijke bijdrage aan de Neder
landse politiek te leveren? 
Begonnen werd met de instelling 
van een zogenaamde 'fundamen
tencommissie', die zich moest be
zinnen over de uitgangspunten van 
het verkiezingsprogramma. Resul
taat hiervan was 'Maatschappij
analyse', de eerste van een serie 
rapporten die bouwstenen moesten 
aandragen voor het verkiezingspro
gramma. 
Vervolgens werd de 'Centrale Pro
gramma Commissie' ingesteld, 
waarin uit het HB zitting hebben 
Jan Glastra van Loon, Jan Vis en 
Jan-Willem Holtslag. Deze CPC 
stelt het ontwerp-verkiezingspro
gramma op, puttend uit de rappor
ten en de reacties daarop van de 
leden. Dit ontwerp moet vóór sep
tember klaar zijn. 
De wederopbouw van de partij 
werd geënt op de voortgang van de 
politieke discussie. Dit hield in dat 
in de eerste maanden, tot aan het 
verschijnen van het eerste rapport, 
het HB bewust niet geprobeerd 
heeft overal in het land weer afde
lingen en regio's te reactiveren en 
op te richten. Evenmin werden 
grootscheepse ledenwerf- en publi
citeitscampagnes opgezet. Wel 
werd door het gehele land een 
netwerk opgebouwd van contact-
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personen, die ervoor moesten zor
gen dat de politieke discussie weer 
op gang kwam, en die voorlopig als 
organisatorische schakel tussen het 
HB en de leden konden functio
nere.n. Zo is er tweemaal een lande
lijke bijeenkomst met een aantal 
H B-Ieden geweest. 
Dit kon echter natuurlijk niet voor
zien in het gebrek aan communi
catie tussen de leden en het HB. 
Het HB heeft geprobeerd hier iets 
aan te doen t1oor een aantal leden
brieven uit te brengen, waarvan 
deze Democraat de derde is. Daar
naast werd op 22 mei een studiedag 
georganiseerd, waarop de leden op 
basis van de tot dan verschenen 
rapporten konden discussiëren over 
het verkiezingsprogramma. 
De organisatie van deze studiedag 
lag bij de Wetenschappelijke Stich
ting, die tevens de publikatie van 
de rapporten verzorgde. Dit is een 
uiting van de goede samenwerking 
die het laatste half jaar tussen de 
Stichting en het HB gegroeid is. 
Vertegenwoordigers van de Stich
ting maken alle HB-vergaderingen 
mee en omgekeerd hebben twee 
H B-Ieden zitting in het Stichtings
bestuur. Wat betreft de financiële 
verhouding tussen de partij en de 
Stichting werd voor een aantal 
reeds lang slepende kwesties een 
oplossing gevonden. 
Ook het contact tussen het HB en 
de kamerfracties en bewindslieden 
is uitstekend. Drie maal is er een 
zogenaamde 'Generale Synode' 
bijeengekomen, waarop voorname
lijk politieke problemen werden be
sproken. 
Een verdere organisatorische stap 
die noodzakelijk was om deelname 
aan de verkiezingen mogelijk te 
maken was de benoeming van de 
landelijke verkiezingscommissie, 
die de kandidaatstelling regelt. Een 
eerste oproep tot kandidaatstelling 
is in de vorige Democraat versche
nen. 
Daarnaast heeft het HB een publi
citeitscommissie ingesteld, die zich 
ook met gedachtenvorming over de 
eventuele verkiezingscampagne 
bezig houdt. 

Naast bovc:ngenoemde zijn ook 
weer twee andere, vanouds beken
de, landelijke commissies actief: de 
financiële en de organisatorische 
commissie. Wat nog ontbreekt is 
een redactie voor de Democraat, 
zodat deze voorlopig nog onder 
verantwoordelijkheid van het HB 
zal uitkomen. 
Eveneens ontbreekt nog- en dat is 
een veel ernstiger gemis- een lan
delijk secretariaat. Hoewel het 
ledenaantal stijgt en de leden over 
het algemeen meer dan de vereiste 
contributie betalen, is hiervoor nog 
niet voldoende geld. Voorlopig zul
len wij dus met de huidige gebrek
kige riemen moeten blijven roeien. 

Over de besprekingen met Resoluut 
en het DAC heeft Jan ten Brink in 
de vorige Democraat reeds een 
uitvoerig stuk geschreven. Veel 
nieuws valt hierover niet te vertellen. 
De besprekingen over de samenwer
king gaan voort en moeten uitmonden 
in een voorstel dat het HB aan het 
Congres van 6 november zal voorleg
gen, en dat in de Congres-Democraat 
gepubliceerd zal worden. Daarnaast 
blijven er over en weer vertegenwoor
digers deelnemen aan de voorberei
dingen voor het verkiezingsprogram
ma. 

Herman Schaper 
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Het Congres: 6 november 

In de vorige Democraat (april) heeft Herman 
Schaper, onze secretaris organisatie, een glo
bale tijdplanning gegeven. Het Congres (de 
Algemene Leden Vergadering) was geprikt op 
eind september (de 2Se ). Dat schema is achter
haald. We koersen nu aan op een Congres op 
6 november. Enige uitleg waarom we zijn over
gestapt naar een aanzienlijk latere datum lijkt 
niet overbodig. Ik noem u een paar van onze 
argumenten: 
a) Op 6 november hebben we de algemene 
beschouwingen in het parlement, naar aan
leiding van de regeringsverklaring en de 
miljoenen-nota, achter de rug. De stellingen 
die de politieke partijen, vriend en vijand, bij 
de propaganda-oorlog van de komende ver
kiezingen zullen betrekken, zijn dan al enigs
zins zichtbaar geworden. Dat is voor ons, 
voor D'66 van groot belang, omdat wij nog 
op zijn minst formeel moeten besluiten of 
wij aan die verkiezingen zullen deelnemen. 
b) De werkgroep programma voorberei
ding krijgt iets meer tijd om de laatste hand 
te leggen aan het ontwerp-verkiezingspro
gramma. 
c) Als de eerste Congres-Democraat begin 
september verschijnt, is er voor de leden in 
de afdelingen of regio's nog ruimschoots tijd 
om over de voorstellen te vergaderen. 
d) Eén belangrijk argument waarom wij 
een voorkeur hadden voor een vroeg na
jaarscongres is vervallen: wij wilden niet al te 
lang na het Congres van Resoluut (op 
19 juni) bijeenkomen. Dat Congres is echter 
niet doorgegaan. 
Het hoofdbestuur gaat er van uit dat er ruim 
voor de verkiezingen nog een tweede Con
gres zal volgen (als we aannemen dat de 
AL V in november besluit aan die verkie
zingen deel te nemen). Tijdens dat tweede 
Congres (voorlopig hebben we daarvoor 
januari 1977 in gedachten) moet de samen
werking met Resoluut min of meer difini
tieve vorm krijgen èn het verkiezingspro
gramma tot de laatste letter worden vastge
steld. 
We zijn nog niet zover. Voorlopig hebben we 
de handen vol aan de voorbereiding van het 
eerste Congres: 6 november. 

Jan ten Brink 

Contributie-regeling 

jaarlijks 
inkomens boven de f.40.000 
jonger~n tot 21 jaar 
+ studenten 

f. 55,
f. 110,
f. 15,-

Gezinsleden betalen de helft van bovenge
noemde bedragen. 

Betaling op: 
postrekening 14.77.777 
t.n.v. Penningmeester D'66 

Postbus 1966 
Amsterdam 
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nummer3 

uitgave: politieke partij democraten '66 

UITNODIGING 
voor de Algemene Ledenvergadering van D'66 

op zaterdag 6 november 1976 in Tivoli te Utrecht 
CONCEPTAGENDA 

9.30 uur 

12.00 uur 

13.00 uur 

17.00uur 

1. opening 
benoeming notulen- en stemcommissie 
goedkeuring congresreglement 
vaststelling agenda 

2. financiën: verslag van de penningmeester 
goedkeuring jaarrekening 1975 + décharge van de penningmeester; verslag van de 
financiële commissie 
goedkeuring van de begroting 1977 + vaststelling contributie 

3. toespraak partijvoorzitter Jan ten Brink 

4. discussie over het nieuwe programma van 0'66 

5 . . lunch; gelegenheid tot kennismaking met de reeds aangemelde kandidaten voor de 
Tweede Kamer en de nieuwe kandidaten voor het Dagelijks Bestuur 

6. discussie en stemming over de resoluties en amendementen van het hoofdbestuur 

7. voorstellen tot wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement: 
discussie en stemming 

8. 

9. 

korte introductie van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamer 
verkiezingen 

stemmingen over de vervulling van de vacatures in: 
-de geschillen-commissie 
- de rapportage-commissie 
- het dagelijks bestuur 
verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter 
verkiezing van de lijsttrekker 

10. toespraak van de gekozen lijsttrekker 

11. bekendmaking van de plannen voor de verkiezingscampagne 

12. toespraak van de nieuwe partijvoorzitter 

13. sluiting 



TOELICHTING OP DE AGENDA. 
De A.L.V. van 25 november 1975 nam met grote meerder
heid de resolutie Glastra van Loon aan - U weet nog wel : 
'Al datgene te doen wat nodig is om deelname door D'66 
aan volgende Tweede kamerverkiezingen mogelijk te 
maken' (ik citeer uit mijn hoofd). 
[)at doen was weggelegd voor het hoofdbestuur. Deze 
Democraat geeft U de gelegenheid een idee te krijgen wat 
het hoofdbestuur terecht heeft gebracht van een meer 
specifiek onderdeel van de opdracht die in de resolutie 
J.G.v.L. was vervat: 'Hoofdlijnen van een programma 
voor een volgende regeringsperiode. Ik verklap geen 
geheim als ik U vertel dat JGvL zelf de grote inspirator is 
geweest van het programma dat nu voor U ligt. Hoofd
lijnen? Dat moet U maar even vergeten. Hoewel - zelfs in 
een ruim bestek van 24 bladzijden kun je toch slechts 
hoofdlijnen geven van plannen die je maakt voor een 
periode van minstens 4 jaren. Het 'hoofdbestuur vindt dit 
programma waarvoor veel denk- en schrijfwerk is verricht 
door mensen buiten het HB en zelfs buiten D'66, een goed 
programma. Hoezo, buiten D'66? Er zijn ook gedachten 
en schrijfsels van Resoluut verwerkt. Dat spreekt eigenlijk 
vanzelf als je met hetzelfde programma, met dezelfde lijst 
en liefst met dezelfde partij de verkiezingen in wilt gaan. 
Wij vinden het programma zó goed dat wij daarmee gerust 
de verkiezingen aan durven. Er rijzen. nog twee vragen: 
Ie. Als wij zo'n ophef maken van dat nieuwe pro

gramma, waarom is er op de komende A.L. V. dan 
slechts een deel van de morgen uitgetrokken om 
hierover te discussiëren? 

2e. Als dit programma waard is om er de verkiezin
gen voor in te gaan, waarom staat dan nergens in 
de Democraat - waar is de resolutie van het 
hoofdbestuur die de A.L.V. formeel aanbneelt 

CONCEPT CONGRES REGLEMENT 
Artikel I: 
Het congres is een Algemene Leden Vergadering van D'66. 

Artike12: 
Moties en amendementen voorhet 6 November Congres moeten 
uiterlijk zaterdag 30 oktober 1976 op het congressecretariaat D'66, 
Postbus 1966, Amsterdam zijn.De moties en amendementen moeten 
door ten minste vijf leden van D'66 ondertekend zijn en verzonden 
worden t.a.v. de rapportage commissie. 
Om in de tweede Ço(lgresdemocraat opgenomen te kunnen worden 
moeten moti~s vóór woensdag 13 oktober verzonden worden. De 
overige moties en amendementen zullen op het congres aan de balie 
liggen. 

Artikel3: 
De rapportagecommissie heeft het recht op grondslag van de 
ingediende moties ook tijdens de Algemene J,.eden Vergadering 
amendementen in te dienen. 

Artlkel4: 
Het congres wordt geleid door drie voorzitters, die worden aange
wezen door het Hoofdbestuur. Bij de behandeling van een onder
werp waarbij één van de voorzitters uit hoofde van enige partijfunctie 
is betrokken, treedt deze niet als fungerend voorzitter op zolang de 
behandeling van dit onderwerp duurt. 

ArtikelS: 
De fungerend voorzitter heeft het recht spreektijd te verdelen en te 
beperken. Beslissingen van de congresleiding zijn bindend behou
dens onmiddellijk beroep op het congres dat daarover stemt zonder 
discussie. 

Artikel6: 
De behandeling van amendementen en moties geschiedt als volgt: 
I. de indiener of een door hem aangewezen lid van D'66 geeft 

desgewenst een beknopte toelichting; 
2. de fungerend voorzitter verleent degenen die zich volgens de bij 

de congresleiding berustende sprekerslijst als spreker hebben 
aangemeld, in volgorde van aanmelding het woord; 

l. het Hoofdbestuur en de rapportagecommissie kunnen aan het 
congres een advies omtrent het voorstel geven; 

om tot deelname aan de verkiezingen te 
besluiten? 

ad I.: De discussie over het programma kan op de 
komende A.L.V. slechts heel globaal zijn. Wij 
willen graag de 'hoofdlijnen' van Uw critiek of 
Uw instemming hierover om verder te kunnen 
werken. De werkelijke discussie en de definitieve 
goedkeuring van het programma is voorbehouden 
aan de A.L. V. die in januari zal worden bijeenge
roepen. Dàn komen ook de eventuele amendemen
ten aan bod die U nà 6 november ons kunt 
toezenden. 

ad 2.: Een goed programma is helaas geen garantie voor 
een geslaagde verkiezings campagne of b.v. 10 
kamerzetels. Dat hebben wij in het verleden 
gemerkt, ons programma was altijd goed, het 
resultaat minder. Er komt beslist meer voor 
kijken om op 6 november met elkaar het juiste 
besluit te nemen: wij doen mee, of wij doen niet 
mee. Het hoofdbestuur is daar nog niet mee 
klaar, er vindt nog steeds overleg plaats met de 
fractievoorzitter van de Tweede kamer, Jan 
Terlouw, met de bewindslieden en met vertegen
woordigers van Resoluut. Daarom hebben wij 
beslotende leden van D'66 eerst het programma 
aan te bieden en met de 'politieke resoluties' te 
wachten tot de tweede Congresdemocraat die U 
eind oktober in Uw brievenbus kunt verwachten. 
U hebt intussen de gelegenheid om voor Uzelf uit 
te maken of het programma van 0'66 voor 1977 
en de jaren daarna het op zichzelf wenselijk 
maakt dat deze partij vertegenwoordigd blijft in 
ons parlement. 

Jan ter Brink 

4. de fungerend voorzitter brengt de amendementen in volgorde van 
ingrijpendbeid in stemming en daarna het al dan niet geamendeer
de voorstel; 

5. 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 fungerend voorzitter 
bepaalt de volgorde waarin de resoluties en/ of moties in stemming 
worden gebracht. 

Artike17: 
Het congres begint met het aanwijzen van een stemcommtsste en 
een notulencommissie op voordracht van de congresleiding. 

ArtikelS: 
De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, beslist 
hierover zonder beroep over de geldigheid daarvan en constateert de 
uitslag van de stemmingen. 

Artikel9: 
Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen, 
neemt het congres besluiten met dien verstande dat het verschil 
tussen vóór- en tégenstemmen tenminste 5% is. 
Het congres kan besluiten een besluit met tweederde meerderheid 
van stemmen te nemen. 
Indien geen van de aanwezige leden stemming wenst kan het congres 
bij acclamatie een besluit nemen. 
Over niet in de agenda opgenomen onderwerpen kunnen geen 
besluiten worden genopten. 

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

Artikelll: 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt 
gestemd op een door de congresleiding te bepalen wijze. 

Artikell2: 
In gevallen betreffende de gang van zaken tijdens het congres waarin 
dit reglement niet voorziet, beslist de congresleiding met inacht-1 

neming van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
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DEELt 

Actiebeginselen 

Het post-industriële tijdperk ligt voor ons. Mens en samenleving 
staan aan de drempel van ongekende ontwikkelingen. Een groot veld 
van goede en kwade kansen ligt voor ons en meer dan ooit zal onze "T" aanpak beslissend zijn voor nu en later. 

De politieke partij Democraten '66 stelt zich op het standpunt dat de 
ontwikkelingen in dit tijdperk een dynamiek vertonen, die in 
toenemende mate zal verschillen van die waarmee wij vertrouwd zijn 
geraakt. 
De politieke beoordeling en benadering van deze dynamiek dient 
dan ook volgens andere dan traditionele normen te geschieden. 
Welke benadering de juiste zal blijken te zijn kan niet op voorhand 
worden vastgesteld. Vóór alles moet evenwel worden aangenomen 
dat het werken volgens een blauwdruk of een utopisch maatschap
pijbeeld grote gevaren oplevert en misschien heel weinig oplossin
gen. Inherent aan de huidige dynamiek is immers dat vele ingrepen 
averechtse gevolgen kunnen hebben. 

D'66 is daarom van oordeel dat zijn politiek handelen slechts 
gebaseerd kan zijn op een ontwikkelingsstrategie met actiebegin
selen die in de loop van het politieke gedrag nader kunnen worden 
uitgewerkt. 

Voorop staat de overweging dat al het politiek handelen slechts 
zinvol kan zijn als het leidt tot een handhaving en vergroting van de 
individuele ontplooiingsmogelijkheden. Deze ontplooiing moet ge-

'ji schieden in vrijheid, naar eigen inzicht en overtuiging, in solidariteit 
met en verantwoordelijkheid voor de medemens en zonder politieke, 
sociale en economische discriminatie van anderen. D'66 beschouwt 
de verscheidenheid van mensen en opvattingen als een positief te 
waarderen goed. De partij ziet deze pluriformiteit tevens als de 
voornaamste bron van maatschappelijke vernieuwing. 

De ontplooiingsmogelijkheden van de mens hangen in belangrijke 
mate af van de omgeving in de ruimste zin van het woord: zowel het 
sociaal-culturele milieu, als ook de ruimtelijk geordende omgeving 
en het milieu in enge zin. Tussen het individu en zijn omgeving 
bestaat een wisselwerking die de kwaliteit van het menselijk bestaan 
bepaalt. De beheersing van deze omgeving en het scheppen van 
voorwaarden voor een optimale wisselwerking tussen het individu en 
zijn omgeving is de doelstelling van het beleid van de overheid als 
drager van collectieve wensen en bevoegdheden. Over de inhoud, 
uitvoering en verantwoording moet gemeenschappelijk worden be
slist. Het voortbestaan van gesloten groepen, die als bolwerken 
binnen de samenleving opereren valt hiermee niet te verenigen. 
Verouderde machtsstructuren moeten daarom worden afgebroken 
en nieuwe organisatievormen moeten worden opgebouwd, waardoor 
de burgers meer bij de besluitvorming worden betrokken en waarin 
naast de technisch-economische ook de sociale doelmatigheid tot 
zijn recht komt. 

In de achter ons liggende periode is een grote specialisatie in 
maatschappelijke samenwerkingsvormen ontstaan; ook zijn er steeds 
meer afzonderlijke organisaties en regelingen voor afzonderlijke 
doeleinden in het leven geroepen. Ondanks veel goede bedoelingen is 
juist daardoor het individu steeds meer in de verdrukking gekomen. 
D'66 wil daarom streven naar een maatschappij en naar organisatie
vormen die op menselijke maat zijn gesneden en waarin persoonlijke 
relaties worden beschermd tegen de werking van onpersoonlijke en 
dehumaniserende krachten. Hoewel aan veel maatschappelijke 
vraagstukken een verdelingsprobleem ten grondslag ligt, moet niet 
uit het oog worden verloren dat met name het samenwerkingspro
bleem diepgaande en gewetensvolle aandacht verdient, willen wij 
niet aan maatschappelijke ontbinding en verbrokkeling tenonder 
gaan. 

D'66 aanvaardt de industriële samenleving als een gegeven, maar is 
tevens van oordeel dat de ontwikkeling van deze samenleving 
onheilspellende nevenverschijnselen hec:ft opgeroepen, die een ver
dere evolutie van de mens en zijn ontplooiingsmogelijkheden fun
damenteel bedreigen. 

Tot" deze verschijnselen, die intussen het karakter van hoofdpro
blemen hebben aangenomen, rekent D'66 allereerst de dreigende 
maatschappelijke desintegratie door het afnemen van de mogelijk
heden om aan het traditionele arbeidsproces deel te nemen en door 
de toenemende verstarring en vervreemding in samenwerkingsver
banden waardoor het steeds meer mensen moeilijk wordt om sociaal 
te functioneren. Van gelijke orde is de technologische en industriële 
wildgroei waardoor het natuurlijk milieu wordt afgebroken en de 
levenskansen voor toekomstige generaties ernstig gevaar lopen. 

Bestrijding van deze verschijnselen door het scheppen van sociaal 
gunstige voorwaarden en een zorgvuldig beheer van het bedreigde 
milieu hebben daarom voor D'66 een prioriteit waaraan productivi
teitsstijging en vergroting van de materiële welvaart dienstbaar 
moeten worden gemaakt. Deze voorwaarden zullen echter rekening 
moeten houden met het ervaringsfeit dat de economische mogelijk
heden van ons land in beslissende mate afhangen van onze concur
rentiepositie op de wereldmarkt en dus van de mate waarin het 
industrie- en technologiebeleid wordt afgestemd op de comparatieve 
voordelen van ons land. Voor de ontwikkeling van dit beleid zijn 
goede stuurmechanismen nodig, maar ook rendabele bedrijven en 
ondernemingen. De besturing van onze industrie mag daarom haar 
rentabiliteit en haar concurrentiemogelijkheden op de wereldmarkt 
niet aantasten. D'66 zal voorstellen doen voor deze besturing die 
voldoen aan de gestelde eisen en die haar tevens vatbaar maken voor 
democratische controle. 

De onvermijdelijke en noodzakelijke toepassing van arbeidsbespa
rende technieken en productiviteitsverhogende vernieuwingen zal 
ook in de toekomst tot omschakelingsproblemen leiden, die echter 
niet slechts voor rekening van de direct betrokkenen mogen komen, 
maar als opdracht en uitdaging voor de samenleving als geheel 
dienen te gelden. Daarnaast moet productiviteitsverhoging in de 
productiesector worden beschouwd als mogelijkheid èn voorwaarde 
om in het sociaal-culturele veld tot nieuwe ontplooiingsmogelijk
heden te komen. Deze ontplooiingsmogelijkheden zullen echter pas 
dan reële betekenis hebben als zij individueel kunnen worden 
gerealiseerd naar eigen inzicht. Het overheidsbeleid moet de sociaal
culturele pluriformiteit positief waarderen en zich richten op het 
wegnemen en voorkomen van belemmeringen. In het licht van het 
voorafgaande wil D'66 in de productiesector onder meer streven 
naar: 

- humanisering van de arbeid; 
- het beter opspoorbaar maken van de oorzaken van menselijke 

slijtage in het arbeidsproces; 
- aanpassing van de productie aan de eisen van het natuurlijk 

milieu; 
- versterking van de positie van de consument; 
- bestrijding van de structurele werkloosheid door betere verdeling 

van het werk tussen mensen, in de tijd in ieders leven tussen 
productie- en sociaal-culturele sector; 
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en in de sociaal-culturele sector: 
- vermindering van de invloed van specialistische deskundigen en 

versterking van de rol van praktijkdeskundigen; 
- het eenvoudiger, overzichtelijker en doorzichtiger maken van 

voorzieningenpakketten; 
- versterking van de positie van de cliënt tegenover diensten, steun

en hulpverlenende instanties; 
- gedecentraliseerde uitvoering en verruiming van participatie

mogelijkheden. 

Dit alles is gebaseerd op het besef dat de samenleving in het post
industriële tijdperk alleen leefbaar kan zijn door bewuste vernieu
wing zowel van het productie-proces als van het sociaal-culturele 
gebeuren. Een vernieuwing die zich richt op "beter" in plaats van 
"meer", op inhoud boven omvang, op kwaliteit boven kwantiteit. 
D'66 wil geen vergroting -met meer werk, meer productie, meer 
consumptie, meer vervuiling, meer afbraak en uitputting, meer 
onveiligheid, onzekerheid en sociale ontbinding. Maar vernieuwing 
door het samenwerken menselijker te organiseren en de besluitvor
ming beter te democratiseren; door werken en leren, wonen en 
ontspannen beter te verdelen over mensen, over gebieden in de 
ruimte en over levensperiodes in de tijd; door de arbeid zinvoller te 
maken en door de natuur beter te beheren. 
Q'66 zoekt de steun van allen die deze nieuwe uitdaging willen 
aangaan. 
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DEEL2 

Samen delen en samenwerken 

HOOFDSTUK I 

Inleiding 

In de regeringsperiode 1973-'77 is een begin gemaakt met structurele 
verbeteringen van de samenleving. Maar de periode was kort, de 
samenstelling van het kabinet berustte niet op een duidelijke 
politieke keuze, belangengroepen blokkeerden vaak de weg naar 
overeenstemming en oude vraagstukken werden enkele malen door 
nieuwe gebeurtenissen verscherpt. 

Als gevolg hiervan heeft de regering haar beleid enkele keren 
moeten herzien, was haar optreden soms te aarzelend, soms te 
bruusk en autoritair en is veel van haar beleid nog maar net uit de 
verf aan het komen. Dat is niet alleen aan deze regering te wijten, 
maar' ook aan de omstandigheden waaronder zij haar werk moest 
doen en aan de tijd die zij daarvoor kreeg. Wel komt geheel voor 
haar rekening de eenzijdige gerichtheid van haar beleid. 

Van de twee hoofdproblemen van onze maatschappij: het probleem 
van de verdeling ("van kennis, macht en inkomens") en dat van de 
samenwerking (tussen mensen en organisaties, tussen overheid en 
burgers) heeft het eerste veel aandacht gekregen. Het samenwer
kingsprobleem is echter veel tekort gekomen. 

Die eenzijdigheid is juist nu fnuikend, omdat onze samenleving 
steeds meer innerlijke samenhang verliest en verbrokkelt, en omdat 
macht steeds minder bij personen, steeds meer bij organisaties 
berust. 
De mens komt hierdoor steeds meer in de verdrukking. Juist de 
zwaksten in de samenleving worden daarvan het meest de dupe. 
Bovendien dreigt men door het eenzijdig beklemtonen van het 
verdelingsvraagstuk uit het oog te verliezen, dat het menselijk 
welzijn, geluk en plezier, voor een groot deel alleen kan bestaan en 
ontstaan door samenwerking. 

Samenwerking is niet alleen een kwestie van mentaliteit: van wil en 
bereidheid tot samenwerken. Het is ook een kwestie van organisatie: 
van opsplitsing of bundeling van taken, van zeggenschap en mede
zeggenschap, van planning en uitvoering, van spreiding of concen
tratie van bevoegdheden, enz. 

Het maatschappelijk verdelingsvraagstuk is niet alleen een kwestie 
van het opdelen van een koek: wie krijgt wat. Het gaat daarbij ook 
om het maken van koeken en om het in standhouden van het 
vermogen koeken te maken. Dus ook om werkgelegenheid- en de 
verdeling dáárvan -, om het rendement van investeringen en niet in 
de laatste plaats om een goed beheer van natuurlijke grondstoffen en 
bescherming van het milieu. Dat zijn voor een belangrijk deel 
kwesties van organisatie. 
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Welvaart door vernieuwing 

De post-industriële maatschappij heeft een eigen ontwikkelings
dynamiek. Deze wordt bepaald door het samenspel van twee 
hoofdsectoren (sociale subsystemen): de productiesector (industrie, 
landbouw, handel) en de sociaal-culturele sector (onderwijs, gezond
heidszorg, sociale diensten en voorzieningen, wetenschaps- en 
kunstbeoefening, veiligheid in de ruimste zin van het woord, enz.). In 
het samenspel tussen deze twee sectoren schuilen nieuwe mogelijk
heden èn nieuwe gevaren. De grootste gevaren ontstaan door het uit 
elkaar streven van die twee sectoren. De nieuwe mogelijkheden 
liggen besloten in het in nieuwe vormen op elkaar afstemmen van die 
twee sectoren. 
De industriële maatschappij was gekenmerkt door een enorme groei 
van het menselijke productievermogen en een daarmee gepaard 
gaande welvaartsstijging van de geïndustrialiseerde landen. De 
overgang van het industriële naar het post-industriële tijdperk is 
bepaald door een enorme groei van de sociaal-culturele sector. De 
groei van de sociaal-culturele sector werd (economisch) mogelijk 
gemaakt door de groei van het menselijk productievermogen. Hij 
werd ook steeds meer nodig voor de verdere ontwikkeling van de 
productiesector. Het moderne productieproces kan niet blijven 

"'j.draaien zonder goed geschoolde . ":erknemers, wetenschappe-lijk 
opgeleide onderzoekers en techmct, en een reeks van soctale 
diensten en voorzieningen (van laboratoria en openbare bibliotheken 
tot hospitalen, van communicatie-netwerken tot sociale verzeke
ringen enz.). Uitbreiding van de sociaal-culturele sector werd 
bovendien nodig om de toenemende gevolgen van menselijke slijtage 
in het productieproces op te vangen. 

Op die manier gedragen dóór en dienstig áán de groei van de 
productiesector voltrok zich de ontwikkeling van de sociaal-culturele 
sector in hoofdzaak volgens maatstaven die waren ontleend aan het 
oudere broertje, de productiesector. Dat oudere broertje liet zich 
intussen maar weinig gelegen liggen aan de inzichten en ervaringen 
van de sociaal-culturele sector en aan de andersoortige menselijke 
behoeften waarop die sector zich richt. Het gevolg was scheefgroei 
van de maatschappij in haar geheel en ernstige ontwrichtingen 
binnen ieder van de twee sectoren. Stijgende inflatie en structurele 
werkloosheid, omhoog schietende kosten en wildgroei van de sociale 
voorzieningen zijn hiervan de oppervlakteverschijnselen. 

Het sartlenspel tussen sociaal-culturele en productiesector loopt zo 
spaak. Het leidt tot een overbelasting van de mens (zowel individueel 
als collectief) en van zijn milieu. De reactie hierop mag niet zijn een 

J, verscherpte toepassing van de maats~aven van de producti~sector 
(zoals profijtbeginsel en kostenbespanng door schaalvergrotmg) op 
de sociaal-culturele sector of overplanting van organisatiemodellen 
die zijn gericht op productiviteits- en efficiencyverhoging op de 
sociaal-culturele sector. Dat is een vorm van symptoombestrijding 
die de kwaal- scheefgroei en ontwrichting -verergert. 

Waar het om gaat is bovenal het besef, dat welvaart méér omvat en 
in de kern iets anders betekent dan de beschikking over vervaardig
de (materiële) geoderen, concreet gestalte te geven. Dat vereist een 
samenhangend beleid. Dat wil zeggen een beleid dat zowel het 
samenspel tussen productiesector en sociaal-culturele sector in onze 
maatschappij op een ander spoor zet als verband legt tussen die 
maatschappelijke herstructurering en een betere internationale 
arbeids-en welvaartsverdeling. 

Afnemend welzijnsbeleven 

Groei van de productie brengt niet meer vergroting van ieders totale 
welzijnsbeleven met zich. Dit heeft verschillende oorzaken. 
Ten eerste een zekere verzadiging met consumptiegoederen. 
Ten tweede een toenemende noodzaak om de nadelige effecten die 

~zijn verbonden aan een steeds toenemende omvang van de productie 
te compenseren. Zo moeten zwembaden het vervuild raken van 
meren en rivierwater compenseren, geluidsisolatie het steeds groter 

wordende lawaai. Deze "compenserende productie" is nodig om het 
milieubederf te compenseren dat wordt veroorzaakt door een hoger 
productieniveau. Vergeleken met de toestand vóór die productietoe
name leveren zij echter geen bijdrage tot het welzijnsbeleven. 
Ten derde leidt de toenemende massaliteit van consumptie soms tot 
een daling van het daaraan verbonden genot. Autorijden wordt 
minder leuk, naarmate je langer in files komt vast te zitten. 
Ten vierde veroorzaakt de productiewijze die is ontwikkeld ten 
behoeve van productievergroting veel onlustbeleven in het arbeids
proces. Dit onlustbeleven kan worden gecompenseerd door hogere 
lonen. De "compenserende consumptie" die daardoor mogelijk 
wordt levert echter geen toename van welvaart op. 
Ten vijfde veroorzaakt een eenzijdig op productiviteitsverhoging 
gerichte productiewijze een verhoogde (fysieke en psychische) 
slijtage van de mens in het arbeidsproces die in toenemende mate 
compenserende maatregelen en voorzieningen in de sociaal-culturele 
sector nodig maken. Deze compenserende maatregelen leveren 
echter geen toename van welvaart op. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de toename van het welzijns
bel-even per toegevoegde eenheid productie tendeert steeds kleiner 
te worden. 

Milieu-problematiek 

Gegeven de beperkte aardse voorraden en het beperkte zelfreinigend 
vermogen van het milieu wordt het totaal van de productie
mogelijkheden bepaald door de mate waarin we milieu-vriendelijk en 
grondstoffenbesparend produceren en bovendien door de mate 
waarin we productiemogelijkheden aanwenden om het milieu te 
zuiveren, om materialen opnieuw te gebruiken ("recycling") en om 
vervangende grondstoffen en energiebronnen te vinden. Het milieu 
stelt absolute grenzen aan onze productiemogelijkheden. Bovendien 
wordt de omvang van onze productiemogelijkheden beïnvloed door 
de manier waarop we van die mogelijkheden gebruik maken: in 
hoeverre we milieu-vriendelijk of milieu-schadelijk, grondstoffen en 
energie besparend of verkwistend produceren. 

Uitbreiding van de productiewijze en -omvang der geïndustrialiseer
de landen over alle landen ter wereld zal binnen een overzienbare 
periode een uitputtings- en verstikkingsdood van de wereldbevolking 
veroorzaken. 

Bewaking en besturing van het productieproces 

We hebben twee argumenten genoemd om de omvang en de 
samenstelling van de productie en de productiewijze veel zorgvul
diger te bewaken dan tot nu toe gebeurt: het afnemend welzijnsbe
leven en de beperkte productieruimte (milieu-problematiek). Daar
toe zullen de nodige instrumenten moeten worden ontwikkeld. Wij 
hebben er eerder op gewezen, dat de verschijnselen van overbelas
ting van de mens en van zijn milieu hun diepste oorzaak hebben in 
het scheefgroeien van de verhouding tussen productiesector en 
sociaal-culturele sector. De keuze en het gebruik van de beleids
instrumenten zal afgestemd moeten zijn op het scheppen van een 
evenwichtig samenspel tussen die sectoren. Zij zullen bovendien 
moeten passen in een democratisch geordende en bestuurde maat
schappij die het welbevinden van zijn individuele leden als doel èn 
als toetssteen heeft. Keuze en gebruik van de benodigde instrumen
ten zullen in dat kader moeten worden bepaald. 
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Een democratische maatschappij 

Wij willen een zodanige ordening van de maatschappij, dat iedere 
burger daarin zoveel mogelijk kan bijdragen tot het geluk van 
anderen en van zichzelf. Deze ordening brengt een verdeling met 
zich van taken, van rechten en plichten, van vrijheid en gebonden
heid. Hiermee hangen de gezagsverhoudingen samen. 

Tot op de dag van vandaag wordt er gezag gevestigd op basis van 
geweld, leeftijdsverschillen, overerving, religie, rijkdom en kennis. Zij 
aan wie weinig of niets van deze machtsfactoren is toebedeeld 
verkeren daardoor buiten hun schuld in posities van eenzijdige 
afhankelijkheid. Onze politieke activiteit behoort op zijn minst 
gericht te zijn op de verbetering van hun positie. De notie, dat de 
machthebber 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 worden ge
toetst, is een elementaire notie van democratie. 
Wij zien de ontwikkeling van de democratie hoofdzakelijk in drie 
richtingen: 
- de burgers moeten meer worden betrokken bij de politieke 

' besluitvorming. Deze betrokkenheid kan onder meer worden 
bevorderd door hen meer mede-verantwoordelijk te maken voor 
beleidsbeslissingen; 

- in steeds meer samenlevingsverbanden moeten de bestuursmaat
regelen worden getoetst aan de meningen van de betrokkenen (de 
democratie houdt niet op bij het staatkundige); 

- de kwaliteit van de raadpleging van de burgers moet voortdurend 
worden verbeterd. Hieraan zitten twee kanten. De manier waarop 
de raadpleging gestalte krijgt moet worden verbeterd: meer 
openbaarheid, betere informatie. De manier waarop de burgers 
zijn toegerust om zich een oordeel te vormen over problemen die 
hen raken moet voortdurend worden verbeterd: beter onderwijs, 
betere motivatie. 

Ons uitgangspunt is de democratisering te bevorderen in alle drie 
genoemde richtingen. als leiddraad geldt hierbij voor ons: 

Geen beleid zonder controle. Naast elk besturend orgaan in politieke 
en andere samenlevingsverbanden van zodanige omvang, dat het 
ondoenlijk is alle betrokkenen rechtstreeks bij alle besluiten te 
betrekken, hoort een controle-orgaan te staan samengesteld uit door 
alle betrokken aangewezen vertegenwoordigers. Bij elke beleidsdaad 
moet tegenspel mogelijk zijn van degenen die zich naar zo'n 
beleidsdaad moeten richten. 
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Geen opeenhoping van functies. Vaak komt het voor, dat iemand in 
een aantal samenhangende besluitvormingsprocessen in verschillende 
functies meedoet. Een dergelijke opeenhoping van functies maakt de 
besluitvorming ondoorzichtig en dus moeilijk te controleren, scheep,! 
de dragers van dubbelrollen op met onderling strijdige, aan elk van 
de rollen verbonden eisen, en houdt de deelneming van andere 
tegen. 

Het principe van onverenigbaarheid van functies moet op het 
politieke terrein aanzienlijk worden uitgebreid en op het sociaal
economische terrein, waar het nauwelijks bestaat, versneld worden 
ingevoerd. 

Horizontaal organiseren. Hoe groter de groep, hoe kleiner de 
mogelijkheden om de groepsleden door democratisch georganiseerde 
beslissingsprocedures tot hun recht te laten komen. In onze maat
schappij zijn grote verbanden soms noodzakelijk. In die gevallen 
worden beslissingen genomen die grote groepen mensen betreffen, -, 
Horizontaal organiseren vermindert binnen een organisatorisch 
verband het aantal hierarchische lagen en verkleint de machtsver
schilien tussen hen. Hierdoor wordt een structurele voorwaarde 
geschapen voor decentralisatie. Het verontrustende verschijnsel dat 
op een hoog niveau gedetailleerde beslissingen worden genomen 
voor de lagere niveau's lütn ermee worden tegengegaan. 

Democratiseren is een ontwikkelingsproces, Bij dit alles moet worden 
bedacht, dat de ontwikkeling van de maatschappij, zeker als men die 
in een andere richting wil sturen dan waarin zij tot nu toe koerste, 
nooit volledig in de hand is te houden. Een harmonische ontwikke
ling in de richting van een volledig gedemocratiseerde maatschappij 
is een gevaarlijk droombeeld, Er zal zich wildgroei voordoen. 
Sommige ontwikkelingen zullen snel gaan, andere stagneren. Er 
zullen onvoorziene effecten optreden. Vooral bij ontwikkelingen op 
nog onverkende terreinen is het daarom van belang meersporigheid 
te bevorderen met mogelijkheden van bijstellingen en correcties 
tijdens de rit. 
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De economische ordening 

r Bij het zoeken naar de beste economische orde gaat het om het 
ontwikkelen van een beslissingsstructuur die maakt dat de uit
komsten van het economisch proces zoveel mogelijk aansluiten bij de 
wensen van de deelnemers aan dat proces: hoe en door wie wordt 
beslist, wie wat krijgt. 

Om die economische orde vorm te kunnen geven is het in de eerste 
plaats nodig de beslissingen die in het economisch proces worden 
genomen in een rangorde te plaatsen. In de tweede plaats is het nodig 
uit te maken welke economische agenten (dat kunnen individuen 
zijn, maar ook bedrijven. staatsorganen. verenigingen en dergelijke) 
welke beslissingen moeten nemen. Tenslotte moet ervoor worden 
gezorgd dat al die beslissingen samen een goed gecoördineerd geheel 
vormen. 

De rangorde van beslissingen 

Vanzelfsprekend zijn niet alle beslissingen even belangrijk voor de 
uitkomsten van het economisch proces. De belangrijkste zijn de 
beslissingen over de na te streven doelstellingen en de te volgen 
"spelregels" en beslissingen die diep in het economisch proces 
ingrijpen (b.v. belangrijke investeringen). Deze systeembepalende 

j: beslissingen hebben één ding gemeen: zij hebben grote zogenaamde 
"externe effecten". Dat wil zeggen, zij hebben belangrijke gevolgen 
voor veel mensen: niet alleen voor hen die bij het nemen van de 
beslissing waren betrokken. 

De belangrijkste systeembepalende beslissing is de vaststelling van 
de doelstelling van onze economische activiteiten. Wij zouden als 
doelstelling willen formuleren: Een ononderbroken voorziening van 
de gemeenschap met een stroom van goederen en diensten die qua 
omvang, samenstelling en productiewijze zoveel mogelijk aansluit bij 
de wensen van de ingezetenen. Hierbij komt het erop aan de wensen 
van de ingezetenen concreet gestalte te geven, ook als het collec
tieve wensen betreft -dat wil zeggen, wensen die alleen kunnen 
worden bevredigd door een gemeenschappelijke actie (op nationaal 
niveau). Collectieve wensen die hoog op onze prioriteitenlijst staan 
zijn werkgelegenheid van een voldoende omvang en kwaliteit, goede 
sociaal-culturele voorzieningen, een geringe milieubelasting, een 
uitputtingstempo van bewezen voorraden en energiedragers dat in 
redelijke mate garandeert dat tijdig alternatieven voorhanden zijn, 
een betere inkomensverdeling en een betere internationale arbeids
verdeling. 

Naast de collectieve bestaan er uiteraard ook individuele voor-
" keuren, dat wil zeggen voorkeuren die in beginsel gestalte kunnen 

krijgen door individuele acties. Het is duidelijk, dat de afweging die 
moet plaatsvinden tussen individuele en collectieve voorkeuren een 
fijn afgestemde beslissingsstructuur eist. Daarop wordt in het volgen
de ingegaan. 

Centralisatie of decentralisatie 

Wij hebben in beginsel een voorkeur voor een gedecentraliseerde 
beslissingsstructuur. In een gedecentraliseerde beslissingsstructuur 
worden meer mensen direct betrokken bij het totale besluitvor
mingsproces dan in een gecentraliseerde structuur. Hierdoor kan 
gebruik worden gemaakt van de gemeenschappelijke kennis van de 
eigen voorkeuren en van de inzichten omtrent de gevolgen van het 
eigen handelen van alle deelnemers aan het economisch proces. Een 
gedecentraliseerd systeem biedt daarom in beginsel meer mogelijk
heden om de uitkomsten te laten aansluiten bij de wensen van de 
ingezetenen dan een gecentraliseerd systeem. Voorwaarde is echter 
dat het economisch systeem zó is ingericht, dat het nastreven van 
eigen voorkeuren leidt tot acties die zoveel mogelijk ook het 
algemeen belang dienen. 

Instrumenten 
structuur 

voor een gedecentraliseerde 

In de eerste plaats noemen wij hier het mededingingsbeleid. Dit 
beleid is gericht op het voorkomen en aantasten van overheersende 
posities op de markt. Hiertoe kunnen kartelafspraken worden 
vernietigd en fusies worden verboden. Bovendien kan de overheid 
het ontstaan van nieuwe concurrenten bevorderen, onder meer door 
zelf een tijd mee te doen. 

Een apart hoofdstuk zijn de overheidsbedrijven. Overheidsbedrijven 
zijn gewenst en noodzakelijk in die gevallen waarin anders een 
voorziening niet zou worden voortgebracht. Dit doet zich met name 
voor bij voorzieningen met een uitgesproken sociaal karakter, zoals 
de medische verzorging. Een tweede geval doet zich voor als de 
efficiënte bedrijfsomvang zeer groot is in verhouding tot de omvang 
van de vraag. In die gevallen kunnen er maar een zeer beperkt aantal 
aanbieders zijn. Een dergelijke monopolie-achtige marktstructuur 
dient te worden gecontroleerd door de overheid. Tenslotte dienen 
overheidsbedrijven actief te zijn als de geboden voorziening sterk 
plaatsgebonden is, zoals bij water-, gas- en electriciteitsvoorziening. 

Indien de overheidsbedrijven de hierboven omschreven grenzen 
overschrijden, kunnen zich ongewenste situaties voordoen. Immers, 
als particuliere bedrijven moeten concurreren met overheidsbedrij
ven, dan blijken de laatsten meestal een overmachtspositie te 
hebben. Die overmachtspositie van overheidsbedrijven berust op een 
grotere continuïteit, een grotere credietwaardigheid en een gemakke
lijker toegang tot overheidsinstanties. Gaan in zulke gevallen de 
overheidsbedrijven de particuliere bedrijven verdringen, dan is op 
den duur het gevaar niet denkbeeldig dat de overheid een absolute 
machtspositie verwerft. Dit mag alleen gebeuren indien de overheid 
voldoende is gedemocratiseerd. Maar dan zijn we terug bij ons 
startpunt, want om de overheidssector voldoende te democratiseren 
zullen we haar in de eerste plaats moeten decentraliseren. 

Bij dit alles is het van groot belang dat de communicatiekanalen in 
onze samenleving open zijn. Dit kan vooral worden bevorderd door 
het scheppen van mogelijkheden om de inbreng van groeperingen in 
de maatschappij die buiten de formele organisatie staan snel eQ 
doorzichtig in het besluitvormingsproces te verwerken. Open com-:' 
municatie impliceert ook, dat te eenzijdige of bedriegelijke reclame 
onmogelijk wordt gemaakt. 

We willen in dit verband vooral wijzen op de noodzaak het publiek 
beter te informeren over de gevolgen van technische ontwikkelin
gen. Daartoe moet een begin worden gemaakt met het opstellen van 
technologie-taxaties. Dit zijn opsommingen van de voorzienbare 
positieve en negatieve effecten van een bepaalde technische ontwik
keling en haar alternatieven op de samenleving in haar geheel. 

Het op elkaar afstemmen van beslissingen 

Voor het op elkaar afstemmen van wensen en beslissingen van de 
deelnemers aan het economisch proces kunnen globaal twee wegen 
worden bewandeld. De eerste is via het marktmechanisme. Niet alle 
wensen van de consumenten kunnen echter via de markt worden 
bevredigd. Voor de collectieve goederen, zoals onderwijs, defensie 
en dergelijke moet de overheid zorgen en dat gaat grotendeels 
buiten de markt om. Bovendien is de markt in lang niet alle 
opzichten een volstrekt betrouwbaar instrument. In de eerste plaats 
kunnen consumenten niet alle gevolgen van hun handelen overzien. 
Zij kunnen ook worden misleid door eenzijdige of onjuiste voorlich
ting. In de tweede plaats zijn iemands handelingen niet steeds een 
uitdrukking van zijn voorkeuren. Dit doet zich met name voor indien 
het gewenste alternatief niet op de markt voorhanden is. (Zo is het 
gebruik van electriciteit en het betalen van de rekening nog geen 
goedkeuring van het beleid van de verenigde electriciteitsmaat
schappijen ). 
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Deze verborgen voorkeuren, waartoe ook voorkeuren moeten 
worden gerekend die door gebrek aan informatie niet eens kunnen 
ontstaan, moeten buiten de markt om in beslissingen kunnen worden 
omgezet. Net als gebeurt ten aanzien van de collectieve goederen. 
Dit is de tweede weg. Hiermee zijn we er nog niet, want alle 
beslissingen bij elkaar kunnen aanleiding geven tot conjunctuur
schommelingen. Om te zorgen dat de beslissingen evenwichtig in de 
tijd zijn gespreid, hebben we aparte afstemmingsprocedures nodig. 

Nu kunnen we twee soorten afstemmingsprocedures onderscheiden: 
die waarbij het erom gaat beslissingen van verschillende rangorde 
met elkaar in overeenstemming te brengen (verticale afstemming); 
die waarbij beslissingen van dezelfde rangorde met elkaar worden 
verzoend (horizontale afstemming). 
Bij de verticale afHemming moet in beginsel dat orgaan de beslissing 
nemen, dat in de beslissingsstructuur hiërarchisch een plaats inneemt 
die overeenkomt met de rangorde van de te nemen beslissingen. Dit 
houdt in dat niet altijd de direct betrokkenen het laatste woord 
kunnen hebben. Zo zullen beslissingen omtrent de doelstellingen van 
het economisch proces (zoals die over normen met betrekking tot het 
milieu en het uitputtingstempol alleen door het parlement moeten 
worden genomen. Dit stelt grenzen aan de bevoegdheden van de 
plaatselijke overheid en de inspraakmogelijkheden van de plaatse
lijke bevolking als het gaat om vraagstukken van ruimtelijke 
ordening. 

Ook het bedrijfsleven heeft in dit licht gezien geen volledige vrijheid 
bij loon- en prijsafspraken. De procedures die bij de loon- en 
prijsafspraken worden gevolgd zullen het parlement in staat moeten 
stellen zijn verantwoordelijkheid daadwerkelijk te dragen. 

Bij de horizontale afçtemming zouden wij zoveel mogelijk op de markt 
willen vertrouwen. het koopgedrag van de consument is dan wel 
geen volmaakte, het is wel de best voorhanden indicator voor de 
wensen van de consumenten. De positie van de consumenten
organisaties in de beslissingsstructuur moet evenwel worden ver
sterkt terwijl grote aandacht moet worden gegeven aan methoden 
om verborgen voorkeuren op te sporen en om te zetten in effectieve 
maatregelen. 

In dit verband moet vooral gewezen worden op de noodzaak beter 
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de techniek met al haar 
consequenties. Dit moet uitmonden in een industrie- en technologie
beleid. Alle investeringen boven een bepaald bedrag en alle investe
ringen die behoren tot een veelgebruikte techniek zullen bij de 
overheid moeten worden gemeld. Op die manier kan een inzicht 
ontstaan in de onmiddellijke technologische ontwikkeling. Op basis 
van dit inzicht moeten technologieën worden aangewezen waarover 
technologie-taxaties worden geschreven. Deze taxaties houden op
sommingen in van de voorzienbare voor- en nadelen van een 
bepaalde technologie en vr{n haar mogelijke alternatieven. Op den 
duur zal de mogelijkheid ontstaan dat op basis van deze technologie
taxaties bepaalde investeringen aan een vergunningenstelsel worden 
gebonden. 

Ook de zorg om beslissingen van de marktpartijen op elkaar aan te 
laten sluiten hoort tot de verticale afstemming. Hierbij gaat het om 
het vermijden van conjuncturele schommelingen. De instrumenten 
die hiervoor moeten worden gehanteerd (loon- en prijspolitiek, 
budgetaire politiek, belasting- en uitgavenbeleid, en monetaire 
politiek) hebben zulke grote externe effecten, dat de verantwoorde 
lijkheid hiervoor moet berusten bij regering en parlement. 
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HOOFDSTUKS 

De sociaal-culturele ordening 

De productiesector (industrie, landbouw, handel) is primair gericht 
op het beschikbaar maken voor menselijke consumptie van goederen 
en diensten waarvan de waarde afneemt door gebruik en waarvan de 
marktwaarde vermindert naarmate er méér van beschikbaar zijn: 
schaarse goederen. 

De sociaal-culturele sector (onderwijs, gezondheidszorg, weten
schapsbeoefening, veiligheid in de ruimste zin van het woord, sociale 
voorzieningen, enz.) gebruikt en verbruikt veel van deze goederen. 
Hij brengt ook zelf schaarse goederen voort. Toch zijn er kenmer
kende verschilpunten aan te wijzen tussen deze sector en de 
productiesector. 

In de eerste plaats kunnen de "goede dingen" die de sociaal
culturele sector voortbrengt in het algemeen niet als zodanig in 
omloop worden gebracht en verhandeld. Wie bijvoorbeeld dankzij 
medische verzorging gezondheid verwerft is daardoor beter in staat 
een taak te verrichten in het arbeidsproces. Hij kan echter niet 
gezondheid in omloop brengen en verhandelen, ook geen arbeid als 
een afzonderlijke waar, maar alleen zichzelf als arbeidskracht. Voor 
degeen die door onderwijs kennis verwerft geldt iets dergelijks. 

Anders ligt het met kunstwerken. Deze kunnen in omloop worden 
gebracht en zijn verhandelbaar. Daarvoor geldt echter een ander 
verschilpunt, namelijk dat zij niet door consumptie (kunstgenot) 
verbruikt worden en in waarde verminderen. 

Een derde verschilpunt ii, dat de activiteiten in de .socia~~-culturele 
sector niet primair en zeker niet UitslUitend gencht ZIJn op het 
voortbrengen van hoe dan ook verhandelbare zaken maar op het 
scheppen van waarden die alleen kunnen worden genoten door ze 
zelf handelend te realiseren, of door met anderen samen te handelen 
en ze met anderen te delen. Wandelen en amateursport ("om het 
spel, niet om de knikkers") zijn voorbeelden van het eerste. Arbeid 
kan er ook een zijn voorzover deze in zichzelf bevrediging geeft. 
Vriendschap en rechtvaardigheid zijn voorbeelden van waarden die 
alleen kunnen worden verwerkelijkt en genoten door samenhandelen 
en samen delen. 

Kort samengevat: het productieproces is gericht op het voortbrengen 
van goederen en diensten die op zichzelf en in onpersoonlijke 
verhoudingen van hand tot hand gaan en geconsumeerd worden; 
sociaal-culturele processen zijn gericht op waarden die in personen 
en in persoonlijke verhoudingen zijn belichaamd en die niet los van 
die personen kunnen bestaan. 

Mensen gebruiken in hun sociale en culturele relaties ook een heel 
ander soort tekens en signalen om hun wensen en voorkeuren 
kenbaar te maken dan in hun omgang in het kader van het 
productieproces: op de persoon, niet op zaken gerichte tekens, 
blijken van genegenheid of onverschilligheid, van vreugde en plezier 
of van pijn en leed. Tekens die niet bij elkaar opgeteld, van elkaar 
afgetrokken of door elkaar verwisseld kunnen worden, maar waar
van de betekenis opgaat in de belevenissen die zij bij een hoorder 
oproepen. Worden zij onvoldoende gehoord en beantwoord, dan 
verhevigen zij zich, bijvoorbeeld tot klachten, protesten en demon
straties. Soms neemt dit de vorm aan van "weglopen", soms ook die 
van crimineel gedrag. 
Met deze verschillen hangt onmiddellijk samen, dat de productie
sector kan worden gereguleerd door onpersoonlijke rnariktverhou
dingen (vraag en aanbod), terwijl "commercialisering" van sociaal
culturele processen (terecht) als strijdig met hun aard wordt ervaren. 
Deze processen worden en dienen hoofdzakelijk te worden geregu
leerd in en door persoonlijke verhoudingen, in contacten van mens 
tot mens en in leefeenheden, banden en relaties waarvan de duur 
wezenlijke betekenis heeft. Mensen die elkaar vaak ontmoeten 
hebben niet alleen "veel contacten" maar ook een ander soort 
relatie dan mensen die elkaar zelden ontmoeten. 



Met deze verschillen hangt ook samen, dat het in de sociaal-culturele 
sector gaat om een ander soort vrijheid dan in de productiesector. 
De vrijheid waarom het in de productiesector primair is te doen is r individuele .. keuze~rijheid, in de sociaal-:ulturele sector gaat het om 
de ontploonngsvrtjhetd van de persoon m relatie en verbondenheid 
met anderen. De keuzevrijheid staat in dienst van de ontplooiings
mogelijkheden van de mens. 

Sociaal-culturele processen. kortom, zijn gericht op het scheppen 
van persoonsgebonden waarden. Zij zijn contact-rijk, in sterke mate 
afhankelijk van vrijwilligheid en motivatie en daardoor ook bij 
uitstek aangewezen op participatie ih de besluitvorming. Juist in deze 
sector zal daarom de organisatie van de werkzaamheden kleinschalig, 
gedecentraliseerd, op de persoon van de cliënt gericht en zo 
toegankelijk mogelijk voor die cliënt moeten zijn. 
Het werk zal echter niet alleen zelf kleinschalig georganiseerd 
moeten zijn, het zal zich ook zoveel mogelijk moeten richten op die 
(min of meer duurzame) leefeenheden en verbanden waarin mensen 
zich ontplooien. of waarin hun persoonlijke ontplooiing geremd 
wordt. De opsplitsing van het werk in specialistische organisaties is 
in strijd zowel met zijn persoonsgerichtheid als met de gerichtheid op 
die leefeenheden en verbanden. Het maakt ook, dat het veld voor de 
cliënten ingewikkeld en ondoorzichtig wordt en werpt drempels op 
tegen het zoeken van contact. Het versterkt bovendien de tendentie 
"hulpbehoevenden" te isoleren van elkaar en van hun omgeving, die 
op die manier een aantal problemen van zich afzet en afwentelt op 
daarvoor getroffen "speciale voorzieningen". 
Die voorzieningen ontwikkelen zo zelfs een zekere zuigkracht. Zij 
raken overbelast of verwikkeld in een explosieve groei. Vaak gebeurt 
beide, omdat de groei van de voorziening ook haar zuigkracht 
vergroot. Bovendien treedt bij groei in omvang de neiging tot het 
ontwikkelen van nieuwe specialisaties en speciale voorzieningen 
versterkt in werking, hetgeen opnieuw schaalvergroting in de hand 
werkt en nieuw voedsel geeft aan het afwentelingsproces. De 
intrinsieke gerichtheid van het werk op de persoon en zijn leefgroep 
en de personen van de cliënt zelf raakt hierbij steeds meer in de 
verdrukking, de sociale oorzaken van zijn problemen verdwijnen 
steeds verder achter de horizon. De behoefte aan de voorzieningen 
neemt daardoor weer toe. 

Twee omstandigheden maken, dat deze afwentelingsspiraal geduren
de lange tijd vrijwel ongeremd kan worden doorlopen. In de eerste 
plaats het feit, dat de sociaal-culturele sector een kostenbewakend 
reguleringsmechanisme als de markt van vraag en aanbod mist- en 
naar zijn aard ook niet verdraagt. In de tweede plaats het feit, dat de 
kosten van deze speciale voorzieningen, mede als gevolg van hun 
afzonderlijk bestaan náást de productiesector, evenmin als (externe) 
kosten van het productieproces worden meegerekend. Het samen
spel tussen de twee sectoren is ernstig verstoord. 

Het beleid zal in de eerste plaats moeten worden gericht op het 
scheppen van een evenwicht in dat samenspel. Dit vereist: 

het opsporen en bestrijden van de oorzaken van menselijke 
overbelasting en slijtages in de productiesector waarvan de 
kosten nu op de (collectieve) voorzieningen van de sociaal
culturele sector worden afgewenteld, 
het invoeren van aan de aard van de werkzaamheden aangepaste 
kostenbewakingsprocessen in de sociaal-culturele sector, 

- het overwegend richten van de voorzieningen in de sociaal
culturele sector op extra-murale en preventieve zorg, en op het 
zelf oplossen van problemen door cliënten in hun leefeenheden, 

- het scheppen van goed geïntegreerde welzijnsnetwerken, opge
bouwd uit locale multidisciplinaire teams voor de eerstelijnsvoor
zieningen die worden ondersteund door wijkcentra (wijkgezond
heidscentra, jeugd- en gezinscentra, centra voor bejaardenzorg, 
zoveel mogelijk gecombineerd) en regionale diensten met be
stuurlijke taken waarin specialisten en specialistische voorzienin
gen worden samengebracht en van waaruit ook de wijkcentra 
worden begeleid en geadviseerd als tweedelijnsvoorzieningen en 
landelijke derdelijnsvoorzieningen die worden belast met de cen
trale registratie en verwerking van gegevens, onderzoek en 
inspectie, en waaronder die specialistische voorzieningen worden 
samengebracht die alleen op dat niveau nodig zijn. 

HOOFDSTUK6 

Samenhangend beleid 

In het voorafgaande (zie vooral hoofdstuk 2) hebben wij al een aantal 
argumenten genoemd voor een meer zorgvuldige en doelgerichte 
bewaking van de productiewijze, -omvang en -samenstelling dan tot 
nu toe: een dalend welzijnsbeleven (per toegevoegde eenheid product), 
een toenemende bedreiging van het milieu zijn de twee rubrieken 
waaronder deze argumenten kunnen worden samengevat. Voor een 
klein, dichtbevolkt, laaggelegen, door rivieren doorkruist, arm aan 
grondstoffen, hoog geïndustrialiseerd, van export afhankelijk land 
als het onze komen daar nog enkele klemmende argumenten bij. 
Wij zullen al onze krachten moeten bundelen en al onze creatieve 
vermogens moeten mobiliseren tot vernieuwing om de uitdagingen 
van het voor ons liggende post-industriële tijdperk het hoofd te 
bieden. Dat geldt zowel voor de activiteiten van de productiesector 
als voor die van de sociaal-culturele sector. Een moderne, op 
ontwikkeling van wetenschap en techniek gebaseerde en op ver
nieuwing gerichte productiesector kan alleen functioneren in een 
moderne maatschappij. Hij is afhankelijk van de kwaliteit van het 
onderwijs, de wetenschapsbeoefening, de gezondheidszorg, de 
sociale voorzieningen en diensten en de culturele impulsen die in die 
maatschappij worden ontplooid. De sociaal-culturele sector is om
gekeerd evenzeer afhankelijk van de productiesector: als econo
misch draagvlak en als leverancier van voor het werk noodzakelijke 
producten Uaarlijks wordt ongeveer de helft van die producten 
opgenomen door de sociaal-culturele sector). 
Als wij productiesector en sociaal-culturele sector zo naast elkaar 
stellen, is het nodig te beklemtonen dat het niet gaat om twee 
afzonderlijke bevolkingsgroepen. Het gaat om twee soorten activitei
ten waar alle leden van de maatschappij in meerdere of mindere 
mate bij betrokken zijn, maar die afzonderlijk zijn georganiseerd. De 
manier waarop die twee sectoren nu zijn georganiseerd bedreigt in 
toenemende mate het samenspel tussen beide, de wederkerige 
ondersteuning en bevruchting waarvan zij beide afhankelijk zijn. De 
nadelen hiervan m::tnifesteren zich in internationaal verband: zij 
bedreigen onze concurrentiepositie op de wereldmarkt. Zij vertonen 
zich eveneens op nationaal niveau.: zij veroorzaken inflatie en 
(structurele, duurzame) werkloosheid. Zij werken ook dóór in ieders 
leven van alledag: zij veroorzaken vereenzaming, gespletenheid van 
werken en wonen, werken en leren, werken en ontspannen met 
overbelasting in de ene, passiviteit in de andere soort activiteiten en 
functie-verarming in beide. Zij brengen de mens in verdrukking en 
beknotten zijn persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden. 

Een beleid dat is samengesteld uit afzonderlijke maatregelen die 
ieder van deze effecten afzonderlijk bestrijden zal niet alleen on
voldoende en slechts tijdelijk soelaas kunnen bieden, het zal de oor
zaken van deze verschijnselen zelfs versterken: de omvang en de 
kosten van de sociaal-culturele voorzieningen zullen blijven groeien, 
die voorzieningen zullen echter in afnemende mate bijdragen tot het 
menselijke (individuele en sociale) welzijn, zij zullen wel bijdragen 
tot verhoging van de arbeidskosten maar niet tot verhoging van de 
productiviteit, de noodzaak van compenserende productie en de 
behoefte aan compenserende consumptie zullen blijven stijgen, de 
inflatie zal verder omhoog worden geduwd en getrokken, de 
werkgelegenheid verder afnemen, de lasten van dit alles zullen door 
een steeds kleiner actief in het arbeidsproces betrokken deel van de 
bevolking worden gedragen, het leed en de onlusten door een steeds 
groter aantal uit dat proces uitgeschakelden moeten worden onder
gaan. 
Noodzakelijk is een beleid, dat de oorzaken van deze effecten in hun 
onderlinge samenhang tot grondslag heeft. Dat betekent in hoofd
lijnen het volgende. Onze concurrentiepositie op de wereldmarkt 
moet worden gewaarborgd en zoveel mogelijk als in overeenstem
ming is met de eisen van het milieu (maatschappelijke en natuurlijke 
omgeving) worden versterkt. De versterking van onze concurrentie
positie moet tevens passen in een buitenlands beleid dat gericht is op 
een betere internationale arbeidsverdeling. 
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Het internationale kader 

Ons nationale inkomen wordt voor meer dan 50% verdiend door 
export. Het is daarom nodig de concurrentiepositie van Nederland 
op de wereldmarkt te handhaven. Op die wereldmarkt zullen naar 
het zich laat aanzien nog een aantal verschuivingen optreden die 
liggen in het verlengde van de al optredende stijging van de 
grondstoffenprijzen. Aangezien Nederland, behalve zijn eindige 
voorraad aardgas, arm is aan grondstoffen, is zijn economie bijzonder 
kwetsbaar voor deze verschuivingen. De stijging van de grondstoffen
prijzen zal de ontwikkelingslanden in staat stellen te investeren ten 
behoeve van hun eigen industrialisatie. Deze landen zullen zich 
ongetwijfeld toeleggen op de veredeling van de grondstoffen waar
over zij beschikken. Dit zal een verdere verbetering van hun "terms 
of trade" met de al in vergaande mate geïndustrialiseerde landen 
mogelijk maken. 
Het feit dat de arbeidskosten in de ontwikkelingslanden lager zijn 
dan in de al sterk geïndustrialiseerde landen zal er eveneens toe 
bijdragen dat een aantal industriële activiteiten vanuit de dicht
bevolkte geïndustrialiseerde landen verplaatst zullen worden naar de 
ontwikkelingslanden. Over het algemeen komen productieprocessen 
die veel ongeschoolde arbeid en in verhouding geringe kapitaals
investeringen vereisen het meest in aanmerking voor vestiging in 
ontwikkelingslanden, kapitaalsintensieve en hooggeschoolde arbeid 
vereisende processen het minst. De vervaardiging van traditionele 
producten als confectie, schoenen, handschoenen e.d. en eenvoudige 
assemblage-processen kunnen zonder veel moeilijkheden met de 
inzet van een beperkt aantal specialisten in die landen ter hand 
worden genomen. 

In de ontwikkeling van nieuwe producten moeten een aantal fases 
worden onderscheiden: 
I. de onderzoek- en ontwikkelingsfase, 
2. de fase van het beproeven en vervolmaken van de productielijn, 
3. de fase van het beproeven en ontwikkelen van een afzetmarkt, 
4. de fase waarin het productieproces vervolmaakt is en de 

afzetmogelijkheden op de internationale markt verzekerd zijn. 
De eerste drie fases vereisen een hoog ontwikkelde so~aal-culturele 
infra-structuur en diensten-apparaat die alleen in de rijke geindustria
liseerde landen beschikbaar zijn. Zij kunnen daarom alleen in die 
landen op een economisch levensvatbare basis worden uitgevoerd. 
De vierde fase komt echter veelal in aanmerking voor overplaatsing 
naar de ontwikkelingslanden. Deze zal daar over het algemeen met 
de inzet ven een betrekkelijk gering aantal specialisten en relatief 
veellaaggeschoolden voordeliger kunnen worden uitgevoerd. 

Uit het bovenstaande volgt, dat de beste ontwikkelingskansen voor 
de Nederlandse export liggen in de zogenaamde "wetenschapsinten
sieve" productieprocessen die een hooggeschoolde en gespeciali
seerde arbeidsinzet, relatief hoge kapitaalsinvesteringen en een hoog 
ontwikkelde sociaal-culturele sector vereisen. Daarnaast zullen er 
mogelijkheden zijn voor industriën die op grond van vernieuwingen 
en productie-ontwikkeling goederen voortbrengen die de concur
rentie op de wereldmarkt kunnen doorstaan. Ook die industriële 
activiteiten zijn afhankelijk van een hoog opleidingsniveau en een 
hoog ontwikkelde en vernieuwing bevorderende sociaal-culturele 
sector. Aangezien de genoemde productie-processen over het alge
meen een lage arbeidsintensiviteit hebben zal uitbreiding van de 
werkgelegenheid in de productiesector niet of nauwelijks mogelijk 
zijn. Die uitbreiding zal voornamelijk moeten worden gezocht in de 
naar zijn aard juist wel arbeidsintensieve sociaal-culturele sector, die 
ook veel meer onafhankelijk in nationaal verband kan worden 
ontwikkeld. 
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Het nationale kader 

Het instandhouden van onze concurrentiepositie op de wereldmarkt 
vereist een primair op vernieuwing, niet op vergroting van de totale 
productieomvang gerichte ontwikkeling van de productiesector. En 
wel op die terreinen waarop Nederland in vergelijking tot andere 
landen de beste kansen en mogelijkheden heeft en het minst door 
nadelen (zoals die welke verband houden met de kwetsbaarheid van 
zijn milieu, zijn zeer beperkte grondstoffenvoorraad en zijn hoge 
bevolkingsdichtheid) wordt belemmerd. Dit betekent, dat wij ons 
zullen moeten toeleggen op producten en productiewijzen waarbij 
een relatief hoge waarde wordt toegevoegd aan de gebruikte 
grondstoffen, die een hoge graad van geschooldheid van de werk
nemers en een hoog ontwikkelde en goed aangepaste sociaal
culturele sector eisen en die in het algemeen hoge investeringen 
(zowel in de productie- als in de sociaal-culturele) sector vergen. Dit 
betekent ook, dat het productieproces niet alleen grondstoffen, 
energie en arbeid, maar ook mensen en het sociale milieu zal 
moeten sparen -mede om overbelasting van de sociaal-culturele 
sector te voo~komen. De arbeid zal moeten worden gehumaniseerd 
en beter moeten worden verdeeld. Humanisering van de arbeid 
houdt zowel in verbetering van de werkomstandigheden, taakverrui
ming en het tegengaan van eentonigheid in de arbeid als uitbreiding 
en verbetering van het werkoverleg en vergroting van de verant
woordelijkheid en de medezeggenschap van de werknemers -dus 
democratisering van de onderneming. 
Een betere verdeling van de werkgelegenheid kan eveneens een 
bijdrage leveren tot de humanisering van de arbeid. Die verdeling 
heeft daarnaast nog andere positieve effecten, o.a. ook in de sociaal
culturele sfeer. 

De oorzaken van mensetijke (fysieke en psychische) slijtage in het 
werk moeten systematisch worden opgespoord. Hiertoe zal met 
name moeten worden overgegaan tot 

het maken van regionaal en plaatselijk, per bedrijfstak en per 
bedrijf opgesplitste statistieken over verloop, ziekte en ziekte
verzuim, ziekte- en WAO-uitkeringen, 

- gericht onderzoek op basis van de verwerking van deze en andere 
centraal geregistreerde gegevens omtrent de gezondheidstoe
stand van de bevolking, 

- een betere organisatie en uitbreiding van de taken van de 
arbeidsinspectie. 

Het structurele werkgelegenheidsprobleem kan en mag niet worden 
opgelost zonder dat de emancipatie van de vrouw en de behoefte van 
steeds meer vrouwen aan zinvol werk daarbij ten volle in aanmerking 
wordt genomen. Er zal evenzeer werkgelegenheid moeten zijn voor 
vrouwen als voor mannen. Die toestand kan niet worden bereikt 
zonder een herverdeling van het werk. Dat vereist een mentaliteits
verandering (waaronder zowel een verandering van het arbeidsethos 
als een hogere waardering van taken in de gezinshuishouding), maar 
ook een andere inrichting en organisatie van het werk en van het 
onderwijs. 
Herverdeling van het werk houdt in een betere verdeling van het 
werk tussen mensen (mannen en vrouwen). Maar ook in de tijd in 
ieders leven (geen concentratie van onderwijs in de eerste levensfase, 
geen overbelasting in de actieve fase en geen abrupte uitstoting en 
afzondering in bejaardentehuizen op de pensioengerechtigde leef
tijd). 
Deze herverdeling komt neer op beter gebruik maken van de tijd die 
wij winnen door de toepassing van arbeidsbesparende technieken. 
Tot nu toe veroorzaakt die toepassing werkloosheid, hij dwingt de 
mens tot eenzijdigheid en legt hem taakverarming op. Dat geldt 
zowel voor vrouwen in het gezin als voor mannen in hun werk, voor 
jongeren in opleiding als voor volwassenen. Dit is geen natuurlijke 
wetmatigheid, maar een kwestie van organisatie en van inrichting van 
de maatschappij. Een gerichte en in een totaalbeleid passende 
herverdeling van het werk zal een vergroting van onze totale welvaart _ 
kunnen opleveren, de ontplooiingsmogelijkheden van het individu 
vergroten en de kwaliteit van het milieu verhogen. 
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D'66 ziet het natuurlijk milieu als een vitaal bestanddeel van onze 
welvaart -voor nu en voor latere geslachten, Het is een gemeen
schappelijk erfgoed waarop de één niet meer aanspraak kan maken 
dan de ander. Wij achten zorg voor dit milieu van even groot belang 
als zorg voor de gezondheid en kennen aan de bescherming van 
milieu en gezondheid een hogere prioriteit toe dan aan het opvoeren 
van welvaart door productieverhoging. 

Het belang dat wij hechten aan milieu en gezondheid zal concreet 
gestalte moeten krijgen in een sluitend stelsel van vervuilings- en 
uitputtingsnormen. De vervuilingsnormen kunnen de vorm aan
nemen van een maximaal toegestane vervuiling in een bepaald 
gebied (deze maximale vervuiling kan ook op nul worden gesteld). 
Door heffingen per eenheid uitgeworpen stof aan de vervuilers in 
rekening te brengen kan in de meeste gevallen de totale vervuiling 
binnen toelaatbare grenzen worden gehouden. Wanneer echter de 
vervaardigde goederen zeer prijsongevoelig zijn en bovendien niet 
via een ander productieproces kunnen worden voortgebracht, zal 
men moeten overgaan tot rantsoeneringsmaalregelen of verbods
bepalingen. De .uitputtingsnormen zijn vertalingen van de lengte van 
het tijdsbestek dat men beschikbaar acht om een alternatieve 
grondstof of energiebron te ontwikkelen. Samen met een schatting 
van de kosten die aan onderzoek en ontwikkeling van zo'n nieuwe 
grondstof of energiebron zijn verbonden bepaalt dit tijdsbestek de 
hoogte van de heffing die aan de gebruikers van de grondstof of 
energiebron moeten worden opgelegd. In het algemeen zullen de 
prijzen zoveel mogelijk een afspiegeling moeten zijn van de totale 
kosten. 

Onder totale kosten moeten niet alleen de bedrijfskosten worden 
begrepen, maar ook alle kosten die door de overheid (o.a. in de 
sociaal-culturele sector) of derden worden gemaakt ten behoeve van 
de voortbrenging van een product en die door die voortbrenging aan 
derden worden toegebracht. Bij de verdeling van de productieruimte 
over verschillende goederen kunnen we echter niet volstaan met het 
hanteren van een aldus aangepast en gecorrigeerd marktmecha
nisme. Immers, zowel de producent als de consument weegt bij zijn 
besluitvorming slechts een beperkt aantal alternatieven af. Met name 
de maatschappelijke gevolgen van belangrijke veranderingen in hun 
productie- en consumptiepatroon worden niet in hun afwegingen 
betrokken. En het zijn juist deze maatschappelijke gevolgen die later 
zo'n dwingende invloed kunnen hebben op de verdeling van de 
productieruimte over verschillende goederen en op de omvang van 
de totale productie. (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 gevolgen 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 
gebruiksvoorwerp gemaakt). 

Vooral nu het tempo van de toepassing van nieuwe technische kennis 
zo hoog is geworden en de gevolgen daarvan zo verstrekkend en 
onomkeerbaar, doet zich de behoefte gevoelen om een verantwoor
de selectie te maken uit de productiemogelijkheden die zich aan ons 
voordoen. Elke mogelijke toepassing van een belangrijke technische 
ontwikkeling zal in de toekomst moeten worden beoordeeld op zijn 
te verwachten maatschappelijke consequenties. In navolging van wat 
op dit gebied al in het buitenland gebeurt moet een (overheids-) 
instelling worden geschapen die deze "technology assessment" ter 
hand neemt. Hieronder moet worden verstaan de studie van de 
gevolgen voor de samenleving als een techniek (van produceren 
en/of consumeren) wordt ingevoerd, uitgebreid of veranderd, met 
nadruk op onbedoelde, indirecte of toekomstige gevolgen. Het gaat 
dus niet alleen om technologische, maar vooral ook om econo
mische, ecologische, maatschappelijke en politieke effecten. De 
uitkomsten van dit onderzoek zullen mede bepalend moeten worden 
voor het industrie- en technologiebeleid. Om een democratische 
besluitvorming over deze vitale kwesties mogelijk te maken is het 
wenselijk, dat de volksvertegenwoordiging tegenover de expertise 
waarover de regering de beschikking heeft kan beschikken over 
contra-expertises van andere deskundigen. 

DEEL3 

Onderdelen van beleid 

HOOFDSTUK I 

Sociaal-economisch beleid 

Inkomensbeleid 

1.1 
D'66 gaat er van uit dat bepaalde inkomensverschillen gerechtvaar
digd kunnen zijn. Met name betreft dit verschillen gebaseerd op de 
inspanning die men zich getroost, op speciale lasten die het werk 
meebrengt of wanneer een beroep wordt gedaan op wezenlijk 
schaarse talenten. Wanneer D'66 dan ook aandringt op verdere 
nivellering, dan is dat niet om deze verschillen aan te tasten. Wel wil 
D'66 iets doen aan inkomensverschillen die worden bepaald door 
macht, gewoonte, groepsbescherming, privileges die de één krijgt en 
de ander niet, kortom, die verschillen die meer samenhangen met 
verschillen in kansen die iemand krijgt dan met het werk dat hij doet. 
Naast deze strikt individuele benadering past ook een sociale 
benadering van het inkomensprobleem. Wij leven allen in één 
sociale structuur, in één maatschappij, waarin ieder het zijne 
bijdraagt en het zijne krijgt. Wij kunnen niet inzien dat er binnen 
deze ene maatschappij zeer grote verschillen in 'wat men krijgt' 
aanvaardbaar zijn. 
Ook wat de behoeften betreft zullen er verschillen zijn (afhankelijk 
bijvoorbeeld van levenssituaties, gezin, werk dat men heeft) maar 
ook hier zullen er grenzen zijn aan wat men redelijke :verschillen kan 
noemen. De meer individuele benadering (gelijke beloning voor 
gelijk werk, geen discriminatie) en de sociale benadering (inkomen 
naar behoefte) zullen niet steeds gelijk oplopen. Een oplossing van de 
vraag 'wat is rechtvaardig' is dan ook niet voor eens en al te geven. 
Vanuit D'66 willen wij trachten in concrete gevallen het een tegen 
het ander af te wegen, waarbij wij de meer individuele benadering 
met name in loon- en salarisbeleid van belang achten, de benadering 
naar behoefte in het beleid ten aanzien van de sociale verzekeringen. 
In belastingen en inkomensoverdrachten zal zowel het een als het 
ander naar voren komen. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is in ons land een indrukwekkend 
stelsel van collectieve voorzieningen opgebouwd, bijvoorbeeld op 
het gebied van het onderwijs en van de sociale zekerheid. Deze 
voorzieningen zullen, zelfs zonder dat zij overal voor de verschillen
de bevolkingsgroepen voldoende zijn uitgebouwd, in de komende 
jaren zulke hoge financiële lasten op de samenleving leggen, dat dit 
onoverkomelijke bezwaren oproept: het gedeelte van het nationaal 
inkomen benodigd voor de collectieve sector wordt namelijk te 
groot. De koopkracht van de vrij beschikbare arbeidsinkomens van 
de meeste burgers zal teruglopen, evenals de koopkracht van de 
bedrljfsinkomens, de winsten. Dit zal tegelijkertijd op onaanvaard
baar ,grote schaal leiden tot werkloosheid, inflatie, ontduiking en 
afwenteling van belastingen en van sociale premies, zwart geld, zwart 
werken, misbruik van sociale voorzieningen en daarmee aantasting 
van de arbeidsmoraal. Een groeiend gedeelte van de werkende 
bevolking zal niet langer bereid zijn mee te betalen aan de stijgende 
collectieve uitgaven voor niet-werkenden, zoals gehandicapten, 
gepensioneerden, werklozen en bijstandstrekkers, ook al profiteert 
de werkende bevolking zelf natuurlijk net zo goed van een deel van 
deze voorzieningen: onderwijs voor hun kinderen, verkeersvoorzie
ningen, gezondheidszorg, toneelsubsidies. Er is dan een onredelijk 
groot beroep vereist op de solidariteit van degenen die uiteindelijk 
de financiële lasten voor de collectieve sector dragen. Ook politieke 
partijen, zoals D'66, die met volle overtuiging het overgrote deel van 
de bestaande collectieve sector als gerechtvaardigd en noodzakelijk 
beschouwen, kunnen hieraan natuurlijk niet voorbijgaan. 
Dit alles vergroot uiteraard de noodzaak van een rechtvaardige 
inkomenspolitiek. 
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1.1.1 
Er moet een algemene vergelijkingsbasis worden ontworpen om 
inkomens met elkaar te kunnen vergelijken. Pas dan zal het mogelijk 
zijn inkomensverschillen te meten en een beleid te voeren gericht op 
aanvaardbare verschillen. 
Noot: Men moet wel bedenken dat alleen al de factor van de 
pensioenrechten een vergelijking tussen salarissen in overheid en 
bedrijfsleven vrijwel onmogelijk maakt. Bij de hogere ambtenaren
schalen zijn de pensioenvoorzieningen zodanig dat een inkomen in 
een vrij beroep dertig tot veertig procent hoger moet liggen om 
'vergelijkbaar' te zijn. Voor de lagere salarissen geldt dit niet. Maar 
er is meer. De fiscale discriminatie, de werkgeversbijdragen, de 
secundaire arbeidsvoorwaarden en nog meer bijkomende factoren 
maken een zuivere vergelijking tussen inkomens vrijwel onmogelijk. 
Het zichtbare salaris of loon is geen zuivere vergelijkingsbasis; die 
moet nog worden ontworpen. 

1.1.2. 
Gestreefd moet worden naar openheid ten aanzien van inkomens en 
inkomensverschillen. Openheid streven wij dan ook na ten aanzien 
van alle inkomensgroepen en ten aanzien van alle inkomensbestand
delen. D'66 is verder voorstander van uitbreiding van de CAO's tot 
het gehele personeel. 
Noot: Er is geen reden om wel openheid te hebben ten aanzien van 
het loon van de arbeider (in de CAO vastgesteld) en niet ten aanzien 
van de directeur. Maar het is zinloos als men wèl het jaarsalaris 
vermeldt, maar niet de extra's die bij een functie horen (auto's 
bijvoorbeeld). 

1.1.3 
Als criterium van rechtvaardige inkomensverdeling houden wij 
voorlopig aan dat de verhouding tussen de laagste en de hoogste vrij 
beschikbare inkomens mag zijn 1:5 (voor volwassenen met een 
volledige dagtaak). 
Noot: Bedacht moet overigens worden dat, zolang geen maximum 
inkomen wettelijk is vastgelegd, het criterium van I :5 moet worden 
gezien als verhouding tussen groepen inkomens; dus de vijf procent 
hoogste inkomens mogen gemiddeld ongeveer vijf keer zo hoog zijn 
als het minimuminkomen voor 23-jarigen en ouder. 

1.1.4 
De druk van de collectieve sector (voornamelijk belastingen en 
premies sociale verzekeringen), welke thans ruim 55% van ·het 
nationaal inkomen bedraagt, behoort in een overgangsperiode tot 
!980 per jaar niet meer te stijgen dan 1/ 4% voor elke percent groei 
van het nationale inkomen. Dus bij een economische groei van 3% 
respectievelijk 4% in een jaar mag de belasting- en premiedruk 
tezamen niet meer dan 3/ 4% respectievelijk I% van het nationale 
inkomen stijgen. Op die manier blijft er van iedere gulden welvaarts
groei ongeveer 20 cent over voor de werknemersinkomens en 
bedrijfsinkomens (winsten). Na 1980 dient gestreefd te worden naar 
een stopzetting van de stijging van de belasting- en premiedruk. 
Noot: Teneinde te voorkomen dat de groei van de collectieve sector 
de aangegeven grenzen overschrijdt (thans groeit de druk van de 
collectieve sector met I 3/ 4% per jaar!) zullen zeer belangrijke 
beperkingen in de uitgaven onvermijdelijk zijn. Belangrijke bespa
ringen zullen hoogstwaarschijnlijk verkregen worden door de invoe
ring van het door ons voorgestane stelsel van gezinssubsidies in 
plaats van kinderbijslag!-aftrek, een beter trendbeleid met betrek
king tot de ambtenarensalarissen, een beter huur- en subsidiebeleid 
voor de woningbouw, verlaging maximum verplicht verzekerd inko
men bij de inkomstendervingsveri:ekeringen door voorlopige bevrie
zing van de inkomensgrenzen, en door maatregelen gericht op een 
verminderd beroep op de sociale voorzieningen. Daarnaast behoort 
intensief naar een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van 
belastingen en sociale zekerheid gestreefd te worden. 
Omzetting van de welvaartsvastbeid van de sociale uitkeringen in 
waardevastheid wijst D'66 af. 

1.1.5 
Het is wenselijk dat de overheid en de sociale partners meerjarige 
'sociale contracten' afsluiten, waarbij zij na onderhandelingen ge
meenschappelijke sociaal-economische doelstellingen en richtlijnen 
accepteren met name ten aanzien van het inkomensbeleid, de 
verdeling van het nationale inkomen over de collectieve en de 
particuliere sector, het werkgelegenheidsbeleid en de inflatiebestrij-
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ding. Aan de afsluiting van deze sociale contracten behoren niet 
alleen de traditionele centrale werkgevers- en werknemersverbonden 
deel te nemen, maar ook de vakverenigingen van middelbaar en 
hoger personeel en de organisaties van de vrije beroepsbeoefenaren. -'"'\ 
Daarnaast is deelname vereist van de organisaties van de niet: 
actieven (gehandicapten en gepensioneerden). Tevens dient deel
name van de consumentenorganisaties overwogen te worden. 
Noot: Het sociaal-economisch beleid zal alleen uitvoerbaar zijn als 
dit door een zeer groot gedeelte van de samenleving met overtuiging 
wordt gedragen en als met name het inkomensbeleid in hei algemeen 
als rechtvaardig wordt beschouwd. Hiervoor is een sterke samen
werking vereist tussen alle of vrijwel alle maatschappelijke groepen, 
een samenwerking die moet leiden, na een confrontatie van de 
verschillende opvattingen, tot een verregaande overeenstemming 
over het te voeren beleid als noodzakelijk compromis. 
Het afsluiten van sociale contracten kan hiertoe een middel zijn. 
Maatschappelijke polarisatie is hierbij uit den boze. 
Een sociaal contract moet in ieder geval betrekking hebben op alle 
inkomens uit arbeid. De overheid behoort de naleving te kunnen 
controleren. 

1.1.6 
Op langere termijn zal het inkomensbeleid vooral moeten steunen op 
een gericht arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. Primaire doelstellin
gen daarbij zijn: gelijke kansen voor allen, scheppen van mogelijk
heden voor om- en bijscholing tot op hoge leeftijd (wederkerend 
onderwijs), bevorderen van mobiliteit tussen beroepsgroepen, door
breken van monopolieposities. 
Noot: Hoe goed ook bedoeld, een inkomensbeleid zal op den duur 
slechts slagen als het reëel aansluit op vraag en aanbod. Wil men dan 
ook de hierboven geformuleerde doelstellingen bereiken, dan zullen 
in het onderwijs, in het arbeidsmarktbeleid en in het beleid ten 
aanzien van speciale beroepsgroepen, de waarborgen moeten worden 
geschapen dat voor allen met gelijke begaafdheid gelijke kansen 
ontstaan. 

Sociale zekerheid 

1.2 
Hoewel het stelsel van sociale voorzieningen en zekerheid haar 
voltooiing nadert zijn er ook nu nog knelpunten aan te wijzen waarin 
D'66 verandering wil brengen; met name betreffende: de pensioen
voorzieningen, de ziektekostenverzekering, de arbeidsongeschikt
heids- en werkloosheidsverzekeringen en de kinderbijslag/-aftrek. 
Ten aanzien van al deze punten stelt D'66 voor om te komen tot 
algemene voorzieningen die voor iedereen gelden, ongeacht of het 
werknemers dan wel zelfstandigen betreft. Van fundamenteel belang 
is dat bij de aanvullende pensioenplicht en het spaarloon de 
verzekerden of spaarders keuzevrijheid hebben ten aanzien van de 
instelling waar zij zich verzekeren dan wel hun geld in bewaring 
geven. Deze keuzevrijheid mag slechts worden beperkt door door de 
overheid te stellen eisen van doelmatigheid en beheer. 
Uitvoering door meerdere fondsen is misschien minder efficiënt dan 
uitvoering door één uitvoeringsorganisatie onder staatscontrole; hier 
tegenover staat de democratisering in de uitvoering en in het beheer 
van honderden miljarden guldens en tevens het tegengaan van 
machtsopeenhoping, hetgeen wij een groter goed achten dan een 
eventuele efficiency-winst. 

1.2.1 
Invoering van het 'Pensioen/woningplan D'66' voor de gehele 
bevolking gericht op de totstandkoming van aanvullende pensioenen 
naast de AOW door middel van een verplicht spaarsysteem. Enkele 
kenmerken van dit plan zijn: 
-de overheid stelt jaarlijks een minimumpensioenbesparing (een 

gedeelte van de arbeidsbeloning) vast, die door iedereen, werk
nemer of zelfstandige, moet worden gespaard; de rechten op 
aanvullend pensioen zullen voor iedereen evenredig zijn met het 
op deze wijze bijeengebrachte 'spaarloon'; 

-bij volledige deelnemingstijd zal dit inclusief de AOW globaal een 
pensioen van 70% van het laatst verdiende arbeidsinkomen (tot 
een bepaald maximum) opleveren; voor de lagere inkomens
groepen ligt dit percentage hoger; de spaarder kan onder bepaal- .
de voorwaarden op zijn verzoek vóór zijn 65ste levensjaar op basis 



r 
·- Vl!n"-!i&t .gesp~de bedrag een pensioen ontvangen (flexibele 

pensionering): • . 
-de overheid opent de mogelijkheid- eventueel via de Rijkspost

spaarbank- om het gespaarde kapitaal door middel van in
dexatie waardevast of welvaartsvast te doen beheren, waarbij dan 
een geringe rente respectievelijk geen rente wordt vergoed; 

-iedereen heeft vrijheid van keuze ten aanzien van de spaar- en 
verzekeringsinstelling, de spaarmethode en de uitkeringsmethode 
(verbod verplichte koppeling: werkkring-pensioenfonds): aanwij
zing van de besturen van de betrokken instellingen door de 
spaarders en verzekerden: 

-de besparingen voor oudedagsvoorzieningen worden aangewend 
voor financiering van woningbouw en woningverbetering (zowel 
huurwoningen als eigen woningen) en van sociaal-culturele bouw
projecten met waardevast geïndexeerde leningen met een lage, 
maar reële rente: 

-een nieuwe huurberekening wordt ingevoerd gebaseerd op deze 
nieuwe financieringsmethode gekoppeld aan indexering van de 
huren, waardoor de aanvangslasten van woningen lager kunnen 
worden dan bij het huidige systeem; 

-iedereen heeft het recht van de spaar- of verzekeringsinstelling die 
zijn of haar pensioenbesparingen beheert, deze gelden in de vorm 
van een hypotheek terug te lenen voor de aankoop van een eigen 
huis, tegen een rente die iets hoger is dan die welke op het 
spaargeld wordt vergoed. 

Toepassing van de Algemene Ouderdomswet voor ambtenaren zoals 
voor de overige burgers. Loskoppeling van de AOW-uitkeringen van 
de ambtenarenpensioenen. Eenmalige inbouw van de AOW in de 
pensioengrondslagen: voor de laagste salarisgroepen moet deze 
inbouw echter minder dan 80°{, zijn. De ambtenaren betalen zelf hun 
AOW-premie en ontvangen de AOW zonder verdere korting op het 
ambtelijk pensioen. 

Vermindering van de buitensporig hoge pensioenrechten volgens de 
pensioenwet voor politieke ambtsdragers (ministers, staatssecreta
rissen, Tweede Kamerleden, gedeputeerden en wethouders) tot het 
peil van de ambtenaren. 
Noot: Door het pensioen/woningplan van D'66 krijgt de regering de 
beschikking over een belangrijk instrument om de nationale bespa
ringen op te voeren en de conjunctuur te beïnvloeden. Het bevordert 
bovendien de arbeidsmobiliteit omdat niemand bij overgang naar 
een andere werkkring kan worden gedwongen naar een andere 
spaar- of verzekeringsinstelling over te gaan en daardoor nadelen ten 
aanzien van zijn pensioenaanspraken te aanvaarden. Hierdoor wordt 
de 'pensioenslavernij' voor oudere werknemers afgeschaft. De 
bestaande pensioenregelingen (inclusief die voor ambtenaren en 
politici) zullen in dit systeem ingebouwd moeten worden. 
Volgens het plan zal (waardevaste) indexering van de huren plaats
vinden. De meeste huurders zullen de-redelijkheid hiervan inzien: de 
huren worden hierdoor immers niet reëel verhoogd; er vindt een 
aanpassing plaats aan het waardeverlies van de gulden door inflatie. 
Maar door in guldens uitgedrukt meer huur te betalen maken zij het 
tevens mogelijk waardevaste pensioenaanspraken te verwezenlijken 
(opbouw pensioenrechten en aanpassing reeds ingegane uitkerings
rechten). Het nieuwe systeem maakt verder lagere aanvangswoon
lasten mogelijk en hierdoor lagere aanvangshuren of lagere over
heidssubsidies, terwijl in de latere jaren voor een woning geen of 
vrijwel geen huurharmonisatie vereist zal zijn. 

1.2.2 
Invoering van het 'ziektekostenverzekeringsplan D'66', gericht op de 
totstandkoming vàn één verplichte volksverzekering waarin de 
AWBZ en de Ziekenfondsweg opgaan. Enkele kenmerken van dit 
plan zijn: 
-premieheffing naar draagkracht (zie ook 1.3.6); 
-het onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere verzekerin-

gen en daarmee het onderscheid tussen fondspatiënten en particu
liere patiënten verdwijnt; uitvoering door daartoe toegelaten 
verzekeringsinstellingen; 

-garanties voor de consument voor inspraak en medezeggenschap 
in alle sectoren en instellingen van de gezondheidszorg, die bij de 
uitvoering zijn betrokken; 

-hiertoe o.a. oprichting van (regionale) overlegorganen, waarin 

vertegenwoordigers van de overheid, van de medische beroepen 
en diensten en van de consumenten zitting hebben en die tot taak 
krijgen de omvang van de medische dienstverlening en de 
tarieven vast te stellen; 

-voorlopig: vrije keuze van verzekeringsinstelling; 
-vaststelling van de definitieve uitvoeringsorganisatie na een 

onderzoeksperiade waarin in verschillende 'proefvelden' is ge
experimenteerd met uitvoering door één regionale uitvoerings
organisatie in vergelijking met uitvoering door een beperkt aantal 
verzekeringsinstellingen met vrije keuze. 

Noot: Verstandige invoering van deze volksverzekering zal de 
beheersbaarheid van de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg 
doen toenemen, en zal dus niet leiden tot een lastenverzwaring voor 
de bevolking als geheel. Het leidt wel tot een billijke lastenverdeling 
van de gezondheidszorg. 
Doelmatigheid in beheer, uitvoering, dienstverlening en controle 
zijn waarschijnlijk gediend met één uitvoeringsorganisatie per regio. 
Anderzijds kan het bestaan van een keuzemogelijkheid uit meerdere 
instellingen een stimulans betekenen voor een goede serviceverle
ning. Om de voor- en nadelen van beide mogelijkheden in de praktijk 
te toetsen wordt voorgesteld pas tot een definitieve uitvoeringsorga
nisatie te besluiten na een proefperiode van enkele jaren. 

1.2.3 
Het stelsel van kinderbijslag en kinderaftrek bij de loon- en 
inkomensbelasting moet worden vervangen door één regeling van 
gezinssubsidie met gelijke rechten voor werknemers, ambtenaren en 
zelfstandigen. De hoogte hiervan zal beter zijn aangepast aan de 
werkelijke behoeften; rekening wordt gehouden met de draagkracht 
van de ouders en de leeftijd van de kinderen. Het stelsel van 
kinderbijslag en kinderaftrek moet zodanig worden afgebouwd dat 
de lagere inkomensgroepen er niet in inkomen op achteruitgaan. De 
maximum subsidie zal worden toegekend aan gezinnen met de 
laagste inkomens; deze zal gelijk zijn aan het gemiddelde netto
effect van kinderbijslag en kinderaftrek voor het eerste kind thans. 
De noodzaak van gezinssubsidies wordt zoveel mogelijk beperkt door 
het totstandkomen van gratis voorzieningen rechtstreeks ten be
hoeve van het kind (crèches bijvoorbeeld). 

1.2.4 
ZW en WAD enerzijds en WW en WWV anderzijds behoren 
samengevoegd te worden tot één inkomendervingsverzekering met 
regionale uitvoeringsorganen. Deze inkomendervingsverzekering 
dient uiteindelijk met de AAW omgevormd te worden tot een 
volksverzekering, waardoor in principe de uitkeringsrechten bij 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voor zelfstandigen gelijk 
getrokken worden met die voor werknemers. 

1.2.5 
Een minder beroep op sociale voorzieningen kan verkregen worden 
door: 
a. verbeterd onderzoek naar en controle op misbruik; 
b. uitbreiding van het begrip passende arbeid; 
c. een andere beloningsstructuur waardoor landgenoten weer het 

werk van buitenlandse werknemers gaan overnemen; 
d. betere spreiding van werk door arbeidsverkorting. 

Fiscaal beleid 

1.3 
Met het instrument van de belastingen moeten naar de opvatting van 
D'66 de volgende doeleinden worden nagestreefd: 
a. de financiering van de overheidsuitgaven; 
b. het dienen van de sociale rechtvaardigheid door herverdeling van 

het inkomen; 
c. de beheersing van conjunctuurfluctuaties; 
d. de beïnvloeding van het bestedingspakket (bijvoorbeeld accijnzen 

op alcohol, motorrijtuigenbelasting). 
1.31. 

Aan verhoging van de indirecte belastingen zal in de komende jaren 
niet zijn te ontkomen. Enerzijds in het kader van de EEG-harmoni
satie, anderzijds omdat in de directe sfeer de premieheffing zijn tol 
eist. Bij verhoging van de indirecte belastingen zal met name het 
effect op het milieu moeten worden bezien. Nodig zijn: een nieuw 
BTW-tarief op luxe goederen en op milieuvervuilende en grondstof-
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fenverkwistende producten. Bij verhoging van de BTW worden 
primaire levensbehoeften ontzien, mede om inflatoire impulsen te 
onderdrukken. Uiteindelijk zal de belastingopbrengst ongeveer ge
lijk uit directe en indirecte belastingen moeten komen. 

1.3.2 
Aandacht is nodig voor de tarieven van loon- en inkomstenbelasting, 
welke in samenhang met de premies bij de lagere middengroepen al 
tot een zeer grote marginale druk leiden. Verhoging van de 
belastingvrije voet zal dan ook in de komende jaren gepaard moeten 
gaan met verlichting van de druk in de middengroepen. 
Hoewel D'66 voorts in principe voorstander is van een fiscaal 
vastgelegd maximum-inkomen, zal invoering daarvan slechts moge
lijk zijn als ook in internationaal verband de nodige maatregelen zijn 
genomen tegen belastingvlucht. In elk geval is een dergelijk maxi
mum-inkomen niet te bereiken via domweg doortrekken van het 
tarief. 

1.3.3 
De belastingvrije voet in de vermogensbelasting wordt verhoogd tot 
ongeveer 140.000 gulden (waardevast). Bij deze belasting wordt een 
progressie in het tarief ingevoerd oplopend van 0,8 procent tot 1,2 
procent. 

1.3.4 
Bij de successierechten wordt een algemene vrijstelling van verkrij
ging van 170.000 gulden (waardevast) ingevoerd; de bestaande 
vrijstelling ten behoeve van de echtgenoot blijft gehandhaafd. De 
successie- en schenkingsrechten worden boven deze vrijstelling 
aanzienlijk verhoogd; er wordt een derde progressie in de tarieven 
ingevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de vermogensposi
tie van de verkrijger. Toepassing van een speciale regeling hierbij 
waardoor de voortzetting van kleine bedrijven, bijvoorbeeld in de 
land- en tuinbouw, niet in gevaar komt. 

1.3.5 
Er komen stringenter bepalingen inzake de zogenaamde aftrekposten 
voor de belastingen, onder meer voor representatie en reiskosten. 
Nagegaan zal worden of door afschaffing van vele aftrekposten met 
gelijktijdige aanpassing van de tarieven op billijke wijze een belang
rijke belastingvereenvoudiging kan ontstaan. 
Desalniettemin dient overwogen te worden bepaalde onderhouds
kosten voor een eigen huis fiscaal weer aftrekbaar te maken, zij het 
met een beperkte verhoging van het huurwaarde-fortfait, teneinde 
het onderhoud te stimuleren en zwart werken tegen te gaan. Er zal in 
het algemeen geen wijziging komen in de aftrekbaarheid van 
hypotheekrente; voor tweede woningen wordt deze echter afge
schaft. 

1.3.6 
De afzonderlijke premieheffing voor de volksverzekeringen moet 
worden afgeschaft; deze premies behoren te worden opgenomen in 
de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting en in de bedrijfsbe
lastingen. 

Loon- en prijsbeleid 

1.4 
De uitgangspunten van het te voeren loon- en prijsbeleid liggen in de 
volgende punten besloten: 
a. Beteugeling van de inflatie is een strikte voorwaarde om het 

verworven welzijn niet ernstig in gevaar te brengen. Daarbij dient 
bedacht dat juist de zwakkere groepen het sterkst van inflatie 
lijden. 

b. Waar mogelijk moet decentrale besluitvorming plaatsvinden en 
moet de centrale overheid niet verder gaan dan de randvoorwaar
den aan te geven waarbinnen lonen en prijzen zich kunnen 
bewegen. 

c. Lonen en prijzen moeten steeds in integraal verband, dus samen 
met winst-inkomens, honoraria en door de overheid gevraagde 
tarieven worden bezien. Ook moet er wat dit betreft geen 
onderscheid zijn tussen lage (gebonden) inkomens en hoge (vrije) 
inkomens. 

1.4.1 
Bij het inkomensbeleid voor de komende jaren zal moeten worden 
gerekend met slechts een zeer geringe stijging van het door 
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consumenten vrij besteedbaar inkomen. Dit zal vrijwel geheel ten 
goede moeten komen aan de lagere inkomens. 
Noot: Er zullen duidelijke beperkingen ontstaan ten aanzien van de 
groei van het nationaal inkomen. Allereerst zal het nodig zijn om de 
structurele werkloosheid te bestrijden door uit de potentiële groei 
van het nationale inkomen jaarlijks een bepaald percentage extra te 
reserveren voor arbeidstijdverkorting in enige vorm (verkorting 
werkweek, wederkerend onderwijs, vervroegde pensionering). 
Daarnaast vragen de vele, noodzakelijke collectieve voorzieningen 
een nog steeds groeiend deel van ons nationaal inkomen (zie 1.1 ). 
Voorts moet naast de sterke stijging van grondstoffenprijzen ook 
rekening worden gehouden met de zorg die in de komende jaren 
nodig is voor herstel van het milieu en het terugdringen van de 
vervuiling van lucht en water. Tenslotte zullen ook offers gevraagd 
worden voor de ontwikkelingslanden (betere internationale arbeids
en welvaartsverdeling). 
De volgens punt 1.1.4 vrijkomende 20 cent van iedere gulden 
welvaartsgroei zal grotendeels benodigd zijn voor de zogenaamde 
incidentele loonsverhogingen (promoties, periodieken etc.). Voor 
CAO-stijgingen en verbetering van bedrijfsrendementen blijft dan 
zelfs heel weinig of niets over. Wanneer men onrechtvaardig lage 
inkomens van verschillende groepen willaten stijgen betekent dit dat 
in een aantal gevallen andere bevolkingsgroepen geen volledige 
prijscompensaties kunnen krijgen en een bepaalde welvaartsdaling 
moeten accepteren. 

1.4.2 
Noodzakelijk is een stringente prijsbeheersing op basis van prijscal
culatievoorschriften. 

1.4.3 
De wettelijke regeling voor gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen bij gelijke arbeid dient van toepassing verklaard te worden 
op de totale arbeidsbeloning, dat wil zeggen inclusief de pensioen
kosten. 
Noot: In de huidige wettelijke regeling zijn de pensioenkosten, die 
soms een belangrijk per~ntage van de totale arbeidsbeloning 
uitmaken, uitgezonderd. Hierdoor kunnen vrouwen toch nog be
langrijk minder verdienen dan mannelijke collega's. 

1.4.4 
Er dient een heroriëntatie plaats te vinden ten opzichte van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid bij de overheid. Er behoort een evenwicht 
te ontstaan tussen de arbeidsbeloning van ambtenaren en die van de 
min of meer vergelijkbare functionarissen bij het particulier bedrijfs
leven. De trendberekening moet daarom niet zoals thans voorname
lijk plaatsvinden voor de primaire arbeidsinkomens (de salarissen), 
maar voor de totale arbeidsbeloning: de som van primaire en 
secundaire arbeidsbeloning samen (d.w.z. voor de salarissen, de 
pensioenkosten en andere voorzieningen). 
Noot: Momenteel blijft bij de trendberekening een groot deel van de 
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de pensioenkosten, die 
voor de hogere functionarissen zeer aanzienlijk zijn, buiten beschou
wing. Door de verschillen van werkgeversbijdragen en overheidsbij
dragen hierin wordt de vergelijking overigens ernstig bemoeilijkt (zie 
1.1.1 ). De trendberekening behoort in principe per functieniveau te 
geschieden. Bij een goede toepassing van het trendbeleid zal 
waarschijnlijk blijken dat vele ambtenaren een hogere totale arbeids
beloning verkrijgen dan vergelijkbare functionarissen uit het bedrijfs
leven. Een geleidelijke correctie is dan op zijn plaats. 

1.4.5 
Speciaal nu de mogelijkheden voor reële inkomensverbetering in het 
algemeen zeer beperkt zijn moet worden gestreefd naar: 
a. verbetering van arbeidsvoorwaarden in de secundaire sfeer zoals 

op het gebied van spaarloon I vermogensaanwasdeling I pensioen. 
De regelingen hiervoor moeten bijdragen aan de totstandkoming 
van goede pensioenvoorzieningen en vermogens- en machtssprei
ding en behoren te passen in het pensioen/woningplan. Beheer in 
één centraal mammoetfonds wordt afgewezen; 

b. verbeteringen in de immateriële sfeer (democratisering, arbeids
tijdverkorting, scholing/opleiding). 



Het economisch stelsel 

1.5 

r D'66 streeft naar een democratische markteconomie met de vol
gende kenmerken: 

1.5.1 
De productie vindt plaats in gedemocratiseerde particuliere bedrij
ven. De essentie van de bedrijfsdemocratisering is dat de werkne
mersgroep (inclusief de werknemer-directeur) de ondernemers
functie voor een groot deel overneemt en op grond daarvan het 
medebeslissingsrecht verkrijgt ten aanzien van alle belangrijke 
onderdelen van het bedrijfsbeleid (fusies, sluitingen, verplaatsingen, 
investeringen, directie-benoemingen). Zie 1.6. 

1.5.2 
De productie wordt afgestemd op de consumentenvoorkeur door 
middel van een verbeterd marktmechanisme. In de prijzen worden 
zoveel mogelijk de totale maatschappelijke kosten opgenomen, 
inclusief de effecten ten aanzien van de vervuiling en de uitputting. 
Hierdoor zullen producten en productieprocessen die vuil zijn of tot 
uitputting leiden, worden tegengegaan. Daarnaast vindt een ver
scherping van de anti-kartelwetgeving plaats naar Amerikaans model, 
waardoor monopolievorming en bepaalde fusies kunnen worden 
bestreden en concurrentie wordt bevorderd. 

1.5.3 
De overheersende positie van de producent op de markt wordt 
weggenomen door een versterking van de positie van de consument. 

!·Hiertoe wordt de rechtspositie van de con.~ument en van de 
consumentenorganisaties in de wet geregeld, biJVoorbeeld door: de 
consumentenorganisaties de bevoegdheid te geven minimum kwali
teitseisen vast te stellen: instelling van klachten- en beroepsproce
dures bij geschillen tussen consument en leverancier; verplichte 
goedkeuring van leveringsvoorwaarden en huurcontracten ~.oor de 
consumentenorganisaties: regeling van schadevergoeding biJ fabn
cage- of installatiefouten; actualisering van de warenwet en invoering 
van verplichte etikettering voor met name voedingsmiddelen. 

1.5.4 
Het sociaal-economisch beleid wordt ontwikkeld door middel van 
een democratische meerjarenplanning. De meerjarenplannen die 
betrekking hebben op een aantal hoofdzaken van het beleid voor 
verschillende sectoren van het maatschappelijk leven worden opge
steld in overleg tussen de overheid, het bedrijfsleven en de andere 
betrokken maatschappelijke organisaties (waaronder die van de niet
actieve bevolking en van de consumenten); ze worden aan het 
parlement ·voorgelegd. Hieronder valt ook de ~er~ling van het 
nationaal inkomen over de collectieve en de particuliere sector. De 
plannen zijn bindend voor de overheidssector; voor het particuliere 
bedrijfsleven en de overige maatschappelijke organisaties geldt dat 
in principe alleen als zij dit zijn overeengekomen. Het sociaal 
contract (zie 1.1.5) vormt een bijzondere uitwerking hiervan. 

l' 1.5.5 • . 
De overheid stelt, onder controle van "et parlement, de collectieve 
sector veilig. Dit wil overigens niet zeggen dat de overheid daarbij 
ook overal zelf de uitvoering van de collectieve voorzieningen moet 
verzorgen. Zorgvuldig dient te worden nagegaan welke van deze 
voorzieningen evengoed of beter uitgevoerd kunnen worden door 
instellingen, welke door dt> burgers zijn opgezet. Voor de voorzienin
gen waar dit het geval is, behoort daartoe de mogelijkheid te bestaan 
(bijzonder onderwijs, aanvullende pensioenplicht). De overheid stelt 
daarbij normen voor doelmatigheid en beheer en controleert de 
kwaliteit der voorzieningen. 

1.5.6 
De overheid vult, onder controle van het parlement, waar nodig de 
particuliere activiteiten aan door middel van eigen bedrijven of 
deelneming in bedrijven (b.v. via landelijke of regionale ontwikke
lingsmaatschappijen). De overheidsdeelname zal dan later weer 
afgestoten worden wanneer deze voor de voortzetting van de 
desbetreffende bedrijven niet meer vereist is. Daarnaast kan de 
overheid waar dit van vitale betekenis wordt geacht de concurrentie 
bevorderen door in bepaalde sectoren (b.v. in het bankwezen en het 
levensverzekeringsbedrijf) zelf een staatsbedrijf te stichten. D'66 
vindt de oprichting gewenst van een Nederlandse Industriële Ver-

~ nieuwingsmaatschappij (NIVM) onder bestuur van vertegenwoordi
l gers van werkgevers, werknemers, wetenschap en overheid, welke 

tot taak krijgt: het bestuderen en bevorderen van de industriël.e 
vernieuwing o.m. wat betreft de financiering, technologische kenms 
en marktinformatie. 

1.5.7 
De overheid stelt, onder controle van het parlement, het kader vast 
waarbinnen de productie en consumptie moet plaatsvinden (rand
voorwaarden). Daartoe moeten voldoende wettelijke bevoegdheden 
gegeven worden b.v. met betrekking tot: mil~eubelei~ (verb~d 
schadelijke productieprocessen en stoffen); energ1everdehng; beleid 
ruimtelijke ordening; investeringsbeleid (beleggingsvoorschriften, 
meldingsplicht investeringen); inkomens- en prijsbeleid (loon-, 
honoraria- en prijsbeheersing). Op de verschillende terreinen zal de 
overheid echter zeer spaarzaam van haar bevoegdheden gebruik 
moeten maken om de vrijheid van de burgers zo min mogelijk aan te 
tasten. Zo zal het gebruik van loon- en prijsmaatregelen en van 
beleggingsvoorschriften alleen als uiterste noodzaak bij hoge uitzon
dering gehanteerd mogen worden wanneer overleg met de sociale 
partners geen resultaat of onvoldoende practisch effect heeft gehad. 

Democratisering arbeidsverhoudingen 

1.6 
Er moet een democratisering van de arbeidsverhoudingen plaatsvin
den waarbij de traditionele scheiding van werelden tussen arbeid en 
kapitaal structureel wordt doorbroken, de vitaal-belanghebbende 
groeperingen middels democratische spelregels tot gezamenlijke 
besluitvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid komen en 
het traditionele beginsel van de ondergeschiktheid in de arbeidsver
houdingen wordt afgeschaft. 

1.6.1 
In middelgrote en grote ondernemingen behoort de democratisering 
vorm te krijgen volgens onderstaande nieuwe wettelijke regeling: 
a. in ondernemingen waar de meerderheid van de werknemers zich 

hiervoor uitspreekt moet een personeelsvertegenwoordiging (PV) 
ingesteld worden, uitsluitend bestaande uit door het personeel 
gekozen leden met een gekozen voorzitter. Toekenning medebe
slissingsrecht (vetorecht) aan de PVvoor alle ingrijpende besluiten 
met betrekking tot het ondernemingsbeleid; uitoefening van deze 
bevoegdheid deels zelfstandig b.v. ten aanzien van het personeels
beleid, deels in het kader van de raad van de onderneming (zie c). 
Toekenning van de bevoegdheid aan de PV om met het onderne
mingsbestuur over arbeidsvoorwaarden zelfstandig overeen
komsten aan te gaan, met inachtneming van landelijke of bedrijfs
takgewijs vastgestelde, bindende normen. Toekenning aan de PV 
van het enquêterecht. 

b. alleen aandeelhouders die zich met een financieel belang gedu
rende langere tijd contractueel aan de onderneming verbinden 
kunnen rechtmatig invloed op de besturing van de onderneming 
uitoefenen; wanneer een belangrijk deel van deze groep zich 
hiervoor uitspreekt moet uit hun midden een aandeelhoudersraad 
(AR) worden ingesteld. Toekenning aan de AR van overeenge
komen bevoegdheden ten aanzien van bepaalde onderwerpen, b.v. 
de winstverdeling. Toekenning aan de AR van het enquêterecht. 

c. personeelsvertegenwoordiging en aandeelhoudersraad vormen 
samen de raad van de onderneming (RO), welke het hoogste 
orgaan van de onderneming is, waartegenover het ondernemings
bestuur verantwoording verschuldigd is over zijn beleid. Alle 
essentiële beslissingen van ondernemingsbeleid (fusie, sluiting, 
verplaatsing, investeringen, grote productieveranderingen) en 
benoeming/ontslag van leden van het ondernemingsbestuur, be
hoeven de goedkeuring van de RO. Voor de goedkeuring is een 
gekwalificeerde meerderheid vereist waaronder in het algemeen 
de meerderheid van de PV-Ieden. In principe is zowel het aantal 
leden als het totale gewicht van de stemmen van de PV en de AR 
even groot; afwijking daarvan is onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk, b.v. bij overwegend arbeidsintensieve of kapitaalinten
sieve ondernemingen. 

d. het ondernemingsbestuur bestaat uit de directie (het dagelijks 
bestuur) en de raad van commissarissen, welke laatste dienen om 
bepaalde deskundigen in het bestuursbeleid op te nemen; 1/3 van 
de commissarissen dient uit deskundigen te bestaan, aangewezen 
door de PV; 1/3 door de AR; en 1/3 door de ROop voordracht van 
de directie in het bijzonder om toe te zien op algemeen maat
schappelijke belangen (consumenten, publiek, overheid). 
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1.6.2 
Invoering van gekozen personeelsvertegenwoordigingen bij de over
heidsdiensten en -bedrijven, met aan de overheidstaak aangepaste 
bevoegdheden. Totstandkoming van een wettelijk kader voor aange
paste vormen van bedrijfsdemocratie in de kleine bedrijven (bij
voorbeeld door middel van een personeelsvergadering of aanwijzing 
van een vertrouwensman of vakorganisatie). 

1.6.3 
Invoering van een wettelijke regeling die aan werknemers binnen het 
bedrijf het recht op vrijheid van vereniging en het recht op vrijheid 
van meningsuiting garandeert en waarbij de rechten van de werk
nemersvakverenigingen voor het bedrijvenwerk ten behoeve van hun 
leden worden aangegeven. Volgens deze regeling zullen organisaties 
die op grond van hun ledental binnen het bedrijf representatief 
moeten worden geacht voor één of meer groepen van het personeel 
met name het recht hebben: binnen het bedrijf met hun ledengroep 
te vergaderen en interne communicatiemiddelen te gebruiken. 
Hierbij kunnen de vakverenigingen op ondernemingsniveau hun 
leden vertegenwoordigen, terwijl het personeel als geheel wordt 
vertegenwoordigd door de PV. 

1.6.4 
Bevordering van experimenten met alternatieve werkorganisatie
vormen op basis van zo groot mogelijke individuele en groepszelf
standigheid, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. 

1.6.5 
Wettelijke regeling van de vrijheid van vakvereniging, onder meer in 
verband met de vertegenwoordiging van organisaties van middelbaar 
en hoger personeel bij het overleg over centrale aceoorden of sociale 
contracten en bij het afsluiten van CAO's; bepaling van de represen
tativiteit op grond van getalsverhoudingen. Waarborging van ver
tegenwoordiging van organisaties van gehandicapten en gepensio
neerden in voor hen van belang zijnde advies-, overleg- en bestuurs
organen. 
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HOOFDSTUK2 

Ruimtelijke inrichting en volkshuisvesting 

Ruimtelijke ordening 

2.1 
Doelstellingen van het ruimtelijke ordeningsbeleid zijn: 
-een betere regionale spreiding van bevolking, werkgelegenheid en 

welzijnsvoorzieningen; 
-bundeling van de stedelijke bebouwing; handhaving van open 

ruimten; 
-een grotere integratie van woon-werkgebieden, behalve waar 

sprake is van bedrijven die overlast kunnen veroorzaken; 
-versterking van de woonfunctie van de binnensteden; 
- veiligstellen van natuurgebieden, o.a. de Veluwe, Mergelland, 

IJsselmeer, Wadden. 
2.1.1 

Invoering van de verplichting de bevolking inspraak te geven bij de...., 
beleidsvoorbereiding van ruimtelijke plannen met name bij stadsver
nieuwing (geen beslissing door colleges van burgemeester en wet
houders en door gemeenteraden over sloopplannen zonder inspraak 
van de wijkbewoners vooraf). De huidige inspraakmogelijkheden 
achteraf (bezwaarschriften, beroep, hoger beroep) zijn onvoldoende 
en weinig effectief. Bovendien moet worden voorgeschreven dat bij 
belangrijke ruimtelijke prfjecten (b.v. bedrijfsvestigingen) de milieu
effecten openbaar worden gemaakt. 

2.1.2 
Verdere aanvulling van de wettelijk voorgeschreven procedures bij 
streek- en bestemmingsplannen teneinde de inspraak van de gekozen 
volksvertegenwoordigers en de burgers te garanderen. Dit geldt met 
name ten aanzien van de voorschriften met betrekking tot: 
-de te stellen kwalitatieve eisen aan de plannen; 
-de openbaarmaking der plannen; 
-het anticiperen; 
-de beroepsprocedures. 

2.1.3 
Wettelijke regeling van de procedures voor plannen die van zwaar
wegende betekenis zijn voor het landelijk beleid inzake de ruimte
lijke ordening (b.v. ten aanzien van lucht- en zeehavens, industrie
spreiding, openbaar vervoersnet, militaire oefenterreinen, leiding
tracés) teneinde de centrale overheid op dit gebied de vereiste....
bevoegdheden te geven en de inspraak van de gekozen volksvertegen
woordigers en de burgers daarbij te waarborgen (planologische 
kernbeslissingen I nationale bestemmingen). 

Volkshuisvesting 

2.2 
Het volkshuisvestingsbeleid dient er op gericht te zijn de nog 
bestaande kwantitatieve en kwalitatieve woningnood op te heffen en 
de kwaliteit van het woonmilieu te verbeteren. 

2.2.1 
Invoering van het 'pensioen/woningplan 0'66' (zie 1.2.1 ). 

2.2.2 
Bevordering van het eigen woningbezit en het gemeenschappelijk 
bezit van woningen o.a. door: 
-het pensioen/woningplan, dat door financiering met hypotheken 

op indexbasis tot lage aanvangskapitaalslasten leidt; 
-ruime verlening van hypotheekgaranties door de overheid voor 

de aankoop van nieuwe en bestaande woningen; ~ 
-invoering van individuele woonsubsidies voor eigenaar-bewoners. 



Geleidelijke afschaffing van de huurverhouding door omzetting van 
de woningbouwverenigingen, woningbouwstichtingen en particuliere 

huurverhoudingen in coöperatieve verenigingen van eigenaar-
1"\bewoners. De bewoners zijn bij deze vorm van bewonerszelfbestuur 
I eigenaar van hun woning. De bewoners betalen geen huur, maar een 

maandelijkse servicevergoeding voor de kapitaalslasten en het geza
menlijk onderhoud. Voor de inkomstenbelasting worden de bewo
ners gelijkgesteld met de afzonderlijke eigenaar-bewoners, zodat zij 
voor dezelfde faciliteiten in aanmerking komen. Bij verhuizing is de 
vereniging verplicht tegen taxatiewaarde het te verlaten huis te 
kopen. Voor het huis waarheen verhuisd wordt krijgt men met 
hypotheekgarantie van de overheid automatisch I 00";, financiering 
waarvoor de nieuwe vereniging zorgt. 
Noot: De eigenaar-bewoner beslist zelf over de indeling, afwerking 
en aankleding van zijn woning. De eigen woning kan hierdoor door 
de bewoners zelf beter aan de speciale gezinsbehoeften worden 
aangepast. Dit biedt ook meer mogelijkheden voor eigen creativiteit. 
De eigenaar-bewoner is daarbij niet. wals de huurder, afhankelijk 
van een huisbaas. Hij kan als regel niet tegen zijn wil uit zijn huis 
gezet worden. Hij beslist in principe 7elf over het wel of niet slopen. 
Dit alles geeft een sterke vrijheidsbeleving, een grotere woonvrijheid. 
Daarnaast vormt de eigen woning een belangrijke bijdrage aan de 
bezitsvorming en vermogensspreid ing. 
Bij huurders bestaat deze woonvrijheid in het algemeen veel minder. 
Daarom moet de afhankelijkheid van dt: bewoners door de huurver
houding zoveel mogelijk worden verminderd door invoering van een 

fbeheersstructuur waarin de voordelen van het persoonlijk eigen
woningbezit tot hun recht komen, n.l. een vorm van bewonerszelf
bestuur. Afgezien van een beperkt aantal gemeentelijke huurwonin
gen (voor moeilijk plaatsbare gezinnen en andere noodgevallen) 
blijven er dan in principe slechts twee soorten woningen over: 
afzonderlijke woningen, waarvan de bewoners persoonlijk eigenaar 
zijn en groepen van woningen met hewonerszelfbestuur. Tussen
vormen, zoals beschut eigen woningbezit en de bezitswoning (Bouw
fonds Nederlandse Gemeenten), blijven daarbij echter mogelijk. 
De nieuwe verenigingen van eigenaar-hewoners behoren- in tegen
stelling tot de meeste woninghouwcorporaties thans- ieder slechts 
een beperkt aantal woningen te omvatten (enkele blokken huizen; 
kleinschaligheid). Ze kunnen ook in stadsvernieuwingsgebieden een 
belangrijke rol spelen. 

2.2.3 
Stadsvernieuwing in principe ten behoeve van de huidige bewoners 
van de betrokken wijken: inschakeling van de bij hen in ruime mate 
aanwezige creativiteit. 
Versnelling van het tempo van herstel en vernieuwing van woonhui
zen in oude stadsdelen: onderzoek naar de wenselijkheid de ver
nieuwing meer bescheiden te doen plaatsvinden, eventueel in twee 
of meerdere verbouwingsronden. Daarhij zal zoveel mogelijk acht 
geslagen moeten worden op de individuele woonwensen van de 

''bewoners; tevens dient een beter systeem voor waardering van oude 
woningen ontwikkeld te worden (i.p.v. van ANTRIVS-systeem). 
Ondersteuning van de acties van bewonersgroepen tegen de sloop 
van goede of goed verbeterbare woningen. De afbraak van deze 
woningen moet tot het uiterste worden beperkt. 
Stopzetting van vestiging van grootschalige, omvangrijke, veel 
verkeer aantrekkende bedrijven in de centra van grote steden; 
versterking van de woonf1,nctie in de stads- en dorpscentra. 

2.2.4 
De kosten die voortvloeien uit de gemeenschappelijke voorzieningen 
ten behoeve van de stedelijke infrastructuur en het woonmilieu, 
komen in principe ten laste van de algemene middelen en mogen 
slechts in zeer beperkte mate in de grondprijzen voor de woningbouw 
doorberekend worden. 
De waardestijging van onroerende goederen die het gevolg is van 
overheidsactiviteiten valt toe aan de gemeenschap. De waardering bij 
onteigening gebeurt in principe op basis van de gebruikswaarde. 

2.2.5 
Zo volledig mogelijke vervanging van het bij nieuwbouw bestaande 
stelsel met (objectieve) subsidies per woning -die vaak bij de 
verkeerde mensen of instellingen terecht komen en uniforme 
massabouw bevorderen- door een stelsel met individuele woonsub-

~sidies afhankelijk van het inkomen zowel voor huurders als eigenaar
t bewoners. Daarnaast dient evenwel de mogelijkheid te blijven 

bestaan bij hoge kosten voor verwerving en bouwrijp maken van 
gronden, b.v. meer dan 25% van de stichtingskosten, speciale 
(objectieve) subsidies per woning te verlenen (locatie-subsidies). 
Noot: De nog toe te kennen objectieve subsidies (locatie-subsidies) 
moeten zoveel mogelijk in de vorm van eenmalige bijdragen 
verstrekt worden, zodat geen subsidiëring meer plaatsvindt tijdens de 
exploitatie. De verenigingen van eigenaar-bewoners zijn dan gedu
rende de exploitatieperiode in beginsel niet afhankelijk van over
heidssubsidies, zodat zij een eigen woonbeleid kunnen voeren. 

2.2.6 
Vaststelling van een woningbouwprogramma (nieuwbouw en wo
ningverbetering) op een zodanig niveau dat in alle sectoren en regio's 
van de woningmarkt een reserve van ongeveer 2% wordt verkregen. 
Betere afstemming van de woningbouw op de behoeften. Dit 
betekent: een extra inspanning in de grote bevolkingscentra, meer 
eengezinshuizen en meer woningen voor alleenstaanden, bejaarden, 
onvolledige gezinnen en personen met bijzondere woonbehoeften. 
Bevordering van een grotere variatie in woonvormen en woon
milieu, o.a. door een betere aanpassing aan karakteristieke ver
schillen tussen steden en dorpen. 

2.2.7 
Vervanging van de bestaande regelingen voor jaarlijkse huurverho
gingen, huurharmonisatie en huurliberalisatie door één regeling 
waardoor de Minister van Volkshuisvesting de bevoegdheid krijgt 
om de huurverhogingen landelijk, per regio, of per woningcategorie 
aan een maximum te binden. Invoering voor de huur- en koopprijzen 
van onroerende goederen in het algemeen (huizen, bedrijfspanden, 
grond) van een wettelijke regeling zoals de prijzenwet; in dit kader 
kan dan ook de voorgestelde nieuwe huurberekening voor woningen 
worden voorgeschreven. 

2.2.8 
Invoering van een Wet op de Stadsvernieuwing die o.a. leidt tot 
extra financiële steun aan de gemeenten i.v.m. de hoge kosten van 
verbetering of sanering van oude wijken en in bepaalde gevallen tot 
een plicht voor eigenaren om verbeteringen aan te brengen of door 
de gemeente te laten aanbrengen (gedoogplicht). 

Verkeer en Vervoer 

2.3.1 
Het verkeer- en· vervoersbeleid moet een integrerend onderdeel 
uitmaken van het ruimtelijk beleid. Bij het planologisch beleid moet 
de nadruk liggen op het terugdringen van het woon-werkverkeer 
waardoor naast vermindering van de investeringen ten behoeve van 
de infrastructuur ook een halt wordt toegeroepen aan het steeds 
stijgend percentage van het nationaal inkomen dat in Nederland 
wordt uitgegeven aan verplaatsingsbehoeften. 

2.3.2 
Prioriteit moet worden toegekend aan verbetering van bestaande en 
aanleg van nieuwe voorzieningen voor het openbaar vervoer. Uit
gaande van het optimaal functioneren van het openbaar vervoer 
moet het overige verkeer zo effectief mogelijk worden geregeld 
binnen de overblijvende ruimte. 

2.3.3 
Het openbaar vervoer in agglomeraties moet zich aan de gebruiker 
presenteren als één geheel. Integratie van buslijnen (streekvervoer en 
stadsbus), coördinatie van railvervoer (gemeentelijke vervoersbe
drijven en Nederlandse Spoorwegen) en gelijkschakeling van tarief
stelsel en overstapfaciliteiten zijn hiertoe de belangrijkste middelen. 

2.3.4 
De mogelijkheid moet worden onderzocht of taken en bevoegdheden 
van de centrale overheid, thans in handen van de commissie 
vervoersvergunningen, kunnen worden gedelegeerd aan nieuw in het 
leven te roepen beheerslichamen in handen van de agglomeratie
gemeenten. Deze beheerslichamen dragen het openbaar vervoer op 
aan die ondernemingen die het meest efficiënt werken. 

2.3.5 
De exploitatietekorten van het openbaar vervoer moeten door de 
rijksoverheid worden gedragen aan de hand van nader vast te stellen 
normen. Deze normen moeten een optimaal functionerend openbaar 
vervoer garanderen en het bedieningsniveau niet aantasten. 
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2.3.6 
De taxi moet worden erkend als openbaar vervoermiddel. Deze 
erkenning houdt in enerzijds versterkte overheidsinvloed op het 
taxiwezen, anderzijds het verlenen van ruime faciliteiten. Experi
menten met alternatieve vervoersmiddelen, zoals de taxi-bus, dienen 
te worden bevorderd. 

2.3.7 
Zolang nog geen Algemeen Verkeersfonds is opgezet ter financiering 
van de hele infrastructuur moet thans worden overwogen om aan het 
Rijkswegenfonds middelen te onttrekken ten behoeve van de 
financiering van investeringen van parkeeraccommodaties voor per
sonenauto's aan de rand van steden die door parkeeroverlast worden 
~ekweld. De huidige gemeentelijke financiën zijn niet toereikend om 
die voorzieningen te financieren. De voeding van het Rijkswegen
fonds moet daartoe worden aangepast. Gemeenten moeten hun 
parkeerbeleid op die accommodaties afstemmen. Lang parkeren in 
binnensteden moet sterk worden teruggedrongen. 

2.3.8 
Er moet een zodanige kentekenregistratie komen dat afgifte van 
kentekenbewijzen slechts dan plaatsvindt indien gebruiker aantoont 
dat zowel aan de plicht tot voldoening van de motorrijtuigenbelas
ting als aan het sluiten van de benodigde assurantiën is voldaan 
(Engels, Zwitsers of Spaans systeem). 

' 
2.3.9 

Erkenning van de voetganger als belangrijkste weggebruiker vereist 
dat de drie aspecten: veiligheid, bewegingsruimte en stadsbeleving 
ten grondslag moeten liggen aan voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
voetgangersgebieden. 

2.3.10 
De mogelijkheid om per (brom)fiets door te dringen tot in het hart 
van de steden moet behouden blijven. Wielrijdersroutes moeten 
worden aangelegd waarbij rekening moet worden gehouden met de 
grote 'omrij-gevoeligheid' van dit vervoermiddel. 

2.3.11 
Ten aanzien van het nationale en internationale goederenvervoer 
over de weg moeten maatschappelijke factoren als milieu, veiligheid, 
energietekorten en ruimtegebruik in het beleid worden betrokken. 
Vervoerverboden moeten worden overwogen voor die goederen die 
om eerder bedoelde redenen niet via de weg behoeven te worden 
getransporteerd. Invoeren van prijsmechanisme ter bevordering van 
bijvoorbeeld de gewenste overheveling van de weg naar de rail 
impliceert het risico dat Nederlandse havensteden vervoersmogelijk
heden gaan verliezen te gunste van buitenlandse EEG-havens. 
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HOOFDSTUK3 

Werkgelegenheid 

3.1 
Werkloosheid is een structureel probleem geworden. Dit probleem 
kan alleen worden opgelost door maatregelen die de structuur van de 
maatschappij veranderen. Het vereist een herverdeling van de 
werkgelegenheid die zowel mannen als vrouwen en zowel het 
"schone" als het "vuile" werk omvat. Het vereist bovendien, dat het 
relatief dalend aantal arbeidsplaatsen in de productiesector wordt 
gecompenseerd door het scheppen van meer werkgelegenheid in de 
(naar zijn aard arbeidsintensieve) sociaal-culturele sector. Ook de 
verdeling tussen werken, scholing, opleiding en ontspanning in ieders 
leven zal hierbij moeten worden herzien. 

3.2. 
Deze structurele veranderingen kunnen niet op korte termijn worden 
geraliseerd. Er moet echter wel reeds nu een begin worden gemaakt. 
Dit is in de eerste plaats nodig om het structurele werkgelegenheids
tekort waarmee wij nu kampen niet verder te laten toenemen en om 
te voorkomen dat maatregelen tot behoud van bestaande werkgele
genheid ons vermogen aantasten om nieuwe werkgelegenheid te 
scheppen. 

3.3. 
Als eerste stap in deze richting zal, zodra de conjunctuur dit toestaat, 
moeten worden overgegaan tot een algemene werktijdsverkorting. 

3.4 
Werkloosheid betekent behalve verlies van werk en achteruitgang 
van inkomen een gevoelig verlies aan sociale contacten en maat
schappelijk aanzien. Deze gevolgen drukken op het hele gezin. Zij 
werken ook nog door, nadat men weer werk heeft gevonden. 
De overheid moet, naast maatregelen tot bestrijding van de werk
loosheid zelf, op korte termijn in overleg met en met inschakeling 
van de betrokkenen wegen zoeken waarlangs deze sociale en 
psychische effecten van werkloosheid kunnen worden verminderd. 
Verlies van arbeidsplaats behoort niet automatisch verbreking van 
het dienstverband mee te brengen. De werknemer die werkloos 
wordt behoort gedurende een bepaalde termijn zijn dienstverband te 
kunnen behouden om met voorrang weer bij zijn werkgever in het 
arbeidsproces te kunnen worden opgenomen en met de mogelijkheid 
van inschakeling in bedrijfs-maatschappelijk werk zonder verlies van 
zijn uitkeringen. 

3.5 
De mogelijkheid moet worden onderzocht van de invoering van een 
"sociaal pensioen" waarbij een oudere werknemer een uitkering 
krijgt wanneer zijn plaats geheel of gedeeltelijk wordt ingenomen 
door een jeugdige werknemer. 

3.6 
Verder moet de mogelijkheid worden geschapen voor man en vrouw 
om samen een volledige baan te vervullen zonder dat zulks tot een 
gemeenschappelijk netto-salaris leidt dat lager is dan het netto
salaris voor dezelfde baan vervuld door één werknemer. Ook t.a.v. de 
sociale verzekeringsuitkeringen dient geen discriminatie te bestaan 
ten nadele van hen die een gemeenschappelijke baan vervullen of 
vervuld hebben. 

3.7 
Het begrip "passende arbeid" moet worden herzien. Het moet niet 
zozeer slaan op arbeid in hetzelfde beroep als op werk dat past bij het 
opleidings-en kennisniveau van de betrokkene. 

3.8 
Het is zowel menselijk als economisch onaanvaardbaar dat het zgn. 
"vuile werk" blijvend wordt afgewenteld op "gastarbeiders", onge
schoolden en vrouwen. 
De overheid moet de mogelijkheid onderzoeken van de invoering 
van een sociale dienstplicht voor 18-jarigen, waarin vervulling van de ~ 
militaire dienstplicht wordt opgenomen als een keuze-mogelijkheid. 



r 
Jeugdwerkloosheid 

3.9 
Er moet. hoge pnonte1t worden gegeven aan maatregelen tot het 
opheffen van de jeugdwerkloosheid. 

3.10 
·Schoolverlaters hebben zowel recht op een materieel bestaansmini
mum als op de mogelijkheid zinvolle activiteiten te verrichten. Voor 
de werkloze schoolverlaters ontbreekt in de meeste gevallen dit 
laatste. Daardoor wordt niet alleen hemzelf schade toegebracht, ook 
de samenleving als geheel ondervindt hiervan de ontwrichtende 
effecten. 
Ter bestrijding van dit tweevoudige kwaad moet op korte termijn 
worden onderzocht op welke manieren de werkloze schoolverlaters 
mogelijkheden kunnen worden geboden om maatschappelijk zinvolle 
activiteiten te gaan verrichten zonder dat deze activiteiten het 
karakter krijgen van werkverschaffing of de betrokkenen hun recht 
op uitkeringen verspelen. Bij het opsporen en ontwikkelen van 
maatschappelijk zinvolle projecten (zoals stadsvernieuwingsprojec
ten, de aanleg van leefstraten e.d.) moeten zoveel mogelijk jeugdige 
(en andere) werklozen zelf worden betrokken. De overheid moet 
particuliere initiatieven tot het opsporen van zulke projecten stimu
leren en steunen. 

3.11 
Op langere termijn moet vooral aandacht worden gegeven aan een 
betere afstemming van het onderwijs op de maatschappelijke moge
lijkheden en van het verwachtingspatroon van jongeren op de 
maatschappelijke realiteit. 

3.12 
Het onderwijs moet zich niet alleen richten op het aanleren van 
technische en intellectuele vaardigheden maar ook op het ontwik
kelen van capaciteiten die in een samenleving waarin de traditionele 
werkgelegenheid steeds beperkter zal worden, een zowel individueel 
als maatschappelijk zinvol bestaan mogelijk helpen maken. 

HOOFDSTUK4 

Sociaal-cultureel beleid, algemene inleiding 

Een van de voornaamste en tegelijk meest dringende problemen van 
sociaal-cultureel beleid is de noodzaak een stelsel van kostenbeheer
sing te ontwikkelen dat recht doet aan de specifieke aard en 
doeleinden van de activiteiten op dit gebied. De kern van dit 
probleem steekt in het feit, dat kosten en opbrengsten in deze sector 
niet op zo'n manier aan elkaar kunnen worden gekoppeld dat de 
netto-opbrengst (winst of verlies) kan dienen als een min of meer 
betrouwbare aanwijzing of indicator voor het nut van de geleverde 
diensten. 
Dit hangt nauw samen met het feit, dat het in deze sector (anders 
dan in de productiesector) primair gaat om waarden die niet kunnen 
worden voortgebracht, geconsumeerd en in omloop gebracht los van 
de daarbijbetrokken personen en hun persoonlijke verhoudingen. 
Pogingen om in deze sector een stelsel voor de beheersing van 
kosten en prijzen in te voeren dat een nabootsing is van het 
m~rktmechanisme, scheppen daarom het gevaar dat niet het maat
schappelijk nut waarom het te doen is, maar heel andere motieven 
en overwegingen uitmaken wat voor activiteiten wel en niet worden 
ontplooid, hoe zij worden verricht en welke omvang zij aannemen. 
Als men te sterk vaart op het kompas van het profijtbeginsel zal dat 
vooral in deze sector leiden tot schijndoelmatigheid. 
Deze bezwaren kleven o.a. aan stelsels van subsidiëring op basis van 
per verrichting of geleverd product vastgestelde tarieven. Het uit 
zich in exploitatievormen die zijn afgestemd op bedrijfseconomische 
doelmatigheid, maar die het maatschappelijk nut van de activiteiten 
verminderen of zelfs schade toebrengen. Voorbeelden hiervan zijn 
schaalvergrotingen om een betere kostendekking te bereiken in 
gevallen waarin kleinschaligheid gewenst is om de beoogde resul
taten te verkrijgen of omzetverhoging van de meest rendabele 
activiteiten terwijl beperking daarvan en uitbreiding van andere, 
bedrijfseconomisch gezien minder rendabele activiteiten gewenst is. 
Deze beïnvloeding van het gedrag van de subsidie-ontvanger heeft 
zijn spiegelbeeld aan de kant van de subsidiegever. Deze zal in het 
kader van een dergelijk subsidiestelsel vanuit zijn kostenbewakende 
verantwoo~delijkheid geneigd zijn de meest rendabele activiteiten en 
productie-eenheden (hospitalen, kindertehuizen, verpleeginrichtin
gen enz) het minst critisch te bezien en de minder zichzelf 
bedruipende scherper aan de tand te voelen. Dit werkt niet alleen 
maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen in de hand, het werkt 
ook verstarrend. Het staat nieuwe ontwikkelingen waarvan de kosten 
in het begin relatief groot en de baten nog onzeker zijn in de weg. 
Er is nog een derde nadelig effect aan verbonden. Dit houdt verband 
met het feit, dat verschillende maatschappelijk gezien nauw met 
elkaar samenhangende activiteiten uit verschillende begrotings
posten worden gefinancierd en het beheer daarvan veelal· aan 
verschillende departementen of verschillende afdelingen van een 
departement is opgedragen. Aangezien ieder van deze departemen
ten en departementale afdelingen in dit stelsel de neiging zal hebben 
dezelfde redenering te volgen, zullen activiteiten die een relatief 
groot beslag (zouden) leggen op de begroting van de één maar 
waarvan de effecten de behoefte aan de activiteiten van een ander 
zouden verminderen slechts weinig kans maken de voor hun 
ontwikkeling nodige subsidies te verkrijgen, ook al zouden zij 
maatschappelijk gezien het hoogste nut opleveren. 
Op basis van de heersende methodes van financiering en organisatie 
van activiteiten in de sociaal-culturele sector komen de curatieve en 
repressieve diensten en voorzieningen voortdurend het eerst en het 
meest aan bod, de positieve en preventieve gezondheids-, veligheids
en welzijnsdiensten en voorzieningen te weinig tot hun recht. Het 
eindeffect van dit alles is juist niet kostenbesparing, maar integen
deel kostenverhoging met een geringer maatschappelijk vei/igheids-, 
we/zijns- en gezondheidseffect dan in een andere opzet mogelijk zou 
zijn. 
Om al deze redenen is het dringend geboden de financiering en de 
organisatie van de sociale en culturele activiteiten in een andere 
vorm te gieten. De vorm die hiervoor het meest in aanmerking komt 
is die van subsidiëring op basis van begrotingen in het kader van 
regionalisatie, ondersteund door een centraal beheerde, maar regio-

17 



naai en Iocaal opgesplitste registratie van alle gegevens die voor een 
maatschappelijk gericht beleid noodzakelijk zijn en begeleid door 
centraal gepland meer gedecentraliseerd en onafbanketijk uitgevoerd 
onderzoek. Binnen iedere regio zal een zorgvuldige afweging moeten 
plaatsvinden tussen het bevorderen van pluriformiteit en coördinatie 
van de verschillende activiteiten. 
Pluriformiteit (evenals kleinschaligheid) is gewenst zowel ten be
hoeve van een zo groot mogelijke aansluiting bij de cliënten en hun 
behoeften als om een te grote afbankelijkheid van de cliënten van 
telkens één instelling of inrichting tegen te gaan. Zij is ook gewenst 
om de resultaten van verschillende werkvormen te kunnen vergelij
ken en flexibiliteit in de ontwikkeling te behouden. Het onderzoek 
zal moeten worden gebaseerd op vergelijking van de regionaal en 
intra-regionaal opgesplitste gegevens en beleidsondersteunend moe
ten zijn. Het moet dienen tot objectivering van de beleids- en 
besluitvorming. 
Ten behoeve van de hoogst noodzakelijke vernieuwingen en tot 
behoud van de nodige flexibiliteit moet bovendien structureel ruimte 
worden geschapen voor veldexperimenten op basis van projectfinan
ciering. De beschreven financierings- en organisatievorm past niet 
alleen beter bij de aard van de activiteiten waarom het hier gaat, de 
ervaring leert bovendien dat hij de motivering en het kosten- en 
verantwoordelijkheidsbesef in de lagere échelons helpt te vergroten. 
Z"wel ten behoeve daarvan als om de voorzieningen zo goed 
mogelijk af te stemmen op de maatschappelijke behoeften is het 
bovendien gewenst de besluitvorming te democratiseren door de 
betrokkenen (professionele en vrijwillige werkers en cliënten) locaal, 
regionaal en per instelling en inrichting daarin in te schakelen. 
Aangezien het niet mogelijk is een dergelijke fundamentele herstruc
turering in één klap te realiseren en evenmin om bij voorbaat aan te 
geven wat voor iedere activiteit op ieder échelon de meest geschikte 
vorm is, terwijl hervormingen dringend geboden zijn, moet zo 
spoedig mogelijk een begin worden gemaakt met de vorming van 
proefvelden en het uitvoeren van experimenten op projectbasis. De 
gelden die hiervoor en voor de begeleiding en het evaluerend onder
zoek nodig zijn moeten op de begroting worden gereserveerd. 
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HOOFDSTUKS 

Volksgezondheid 

5.1 
De zorg voor de gezondheid omvat 
-positieve zorg, die gericht is op het scheppen van gezonde 

levensomstandigheden, onder meer door middel van gezondheids
voorlichting, opvoeding, milieubescherming en veiligheidsmaat
regelen; 

-preventieve zorg, die uiteenvalt in primaire preventie, gericht op 
het voorkómen van ziekte en stoornissen en secundaire preventie, 
gericht op opsporing, vroegtijdige diagnostiek en behandeling; 

-curatieve activiteiten, gericht op genezing en het verlichten van 
blijvende gevolgen van ziekte en ongevallen. 

De toedeling van middelen en de organisatie van de gezondheidszorg 
moeten een optimale verhouding tussen deze drie aspecten van 
gezondheidszorg ten doel hebben. Op het ogenblik komen vooral de 
positieve en preventieve gezondheidszorg in beide opzichten tekort. 
Bovendien moet het accent worden verschoven van intramurale naar 
extramurale zorg. 

5.2 
Er moet een sluitend netwerk van gezondheidsvoorzieningen worden 
geschapen in nauwe samenhang met de maatschappelijke dienstver
lening, dat de positieve en preventieve gezondheidszorg versterkt en 
daardoor bijdraagt tot ontlasting van de curatieve gezondheidszoreg. 
Hiertoe moeten in de eerste plaats goed geïntegreerde eerste en 
tweedelijnsvoorzieningen worden opgebouwd. 

5.3 
Er moet een netwerk van wijkgezondheidscentra worden gevormd als 
basis voor de eerste lijnsgezondheidszorg. De oprichting van deze 
centra in proefvelden en het onderzoek naar hun functioneren moet 
verder worden gestimuleerd. 
In deze centra moet samenwerking mogelijk zijn en worden bevor
derd tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, vroedvrouwen, maat
schappelijk werkenden en tandartsen, ondersteund door apothekers, 
pastores en fysiotherapeuten enerzijds, de deskundigen van regio
nale gezondheidsdiensten anderzijds. 

5.4 
Ook de oprichting en het onderzoek naar het functioneren van 
regionale gezondheidsdiensten moet met kracht worden uitgebreid. 
Aan deze diensten moeten taken worden overgedragen van de _.. 
GGD's, de schoolgeneeskundige diensten, de bureaus voor geeste
lijke gezondheidszorg, de jeugdtandverzorging e.d. 

5.5 
De verzekeringsinstellingen dienen samen met de artsenorganisaties 
per regio een controle-instituut op te richten waarin zowel artsen als 
verzekeraars en vertegenwoordigers van cliënten zitting hebben. 
Deze instituten moeten niet alleen kwantitatieve maar vooral ook 
kwalitatieve controle uitoefenen op de artsenij. 

5.6 
De wijkgezondheidscentra en de regionale gezondheidsdiensten 
moeten de vorming van eerste-lijns teams van huisartsen, wijkver
pleegkundigen, maatschappelijk werkenden e.a. bevorderen en 
ondersteunen. 

5.7 
Er moet een tweede lijnsnel worden gevormd door de overheid op 
basis van behoeftenbepalingen. De ziekenhuizen zullen hun functies 
onderling per regio moeten verdelen en afbakenen. Onderzocht 
moet worden de vervanging van de huidige bestuursstructuur 
(gekenmerkt door volledige autonomie per inrichting) die niet meer 
voldoet, door een gemengd regionaal bestuur, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de overheid, de medewerkenden en de 
cliënten. Deze regionale besturen zouden tevens kunnen worden_. 
belast met bestuursverantwoordelijkheid voor de regionale gezond
heidsdiensten en de wijkgezondheidscentra. 



5.8 
Het gescheiden functioneren van psycho-sociale begeleiding en 
psychiatrische behandeling is ondoelmatig. Psychiatrische hulpver-

r. lening dient zoveel mogelijk te worden geboden door multidiscipli
naire teams. In een dergelijk team kunnen zitting hebben: de huisarts, 
een psychiater, een psycholoog, een sociaal-psychiatrisch verpleeg-
kundige en eventueel andere disciplines. De hulpverlening moet 
erop gericht zijn de patiënten/cliënten alleen bij uiterste noodzaak 
uit de samenleving te halen. De beslissing over opname van een 
patiënt zal moeten worden genomen door bovengenoemd team. Het 
team is tevens verantwoordelijk voor de continuïteit van de begelei
ding van de patiënt vóór, tijdens en na de opname. De psychiater zal 
ruime consultatieve mogelijkheden moeten bieden voor huisartsen. 

5.9 
Het onderzoekbeleid voor de gezondheidszorg moet worden gecen
traliseerd en versterkt. Het in verhouding tot het zuiver medisch 
onderzoek sterk verwaarloosde onderzoek naar organisatie- en 
managementvraagstukken in de gezondheidszorg moet in het bij
zonder ter hand worden genomen. Er moet daarom met spoed een 
onderzoekinstituut komen dat zich bezighoudt met vraagstukken op 
het gebied van organisatie, planning, evaluatie, personeelsvoorzie
ning, financiering, management en daarmee samenhangende proble
men in de gezondheidszorg. Dit instituut zou tevens kunnen worden 
belast met de begeleiding van de herstructureringsprojecten. Daar
naast verdient onderzoek naar de mogelijkheden voor effectieve 
preventie meer aandacht. 1 5.10 
Het verzamelen, opslaan en bewerken van alle gegevens met 
betrekking tot de gezondheidstoestand van de bevolking en de 
gezondheidszorg (die nu wordt uitgevoerd door teveel verschillende 
instituten waarvan de werkzaamheden niet op elkaar zijn betrokken) 
moet worden samengebracht in één nationaal instituut. 

5.11 
Het vestigingsbeleid en de vestigingsnormen van artsen moeten 
worden onderworpen aan een onderzoek op de vraag, of zij een goed 
evenwicht opleveren tussen de belangen van de gezondheidszorg en 
die van de artsen. 

5.12 
De vraag naar curatief-restauratieve tandheelkundige hulp zal in de 
naaste toekomst nog sterk toenemen. Hierdoor zal een nog ernstiger 

discrepantie tussen vraag en aanbod ontstaan die niet op korte 
termijn kan worden weggewerkt. In deze situatie moet worden 
overwogen om het verzorgingspakket voor volwassenen te beperken 
ten gunste van een werkelijk goede verzorging van de jeugd. Voorts 
moet worden onderzocht hoe door een actief vestigingsbeleid een 
betere spreiding van de beschikbare tandartsen kan worden bereikt. 
Voorkeur gaat uit naar integratie in wijkgezondheidscentra. 

5.13 
De mogelijkheden moeten worden onderzocht om een belangrijk 
deel van de dagelijkse werkzaamheden van de tandartsen te dele
geren aan medewerkers met een lager opleidingsniveau, in het 
bijzonder ten dienste van de georganiseerde verzorging van de jeugd. 

5.14 
De recrutering en opleiding van alle werkers in de gezondheidszorg 
moet als één complex ter hand worden genomen. De opleiding van 
verpleegkundigen moet worden losgemaakt van de instellingen. De 
A-, B- en Z-opleidingen moeten samen worden ondergebracht in 
scholen. Bij de opleiding van artsen moeten de niet-academische 
ziekenhuizen zoveel mogelijk worden ingeschakeld. 

5.15 
Naast de opleiding tot huisarts en tot klinisch specialist vraagt de 
opleiding tot sociaal-geneeskundige en de voorbereiding op leiding
gevende functies in de gezondheidszorg om een meer professionele 
aanpak. Deze opleidingen moeten worden geconcentreerd in een 
"School of Pubtic Health". 

5.16 
Taak en functie van de apotheker moeten opnieuw worden geformu
leerd met het oog op een betere geneesmiddelenvoorziening (in het 
bijzonder buiten de intramurale instituten). De apotheker zal nauwer 
moeten worden betrokken bij de behandeling van de patiënt. Mede 
daarom zal de apotheker een plaats moeten innemen in de wijkge
zondheidscentra. 

5.17 
Het inkomen van de apotheker moet worden ontkoppeld van de 
omzet van de apotheek in het kader van het totstandbrengen van een 
betere geneesmiddelenvoorziening. Het huidige stelsel heeft als 
onaanvaardbaar effect, dat de apotheker een "premie" ontvangt bij 
overconsumptie van geneesmiddelen, terwijl hij inkomen derft indien 
hij samen met de huisarts de overconsumptie weet in te dammen. 
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HOOFDSTUK6 

Onderwijs 
6.1 

In het onderwijs gaat het niet in de eerste plaats om het binnen een 
zo nauwkeurig mogelijk bepaalde tijd afleveren van een product met 
zo nauwkeurig mogelijk bepaalde eigenschappen. De primaire taak 
van het onderwijs is, gegeven bepaalde globale onderwijsdoelen, het 
in ieder mens aanwezige ontwikkelingsvermogen zoveel mogelijk te 
activeren en hem in staat te stellen zich overeenkomstig eigen aanleg 
te ontplooien. Uit dit hoofddoel vloeien enkele eisen voort, waaraan 
het onderwijs moet voldoen. 

6.2 
Het onderwijs moet zo worden ingericht, dat naarmate de leerling 
ouder wordt steeds meer wordt uitgegaan van zijn vermogen en 
fundamentele recht op zelfbepaling. Al in het funderend onderwijs 
moet het maken van keuzen uit bestaande alternatieven als grond
houding worden aangeleerd. Het secundaire onderwijs moet stoelen 
op het medekiezen van de eigen ontwikkelingsrichting en het 
meebepalen van de leerweg. In het tertiair onderwijs moet de lerende 
zich een specialisatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
eigen maken in confrontatie met zowel een wetenschappelijk als een 
maatschappelijk forum. 

I 6.3 
Het onderwijs moet zo zijn georganiseerd, dat ieder de mogelijkheid 
wordt geboden zijn leven lang te blijven leren. Dit leren moet zowel 
mogelijk zijn in werksituaties waarin men zich maatschappelijk waar 
maakt als in meer afgeschermde "school"-situaties. Het recht op 
humaan en zinvol werk en het recht op levenslang leren liggen in 
deze visie in elkaars verlengde. 

6.4 
Het ontwikkelen van de eigen vermogens is alleen mogelijk in 
wisselwerking met anderen. Het ontwikkelen van de eigen persoon
lijkheid is alleen mogelijk in het kader van persoonlijke relaties tot 
anderen met een min of meer du1,1rzaam karakter. Zowel primair als 
secundair en tertiair onderwijs moeten daarom niet alleen een 
aanbod van keuzemogelijkheden maar ook de vorming van groeps
verbanden tot grondslag hebben. De lerenden moet een thuisbasis 
worden geboden in de vorm van een stamgroep die de vervreemding 
tegengaat die wordt veroorzaakt door te vergaande individualisering 
en atomisering van het onderwijs. Dergelijke stamgroepen zijn tevens 
noodzakelijk voor het ontwikkelen van democratische vaardigheden 
als besluitvorming, zakelijk discussiëren, terugkoppeling van erva
ringen met anderen op het eigen functioneren en het ontwikkelen 
van gevoelens van gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

6.5 
De leerplicht van minderjarigen berust op de verantwoordelijkheid 
van ouders en van de maatschappij in haar geheel voor de 
ontwikkeling van kinderen naar hun eigen mogelijkheden in het 
kader van wat de maatschappij te bieden heeft. Die verantwoorde
lijkheid gaat slechts zover als de ontwikkeling van het kind dit eist. 
Op grond hiervan en in het licht van de wenselijkheid een getrapte 
overgang in te voeren van minderjarigheid naar volle meerderjarig
heid dient de leerplicht te eindigen op 16 jaar en te worden gevolgd 
door een in principe onbeperkt leerrecht tot 18 jaar. 

6.6 
Het onderwijs moet meer worden gespreid over het hele leven in 
plaats van te worden geconcentreerd in de eerste levensfase zoals nu 
het geval is. 
Aan ieder moet een recht worden toegekend om telkens na een 
aantal arbeidsjaren onderwijs te genieten. Het vervullen van onbe
taalde bestuursfuncties van verenigingen e.d. dient hiervoor afzon
derlijk (b.v. door middel van een puntenstelsel) te worden meeg.eteld. 

6.7 
De toelating tot voortgezet onderwijs na de 18-jarige leeftijd moet 
niet uitsluitend afhankelijk zijn van selectie door loting, schoolpres
taties en/of examenresultaten. Zij die een aantal jaren een arbeids
prestatie hebben geleverd dienen op grond daarvan te worden toe
gelaten tot voortgezet onderwijs. de effecten hiervan zullen zijn: 
-een billijkere verdeling van onderwijskansen, 
-een betere beroeps- en onderwijskeuze, 
-verhoging van de studiemotivatie, 
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-meer inzicht bij de student in wat voor zijn werk en algemeen 
maatschappelijk relevant is. 

De aldus veranderde instelling van de studenten zal bovendien zijn -
weerslag hebben op de docenten en op het onderwijs en ertoe 
bijdragen dat dit beter wordt afgestemd op de maatschappetijkè 
realiteit en behoeften. 

6.8 
Onderwijsvernieuwing moet worden voltrokken op grond van ver
worven ervaringen en door ervaring getoetste inzichten. Organisato
rische hervormingen moeten zorgvuldig worden voorbereid en reke
ning houdend met hun mogelijk ontwrichtende effecten worden 
ingevoerd. Zij moeten tijdens de invoering met zorg worden begeleid. 
Hun resultaten moeten nauwkeurig worden geëvalueerd. 

6.9 
De experimenten met de middenschool moeten worden voortgezet 
en nauwkeurig worden geëvalueerd. D'66 zal er op toezien dat hun 
evaluatie niet door partijpolitieke motieven wordt gekleurd. 



I 

1 

1 

HOOFDSTUK7 

Buitenlands beleid 

Inleiding 

Het buitenlands beleid van Nederland speelt zich hoofdzakelijk af op 
drie gescheiden gebieden: de Oost-West verhouding, de Noord-Zuid 
relatie en de Europese integratie. Vooral door de sterk toegenomen 
interdependentie tussen deze gebieden is deze scheiding niet langer 
houdbaar. 
Het is nodig één centrale conceptie te ontwikkelen die meer 
samenhang kan brengen in ons buitenlands beleid. Deze conceptie 
moet gebaseerd zijn op de voortschrijdende Europese eenwording. 
Niet alleen neemt deze al een steeds grotere plaats in onze 
buitenlandse politiek in, maar zij biedt ook de beste mogelijkheid tot 
het aanpakken van een aantal voor ons belangrijke politieke 
problemen, zowel op het binnenlandse als op het buitenlandse vlak. 
Een progressief binnenlands beleid zoals D'66 zich dat voorstelt is 
niet mogelijk zonder de totstandkoming van een democratisch 
Europa. 

Met slechts nationale middelen is het onmogelijk de economische 
crisis te bestrijden, onze industrie te herstructureren, een effectief 
regionaal beleid te ontwikkelen, de monetaire onrust tegen te gaan, 
de multinationals te beheersen, etc. Hoewel een aantal van deze 
problemen op wereldschaal speelt, ontbreekt een mondiaal kader om 
hen gemeenschappelijk op te lossen. Het Europees kader is voorals
nog het meest effectieve en geschikte. 
Wij zijn van mening dat de gemeenschappelijke wortels van het vrije 
Europa voldoende sterk zijn om uiteindelijk te komen tot een 
politieke gemeenschap, waarin ook plaats is voor onze idealen. 
Ook in het licht van onze opvattingen over een rechtvaardiger 
internationale samenleving is de Europese eenwording essentieel. 
Uiteraard dient Europese samenwerking niet tot een gerichtheid 
naar binnen te leiden, maar juist eeq bijdrage te leveren aan op 
wereldschaal spelende problemen. 
Europa kan een bijzondere rol spelen bij de ontwikkeling van de 
Derde Wereld, al was het maar ten gevolge van de nauwe econo
mische band tussen West-Europa en de Derde Wereld, die van elkaar 
afhankelijk zijn voor afzetmarkten en grondstoffen. Nederland zal 
op zichzelf geen rol van betekenis kunnen spelen bij het bereiken 
van een 'nieuw internationale economische orde'. Het gaat n.l. om 
de z.g. 'structurele ontwikkelingsproblematiek' - verbetering van 
export-opbrengsten, toegang tot de markten, versterking van de 
koopkracht. De EG speelt in de onderhandelingen hierover als het 
grootste handelsblok ter wereld een centrale rol. De derde wereld
landen koesteren dan ook grote verwachtingen van de Negen. 
Een aanvaardbare en evenwichtige ontspanning, noodzakelijk om de 
bewapeningswedloop te beteugelen, is alleen mogelijk zolang de 
NAVO geloofwaardig blijft. Door Europese defensiesamenwerking 
zullen zowel kostenbesparingen als effectiviteitsverhogingen bereikt 
kunnen worden, hetgeen zal bijdragen tot de versterking van de 
NAVO en de binnenlandse bereidheid deie te ondersteunen. 
Er is ook een negatieve overweging. Europese desintegratie, veroor
zaakt door stilstand in het integratieproces, is voor een land als 
Nederland dat zozeer afhankelijk is van andere landen, onaanvaard
baar. Onze afhankelijkheid, in economisch en militair opzicht, zowel 
van Bonn als van Washington zou er groter door worden. Het 
resultaat zou zijn afhankelijkheid zonder medezeggenschap. De 
Nederlandse buitenlandse politiek zou verworden tot een met 
ethische sluiersomweven onmachtspolitiek. 
De Europese eenwording zal een langdurige en moeilijke zaak zijn, 
die waarschijnlijk niet vóór de eeuwwisseling zal kunnen worden 
afgesloten. Dit betekent niet dat de noodzaak tot eenwording minder 
is, maar dat de uitdaging groter is. 

Vrede en conflict 

~ Verstoring en bedreiging van de vrede in de wereld vinden meestal 
l hun oorsprong in locale conflictsituaties, waarin vervolgens grotere 

mogendheden worden gemengd. 

De locale connieten ontstaan, wanneer naar het gevoel van perso
nen, groepen of volken inbreuk wordt gemaakt op bepaalde, 
belangrijke beginselen: het respect voor de rechten van de mens, de 
zelfbeschikking, kortom de gerechtigheid. 

Het vestigen of herstellen van duurzame vrede zal daarom steeds 
gebaseerd moeten zijn op gerechtigheid; is dit niet het geval, dan zal 
de vrede wortelen in overmacht, dus in feite in geweld; een basis die 
de kiem van de eigen vernietiging in zich draagt. Gerechtigheid is de 
fundering van de vrede en van de veiligheid. 

Bij het bepalen van zijn standpunt tegenover actuele politieke 
problemen in de wereld zal D'66 zich laten leiden door een streven 
naar gerechtigheid. In principe zal daarbij het gebruik van -ook 
structureel-geweld worden afgewezen. 

Wij beseffen dat deze formule geen kant-en-klare oplossing biedt 
voor alle bestaande problemen. De realiteit bevat machtselementen 
waarmee het beleid, wil het verantwoord zijn, rekening moet houden. 

D'66 houdt evenwel staande dat in geval van verwaarlozing van de 
gerechtigheid bij het zoeken naar oplossingen van conflicten de 
resultaten niet anders zullen zijn dan schijnoplossingen, die wel de 
symptomen maar niet de oorzaken raken, en die zelfs op de korte 
termijn van twijfelachtige waarde zijn. 

Dit geldt zowel voor bijvoorbeeld Zuidelijk Afrika en het Midden 
Oosten, als ook voor die gevallen waar inbreuk op de gerechtigheid 
nog niet tot acute internationale confrontatie heeft geleid. 

Europese integratie 
De verdere Europese integratie zal naar buiten toe gericht moeten 
worden op de volgende doelstellingen: 
-bevorderen van de wereldvrede en de internationale rechtsorde; 
-bijdragen tot een rechtvaardiger welvaartsverdeling in de wereld; 
-verzekeren van de gemeenschappelijke veiligheid met inacht-

neming van het Atalantisch kader. 

Intern zullen de volgende doelstellingen moeten worden nagestreefd: 
-versterking van de Gemeenschappen door uitbreiding van de 

bevoegdheden van het Europese Parlement en de Europese 
Commissie. Uitbreiding van bestuurlijke bevoegdheden op Euro
pees niveau moet gepaard gaan met parallelle uitbreiding van de 
bevoegdheden van het binnenkort rechtstreeks te kiezen Euro
pees Parlement. Slechts op die wijze is te voorkomen dat samen
werking in Europa tot een versterking van de Europese bureau
cratie en een verschraling van de nationale democratie leidt. 

-'vermenselijking' van de Gemeenschappen door: 
solidariteit met sociaal en economisch zwakken, zowel binnen als 
buiten de Gemeenschapslanden, o.a. door het aanpakken van het 
werkloosheidsprobleem en een evenwichtiger verdeling van de 
welvaart binnen de Gemeenschap; 
de verbetering van de kwaliteit van het bestaan, o.a. door de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu en het rationeel 
beheer van de natuurlijke hulpbronnen. 

- decentralistie. 
Evenals bepaalde bevoegdheden collectief op Europees niveau 
zullen moeten worden uitgeoefend, zal er ook voor gezorgd 
moeten worden dat niet meer bevoegdheden centraal worden 
uitgeoefend dan werkelijk noodzakelijk is. Waar mogelijk zullen 
nationale bevoegdheden via de Gemeenschappen zelfs moeten 
worden overgedragen aan regionale organen. Een dergelijke 
benaderingswijze kan bijdragen tot een grotere herkenbaarheid 
van het gevoerde beleid voor de individuele burger. 

Als concrete beleidspunten gelden: 

I. Externe betrekkingen. 

De samenhang en verdere ontwikkeling van het intern beleid 
dwingen tot intensivering van de samenwerking binnen de Ge-
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meenschappen op het gebied van externe betrekkingen. Daar
naast heeft ook effectieve druk van buiten in het verleden reeds 
geleid tot gemeenschappelijk optreden van de Negen. 

Voor de verdere uitbouw van een gemeenschappelijk optreden 
naar buiten kunnen die terreinen dienen die het dichtst aanliggen 
tegen de huidige activiteiten van de Gemeenschap. 
In territoriaal opzicht betekent dit dat die gebieden prioriteit 
krijgen die in de geografische nabijheid van de Gemeenschap 
liggen (Oost-Europa, Midden Oosten in het kader van de Euro
Arabische dialoog) en landen die een groot belang voor Europa 
vertegenwoordigen (zoals de VS). 

Daarnaast moeten de betrekkingen met de ontwikkelingslanden 
worden uitgebouwd via een in toenemende mate Europees struc
tureel ontwikkelingsbeleid (b.v. handelspolitiek, landbouw, grond
stoffen, overdracht van technologie). Een afzonderlijk Nederlands 
beleid terzake zou in het algemeen ineffectief zijn en is daarom 
ongewenst. 

2. Nieuwe leden 

Europese landen met een democratische structuur zoals Grieken
land en Portugal, en in de toekomst hopelijk Spanje, moeten 
worden toegelaten tot de Gemeenschappen, zowel om de demo
cratie in deze landen te ondersteunen als ook uit solidariteit. 
Solidariteit kan niet gereserveerd worden voor Derde Wereld
landen, maar moet zich tevens uitstrekken tot achtergebleven 
landen en regio's in Europa. 

3. Economische, monetaire en sociale samenwerking 

Hoewel het bereiken van een economische en monetaire unie op 
korte termijn niet te verwezenlijken lijkt, moet een dergelijke unie 
als doelstelling volledig gehandhaafd blijven. Essentieel daarbij is 
dat op Europees niveau bevoegdheden en instrumenten geschapen 
worden die het voeren van een geïntegreerd sociaal en econo
misch beleid mogelijk maken. De lid-Staten zullen bindende 
verplichtingen moeten aangaan, met betrekking tot beleidselemen
ten die de macro-economische situatie van de lid-Staten beïnvloe
den, zoals de begrotingstekorten en de financiering daarvan, het 
stijgingstempo van de collectieve lasten, de liquiditeitscreatie, 
reglementering van het kapitaalverkeer binnen de Gemeenschap 
en het externe monetaire beleid. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat de inkomens- en productiviteits
ontwikkeling in de lid-Staten geleidelijk aan voldoende parallel zal 
verlopen, zodat op den duur het instrument van de wisselkoers
aanpassing gemist kan worden. Hiervoor is een communautaire 
coördinatie van het inkomensbeleid in ieder geval noodzakelijk. 
Het economisch structuurbeleid (en met name het industriebeleid) 
zal in de verschillende lid-Staten moeten worden afgestemd op het 
verminderen van de onderlinge structuurverschillen. Daarnaast 
zullen inkomensoverdrachten tussen de lid-Staten moeten bij
dragen tot het ombuigen van tijdelijke of blijvende structuurver
schillen. Het zal nodig zijn nieuwe credietverleningen aan duide
lijke economische en monetaire voorwaarden te binden. 
Het sociaal beleid (sociale minimumnormen, werkgelegenheids
beleid, medezeggenschap), het regionaal beleid, het milieubeleid 
en het energiebeleid zullen geïntensiveerd moeten worden. 

4. Versterking en democratisering 

De democratisering van de besluitvorming dient centraal te staan. 
Van een rechtstreeks gekozen Europees parlement mag een 
toenemende druk verwacht worden voor een uitbreiding van zijn 
budgettaire en wetgevende bevoegdheden. 
De unanimiteitsregel die de facto voor bijna alle besluiten van de 
Raad van Ministers geldt moet vervangen worden door besluit
vorming bij meerderheid waar dat door het Verdrag van Rome 
bepaald wordt. 
Versterking van de Europese Commissie is eveneens essentieel. 
Deze kan vooral worden bereikt door het goedkeuren door het 
Europese Parlement van de benoeming van de voorzitter en hei 
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programma van de Commissie. De rol van de Europese Raad van 
regeringsleiders moet beperkt blijven tot die van arbiter in 
belangrijke geschilpunten. 

De Oost-West verhouding en de Veiligheid 

1 n een situatie van strategische pariteit tussen Oost en West is de enig 
aanvaardbare politiek die van ontspanning; d.w.z. van vermijding van 
gewapend conniet en zoeken naar een stabiele, geleidelijk minder 
antagonistisch wordende verhouding. 
Binnen het geheel van deze Oost-Westverhouding kan Europa een 
belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de stabiliteit en de 
kwaliteit van de relatie en bij de bescherming van de rechten van de 
mens in de totalitair geregeerde staten. 
Voorwaarde voor zo'n rol is een voldoende mate van Westeuropese 
samenwerking, en een regionaal, conventioneel machtsevenwicht. 
Op voorzienbare termijn bestaat geen mogelijkheid tot een radicale 
doorbreking van de confrontatie tussen Oost en West door het 
instellen van een 'collectief veiligheidssysteem'. 
Het is daarom beter zijn energie te besteden aan geleidelijke 
verbetering van de verhouding zoals die nu bestaat. 

I. De ideologische tegenstelling 

Bij het verschil tussen Oost en West gaat het om de tegenstelling -""" 
tussen gesloten systemen die berusten op een bepaalde ideologie 
enerzijds en anderzijds om pluralistische, onderling tamelijk sterk 
verschillende samenlevingsvormen, die niet op één ideologie zijn 
gebaseerd doch die uitgaan van de in vrijheid tot uitdrukking 
gebrachte keuze van de staatsburgers. 
De ideologische tegenstelling tussen Oost en West is dan ook niet 
die tussen 'communisme' en 'kapitalisme'. Voor de Europeanen 
heeft het daarom geen zin om zich door het communistische blok 
een 'ideologische strijJ te laten opdringen. De West-Europese 
landen streven niet naar een herstel van het 'kapitalisme' in Oost 
Europa, zoals de USSR nog wel zegt te streven naar de eindover
winning van het marxisme. 
Europa moet tegenover de 'ideologische strijd' een beleid stellen 
van openheid en tolerantie, gebaseerd op vertrouwen in de kracht 
van de democratie. 
Er behoeft geen overtrokken vrees te bestaan voor een zekere 
invloed van een communistische partij op een Westeuropese 
regering als deze op democratische manier tot stand is gekomen 
(wat dat betreft moet er een duidelijk onderscheid worden 
gemaakt tussen de zuiver ideologische component en die van de 
machtsuitbreiding van de USSR waarvoor de ideologische wed
ijver een dekmantel kan vormen). 
Wel moet deelname van communisten aan Westeuropese rege- "..,.,._ 
ringen worden afgewezen als mocht blijken dat zij ofwel door 
ondemocratische middelen proberen hun positie te versterken of 
te bestendigen, ofwel zich weigeren terug te trekken wanneer dit 
op grond van de democratische spelregels zou moeten gebeuren. 
Houden de communisten zich echter aan deze spelregels, dan kan 
hun bijdrage aan de oplossing van de problemen van deze tijd 
worden verwelkomd, evenals hun bijdrage aan een geleidelijke 
democratisering van de communistische beweging. 
In een redelijke wedijver tussen de Oostelijke en Westelijke 
opvattingen over maatschappij en organisatie zal moeten blijken 
hoe de antwoorden kunnen worden gegeven op de grote proble
men waarmee Europa en de wereld worden geconfronteerd. Noch 
het klassieke kapitalisme, noch ook het gecentraliseerde en nog 
steeds op economische groei geconcentreerde communisme is 
daartoe in staat. 

2. De mensenrechten 

Werkelijk stabiele verhoudingen in Europa die niet berusten op 
een absoluut machtsoverwicht van een van beide supermachten 
zijn alleen mogelijk als de bevolkingen in voldoende mate tevreden 
zijn met hun regeringen. 
Dit zal het geval zijn als omgekeerd deze regeringen de individuele 
rechten respecteren van hun onderdanen, bekend als de Rechten 
van de Mens. 
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Niet alleen om ideële, doch ook om praktisch-politieke redenen 

zal daarom Nederland met zijn Europese partners al het mogelijke 
moeten doen om de eerbiediging van de rechten van de mens te 
bevorderen. 
Ook bij de voortzetting van de multilaterale dialoog, begonnen in 
de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(CVSE) dient aan de naleving van de mensenrechten de nodige 
aandacht te worden besteed. Voor Nederland en zijn partners 
moet dit een belangrijk criterium zijn bij de beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van de Slotakte door de andere CVSE-staten. 

3. Vertrouwen en openheid 

Vertrouwen tussen staten is een uitvloeisel van opgedane erva
ringen,meer dan iets wat op zichzelf kan worden gecreëerd. Toch 
moet al het mogelijke gedaan worden om onnodig wantrouwen te 
vermijden, en het ontstaan van vertrouwen te bevorderen. 
Het is vooral met dat doel voor ogen dat Nederland samen met 
zijn Europese partners moet blijven streven naar een groeiende 
openheid tussen Oost en West. Alleen als de bestaande hindernis
sen voor persoonlijk contact en kennisname van informatie uit 
andere landen worden weggenomen zal wederzijds vertrouwen op 
een hechte basis kunnen worden gebouwd. 

4. Militaire Oost-Westverhouding 

A. Uitgangspunt 
De defensie-inspanning van Nederland, Europa en de NAVO zal 
nimmer gericht zijn op het winnen van een oorlog; zij heeft het 
voorkomen van gewapende connieten tot doel. Daarnaast zal een 
voldoende defensie-inspanning noodzakelijk zijn om politieke 
pressie van andere staten of groepen van staten tegen te gaan. 

8. Macht en invloed 
Een land van de grootte van Nederland denkt, als het om macht 
gaat, eerder in termen van evenwicht dan van overwicht. Voor de 
Oost-Westverhouding houdt dit in dat wij niet terugverlangen naar 
de tijd dat de NAVO dankzij een nucleair monopolie een duidelijke 
positie had van grotere militaire kracht dan het Warschau-Pakt. 
Het betekent ook dat een situatie waarin het overwicht zou 
doorslaan naar de andere zijde als ongewenst en gevaarlijk wordt 
aangevoeld. 
Daarnaast is de defensie van een land één van de factoren die zijn 
politieke gewicht bepalen. 
Wil Nederland in EEG en NAVO, en mede daardoor in de wereld 
een rol kunnen spelen- een rol die het, gezien de geprononceerde 
gedachten die hier bestaan op politiek en moreel gebied, ook 
ambieert- dan zal het er zich van bewust moeten zijn dat zijn 
defensie-inspanning hierbij mede bepalend is. 

J 
C. Defensie en ontwapening 

' Een effectief veiligheidsbeleid kan slechts gevoerd worden wan
neer aandacht wordt gegeven zowel aan de militair-strategische 
realiteit als aan de ontwapeningsgedachte. De wens om de 
vernietigingswapens uit te bannen zal moeten worden getoetst aan 
de mogelijkheden die de militaire situatie daartoe geeft, terwijl 
anderzijds iedere militaire activiteit uiterst critisch moet worden 
bezien tegen de achtergrond van het streven naar zo groot 
mogelijke ontwapeninr;. 
In de afgelopen jaren is tussen de supermachten VS en USSR een 
strategisch evenwicht ontstaan, in die zin dat zij ieder punt van 
elkaars grondgebied met kernwapens kunnen treffen; ook als 
antwoord op een aanval van de andere zijde. Dit betekent dat elk 
van beiden de uiterste omzichtigheid zal betrachten bij het in gang 
zetten van een escalatieproces dat zou kunnen leiden tot het 
gebruiken van de 'strategische' kernwapens. Zulk een proces zou 
met name op gang kunnen komen bij het als eerste inzetten van 
ook kleinere ('tactische') kernwapens. 
Daar komt nog bij dat de gevolgen voor Europa van een nucleair 
connict, ook als dat zich zou beperken tot het tactische niveau, 
verschrikkelijk zouden zijn. Daarom kan thans in een locale of 
regionale situatie waarin de ene partij een conventioneel en de 
andere een tactisch nucleair overwicht heeft, niet meer worden l egsproken van een politiek relevant evenwicht van krachten. 

Een partij die zich conventioneel duielijk in het nadeel voelt. 
zeker als hij door de conventionele strijdkrachten in korte tijd 
onder de voet zou kunnen worden gelopen, zal gevoelig worden 
voor politieke druk van de andere partij. 
Een concreet beleid, gericht op verdere terugdringing van kern
wapens, kan slechts bestaan in het vestigen en bestendigen van 
een evenwichtstoestand op conventioneel niveau, die de mogelijke 
verleiding wegneemt om door snelle, geconcentreerde actie poli
tieke winst te behalen, met alle onberekenbare gevolgen van dien. 

D. Europese aspecten 
Zolang er van een conventioneel overwicht aan WP-zijde sprake 
is, zal eenzijdige ontwapening niet verantwoord zijn. Indien dat 
overwicht toeneemt dan kan een zekere mate van versterking van 
de eigen bewapening noodzakelijk worden. 
Er moet met vergrote inspanning en verbeeldingskracht worden 
gestreefd naar regionale afspraken over ontwapening die een 
stabiele en controleerbare evenwichtstoestand teweeg brengen. 
De Europeanen dienen er voor te zorgen dat zij kunnen vertrou
wen op eigen conventionele kracht om de theoretische mogelijk
heid van een aanval, en daarmee de praktische mogelijkheid van 
politieke druk, zo veel mogelijk te beperken. Dat een samen
werkend, en liefst geïntegreerd Europa dit niet alleen veel beter 
doch ook veel goedkoper zal kunnen doen dan in los verband 
opererende staten spreekt vanzelf. Een hechte Europese samen
werking, ook op het gebied van de defensie is daarom noodzake
lijk. 
De bereidheid van de VS om deel te nemen in de verdediging van 
Europa kan door een effectieve, gezamenlijke Europese defensie
inspanning slechts worden vergroot. 
Een Europees kernwapen zou slechts noodzakelijk kunnen worden 
indien, tegelijkertijd, het conventioneel overwicht aan WP-zijde 
een beslissend karakter zou krijgen, en de nucleaire garantie van 
de VS zijn geloofwaardigheid, en daardoor zijn afschrikkings
kracht zou verliezen. Alleen in zo'n geval zou immers denkbaar 
zijn dat in bepaalde omstandigheden de USSR als eerste gebruik 
zou maken van kernwapens tegen Europa. 

5. Europese defensie-samenwerking. 

Verdergaande samenwerking op defensiegebied tussen de Euro
pese NA VO-Ianden is vooral van belang in verband met de 
potentieel sterk kostenbesparende effecten. Met name op de 
gebieden van meer concrete projecten, zoals de aanschaf en 
productie van materieel (industriebeleid), research en develop
ment, logistiek e.d. liggen voor een specifiek Europese benadering 
grote persepctieven. De totale Europese integratie op het gebied 
van defensie kan en mag niet vooruitlopen op de algemene 
politieke overeenstemming over de doelstellingen van het beleid. 
Toch bestaat binnen de reeds nu algemeen aanvaarde doelstellin
gen een grote marge voor een gezamenlijke aanpak en uitwerking. 
Aan dergelijke samenwerkingsvormen dient een hoge prioriteit te 
worden toegekend, zodat resultaten kunnen worden geboekt, die 
bijdragen tot een politieke sfeer waarin op openhartige wijze kan 
worden gesproken over een mogelijke ruil van taken tussen 
Europese landen. 
Het uiteindelijke doel van een verdergaande Europese defensie
samenwerking is het versterken van de Europese component van 
de NAVO, zonder afbreuk te doen aan het principe van bond
genootschappelijke samenwerking. 

Ontwikkelingssamenwerking 

1.1 Algemeen 
Ook Nederland kende lange tijd een kleine groep zeer rijken en 
een grote groep armen. Via inkomensoverdracht is in de laatste 
veertig jaar niet alleen de welvaart voor allen toegenomen, maar 
ook het welzijn. De lijn wordt nu doorgetrokken naar het 
mondiale vlak: ook hier moet spreiding van kennis, macht en 
inkomen geleidelijk aan verwerkelijkt worden. 
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1.2 De spreiding van de welvaart zal gericht moeten zijn op de 
wezenlijke behoeften van de ontwikkelingslanden. Er zal naar 
gestreefd moeten worden de bevolkingen in de ontwikkelingslan-
den hun ontwikkelingsproces zoveel mogelijk zelf te doen 
bepalen, waardoor een grotere garantie bestaat voor behoud van 
hun eigen culturele waarden (self-reliance ook in sociaal en 
cultureel opzicht). 

1.3 Hierbij moet allereerst aandacht worden besteed aan de elemen
taire levensbehoeften voor de allerarmste groepen waar ook ter 
wereld. (Onder deze elementaire levensbehoeften wordt niet 
alleen verstaan de basisconsumptiegoederen, maar ook de moge
lijkheid om arbeid te verrichten, recht op gemeenschapsdienst
verlening en participatie in de maatschappij.) Daarnaast moeten, 
om een mondiale inkomensverdeling tot stand te brengen, 
structurele hervormingen in de internationale betrekkingen wor
den aangebracht die een zodanige internationale arbeidsverhou
ding tot stand brengen dat die op herverdeling van Welvaart 
gericht wordt. 

2.1 Een verheffing van de levensomstandigheden van de armste 
groepen in de ontwikkelingslanden hangt in de eerste plaats af 
van het binnen deze landen gevoerde beleid. 
Rijke landen kunnen zo'n beleid ondersteunen met financiële en 
technische hulp die het westen kan verschaffen. Ook de hulpver
lening via het VN-systeem moet zich in toenemende mate gaan 
richten op de armste bevolkingsgroepen. 

3.1 In de komende vijf jaren zal de internationale financiële- hulp
stroom zich vooral moeten richten op de armste ontwikkelings
landen, c.q. projecten ten gunste van de armste groepen. 
De ontwikkelingslanden met een hoger inkomen per hoofd zijn 
vooral gebaat bij een herstructurering van de Internationale 
Economische orde. 

3.2 De huidige omvang van de Nederlandse ontwikkelingshulp van 
1.25% van het BNP dient als een minimum bijdrage daaraan te 
worden beschouwd. Gezien de te verwachten geringere groei van 
het nationale inkomen dient met kracht een zuivering van 
begrotingsposten die onder het zgn. ontwikkelingsplafond vallen 
te worden nagestreefd, opdat per 1980 de niet onder de officiële 
definitie vallende doch wel aan het plafond toegerekende begro
tingsposten tot een minimum worden teruggebracht. In het 
Nederlandse beleid dient prioriteit te liggenop-multilaterale en 
bilaterale- financiële hulp op voorwaarden gedifferentieerd 
naar de behoeften van de ontvangende landen. Technische hulp 
dient deze te ondersteunen. 

4.1 Nederland moet zich in de komende jaren inzetten om een 
Nieuwe Internationale Economische orde tot stand te brengen. 
Dit zal in de eerste plaats moeten gebeuren in samenwerking met 
de EG-partners, juist omdat de Europese Gemeenschap als één 
van de grote handelsblokken in de wereld, een doorslaggevende 
rol kan spelen bij het tot stand brengen van een Nieuwe 
Internationale Economische Orde. 
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Op korte termijn reeds kunnen enkele onderdelen van de NIEO 

worden uitgewerkt. Hierbij wordt gedacht aan uitvoering van 
maatregelen ter stabilisering van de grondstoffenprijzen, zoals 
voorgesteld in het Geïntegreerd Programma van de UNCTAD""' 
(VN Raad voor Handel en Ontwikkeling), industriële herstructu
rering en wijzigingen in de internationale monetaire verhou
dingen. 

De Verenigde Na ties 

Over talloze wereldwijde vraagstukken, met name op economisch 
gebied (bevolking, milieu, voedsel, handel, industrialisatie, energie, 
werkgelegenheid) is het internationale overleg -vooral ook in het 
kader van de VN- gedurende de afgelopen jaren sterk geïntensi
veerd. Dit is een uitvloeisel van de erkenning dat de problemen van 
onze tijd grensoverschrijdend en sterk onderling samenhangend zijn 
en een internationale aanpak vereisen. 

[)e organisatie van de Verenigde Naties als wereldwijd samenwer
bngsinstrument heeft door de intensivering van het internationale 
0verleg nieuwe taken en inho.ud gekregen. 
,'ersterking der VN door rrV(Îdel van ingrijpende veranderingen in het 
Handvest moet op praktis~he gronden worden uitgesloten, maar ook 
onwenselijk worden geacht. De noodzaak daarvoor is minder urgent 
dan soms wel wordt gesteld. Waar het om gaat -ook bij het 
functioneren van de VN- is de politieke bereidheid tot concrete en
internationale samenwerking. Organisaties en structuren zijn de 
instrumenten daarvoor en de vlucht in nieuwe organisaties en 
overlegstructuren mag geen dekmantel zijn voor een gebrek aan 
politieke wil. 

Dit neemt niet weg dat aanpassingen in de werkwijze van de VN, wat 
betreft de in de afgelopen jaren sterk expanderende economische en 
sociale sectoren wel op korte termijn gewenst zijn. Het instrumenta
rium moet daarbij speciaal gericht worden op de totstandkoming van 
een nieuwe internationale economische orde. In de nabije toekomst 
lijken met name op het gebied van de handel en financieeVmonetaire 
problemen institutionele hervormingen nodig, die het ontoereikende 
huidige beleidsinstrumentarium aanvullen. Voorts zal het VN
systeem meer dan voorheen rekening moeten houden met nieuwe 
samenwerkingsvormen die zich de laatste jaren op regionaal en 
interregionaal niveau hebben ontwikkeld. 

In dit verband zal de samenwerking tussen de ontwikkelingslanden 
van de Groep van 77 en de Niet-Gebonden Landen van grote 
betekenis kunnen zijn. Deze is immers gericht op gebruikmaking van 
de VN als democratisch overlegorgaan tussen ontwikkelde, ontwikke
lings-en socialistische landen. 

De rol die de VN in conflicten kan spelen, is grotendeels afhankelijk 
van de politieke realiteit van de dag. Overschatting van haar 
mogelijkheden is even onjuist als de onderschatting daarvan. De 
politieke realiteit is afhankelijk van de politieke wil van de afzonder
lijke leden van de VN. 



Van de penningmeester 

De leden van de politieke partij Democraten '66 die 
tot op heden nog niet aan hun contributieverplichting 
voor 1976 hebben voldaan, worden daar thans toe 
uitgenodigd. 
Betalingen kunnen geschieden door overschrijving op 
postgiro 147.77.77 ten name van de penningmeester 
van D'66, Postbus 1966 te Amsterdam. 
Betaling kan eveneens plaats vinden door gebruik te 
maken van de bijgevoegde acceptgirokaart onder ver
melding van lid, aanhanger, belangstellende of dona
teur. 
Adreswijzigingen te zenden aan D'66 postbus 1966 
Amsterdam. · 

Wilt U op het congres van Uw lidmaatschapsrechten 
gebruik maken dan doet U er goed aan zo snel mogelijk 
aan Uw contributieplicht te voldoen. 

CONTRIBUTIEREGELING 1976 

Minimum contributie f 55,00 per jaar 
Inkomens boven f 40.000 f 110,00 per jaar 
I Jongeren tot 21 jaar en studenten f 15,00 per jaar 
Gezinsleden betalen de helft van bovengenoemde be
dragen. 
Aanhangers, belangstellenden en donateurs minimaal 
f 10,00 per jaar. 

De. penningmeester kan op schriftelijk verzoek op 
bovengenoemde bedragen ontheffing verlenen. 

E.F. Maas, penningmeester 

Mutaties in het Hoofdbestuur 

De A.L.V. zal enkele nieuwe leden in het dagelijks 
bestuur van de partij moeten kiezen: 

Jan ter Brink treedt af als voorzitter (is kandidaat 
voor het vice-voorzitterschap), 

Jan Glastra van Loon treedt af als vice-voorzitter (is 
kandidaat voor het voorzitterschap), 

I 
Ila Schoutsen treedt af als penningmeester (in feite is 

Ila al enige tijd afgetreden; in haar plaats is Erno Maas 
door het Hoofdbestuur benoemd als penningmeester; 

Aanmeldingsformulier 

Voor een functie in het hoofdbestuur van de Politieke Partij 

Democraten '66 

Datum: 

I. naam .............................................. . 

2. geboortedatum ....................................... . 

3. adres .............................................. . 

4. telefoon ............................................ . 

5. woonplaats 

6. opleiding ........................................... . 

beroep ............................................. . 

Het congres zal worden gehouden in Tivoli, Lepelen
burg, Utrecht. Voor een tijdige aankomst moet men 
vanuit Den Haag de trein van 08.34 u. (aankomst 
Utrecht 09.13 u.) nemen, vanuit Amsterdam de trein 
van 08.47 u. (Utrecht 09.16 u.), vanuit Den Bosch de 
trein van 08.44 u. (Utrecht 09,20 u.) en vanuit Gro
ningen de trein van 07.13 u. (Zwolle 08.18, Utrecht 
09.12 u.). 
Er is slechts weinig parkeergelegenheid bij Tivoli zelf. 
Meer ruimte is er op enige minuten lopen bij het 
Spoorwegmuseum (het oude Maliebaanstation). 

DEMOCRAAT 

officieel orgaan van de Politieke Partij 
Democraten '66 

Eindredactie: 
Hoofd Bestuur 
Postbus 1966 
Amsterdam 

Administratie: 
Postbus 1966 
Amsterdam 

Abonnement: 
is inbegrepen bij het lidmaatschap van D'66. 
Een abonnement voor niet-leden van D'66 
kost 25 gulden per jaar 

Druk: 
cv elve labor vincit, Leiden 

Deze Congresdemocraat verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur 

Erno Maas stelt er prijs op nu weer als gewoon lid van 
het DB te fungeren) 

Jan Willem Holtslag treedt af als lid. 

Leden van D'66 die zich kandidaat willen stellen voor 
het DB in de functie van voorzitter, vice-voorzitter, 
pennigmeester, gewoon lid kunnen zich schriftelijk bij 
het Landelijk Secretariaat (postbus 1966), Amsterdam 
aanmelden voor 16 oktober en daarvoor gebruik maken 
van onderstaand formulier. 

Jan ter Brink 

8. huidige functie(s) in de partij ............................ . 

9. datum lidmaatschap .................................. . 

10. voor welke functie(s) wilt U kandideren? .................. . 

11. motivatie kandidatuur ................................. . 

Handtekening: 



De landelijke verkiezingscommissie maakt be
kend dat de termijn voor kandidaatstelling voor 
een zetel namens Democraten '66 in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal -te realiseren via 
de verkiezingen in april 1977- is geopend. Zij 
wijst er echter met nadruk op dat: 
-over deelname aan de landelijke verkiezingen 

1977 door Democraten '66 eerst wordt beslist 
op het congres in najaar '76 

-er nog niet vaststaat in welk samenwerkings
verband met Resoluut (en/of anderen) dit 
eventueel zal zijn; ook dit is aan genoemd 
congres ter vaststelling. 

Ieder lid· van D'66 kan zich aanmelden of laten 
aanmelden als kandidaat door middel van een 
aangetekend schrijven aan de secretaris van de 
landelijke verkiezingscommissie van Demo
craten '66, de heer 

J(an) van den Hazel 
Zonegge 07-8 
Zevenaar 

terwijl van deze aanmelding een afschrift moet 
worden gezonden aan het landelijk secretariaat, 
postbus 1966, Amsterdam. (Hier zijn ook de 
aanmeldingsformulieren verkrijgbaar.) 

Bij de aanmelding dient aan de volgende voor
waarden te worden voldaan: 
a. de kandidaat dient gedurende tenminste zes 

maanden voorafgaande aan de aanmelding lid 
van D'66 te zijn geweest; 

Aanvulling bestuur 
Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 novem
ber 1976 zal het bestuur van de S.W.B. 0'66 aangevuld 
dienen te worden. · 

Van de zittende gekozen bestuursleden stellen zich 
herkiesbaar: 

1. C. P. Best 
E. Oenig 4 

K. H. Klaver 
H.C. M. Oesterbeek 
M. Verwey 

b. ondertekening door de kandidaat van de 
vragenlijst conform artikel 19 van de Statuten; 

c. bereidverklaring een eventueel kamerlidmaat
schap, als een volledige dagtaak te zullen 
beschouwen, dat wil zeggen in ieder geval de 
uitoefening van zijn beroep te staken, en bij 
verkiezing afstand te doen van alle openbare 
ambten en partijfuncties; 

d. verstrekking van persoonlijke gegevens en van 
gegevens omtrent vorige en huidige partij
functies; 

e. bereidverklaring bij directe verkiezing ingevol
ge de Kieswet, dan wel binnen een half jaar bij 
opvolging van een direct gekozene, het kamer
lidmaatschap te zullen aanvaarden en de ga
rantie daartoe gezien de grondwettelijke eisen 
in staat te zijn; 

f. opgave van een of meer beleidsonderdelen of 
departementen waarmee de kandidaat zich na 
eventuele verkiezing in het bijzonder wil be
lasten; 

g. opgave van het gehied, waarmee de kandidaat 
bij eventuele verkiezing in het bijzonder con
tact wil onderhouden en in verband daarmed 
opgave van de kieskringgroep waarin de kan
didaat aan de verkiezingen wil deelnemen. 

De aanmeldingstermijn sluit op 12 oktober 1976 
te 24.00 uur. 

Namens de landelijke verkiezingscommissie, 
R. Heyting, voorzitter 

Tijdens de 35e bestuursvergadering (12 augustus 1976) 
is besloten dat het bestuur na de Algemene Ledenverga
dering uit 11 personen zal bestaan, waarvan 4 door het ""' 
hoofdbestuur en de kamerfractie aangewezen worden. 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen gebruik 
maken van onderstaand formulier. 

Kandidaatstellingsformulier voor bestuurslid Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 
P.ersooalia 
a. naam: ....................................................... . 

voornamen: ............................................... , .. . 
geboortedatum: ...................... · ......................... . 
adres: ....................................................... . 
woonplaats: .................................................. . 
telefoon: ..................................................... . 

b. opleiding: .................................................... . 
beroep (huidige functie): ....................................... . 

c. vervulde en huidige functie binnen 0'66: ........... · ..... · · · ·. · · · · Handtekening: 

, Lid van 0'66 sinds: ............................................... . 

3. Stelt zich kandidaat (of wordt kandidaat gesteld door): ................. . 
voor de functie van: .............................................. . 
in het bestuur van SWB 0'66. 

Dit formulier of een gelijkluidend inzenden naar: 

Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 

p/a Postbus 1966- Amsterdam 

datum: ............. · · .... · · . · .. · plaats: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Sluiting inleveringstermijn is op zaterdag 23 oktober. 



jaargang9 

nummer~ 

oktober '76 

uitgave: politieke partij democraten '66 

Hoofdbestuursresolutie 1 

De Algemene Ledenvergadering bijeen te Utrecht op 6 november 1976 

gehoord 
gezien 
stelt vast, 

overwegend, 

overwegend, 

besluit, 

de verslagen van voorzitter en penningmeester van het hoofdbestuur, 
het ontwerp hoofdlijnen van een beleidsprogramma 1977-1981, 
dat het hoofdbestuur de belangrijkste opdracht van de vorige ALV van 
29 november 1975 te Leiden, te weten: al datgene te doen wat nodig is 
om de mogelijkheid van deelname door D'66 aan de volgende tweede 
kamer verkiezingen open te houden, naar behoren heeft uitgevoerd; 
dat D'66 een manier van politiek denken en handelen vertegenwoordigt 
die door een toenemend aantal kiezers zowel binnen als buiten D'66 
onmisbaar wordt geacht in de huidige partij-politieke verhoudingen, 
dat het ontwerp beleidsprogramma 1977-1981 een samenhangende 
politieke visie biedt die onmiskenbaar de eigen aard van D'66 verraadt 
en die oplossingen aangeeft voor de hedendaagse problemen die door 
andere partijen niet in deze vorm of samenhang worden gepresenteerd, 

dat D'66 zal deelnemen aan de volgende tweede kamer verkiezingen, en 
draagt het hoofdbestuur op de voorbereidingen hiervoor te treffen. 

Het Hoofdbestuur van D'66, dat al enige tijd wist dat Jan Terlouw ernstig aarzelde om 
zich bij de volgende verkiezingen opnieuw kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer, 
acht zijn voorlopig vertrek uit de politiek een verlies voor de partij en voor de nationale 
politiek. Het rekent er echter op,dat een vernieuwd D'66 in de toekomst des te meer van 
zijn vernieuwde krachten zal kunnen profiteren en het is vast besloten om dat mogelijk 
te maken. 

De vreemde en vervreemdende opstelling van de PvdA en PPR aan de ene kant, de 
visieloze opstelling van de VVD aan de andere kant, maken een sterke vertegenwoor
diging van een op vernieuwing gericht, maar ook op werkelijkheidszin en redelijkheid 
gebaseerd beleid eens te meer noodzakelijk. 
D'66 neemt de handschoen op in de overtuiging dat het hiervoor steun zal krijgen van 
vele kiezers die zijn standpunt delen. 

Het Hoofdbestuur wordt in die overtuiging gesterkt door een toenemende winst van 
nieuwe leden en door groeiende blijken van belangstelling voor zijn beleidsprogramma. 
Het verwacht dat het congres op 6 november a.s. het signaal zal geven voor de volledige 
herleving van de partij die in het huidige tijdsgewricht niet kan worden gemist. 

Het Hoofdbestuur van 0'66. 

21 oktober 1976. 



NA HET CONGRES 

Wat gebeurt er na het congres van 6 november? Het lijkt voorbarig, 
bijna onfatsoenlijk daarover nu al iets te zeggen. De ALV moet 
immers de belangrijkste besluiten nog nemen: gaan we door, gaan we 
ons in de verkiezingsstrijd werpen, ja of nee. Het is denkbaar dat de 
ALV nee zegt- dan gebeurt er niets meer na 6 november, dan is het 
gebeurd. 
Het hoofdbestuur stelt het congres voor om op verkiezingsavantuur 
te gaan. De politieke feiten die dit voorstel aannemelijk maken 
stapelen zich snel op. Zie de Kamikaze-resolutie van d'e PvdA en 
PPR. Kijk eens wie het CDA kiest als lijstaanvoerder: Van Agt. 
Maar, daar hebben wij het op het congres nog wel over. 
Het punt is, dat het hoofdbestuur ervan uit moet gaan dat er een 
redelijke kans bestaat dat zijn voorstellen worden aangenomen. En 
dat betekent dat wij niet mogen wachten tot nà het congres, met het 
maken van plannen voor een verkiezingscampagne. Die plannen wil 
ik kort weergeven. Voorlopig denken wij nog niet verder dan een 
volgend congres, in januari 1977. Op dat congres moet het verkie
zingsprogramma worden vastgesteld. Dan laten de candidaten voor 
de Tweede Kamer zich bezichtigen, en kiezen wij de lijsttrekker. De 
wijze waarop wij met Resoluut verder samenwerken vóór en nà de 
verkiezingen moet daar een vastere vorm krijgen. Maar dat is lang 
niet alles. Hoewel de verkiezingscampagne pas na hetjanuari congres 
op volle kracht kan gaan draaien, moeten de voorbereidingen al 
getroffen worden tussen november en januari. dat houdt in: 

KORT VERSLAG EN VERANTWOORDING VAN 
HET HOOFDBESTUUR BETREFFENDE 
DE SAMENWERKING MET RESOLUUT 
(Beweging De Zeeuw). 

Al vanaf het moment van aftreden van Dick de Zeeuw als voorzitter 
van de KVP en het daaruit voortvloeiende begin van de beweging 
Resoluut (voorjaar 1975) zijn er vanuit D'66 persoonlijke en infor
mele contacten gelegd. Deze leidden tot formelere en bredere 
gesprekken waarvan het eerste op 3 februari van dit jaar werd 
gehouden. In deze gesprekken zijn gemeenschappelijke uitgangs
punten en doelstellingen vastgesteld en afspraken gemaakt. Het 
voornaamste uitgangspunt was -en is- dat de twee groeperingen 
in opstelling en politiek programma zo'n grote mate van gelijkge
richtheid laten zien, dat het schadelijk voor de Nederlandse politiek 
zou zijn indien Resoluut en 0'66 onafhankelijk van elkaar aan de 
volgende Tweedekamer verkiezingen zouden deelnemen. Afgespro
ken werd, dat- gezien de programmatische overeenstemming- de 
verdere werkzaamheden op dit gebied zo veel mogelijk gezamenlijk 
zouden worden uitgevoerd, dat voortdurend wederzijds informatie 
zou worden uitgewisseld en dat vertegenwoordigers van Resoluut 
mee zouden doen aan onze centrale programma-commissie en 
omgekeerd. 
Op 29 maart 1976 werd op een gezamenlijke persconferentie aan dit 
alles ruchtbaarheid gegeven. 
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A. Het mobiliseren van de leden en andere aanhangers- eindelijk. 
U herinnart zich dat wij steeds gezegd hebben: eerst moet de 
ALV reageren op onze voorstellen. Als die reactie positief is. dan 
pas heeft het zin tijd en energie van de leden te vragen. 
Waarvoor? Voor het organiseren van bijeenkomsten. waarin de 
discussie over het ontwerp-programma centraal staat. Voor de 
meest driftige actie om nieuwe leden te werven die 0'66 ooit 
heeft gezien. 

B. Het benoemen van een verkiezingscampagne-commissie, die een 
uitgekiend plan moet maken om binnen te dringen bij het 
electoraat. Meer dan ooit zijn wij daarbij geneigd te luisteren naar 
het advies van professionele bespelers van de publiciteit. 

C. Het inzamelen van geld. Helaas, in dit kapitalistische land geldt 
nog altijd, zowel voor de PSP, de PPR als 0'66: geen geld. geen 
campagne, geen zetels. Wij hebben véél geld nodig. Gelukkig 
beschikken wij hiervoor over een gouden gironummer: I miljoen 
in cijfers! ( 1.000.000) Er staat al geld op deze rekening. U kunt 
nog wachten tot 6 november. het hoeft niet' 

D. Het mobiliseren van 0'66-ers (en Resoluters, denk ik daar bij), 
het werven van nieuwe leden. het voeren van een landelijke 
campagne -dat lukt alleen als wij tegelijkertijd werken aan een 
nieuwe organisatie; en alles over hebben voor een betere interne 
communicatie. Ook daarmee houdt het hoofdbestuur rekening. 

Ik zei U, dit is een korte weergave van de plannen en voorberei
dingen binnen het hoofdbestuur. Als U hieruit aneidt dat het 
hoofdbestuur al met één voet de startblokken aftast, hebt U geen 
ongelijk. Het startschot valt op 6 november. of niet, natuurlijk. Maar 
dan daalt er wel een akelige stilte voor minstens 4 jaren. 

Jan ten Brink 

Het hoofdbestuur meent, dat de door hem genomen en nog te nemen 
stappen in de richting van een samengaan met Resoluut volledig 
binnen de opdracht van het november congres in 1975 valt en het 
neemt de verantwoordelijkheid ervoor dan ook op zich. Het 
samenwerken, met als doel het samengaan met Resoluut heeft tot nu 
toe een verrijking van onze programmatische inhoud bewerkstelligd, 
heeft een accentverschuiving van verstandelijkheid naar bewogen
heid teweeggebracht en rechtvaardigt de verwachting dat meer 
mensen dan de vroegere of traditionele aanhang van 0'66 voor onze 
gezamenlijke politieke idealen te winnen zijn. 

Het is duidelijk, dat dit alles niet beperkt mocht blijven tot de twee 
"toppen". Op locaal en regionaal niveau zijn reeds veelvuldige 
contacten gelegd waarvan de gestage uitbreiding door het hoofdbe
stuur als positief wordt ervaren. Intussen hebben de leden van 0'66 
en Resoluut 14/15 mei onder auspiciën van Resoluut en 22 mei onder 
auspiciën van 0'66 aan gezamenlijke studiedagen kunnen deelne
men. Deze studiedagen hebben hun uitwerking op de programma's 
van beide groeperingen niet gemist. 

Bij het opstellen van dit verslag (15 oktober 1976) rest nog te 
vermelden dat op vrijdag 22 oktober 1976 de eerste bijeenkomst van 
de formele integratie commissie is vastgesteld, waarin naast verte
genwoordigers van Resoluut 3 leden van het hoofdbestuur van 0'66 
zitting zullen hebben, te weten voorzitter, vice voorzitter en secre
taris politiek. Het doel is te komen tot verdergaande afspraken in de 
richtins van een samengaan van Resoluut en 0'66; op korte termijn 
moet daarbij de voorbereiding van onze deelname aan de komende 
Tweede Kamerverkiezingen prioriteit krijgen. Elders in deze Demo
craat zult U een voorstel van het hoofdbestuur vinden waarin de 
ALV besluit dispensatie te verlenen voor Art. 97.4 van het Huishou
delijk Reglement. De bedoeling hiervan is de optie open te houden 
-door haar mogelijk te maken- dat leden van Resoluut op D'66 
verkiezingslijsten geplaatst kunnen worden. 

Amsterdam, 15 oktober 1976 
C. Mertens 

Secretaris Politiek van het Hoofdbestuur 
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De Algemene Ledenvergadering van D'66, 
bijeen in Utrecht op 6 november 1976, gelezen 
en gehoord het verslag van het hoofdbestuur 
betreffende de samenwerking met Resoluut, 
draagt het hoofdbestuur op het in deze gevoer
de beleid voort te zetten. 

OVERZICHT 
VAN NOODZAKELIJKE DISPENSA TIESVAN 
OF WIJZIGINGEN IN ARTIKELEN VAN HET 
HUISHOUDELIJK REGLEMENTVAN D'66. 

Inleiding: 

De relatief geringe omvang van de politieke partij Democraten '66, 
de bijzondere situatie, ontstaan door de te nemen beslissing over al 
of niet voortgaan, alsmede de gevolgen van een eventuele samenwer
kingsvorm met Resoluut (groep De Zeeuw) maken het noodzakelijk 
enkele artikelen uit het H.R. onder de loupe te nemen. Het H.R. 
gaat nl. uit van een grote, regionaal gespreide, goed functionerende 
partij-organisatie en die hebben we nu niet. 
Het H.R. stelt met het oog op kandidaatstelling (terecht) eisen aan 
sluitingstermijnen en die vielen vóór dit congres (zie elders in deze 
Democraat) én aan de duur van het lidmaatschap en dat valt niet te 
rijmen met een samengaan met Resoluut. 

De landelijke verkiezingscommissie (LVC) stelt daarom enige dis
pensaties en aanpassingen voor, m.a.w. slechts daar waar dat strikt 
onvermijdelijk is. 
Tenslotte: de dispensatie geldt slechts t/m 25 mei 1977! 
Bovendien meent zij met haar voorgestelde aanpassingen steeds te 
handelen in de geest van het H.R. 

En detail: 

art. 97-4 a: duur van het lidmaatschap. 
Ie De L VC stelt vóór dit artikel ook van toepassing te verklaren op 
hen die op de datum van aanmelding ten minste 6 maanden lid van 
Resoluut zijn. 
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2e De L VC stelt voor dispensatie te verlenen aan hen die al hun 
achterstallige contributie over 1975 en '76 hebben voldaan en als 
zodanig kunnen worden beschouwd lid te zijn gebleven. 

art. 98: kieskringen; regionale voor-verkiezingen; regionale verkie
zingscommissies. 
De L VC stelt voor geen kieskringgroepen te vormen, géén regionale 
voor-verkiezingen te houden, geen regionale verkiezingscommissies 
te benoemen, omdat de organisatie hiervoor niet beschikbaar is. Zij 
vraagt de AL V derhalve dispensatie van de leden I, 2 en 3 van dit 
artikel. 
Mocht een goeddraaiende regio hierop tóch staan, dan stelt de L VC 
voor de resultaten geen landelijke bekendheid te geven met het oog 
op onevenwichtige informatie. 

presentatie (lid 4) -gezien het bovenstaande vervallen ook de 
vereiste presentatievergaderingen. De L VC meent in de geest van 
het H.R. te handelen door drie landelijke presentatievergaderingen 
te beleggen, t.w. een noord- midden- en zuidpresentatie. 
De leden 6, 7 en 8 worden eveneens voor de duur van deze 
kandidaatsstellingstermijn buiten werking gesteld. 

art. 98-8 en 99-3: volgorde. 
Ingevolge art. 98.8 wordt direct door een landelijke poststemming de 
landelijke volgorde bepaald. Kandidaten die daarbij géén voorkeur 
behalen (ex aequo) worden niet op de voorlopige lijst geplaatst, 
aangezien elke daarvoor gekozen volgorde (alfabetisch, etc.) wille
keur zou zijn. De AL V kan deze volgorde evt. door stemming 
bepalen. (afwijking/dispensatie van art. 99-3). 

art. HIO: regionale staarten komen niet voor. 

WimDik 

De Algemene Ledenvergadering, bijeen te Utrecht op 6 november 1976, 
kennis genomen hebbend van het besluit van het hoofdbestuur de termijn van 
kandidaatstelling te doen sluiten op 23 november 1976 en van zijn argumenten 
biervooor te weten: 
-een zodanige aanmeldingstermijn, dat mogelijke kandidaten zich een beeld over de 

inhoudelijke besluiten van het Congres kunnen vormen, 
~e eventuele samenwerking met "Resoluut", 
besluit het hoofdbestuur dis}1ensatie te verlenen van artikel 97.4 van het huishoudelijk 
reglement, en gaat over tot de orde van de dag. 
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NAAR EEN NIEUWE P ARTIJ·ORGANISA TIE? 

Elders in deze Congresdemocraat treft u een HB-resolutie aan, 
waarin de ALV het HB opdraagt de eerste ALV na de verkiezingen 
voorstellen voor te leggen voor een nieuwe partijorganisatie. Hoewel 
de aandacht van de partij zich in de komende maanden natuurlijk 
bijna uitsluitend op de verkiezingscampagne zal richten (aangeno
men dat D'66 aan de verkiezingen zal deelnemen), is het HB van 
mening dat wij onze gedachten ook moeten laten gaan over de 
periode nà de verkiezingen. 
De partijorganisatie is van ouds één van de grootste bronnen v~n 
ergernis binnen de partij. De klachten zijn legio: de congressen ZIJn 
chaotisch, een klein kliekje aan de top regelt alles, de organisatie aan 
de basis in regio's en afdelingen is onoverzichtelijk, er is een groot 
gebrek aan inspirerende contacten, enz. enz. 
In de volgende alinea's zal ik enige suggesties doen hoe aan deze 
bezwaren tegemoet gekomen kan worden. Het HB heeft hierove~ 
nog geen standpunt geformuleerd en ik schrijf dit dus geheel op 
persoonlijke titel. Het zijn slechts suggesties, die bij de gedachten
vorming over dit onderwerp betrokken kunnen worden. 
Het centrale probleem lijkt mij het gebrekkige contact tussen het 
HB en de leden. Hierdoor werkt he~ HB in een vacuum en kan het 
geen voeling houden met de leden, die daardoor ook niet betrokken 
worden bij de meningsvorming over landelijke zaken, zodat de 
discussies op de congressen verward zijn en men het gevoel krijgt 
door de top gemanipuleerd te worden. 
Een oplossing hiervoor zou gevonden kunnen worden in het tot 
leven roepen van de "adviesraad" waarin het Huishoudelijk Regle
ment voorziet, maar die nooit van de grond is gekomen. Deze 
adviesraad is een bijeenkomst van regionaal gekozen leden, die 
adviserende uitspraken kan doen over vraagstukken van landelijke 
politieke en organisatorische aard. Daarnaast kan hij het hoofdbe
stuur op dragen een ALV bijeen te roepen. De raad telt 50 leden, d1e 
voor één jaar verkozen zijn. Hij komt minstens vier maal per jaar 
bijeen. 
Het belang van deze raad ligt er dus in dat hij een klankbord en 
adviesorgaan voor het HB en de kamerfracties kan zijn. Het lijkt mij 
niet wenselijk om hem grotere bevoegdheden te geven. Als de raad 
bijvoorbeeld ook opdrachten aan het HB kan geven, wijzigingen in 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kan aanbrengen, 
politieke besluiten kan nemen, enz. zullen er conflicten met de AL V 
gaan ontstaan, die immers dezelfde bevoegdheden heeft. In een 
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dergelijke connietsituatie zal de raad die juist bedoeld is als 
vertegenwoordiging van de leden. tegenover de ledenvergadering 
komen te staan en verworden tot een onderdeel van de partijtop. 
Het belangrijkste voor het goed functioneren van de adviesraad lijkt 
mij dat hij algemeen geaccepteerd wordt als een essentieel onderdeel 
van de partijorganisatie. De kamerfracties en het HB moeten er een 
gewoonte van maken bij belangrijke politieke en organisatorische 
zaken de adviesraad te raadplegen en de leden van de raad moeten 
regelmatig overleg plegen met hun achterban, zodat deze betrokken 
raakt bij de meningsvorming over landelijke zaken. 
Wat betreft de organisatie van de partij aan de basis lijkt mij dat wij 
af moeten van de onduidelijke en arbeidsverspillende opbouw in 
zoveel afdelingen en regio's, waarbij het van de laatste niet duidelijk 
is of zij nu samen moeten vallen met een provincie of niet. 
Vooruitlopend op de wet op de bestuurlijke herindeling zou overge
gaan kunnen worden tot de instelling van 20 tot 25 gewesten. die de 
afdelingen en regio's moeten vervangen. Een gewest zou zowel een 
huidige provincie (bijv. Friesland) als een grote stad (bijv. Den 
Haag) kunnen omvatten. Zo een gewest naar het oordeel van zijn 
leden te groot wordt zouden er onderafdelingen ingesteld kunnen 
worden. Het gewest blijft echter de organisatorische eenheid voor de 
landelijke partijorganisatie. De leden van de adviesraad zouden door 
de gewesten verkozen moeten worden. 
Het HB zou in deze nieuwe opzet van samenstelling kunnen 
veranderen, aangezien er in de huidige opzet een aantal HB-leden 
zijn, die door de regio's zijn verkozen. Deze vallen nu weg, terwijl bij 
een goed functioneren van de adviesraad een directe vertegenwoor
diging van de gewesten in het HB nauwelijks nodig is. Het 
ledenaantal van het HB zou zodoende terug gebracht kunnen 
worden (bijvoorbeeld tot 11 ). Dit komt in wezen neer op de situatie 
zoals die het laatste jaar is gegroeid en die wat betreft innerlijke 
samenhang en efficiency van het HB goed heeft gefunctioneerd. 
Wat betreft de taakverdeling lijkt het mij gewenst één lid speciaal te 
belasten met de contacten met de gewesten en de ledenraad, zodat 
de secretaris organisatie zich weer kan beperken tot zijn eigenlijke 
werk: de organisatie van de partij op landelijk niveau. 
Tenslotte lijkt het mij nuttig in de nieuwe organisatie meer aandacht 
te besteden aan kadervorming, via studiedagen e.d. Een lid van het 
HB zou met de verantwoordelijkheid hiervoor belast kunnen worden. 

Herman Schaper 
secretaris organisatie 

De Algemene Ledenvergadering, bijeen te Utrecht op 6 november 1976, 
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van oordeel, dat de partijorganisatie van D'66 in een nieuwe vorm· gegoten moet 
worden, 
besluit het hoofdbestuur op te dragen hierover op de eerste Algemene Ledenvergade
ring na de Tweede Kamerverkiezingen voorstellen te doen, en gaat over tot de orde 
van de dag. 



9.30 uur 

12.00 uur 

13.00 uur 

17.00 uur 

I. opening 

HERZIENE CONCEPTAGENDA 
voor de Algemene Ledenvergadering van D'66 
op zaterdag 6 november 1976 in Tivoli te Utrecht 

De toegangsprijs bedraagt f. 7,50 

benoeming notulen- en stemcommissie 
goedkeuring congresreglement 
vaststelling agenda 

2. financiën: verslag van de penningmeester 
goedkeuring jaarrekening 1975 + décharge van de penningmeester; verslag van de 
financiële commissie 
goedkeuring van de begroting 1977 + vaststelling contributie 

3. toespraak partijvoorzitter Jan ten Brink 

4. discussie over het nieuwe programma van D'66 

5. lunch; gelegenheid tot kennismaking met de reeds aangemelde kandidaten voor de 
Tweede Kamer en de nieuwe kandidaten voor het Dagelijks Bestuur 

6. discussie en stemming over de resoluties en amendementen van het hoofdbestuur 

7. voorstellen tot wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement: 
discussie en stemming 

8. stemmingen over de vervulling van de vacatures in: 
-de geschillen-commissie 
-de rapportage-commissie 
-het dagelijks bestuur 
-verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter het bestuur van de SWB D'66 

9. bekendmaking van de plannen voor de verkiezingscampagne 

I 0. toespraak van de nieuwe partijvoorzitter 

11. sluiting 

Vacature Secretaris Organisatie 

De secretaris organisatie, Herman Schaper, zal op het 6 november congres aftreden 
en zich niet herkiesbaar stellen. 

Het HB roept kandidaten op voor deze functie. Zij kunnen zich tot 4 november opgeven 
bij het congressecretariaat: POSTBUS 1966 AMSTERDAM. 
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De vrouw en de werkgelegenheid 
door Harriet Freezer 

Wie bij het woord: werkgelegenheid.- alleen denkt aan het pro
bleem om werklozen weer aan het werk te helpen, denkt niet ver 
genoeg. 
Er kan niet gerekend worden op een vermeerdering van het aantal 
arbeidsplaatsen in de productiesector (de agrarische bedrijven, 
industrie en handel) omdat er door mechanisatie en automatisering 
steeds minder werk zal komen. Al vóór de economische teruggang 
was er sprake van werktijdbekorting en vierdaagse werkweek. 
En die werkgelegenheitl zal terug blijven lopen. 

Maar daar komt nog een nieuwe factor bij: de emancipatie van de 
vrouw. Er heeft zich de laatste tientallen jaren een revolutie 
voltrokken, waarin de vrouw het grootste deel van haar taak 
ontnomen werd. 
Een gezinnetje met gemiddeld anderhalf kind en een gemechani
seerde huishouding biedt de vrouw geen volledige dagtaak meer, 
zeker niet als de kinderen eenmaal de schoolleeftijd hebben bereikt. 
Er wordt op steeds jeugdiger leeftijd getrouwd; meestal is de vrouw 
op haár 27ste jaar uitgebaard, ais ze 33 is zijn de kinderen naar school 
en op haar 45ste trekken die kinderen weg, zodat haar taak nog 
verder wegvalt. 

De gevolgen, hoe kan het anders, zijn: grote ontevredenheid, 
psychosomatische klachten, groeiend gebruik van zenuwstillende 
middelen en alcohol, vlucht in romantische "damesromans", spelen 
in loterijen en met gokautomaten en een toenemende behoefte aan 
een zinnig leven door zinnige arbeid bij honderdduizenden vrouwen. 
(Zie: Aanzet voor een vijfjarenplan. Emancipatiekommissie 17 maart 
'76) Datzelfde geldt voor de alleenstaande vrouwen, die door de 
bijstand kunnen bestaan, maar daardoor ook van werk zijn uitge
sloten. 

Het aantal echts-cheidingen groeit nog steeds (nu al één op vijf 
huwelijken) en het aantal alleenstaande vrouwen neemt snel toe. 
Alleen aan gescheidln vrouwen betaalt het rijk zo'n 500 miljoen 
jaarlijks. (Cijfers G.P. Hoefnagels.) 
Hieruit volgt dat het steeds onmogelijker wordt om de vrouw buiten 
de arbeidsmarkt te houden en naar huis terug te wijzen. 
Wie uitgaat van gelijkheid en gelijkwaardigheid van-, en gelijke 
rechten voor alle burgers kan onmogelijk vrouwen als groep het 
recht op arbeid ontzeggen. 

Een andere zaak is dat de krappe arbeidsmarkt geen werk biedt. Om 
dat op te lossen zal de werkgelegenheid op andere gebieden 
uitgebreid moeten worden, en zal bovendien een herverdeling van 
alle arbeid nodig zijn. 
Er is maar één sector waarin die uitbreiding gezocht kan worden, dat 
is in de sociale en dienstverlenende sector waar altijd veel mensen 
nodig zijn, vooral praktijkmensen. 
Veel van dat werk wordt of slecht betaald of door onbetaalde 
vrijwilligers opgeknapt, zo goed en zo kwaad als het gaat. Dit geldt 
voor hulp bij bejaardenzi~kenhuizen, jeugd- en buurthuizen, wets
winkels, schoolbesturen, crêches en in gezinnen bij zieke- of 
overbelaste vrouwen, met jonge kinderen of gehandicapte huisge
noten. 

Nu bestaat er, jammer genoeg, een diepe kloof tussen werk in de 
dienstverlening en werk in de productieve sector. Het eerste wordt 
als "lager" beschouwd. Historisch gezien is dat begrijpelijk, het was 
altijd de taak van slaven en personeel. Nu is het de vrouwen 
toegevallen, maar het is statusverlagend gebleven. Het werk krijgt 
hoogstens sentimentele erkenning (Heilig Moederschap, Onmisbare 
Hulp) maar geen man wil haar "Hoge/Onmisbare" werk doen. 
Mensen schamen zich nog altijd meer als ze een woord fout 
uitspreken, dan als ze geen ei kunnen bakken en geen baby kunnen 
verschonen. Integendeel het is voor veel mensen nog steeds een 
distinctie om twee voorname linkerhanden te bezitten en dus 
bediening nodig te hebben. 
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0'66 meent dat die kloof betreurenswaardig is. en dat alle werk als 
gelijkwaardig beschouwd moet worden. en ook gelijkelijk verdeeld 
moet zijn tussen mannen en vrouwen. 
Daartoe zal de mentaliteit in het onderwijs omgeschakeld moeten 
worden. Nog is het zo dat uit de basisscholen twee automatisch 
gescheiden onderwijsstromen te voorschijn komen: meisjes naar 
huishoud- en nijverheidsonderwijs, jongens naar technisch en eco
nomisch onderwijs. Er zal heel wat moeten veranderen eer beroeps
keuze onafhankelijk van .het geslacht zal zijn, en vooral aanleg en 
geaardheid bepalend zullen·zijn voor het vak dat gekozen wordt. 
De herverdeling van alle werkgelegenheid zal waarschijnlijk leiden 
tot meer parttime werk, kortere werkdagen, vroegere pensionering 
en kleinere inkomens per arbeidsplaats, waar tegenover staat: meer 
vrije tijd voor hobbies, sport en het familieleven van man en vrouw. 
Voor de man betekent het een emancipatie (= bevrijding) als niet 
meer de volle last van het gezinsinkomen uitsluitend op zijn 
schouders zal drukken. 
Als eventueel middel om de kloof tussen de verschillende werkge
bieden te overbruggen denkt D'66 aan een andere voorwaarde om 
studenten tot hoger onderwijs toe te laten. Nu gebeurt dat door 
simpele inschrijving of loting. Het zou goed zijn om dat privilege te 
laten verdienen. Wie een zekere mate van nuttig maatschappelijk 
werk heeft verricht zou dan voorrang krijgen. 
Door zijn practische ervaring zou de student beter gemotiveerd zijn. 
en zekerder van zijn studiekeuze, zodat het veranderen van studie. 
dat nu zo zwaar op de schatkist drukt, minder voor zal komen, en het 
afstuderen sneller kan gaan. 

Beste vrienden, dames en heren, 
In mei 1977, de maand van de verkiezingen, zal het zes jaar geleden 
zijn dat ik in de Tweede kamer kwam. Na ruim twee jaar werd ik 
fractievoorzitter, ongewild, door de omstandigheden gedwongen. 
Het congres van D'66 heeft me nooit laten voelen dat ik niet door de 
partij als politiek leider was gekozen. Integendeel, de congressen 
hebben me altijd met grote hartelijkheid behandeld, het zijn de 
congressen geweest waaruit ik zelfvertrouwen en plezier kon putten. 
Een maand na de wisseling van het fractievoorzitterschap werd ik 
geconfronteerd met de verkiezingsuitslag van Zaanstad, gevolgd 
door de actie van een paar Rotterdammers, die nu namens de PvdA 
de stad helpen besturen. Een half jaar later volgden de Statenverkie
zingen, met het bekende gev~lg voor onze uitstekende Statenfracties. 
Ik ben er niet in geslaagd het tij te keren. 
Verlies werkt desintegrerend en de jaren die volgden waren, met en 
in de Tweede Kamerfractie, dan ook niet gemakkelijk. Ik ben er van 
uitgegaan dat het mijn eerste verantwoordelijkheid was om te 
proberen er voor te zorgen dat de fractie naar eer en geweten zijn 
werk zou blijven doen, binnen het kader van programma, regeer
akkoord en positie ten opzichte van het kabinet, waarop partij en 
fractie zich hadden vastgelegd. Ik meen dat de fractie die taak 
-zeker gezien de omstandigheden- redelijk heeft vervuld. 
Nu zijn er over zeven maanden verkiezingen. Een nieuwe D'66-
Tweede Kamerfractie zal waarschijnlijk geen grote machtsfactor 
vormen, maar krijgt wel de taak om, ongebonden nu, met veel meer 
bewegingsvrijheid dan de huidige fractie, het post-socialistische 
liberalisme, of de vrijzinnige democratie zo u wilt, opnieuw op te 
bouwen. 
Ik heb er lang en grondig over nagedacht of ik me kandidaat zou 
stellen voor het lijsttrekkerschap. Met grote moeite, maar wel met 
overtuiging, heb ik besloten dat niet te doen. De doorslaggevende 
overweging daarbij is geweest dat ik na de jaren die in mei '77 achter 
ons zullen liggen, een periode waarin het wegvallen van het contact 
tussen 'basis' en fractie een sterke aanslag heeft gedaan op mijn 
motivatie, tijd nodig heb om mijn gedachten te ordenen en mijn 
motivatie op het vroegere peil terug te brengen. Zonder zo'n periode 
van afstand nemen acht ik mij niet in staat om vier jaar lang de 
inspiratie en overtuigingskracht op te brengen die nodig zijn om die 
nieuwe fractie de vlam te laten zijn van waaruit een groot vuur zal 
ontbranden. 
Ik weet dat ik met deze beslissing velen van u teleurstel. Enerzijds 
ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat daaruit blijkt, anderzijds 
maakte dat de beslissing de moeilijkste die ik ooit heb moeten 
nemen. Jan Terlouw 



ALGEMENE POLITIEKE EN FINANCitLE 
BESCHOUWINGEN OVER DE RIJKSBEGROTING 
VOOR HET DIENSTJAAR 1977 

Bijdrage dr. J.C. Terlouw (0'66) 12 oktober 1976 

Inleiding 

Algemene beschouwingen dienen er voor om het kabinetsbeleid in 
algemene, brede zin te beoordelen. In dit jaar betekent dat een 
beoordeling van de kabinetsplannen voor 1977, maar ook een 
beoordeling van vier jaar beleid- drie voltooid, één begroot-, een 
toetsing van 'wat is bereikt' aan de doelstellingen, de vraag of de 
samenleving met dit beleid slecht, redelijk, goed of het best gediend 
was. 
Wat is politiek? Het geheel van maatregelen waarmee men een land, 
(gewest, 'stad) bestuurt, zegt het woordenboek. Dit zou de indruk 
kunnen wekken dat politiek alleen is het bestuurlijk apparaat 
met het controlerend orgaan, Regering en parlement. Maar zo wordt 
de betekenis van politiek niet beleefd door de mensen. 
Politiek is macht en machtsstrijd. Het cement van de samenleving, 
het chaos-voorkómende, het ordenende, is macht. Een aanzienlijk 
deel van die macht is politieke macht. 
Daarom behoort een Regering, behoren politieke partijen die alleen 
willen weten van macht als die democratisch gekozen en gecontro
leerd is, zich voortdurend af te vragen wat er gaande is, niet alleen in 
het bestuurlijk apparaat, maar ook. of vooral, in de hele samenleving. 
De Tweede Kamer is geen school voor wijsbegeerte, noch een kerk, 
al is het verschil niet altijd duidelijk. Ik zal mijn best doen deze 
waarheid in de gaten te houden als ik probeer iets te gaan zeggen 
over wat er in de samenleving aan de hand is. 

Wordt Nederland conservatiever? 

Onlangs is verschenen het rapport 1975 van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. In algemene zin is uit dat rapport de conclusie getrokken 
dat Nederland conservatiever is geworden in de periode na 1970. Die 
kwalificatie lijkt me juist voor zover het gaat over een verminderde 
tolerantie tegenover mensen van een ander ras of waar het gaat over 
de nog steeds aanwezige neiging tot stigmatisering, negatieve beoor
deling, van de werkloze. 
Maar lang niet in alle opzichten kan men de toegenomen onlust- en 
angstgevoelens afdoen met vernieuwd conservatisme. De Nederlan
der blijkt bij voorbeeld helemaal niet zo ontevreden over zijn 
inkomen. Het is het welzijn, nu en vooral in de toekomst, dat hem 
zorgen baart. 
In 1966 had de ontevredenheid over de samenleving tot gevolg een 
sterke vernieuwingsgezindheid. Opmerkelijk is dat, volgens het 
rapport, de ontevredenen nu, weinig neiging vertonen tot vernieu
wing. We kunnen dat gemakshalve conservatisme noemen, maar het 
zou ook geen luxe zijn om na te gaan of de sterk vernieuwende 
partijen -'-waarbij ik D'66 graag als eerste noem - wel steeds 
voldoende hebben bekeken welke vernieuwingen werkelijke verbete
ringen waren. Het is immers al te gemakkelijk om degenen die niet 
in extase worden gebracht door vernieuwingen die je zelf voor 
verbeteringen houdt, maar dat nog niet hebben bewezen te zijn, voor 
conservatief uit te maken. 
Overigens, het staat voor mij vast dat de hoofdpunten van vernieuwing 
van D '66, namelijk maatschappelijke democratisering en bescher
ming van natuur en milieu, het welzijn van de mensen wel degelijk 
hebben verhoogd en dat dit ook zo is ervaren. 

Onzekerheid niet over het materiële welzijn 

De malaise, het gevoel van onzekerheid en ongerustheid voor de 
toekomst, zit 'm niet in het materiële vlak. De westerse mens lijdt aan 
afstomping, aan automatisering, aan vervreemding van zichzelf, van 
zijn medemensen en van de natuur. 
In dit proces, zegt Erich Fromm, heeft de mens zichzelf veranderd in 
een ding, het leven is ondergeschikt geworden aan het bezit, 'het zijn' 
wordt overheerst door 'het hebben'. Terwijl de wortels van de 
westerse cultuur, zowel grieks als hebreeuws, de vervolmaking van de 
mens tot doel van het leven maakten, houdt de moderne mens zich 
bezig met de vervolmaking van de dingen en met de kennis om deze te 
vervaardigen. 
Het lijkt er op dat ten lange leste de westerse mens begint in te zien, 
of liever aan te voelen, dat zijn monomane hang naar bezit, naar 
produktie en consumptie, een werkelijke rijping tot volwaardig mens
zijn, een werkelijke aanvaarding van het leven, in de weg staan. Nu 
het aantal mensen dat alle materiële goederen bezit toeneemt, staan 
ook steeds meer mensen met lege handen. Diezelfde mensen. Ze 
staan te meer met lege handen, omdat datgene wat de westerse 
cultuur aan niet-materiële waarden bezat voor een groot deel is 
losgeslagen. 

- De machtswillekeur van hoogleraren is ingeperkt; maar ook de 
zo positieve eerbied voor de brillanle leermeester is daarmee 
verdwenen. 

- De frustrerende druk van de gemeenschap om totaal ontwortelde 
huwelijken toch in stand te houden, is weg; maar ook verkom
meren steeds meer kinderen in het niemandsland tussen twee 
ouders die het gevecht om vrede wat al te gemakkelijk opgaven. 
De kerken kunnen de mensen niet meer klein houden, waaraan 
zij zich vroeger nogal eens schuldig maakten; maar zij die God 
dood verklaarden hebben verzuimd de ontredderde gelovigen 
een andere 'zin van het leven' voor te houden. 

Technocratie en bureaucratie in de plaats van menselijke 
contacten 

Terwijl de materiële voorzieningen toenamen, is er in het veld van de 
niet-materiële waarden veel gekapt en weinig geplant. Onderwijs, 
zegt u, is verreweg de grootste begrotingspost. Dat is zo, maar het 
overgrote deel van ons onderwijs is materieel gericht. Dit kabinet 
heeft zoveel gedaan aan de sociaal-culturele sector, kan men 
tegenwerpen. Zeker, maar de sociaal-culturele sector ontwikkelt 
zich in hoofdzaak volgens maatstaven die zijn ontleend aan de 
produktiesector, in plaats van omgekeerd. 
Wie vroeger om een kopje melk verlegen zat ging het lenen bij de 
buurvrouw. De techniek heeft in die situatie verandering (en verbetering) 
gebracht. We hebben nu een koelkast. Maar hiermee is ook een brokje 
menselijk contact verloren gegaan en daar is niets voor in de plaats 
gekomen. Dat hebben we verzuimd te doen. 
Iemand wiens kind vroeger ziekteverschijnselen vertoonde liep in zijn 
ongerustheid naar de buren om raad, of om van zijn telefoon gebruik te 
maken. Nu heeft hij zelf telefoon en binnen tien minuten staat de 
ambulance voor de deur. Dat is natuurlijk een grote verbetering en ik zou 
het niet graag missen. maar er is ook iets door weggevallen. We hebben 
verzuimd dat weggevallene opnieuw in te vullen. 
We hebben elkaar niet meer nodig. Machines en organisaties, perfec~er 
dan mensen, hebben de taken overgenomen. en we hebben niets gezocht 
om de kilte die daardoor ontstaat te verjagen. Dat hebben we verzuimd. 
Technocratie en bureaucratie hebben de plaats ingenomen van contacten 
tussen mensen onderling en tussen mens en cultuur. Beter, efficiënter, 
goedkoper. We willen ze niet meer missen. Maar we zullen moeten leren 
er mee te leven, we zullen moeten eisen dat technocratie en bureaucratie 
ondergeschikt zijn aan de mens. Het gaat om de mens, niet om de 
machine, niet om het systeem. 

Leven met onze verworvenheden 

Al 500 jaar voor Christus sprak Zarathustra: 'Uw v~uchten zijn wel 
rijp, maar gij zijt niet rijp voor uwe vruchten'. Inderdaad, de 
straaljager, de maanraket, de computer, het sociale stelsel, het zijn 
rijpe vruchten, prachtige produkten van het menselijk kunnen. 
Helaas, wij zelf blijken niet rijp om er mee te kunnen leven, wij zijn 
niet rijp voor onze rijpe vruchten. We kunnen niet leven met onze 
verworvenheden. Is het dan verwonderlijk dat het Sociaal Culturele 
rapport moet constateren dat de mensen -ondanks de gestegen 
welvaart- ontevredener, ongelukkiger en banger worden? 
Wij leven in een wereld van machines en dat is beangstigend, als niet 
op ieder moment duidelijk is dat de machine ondergeschikt is aan de 
mens, een dienaar, een hulpmiddel. En hoe onduidelijk is dat als we 
corresponderen met computers of als cruise missiles zelfstandig hun 
weg vinden naar een vijandelijk doel. M"ens en machine zijn 
tegenstrijdige begrippen, en toch doen wij er alles aan, via con
sumptiedwang, via groeivoeten, macro-economische verkenningen, 
prioriteitstellingen, zelfs via ons onderwijs, om ze te verzoenen. 
Suzuki zei in 1960, sprekend over het Zen-boeddhisme: 
'De persoon impliceert individualiteit, persoonlijke verantwoorde
lijkheid, terwijl de machine het prodqkt is van verstandelijkheid, 
abstractie, veralgemenisering, totalisering, groepsleven. 
Objectief of intellectueel gesproken of vanuit de georienteerdheid op de 
machine, heeft persoonlijke verantwoordelijkheid geen betekenis. 
Verantwoordelijkheid is logischerwijze verbonden met vrijheid en in 
de logica bestaat geen vrijheid, want alles wordt beheerst door 
strenge logische regels'. 
Misschien hebben we de mensen te lichtvaardig van hun verant
woordelijkheden ontheven, verantwoordelijkheid voor zichzelf en 
voor anderen. We kunnen niet leven met onze verworvenheden, niet 
met de eKplosiemotor, ook niet met het sluitende stelsel van sociale 
voorzieningen. Ik kom daar nog op terug. 
Als de mensen onzeker zijn, en bang voor de toekomst, dan komt dat 
niet omdat ze bang zijn dat de materiële voorzieningen gaan 
haperen, dat de welvaart niet meer zal groeien, maar omdat wij 
proberen mens en machine met elkaar te verzoenen, 
omdat we niet aan de mens bouwen, maar aan de technocratie, 
omdat we vervreemden van elkaar en van de natuur en daardoor van 
onszelf, 
omdat we menen dat onze persoonlijke moeilijkheden kunnen 
worden opgelost door de bureaucratie, 
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omdat we ons richten niot op wat we zijn, maar op wat we hebben, 
omdat we schaalvergroting toepassen tot we begin noch einde 
kunnen zien en knielen voor deze gouden gigant. 

Groei of geen groei is achterhaald 

Wellicht denkt u dat ik een antt-groeiverhaal aan het houden ben. 
In het geheel niet. 
Ik probeer alleen te begrijpen waarom de mensen dan zgn. weer 
conservatiever worden en wat het antwoord van de politiek moet 
zijn. 
De vraag 'groei of geen groei' is achterhaald door de veranderde 
situatie in de wereld. De vraag voor Nederland luidt nu veelec:r of we 
a. voldoende vernieuwing kunnen realiseren om een behoorlijk 

welvaartsniveau te handhaven, en 
b. of die welvaart werkelijk welzijn zal kunnen voortbrengen. 
Voorthollen als een blind paard is onzin, terugdeinzen naar de 
middeleeuwen evenzeer. 

De sociaal-culturele en de industriële sector 

De fractie van D'66 is van mening dat vooruitgang, in de zin van 
toenemend geweld, massificatie, schaalvergroting, ontmenselijking, 
overname van alle arbeid door machines, funest is. Anderzijds is het 
gevaarlijke onzin om het produktieapparaat weg te trappen, of de 
ondernemers de schuld te geven van de vervreemding. Het is de hele 
westerse cultuur die een zo grote nadruk heeft gelegd op het 
'hebben', en die cultuur in z'n geheel wankelt nu door de gevolgen er 
van. 
De oplossing is niet niks meer te doen, of minder te doen, de 
oplossing moet worden gevonden door het ànders te doen, door 
prioriteiten te verleggen. Leidraad daarbij kan zijn dat met maatrege
len geen systemen gediend moeten worden, technocratische, noch 
bureaucratische, noch politieke systemen, maar mensen. Het geluk 
van die mensen wordt bepaald door de mate waarin ze a) creatief 
zijn, b) contact met elkaar hebben en c) contact hebben met de 
natuur en de cultuur. Het welvaartsniveau is daarvoor alleen 
instrumenteel, het is geen doel in zichzelf. 
Dat wil zeggen dat het hoofddoel van het politiek handelen moet zijn 
de sociaal-culturele sector te versterken, maatregelen te nemen in de 
sociaal-culturele sector, waardoor mensen hun creativiteit kunnen 
ontplooien en hun contacten met elkaar en met het bestaande 
kunnen verdiepen. De motor die dit moet voortbrengen blijft de 
industriële bedrijvigheid, die vernieuwd en versterkt mot worden, 
aangepast aan nieuwe omstandigheden, nieuwe eisen, nieuwe rand
voorwaarden. Beide sectoren, de sociaal-culturele en de industriële, 
bestaan naast elkaar en kunnen bestaan door middel van elkaar. De 
overheid moet een actief beleid voeren ten aanzien van een 
hoogwaardige industrie. De industrie maakt verbetering en uitbouw 
van de sociaal-culturele sector mogelijk. De sociaal-culturele sector 
vermenselijkt de industrie. 

De 1%-norm 

Ik zal nu proberen een aantal beleidsdaden en beleidsvo9rnemens 
van de Regering te toetsen aan de uitgangspunten die ik heb 
geschetst. 
De Regering beperkt de groei van de collectieve uitgaven tot I% van 
het nationale inkomen per jaar. Verder wil de Regering de rende
menten in het bedrijfsleven verbeteren. 
Op zichzelf is voor die rendementsverbetering een beperking van de 
groei van de collectieve uitgaven niet strikt nodig. Ook als aankopen 
en investeringen via de overheid lopen kunnen rendementen van het 
particuliere bedrijfsleven worden verbeterd. Bovendien zou de 
overheid maatschappelijk nuttige dingen kunnen doen, heel wat 
nuttiger dan verhoging van de particuliere consumptie. 
Toch zijn we het eens met beperking van de groei van de collectieve 
uitgaven. De reden is niet alleen dat verdere stijging van de 
belastingdruk onherroepelijk een stimulans wordt voor de ontwikke
ling van een ingenieus afwentelingssysteem. Ook is een belangrijke 
reden dat we de bureaucratie vrezen die hand in hand gaat met het 
overheidsbudget, dat we het gigantisme vrezen van het overheids
apparaat, de complexiteit, de onoverzichtelijkheid van het systeem, 
waarin de individuele mens de weg niet vindt en neurotisch wordt 
van de lokettenangst. Het is de machtsconcentratie die we vrezen, 
macht moet gespreid worden. 
De Regering wil de rendementen herstellen door een · (zij het 
bescheiden) groei van de particuliere consumptie. Dat spreekt ons 
weinig aan. 
De groei van het nationaal inkomen kan worden gebruikt voor 
a) rendementsherstel, b) collectieve uitgaven, c) uitgaven in de sfeer 
van milieu- en arbeidsomstandigheden verbeterende maatregelen in 
de bedrijven end) particuliere consumptie. 
Aan dit laatste is, gemiddeld althans, het minst behoefte. Onze 
voorkeur heeft het om de rendementen te herstellen en voorts het de 
bedrijven mogelijk te maken, of af te dwingen, dat wat er verder aan 
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armslag is te gebruiken voor schoner produceren en consumeren en 
voor het verbeteren van arbeiqsomstandigheden: veiliger. menselij
ker, geen lopende bandwerk, een horizontaler arbeidsverdeling, 
indien verlangd een vervroegde pensionering (of een latere pensio
nering), creatiever. 

Werkgelegenheid 

De Regering stemt haar beleid af op de oplossing van het werkloos
heidsprobleem. Terecht. De vraag is of de Regering oplossingen 
vindt en of dat fundamentele verbeteringen zijn. 
Het gevoel nutteloos te zijn is vernietigend voor een mens. Dat 
gevoel heeft hij als hij ongewild werkloos is. hij kan het ook hebben 
als hij acht uur per dag zinloze arbeid verricht. 
Geregeld lees ik in de kranten dat men (vooral in het Westen van het 
land) nauwelijks vakmensen kan krijgen. Dat klopt met wat ik vorig 
jaar bij de algemene beschouwingen heb gezegd over een kort 
onderzoekje bij de gewestelijke arbeidsbureaus. Wie een vak kent 
hoeft niet werkloos te zijn. Ik wil niet pleiten voor een teruggaan 
naar de zuiver technische opleidingen van vroeger, zonder algemene 
vorming, maar als we terecht zijn gekomen in een situatie dat bij 
deze opleidingen het vakmanschap niet meer een belangrijke plaats 
inneemt, dan zijn we op de verkeerde weg. Want vakmanschap geeft 
plezier en voldoening; algemene vorming zonder vakmanschap is 
steriel, algemene vorming naast vakmanschap verruimt de blik. Zijn 
er eigenlijk nog jonge mensen die een gewelf kunnen metselen? 
Vakmanschap, ambachtelijk kunnen, schept niet alleen vreugde voor 
de man of vrouw zelf, het is ook onontbeerlijk voor de stadsvernieu
wing, die dreigt te stagneren omdat er geen vaklieden zijn. Daar 
moet iets aan gebeuren. Wij vinden het erg belangrijk, wij vinden het 
essentieel, dat mensen op hun eigen kleine schaal, naar eigen 
inzichten hun leven, hun woon- en leefpatroon kunnen inrichten. 

Niemand hoeft het te doen zonder inkomen, al is het leven met het 
minimumloon zeer sober. Het betekent dat geldstromen van enorme 
omvang hun weg vinden naar hen die om de een of andere reden niet 
werken. Onder hen zijn er velen die graag wél zouden werken. 
Tegelijkertijd is er werk in overvloed dat niet kan worden verricht, 
omdat er geen geld voor is; in de sociaal-culturele sector, bij de 
ouden van dagen, de hulpbehoevenden, de eenzamen, de ontwortel
den, in vervuilde natuurgebieden en noem maar op. 
Wat is dat voor bizarre situatie? 
Werkgelegenheid hoofdpunt van het Regeringsbeleid, de erkenning 
dat het fnuikend voor iemand is om geen zinvol werk te kunnen 
doen, enorme geldstromen, en talloze baantjes die open moeten 
blijven door geldgebrek. Zou er soms iets met het systeem aan de 
hand zijn? Denken we misschien toch meer aan de perfectie van het 
systeem dan aan de mens voor wie het is ontworpen? 

Wij zijn meer ziek 

Men spreekt van misbruik van de sociale wetten -een randver
schijnsel. Geen randverschijnsel is de toename van ziekten (niet 
ziekteverzuim), van onvrede met de situatie, van stijging van het 
gebruik van medicijnen. We hebben het allemaal beter, ja zeker. En 
we zijn meer ziek. We hebben eet) prachtig stelsel van sociale 
verzekeringen opgebouwd, en we zijn meer ziek. We hebben een 
peperdure organisatie voor de volksgezondheid, en we zijn meer 
ziek. We hebben uitgekookte diëten, kennis van voedingsleer, een 
pharmaceutische industrie, trimbanen en sportvelden, en we zijn 
meer ziek. We kunnen niet leven met onze verworvenheden, we zijn 
niet rijp voor onze rijpe vruchten, we worden er ziek van. 
Of de mens er tegen kan zijn verantwoordelijkheden tot een 
minimum terug te zien gebracht, of hij het de moeite waard vindt om 
in een ziekenhuis als nr. 316 zijn leven met een week verlengd te zien, 
of hij rijker wordt van nog een jaar langer onderwijs in iets wat het 
bestaande systeem weer een stap verder zal brengen, we hebben het 
ons niet afgevraagd. Misschien hebben we te ijverig aan de systemen 
gebouwd, we zijn vergeten te kijken of ze wel naar menselijke maat 
zijn gesneden- de mensen moeten maar in de systemen passen. 
De systeJTien zijn perfect, fei-lloos, sluitend, en in al hun volmaaktheid 
vaak belachelijk. Scholen, ziekenhuizen, tehuizen voor ouden van 
dagen, werven met voorbeeldige ijver cliënten om maar aan hun 
subsidies te komen. Toneelgezelschappen eindigen het seizoen met 
dure produkties om dezelfde reden. Allerlei gesubsidieerde instellin
gen zijn als de dood om geld over te houden, omdat anders het jaar 
daarop hun subsidies worden gekort. Mensen dienen systemen, 
systemen dienen computers, computers dienen de industrie, de in
dustrie dient het materialisme, waaronder de westerse cultuur gebukt 
gaat. 

De AAW 

Een concreet voorbeeld, dat tegelijkertijd een uitnodiging voor de 
Rgering inhoudt. 
Er zijn in ons land 700.000 à I miljoen gehandicapten. Vierhonderd-



duizend van hen zitten in een rolstoel. Wat zlen we hen eigenlijk 
weinig, gegeven dit grote getal. Blijkbaar zijn velen van hen netjes 
weggestopt. 
Deze gehandicapten zijn met ingang van vorige week afhankelijk 
geworden van de uitvoering van de AAW, de aanvullende wetgeving 
op de WAO en de AWBZ. 
Nu schijnt het zo te zijn dat de AAW complementair zal werken waar 
andere regelingen tekort schieten. maar dat nog zeer onduidelijk is 
óf en hoelang dit ook zal gelden ten aanzien van gezinsverzorging en 
huishoudelijke hulp, die wordt verstrekt door CRM. 
Toch is juist dit laatste essentieel voor de zelfstandigheid van 
gehandicapten en zelfstandigheid is een van de wezenlijkste verlan
gens van de gerijpte mens. Er is mij verteld dat veel gehandicapten 
zelfstandig zouden kunnen leven. zouden kunnen wonen in b.v. een 
zgn. zelfstandige bejaardenwoning voor gehandicapten. als ze maar 
hulp hadden juist buiten de normale werkuren, bij het opstaan en 
naar bed gaan. Is het waar dat juist voor dat soort hulp de AAW niet 
zal bijspringen, waardoor vele geestelijk volwassen en zelfstandige 
personen zullen zijn aangewezen op verpleeg- en verzorgingstehui
zen? En is het ook waar dat dat duurder is? Zo ja, dan schiet hier 
weer kennelijk het systeem te kort, want dan herkent het niet de 
individuele mens en wat werkelijk belangrijk voor hem is. 
Iets dergelijks geldt voor oudere mensen. Naar ik hoor zijn er 
huisartsen die mensen van boven de zeventig afraden om zich zelfs 
maar te laten inschrijven voor toekomstig verblijf in een tehuis voor 
ouden van dagen. Het regelmatig terugkerende telefoontje dat er nu 
plaats zou zijn maakt hen onzeker en, zeggen deze huisartsen, het is 
voor uw geestelijk en lichamelijk welzijn veel beter om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven, te midden van jongere en werkende 
mensen, met gevarieerde contacten, en met een taak en verant
woordelijkheid, ook al zijn die geringer dan vroeger. Ook hiervoor is 
gezinshulp nodig op incourante tijden. 

De industriële structuur 

Dit kabinet is niet een materialistisch kabinet, in de zin dat het geen 
oog zou hebben voor het belang van de sociaal-culturele sector. En 
het is onredelijk te zeggen dat deze Regering de ondernemers vette 
kluiven toewerpt vanuit verholen kapitalistische begeerten. De 
Regering slaagt er in aannemelijk te maken dat zij herstel van de 
produktiesector wenst om haar spreidingsdoelstellingen (inkomen, 
kennis, macht) mogelijk te maken. 
Wat ons teleurstelt is dat de Regering grijpt naar de oude middelen, 
alsof de problemen van een oude, al bekende soort zijn. Dat zijn ze 
niet, noch in de sociaal-culturele sector (waar eerder sprake is van 
een labiel evenwicht dan van sociale stabiliteit). noch in de indus
triële sector. 
De problemen zijn van structurele aard, zegt nu dan ook de 
miljoenennota, maar wat is de oplossing? Een structuurnota, modern 
geschreven, maar feitelijk alleen een andere verpakking van wat al 
plaatsvond. 
De oogergrens voor projekten die gebruik kunnen maken van het 
investeringsrekeningsysteem is gelegd op f 10 miljoen. Geen voorstel
len zijn gedaan voor concrete maatregelen voor het middelgrote en 
kleine bedrijf. 
Van het speerpuntenbeleid moet verwacht worden dat het zich zal 
richten op dezelfde grote technologieën die ook vroeger al werden 
gesteund: nucleaire technologie (natriumkoelsystemen voor SNR, 
reactorvaten). vliegtuigindustrie, satellieten. Teleurstellend voor 
iemand die al jaren pleit voor versterking van het middelgrote en 
kleine bedrijf. steun voor deze bedrijven van de overheid óók in het 
bewerken van nieuwe markten, een op deze bedrijven gericht 
aankoopbeleid van de overheid zelf, het vormen van kleine, dyna
mische groepen, die per aandachtgebied stimulerend kunnen werken 
op technologische vernieuwing, marktverkenning en -bewerking, 
toekomstverkenning t.b.v. kleinere bedrijven. (Op dit laatste heeft 
overigens de Minister voor het Wetenschapsbeleid bij de parlemen
taire behandeling van de Nota voor het Wetenschapsbeleid positief 
gereageerd). 
Het niveau van welvaart. en daardoor van welzijn, zal in overwegende 
mate worden bepaald door de mate van technologische en industriële 
vernieuwing die we kans zien te realiseren. Zolang ik adem heb en het 
recht dit spreekgestoelte te beklimmen zal ik het blijven herhalen. 

Spreiding van inkomens 

In deze kabinetsperiode heeft de Regering een spreidingsbeleid 
willen voeren, niet alleen van Rijksdiensten, maar ook van inko
mens, kennis en macht. 
Aan inkomensspreiding is inderdaad iets gedaan. Het fiscaal instru
ment is daarvoor gehanteerd voor zover mogelijk. Weinig is er 
gedaan om fundamentele oorzaken van inkomensongelijkheid weg te 
nemen, waarover ik bij de eerste algemene beschouwingen tegen
over deze Regering heb gesproken, o.a.: 
- Monopolievorming, zelfbescherming van beroepsgroepen; 
- Aureooltjes. op grond waarvan inkomen wordt verworven; 

- Ondoorzichtigheid van de beloningstructuur, o.a. waar het 
pensioenaanspraken betreft. 

Kennis 

Heeft de Regering kennis gespreid? De deuren en laden van dit 
kabinet staan vrij vaak open en anders wel op een kier. Lof voor de 
behandeling van d~ aff~ir~ Prins Bernhard, lof voor de wijze waarop 
een paar persoonliJke mc1denten van of met kabinetsleden werden 
opgelost: menselijk, in proportie. 
~preiding van kennis? Ons onderwijsniveau behoort tot de hoogste 
m de wereld, de Regering heeft zich ingezet voor het handhaven van 
een gevarieerde pers, ons omroepbestel is uniek in z'n bonte 
verscheidenheid. Met de VPRO, het IKON, Veronica en de EO en 
alle groteren krijgt indoctrinatie niet veel kans in Nederland en dat is 
niet ~eri~g t~ achte~: Blijft de vraag wélke kennis gespreid wordt, 
kenms d1e le1dt tot riJpheld en aanvaarding van het leven of kennis 
die de basis is voor geweld en hebzucht. ' 

Macht 

Ik verneem graag wat de Regering heeft gedaan aan spreiding van de 
macht. 
Voor zover ik kan nagaan heb ik macht zich alleen zien concentreren 
Ma~ht. he~ft zich geconcentreerd bij de overheid, bij de bureau~ 
crat1e, IS met terechtgekomen bij de individuele burger. 
Ik Zie met dat de burgers greep hebben gekregen op de ontwikkelin
gen van nieuwe technologieën, die straks over hen komen. 
Het lijkt me dat burgemeesters nog steeds in de eerste plaats worden 
benoemd op grond van de machtspositie van hun partij, niet in de 
eerste plaats op grond van hun hoge verstandelijke en morele 
kwaliteiten. 
In het wetsontwerp VAD concentreert zich beheersmacht over grote 
kapitalen. 

D~ Regering heeft dr!~maal ingegrepen in de loonvorming. Ik haast 
miJ .te. zeggen dat WIJ het daarmee eens waren, maar het etiket 
spre~dmg van macht verdient het bepaald niet. Mijn fractie is van 
menmg dat de Regering de komende tijd zo terughoudend zal 
moete~ zijn als maar enigszins mogelijk is met ingrijpen in onder
handelingen over het arbeidsvoorwaardenbeleid. Als de indruk zou 
g~an onts.taan dat ingrijpen regel is en vrijheid van onderhandelen 
UJtzondermg, dan is een wezenlijk element van onze democratie in 
gevaar en is er st.rijdigheid met de doelstelling macht te spreiden. 
Ovengens spreek 1k graag de wens uit dat er een sociaal contract tot 
stand zal komen, dat kan dienen als een kader waarbinnen CAO's 
worden geregeld. 
A~ met al .heJ:l ik nie.t veel machtsspreiding gezien, behalve dan 
m1ssch1en md1rect, v1a de spreiding van inkomens en kennis. 
Misschien wil de Minister-President eens uiteenzetten wat hij er zich 
van had voorgesteld en wat er van terecht is gekomen. De ware 
kunst van democratie blijft tenslotte het weggeven van macht, niet 
het verzamelen ervan. 

De politieke partijen 

We. h.e~ben nu e~n aan!~l jaren samengewerkt met de grootste 
soc1ahsusche partiJ, teny1JI D'66 z~lf geen socialistische partij is. 
Ondanks memngsverschdlen kon d1e samenwerking standhouden 
omdat de PvdA een vernieuwingsgezinde partij is, nooit te lui om n~ 
te denken over de koers die de samenleving neemt of zou moeten 
nemen. 
Toch is D'66 in wezen veeleer liberaal dan socialistisch richt de 
partij zich vooral op het individu en diens plaats in de sa~enleving. 
Waarom dan toch voelt D'66 zo weinig verwantschap met de 
politiek van de VVD? 

VVD 

Dat heeft vooral de volgende twee redenen. 
a. De VVD !!e7ft er . weinig blijk van iets te begrijpen van de 

culturele cns1s waann de westelijke wereld zich bevindt· 
b. In de praktijk richt het vrijheidsbegrip van de VVD zich vooral 

op de vr!jheid materiële goederen te verwerven. Dat blijkt o.a. 
~1t ~et m~uwe verkiezingsontwerpprogramma. D'66 vindt -en 
1k c1teer h1er Schumacher- dat een leven, allereerst gewijd aan 
het nastreven van materiële doelen, leeg en fundamenteel 
onbevredigend is. Zo'n leven zet per sé de ene mens op tegen de 
andere, de ene natie tegen de andere, want de behoeften van de 
mens zijn oneindig en oneindigheid kan alleen worden bereikt op 
geestelijk, nooit op stoffelijk gebied. 

CDA 

Het C_I?A is tot stand gekomen. Er valt nog weinig te zeggen over de 
mneriiJke samenhang ervan, noch over de politieke richting die zal 
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worden ingeslagen. Helaas, een explosie van het bestaande partijstel
sel heeft sinds 1966 niet plaatsgevonden, misschien is het meer een 
implosie. Ik hoop -voor de politieke helderheid, waarop het 
Nederlandse volk recht heeft- dat niet alleen de confessionele, 
maar ook de politieke grondslag van het CDA duidelijk zal worden, 
maar het geloof daarin, als vaste grond van deze hoop, mis ik. 

PvdA 

Ik wil nog iets zeggen over de politieke overtu1gmg van 0'66 
vergeleken met die van de PvdA. Voor een gedeelte geldt wat ik ga 
zeggen ook de PPR, overigens bestaat er tussen de PPR en D'66 een 
grote overeenkomst in ideeën en opvattingen die pas in hun 
praktische uitvoering soms divergeren. 

Eerst een voorbeeld uit de praktijk. 
De Partij van de Arbeid en de PPR zijn een boycot-actie begonnen 
tegen de AMRO-bank. 
D'66 doet daaraan niet mee. 
Niet omdat wij het apartheidssysteem in Zuid.Afrika niet even 
grondig zouden verfoeien als die andere partijen. 
Niet omdat wij ons niet zouden willen inspannen om aan dit systeem 
afbreuk te doen. 
Wèl omdat wij geen zondebok willen zoeken om de onlustgevoelens 
over onze eigen verantwoordelijkheid op af te wentelen; tot voor 
kort verdienden wij allemaal wat graag geld aan Zuid-Afrika. 
Wèl omdat wij van de vele Nederlandse bedrijven die een commer
ciële relatie hebben met Zuid-Afrika, er niet één willen kiezen om in 
de ogen van het publiek in discrediet te brengen, want dat vinden 
wij onrechtvaardig. 
Nu over onze verhouding tot de PvdA iets meer in het algemeen. 
Het zou dwaasheid zijn niet te erkennen dat het socialisme ook in 
Nederland, van grote betekenis is geweest, bedoeld in positieve zin. 
De PvdA komt op voor de zwaksten in de samenleving. Al degenen 
die menen dat D'66 niet zou opkomen voor de zwaksten in de 
samenleving, maken een ernstige vergissing. Het verschil zit 'm in de 
waardering wie die zwaksten zijn. 
Voor de PvdA zijn de zwaksten nog altijd identiek (of vrijwel 
identiek) met de laagst betaalden. Zonder twijfel hecht de PvdA 
grote waarde aan b.v. ook onderwijs voor deze zwakken, maar de 
identificatie is een materiële en de identificatie is er ook een met een 
groep, met een klasse. Het is dan ook geen wonder dat oplossingen 
veelal worden gezocht in gemeenschapsvoorzieningen, in collectieve 
maatregelen. 
Ook D'66 zet zich in voor de 'zwakken van de PvdA', o.a., dat is in 
negen jaar stemgedrag in deze Kamer wel gebleken; maar voor ons 
zijn de zwakken ook, mede, misschien langzamerhand vooral, de 
vervreemden, de eenzamen, degenen die onmondig worden gehou
den, degenen die het in de technocratie niet harden kunnen, degenen 
die vinden dat het zielloze, eentonige, nutteloze werk dat ze moeten 
doen een belediging is voor hun mens-zijn, de van hun menselijke 
contacten beroofden, de van hun verantwoordelijkheid beroofden, 
zij die merken dat de materialistische westerse cultuur hen meer en 
meer met lege handen laat staan. • 
Dat zijn de individuen, niet in een groep of klasse onder te brengen. 
En een individu-gerichte benadering springt zuinig om met oplossin
gen in de collectieve sfeer, want de bureaucratie die daarmee hand 
in hand gaat versterkt de vervreemding, verkilling en onmondigheid 
waarover ik sprak. 

Post-socialistisch liberalisme en 0'66 

Het socialisme heeft grotere rechtvaardigheid en grotere solidariteit 
met de minst bedeelden gebracht. Nu, nu de materialistische 
westerse cultuur en de materialistische mens daarin een identiteits
crisis en een motivatiecrisis beleeft, nu blijkt dat we met onze rijpe 
vruchten, met onze verworvenheden niet weten om te gaan, nu is er 
een individualisering nodig, een post-socialistisch liberalisme, een 
liberalisme dat het belang van de socialistische inbreng in het nabije 
verleden erkent. 

De VVD spreekt van 'gelijke kansen'. Dat is lang niet goed genoeg. 
De één wordt geboren gezond, met goed verstand, met evenwich
tige, verstandige ouders. De ander zwak, zwak begaafd ook, met een 
egoïstische vader en een neurotische moeder. Gelijke kansen? 
Post-socialistisch liberalisme schept per individu de kans die hij 
persoonlijk onvoldoende heeft meegekregen. Je kunt je inspannin
gen er op richten dat iemand die f 30.000 verdient, maar qua 
capaciteiten er f 40.000 waard is, inderdaad een veertigduizender 
wordt. Dat kun je doen. Maar ik weet wel een paar hogere 
prioriteiten. 
De politieke uitgangspunten van D'66 in hun gedaante van 1976 zijn 
neergelegd in een programma en worden volgende maand op een 
congres besproken. Ik ben van mening dat geen andere politieke 
partij in Nederland deze uitgangspunten dekt. 
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' De fractie heeft beoordeeld en beoordeelt het regeringsbeleid vanuit 
deze uitgangspunten. Dat valt hier negatief, daar positief.uit. Ik heb 
bij deze algemene beschouwingen bewust afgezien van iedere 
det'lillering. We krijgen daarvoor de gelegenheid bij de begratings
gewijze behandeling. 
Helaas ontbreekt mij de tijd om vandaag te spreken over onderwer
pen die ook van uitermate groot belang zijn, zoals de situatie in 
Libanon en in Zuidelijk Afrika. Dat zal moeten wachten tot later in 
deze herfst. 



VAN DE PENNINGMEESTER AAN DE LEDEN 2 

De leden van de politieke partij Democraten '66 die tot op heden nog 
niet aan hun contributieverplichting over 1976 hebben voldaan 
worden daar thans toe uitgenodigd. 
Betalingen kunnen geschieden door overschrijving op postgiro 
147 77 77 ten name van de penningmeester van D'66 postbus 1966 te 
Amsterdam. 
Zij die aan hun contributieverplichtingen over 1976 hebben voldaan 
kunnen de rechten verbonden aan het lidmaatschap op het congres 
van 6 november 1976 te Utrecht uitoefenen. 
De leden die over 1974 en 1975 geen contributie hebben betaald zijn 
overeenkomstig het gestelde in de ledenbrief van 21 maart 1975 van 
de verzendlijst van de partij afgevoerd. Met ingang van I januari 
1976 werden zij niet meer als lid van de partij aangemerkt. 
Het is vrijwel uitgesloten dat hierbij vergissingen zijn gemaakt. 
Mocht de lezer onverhoopt op de hoogte zijn van het tegendeel dan 
nodigen wij hem uit dit te berichten aan postbus 1966 Amsterdam. 
De ledenlijst welke op het congres te Utrecht wordt gebruikt is 
volledig bijgewerkt aan de hand van de contributiebetalingen over 
1974, 1975 en 1976. 
Regio- en afdelingsbesturen en de contactpersonen worden verzocht 
er bij de leden op aan te dringen de contributies tijdig voorafgaand 
aan het congres te voldoen. Daartoe kan gebruik gemaakt worden 
van de acceptgirokaart welke met de eerste congres-democraat is 
meegezonden. Acceptgirokaarten zijn ook verkrijgbaar bij de con
tactpersonen. 
Indien de contributiebetaling valt na 25 oktober 1976 dan raden wij u 
aan uw giro- of bankafschrift als betalingsbewijs mede te nemen. 

CONTRIBUTIEREGELING 1976 

Minimum contributie 
Inkomens boven n. 40.000,
Jongeren tot 21 jaar en studenten 

f 55,00 per jaar 
f 110,00 per jaar 
f 15,00 per jaar 

Gezinsleden betalen de helft van bovengenoemde bedragen. 
Aanhangers, belangstellenden en donateurs minimaal n. 5,- per jaar. 

De penningmeester kan op schriftelijk verzoek op bovengenoemde 
bedragen ontheffing verlenen. 

Arnhem, 27 september 1976 
E.F. Maas, penningmeester 

VERSLAGVAN DE PENNINGMEESTER 

Financieel is de partij gezond. Er zijn geen schulden. Reserveringen 
voor de toekomst zijn getroffen. Een terzake deskundige penning
meester zal het financieel beleid van de partij op langere termijn 
moeten uitzetten. In het verleden is overduidelijk gebleken welke 
schade ontstaat wanneer penningmeesters elkaar met de regelmaat · 
van de klok opvolgen. 
Veel dank is de partij verschuldigd aan de voormalige penningmees
ters F.K. van Broekhoven en A.G.W. Termeulen die de grondslag 
hebben gelegd voor de sanering van een schuldenlast,in 1973. Zij 
hebben een groot deel van de problemen opgeruimd. 
In april 1976 heeft mevrouw Dra. I. Schoutsen om persoonlijke 
redenen haar funktie van penningmeester ter beschikking gesteld. 
De partij dankt ook haar voor al datgene wat zij in deze funktie heeft 
gedaan. 
Op verzoek van het hoofdbestuur heeft ondergetekende als lid van 
het dagelijks bestuur zich bereid verklaard het penningmeesterschap 
waar te nemen en de financiële zaken van de partij te behartigen tot 
het eerstvolgende congres i.c. 6 november 1976 te Utrecht. 
De boekhouding wordt door de penningmeester eigenhandig bijge
houden evenals de financiële administratie. De ledenadministratie 
wordt door de hoofdbestuurs-assistent, P.W.A. Overdiep verzorgd. 
Sedert het Leidse congres, in november 1975, is er een toename in 
het ledenbestand. Oud-leden meldden zich weer aan maar ook 
nieuwe leden worden ingeschreven. Dit alles tegen de achtergrond 
dat door de partij nog geen aktieve ledenwerving wordt gevoerd. Als 
gevolg van deze ontwikkeling moest de begroting voor 1976 in het 
verslagjaar worden herzien. De inkomsten aan contributies over
schreden in ruime mate het geraamde bedrag. In overleg met het 
Hoofdbestuur en de Financiële Commissie zijn voorlopige reserve
ringen getroffen ten behoeve van een verkiezingsfonds en een 
publiciteitsfonds. 
De partijorganisatie komt geleidelijk aan op gang. Ter ondersteuning 
van hoofdbestuurswerkzaamheden en partijorganisatie werd op 
I juni 1976 een tijdelijk sekretariaat gevestigd te 's Gravenhage. Een 
financiële regeling werd getroffen met de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66. Op basis van reële kostenvergoeding worden daar 
werkzaamheden voor de partij verricht. 
Een ander belangrijk feit is dat de jaarrekening over I 975 voor het 
eerst sinds enkele jaren weer is voorzien van een getekende 
accountantsverklaring i.c. Kleynveld Kraayenhof & Co. te Haarlem. 
Voor de financiële toestand van de partij, ultimo september 1976 
moge ik verwijzen naar het daartoe speciaal opgemaakte overzicht. 
De Financiële Commissie heeft niet optimaal gefunktioneerd. De 
heer Nagtegaal moest zich om persoonlijke redenen uit deze 
commissie terugtrekken. Tussentijds werd door het hoofdbestuur in 
de ontstane vacature voorzien door de benoeming van de heer 
H.W. van Dijk. Deze benoeming behoeft nog bekrachtiging van de 
algemene ledenvergadering op 6 november 1976. De Financiële 
Commissie bestaat thans uit de heren F.K.L. Rogier te Reeuwijk en 
H.W. van Dijk te Arnhem. De heer R.P. ten Have te Amsterdam 
werd tijdens het congres te Leiden in november 1975 als plaatsver
vangend lid aan de commissie toegevoegd. 
Besluit de algemene ledenvergadering van 6 november 1976 om aan 
de verkiezingen voor de tweede kamer deel te nemen dan zal 
ongetwijfeld een toename in het ledenbestand ontstaan. Het lijkt mij 
noodzakelijk dat wordt nagegaan hoe ledenadministratie en· boek
houding nadien worden ingericht. De penningmeester kan dit dan 
onmogelijk meer eigenhandig doen. 
Op 21 maart 1975 heeft het hoofdbestuur in een ledenbrief er bij de 
leden op aangedrongen om aan hun contributieverplichtingen te 
voldoen. De leden die lid wensten te blijven werd verzocht hun 
contributie over de jaren 1974 en 1975 vóór I juni 1975 te voldoen. 
Na die datum zijn al diegenen die niet aan hun verplichtingen hebben 
voldaan en die door middel van deze ledenbrief zijn aangeschreven 
van de verzendlijst van de partij afgevoerd. Met ingang van 1 januari 
1976 werden zij niet meer als lid van de partij aangemerkt. 

Arnhem, 27 september 1976 
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FINANCIEEL OVERZICHT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 
(bijgewerkt tot 1 september 1976) 

INKOMSTEN Begroting Realisatie nog te verschil 1976 

1976*) 1 sept. 1976 verwachten bijgestelde 
begroting 

Saldo PM 33.680,- -.- + 33.680,- 33.680.-
Contributie 1975 -.- 2.000.- 500,- + 2.500.- 2.500,-
Contributie 1976 13.000,- 33.000,- 12.000,- + 32.000,- 45.000.-
Rente Stichting Wet. Bureau D'66 5.000,- 6.627,- -.- + 1.627.- 6.727,-
Subsidie Radio en Televisie 3.000.- 3.962,- + 962.- 3.962.-
Congresbijdragen 1.500,- 3.000.- + 1.500.- 3.000.-
Vorderingen 1975 -.- 1.784,- 3.216,- + 5.000,- 5.000.-
Schenkingen -.- -.- PM 
Overige ontvangsten -.- 1.400,- 831,- + 2.231.- 2.231,-
Nadelig saldo 5.500,- -.- 5.500.-

28.000,- 82.453,- 19.547,- 74.000,- 102.000.-

* De op het congres van 29 november 1975 te Leiden goedgekeurde begroting voor 1976 bevatte een telfout. 
Totaalbedrag en saldo werden aangepast aan de vermelde inkomsten en uitgaven. 

VERKORTE BALANS 1974 en 1975 

ACTIVA per per 
31 dec. '75 31 dec. '74 

Inventaris 900,- 1.880.-
Nog te ontvangen contributies 2.238,- 2.210,-
Nog te ontvangen subsidie omroep 3.962.- 2.730,-
Stichting Wet. Bureau D'66 59.794,- 84.852,-
Diverse vorderingen 15.392,- 22.569,-
Kas en giro 34.889,- 32.715,-

117.175,- 146.956,-

TOELICHTING: 

Deze verkorte balansen en exploitatieoverzichten geven inzicht in de 
financiëel situatie van de Politieke Partij Democraten '66. 
Overeenkomstig de Statuten is de financiële administratie over de 
jaren 1974 en 1975 ter controle aan het accountantskantoor Kleyn
veld Kraayenhof & Co. aangeboden. 
Betrokken accountants hebben op 9 februari 1976 rapport uitge
bracht inzake de controle van de jaarrekening 1974, waaraan zij op 
grond va" het ontbreken van een behoorlijke ledenadministratie de 
accountantsverklaring onthielden. 
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PASSIVA per per 
31 dec. '75 31 dec. '74 

Crediteuren 12.925,- 41.454.-
Vooruit ontvangen contributie 885,- 675,-
Nog te voldoen 14.662,- 8.314,-
Bankvordering -.- 5.181,-
Vermogen 73.949,- 83.332,-
Reservering 9.754,- 8.000.-
Afdracht afdelingen 5.000,- -.-

117.175,- 146.956,-

Op 2 juli 1976 hebben de accountants rapport uitgebracht inzake de 
controle van de jaarrekening 1975, waarvoor de accountantsverkla
ring werd afgegeven. 
Beide rapporten, die een voll~dig inzicht verschaffen in de grootte en 
de samenstelling van het vermogen, liggen voor een ieder, op de 
algemene ledenvergadering van 6 november 1976 te Utrecht aan de 
balie ter inzage. 

De penningmeester 



UITGAVEN Begroting Realisatie nog te verschil 
1976*) 1 sept. 1976 verwachten 

Aflossing schuld PvdA (incl. rente) 14.602,50 -.- + 14.602,50 
Afdracht afdelingen 1975 850,- 4.150,- + 5.000,-
Afdracht afdelingen 1976 -.- 4.500.- + 4.500,-
Subsidie Stichting Wet. Bureau D'66 9.000,- 23.000,- + 14.000,-
Uitgaven Radio en Televisie 3.000.- 2.000,- 3.000.- + 2.000,-
Congreskosten 4.000,- -.- 3.000.- - 1.000,-
Democraat 4.000.- 4.000.- 4.000.- + 4.000,-
Accountantskosten 3.000,- -.- 5.500,- + 2.500,-
Administratie 2.000.- 2.568,50 4.431,50 + 2.000,-
Papier en port i 3.000,- -.- -.-
Declaraties en bestuurskosten PM -.- 1.500,- + 1.500,-
Reservering verkiezingsfonds -.- 10.000,- + 10.000,-
Reservering publiciteitsfonds -.- 10.000,- + 10.000,-
Voordelig saldo/reservering -.- 4.897,50 + 4.897,50 

28.000,- 24.021,- 77.979,- 74.000,-

VERKORT EXPLOIT A TIE-OVERZICHT 
1974 en 1975 

LASTF'\1 1975 1974 BATEN 

Afschrijving inventaris 580,- 28.222,- Contributies 

Salarissen en sociale lasten 11.114,- Verkiezingsfonds 

Huisvesting 19.741,- 39.540,- Giften 

Porti en telefoon -.- 6.919,- Congresbijdragen 

Kantoorbehoeften etc. -.- 7.724,- Opbrengsten brochures etc. 

Onderhoud kantoormachines -.- 586,- Subsidie radio en televisie 

Administratiekosten 3.136,- 3.094,- Onderverhuur secretariaat 

Democraat -.- 13.185,- Rente 

Uitgaven Radio en Televisie 2.114,- 5.153,- Afde1ingsrestituties 

Brochures etc. 1.464,- Overige ontvangsten 

1976 
bijgestelde 
begroting 

14.602,50 
5.000,-
4.500,-

23.000,-
5.000,-
3.000,-
8.000,-
5.500,-
7.000,-
-.-

1.500,-
10.000,-
10.000,-
4.897,50 

102.000,-

1975 

38.976,-

-.-
1.424,-
2.771,-

3.962,-
2.326,-

511,-
684,-
305,-

Congres- en vergaderkosten 2.929,- 46.326,- Bijdrage Stichting Wet. Bureau 0'66 6.271,-

Afdracht afdelingen 5.000,- -.-
I. E.A. ledenadministratie 13.018,-
Accountantskosten 5.500,- 6.000,-
Diverse kosten 395,- 2.225,-
Subsidie Stichting Wet. Bureau D'66 16.000,- 15.000,-
Verkiezingen -.- 8.382,-
Exploitatieresultaat 371,- 38.851,-

57.230,- 245.339,- 57.230,-

1974 

130.369,-
7.804,-

49.877,-
12.006,-
2.680,-
2.730,-
8.693,-

2,-
-,-

6.088,-
25.090,-

245.339,-
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VERSLAGVAN DE FINANCI~LE COMMISSIE 

Op de ALV van 29 november 1975 in Leiden werd de financiële 
commissie, die nog slechts uit één lid - J. Nagtegaal- bestond, 
aangevuld met F.K.L. Rogier als lid en R. ten Have als lid. In de 
aanvang kon deze commissie niet optimaal funktioneren mede i.v.m. 
de drukke werkzaamheden van zowel J. Nagtegaal als van de 
fungerend penningmeesteresse Dra. I. Schoutsen. Nadat de nieuwe 
leden van de FC zich hadden ingewerkt en het HB als plaatsvervan
gend lid H. van Dijk had toegevoegd, heeft de FC regelmatig 
vergaderd en overleg gepleegd met de penningmeester en het HB. 
Ook met de door het HB benoemde penningmeester E. Maas 
- nadat Dra. Schouten deze funktie had neergelegd- is snel een 
vruchtbare samenwerking ontstaan. 

De FC ondersteunt het verslag van de penningmeester. onderstreept 
de noodzaak van een goed financieel beleid en acht hiervoor een 
intensieve samenwerking en frekwent overleg tussen penningmeester 
en FC in de toekomst noodzakelijk. 
De financiële jaarstukken over 1974 en 1975, het financieel overzicht 
over 1976 (incl. bijgestelde begroting 1976) en de begroting over 1977 
zijn in de FC behandeld en van een gunstig advies voorzien. De FC 
spreekt zijn bijzondere waardering uit over de wijze waarop de 
interim-penningmeester het afgelopen half jaar zijn taak heeft 
vervuld en adviseert de ALV hem décharge te verlenen over het 
gevoerde beleid en beheer. 

Reeuwijk, 15 oktober 1976 
Namens de Financiële Commissie 

F. K. L. Rogier 

BEGROTING 1977 
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INKOMSTEN UITGAVEN 

omschrij,ing 1977 omschrij,ing 1977 

I. saldo per I januari 1977 PM 13. secretariaatskosten 12.000.-
2. vorderingen 1976 2.000,- 14. administratie 
3. nagekomen contributies 1976 3.000,- 15. papier en porti 
4. contributies 1977 50.000,- 16. uitgaven omroep 1977 2.000,-
5. subsidie omroep 1976/1977 5.000,- 17. kosten Democraat 8.000,-
6. congresbijdragen 1977 4.000,- 18. accountantskosten 1976 5.000,-
7. rente Stichting Wet. Bureau D'66 19. congreskosten 1977 4.000,-

1976/1977 5.000,- 20. afdracht afdelingen 1977 5.000.-
8. schenkingen PM 21. schulden 1976 2.000,-
9. overige ontvangsten 1.000,- 22. subsidie Stichting Wet. Bur~au D'66 20.000,-

10. restant reservering publiciteitsfonds 5.000,- 23. publiciteitsfonds 15.000.-
11. restant reservering verkiezingsfonds 5.000,- 24. verkiezingsfonds 7.000.-
12. nadelig saldo -,- 25. overige uitgaven 

(incl. reserveringen) PM 

80.000,- 80.000,-

TOELICHTING OP DE BEGROTING 1977 

4. De minimum contributie voor 1977 bedraagt 11. 55,-; Inkomens boven 11.40,000,- 11. 110,-; Jongeren 
tot 21 jaar en studenten 11. 15,-; Aanhangers, belangstellenden en donateurs minimaal 11. 10,- per jaar 
registratierecht. Gezinsleden betalen de halft van bovengenoemde contributiebedragen. De penning
meester kan op verzoek ontheffing verlenen op bovengenoemde bedragen. 

5. In het kader van de door de regering ter beschikking gestelde zendtijd voor politieke partijen wordt 
subsidie verleend. 

6. Het hoofdbestuur heeft besloten dat de congressen zichzelf moeten dekken. 

10. Reservering getroffen ten behoeve van de start voor publiciteit. 

11. Reservering getroffen ten behoeve van de start voor een verkiezingsfonds. 

13. De kosten welke zijn begroot voor het voeren van een tijdelijk te Den Haag gevestigd sekretariaat van de 
partij. 

20. De afdracht voor de afdelingen is voor 1977 vastgesteld op 10% van de totaal ontvangen contributie van de 
leden uit deze afdelingen. 



EEN PARTIJ IS MEER DAN HAAR PROGRAMMA 

DOOR P. CLAUSING.CASTRICUM 

Degenen die D'66 nieuw leven willen inblazen hebben hard gewerkt 
aan een ontwerp-programma voor de komende jaren. Dat ontwerp 
spreekt mij als geheel wel aan. maar binnen dat geheel zijn ook de 
nodige punten waar ik vraagtekens bij zet. Dat laatste doet echter 
aan mijn voorkeur voor de politieke partij D'66 niet af. Die voorkeur 
wordt ook niet alleen bepaald door de inhoud van een programma. 
Zij wordt mede zo niet in de eerste plaats. bepaald door de 
mentaliteit. door de geest waarvan D'66 en haar vertegenwoordigers 
in mijn ogen blijk geven. 

Partijen ·als het CDA. de PvdA. de PPR en de PSP zijn allen 
ideologisch en daardoor enigszins dogmatisch ingestelde partijen. De 
VVD van Wiegel heeft zich ontwikkeld tot de conservatieve partij op 
ons politiek toneel. Tussen al die partijen is naar mijn mening plaats 
voor een vooruitstrevende. niet dogmatische partij. Als zodanige 
partij heb ik D'66 ook altijd gezien. Het optreden van haar 
vertegenwoordigers. voorzover ik dat via de publiciteitsorganen kan 
volgen, kenmerkt zich in het algemeen door redelijkheid en zinnig
heid. 

Achter ieder partij-programma ligt een bepaalde geestesgesteldheid, 
een bepaalde instelling. Diezelfde geestesgesteldheid, diezelfde in
stelling komt ook regelmatig tot uiting in de wijze, waarop de partij 
zich in de dageliji<se politiek opstelt en gedraagt. Daardoor onder
scheidt de ene politieke partij zich van de ander en trekt zij 
gelijkgezinden tot zich. 

Wanneer nu D'66 aan de volgende verkiezingen wil deelnemen, zal 
zij duidelijk naar buiten moeten brengen welke geestesgesteldheid zij 
vertegenwoordigt. Daarvoor is m.i. een goed programma -hoe 
noodzakelijk ook- niet voldoende. De partij zal moeten uitspreken 
en laten blijken dat zij een partij is, die zich door de redelijkheid wil 
laten leiden, die zaken op haar eigen merites wil beoordelen, die 
werkelijk wil discussiëren en derhalve bereid is een standpunt, dat 
zich niet of niet langer laat verdedigen, te laten varen. Een partij voor 
wie een programma een richting aangeeft en niet het laatste woord 
inhoudt. 

Aan het beleidsprogramma zou een preambule vooraf kunnen gaan, 
waarin aan deze gezindheid uiting wordt gegeven. Van belang lijkt 
mij ook dat een dergelijke ondogmatische instelling blijkt uit de 
naam v~n de partij. Indien mogelijk zou D'66 m.i. de term 
"vrijzinnig" in haar naam moeten verwerken. 
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DEMOKRATEN KOM OP 
ZA TERDAG 6 NOVEMBER NAAR HET CONGRES IN 'TIVOLI', UTRECHT. 

INTRODUCÉ MAG MEE. GRATIS VOOR NIKS! 
KINDEROPVANG MOGELIJK; WtL UITERLIJK DINSDAG 2 NOVEMBER MELDEN; TELEFOON (OVERDAG) 070-453271. 



jaargang 9 

nummer5 

november 1976 

uitgave: politieke partij democraten '66 
Van het Hoofdbestuur 

I. 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden. resp. worden aangemeld: 
a. schriftelijk door een aanmeldingsformulier, kaart of brief te 

sturen aan 

b. telefonisch 

Democraten '66 
Postbus 1966 
Amsterdam 
op het partij-secretariaat in Den Haag 
tel. 0.70- 45.32. 71 

Aan alle leden worden tevens twee blanco aanmeldingsformulieren 
voor nieu~e leden toegezonden. 

2. 
Bijdragen voor het verkiezingsfonds kunnen worden gestort op 

Postgiro nr. 1.000.000 t.n.v. 
Penningmeester Democraten '66 
Postbus 1966 
Amsterdam 

Promesses kunnen worden gestuurd aan: 
Democraten '66 
Postbus 1966 
Amsterdam 

bij vorkeur gesteld op. één van de volgende bedragen: 
f 50.-, f 100.-, f 250.-, f 500.-, f 1000.- of meer. 

Natuurlijk zijn ook bedragen beneden de f 50.- welkom! In 
verband met de relatief hoge administratiekosten moet het minimum 
echterf 10.-zijn. 
De schenker ontvangt daarna een op één van deze bedragen gestelde 
acceptgirokaart. De schenkingen voor het verkiezingsfonds zijn 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

3. 
De oprichting van afdelingen en regio's moet ook weer van start. 
Aangezien ons eerste doel is succes te boeken bij de komende 
Tweede Kamerverkiezingen raadt het HB aan niet meteen over te 
gaan tot het instellen van volledige besturen. Voorlopig zal men beter 
uit de voeten kunnen met een voorzitter en een secretaris/penning
meester, die op zich nemen campagne-werkzaamheden te organi
seren. 
De eerst nodige werkzaamheden zijn: 
-het verzamelen van handtekeningen op de formulieren "meedoen 

aan de komende Tweede Kamerverkiezingen"; 
-het werven van nieuwe leden; 
-het werven van fondsen voor de verkiezingscampagne. 
Daarnaast blijft aanbevolen het houden van huiskamerbijeen
komsten over het programma en de politieke opstelling van de partij. 
Het eerste materiaal daarvoor is beschikbaar gesteld op het congres: 
"Een vrouw is een Vrouw" en "Waarom Daarom". Binnenkort 
volgen aanvullingen hierop. 

!lees verder blz. 2 I 

Democraten gevraagd 
Gedurende enkele jaren hebben wij als D '66-ers ons vooral met onszelf 
beziggehouden. Ondanks de 66.000 handtekeningen moet daar nu een 
eind aan komen. Als serieuze politieke partij behoort onze aandacht zich 
te richten op de samenleving en het bestuur daarvan. 
Handtekeningen hebben op zichzelf weinig betekenis. Ze krijgen pas 
waarde als ze worden afgedwongen door respect voor de activiteiten van 
de partij Id. i. de mensen in die partij) en door de overtuigingskracht die 
uitgaat van onze politieke visie. 
Democratie is een staatkundig systeem, maar het is ook een houding. In 
1966 botsten we op tegen een ondemocratische houding, in 1976 komen 
deze calamiteiten nog steeds voor. Onze partij is pas weer echt tot leven 
gewekt als er weer afdelingen bestaan van D '66-ers die in hun eigen 
gemeente, hun eigen directe omgeving ondemocratische houdingen op
sporen en te lijf gaan, zoals enkele jaren geleden zo voortreffelijk werd 
gedaan door onzeraads-en staten/eden. 
In de ene gemeente kan dat gebeuren door het aan de kaak stellen van 
schijninspraak, in een andere door het organiseren van 'maatschappelijk 
corvé ·. d.i. het eerlijk onder elkaar verdelen van onaangenaam, nederig 
werk, in nog weer een andere gemeente door via berichten, ingezonden 
stukken en activiteiten de mentaliteit te beïnvloeden. 

Het congres van 6 november heeft ieder verrast, mij waarschijnlijk het 
meest van allen. Als het uw bedoeling was mijn motivatie weer op een 
hoger niveau te tillen, dan bent u daarin volledig geslaagd. Ik ben er van 
overtuigd dat u de gevraagde leden en handtekeningen bij elkaar zult 
krijgen. Ik vraag u: doe dit niet uitsluitend door individuele activiteit, 
maar ook door gezamenlijk optreden. zodat u weer een eenheid in 
verscheidenheid schept, een gastvrije opvang voorbereidt voor de nieuwe 
leden. en een organisatie uit de grond stampt die straks in de 
verkiezingsstrijd in iedere gemeente tot verbluffende winst voert. 
We zijn altijd een middelgrote partij geweest. Het electoraat moet er nog 
zijn. Nieuwe jeugd, met nieuwe idealen en nieuwe redelijkheid, is 
aanspreekbaar. Houden wat we hebben, en beter dan dat. 

Het congres van 5 februari 1977 moet een politiek congres worden. Na 
dat congres zal er duidelijkheid over moeten zijn onder welke minimale 
voorwaarden en met wie we aan de volgende regering zouden willen 
deelnemen. Ik ben niet uit op een oppositierol, maar wel staat voor mij 
vast dat, indien het daar toch van zou komen, die oppositie volstrekt 
onafhankelijk zou moeten worden gevoerd. 
Deelname aan de volgende regering kan niet in volstrekte onafhankelijk
heid, omdat er daarvoor 
a. compromissen moeten worden gesloten; 
b. duidelijkheid vóór de verkiezingen aan de burgers moet worden 

verschaft; 
c. D '66 zijn metie-verantwoordelijkheid voor het gevoerde kabinetsbeleid 

moet dragen, inclusief de verantwoordelijkheid voor vier jaar samen
werkmg met de vier andere regeringspartners. 

ik roep u op om uw gedachten over dit onderwerp, het programma en 
andere politieke vraagstukken te laten gaan en er over te praten en te 
schnjven. zodat binnen onze partij de voortdurende politieke dialoog "Op 
gang komt die wezenlijk is voor het hestaanrecht van iedere politieke 
partij. 

Jan Terlouw 



DEMOCRATEN KOM OP 
ZATERDAGllDECEMBER 
NAAR 
DE ZUIDELIJKE PRESENTATIEVERGADERING 
VAN KAMERKANDIDATEN. 

IN HOTEL "DE COCAGNE", VESTDIJK 47, EINDHOVEN 
AANVANG 10.15 UUR (zaal open 9.30 uur). 

4. 
Taakverdeling HB. Binnen het HB is een nieuwe taakverdeling 
afgesproken. De volgende personen zijn voortaan verantwoordelijk 
voor de volgende taken: 
Algemene organisatie: Frans Rogier. 
Contacten regio's, afdelingen en contactpersonen: Wim Dik; plaats-
vervanger Frans van Doesum. . 
Publiciteit: Jan Veldhuizen; plaatsvervanger Chel Mertens. 
Financiën: Erno Maas. 
Democraat: Jan Glastra van Loon en Jan Vis. Eindredactie en 
opmaak: Piet van Baarsel. 
Verkiezingscampagne: Jan ten Brink (campagneleider wordt nog aan
gezocht)., 

5. 
Openbare bijeenkomsten 
a. Tussen nu en het volgende congres op 5 februari 1977 in Arnhem 

zullen drie vergaderingen worden belegd voor de presentatie van 
de Tweede Kamer kandidaten: 
IJ december a.s. te Eindhoven; 
in januari 1977 in Leiden en Groningen. 

b. Daarnaast zal de SWB enkele openbare programma bijeen
komsten beleggen. 

c. Bovendien kunnen uiteraard regio's en afdelingen zelf vergade
ringen beleggen, al dan niet openbaar. Het HB beveelt dringend 
aan deze zó op elkaar afte stemmen dat zij 
-aansluiten op de presentatie-vergaderingen in resp. het noord
oosten, zuiden en westen; 
-elkaar versterken door plaatselijke bijeenkomsten te groepe
ren rondom regionale; 
-zoveel mogelijk aandacht krijgen in de publiciteit. 

d. De coördinatie van de spreekbeurten berust bij Ernst Bakker, 
voorlichtingsmedewerker van de Tweede Kamerfractie. Wie 
sprekers wil uitnodigen wordt verzocht dit tijdig telefonisch te 
berichten aan Ernst Bakker, tel. 070-614911. Alleen op dinsdag, 
woensdag of donderdag. 
Dringend verzoek geen directe afspraken te maken met Kamerleden, 
kandidaat Kamerleden en/of HB-Ieden. 

Wij zitten weer in de stijgende lijn. Er zijn reële kansen voor een 
goed, zelfs voor een verrassend verkiezingsresultaat. Wij hebben een 
onmisbare taak te vervullen in de landelijke politiek. De mensen die 
dit kunnen zijn, zijn er. Laten wij zorgen dat wij onze taken 
eensgozind (en met begrip voor onvermijdelijke tijdelijke contact
storingen) uitvoeren. 

ATTENTIE: 
Alle meldingen over oprichting, activiteiten enz .. van afdelingen en 
regio's s.v.p. schriftelijk melden aan: 
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Secretariaat Democraten '66 
Postbus 1966 
Amsterdam. 

Van het landelijk secretariaat 

Het landelijk secretariaat van Democraten '66, momenteel tijdelijk 
te gast bij de SWB D'66, begint weer op volle toeren te draaien. Het 
postadres blijft voorlopig: 
Postbus 1966, Amsterdam 
Telefonisch is het secretariaat van 09.00 tot 17.00 uur te bereiken 
onder 070-453271. 

De ledenadministratie wordt gereorganiseerd, zodat wij uiterlijk 
I december 1976 over een meer efficiënte ledenadministratie be
schikken. De regio's/afdelingen ontvangen dan ook kaarten van de 
leden, die in hun regio/afdeling woonachtig zijn. Aanvullingen en 
wijzigingen zullen eveneens aan de regio's en afdelingen worden 
doorgestuurd. Alle leden wordt verzocht eventuele wijzigingen en fouten 
in hun adres schriftelijk door te geven aan Postbus 1966, Amsterdam. 
Alleen op deze wijze kunnen wij over een betrouwbare ledenadmini
stratie (gaan) beschikken. 

In de volgende Democraat zal wederom een volledige lijst van 
regio/afdelings- en kontaktadressen worden opgenomen. 

Frans Rogier 

De Democraat wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het 
Hoofdbestuur van Democraten '66 

Losse nummers: 
Democraten '66, Postbus 1966, Amsterdam 
Telefonisch: 070-453271 

Advertentietarieven: 
1/1 pagina f 400,-
1/2 pagina f 240,-
1/4 pagina f 160,-
1/8 pagina f 100,-

Contributieregeling Democraten '66 
De minimumcontributie voor 1977 bedraagt f 55,
lnkomens boven f 40.000,- f 110,-
Jongeren tot 21 jaar, studenten en '65-plusser': f 15,-
Aanhangers, belangstellenden en donateurs minimaal f 10,- per 
jaar registratierecht. 
Gezinsleden betalen de helft van bovengenoemde bedragen. 
De penningmeester kan op verzoek ontheffing verlenen op bovenge
noemde bedragen. 

Druk: elve labor vincit, Nieuwe Rijn 83 Leiden 

Opmaak: P.W. van Baarse( 



Democraten kom op! 
Het congres van 6november j.l. heeft zoveel enthousiasme en inspiratie losgemaakt dat politiek 
Nederland er van staat te kijken. 
Dagelijks komen op het partijbureau tientallen aanmeldingen binnen van nieuwe leden. Drie dagen na 
het congres telde D'66 al weer 2000 leden en op de dag_ waarop u deze Democraat onder ogen krijgt 
zullen het er weer heel wat meer zijn. 
De handtekeningenactie vertoont hetzelfde beeld: zeer veel Nederlanders wensen D'66 een sterke en 
blijvende plaats toe in de politiek. 

Deze aflevering van de Democraat is een extra-e~itie. We vinden dat de band tussen bestuur en partij zo 
hecht mogelijk moet worden. Daarom zullen we de frequentie van het partijblad naar vermogen 
opvoeren. 
De golf van belangstelling geeft het partij-apparaat handen vol werk. Het kan daarom gebeuren dat niet 
iedereen zo snel wordt bediend als hij -en wij- zou willen. Maar dat zijn aanloopproblemen, die we 
snel zullen oplossen. 

Uit alles blijkt dat D'66 bezig is alle sombere voorspellingen te logenstraffen. Sommigen vinden dat een 
klein wonder. Wij niet. Het is slechts het eerste bewijs van de stelling dat een nieuw D'66 met een nieuw 
programma en een nieuwe inspiratie in de Nederlandse politiek mogelijk èn nodig is. 
De komende maanden zullen we nog heel wat meer bewijzen laten zijn. 

Democraten, kom op! 

KIJK EN LUISTER 
Radio- en T.V. -uitzendingen 
van DEMOCRATEN '66 

T.V.: 19 januari 1976 
van 19.50-20.00 uur 
op Nederland 1 

RADIO: 8 december 1976 
22 december 

5 januari 1977 
19januari 

van 18.20-18.30 uur 
op Hilversum 2 

Rede vanJan ten Brink op de 

Algemene Ledenvergadering Democraten '66 

OP 12 NOVEMBER 1976, UITGESPROKEN OM 11 UUR V.M. 

DE ONDERNEMING DEMOt:KATEN 

Vandaag is de vraag aan de orde of wij een jaar 
geleden, in de Stadsgehoorzaal te Leiden, verstandig 
hebben gehandeld door opnieuw in D'66 te investeren. 
Daarbij gaat het niet om wat dit jaar is bereikt, maar 
om wat we volgend jaar kunnen binnenhalen, bij de 
verkiezingen. Het gaat om het rendement dat we van 
onze politieke onderneming D'66 kunnen verwachten. 
Is er uitzicht dat de geleverde inspanningen, en het 
kapitaal en de energie die we er nog in willen steken, 
ook tot winst zal leiden? 

Ik kies met opzet voor dit vertrouwde kapitalistische 
jargon. Niet omdat ik uitgerekend vandaag u er op wil 
wijzen nóe~eel overeenkomst er bestaat tussen een 
politieke partij en een vrije onderneming. Ook niet om 
u te waarschuwen dat we met zijn allen in de politieke 
WW dreigen te raken, na mei 1977. 
Ik doe dit alleen om te pleiten voor nuchterheid in de 
discussie van vandaag. Het calculeren van winst of 
verlies pleegt nu eenmaal een ontnuchterende bezig
heid te zijn. 
Waarom pleit ik voor deze koopmansvisie? Juist omdat 
we zo'n goed produkt in huis hebben -het ontwerp 
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programma. Het zou kunnen dat dit ontwerp pro
gramma zó klikt in dit congres (ik verwacht dat, eerlijk 
gezegd), dat we met zijn allen vergeten dat dit mooie 
spul ook nog verkocht, liever gezegd gèkocht moet 
worden, door de kiezers, onze consumenten. De vraag 
is of er behoefte bestaat aan het nieuwe produkt van 
D'66, aan D'66 überhaupt. De vraag is -laten we daar 
geen doekjes om winden - of we in staat zijn die 
behoefte voldoende te stimuleren. Voldoende om in 
ieder geval de 6 kamerzetels te behouden die wij nu 
hebben. Er is ook nog de handicap dat onze gedood
verfde verkoopleider op een ontijdig moment ontslag 
heeft genomen- onzin om dat te verzwijgen. 
Intussen hebt u toch maar de hoofdbestuursresolutie 
no. I op uw bord gekregen. En u wordt mede door mij 
uitgenodigd om te besluiten dat D'66 zal deelnemen 
aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. 
Wat zijn de argumenten van het hoofdbestuur om deze 
aanbeveling te doen? 
Eén argument heb ik al genoemd: de kwaliteit van het 
ontwerp beleidsprogramma. Daar spreken we straks 
over, de rest van de morgen. 
Maar de resolutie begint met het horen van het verslag 
van uw voorzitter. De penningmeester heeft u al 
gehoord- dat zit dus goed. 

HET POLITIEKE KRACHTVELD 

Wat heb ik u te melden? Ik wil me beperken tot de 
Nederlandse partijpolitiek en voor u nagaan of de 
ontwikkelingen in die politiek argumenten opleveren 
om D'66 weer aan de man te brengen. Laat ik meteen 
zeggen: ik meen dat dat het geval is. Sterker nog,ik 
meen dat het belangrijkste argument voor het deel
nemen aan de verkiezingen niet in ons nieuwe pro
gramma ligt, hoe goed dat ook is, maar te vinden is op 
de hedendaagse politieke weerkaart. 
Welke keuze heeft de kiezer in mei 1977? Ik bedoel de 
kiezer die één ding zeker weet- dat de VVD niet in de 
regering mag. Maar die zich verder verbijsterd afvraagt 
wat hij moet doen, waar hij zijn stem moet deponeren 
om een gezonde opvolger van dit kabinet Den Uyl te 
krijgen. 
Wat heet gezond voor de kiezer die ik op het oog heb? 
Een linksgetint kabinet, een overtuigd progressief 
kabinet. Want met een behoudende regering zijn de 
problemen van nu en straks zeker niet op te lossen. 
Dat hebben de meeste kiezers wel in de gaten. Maar de 
gezondheid, de regeerkracht van een volgend kabinet 
is ook afhankelijk van een stevige meerderheid in de 
Kamer. En alle partijen samen die zich openlijk links 
noemen, hèbben geen meerderheid. Zullen die ook niet 
krijgen in 1977. Dus is één of andere vorm van coalitie 
met het midden onvermijdelijk. En in dat midden zit 
breeduit en prinsheerlijk het CDA. 
Je zou denken: dan is het toch niet zo moeilijk voor 
mijn kiezer. Hij stemt bijvoorbeeld op het CDA, omdat 
de rondborstige progressiviteit van Aantjes hem wel 
aanstaat, omdat hij een confessioneel verleden heeft, 
en denkt dat het CDA en de PvdA vanzelfsprekend 
verder gaan op de weg die het kabinet Den Uyl met 
veel moeite heeft gebaand. 
Maar dat kan mooi mis gaan. De lijsttrekker van het 
CDA heet Van Agt en niet Aantjes zoals u weet, en die
lijsttrekker voert zijn campagne nu al vanaf de kansel. 
Erger is dat het CDA niet wil uitsluiten, categorisch, 
dat het met de VVD zal gaan regeren. Het is voorlopig 
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niet bereid zich onomwonden uit te spreken voor 
regeren met de PvdA en de PPR. 
Maar wat gebeurt er wanneer men dan liever stemt op 
de PvdA of de PPR? Dat lijkt alleen zin te hebben, als 
men tegelijk zijn hele familie omkoopt om hetzelfde te 
doen, want je moet met véél stemmen aankomen, 
anders hoeft het niet en ga je voor straf naar de 
oppositie. Zo luidt vrij vertaald de tekst die PvdA en 
PPR samen hebben gewrocht. 
Inmiddels heeft Den Uyl afgelopen donderdag zijn 
eigen vertaling van de roemruchte resolutie ingeleverd, 
en die is weer wat anders. Sympathieker en beter dan 
het origineel. Maar het blijft een vertaling. Het origi
neel is niet ingetrokken, het wordt misschien zelfs wel 
aangenomen met de vertaling van Den Uyl er naast 
gedrukt. 
Toch is de grondgedachte juist -maar die is dan ook 
afkomstig van D'66! In de grond gaat het om het 
rechtstreeks betrekken van de kiezer bij de beoorde
ling van het gevoerde beleid en bij het vaststellen van 
het nieuw te voeren beleid. Het gaat nog altijd om een 
werkelijke keuze voor de kiezer, om zijn invloed bij de 
samenstelling van een nieuwe regering. Maar dat is 
juist het grote bezwaar van de resolutie van de 
PvdNPPR. Die biedt niet echt een keuze - die zet de 
kiezer het mes op de keel. 
Deze resolutie is niet de enige reden voor wanhoop bij 
de kiezer. Wèlke PvdA gaat misschien verder regeren, 
die van de linker- of die van de rechtervleugel? Iedere 
partij heeft vleugels, dat is onvermijdelijk en vanuit 
democratisch oogpunt ook goed. Maar in de PvdA zijn 
het machtsblokken geworden, waar niets tussen zit, er 
zijn geen vloeiende overgangen meer. Het enige bind
middel is nog het besef van de macht van een grote 
partij. 

DE PLAATS VAN DEMOCRATEN '66 
Ik keer terug tot de vraag die ik mijzelf gesteld heb. Is 
de partijpolitieke toestand van dit moment een argu
ment voor D'66 om aan de komende verkiezingen deel 
te nemen? Ik herhaal het antwoord dat ik al meteen 
gaf: JA. 
Is D'66 voor die denkbeeldige kiezers die ik voor u heb 
opgeroepen -kiezers die willen dat er een nieuw 
progressief kabinet komt- is D'66 voor hen een goed 
alternatief? JA. Niet alleen door zijn programma, ook 
door zijn politieke opstelling, juist door die opstelling. 
Buiten de VVD is D'66 als enige partij overgebleven 
die duidelijkheid en houvast biedt. Gaat u maar na: 
- D'66 heeft al een jaar geleden, bij monde van Jan 

Terlouw, gezegd dat, àls we deze verkiezingen 
ingaan, dat onafhankelijk gebeurt. 

- D'66 regeert niet met de VVD. 
- D'66 zal graag deel hebben aan een nieuw progres-

sief kabinet, bij voorkeur met de huidige progres
sieve partners, PvdA en PPR, maar niet tot iedere 
prijs; D'66 is bereid die voorkeur ook .uit te spreken 
vóór de verkiezingen. 

- D'66 schuwt samenwerking met het CDA niet, maar 
ook hier zijn_ de voorwaarden beslissend. Met name 
op het terrein van de individuele vrijheid, de zeden
wetgeving en dat soort zaken -het jacHerrein van 
de CDA-lijsttrekker. 

Hierna gaat Ten Brink in op de Samenwer
king met Resoluut en besluit met een persoon
lUk woord als aftredend voorz.itter. 



Beleid voor Democraten 
Rede van Jan Glastra van Loon 
op de Algemene Ledenvergadering van Democraten '66 
op 6 november 1976, uitgesproken om ca. 11.30 uur v.m. 

De wereld is door elkaar geschud. De machtsovername 
in Chili, de vóórtdurende strijd in het midden-oosten, 
Watergate, Lockheed, de oliecrisis en een diepe eco
nomische inzinking hebben het optimisme van de 60-er 
jaren tot de orde geroepen. Dat optimisme heeft plaats 
gemaakt voor een stemming van beduchtheid, behoed
zaamheid en bezorgdheid voor de toekomst. 

Alle politieke partijen erkennen die stemming. Zij 
hebben echter niet de vertaling van die stemming 
gevonden naar een koers voor de toekomst. Intègen
deel, zij vallen terug op oude stellingen en berijden 
stram geworden stokpaarden. 

Het is herfst, óók in de politiek. En in de herfst moet je 
méér oppassen voor reumatiek dan in de zomer. Er 
dreigen nu aan alle kanten reumatische verstarringen. 
In onze botten en gewrichten, maar ook in de maat
schappelijke verhoudingen. Men zoekt houvast bij wat 
men heeft, men zoekt bescherming tegen elkaar achter 
groeps- en partijbelangen. Als dit zo doorgaat, worden 
de verkiezingen een loopgravenoorlog, waarin men 
over en weer verwijten naar elkaar slingert, maar de 
dieperliggende oorzaken buiten schot laat. 

D'66 stelt de oplossing van lange-termijn-problemen 
boven de korte termijn successen van een politieke 
seizoenuitverkoop. Juist nu is het nodig alle dogma's, 
alle verstarde oordelen, alle verouderde opvattingen 
en vooronderstellingen opzij te zetten en met een open 
vizier naar de toekomst te kijken. Juist nu moet het 
wapen van de redelijkheid worden gehanteerd tegen de 
logge macht van bureaucratieën, van mammoetorgani
saties en van mammoetpartijen. 

D'66 ziet de gevaren die de toekomst in zich bergt. 
D'66 ziet echter óók het gevaar van de vlucht in 
verstarring. D'66 gaat daarom juist nu niet bij de 
pakken neerzitten. 

In de wereld èn in Nederland is een nieuwe situatie 
ontstaan. Een situatie. die is gekenmerkt door een 
produktie-capaciteit die te groot is in verhouding tot 
de beschikbare grondstoffen en energie. Die teveel 
afvalstoffen en vervuiling veroorzaakt ten opzichte van 
het zelfreinigend vermogen van de natuur. Die meer 
macht concentreert in weinig handen dan onze poJl
tieke instellingen kunnen controleren. Die zoveel men
sen ziek maakt, verslijt en uitstoot dat wij hun opvang 
en verzorging niet meer behoorlijk kunnen bekostigen. 
En die niettemin onvoldoende werkgelegenheid biedt 
voor allen die naar werk verlangen. 

De Democraten van 1966 zijn de eersten geweest die in 
ons land op de gevaren van deze ontwikkeling hebben 
gewezen. Anderen zijn ons daarin gevolgd. Nu de 
prijzen van grondstoffen en de energie stijgen. Nu de 
natuur en de ruimte om ons heen zienderogen slinken. 
Nu de kosten van de sociale voorzieningen ons boven 
het hoofd groeien. Nu de inflatie nog maar met moeite 

is te beteugelen. Nu de werkloosheid om zich heen 
grijpt. Nu onze politieke organen en instellingen aan 
geloofwaardigheid bij de kiezers inboeten, en nu be
zorgdheid voor de toekomst als een herfstige nevel 
over ons heendaalt, - NU verliezen de politieke 
partijen hun kalmte en fladderen als verschriktevogels 
om elkaar heen om te proberen elkaar wat graantjes 
voor de neus weg te pikken. 

De partij D'66 heeft de afgelopen jaren gevoelige 
verliezen geleden. Wij hebben die verliezen als demo
craten gêincasseerd. We hebben ons uiteraard bezon
nen op de oorzaken van die verliezen en we hebben de 
lessen daaruit getrokken. Maar we hebben ons ook 
opnieuw op de toekomst gericht. 

Het eerste resultaat van ons op de toekomst gerichte 
werk was het ontwerp beleidsprogramma 1977-1981 in 
hoofdlijnen. 
Dat· beleidsprogramma stelt de ontplooiing van de 
mensen centraal. Het wijst bevoogding en betutteling 
van bovenaf door de overheid, maar ook door particu
liere organisaties en bedrijven af. De aanvaarding van 
dat programma zal onze partij op een nieuwe grondslag 
plaatsen. Nieuw, niet doordat het onze oude waarden 
en doelstellingen overboord zet. Integendeel. Wèl 
nieuw, doordat het onze waarden en doelstellingen 
vertaalt in actiebeginselen. Wèl nieuw ook, doordat het 
de twee pijlers van onze maatschappij, de twéé trek
paarden van onze economie: de produktiesector en de 
sociaal-culturele sector, ieder met zijn eigen functie en 
ieder met zijn eigen ordening, náást en niet onder of 
boven elkaar plaatst. Nieuw ook, doordat het aangeeft 
hoe samenspel en samenhang tussen die twee trek
paarden moet worden geregeld. 

I 

D'66 is voorstander van een ondernemingsgewijze 
produktie in een gedemocratiseerde markteconomie 
door gedemocratiseerde bedrijven. Het ontwerp be
leidsprogramma geeft aan wat wij onder een gedemo
cratiseerde markt verstaan. Hoofdkenmerken van een 
gedemocratiseerde markteconomie zijn voor ons: 
1. een economie waarin de klant/consument weer de 

hem toekomende koninklijke rol kan spelen; 
2. een economie waarin anti-kartelwetgeving naar 

Amerikaans voorbeeld paal en perk stelt aan een 
monopolievorming en andere pogingen tot marktbe
heersing door afspraken tussen producenten; 

3. waarin de prijzen ook de maatschappelijke kosten 
van de produktie en de consumptie van de produk
ten tot uitdrukking brengen, inclusief de kosten van 
de vervuiling en uitputting van de natuur; 

4. waarin ook kleine en middelgrote bedrijven goede 
ontplooingsmogelijkheden worden geboden; 

5. waarin de vernieuwingsmogelijkheden met name ook 
van kleine en middelgrote bedrijven worden bevor
derd door de oprichting van een Nederlandse Indus
triële Vernieuwingsmaatschappij onder bestuur van 
vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, 
wetenschap en overheid; 

6. waarin een onder parlementaire controle gevormd 
technologiebeleid de ontwikkeling en toepassing van 
het milieu en de maatschappij schade toebrengende 
technieken voorkomt. 

Democratisering van ondernemingen is voor D'66 niet 
beperkt tot het invoeren van ondernemingsraden en 

5 



het uitbreiden van hun bevoegdheden. Ondernemings
raden kunnen niet naar behoren functioneren, wanneer 
niet ook de inrichting van het werk vanaf de werkvloer 
tot de top en de informatie van de top naar beneden en 
omgekeerd een actieve betrokkenheid van de werk
nemers in het bedrijfsgebeuren mogelijk maakt. 
Democratisering kan niet tot stand komen door alleen 
maar een nieuw orgaan aan de bestaande toe te 
voegen. Democratisering kan integendeel alleen dàn 
effectief worden gemaakt als zo'n nieuw orgaan ook 
organisch in de onderneming wordt ingevoegd. Dat 
vereist hervormingen op méér plaatsen dan alleen op 
directieniveau. Met dat soort hervormingen zal erva
ring moeten worden opgedaan. D'66 bepleit daarom 
kaderwetgeving waarbinnen met verschillende vormen 
van ondernemingsdemocratisering kan worden geëxpe
rimenteerd, afhankelijk van de aard en de omvang van 
het bedrijf. 

Naar materiele maatstaven is Nederland- ondanks de 
huidige economische crisis- nog steeds een rijk land. 
Wij verdienen en consumeren per hoofd van de 
bevolking méér dan de mensen van bijna alle andere 
landen ter wereld -op een stuk op vijf na. Wij 
verdienen en consumeren meer dan de mensen van alle 
voorafgaande periodes uit de geschiedenis. Die rijk
dom stelt ons in staat aan hen die uit het arbeidsproces 
worden gestoten, een redelijke materiële ·bestaans
mogelijkheid te bieden in de vorm van uitkeringen. Dat 
neemt niet weg, dat deze mensen zonder vorm van 
proces een zware straf wordt opgelegd: zij worden niet 
alleen uit het arbeidsproces uitgesloten, maar ook 
sociaal afgezonderd. Zij zijn de betaalde bannelingen van 
onze maatschappij. 

D'66 vindt dat het denken van de andere politieke 
partijen over deze tegenstrijdigheden van onze maat
schappij te traditioneel is. Dat het achterloopt bij de 
ontwikkelingen. Dat denken miskent met name, dat 
onze welvaart niet langer kan worden vergroot door 
het werk van slechts éen trekpaard -de produktie
sector-, maar even zeer afhankelijk is geworden van 
dat van een tweede trekpaard -van onderwijs en 
opleiding, van technisch en wetenschappelijk speur
werk, van een goede gezondheidszorg en goede sociale 
voorzieningen en diensten. Onze economie en onze 
welvaart worden getrokken door twéé paarden. Maar 
het ene paard draaft te hard en met oogkleppen op 
vooruit. Het andere paard is achter de wagen gespan
nen. Het gevolg zal degenen onder ons met een gevoel 
voor mechanica duidelijk zijn. Ik noem dat scheefgroei. 

Om die scheefgroei met al zijn negatieve gevolgen voor 
de werkgelegenheid, het natuurlijk milieu, de welvaart 
en, niet in de laatste plaats, de ontplooiingsmogelijk
heden van de mensen een halt toe te roepen, zijn 
doelgerichte vernieuwingen nodig in beide sectoren 
van de maatschappij in onderlinge samenhang. D'66 
heeft een aldus gericht samenhangend beleidsplan voor 
de jaren 1977-1981 ontworpen. Dit programma is een 
appèl, maar het laat het niet daarbij. Het geeft ook de 
wegen èn de instrumenten aan waarmee wij een 
maatschappij die te eenzijdig uit is op almaar meer 
materiële welvaart, kunnen ombouwen tot een maat
schappij die in dienst staat van betere menselijke 
verhoudingen en ontplooiingsmogelijkheden. 
Wij zijn daarin concreter en duidelijker dan de andere 
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partijen. Omdat wij de problemen niet verdoezelen, 
maar ze bij de naam noemen, analyseren en in { 
onderling verband plaatsen: { 
I. wij erkennen uitdrukkelijk dat ons nationale in- " 

komen - en dus onze welvaart voor meer dan 50% 
afhankelijk is van export; 

2. dat onze industrie, handel en landbouw door ver
nieuwing concurrerend moet blijven op de wereld
markt en dat daarvoor de toepassing van weten
schapsintensieve technieken en arbeidsbesparende 
investeringen nodig zullen zijn; 

3. wij geven duidelijk aan, op welke gebieden industrie, 
landbouw en handel zich moeten toeleggen om 
concurrerend te kunnen blijven in het kader van een 
betere en rechtvaardigere internationale arbeidsver
deling; 

4. wij stellen uitdrukkelijk, dat wij nooit meer af zullen 
komen van een tekort aan werkgelegenheid in de 
traditionele zin; 

5. wij stellen nadrukkelijk, dat onze welvaart steeds 
meer afhankelijk wordt van een goed functionerend 
stelsel van sociale en culturele voorzieningen; 

6. wij stellen uitdrukkelijk, dat de stijging van de 
sociale lasten moet worden afgeremd en tot staan 
gebracht. Maar ook dat dit niet kan door botweg het 
mes te zetten in hun financiering; 

7. wij geven duidelijk aan, hoe de sociale en culturele 
voorzieningen beter moeten worden georganiseerd, 
hoe de kosten daarvan beter moeten worden be
heerst en hoe de afwenteling van de schadelijke 
gevolgen van de produktie op de sociale voorzie
ningen moet geschieden. 

Dit stelsel van maatregelen zal een vermindering 
opleveren van de lastendruk. Op de maatschappij, op 
de" overheid, op het bedrijfsleven. Het zal ook mens
waardiger vormen van zorg bieden dan het huidige 
stelsel van de verzorgingsstaat kan verschaffen. 

Als specifieke maatregelen noem ik nog, zonder volle
dig te willen zijn: 
-het pensioen/woning- en sociale bouwplan; 
-de afschaffing van de bestaande pensioenslavernij; 
-het ziektekostenverzekeringsplan; 
- onze voorstellen ten aanzien van de ruimtelijke 

ordening en volkshuisvesting; 
-onze voorstellen ten aanzien van het milieubeheer 

en 'technology assessment'; 
--onze v.oorstellen ten aanzien van de democratisering 

van de arbeidsverhoudingen; 
- onze voorstellen ten aanzien van de organisatie van 

de gezondheidszorg; 
-onze voorstellen ten aanzien van de kostenbeheer

sing in de sociale en culturele sector; 
-ons voorstel om een recht op voortgezet onderwijs 

te verbinden aan het verrichten van een aantal jaren 
arbeid; 

-ons voorstel tot de oprichting van een Nederlandse 
Industriële Vernieuwingsmaatschappij; 

-ons voorstel de controlerende macht van het parle
ment te versterken door de instelling van een Raad 
voor Beleidsadviezen voor het Parlement. 

Wie van arbeid wordt uitgesloten is - ik zei het 
reeds- een betaalde (in feite voor die straf onder
betaalde) banneling. Wie gedwongen is werk te doen 
dat hem tot een verlengstuk maakt van een machine en 



dat een aanslag doet op zijn geestelijke en lichamelijke 
gezondheid wordt \'erlaagd tot een loonslaaf. 

0'66 wil dat de arbeid eerlijker wordt verdeeld en op 
een menswaardigere manier wordt ingericht. Daarvoor 
zijn niet méér geld, méér goederen, méér materiële 
welvaart nodig dan wij al hebben. Daarvoor is wèl 
nodig dat wij onze krachten beter verdelen en de 
geldstromen beter besturen. 

D'66 wil de werkgelegenheid eerlijker en beter ver
delen: 
-tussen mensen (mannen en vrouwen, jongeren en 

bejaarden, gehandicapten en niet-gehandicapten, 
werklozen en actieven); 

-in ieders leven in de tijd (géén concentratie 'van 
leren in de eerste levensfase, overbelasting in het 
werk daarna en afzondering uit de maatschappij tot 
slot -voor wie tenminste al niet eerder is bezwe
ken aan een hart-, vaat- of andere ziekte); 

-tussen de twee trekpaarden van onze welvaart 
(produktiesector en sociaal-culturele sector). 

D'66 wil in een andere gerichtheid en inrichting van de 
produktie. Het wil: 
-vernieuwing van de arbeid; 
-afstemming van de produktie op de eisen van het 

milieu; 
-géén lopende bandwerk in mammoetbedrijven, 

maar stimuleren van kleine en middelgrote be
drijven, respectievelijk opdeling van mammoet
bedrijven in kleinere, overzichtelijke eenheden, 
waarin mensen verantwoording hebben voor een 
eindprodukt en waarin zij hun vakkundigheid kun
nen toepassen en ontwikkelen. 

D'66 wil bovendien een andere opzet en inrichting van 
onze sociale en culturele voorzieningen en verzorgende 
diensten. Het wil: 
-géén verambtelijking, geen lokettenterreur en for

mulierenkwel voor mensen in de rij; 
-géén bestuur door theoretisch geschoolde specia

listen, maar actieve inschakeling van de betrokke
nen met steun en begeleiding van praktijkdeskun
digen; 

-géén kostenopjagende en schaalvergroting bevorde
rende subsidies per verrichting, per dag dat een 
zieke, kind of bejaarde is opgenomen, maar subsidie 
op basis van begrotingen waarbij regionale uitvoe
ring, medezeggenschap van de cliënten en vergelij
kend onderzoek naar de sociale effecten en de 
interne werkwijze een zo effectief mogelijke uitvoe
ring moeten waarborgen. 

Wie denkt onze economie weer gezond te kunnen 
maken alléén door de loonkosten omlaag te brengen 
en de sociale lasten te verminderen, die denkt niet ver 
genoeg. Wie denkt het werkgelegenheidsvraagstuk te 
kunnen oplossen door méér te investeren in onze 
industrie, landbouw en handel, die sluit zijn ogen voor 
de toekomst. 

Voor structurele noden moeten structurele oplossingen 
worden gevonden. Dat vereist veranderingen in de 
organisaties en de verdeling van het werk in onze 
maatschappij. 

Zowel het produktieproces als de sociaal-culturele 
diensten zijn te weinig gericht op het voorkómen van 
schadelijke gevolgen. De sociaal-culturele diensten 
worden voor een veel te groot deel gebruikt om de 
schadelijke gevolgen van het produktieproces op de 
maatschappij op te vangen. Zij moeten steeds achteraf 
genezen wat eerst ziek gemaakt is. Jaarlijks worden 
miljarden besteed aan uitkeringen voor verkeerd opge
leide of niet tijdig bij- of omgeschoolde mensen die 
daardoor ~werkloos worden, voor te vroeg in het 
arbeidsproces versleten of te vaak ziek wordende 
mensen, aan instellingen en inrichtingen voor mensen 
die het niet langer zien zitten en die afknappen of in 
opstand komen. Er is een schreeuwend tekort aan 
voorzieningen en arbeidskrachten om dit werk te doen. 
De noden stijgen, de kosten ook. Aan de andere kant 
zijn en blijven velen werkloos en moeten leven van de 
WW, AOW of bijstand. 

Dit is een krankzinnige ontwikkeling. Wij hebben die 
ontwikkeling echter zelf op gang gebracht, doordat 
ieder telkens niet verder keek dan zijn neus lang was. 
Doordat ieder departement, iedere ambtenaar, iedere 
sociale dienst, ieder ziekenhuis, iedere onderwijsinstel
ling en ieder bedrijf telkens alleen maar rekening hield 
met de gevolgen op zijn eigen terrein, zijn eigen vak, 
zijn eigen afdeling -en de rest afwentelde op zijn 
buurman, op een andere dienst, een andere voorzie
ning- en zo uiteindelijk op de maatschappij. 

We zitten verstrikt in een ontwikkeling die van de 
deugd (onze technische vermogens) een nood maakt 
(geldontwaarding, werkloosheid, ontwaarding van het 
menselijk leven). Die ontwikkeling moet niet alleen 
worden stopgezet, hij moet worden omgekeerd. Wij 
moeten nu beginnen van de nood een deugd te maken. 
Dit kan. Het kan echter alléén door een beleid dat 
verder kijkt dan de neus van ieder afzonderlijk lang is. 
Een beleid dat verder kijkt dan de komende verkie
zingen en de volgende regeringsperiode. Een beleid dat 
de samenhang tussen processen voor ogen houdt, dat 
niet alleen op hun bedoelde maar ook op hun onbe
doelde gevolgen let, dat niet alleen kijkt naar wat 
vandaag nodig is maar ook met toekomstige behoeften 
en mogelijkheden rekening houdt, dat onze technische 
vermogens weer dienstbaar maakt aan mensen in 
plaats van mensen te onderwerpen aan de techniek. 
Een beleid vooral dat mensen inspireert en motiveert 
tot samenwerking in plaats van ze uiteen te drijven en 
beschutting te doen zoeken achter de muren van hun 
afzonderlijke groeps-, bedrijfs-, vakbonds-, beroeps-, 
departementale of kortzichtige eigen belangen. 

Het beleidsplan 197 7-1981 van de partij Democraten 
'66 is het eerste en tot nu toe enige partijprogramma 
dat reëel uitzicht biedt op een dergelijke toekomst, op 
een zodanige omkering van die ontwikkelingen die ons 
in het slop hebben gevoerd. Dat beleidsplan geeft ook 
de middelen aan die wij daarvoor moeten gebruiken en 
de eerste stappen die wij op die weg moeten zetten. 

De weg die wij aangeven is geen gemakkelijke weg. 
Wij spiegelen geen gouden bergen voor, geen onmid
dellijke baten voor afzonderlijke belangen en geen 
rozengeur voor de toekomst. Wat wij aangeven is een 
weg die ieders levensomstandigheden zal verbeteren, 
die ieder ruimere mogelijkheden biedt om zijn vermo-
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gens en de verhouding tot zijn medemensen te ont
plooien, die een verdere inzinking en ineenstorting van 
onze welvaart voorkomt en die ook aan onze kinderen 
en hun kinderen een menswaardige maatschappij en 
een leefbaar milieu heeft te bieden. Het is een weg die 
alleen door een gezamenlijke inspanning kan worden 
afgelegd, waarvan niemand mag worden uitgesloten of 
uitgebannen, die ieders inzet aan kennis en ervaring, 
aan inzicht en vaardigheid zal vergen. 

Wij stellen ons op voor de redelijkheid. Voor de 
vergroting van de ontplooiingsmogelijkheden van de 
mensen. Wij putten uit de creativiteit en de vinding
rijkheid van individuele mensen. Wij vinden onze 
kracht in hun bereidheid zich in te zetten voor elkaar. 
Wij zullen de andere partijen blijven prikken en 
prikkelen tot openheid. Tegen verstarring en kortzich
tigheid. 

De Democraten van nu willen de problemen van nu 
vernieuwd tegemoet treden. Met een nieuw program
ma en met een nieuwe inzet. Met de steun van een 
opnieuw groeiende belangstelling en een toevloed van 
nieuwe leden. 

Openheid, redelijkheid, menselijkheid. Ziedaar de drie 
grondwaarden waarop ons ontwerp beleidsprogramma 
is opgetrokken. Daarvoor is het de moeite waard de 
verkiezingen in te gaan. Daarvoor is het nodig actief te 
blijven. Juist nu de herfst zijn nevel over ons heen legt. 
Daarom, Democraten '66, moeten wij doorgaan, als 
democraten nu. 

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU D'66 

Lijst van recente/actuele publikaties 

0 A 11 Maatschappij Analyse 1976 f2.-
0 A 12 Ondernemingsdemocratie 1976 f2.-
0 A 13 Veiligheid als maatschappelijke waarde 1976 f2.-
0 A 14 Industriebeleid 1976 f2.-
0 A 15 De toekomst van de grote stad 1976 f2.-
0 A 16 Ondernemingsgewijze productie en sociaal ondernemersschap 1976 f2.-
0 A 17, 18 Ter discussie: Inkomenspolitiek, wederkerend onderwijs, 

en 19 Milieubeheer (samenvatting van hoofdlijnen) 1976 f2.-
0 A 20 Discussiedag 22 mei 1976 1976 f2.-
0 A21 Ontwerp Beleidsprogramma 1977/81 1976 f2,50 
0 85 Samenhang en samenspel 1976 f3.-
0 CRM5 Basisnota sociaal en cultureel welzijnsbeleid 1974 f3.-
0 D6 Europese veiligheid 1973 f6.-
0 El Van oliecrisis op weg naar een optimaal energiebeleid 1973 f3.-
0 E2 Plan voor een warmte-isolatie project in Nederland 1973 f3.-
0 E3 Economische groei in het licht van de milieuproblematiek 1973 f3.-
0 E4 Energie op een laag pitje 1974 f2.-
0 F2 De omvang van de collectieve voorzieningen 1976 f3.-
0 MV7 Abortus, een oriënterende beschouwing 1975 f3.-
0 S3 Pre-advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht: 

Deel 2: Ondernemingsraad of Personeelsraad 1968 f2.-
0 S7 Pensioenvoorziening in Nederland 1970 f2.-
0 VR05 D'66 en de woningbouw 1973 f2.-
0 VR06 Vervolg-memorandum betr. de voorstellen tot verbetering van de 

inspraakprocedures bij de Ruimtelijke Ordening 1974 fl.-
0 VR07 Nota structuuronderzoek bouwnijverheid 1974 f2.-
0 VR08 Op weg naar bewonerszelfbestuur 1975 f2.-
0 VR09 Europees Zeehavenbeleid en het beleid van de Zeehavens 1975 f4.-
0 VRO 10 De haven van Amsterdam 1974 f4.-
0 VROII Pensioen/woningplan 1976 *) 

0 DV5 Een markt voor D'66 1976 f3.-
0 DV6 Een vrouw is een vrouw 1976 *) 

0 A 22 Waarom Daarom 1976 *) • 

*)Deze brochures zijn in principe .gratis. Een bijdrage in de kosten door middel van een schenking aan de 
SWB is uiteraard zeer welkom. 

Alle rapporten, genummerd van A 11 tot en met A 20 liggen ten grondslag aan het nieuwe politieke pro-
gramma van D'66. 

Bestellingen te richten aan: Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 
Waldeck Pyrmontkade 886 
Den Haag, tel. 070453271 
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Voor en na het congres 

Toen Jan van Loon in de zomer van 1975 een stuk of 
wat partijleden langs ging om st~~n te zoeken v~or een 
herlevingspoging ontmoette hiJ meer scepsiS dan 
enthousiasme. Veel D'66-ers hadden het allemaal wel 
gezien. De partij zou de kabi~ets~~riode uitzitten m~ar 
daarna zou je het toch eigenliJk wel voor gezien 
moeten houden -zo ongeveer was de gangbare opvat-
ting. . . 
Maar Van Loon beschikt over een flmke dosis enthou-
siasme en optimisme en daar was niet iedereen tegen 
opgewassen. Zo iemand geef je de "benefit of doubt", 
je laat hem niet zitten. Ik herinner me dat gevoel nog 
heel goed want Van Loon kwam ook bij mij langs. 
Hoe precies de stem~ing in het nieuwe ~oo_fdbestuur 
was, dat op het Leidse congres van vong Jaar werd 
gevormd, valt moeilijk uit te le~g~n. !Je ?pdracht v~n 
het congres was vaag en we1mg msp1rerend: met 
opheffen maar de mogelijkheid om door te gaan open 
houden. Het mentale nulpunt, waar we vermoedelijk 
bijna allemaal op zaten, had in elk ~.eva! het voordeel 
dat we elkaar niets probeerden WIJS te maken. We 
moesten nagaan hoe de zaken erbij lagen en we 
moesten een partijprogram ontwerpen. ~et laa.ts~e :-vas 
inspirerender dan het eerste - maar betde activiteiten 
hadden een nogal geïsoleerd karakter. Met de actuele 
politiek hadden ze niet zoveel te maken. 
Dat had een voordeel waarvan ik me pas achteraf 
bewust ben geworden: je werd ook niet afgeleid. 
In de eerste maanden na het Leidse congres begon er 
langzamerhand een soort saamhorigh~id in het ho?fd
bestuur te groeien. Zeldzaam verschiJnsel voor D ~6: 
we hebben nooit ruzie gemaakt, op elke vergadenng 
was er wel iets aardigs te melden. De financiën raakten 
gesaneerd (we gaven ook helemaal niks uit), het 
ledenbestand werd weer gezond gemaakt (al bleef er 
na de eliminatie van de wanbetalers niet veel over) en 
van het programma kwamen langz~mer.~and een paar 
hoofdlijnen boven water waar we eigenliJk best over te 
spreken waren omdat ze vrij uni~k w~re~: Af en toe 
merkte iemand op dat het toch eigenliJk tiJd werd om 
naar buiten te treden - maar aan die verleiding boden 
we weerstand omdat we eerst onze eigen zaakjes goed 
op orde wilden hebben en omdat het congres ons een 
zeer beperkte opdracht had gegeven. 
Zo naderde langzamerhand het novembercongr~~ v~n 
dit jaar. Het is niet vaak gezegd maar waarschiJnliJk 
wel vaak gedacht: het zou een dag des oordeels 
worden. 
En tegelijkertijd werd het probleem van de lijsttrekker 
nijpend. Jan Terlouw aarzelde; dat wisten we en dat 
kon trouwens iedereen zien. Aan het kamerwerk en 
aan de droevige lotgevallen van de partij had hij zijn 
inspiratie versleten. Maar Terlouw is niet zo extrovert 
en dus bleef ook dat een beetje gissen -totdat we een 
paar weken voor het congres zekerheid kregen, een 
droevige zekerheid. . . 
Gelukkig gebeurden er ook andere dmgen, weliswaar 
buiten D'66 maar wel van invloed op de psycholo
gische atmosfeer in en rondom de pa~tij .. ~Is ~en ~erre 
echo van ons eigen streven naar dUidelijkheid uit de 
ze.stiger jaren hoorden we andere partijen, lang voor de 
komende kamerverkiezingen, met de eerste schermut
selingen beginnen: Het gevolg was ~at de kab~~ets
formatie van 1977 al heel vroeg m de politieke 

belangstelling kwam -veel eerder dan ooit bij enig 
andere formatie het geval was geweest. 
En zo kwam ook bij velen de partij D'66 weer in het 
bewustzijn. Heel wat wel- en niet-partijleden begonnen 
zich te herinneren welke grote rol D'66 bij de laatste 
kabinetsformatie had gespeeld. Hoe groot of hoe klein 
zouden de kansen voor een progressief kabinet zijn als 
wij er niet meer zouden zijn? 
De vervroegde aandacht voor de komende kabinets
formatie -bijvoorbeeld door de PvdA/PPR-resolutie, 
door de vorming van het CDA en door de enquêtes van 
de Rode Haan- was een beetje te vergelijken met de 
psychologische voltreffer die politiek Nederland in de 
nacht van Schmelzer ontving, tien jaar geleden en 
precies in de oprichtingsfase van D'66. Wij wezen er 
toen op dat het bestel ziek en moe was; Schmelzer 
illustreerde de verzieking en de vermoeidheid. 
De parallel van najaar 1976 was misschien dat steeds 
meer progressieven zich dakloos gingen voelen en 

· zichzelf de vraag stelden waarom D'66 eigenlijk zou 
moeten verdwijnen. 
Dat kwam goed uit want ons ontwerpprogramma was 
klaar en het congres stond voor de deur. 

Het Utrechtse Tivoli kun je nauwelijks een inspirerend 
gebouw noemen .. Het is als noodgebouw opgezet en 
sindsdien natuurlijk blijven staan. Een entourage, die 
niet veel goeds beloofde. En toch zou D'66 daar op 
zaterdag 6 november een vreemde hergeboorte be
leven. 
Hoeveel bezoekers zouden er komen? Ik denk dat 
iedereen wel zijn calculatie heeft gemaakt: als het er 
minder dan 200 zouden zijn, zou je de hele onderne
ming kunnen afschrijven. Boven de 200 zouden de 
vooruitzichten onzeker maar niet apert kansloos zijn 
-en op véél meer kon je toch eigenlijk niet hopen. 
Maar wat gebeurde? De zaal liep vlot vol. Eerst 
werden de pessimistische verwachtingen overtroffen, 
toen de minder pessimistische en tenslotte zelfs de 
meest optimistische: 750 congresgangers. 
Daarna gebeurde er nog iets vreemds: al die 750 
demonstreerden een enthousiaste eensgezindheid. Wat 
we deden had wel met politiek te maken maar nauwe
li~ks ~?et de traditionele D'66-politiek. Geen sprekers 
dte ztch verdrongen voor de interruptie-microfoons, 
geen gezeur over punten en komma's in het program
!lla, geen procedure-narigheden. Het was duidelijk: 
Iedereen was naar Utrecht gekomen om de partij weer 
rechtop te zetten en dat ook heel duidelijk aan de 
buitenwereld te laten zien. We hielden een congres om 
de kiezers te laten zien dat we terug kwamen en heel 
wat zouden gaan aanrichten. 
Er gebeurde nog iets vreemds: al die D'66-ers die 
zichzelf jarenlang zo nuchter en emotieloos hadden 
gevonden zagen er niet tegen op Jan Terlouw harts
tochtelijk op het schild te tillen. Hij wilde eigenlijk niet 
-maar eigenlijk wilde hij niets liever dan het nog 
eenmaal proberen. Zelden heeft een politicus een 
partijcongres zo fors aangepakt als Jan Terlouw die 
middag deed -en bijna nooit heeft een congres zich 
zo dankbaar en geroerd láten aanpakken. 
Af en. toe maak je in d.e politiek mee dat een congres 
een eigen .leven gaat letden, dat het verstand direct op 
het hart IS aangesloten. Dat gebeurde die zaterdag-
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middag met ons congres. Ik heb sceptische partijgan
gers met tranen in de ogen zien staan. 
Het congres heeft ons veranderd. De tocht door de 
woestijn is afgelopen, we komen weer in de bewoonde 
wereld -de wereld waar we de nieuwe partijleden 
zullen opzoeken en al die handtekeningen voor Jan 
Terlouw zullen halen. 

Laten we de opwinding van het congres even vergeten. 
Maar laten we de inspiratie van die zaterdagmiddag 
vasthouden. De kansen zijn beter dan we dachten. Het 
gaat er alleen maar om ze te pakken. Als ons dat voor 
het volgende congres (op 5 februari) lukt, dan kunnen 
we bij de verkiezingen van mei nog heel wat bijzonders 
laten zien. 

Jan Vis 

Naam- en adreslijst Hoofdbestuur 

Naam Adres 

J.F. Glastra van Loon Bazarstraat 15, Den Haag 

J. ten Brink Doorneberglaan 148, IJmuiden 

C. Mertens Torenven 10, Zunderdorp/Amsterdam 

F.K.L. Rogier Kennedysingel 11, Reeuwijk (Z.H.) 

E.F. Maas v. Heemstralaan 4, Arnhem 

W.Dik Lange Driesstraat 23, Helvoirt (N.Br.) 

F.J. van Doesurn Zijlberg 68, Zoetermeer 

J. Veldhuizen Beveland 54, Haarlem 

J.J. Vis 't Wit 6, Eext (Dr.) 

W. Haartman Beatrixstraat 3, Breda 

J.P. Hamaker Lhee 23, Dwingeloo (Dr.) 

Machteld Versnel-Schmitz Parkstraat 41, Utrecht 

H.M.C. Oostcrbeek Madurastraat 19-hs, Amsterdam 

P.W.A. Overdiep Pr. Hendrikkade lOl A, Amsterdam 

Beste mensen, 

één miljoen op 

giro nr. 1.000.000 

(zie ook blz. 12) 

telefoon Functie en taken 

070-463105 voorzitter, tevens 
redactie Democraat 

02550-17146 vice-voorzitter, tvs 
campagne coördinator 

020-369622 secretaris politiek; tvs 
plv. publ.coördinator 

01829-3564 secretaris organisatie 

085-420815 penningmeester 

04118-2282 lid DB, coördinator 
regio's/afdelingen 

079-214793 lid DB; plv. secr. 
organisatie; plv. coördi-
nator regio's/afdelingen 

023-341571 lid DB; 
publiciteitscoördinator 

05922-672 lid DB 
redactie Democraat 

06100-31097 lid HB 
regiovertegenwoordiger 
Noord-Brabant 

05219-7229 lidHB 
regiovertegenw. Drente 

030-315015 lid HB 
regiovertegenw. Utrecht 

020-935609 lid HB 
regiovertegenwoordiger 
Noord Holland 

020-229250 hoofdbestuurs-
assistent 

Hoewel ik mijn standpunt, neergelegd in een telegram aan 
het congres van 6 november 1976 niet verander, wil ik u 
graag laten weten dat ik het achteraf in hoge mate betreur 
dat ik niet op het congres aanwezig was. Nu u in zo 

overweldigende meerderheid uw beslissing hebt genomen, 
zal ik mij daar uiteraard als goed democraat en lid van 
D '66 graag bij neerleggen. 

Jan Beekmans 
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VROEGE LECTUUR VOOR HET 
VERKIEZINGSJAAR 1977! 

ZAKENMAN en POLITICUS 
Een SMO- 'INFORMATIEF' over het particuliere bedrijfsleven en de 
politieke partijen met medewerking van: P. Kuin, W.Aantjes, H. Wiegel, 
E. van Thijn, J. C. Terlouw, W. Albeda, W. J. L. Spit, J. Lanser, 
F. 0. J. Sickinghe en C. H. A. van Vulpen. 

Er wordt veel gesproken over het ondernemingskli
maat in Nederland, een onderwerp dat rechtsstreeks 
te maken heeft met de werkgelegenheid. 

De discussie wordt voor een deel bepaald door reële 
meningsverschillen, maar voor een deel ook door 
vertekening van het beeld dat de betrokken groepen 
van elkaar hebben. 

Hoe zien politici, vakbondsleiders, ondernemers el
kaar en wat is hun visie op het economisch stelsel. 

Hierover doen tien mensen met centrale verantwoor
delijkheden een boekje open. 

Bestel nu door middel van onderstaande bon of wees 
wijzer en neem nu nog een SMO - ABONNEMENT 
'76 (met korting en welkomstgeschenk) of een 

SMO ·ABONNEMENT '77 (met welkomsgeschenk). 

Bel ons op onder 070- 50 10 05 of maak gebruik van onderstaande 
antwoordcoupon. 

-------------------------:-ANT-WOORDC-OUPON------------ - 2:: ~ -·------

Naam: 
Adres: 
Woonplaats : 

0 Ik bestel . ex. 'Zakenman en Politicus' à f 15,- per ex. 
0 Ik neem een introductieabonnement '76 à f 35,-* (normaal f 45,-*) en krijg daarvoor 

alle SMO- uitgaven (waaronder 'Zakenman en Politicus') verspreid over de series 'Inzicht' 
(korte en volledige weergaven) 'Informatief', 'Discussie' en 'SMO Berichten' (totale winkel
waarde f 90.-). 
Als welkomstgeschenk ontvang ik het geruchtmakende boek 'Zorgen voor Morgen'. 

0 Ik neem een normaal abonnement '77 à f 45,-* en krijg daarvoor in '77 alle uitgaven 
verspreid over de series 'Inzicht' (korte en volledige weergaven), 'Informatief', 'Discussie' 
en 'SMO Berichten'. 
Als welkomstgeschenk ontvang ik het boek 'Zakenman en Politicm.'. 

0 Ik wil meer weten over SMO. 
Stuur mij gratis de laatst verschenen kwartaalkrant 'SMO Berichten' toe. 

0 Aankruisen wat gewenst is. * Abonnementen gelden tot wederopzegging. 
Deze bon in envelop ongefrankeerd verzenden aan SMO Antwoordnummer 950, 
Stichting Maatschappij en Onderneming, Badhuisweg 91, Den Haag. 

Den Haag. 
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DEMOKRATEN KOM OP 

Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 

Ondergetekende: 

Naam ......................................... . 

Adres ......................................... . 

Woonplaats .................................... . 

geeft zich op voor één van de werkgroepen van de 
SWB 

Haar/Zijn belangstelling gaat uit naar de onderwerpen: 

Handtekening: 

Dit formulier zenden naar: 
SWB, Waldeck Pyrmontkade 886 
Den Haag 
070-453271 

voor * 
* 
* 
* 

meer medezeggenschap en -beslissingsrecht 
opheffing pensioenterreur · 
versterking rechtspositie consument 
decentralisatie van de macht 

Politieke Partij Democraten '66 
Fondsvorming t.b.v. de verkiezingscampagne 

Ondergetekende: 

Naam ......................................... . 

Adres ......................................... . 

W oonplaat_s .................................... . 

verklaart hierbij aan de Politieke Partij Democraten '66 
eèn bedrag ineens/in .......... termijnen (het NIET gewenste 
doorstrepen) te schenken van: 

0 f 50.-
0 f 100.-
0 f 250.-
0 f 500.-
0 f 1000.-
0 f .-(bovenf 1000.-)" 
(aankruisen wat van toepassing is) 
en verzoekt haar/hem (een) acceptgirokaart( en) voor 
dit bedrag toe te zenden. 

(aangeven wat van toepassing is) 

Dit formulier zenden naar: 
Democraten '66, Postbus 1966 
Amsterdam· 

Handtekening: 



~ 

demaoraat 
uitgave: politieke partij democraten '66 

UITNODIGING voor de 

6 
1976 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 4-5 febr. '77 

in Tl VOL I UTRECHT 

\VIL DE ALGEJIIENE LEDENVERGADERING DIE AANDACHT KUNNEN BESTEDEN AAN HET ONTHEHP-BELEIDS
PHOGRAHMA 1977-1981, DIE HET 1Y'AAHD IS EN HOET ERIJGEN, DAN IS DE TIJD DIE HIERAAN OP 
5 FEBRUARI 1977 KAN HORDEN BESTEED TE KRAP. liET HOOFDBI~STUUH HEEFT DAN OOK DESLOTEN 
AAN DIT PROGRAHHA EEN AFZONDERLIJK VOORCONGRES Tl~ 1HJDEN, DAT \lOHDT GEHOUDEN OP: 
VHIJDAG h FEBHUARI 1977 20,00 UUH IN TIVOLI - UTHECHT, 

AHCNDEHENTEN KUNNEN \lORDEN INGI~DIEND TOT UITEHLIJJC 29 JANUc\.IU 1 77 BIJ liET SECH.ETAIUAAT 
P0~3TBUS 1966, AMSTEHDAJII, 

concept agenda 5 febr. 

09,30 uur 1, Opening door de voorzitter; voorstellen v.d. congrP.s-
leiding 

2. Benoeming van de notulencommissie en de stemcommissie 
3, Goedkeuring congresreglement 
4, Vaststelling van de agenda 
5. Renvulling diverse commissies: 

a. rapportagecommissie 
b, financiële commissie 
c, benoeming voorz. geschillencommissie (op voordracht 

van de geschillen commissie) 
d, dagelijks bestuur 

10,00 6, Financiën 
a, overzicht van de financiële positie van de partij 

(eventueel bijstellen van de begroting) 
b. stand van de fondsenwerving (giro 1.000.000) 

10.30 7, Vaststelling van het verkiezingsprogramma (nadere voor-

12.30 8. 
13,00 9. 

14.00 1 0. 
1 4. 30 11 • 

14.45 1 2. 
15.00 1 3. 
15,30 14. 
16,00 1 5. 

stellen over de behandeling van dit agendapunt verschij
nen in de tweede Congres-Democraat, mede aan de hand van 
binnengekomen amendementen en adviezen rapportagecomm.) 

Optreden van Seth Gaaikema 
Lunch (tot 13,45 uur) 

Toespraak partijvoorzitter 
Bekendmaking van de verkiezing voor de volgorde van 
de kandidaten voor de Tweede Kamer en verkiezing lid 
Dagelijks Bestuur 
Verkiezing van de lijsttrekker 
Schets van de verkiezingscampagne 
Rede van de lijsttrekker 
Sluiting door de partijvoorzitter 



-----------P R E S E N T A T I E V E R G A D E R I N G K A M E R K A N D I D A T E N-----------

8 januari 1977 10.00 uur 

LEIDEN 
STADSGEHOORZAAL 

Breesstraat 60 

071 - 131704 

CONCEPT CONGRES REGLEMENT 

Artikel 1: 

Het congres is een Algemene Ledenverga
dering van 0 1 66, 

Artikel 2: 

Moties en amendementen voor het 4-5 
februari Congres moeten uiterlijk op 
zaterdag 29 januari 1977 op het congres· 
secretariaat D 1 66, Postbus 1966 Amsterd' 
zijn. De moties en amendementen moeten 
door tenminste vijf leden van D 1 66 onde 
takend zijn en verzonden worden t.a.v. 
rapportagecommissie. 
Um in de tweede Congres Democraat te 
kunnen worden opgenomen, moeten moties 
vóór woensdag 12 januari verzonden word 
De overige moties zullen op het congres 
aan de balie liggen, 

Artikel 3: 

De rapportagecommissie heeft het recht 
op grondslag van de ingediende moties 
ook tijdens de Algemene Ledenvergadering 
amendementen in te dienen, 

Artikel 4: 

Het congres wordt geleid door drie voor
zitters, die worden aangewezen door het 
Hoofdbestuur. Bij de behandeling van een 
onderwerp waarbij één van de voorzitters 
uit hoofde van enige partijfunktie is 
betrokken, treedt deze niet als fungerend 
voorzitter op, zolang de behandeling van 
dit onderwerp duurt. 

Artikel 5: 

De fungerend voorzitter heeft het recht 
spreektijd te verdelen en te beperken. 
Beslissingen van de congresleiding zijn 
bindend behoudens onmiddellijk beroep op 
het congres, dat daarover stemt zonder 
discussie, 

Artikel 6: 

Oe behandeling van amendementen en moties 
geschiedt als volgt: 
1. de indiener of ~en door hem aangewezen 

lid van D 1 66 geeft desgewenst een be
knopte toelichting; 

2. de fungerend voorzitter verleent 
degenen, die zich volgens bij de 
congresleiding berustende sprekers
lijst als spreker hebben aangemeld, in 
volgorde van aanmelding het woord; 

3. het Hoofdbestuur en de rapportage
commissie kunnen aan het congres een 

2 advies omtrent het voorstel aeven: 

22 januari 1977 10.00 uur 

GRONINGEN 
CONGRESCENTRUM "HET TEHUIS" 

Lutkenieuwstraat 1 3 

050 - 139633 

4, de fungerend voorzitter brengt de 
amendementen in volgorde van ingrijpend
hBid in stemming en daarna het al dan 
niet geamendeerde voorstel; 

5. de fungerend voorzitter brengt resolu
ties en moties over een bepaald agenda
punt in stemming als alle resoluties 
en moties over dat agendapunt zijn toe
gelicht. De fungerend voorzitter bepaalt 
de volgorde waarin de resoluties en/of 
moties in stemming worden gebracht. 

Artikel 7: 

Het congres begint met het aanwijzen van 
een stemcommissie en een notulencommissie 
op voordracht van de congresleiding. 

Artikel 8: 

De stemcommissie registreert de uitge
brachte stemmen, beslist daarover zonder 
beroep over de geldigheid daarvan en 
constateert de uitslag van de stemmingen. 

Artikel 9: 

Tenzij de statuten of het huishoudelijk 
reglement anders bepalen, neemt het 
congres besluiten met dien verstande dat 
het verschil tussen vóór-en tégenstemmers. 
tenminste 5% is. 
Het congres kan besluiten een besluit met 
tweederde meerderheid van stemmen te nemen. 
Indien geen van de aanwezige leden stem
ming wenst kan het congres bij acclamatie 
een besluit nemen, 
Over niet in de agenda opgenomen onder
werpen kunnen geen besluiten worden ge
nomen. 

Artikel 10: 

Ieder bij de stemming op het congres 
aanwezig lid van D 1 66 kan één stem 
uitbrengen. 

Artikel 11: 

Stemming over personen geschiedt 
schriftelijk. Over zaken wordt gestemd 
op een door de congresleiding te bepalen 
wijze. 

Artikel 12: 

In gevallen betreffende de gang van 
zaken tijdens het congres waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist de 
congresleiding met inachtneming van de 
statuten en het huishoudelijk reglement. 



H 0 E Z 

0 E D U 

T 0 A T M E T 

D E L IJ K H E I 0 ? 

Op het 0 1 66-congres in november 1 75 
in de Stadsgehoorzaal te Leiden, heb 
ik gepleit voor onafhankelijkheid van 
onze partij: geen regeerakkoord, en als 
we in de oppositie terecht komen, volstrek
te ongebondenheid. Uit het instemmend 
applaus dat daarop volgde, mag worden 
afgeleid, dat deze stellingname de 
instemming had van het congres, 

Hoe zit het dan met de duidelijkheid v66r 
de verkiezingen, waar wij zo'n voorstanders 
van waren? Over die vraag wil ik in dit 
artikeltje graag de diskussie openen, 

Over samenwerking met de VVD kan wat mij 
betreft nu al duidelijkheid bestaan. 
Een onafhankelijke partij moet de samen
werking met een andere democratische 
partij niet voor alle eeuwigheid uit
sluiten, maar de opvatting van de VVO 
over solidariteit, binnen- en buitenlands, 
hun cynisch conservatisme, en hun voort
durende keuze voor produktie boven natuur
behoud, maakt constructieve samenwerking 
voor de komende regeringsperiode een 
illusie. 

Maar waarom sluiten wij geen regeerakkoord 
met onze huidige partners, PvdA en PPR? 
In de eerste plaats omdat op het moment 
dat die onderhandelingen aan de orde 
waren, onze onderhandelingspositie te zwak 
was, Het is trouwens erg onbevredigend 
dat aan. de ontwerp-resolutie van PvdA en 
PPR geen programmatisch akkoord ten grond
slag ligt. 

In de tweede plaats omdat de situatie nu 
totaal anders is dan in 1972, Nu is er 
een kabinet waaraan wij deelnemen en het 
doet me vreemd aan, om e1r1 alternatief te 
stellen tegenover je eigen regering. 
In 1972 vormden we met PvdA en PPR een 
gezamenlijke oppositie: we stelden een 
alternatief voor een àndere regering, 
Oe CDA-partijen waren maximaal onduidelijk. 
Ze namen met de VVD deel aan het kabinet 
8iesheuvel, maar kleine tekenen deden 
vermoeden dat ze wel zin hadden in 
partnerruil. 

Ik vind het ongeloofwaardig als een 
politieke partij, die deelneemt aan een 
regering en daarin de vàlle vier jaar 
blijft zitten, in algemene zin, in hoofd
zaken, het kabinetsbeleid niet inzet voor 
de verkiezingen wil maken, De PvdA zegt 
dit wel te willen, maar door de inhoud 
de ontwerpresolutie is dat niet erg ove1 
tuigend. De schijn wordt minstens gewekt 
dat AR en KVP onbetrouwbare regerings
partners zijn geweest, Als dat zo was, 
waarom dan de volle rit uitgezeten? 

Natuurlijk kan worden aangevoerd, dat de 
CHU tot het CDA is toegetreden. Dit argu 
ment mag niet al te zwaar worden genomen 
De CHU heeft, zeker in het begin, venij
nige oppositie tegen het kabinet gevoerd 
maar gelegenheid maakt de dief en de CHU 
was tot vier jaar geleden bepaald niet 
rechtser dan de AR en de KVP. 

Wie aan een kabinet deelneemt en er niet 
uitloopt, moet het beleid van dat kabinet 
in hoofdzaken blijven verdedigen, Vanzelf
sprekend blijven er vele wensen over en 
in de verkiezingsstrijd zal natuurlijk 
volop worden beklemtoond, op welke punten 
0'66 het beleid veranderd wil zien, D'66 
zal ook niet automatisch aan een regering 
van ongeveer dezelfde coalitie deelnemen, 
Het is volstrekt legitiem om daaraan een 
aantal voorwaarden te verbinden, 

Er is een derde reden, waarom wij geen 
regeerakkoord met de PvdA en de PPR ~ 
sluiten, Ook wij zouden wel willen dat 
de huidige progressieve combinatie het 
grootst bleef, maar niet tot elke prijs, 
Bij de kabinetsformatie van '72/'73 hebben 
Aantjes en Boersma hun nek uitgestoken, Er 
is geprobeerd een brug te bouwen over de 
diepe kloof die in '72 door politiek 
Nederland liep, Een aantal peilers van 
die brug staat er. Moeten wij die weer 
afbreken? Naar mijn mening negeert de 
ontwerpresolutie van de PvdA/PPR de 
consequenties van vier jaar akkoord tussen 
vijf partijen 

Onze houding kan ertoe leiden, dat we nà 
de verkiezingen moeten gaan praten over 
een regeerakkoord. Uij vinden dat verre 
van ideaal, maar als die situatie zich 
voordoet, is het buiten onze schulc. 
Uij hebben voorstellen gedaan om het kies
stelsel te veranderen, waardoor de kiezer 
regelrechte invloed zou krijgen op de 
regeringssamenstelling, Die voorstellen 
zijn door de kamer verworpen. 
Wij hebben ook samenwerking met andere 
partijen gezocht, op voorwaarde dat die 
partijen met ons zouden streven naar een 
grote progressieve volkspartij (PUP), 
groot genoeg om een regering te kunnen 
leveren, Ofschoon deze voorwaarde door 
PvdA en PPR was aanvaard als grondslag 
voor een programakkoord, hebben na de 
verkiezingen de congressen van deze 
p art i jen , z i j het tegen de z i n van de genen 
die de onderhandelingen hadden gevoerd, 
deze PUP van tafel geveegd, 
Ons heeft dat stemmen gekost en niet zo 
weinig ook. 

Het is dan ook onmogelijk voor 0 1 66 om 
v66r de verkiezingen een akkoord te 
sluiten, dat is mijn vaste overtuiging, 
De PvdA en de PPR imiteren de werkwijze 
van 1972, zonder dat daarvoor reden of 
zelfs aanleiding is. Ik vind dat surrogaat 
duidelijkheid. 

Jan Terlouw. 

---VACATURE DAGELI~\:S BESTUUR---

Door het a~treden van Jan Vis zal 
het dagelijks bestuur op het con
gres van 5 ~ebruari 1977 moeten 
worden aangevuld met een lid. 
I\:andidaten kunnen zich melden bij 
het Hoo~dbestuur, Postbus 1966, 
Amsterdam. 
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HET ERF VAN DE BOER 
In de knel tussen provinciale en 
gemeentelijke instanties. 

door Erno Maas. 

Ik ken in Winterswijk een boer, die een 
bedrijf heeft gepacht. Vader 74 jaar, 
zoon 44 jaar. Oe zoon neemt dit bedrijf 
over. Omvang: 4,5 ha grasland en 2,75 ha 
bo~wland. In totaal 7,25 ha cultuurgrond. 
13 melkkoeien plus jongvee, 16 fokzeugen 
plus beer, 100 mestvarkens, 1350 kippen 
op contract en een paard als hobby. 
Fokzeugen en mestvarkens zijn in dezelfde 
schuur gehuisvest. Deskundigen vinden dit 
onjuist. Het gehele bedrijf is maar net 
aan de norm voor de Gelderse Achterhoek. 
Maar de resultaten lijden daar niet onder. 
Oe bedrijfswinst schommelt rond de 
f 30.000,- per jaar. Op de spaarrekening 
staat een aantrekkelijk bedrag om uit 
eigen vermogen te kunnen financieren. 

llke bijeenkomst met bedrijfsantwikkelaars 
wordt als onprettig ervaren, omdat ze dan 
steeds te horen krijgen, dat ze het niet 
goed doen. Maar veel collega's klagen in 
de café's dat ze zo diep in de schulden 
zitten. Sommigen moeten zelfs werk in de 
aannemerij zoeken om er uit te komen. 
Het plezier waarmee op genoemd bedrijf 
gewerkt wordt staat in schril contrast tot 
de vele ergernissen van hen die meewerken 
aan de schaalvergroting, die voor dit ge
bied wordt bevorderd. 
hun eigen omgeving. Zo luister en kijk ik 
om mij heen en dan valt mij op, dat er 
grote verschillen liggen tussen de menin
gen die ik hoor en besluiten die worden 
genomen. Er is maar weinig samenhang 
tussen de besluiten onderling. En tussen 
die besluiten en het buitengebeuren 
waarop ze betrekking hebben. Ik zal dit 
met enkele voorbeelden uit de praktijk 
toelichten. 

De provinciale raad voor de Bedrijfsant
wikkeling in de Landbouw van Gelderland 
is in zijn landbouw-ontwikkelingsplan 
voor de gemeente Winterswijk tot de 
conclusie gekomen, dat het beleid moet 
worden gericht op versterking van de 
economische positie van de landbouwbe
drijven door oppervlaktevergroting. 
Het gemengd bedrijfstype moet voorshands 
worden gehandhaafd. Maar ook intensieve 
veehouderij is nodig. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken 
wordt een snelle aanpak van de ruilver
~aveling nodig geacht. Kavelruil of ruil
verkaveling moet met kracht worden ter 
hand genomen. Waar nodig moeten boerderij
en kunnen worden verplaatst. Ook land
schappelijk gezien leidt deze conclusie 
tot schaalvergroting. 

Vanuit planologisch oogpunt, valt het 
accent voor het buitengebied van Winters
wijk op zijn grote landschappelijke waar
de. Hoe die grote landschappelijke waarde 
kan worden verenigd met de gevolgen van 
de schaalvergroting (grotere bedrijven, 
ruilverkaveling en grotere gebouwen) is 
echter niet in te zien. 

4De bestemmingsplannen van de gemeentes 

zullen niettemin met deze uitgangspunten 
rekening moeten houden. Bouwpercelen moe
ten worden vastgelegd in kaarten. Daarbij 
moet enige groei binnen het perceel moge
lijk blijven. Andere percelen moeten ver
dwijnen. En dus ook de bebouwing daarop. 
De stedebouwkundigadviseur van de gemeente 
heeft de taak in goed overleg met zijn 
werkgever en andere belanghebbenden, een 
en ander tot een goed einde te brengen. 

De gebruiksvoorschriften bij zo'n bestem
mingsplan moeten de landschappelijke 
waarde van het agrarische gebied veilig 
stellen. Het provinciaal bestuur ver
strekt daartoe een aantal richtlijnen. 
De technologie van de landbouwbedrijven 
kan echter eisen, dat hulpmiddelen worden 
gebruikt die !.n strijd zijn met de voor
schriften en de bestemming van het gebied. 
Zo kan het gebeuren dat de boer enerzijds 
wordt gestimuleerd om zijn bedrijf te 
ver~roten, maar dat hij anderzijds 
str1kt wordt beperkt in het gebruik van 
de middelen die daarvoor nodig zijn. 

Dit geldt nog sterker ten aanzien van 
het agrarische gebouw. De techniek 
waarmee de produktie wordt opgevoe~d 
stelt vaak dwingende eisen aan de uiter
lijke vorm van de gebouwen. Fabrieken 
produceren bedrijfsruimtes in serie waar
van de kosten zoveel mogelijk worden af
gestemd op een concurrerende markt. Ook 
het subsidiebeleid is veelal daarop 
gericht. Funktie en techniek eisen tot 
o~ de centimeter uitgekiende ontwerpen, 
d1e geen veranderingen gedogen, De mate
riaaltoepassing is meestal het sluitstuk 
Deze is sterk afhankelijk van de keuze • 
van de fabrikant, die groot moet inkopen 
wat de markt biedt, wil hij een produkt 
kunnen aanbieden dat kan concurreren met 
andere gelijksoortige produkten, 
De standaardproduktie heeft ook weer tot 
gevolg, dat aanpassingen aan de omgeving 
en bes~aande gebouwen uiterst moeilijk is. 
Door d1t alles treden verschillen op 
tussen oud en nieuw, tussen gebouw en om
geving, die het landschap verbrokkelen, 
Er is dan sprake van gezichtshinder. 

Voordat de gemeente een bouwvergunning 
kan verlenen, moet een aantal adviezen 
worden ingewonnen. Bouwtoezicht toetst 
om te beginnen de technische kwaliteiten 
van het gebouw, aan de bouwverordening en 
aan de voorschriften van het bestemmings
plan, Vervolgens wordt advies ingewonnen 
van de welstandscommissie. Deze moet 
ingevolge haar opdracht adviseren over de 
vormgeving van het gebouw. Zowel op 
zichzelf als in verband met de bestaande 
omgeving en de te verwachten ontwikke
ling daarvan. 
Voldoet een bouwplan aan de bouwtechni
sche eisen maar niet aan die van de wel
stand, dan moet de gemeente maar zien 
hoe zij er uit komt. 
Merkwaardig is, dat bij deze toetsing op 
gemeentelijk niveau de gebruikswaarde 
geheel buiten beschouwing blijft, terwijl 
toch deze drie aspecten: het bouwtechnische 
het welstands- en het gebruikswaarde
aspect, samen en in onderling verband de 
vormgeving beïnvloeden. 
Hoe belanghebbenden de puzzelrit langs 
voorschriften en afzonderlijke adviezen 
moeten afleggen om hun eindbestemming: 

lees verder blz 13 



REGION\LE 

1. Groningen 

2. Friesland 

3. Oren te 

4 • N • W • 0 v e r ijs se 1 

5. Twente 

6. Veluwe 

7. Arnhem-Achter
hoek 

C 0 N T A C T P E R S 0 N E N 

CONTACTPERSONEN 

1. O.M. Pegtel, Mallensteeg 37 Haren, tel. 050-345069 
2. G. Mik, Quinstraat 3, Groningen, tel. 050-255778 

1. H. v.d. Krieke, Breedstraat 49 Leeuwarden tel. 
05100-28538 

2. L. Schotel, Meulestraat 30 Wolvega, tel. 05610-4059 

1. J.P. Hamaker Lhee 23 Dwingelo, tel. 05219-7229 
2. J.P.F. Mulder, Eikenlaan 23,Peize, tel. U5908-33014 

1. H.S. Wassink, Hoge Hondtstr. 168 Deventer, tel. 
05700-23899 

1. Mw.N. van Lijf~van Leeuwen Lasondersingel 86 
Enschede, tel. 053-353116 

2. S.Tattersal, Park de Kotten 203 Enschede tel. 053-
351188 

1 • P.P. Jaspers, J. v.Vuurenstr. 6 Nuns·peet, 03412 - 4373 
2. R. van Zeyst, Kerklaan 49, Apeldoorn, tel. 055 - 21301.3 

1 • J. Feenstra,Cattepoelseweg 206 Arnhem tel. 085-424248 

2. J. v.d. Hazel, Zonegge 07-08 Zevenaar tel. 08360-30735 

8. Nijmegen-Betuwe 1. F. Schiks, Koningsmantelhof 18, Nijmegen tel. 080-
550447 

2. P, Wessels, Voorhoevepark 22 Gennep, tel. 08851-2580 

9, Utrecht 

10. Zuidelijke IJs
selmeerpolders 

11, Amsterdam
't Gooi 

12, Kop van Noord
Holland 

13. Kennemerland 

14. Leiden 
Bollenstreek 

1. Mw. E.Borst-Eilers,Ruysdaell. 21 Bilthoven, tel, 030-
780263 

2. Mw. M Huisman-Vendrik, Cayennedreef 52, Utrecht 
tel. 030-620582 

1, Mw. B.H, Wooldrik-Holter, Langezand 147, Lelystad 
tel. 03200-26697 

2. B.M. van Dam, Wijngaard 212 Lelystad tel. 03200-40090 

1. R, ten Have, 8oomstr. 62 III A'dam, tel, 020-233263 
2, J. van Marissing, Westerstr. 266 A'dam tel, 020-236686 

1. J. Vlug, Dorpsstr 860 Oud-Karspel tel. 072-11944 
2, Mw. L, 8eerlings, Gruttolaan 91,Schagen tel. 02240-

4749 

1. J, Dekker, Kenaupark 11A Haarlem, tel. 023-324780 
2, A. van Geenhuizen, Bovenkruierstraat 15 Uitgeest 

tel. 02513-12724 

1. P.J.C. Alkemade, Fr.Halsstraat 15, Lisse 
tel. 02521-12847 

2, B.O.J.R. Glaubitz, J.van Goyenkade 27, Leiden 
tel. 071-125295 

15· Oen Haag- Gouda 1. J. Huygens, van Trigtstraat 24, Oen Haag 
tel. 070 - 242761 

2. B.F. Schröder, J, Muschlaan 90, Oen Haag 
tel. 070 - 245962 

16. Rijnmond 

17. Drachtsteden 

1. F.A. Kortz, Ahornlaan 6 Rotterdam, tel 010-181450 
2. J.W. Bömer, 5-Gravensingel 67 1 Rotterdam, 

tel. 010-138559 

1, B. Uyterlinde , Transmolen 54 Papendrecht 
tel. 078-52071 

2. Hans Bloemen, Oktant 23, Dordrecht, tel. 078-77241 
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18. Zeeland 

19. West-Brabant 

20, Oost-Brabant 

21. Noord-Limburg 

22. Zuid-Limburg 

R E G I 0 NDlLING 

(Tijdelijk) 

1. W. de Jonge, Kamperlandpolder 3 Wissenkerke 
tel. D1107-61D 

2. Mw. J. Boogerd-Quaak, Koning Willam III-weg 2 
Zaanslag, tel. 01153-1618 

1. Mw.M. Saelman, Dillenburgstraat 72 Breda 
tel, 076 -651792 

2, w. Hendriks, Burg straat 35A Breda, tel. 076-•16503 

1 • J. 
• .1 

Bru1nsma, P.Dondersstraat 58 Eindhoven 
tel. 04D - 115763 

2. R.L. Blik, Braerelaan 8, Eindhoven, tel. 040-114B28 

1. 8. van Wijk, Keyzersbosch 18, Weert tel. D4950-35048 

1. Mw. Th. A. Benden-Wegman, Sauzenradenweg 216 
Heerlen, tel. 045-415598 

2. J. Panhuyzen, Julianalaan 22 Beek, tel. 04402-3591 

1, REGIO GRONINGEN: Provincie Groningen 7. REGIO ARNHEM- ACHTERHOEK 

2. REGIO FRIESLAND; Provincie Friesland 

3, REGIO DRENTE Provincie Drente 

4, REGIO N.O. OVERIJSSEL: 

Gemeenten: 

Avereest Hasselt 
Bathmen Hattem 
Brederwiede Hdlten 
Dalfsen Kampen 
Deventer Nw,leusden 
Diepenveen N.O.polder 
Genemuiden Olst 
Gramsbergen Ommen 
Hardenberg Raalte 

5. REGIO TWENTE: 

Gemeenten: 

Almelo 
Ambt Delden 
Borculo 
Borne 
Denekamp 
Diepenheim 
Eibergen 
Enschede 
Goor 

Oldenzaal 
Groenlo 
Haaksbergen 
Ham, Den 
Hellendoorn 
Hengelo 
Losser 
Markelo 
Neede 

6. REGIO VELUWE: 
Gemeenten: 

Apeldoorn 
Barneveld 
Brummen 
Ede 
Elburg 
Epe 
Ermelo 
Gorssel 

Harderwijk 
Heerde 
Hoevelaken 
Lochem 
Nunspeet 
Nijket·k 
Oldebroek 
Putten 

Staphorst 
Steenwijk 
Urk 
Wijhe 
IJsselham 
IJsselmuidan 
Zwartsluis 
Zwolle 
Heino 

Ootmarsum 
Rijssen 
Stad Delden 
Tubbergen 
Vriezenveen 
Weerselo 
Wierden 

Scherpenzeel 
Voorst 
Vorden 
Wageningen 
Warnsveld 
Zutphen 

Gemeenten: 

Aalten 
Angerlo 
Arnhem 
Bemmel 
Bergh 
Didam 
Dinxperlo 
Dodewaard 
Doesburg 
Steenderen 
Valburg 

Doetinchem 
Duiven 
El st 
Gendringen 
Gendt 
Hengelo 
Herwen en 

Aardt 

Huissen 
Hummelo en 

Keppel 
Lichtenvoorde 
Pannarden 
Renkum 
Rheden 
Rozendaal 

Heterun Ruurlo 
Wehl Wisch 
Westervoort Zelhem 
Winterswijk Zevenaar 

B. REGIO NIJMEGEN - BETUWE 

Gemeenten: 

Appeltarn 
Batenburg 
Beesd 
Bergen 
Bergharen 
Beuningen 
Beusichem 
Boxmeer 
Buren 
Buurmalsen 
Culemborg 
Cuyk & St. 

Aghata 
Deil 
Dreumel 
Druten 
Echteld 

Est & Opijnen Mook & Mid
Ewijk delaar 
Geldermalsen Nijmegen 
Gennep Oefalt 
Grave Ophemert 
Groesbeek Oploo & St. 
Haaften Antenis 
Heerewaarden Overasselt 
Herwijnen Tiel 
Heumen Ubbergen 
Horssen Varik 
Kesteren Vierlingsbeek 
Lienden Vuren 
Maurik Waardenburg 
Mill & St. Warnel 

Hubert Wanroy 
Millingen Wijchen 

a/d Rijn Zoelen 

9. REGIO UTRECHT: Provincie Utrecht 



0 P G A V E V A N D E K A N D I D A T E N V 0 0 R D E T W E E D E K A M E R 

Alle kandidaten hebben verklaard: 
a, bereid te zijn een eventueel kamerlidmaatschap als een volledige dagtaak te beschouwen, d.w.z. 

in ieder geval de uitoefening van hun beroep te willen staken en bij verkiezing afstand te zul
len doen van alle openbare ambten en partijfuncties; 

b, bereid te zijn bij directe verkiezing ingevolge de Kieswet dan wel binnen een half jaar bij op
volging van een direct verkozene, het kamerlidmaatschap te aanvaarden en daartoe krachtens de 
grondwettelijke eisen in staat te zijn; 

c, na 9 mei 1940 niet zodanig betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen 
waaruit een nationaal-socialistische, fascistische of racistische gezindheid blijkt of niet zo
danig te hebben deelgenomen aan activiteiten van de bezettende macht, dat een en ander een mo
reel beletsel zou vormen bij de kandidatuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. 

De kandidaten hebben de volgende persoonlijke gegevens verstrekt: 

NAAM EN VOORNAMEN VOLUIT 2, geboorteplaats en datum 3. adres en telefoonnummer 
4, opleiding 5. beroep 6, beklede functies binnen D•66 7. functies in andere maatschap-
pelijke organisaties 8. bent U kandidaat voor lijstaanvoerder 9. met welke beleidsonder-
delen of departementen wilt U zich eventueel in het bijzonder belasten 10. met welk gebied 
wilt U bij eventuele verkiezing in het bijzonder contact onderhouden. 

BISCHOFF VAN HEEMSKERK, SUZANNE CAROLINE 2, Den Haag, 31.7.1950 3. Dunne Bierkade 12, Den 
Haag 4, Studie Internationaal recht 5. Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken (Handelspoli-
tiek en grondstoffen) 6. Lid Commissie Buitenland, ontwikkelingssamenwerking 7, geen 
8, neen 9. sociaal-economisch beleid. Industriebeleid. Buitenlandse politiek. Ontwikkelings-
samenwerking 10. Uiteraard liefst Den Haag e.o., hoewel onhaalbaar ingecalculeerd, 

BRINKHORST, LAURENS JAN 
4. Gymn.B. rechtenstudie 
Buitenlandse Zaken 6. 
Staten Groningen 7.-
lingssamenwerking 10. 

2. Zwolle, 18.3.1937 3.Wildhoeflaan 2, Den Haag 070-23565 
R.U. Leiden,Columbia University N.Y. (MA) 5. Staatssecretaris van 
Voorzitter commissie Staatsrecht werkgroep buitenland, Lid Provinciale 

8. Neen 9. Algemene Zaken,Buitenlandze Zaken, Defensie, Ontwikke-
Groningen en uiteraard Den Haag. 

COORENGEL, JOHANNES EERNARDUS 2. Amsterdam, 9.5.1923 3. Antillenstraat 24 I Amsterdam 020-
180128 4. Technische 5. Ondernemer 6, Lid planologische commissie Amsterdam 7. Geen 
8. Ja 9. Milieu, Sociale Zaken, Verkeer en Waterstaat 10. Gehele land. 

CORNELISSE, CORNELIS REINIER 2, Middelburg, 16.11 .1939 3. Bruggertstraat 340, Usselo, 05428-
2082 4, HBS en beroepsopleiding 5. Automatiseringsadviseur 6. Regiovoorzitter '67-'70, 
Raadlid '70 -'74 7. Vele 8. Neen 9. Ruimtelijke Ordening 10. Het oosten van het land. 

DERKSEN, GERHARDUS JOHANNES MARIA 2, Gendringen, 19.10.1930 3. Gruttosingel 54, Cappelle a/d 
IJssel, 010-503002 4, Gymn. A, doctoraal rechten (vrije studierichting, publiekrecht) 
5. Wetenschappelijk hoofdambtenaar bibliotheek Erasmus Universiteit 6. Lid landelijke werkgroep 
staatsrecht raadslid sedert 1970, wethouder '74-'76 7. - 8. Neen 9. Binnenlandse Zaken, 
Justitie 10. Zuid-Holland. 

DESAIN, ANNA ELISABETH MAGDALENA 2, Oisterwijk, 4.4.1924 3. domicilie: Van 
Polarrenpark 228, Wassenaar, verblijf: p/a Watertuin 12, Oud Ade, tel. 01712-8122 4. Gymnasium-B 
5. Rijksambtenaar Min. CRM, Afd. Welzijn Surinamers/Antillianen 6. Gemeenteraadelia Noordwijker-
hout Best. Regio Zuid-Holland, lid HB, lid overlegorgaan Progressieve Drie, Kand. 2e Kamer nr. 14 
7.- 8. Neen 9. Ontwikkelingssamenwerking; culturele minderheden; PR kamerfractie, Volksgezond
heid, Welzijnsbeleid, Defensie 10. Onderwerpen lenen zich minder goed voor regionale gerichtheid. 
Regio Leiden echter speciale voorkeur. 

DIK, WIM 2. Rotterdam, 11.1.1939 3. Lage Driesstraat 23, Helvoirt (NB) 04118-2282 4.TH 
Delft (electr,techn.ir,) 5. Directeur vleeswarenbedrijf 6. Voorzitter afd. Oss(•66 t/m '69) 
CCRSF '70 t/m '71,Stichting Wetensch. Bureau D'66 DB-lid sinds nov.l975 7, Jong Management NCW 
(sinds jan.'76) 8. Ja 9. Economische Zaken, Technologie, Industriebeleid, Binnenlandse Zaken, 
Financi~n 10. Zuiden van het land. 

VAN DIJK, GERBEN BONNO 2, Baarn 4.7.1940 
4. Doctoraal Geschiedenis 5. Leraar 6. 
N.H. 7. lid ledenraad VPRO 8, Neen 9. 
10. Kennemerland en West-Friesland. 

3. Gedempte Oude Gracht 60 B Haarlem 023-317898 
Voorzitter afdeling Haarlem lid hoofdbestuur (contact 
Onderwijs, Cultuur, Verkeer en Waterstaat 

ENGWIRDA, MAARTEN BOUDEWIJN 2. Tilburg, 2.6.1943 3. Tour Avant-Seine Appt, 1310,51 Quai de 
Grenelle 75015 Paria tel. 5249475/5249498 (kt): 5792605 (th) 4. Doctoraal Rechten Vrije Studie-
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richting aan de RU Groningen 5. Werkzaam bij het Internationaal Energieagentschap, energiebe
sparingsbeleid 6. Lid Tweede Kamer en Europees parlement vz. regio Zuid Holland; fractiemede-
werker; secr. beleidsplancommissie; secr./vz. werkgroep buitenland 7. - 8. neen 
9. Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Energiepolitiek, Financi~n 10. In volgorde 
van voorkeur: Zuid-Holland, Groningen,Friesland,Drente, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel. 

FEENSTRA, JAN 2. Noordbergum, 13.7.1936 3. Cattepoelseweg 206 Arnhem 4. Pedagogische 
Academie, Ped. MO-a 5. Hoofdonderwijzer 6. Mede-oprichter, bestuurslid,penningmeester, 
secretaris afd. Eemsmond.regiobestuurslid Groningen, kandidaat Prov. Staten, lid DB, penning-
meester HB, vz. afd. Arnhem 7. Vice-voorz. overlegraad Groot Malburgen, vz. commissie vertegen-
woordigers openbaar onderwijs Arnhem 8. Neen 9. Onderwijs, Landbouw, Binnenlandse Zaken 
10. Noord- en Oost Nederland. 

GEELEN, HARRY 2. Den Haag 13.5.1930 3. Laan van Poot 318 Den Haag 070-257417 4. Scheikund. 
ingen. TH Delft Dr. Technische Wetenschappen TH Delft 5. Scheik. Ingenieur Shell Internationale 
Petroleum Mij 6. O.a. Secr., vice-vz. afd. Den Haag 1967-1970, Lid Hoofdbestuur 1971-1972, Lid 
rapportagecommissie Redacteur Peperbek 7. - 8. Neen 9. Technologie, Energievoorziening, 
Hoger Onderwijs, Antillen CRM 10. Regio Den Haag. 

VAN GEEST, ADRIAAN 2. Utrecht, 29.5.1954 3. Rozengracht 141-4 Amsterdam 4. HAVO, 5jr 
Atheneum, Fred. Muller Akademie (2e jaar) Hoger Beroepsopleiding Boekhandel/Uitgeverij/Media 
5. Student (2e jaar, parttime boekverkoper) 6. lid sinds 1974 7. lid PPR tot sept.1976 
8. neen 9. Onderwijs, Volksgezondheid,Binnenlandse Zaken 10. Zie 9. 

HAARTMAN, WILLEM 2. Malang, 3.5.1923 3. Beatrixstraat 3 Breda 076-131097 (hs) 013-678755(k) 
4. HBS-B 5 jr. Hogere School voor Tropische Culturen 5. Rijksambtenaar ministerie van Landbouw 
Cultuurtechnische dienst afd. Civieltechniek 6. lid regiobestuur; HB-lid voor Noord Brabant 
7. HB-lid Nederl. Vrijgezellenbond, idem Theosofische Ver. Nederl. afd., lid stuurgroep huisves-
ting gemeente Breda 8. Neen 9. Verkeer en Waterstaat 10. Noord Brabant. 

TEN HAVE, RICHARD PETER 2. Delft, 17.2.1949 3. Boomstraat 62-III, Amsterdam 020-233263 
4. Mr. Ned. Recht 5. Leraar economie/fractie assistent gemeenteraadsfractie Amsterdam 
6. Vele.Afdelingsbestuur, HB-lid, penningm. fractieassistent Prov. Statenfractie Noord-Holland 
7. Secr. PAO-economie, Coördinator bewonerscomité AA 16 8. Neen 9. Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening, Financi~n en Economie 10. Noord-Holland. 

VAN DEN HAZEL, JAN 2. Hilvarenbeek, 18.8.1942 3. Zonegge 07-8 Zevenaar tel.08360-30735 
4. Pedagogische Academie, div. LO akten, Opbouwwerk, VO leidinggevend functionaris welzijnswerk 
5. Adjunct-directeur Gelderse Raad voor het Jeugdbeleid 6. Vz. regio Gelderland, bestuurslid 
afd. Arnhem, Gemeenteraadslid D1 66 fractie Arnhem '70-'74 7. Diverse besturen welzijnsinstel-
lingen, vz. wijkraad 8. Neen 9. CRM, Volksgezondheid, Onderwijs, Binnenlandse Zaken 
10. Gelderland, Oost-Nederland. 

DE JONGE, WILLEM 2. Wissenkerke, 20.4.1942 3. Kamperlandpolder 3, Wissenkerke 01107-610 
4. Doctoraal Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden 5. Landbouwer 6. Regiovz. Zeeland, 
Regiovertegenw. in HB, Contactpersoon 7. Diverse bestuursfuncties in landbouwverenigingen en 
- coöperaties 8. Neen 9. Landbouw, Ontwikkelingssamenwerking 10. Zuid-West Nederland. 

VAN KLEEF, MARTINUS GERARDUS 2. Rotterdam, 22.6.1937 
076-51)1 I 4. HBS-A 5. Ass. manager van een BV 6. 
en wethoude~ gem. Papendrecht 7o Vele 8. Neen 9. 

3. Tinbergenplantsoen 20, Papendrecht 
Secr. D•66 afd. Drechtstrsek, Raadslid 
Buitenlandse Zaken, Maatschappelijk 

Werk 10. De Drachtstreek 

KORSTEN, MARTIN MARIE PAULUS 2. Utrecht, 22.10.1927 3. Dr. J.Röntgenlaan 68, Bilthoven tel. 
030-784745 4. Mulo, HBS, Engels MO-A Praktijkdiplomas talen, ISBW cursussen, Bedrijfscursussen 
5. Purser KLM 6. Afd. Voorz. Gemeenteraadslid 7. Geen 8. Neen 9. Ruimtelijke Ordening, I 
Verkeer en Waterstaat 10. Regio Utrecht. 

KORTZ, FRANS ALBERT 2. Ngandjoek (o. Java) 17.4.1928 3. Ahornlaan 
4o HBS-B, Vakexamens Nederl. Inst. voor het Bank- en Effectenbedrijf 

6, Rotterdam tel.010-181450 
5. Particulier 6. Interim 

bestuur Afd. Rotterdam D1 66 7. -. 8. Neen 9. Onderwijs; ook in kader ontwikkelingshulp 
10. Rotterdam, event. Rijnmond. 

LAMBERS- HACQUEBARD, JOZINA JOHANNA 2. Deventer, 12.3.1946 3. Ontginningsweg 1, Opende (G~.) 
05946-9123 4. Gymn.-B, Doet. examen Nederl. Recht 5. Jurist bij Afd. Milieuzaken Gemeente 
Groningen 6. Bestuurslid afd. Groningen, Best.lid landelijke werkgr. milieubeheer, gezondheida-
bescherming en technologie, Kandidaat Prov. Statenverkiezingen 1974 (Gron.) 7. Lid juristen
werkgr. landelijke Veren.tot behoud van de Waddenzee 8. Neen 9. Milieubeheer, Ruimtelijke 
Ordening, Justitie 10. De noordelijke provinciên. 

DE LANGE, JAN 2. Nes (Westdongeradeel) 1.10.1936 3. Pr. Bernhardlaan 51, Diemen 020-996334 
4. Drs. Politicologie 5. Wetensch. medewerker Universiteit van Amsterdam 6. Lid Prov. Staten 
Noord-Holland sinds '71 7.- 8. Neen 9. Binnenlandse Zaken 10. Noord-Holland 

LIMPER, HANS 2. AmerPfoort, 7.2.1948 3. Meer en Vaart 364 Amsterdam 020-191347 4. HBS-B, 
Sociologie, Economie (kand. niveau) 5. Student Rechten Univ. van Amsterdam 6. Best. Amsterdam 
Fractiemedewerker A'dam 7. - 8. Neen 9. Binnenl. Zaken, Financi~n; Justitie, Defensie 
10. Noord-Holland, Utrecht. 

MAARSE Nzn, WILLEM 2. Aalsmeer 24.7.1943 3. Roerdomplaan 94, Aalsmeer 02977-22342 
4. Dro economie 5. Wetenschappelijk medewerker 6. Gemeenteraadslid Aalsmeer 7. Bestuur 
supportersveren. F.C. A'dam 8 0 Neen 9. Verkeer en Waterstaat, Econ. Zaken, Buitenl. Zaken, 
Defensie 10. Noord-Holland. 
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MERTENS CEEL 2. Tjimahi (W.Java) 8.1.19~9 ~. Torenven 10 1 Zunderdorp (Gem.A'dam) 020-369622 
4. Wis-' en Natuurkunde en Geneeskunde (kandidaatsexamens) onderwijsresearch 5. Onderwijspubli-
cist en "Huisman" (part-time) 6. Vice-voorz. D'66 A'dam '69, lid HB '70, politiek secr. sinds 
nov.'73 7. o.a. voorz. overlegcommissie tertiair onderwijs 8. Ja, tenzij Jan Terlouw 
beschikbaar 9. Onderwijs (tertiair), Volksgezondheid en Milieuhygi~ne, Buitenl. Zaken 10 l'l.egio 
Amsterdam (of indien gewenst, geheel Noord-Holland). 

NYPELS, ERWIN 2. Bloemendaal, 1.8.19~~ 3. Cederlaan 11 Rijswijk 070-905771 4o HBS-B Sociol. 
-econ. doctoraalex. 5. lid Tweede Kamer 6. lid initiatiefcomité eerste HB D166, Directeur 
WSB D1 66 1973-1974 7. Voorz. landelijk Ombudsteam stadsvernieuwing 8. Ja 
ting, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken en democratisering arbeidsverhoudingen 
oude wijken. 

9. Volkshuisves-
10. Zuid-Holland 

OOSTERBEEK, HUBERTUS MARTINUS CAROLUS 2. Gouda, 10.7.1946 3. Madurastraat 19 he Amsterdam 
020-935609 4. HBS onvolt. 5. Medewerker reclamebureau 6. Voorz. afd. Amsterdam 1974 tot 
heden lid best. SWB D1 66 sinds '74 7. Erelid VVDM (oprichter) 8. Neen 9. Defensie, 
Binnenl. Zaken 10. Noord-Holland, speciaal Amsterdam. 

OVERDIEP, PETER WILLEM ALEXANDER 2. Amsterdam, 7.4.1951 ~. Pr. Hendrikkade 101 A, Amsterdam 
020-229250 4. HBS-A t/m 4e jr en ~ MO Staatsinrichting 5. Hfd. voorlichting Bond Heemschut 
6. Vanaf febr.'76 ass. hoofdbestuur. In '74 kandidaat gemeenteraad Arnhem 7.- 8. Neen 
9. Monumentenzorg, Omroepbeleid, Gemeentelijke en Provinciale Herindeling 10.Fri~d, Groningen 
en Drente. 

PEPERKAMP, PETRUS CLEMENS MARIA 2. Haarlem, 19.6.1930 3. Julianaplantsoen 30, Diemen, 020-
902143 4. Gymn. 5. Journalist 6. Geen. Vanaf oprichting tot opheffing politieke groepering 
Resoluut samengewerkt met vooraanstaande D1 66-ers 7. Vice-voorz. afd. •t Gooi Med. Ver. v.Jour-
nalisten, lid landelijke verenigingsraad MVJ, Secr. ondernemingsraad Gooi- en Eemlander, Secr.Coöp. 
~flatver. Wijdeblik I Diemen 8. Neen 9. Binnenl. Zaken, CRM, Ontwikkelingssamenwerking 

~. Noord-Holland. 

POTMAN, HENDRIK 2. Hengelo (Gld) 30.5.1937 3. Raadhuislaan 46, Eemnes (U.) 4. HBS-B, Doet. 
ex. Sociale Geografie en Geschiedenis 5. Leraar; m.i.v. 1.2.1977 Onderwijscoördinator Subfacul-
teit Sociale Geografie Univ. van Amsterdam 6. Secr. Afd. Eemnes, lid Prov. Staten van Utrecht 
7. Penningmeester CEVNO 8. Neen 9. Ruimtelijke Ordening, Binnenl. Zaken, Onderwijs 
10. Centraal Nederland. 
ROGIER, FRANS KAREL LODEWIJK 2. Rotterdam, 28.1.1938 ~. Kennedysingel 11 Reeuwijk tel. 
01829-3564 4. HBS-A + dipl. Automatisering en Mechanisering Bestuurlijke Informatieverwerking 
(AMBI) 5. Beroepsofficier Kon. Luchtmacht/Docent en adv. automatisering 6. Afdelingsbest. 
lid fin. commissi~ 1 penningm. SWB D1 66 7o Bestuur Actiegroep Reeuwijk 8. Neen 9. Binnenl. 
Zaken, Econ. Zaken, Financi~n 10. Zuid-Holland, Gouda en omstreken. 

DE ROO, PAUL JOHAN HENDRIK 2. 2.2.1950 3. Louisede Colignystraat 81, Den Haag 070-836252 
4. Mulo-A, MEAO, st. Staatsinrichting MO 5. Adm. medewerker 6. Ex secr.-penningm.D'66 Afd. 
Voorschoten 7. Redact. bulletin wereldwinkel Voorschoten 8. Neen 9. Milieu, CRM, Ontwikke-
lingshulp, Staatkundige vernieuwing 10 Sociale sector, ontwikkelingshulp. 

SCHIKS, EDUARD 2. Nijmegen, 23.11.1926 3. Koningsmantelhof 18, Nijmegen 080-550447 4.M.B. 
5. Gemeente ambtenaar. Centr. Inkoop 6. Secr. afd. Nijmegen vanaf 1969 tot heden 7.- 8.Neen. 
9. Sport, Recreatie 10. Gelderland, Noord-Limburg. 

SCHOUTEN, WILLEM 2. Amsterdam, 10.6.1920 3. Pieter Wariuslaan 32 D Midwoud 4o Middelbare 
en Hogere Handelsschool, Fr. Duits, Eng., Boekhouden 5. Ambt. Hoofd-administratie Afd. Gasnet 
GEB Amsterdam 6. Bestuurslid afd. Amstelveen, Reserve fractie gem.raad Amstelveen, voorz. regio 

~oord-Holland 7.- 8. Neen 9. Econ. Zaken, Soc. Zaken, Binnenl. Zaken (spec. ambtenaren-
~leid) 10. Noord-Holland, en waar noodzakelijk. 

SCHOUTSEN, ILA 2. Medemblik, 14.4.1939 3. Zeeburgerpad t.o. 46, Amsterdam 020-949500 
4. Sociale Pedagogiek 5. Sociaal Pedagoog 6. Prov. + gemeentecampagnes, Afd.best. en HB -
penningmeester 7. - 8. Neen 9. CRM (Vormingswerk volwassenen, samenlevingsopbouw, werkende 
jongeren, emancipatie van achtergestelde groepen), onderwijs 10. -. 

SCHUIJER, SALOMON 2. Den Haag, 21.9.1930 3. Campuslaan 28, Enschede 053-892653 (k) en 
053-350273 (he) 4. HBS-Ben 4 jr. PSF-A Gemeente Univ. Amsterdam 5. Literatuuronderzoeker 
Maatschappijwetenschappen aan TH Twente 6. Oprichter, lid HB, Statenlid D'66 in Overijssel 
7. Bestuurslid Natuur en Milieu Fed. Overijssel 8. Neen 9. Verkeer en Waterstaat 10. Oosten 
van het land (Event. Noorden). 
SIEVERDING, JOANNES HENRICUS JOZEF 2. Zoeterwoude, 9.7.1941 3. Kaar 54, Poortugaal (post Hoog-
vliet) 010-168120 4. Kandidaatsex. Nederlands Recht (resultaat van inmiddels gestremde avond-
studie) 5. Gemeente ambtenaar 6. Als het onlang op mij genomen trekken van de regio Rotterdam 
buiten beschouwing kan worden gelaten: geen 7. - 8. Neen 9. Binnenl. Zaken (i.v.m. bestuur-
lijke reorganisatie) Buitenl. Zaken (met name EEG) Ontwikkelingshulp, Sociale Zaken 10. Regios 
Rotterdam, Middelburg, Breda en Tilburg. 

TERLOUW, JAN C 2. Kamperveen, 15.11.1931 3. Mauritslaan 3, Amersfoort 033-12567 4. Dr.Wis-
en Natuurkunde 5. Lid Tweede Kamer 6. Fractievoorz. Tweede Kamer 7. BestuurslidWikoren 
De Appel 8. Ja, onder voorwaarden 9.- 10.-. 

VERSCHUUR, PETRUS EERNARDUS 2. Rotterdam, 27.9.1938 3. Platteweg 28, Scharendijk (Zld) tel. 
01117-439 4. Sociale Pedagogie MO en cursus amtbenaar Recreatie, sportzaken en cursus sport-
hochschule Keulen 5. Hfd jeugdcentrum - sociaal cutureel werker 6. Secr. (afd. in oprichting) 
7. niet meer 8. Neen 9. CRM -Sociale Zaken 10. Zeeland, Zuid-Holland, Brabant. 
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VERWEY, MAARTEN 2. , 4.1.1933 3· Julianalaan 1 1 Manniekendam 02995-1721 4• Ing.Werk-
tuigbouw 5. Technisch employé normalisatie 6, Bestuur SWB D•66 sinds '72 7, Diverse werk
groepen, verenigingsbesturen a, Neen 9. Ruimtelijke Ordening, Milieu 10. Noord-Holland N. 
en Amsterdam-Noordzeekanaal gebied, 

WELTERS, LEDNARDUS ANTHONIUS 2. Castricum, 19.5.1942 3. Irenelaan 23, Bussum 02159-16177 
4, Universiteit 5. Socioloog, directeur Dr. E. Boekmanstichting 6. Gemeenteraadslid, meege-
werkt aan verkiezingsprogramma 7. Thans geen a. Neen 9. CRM, Wetenschapsbeleid, Socia1e 
Zaken 10. 1 t Gooi of Rijnmond. 

VAN DER WENDE, HENDRIK LEENDERT 2, Nieuwe Tonge, 2.12.1939 
03430-5204 4, Middelb, onderwijs, kandidaatsex. sociologie 
voor Revalidatie 6. Landelijk contactpersoon 7. - a. 
Volksgezondheid 10. Provincie Utrecht en West Gelderland. 

3, Gezichtslaan 4, Doorn, tel. 
5. Medewerker Nederl, Vereniging 

Neen 9. CRM, Sociale Zaken, 

WESSEL - TUINSTRA, ELIDA KATHARINA 2. Ommen, 26.10.1931 3. W. de Zwijgerlaan 43, Oegstgeest 
071-152007 4, Juriste 5. Beleidsmedewerker Min. van Onderwijs en Wetenschappen, Directoraat-
Generaal Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs 6. Secr. afd. Voorburg, lid Prov. Staten Zuid-
Holland (fractievoorz.) 7. o.a. Buiten universitair lid Universiteitsraad, Erasmusuniversiteit 
Rotterdam a. Neen 9. Onderwijs, milieuzaken, emancipatiebeleid en event. volksgezondheid 
10. Zuid-Holland. 

WESSELS, PAUL HENRICUS EERNARDUS 2. Gennep, 23.10.1946 3. Voorhoevepark 22, Gennep tel.08a51-
2580 4. Pedagogische Academie 5. Onderwijzer 6. Bestuurslid afd. "Het Noorden van Limburg" 
'70-'72, Voorz. van deze afdeling sinds '72, Coördinator D1 66 raadsfractie Gennep vanaf '70 
7. Zuid-Molukse Stichting "Tjenke Muda", Wereldwinkel Jeugdwerk Jong Nederland 8, Neen 
9. Ruimtelijke Ordening, Milieubeheer, Onderwijs, Jeugdbeleid - Zuid Molukkers 10. Z.O.-Nederland. 

VAN WIJK, ALBERT HENDRIK 2. Leiden, 27.11.1939 3. Keyserbosch 18, Weert 04950-35048 
4. Na middelbare opleiding - opl. personeelsbeleid. Daarna sociologie Katholieke Hogeschool Tilbur~ 
5. Beleidsmedewerker Technische Hogeschool Eindhoven 6. In het verleden voorzitter afd. Weert ~ 
lid van diverse werkgroepen (landelijk), lid gemeenteraad Weert en tot '74 lid Prov, Staten Limburg 
7. - 8, Neen 9. Onderwijs, Volksgezondheid 10. Limburg, Brabant. 

ZEEVALKING, HENDRIK JAN 2. Laag-Keppel, 7.6.1922 3. Evert Gomelislaan 28, Utrecht 030-932567 
4. Rechtswetenschap 5. Staatssecr. van Justitie 6. Oprichter D1 66 (1967-'69 vice-voorzitter) 
wethouder Utrecht '70-'74 7. Landelijk voorz. Med. Centrum voor Amateurtoneel (MCA) •68- '75, 
lid van het Algemeen bestuur van het Prins Bernhardfonds '73-'75, voorz. Voorlopige landelijke 
raad voor cultureel werk '74-'75 8, Neen 9. Justitie, CRM, Binnenl. Zaken, Verkeer en Water-
staat 10. Utrecht, Gelderland, Overijssel. 

ZEGVELD, WäLTER C.L. 2. Rijswijk, 20.7.1930 3. Willekenslaan 1, Rijswijk 070-904327 4.HTS 
5, Hoofd Stafgroep Strategie TNO 6. Voorz. afd. Rijswijk 7. - 8. Neen 9. Econ. Zaken, 
Industriêle ontwikkeling 10.-. 

ZUIDHOFF, JAN ELTJO PIETER 2. Spijk (Gr.) 3.6.1933 3. Wiel 7, Brielle 01886-3650 
4. HBS-B, Biologie 5. Leraar Biologie HAVO- Atheneum 6. Secr.-penningm afd. Brielle 7.-
8, Neen 9. Ruimtelijke Ordening, Milieu, Verkeer 10. Zuid-Holla~ Eilanden. 

VAN BAARSEL, PIETER WILLEM 2. Joure (Haskerland), 18.11.1922 3. Heemskerckstraat 43, Den Haag 
070-454874 4. HBS-B, HTS 5. Adviseur gastechniek, dir. SWB D'66 6. Voorz. raadsfractie Den 
Haag '70-'74, Directeur SWB D1 66 '75 tot heden 7.- 8. Neen 9. Ruimtelijke Ordening, 
Gezondheidszorg, Kunstzaken, Binnenl. Zaken 10. Geen specifieke voorkeur. 

BAKKER, ERNST CAREL 2. Nijverdal, 16.4.1946 3. Fr. van Mierisstraat 111, Amsterdam 020-
737349 4. - 5. Medewerker Tweede Kamerfractie 6.- 1.- 8.Neen 9. CRM, Verkeer en 
Waterstaat 10. Het Oosten. 
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VAN BEEK, META MARTINE 2. Amsterdam, 11.8.1920 3. van Aerssenstraat 17, Den Haag 070-554513 
4. Sociale Academie, Ziekenverpleging A, Kraamverpleging, Wijkverpleging 5. Adj, hoofd Hoofdafd. 
verpleging en verzorging 6. Geen 7. Bestuurslid ziekenhuis; van 17.8.'73- 1.12,'77 ombuds-
vrouw van de Stichting Ombudsvrouw 8. Neen 9. Volksgezondheid: intra- en extra murale zorg, 
CRM: bejaardenbeleid, Sociale Zaken: arbeid 10. Plaatselijk t/m landelijk. 

BESTMAN, AREN 2. Dirksland, 2.2.1944 3. Roerdompstraat 17, Baarn 02154-15994 4. Gymn.A, 
div. diplomas handelscorr., kandidaatsex. Rechten 5. Student 6. lid afd. bestuur Baarn/Soest, 
voo~z. werkgroep gemeentepolitiek, raadslid Baarn sinds 1970 7. Bestuurslid nationale en inter-
nationale schaakorganisaties. DB-lid NSS 8. Neen 9. Justitie, Binnenl. Zaken,Ruimtelijke 
Ordening, vormen van maatschappelijk werk (gehandicapten) 10. Regio Utrecht e.o. 



10. REGIO FLEVOPOLDER: 

Gemeenten: Dronten 
Openbaar lichaam Zuidelijke 

IJsselmeerpolders. 

11. REGIO AMSTERDAM-'t GOOI: 

Gemeenten: 

Amsterdam 
Amstelveen 
Beemster 
Blaricum 
Broek in 
Waterland 

Bussum 
Diemen 
Edam 
Haarlemmer 
liede & 
Spaarnw. 

Haarlemmer 
meer 

Aalsmeer 
's-Graveland 
Hilversum 
Hui zen 
Ilpendam 
Jisp 
Katuoude 
la1dsmeer 
Laren 
Marken 
Manniekendam 
Muiden 
Naarden 

Nederhorst d, 
Berg 

Oostzaan 
Ouder-Amstel 
Purmerend 
Uithoorn 
Wormar 
Wijdewormar 
We esp 
Zaanstad 
Zeevang 

2, REGIO KOP VAN NOORD-HOLLAND 

Gemeenten: 

Abbakerk 
Akersloot 
Alkmaar 
Andijk 
A.Paulowna 
Avenhorn 
Barsinger-

horn 
Bergen 
Berkhout 
Blokker 
Bovenkars-

pel 
Callants·-

oog 
Castricum 
Egmond a, Z. 
Egmond-bin. 
Enkhuizen 
Graft-DeRijp 
Grootsbroek 

Harenkars
pel 

Heerhugo-
waard 

Helder Den 
Hensbroek 
Hoogkarspel 
Hoogwoud 
Hoorn 
Langedijk 
Limmen 
Medemblik 
Midwoud 
Nibbixwoud 
Niedorp 
Obdam 
Opmeer 
Opperdoes 
Oudendijk 
Schagen 
Schermer 

Schoor! 
St.Maarten 
St.Pancras 
S ij b e k a r spe 1 
Texel 
Tuisk 
Ursem 
Venhuizen 
Warmenhuizen 
Wervershoof 
We sterwoud 
Wieringen 
Wieringer-

meer 
Wognum 
Zwaag 
Zijpe 

.3. REGIO KENNEMERLAND 

Gemeenten: 

Bennebroek Haarlem 
Beverwijk Heemstede 
Bloemendaal Heemskerk 

Uitgeest 
Velsen 
Zandvoort 

14, REGIO LEIOEN - BOLLENSTREEK 

Gemeenten: 

Aar, Ter 
Alkemade 
Alphen a/d 

Rijn 
Hazerswoude 
Hillegom 
Katwijk 
Koudekerk 

a/d Rijn 
Leiden 

Leiderdorp Rijnsburg 
Leimuiden Sassenheim 
Lisse Valkenburg 
Nieuwkoop Voorschoten 
Nieuwveen Warmond 
Noordwijk Woubrugge 
Noordwijkar-Zevenhoven 

hout Zoeterwoude 
Oegstgeest 
Rijnsater-

uoude 

15. REGIO DEN HAAG- GOUDA 
Gemeenten: 

Ammerstol 
Bergambacht 
Benthuizen 
Berkenwoud a 
Bodegraven 
Boskoop 
Delft 
Driebruggen 

Nootdorp 
Ouderkerk 

a/d IJssel 
Peereuijk 
Pijnacker 
Rijswijk 

Gouda 
Goudarak 
's-Grallen-nage 
's-Graven

zande 
Haastrecht 
Krimpen a/d 

Lek 
Schipluiden 
Stolwijk 
Voorburg 
V list 
Waddinxveen 
Wassenaar 

Krimpen a/d 
IJssel 

Leidschendam 
Lier Oe 
Moerkapelle 
Moordrecht 
Monster 
Naaldwijk 

Wateringen 
Woerden 
Zevenhuizen 
Zoetermeer 

16, REGIO RIJNMOND 

Gemeenten: 

Abbenbroek 
Barendrecht 
Bergschen-

hoek 
Berkel & 

Rodenrijs 
Bleiswijk 
Brielle 
Capelle a/d 

IJssel 
Dirksland 
Geervliet 
Goedereede 
Goudswaard 
Heenvliet 
Heerjansdam 
He insnoord 

Hellevoet- Oudenhoorn 
sluis Piershil 

Klaaswaal Poortugaal 
Maasdam Maasland 
Maassluis Rhoon 
MiddelharnisRidderkerk 
Mijnsheren- Rockanje 

land Rotterdam 
Nw.Beijer- Rozenburg 

land Schiedam 
Nieuwerkerk Spijkenisse 
a/d IJssel Strijen 

Numansdorp Vierpolders 
Oostflakkee Vlaardingen 
Oostvoorns Westmaas 
Oud-Beijer- Zd.Beij~rland 

land Zuidland 
Zwartewaal 

17. REGIO DRECHTSTEDEN 
Gemeenten: 

Alblasserdam Hardinxveld Nw.Lekker-
Ameide Giessendam land 
Arkel H.I. Ambacht Nieuwpoort 
Asperen Hei-& BoeicopNoordeloos 
Bleskensgreef Heukelum Ottoland 

& Hofwegen Hoog~okland Oud Alblas 
Brandwijk Hoornaar Papendrecht 
Dordrecht Kedichem Puttershoek 
Everdingen Langerak Schelluinen 
Giessenburg Leerbroek Schoonrewoerd 
Gorinchem Leerdam Sliedrecht 
Goudriaan Lexmond Streefkerk 
's-Graven- Meerkerk Tienhoven 

deel Molenaars- Vianen 
Groot-Ammers graaf Wijngaarden 
Hagestein Nieuwland Zwijndrecht 

1B, REGIO ZEELAND: Provincie Zeeland 
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19. REGIO WEST BRABANT 

Gemeenten: 

Baarle
Nassau 

Bergen o.Z. 
Breda 

Goirle 
Huijbergen 
Klundert 
Made & 

Chaam Drimmelen 
Dinteloord& Nw.Ginneken 
Prinseland Nw.Vossemeer 
Dussen Oosterhout 
Etten-Leur Ossendrecht 
Fijnaart & Oudenbosch 

Heijningen Oud & Nieuw 
Geertruiden- Gastel 

berg Prinsenbeek 
Halsteren Putte 
Hoeven Raamsdonk 
H.&L.ZwaluweRoosendaal & 
Alphen & Nispen 

Riel 1 s-Graven-
Berkel- moer 

Enschot Haaren 
Dongen Hilvarenbeek 
Drunen H.&L.Mierde 
Gilze-Rijen Loon op Zand 

20. REGIO OOST BRABANT 

Gemeenten: 

Aalburg 
Ammerzoden 
Be ers 
Berghem 
Berlicum 
Boekel 
Boxtel 
Brakel 
Dungen Den 
E rp 
Esch 
Geffen 
Hedel 
Aarle-

Rixtel 
Asten 
Bakel & 

l"!ilheeze 
Beek & 

Donk 
8ergeyk 
Best 
Bladel & 

Netersel 

Heesch 
Heeswijk

Dinther 
Helvoirt 
's-Hertogen

bosch 
Heusden 
Kerkwijk 
Liempde 
Lith 
Maasdriel 
Megen,Haren 

& Macharen 
Nistelrode 
Nu land 
Gemert 
Heeze 
Helmond 
Hoogeloon 
Hapert & 

Casteren 
Leende 
Lieshout 
Luyksgestel 

Moergestel 
Oisterwijk 
Rucphen 
Rijsbergen 
Standaardbuiten 
Steenbergen 
Terheijden 
T!ö!teringen 
Werkendam 
wi llems tad 
Woensdrecht 
Woudrichem 
Wouw 
Zevenbergen 
Zundert 
D, W, & Mid-

delbeers 
Sprang-Capelle 
Tilburg 
Udenhuot 
Waalwijk 
Waspik 

Oss 
Ravenstein 
Rosmalen 
Rossum 
Schaijk 
St.Michiels-

gestel 
Uden 
Veghel 
Vlijmen 
Vught 
Zaltbommel 
Zeeland 
Oirschot 
Reusel 
St.Dedenrode 
Someren 
Son & Breughel 
Valkenswaard 
Veldhoven 
Vessem, Wintelr1 

& Knegsel 
Waalre 
Westerhoven 

Budel 
Deurne 
Eersel 
Eindhoven 
Geldrop 

Maarheeze 
Mierlo 
Nuenen, Ger
wen en Neder-

wetten 

21. REGIO NOORD LIMBURG 

Gemeenten: 

Arcen & 
Velden 

Baexem 
Be egden 
Beesel 
Belfeld 
Broekhuizen 
Echt 

Ho rn 
Horst 
Hunsel 
Kessel 
Linne 
Maasbracht 
Maasbree 
Meerloo-

Wanssum 

Posterholt 
Roermond 
Roggel 
Sevenum 
st.Ddiliën-

Grathem 
Grubbenvorst Melick & 

Herkenbosch 
Panheel Meijsel 

Montfoort 

Haelen 
Heel & 
Helden 

berg 
Stevensweert 
Stramproy 
Slà.men 
Tegelen 
Thorn 
Venlo 
Venray 
Vlodrop 
Weert 

Herten 
Heythuysen 

Nederweert 
Neer 
Ohé & Laak 

22. REGIO ZUID LIMBURG 

Gemeenten: 

Amstenrade 
Beek 
Bemelen 
Berg & Ter-

blijt 
Bingelrade 
Bocholtz 
Bern 
Brunssum 
Bunde 
Cadier & 

Keer 
Elsloc 
E ygelshoven 
Eijsden 
Geleen 
Geulle 
Grevenbicht 
Grensveld 
Gulpen 

Heerlen 
Hoensbroek 
Hulsberg 
Jabeek 
Kerkrade 
Klimmen 
Limbricht 
Maastricht 
Margraten 
Meerssen 
Merkelbeek 
Mheer 
Munsterge-

leen 
Nisuwenhagen 
Nieuwstadt 
Noorbeek 
Nuth 
Ubbicht & 

Papenhoven 
Oirsbeek 

Wessem 

Roosteren 
Schaesberg 
Schimmart 
Schinnen 
Schinveld 
Simpelveld 
St.Geertruid 
Sittard 
Slanaken 
Spaubeek 
Stein 
Susteren 
Ubach over 

Warms 
U lestraten 
Valkenburg-

Houthem 
Urmend 
Vaals 
Voerendaal .. 
Wittem 
Wi jlre 
Wijnandersrade 

Volgens het H.R. kent de partij regio's en afdelingen, die echter tot voor kort nauwelijks meer 
functióneerden. Begin 1976 is een netwerk van contactpersonen opgezet om de communicatie tussen 
het HB en de leden te bevorderen. Toen voor en na het congres de partij weer ging herleven breid
de dit netwerk zich sterk uit, terwijl de gebieden waarvoor contactpersonen fungeerden, niet af
gebakend waren en blinde vlekken bleven bestaan. In heel Nederland de regio's en afdelingen op 
korte termijn weer volledig reglementair van de grond te trekken is een omvangrijke en arbeidsin
tensieve inspanning. Bovendien leven er binnen de partij ernstige twijfels of wij naar de oude 
organisatievorm terug moeten. 

Op de vergadering van contactpersonen op 23 november j.l. in Utrecht is dan ook om doelmatigheida
redenen besloten tot een voorlopige indeling van het land in 22 regio's met even veel regio-con
tactpersonen, die contact onderhouden tussen het land (HB en secretariaat) en de regio, en binnen 
de regio met afdelingen en kernen van leden. Deze regeling vervangt dus niet de formele indeling 
in regio's/afdelingen, die volgens het HR geldt. Het is in eerste instantie een tijdelijke maat
regel voor de distributie van de ledenadministratie, propagandamateriaal, etc. 

Het is uiteraard logisch dat waar regio's weer gaan functioneren, opnamen van de regio-contact
personen in het nieuwe regio-bestuur of overdracht van deze taak aanbeveling verdient. Laten wij 
ons echter in deze zo belangrijke perioden allereerst met leden- en fondsenwerving, handtekenin
genactie en programma bezighouden. 

12De voorlopige regio-indeling en de voorlopige lijst van contactpersonen zijn hier gepubliceerd. 



een rendabel bedrijf, waarin met plezier 
valt te werken, te halen, is een vraag 
die bij het opstellen van deze "procedure" 
nooit aan de orde lijkt te zijn geweest, 
Ik vraag mij af, of wij de volgorde niet 
zouden moeten omkeren, 
Of wij niet tot uitgangspunt zouden moeten 
kipzen de vraag, hoe de agrariër in staat 
kan worden gesteld om vandaag en morgen 
het best naar eigen inzicht te functione
ren in het kader van de gemeenschappelijke 
-ook lanqschappelijke- belangen die hem en 

ns verbinden, 
.n dat mogelijk te maken moeten de ver

schillende gezichtspunten en aspecten 
van het "buitengebeuren" niet afzonderlijk 
en na elkaar aan de orde komen om tenslotte 
op een tamelijk abstract niveau, ver van 
de gebruiker, in een beslissing te worden 
samengebracht, 
Daarvoor is het :iltegendeel nodig, dat zij 
op het meer concrete niveau van de ge
bruikers in concrete oplossingen bij 
elkaar worden genomen en tot een advies 
worden verenigd, 

Wij varen teveel dicht op de afzonderlijke 
deskundigheden van organisaties, en te 
weinig op die van de gebruikers van het 
land, Ik heb een hekel gekregen aan af
zonderl1jke deskundigheden die afzonder
lijke standpunten bepalen die in hun 
eenzijdigheid vertekende beelden opleve
ren van de feitelijke situatie, en die de 
praktijkdeskundigheid van de gebruikers 
buitenspel zet, 
~~ hecht aan specialistische deskundig-

3den wanneer zij in een onderlinge samen
hang worden geplaatst en zo reële betekP.
nis krijgen voor beslissingen die moeten 
worden genomen. 

Het lijkt mij zinvol, om eens zorgvuldig 
na te gaan, of we op zo'n manier niet tot 
betere resultaten kunnen komen, zowel voor 
het landschap als voor de individuele boer. 
En met behoud van veel kleine bedrijven, 

Door een beperkte kavelruil zouden bestaande 
boerderijcomplexen enigszins kunnen worden 
uitgebreid. Anderen, die in het gebied 
hun "boeren" aan de wilgen hangen, zouden 
in hun boerenplaatsen kunnen blijven 
wonen en o.a. via een vervangingsregeling 
zoals die bij huisartsen gebruikelijk is, 
een zinvolle funktie kunnen vervullen en 
ook kunnen bijspringen in geval van nood. 
Het gebied behoudt dan zijn karakter omdat 
slechts geringe ingrepen noodzakelijk zijn, 
Misschien zijn deze voorbeelden niet goed 
gekozen, maar ik heb sterk de indruk dat 
te weinig gebruik gemaakt wordt van de 
vindingrijkheid van de boer en dat juist 
hij de aandrager kan zijn van ingrediën-
ten die nodig zijn om de beleidsdoelstel
lingen te kunnen verwezenlijken, 

Democraten ·ee en de kernenergie 

door Jan Vis 

Nu de ontwikkeling van de kernenergie 
in toenemende mate een onderwerp van 
politiek meningsverschil gaat worden, 
lijkt het ons raadzaam het standpunt 
van 0'66 in deze kwestie in het kort 
te releveren, Dit standpunt is de afge
lopen periode door onze Tweede Kamer
fraktie bij verschillende gelegenheden 
uiteengezet, 
Volgens de in vakkringen meest gehan
teerde prognoses, is het niet zeker, dat 
tussen 1990 en het vermoedelijke tijd
stip in de volgende eeuw waarop nieuwe 
energiebronnen ter beschikking zullen 
komen, voldoende energie tegen aanvaard
bare prijzen besohikbaar zal zijn, Deze 
onzekerheid moeten worden aangenomen, ook 
als een nulgroei in de tussentijd moge
lijk zou blijken, 
Nulgroei is letterlijk genomen niet 
realistisch want: 
1. er zal altijd een kleine toeneming 

zijn al was het alleen maar omdat 
nulgroei niet meteen kan worden 
gerealiseerd; 

2. de energiebehoefte in de derde 
wereld zal toenemen, 

We moeten dus rekening houden met een 
gat in de beschikbaarheid van energie 
voordat nieuwe energiemogelijkheden, 
zoals zonna-energie en kernfusie) zich 
aandienen, 
Uiteraard is het onzeker wanneer deze 
energiemogelijkheden zich zullen aan
dienen - maar het is verstandig hierop 
pas te rekenen na de eeuwwisseling, 

In dit verband vindt 0'66 het niet ver
standig om de kernenergie geheel en al 
uit te sluiten, Er kan een moment komen, 
waarop we deze energie hard nodig zullen 
hebben,Maar we moeten er niet van uitgaan, 
dat dit moment onafwendbaar zal aanbreken. 
We hebben tijd om de mogelijkheden 
uiterst zorgvuldig na te gaan; we zijn niet 
gedwongen om de kernenergie als onvermij
delijk te accepteren, want zó dringend is 
de situatie niet, 
Daarom moeten we alle opties openhouden, 
zelfs die van kweekreaktoren, In de prak
tijk betekent dit, dat het bijvoorbeeld 
niet nodig is om mee te doen aan het 
Kalkarproject, dat het niet nodig is om 
kweekraaktoren te bouwen in dichtbevolkte 
gebieden. Oe bouw van twee kweekraaktoren 
ter wereld zou bijvoorbeeld al voldoende 
zijn om de optie op dit gebied open te 
houden, Het is ook niet nodig om kern
energiecentrales te bouwen voordat er 
een oplossing is gevonden voor het afval
probleem, 
Evenmin is het nodig om materiaal voor 
kernenergiecentrales (en know-how) te 
leveren aan landen die het non-prolifera
tieverdrag weigeren te tekenen. 

Tegen deze achtergrond wordt het standpunt 
van 0 1 66 inzake de uitbouw van het Almelo
se a.c.-project ontwikkeld, Dat wil dus 
zeggen: geen levering aan landen die niet 
het non-proliferatie-verdrag hebben onder
tekend, Ook moet het niet zo zijn dat 
Almelo moet worden uitgebouwd ten behoeve 
van drie nieuw te bouwen kerncentrales, 13 



De plaats van het Almelose project mag 
uitsluitend worden bekeken in de sfeer 
van het openhouden van opties en van het 
beschikbaar blijven van het vetorecht ten 
aanzien van landen die het n.p.-verdrag 
niet hebben getekend. Tegen deze achter
grond (opties openhouden en mogelijkheid 
van vetorecht) moet dan worden bekeken of 
uitbouw commerciëel verantwoord is. 
Bij het afsluiten van dit nummer van de 
Democraat, waren gegevens voor een afge
ronde standpuntbepaling in de Almelose 
kwestie nog niet voorhanden. 
Bij het verschijnen van dit nummer, zal 
een en ander intussen wel duidelijk zijn 
geworden. 

G E E F 0 E "N E V E N B 0 E R" 

E E N K A N S 

door Jan Vis 

Nederland telt ruim 2B.OOO landbouwbe
drijven waar de landbouw niet als beroep, 
maar als nevenberoep wordt uitgeoefend, 
Hoewel deze groep in de officiële land
bouwpolitiek bijna nooit ter sprake komt, 
blijkt zij toch wel de aandacht van de 
politiek waard: zij omvat namelijk niet 
minder dan 20% van alle landbouwbedrij
ven. In sommige streken van Nederland, 
zoals Overijssel, Gelderland, Brabant 
en Limburg, is het percentage zelfs heel 
wat hoger: 40 tot 50%. · 
Uit de schaarse gegeven die over deze 
groep bekend zijn, blijkt bovendien dat 
het aantal nevenbedrijven eerder zal 
toenemen dan afnemen. 

Toch blijft de landbouwpolitiek van de 
overheid gericht op enerzijds ontwikke
ling en rationalisatie van levensvatbare 
(volledige) bedrijven en ander~ijds op 
geleidelijke afbouw of dirakte bedrijfs
be~indiging van bedrijven die de minimale 
norm niet halen. 

Voor een politieke partij die in zijn 
programma een zekere voorkeur vertoont 
voor kleinschaligheid, voor het scheppen 
van werkgelegenheid op minder traditio
nele manieren en voor behoud van land
schap en milieu, lijkt hier werk aan de 
winkel. Handhaving en bevordering van 
nevenbedrijven in de landbouw kunnen wor
den gezien als een goed voorbeeld van 
ons streven naar de "menselijke maat" in 
de samenleving 

Bij de parlementaire behandeling van de 
landbouwbegroting, heeft ons kamerlid 
Beekmans met een uitvoerig betoog de 
aandacht van Minister Van der Stee reeds 
op dit onderwerp gevestigd. Hij wees er 
bij de gelegenheid op, dat veel boeren op 
nevenbedrijven hun hoofdberoep elders 
hebben en het bedrijf hebben verkregen 
door overname van ouders of schoonouders, 
Gezien het grote aantal volledige bedrij
ven, dat in de gevarenzone verkeer~ (rond 
36,000 bedrijven, die in totaal rond 30% 
van de landbouwproduktie voortbrengen)is 
het de moeite waard de ontwikkeling van 

14 nevenbedrijven aan te moedigen. 

KIJK EN LUISTER 
Radio- en T.V. -uitzendingen 
van DEMOCRATEN '66 

1r.".: 19januarl 
van 19.50-20.00uur 
op Nederland I 

RADIO: 22 december 
5januarl 

19 januari 
van 18.20-18.30 uur 
op Hilversum 2 

Het werkgelegenheidsaspect springt natuur
lijk direkt in het oog, maar een ander 
voordeel is de extensieve produktie op 
deze bedrijven. Aanmoediging hiervan kan 
leiden tot produktiebeperking, vooral in 
de melksector. Overneming daarentegen vaD
"volbedrijven" zal echter tot het tegen
deel, produktie van overschotten, leiden. 
In Duitsland is in dit verband de rage
rinspolitiek reeds geruime tijd gericht 
op de bevordering van de nevenbedrijven, 
In Nederland zou dit kunnen gebeuren door 
de mogelijkheid voor halve banen buiten 
de landbouw te vergroten. Oe tendens op 
het ogenblik is dat de nevenboer zijn 
landbouwbedrijf naast een volledige dag
taak uitvoert, hetgeen voor hemzelf maar 
ook voor zijn huisgenoten een te zware 
belasting kan betekenen. 

Een groot bezwaar tegen de huidige rege
ringspolitiek is dat het nevenbedrijf 
bij de landbouwvoorlichting eigenlijk 
geen rol speelt. Ook hier kan Duitsland 
als een goed voorbeeld genomen worden: 
daar richt de voorlichting zich bijvoor
beeld ook op de begeleiding van "vol
boeren" die "nevenboeren" willen worden. 
Oe financiële uitkomsten van de neven
boeren blijken daar niet slecht te zijn: ~ 
in het nevenbedrijf wordt een uurloon 
gemaakt dat,de sociale lasten niet meege
rekend, op het loonpeil buiten de land
bouw ligt. 

Stimulering van het nevenboeren heeft 
als evident voordeel handhaving van het 
woon- en leefmilieu op het platteland. 
Oe vorming van grote bedrijven heeft 
meestal geen positieve invloed op het 
landschap en het milieu (grote bedrijven 
werken dikwijls sterk intensief) de 
kleine boerderijtjes raken leeg, de 
plattelandssamenleving wordt ontwricht, 
ook als stedelingen de leeggekomen boer
derijtjes gaan bewonen. Verder heeft 
stimulering van het nevenbedrijf als 
voordeel, dat de grond niet in handen 
gaat komen van een kleine groep, maar 
over een grotere groep blijft gespreid: 
spreiding van bezit en macht. 

Beekmans wees in zijn uiteenzetting nog 
op een opmerkelijk fenomeen: veel neven
boeren zijn geen lid van een landbouw
organisatie, waardoor hun stem niet door
klinkt aan de top. Ook daardoor krijgen 
zij minder aandacht dan ze verdienen. 

Tot zover de bijdrage van Beekmans. 



Ter voorbereiding van hetcongres van 4 februari 

1. In de 1e druk als onderdeel van de "Democraat" 
- en ook nog in de 2e druk•is niet opgenomen 
Hoofdstuk 8 van Deel 3, betreffende Milieube
heer. Inlegvellen met de tekst van dit hoofd
stuk zijn te verkrijgen bij de regio-contact
personen. 

2. Er zijn een aantal hoofdpunten die, al of 
niet door moties ondersteund, in het program 
moeten worden gewijzigd of opgenomen: 
a. Hoofdstuk 6: "Onderwijs" van Deel 3 dient 

herschreven. 
b. Hoofdstuk 5: "Volksgezondheid" van Deel 3 

dient bijgewerkt. 
c. Een Staatsrechtparagraaf dient toegevoegd. 
d. Een paragraaf Vrijheidsrechten dient toe

gevoegd. 

3. Om een overzicht te krijgen in de aanvullin
gen en wijzigingen die gewenst worden, lijkt 
het verstandig aan allen die over bovenge
noemde en andere punten hun mening willen ge
ven en suggesties kunnen aandragen, te ver
zoeken hun werkstukken zo spoedig mogelijk in 
te zenden naar het secretariaat van de S.W.B. 

UIT DE FRAKTIE 
Jan Terlouw heeft bij de begrotings
behandeling van Economische Zaken o.a. 
naar aanleiding van een artikel van 
Maarten Engwirda in Intermediair, gezegd 
dat het ontbreekt aan "een samenhangend 
totaalbeleid, waarin energiebesparing, 
energieproduktie en energie-importen 
rationeel tegen elkaar worden afgewogen. 
Ook ontbreken concrete stimuleringsmaat
regelen voor energiebesparing door de 
industrie, Oe tarievenstructuur voor gas 
en elektriciteit moedigt nog te veel het 
energieverbruik aan, door middel van pro
portionele en zelfs degressieve tarieven". 

"Er moet", volgens nog steeds Jan Ter louw, 
"een duidelijk inzicht komen in wat de 
kosten zijn van energiebesparing tegen
nver die van energieproduktie, resp. 

nergie-importen. Alleen op basis van 
een dergelijke afweging kan een samen
hangend energiebeleid worden gevoerd." 
Daar Minister Lubbers een aantal toe
zeggingen heeft gedaan, zag Terlouw er 
vanaf om hierover een motie in te dienen. 

Na jaren gepleit te hebben voor een ander 
industriebeleid, heeft Jan Terlouw ten
slotte bij deze laatste begrotingsbehan
deling van deze kabinetsperiode een motie 
ingediend waarin hij de regering uitnodigt 
om "met name door het zichtbaar maken van 
toekomstige afzetmogelijkheden bij de 
Overheid zelf, en door waar nodig steun 
te verlenen aan markt- en toekomstverken
ning ten behoeve van vernieuwing van het 
produktiepakket, een eigentijdse aanzet 
te geven tot de voor Nederland gewenste 
industriële vernieuwing." 

Erwin Nypels is in de bres gesprongen voor 
de 43 werknemers van een constructiebedrijf 
in Oude Pekela. Door een meningsverschil 
tussen Economische Zaken eri Financiën, 
dreigde het bedrijf voor een overbruggings
periode niet de nodige steun te krijgen. 
Het bedrijf ligt in een gebied, waar het 
werkloosheidspercentage al zeer hoog is 

Deze bijdragen behoeven niet in de vorm van 
amendementen te worden gesteld; ze kunnen ook 
aanbevelingen bevatten. 
Als er nu bijdragen zijn die een gewenste 
richting goed aangeven, beter dan het program 
nu doet, dan kunnen zulke bijdragen als een 
soort "memorie van toelichting" aan het pro
gram worden toegevoegd. 

4. Tenslotte: het Ontwerp is een beleidsprogram 
voor de jaren '77-'81. Strikt genomen houdt 
dat in dat de inhoud van het program te ver
wezenlijken zou moeten zijn in 4 jaar. De 
samenstellers zijn zich bewust geweest dat 
veel niet binnen 4 jaar te bereiken is maar 
zij meenden dat ook zicht in een verdere toe
komst moest worden geboden. 
Van belang is nu echter wel dat op korte ter
mijn die punten die wèl binnen 4 jaar te ver
wezenlijken zijn a) worden geïnventariseerd 
en b) worden uitgewerkt met aangeven van pro
cedures en tijdschemas. 

P.W. van Baarsel 
(Dir. SWB D1 66) 

en zit thans goed in de orders, zodat er 
perspectief voor de toekomst is. 

Hans van Mierlo vindt, dat binnen niet 
al te lange tijd de middelgrote Europese 
landen hun bijdrage aan de NAVL niet meer 
kunnen bekostigen. Hij meent, dat tot 
drastische samenwerking en taakverdeling 
in de NAVO gekomen moet worden om finan
ciële en dus militaire gaten in Europa op 
te vullen, 
Na dit reeds bij de begrotingsbehandeling 
Buitenlandse Zaken aangekaart te hebben, 
diende hij in november in de NAVO-Assem
blée in het Amerikaanse williamsburgh 
een resolutie in. 
1, Oe NAVO-raad gaat bestuderen of een 

andere opzet van het bondgenootschap 
mogelijk en wenselijk is, namelijk of 
het mogelijk is om te komen tot twee 
functionerende zuilen binnen de NAVO 
en wel een Amerikaanse en een Furopese; 

2. Tegelijkertijd moeten de Europese rege
ringen gaan onderzoeken hoe, merle in 
verband met dit gemeenschappelijke 
defensieprobleem, kan worden toege
werkt naar een grotere Furopese enti
teit op defensiegebied, waarvan hij 
tevens een grotere stimulans verwacht 
voor de noodzakelijke politieke een
wording van Europa. 

Nadat deze resolutie in de politieke 
commissie hevig werd bestreden door de 
Amerikanen is hij in de Algemene Verga
dering met algemene stemmen aangenomen. 

Sef Imkamp heeft een hoorzitting betref
fende de gemeentelijke herindeling van 
West-Friesland bijgewoond. Hij heeft daar 
laten blijken, dat de fraktie geheel en 
al achter de gedachten staat van hen, die 
pleiten voor de samenvoeging van de 
gemeenten Blokker, Berkhout en Zwaag. 
Imkamp heeft duidelijk zijn sympathie 
uitgesproken voor de aktiegroep Bangert. 

Ernst Bakker, Fraktiemedewerker. 15 



In 1977 zullen er Tweede Kamerverkiezingen 
plaatsvinden en D'66 neemt daaraan deel. De uit
slag van deze verkiGzingen zal bepalend zijn 
voor het volume van het democratisch geluid dat 
we kunnen laten horen. De omvang van dit volume 
wordt in belangrijke mate bepaald als Jan 
Terlouw onze lijsttrekker zal zijn. U weet het 
allemaal: Jan Terlouw wordt onze lijsttrekker 
als D1 66 tijdens het congres op 5 februari 1977 
kan aantonen over 1666 nieuwe leden te beschik
ken en dat de D1 66ers 66.000 handtekeningen ge
worven hebben onder de verklaring: "Ik wil dat 
D1 66 deelneemt aan de verkiezingen op 25 mei 
1977"• Dit is een belangrijke voorwaarde, be
langrijk omdat hiermee aangetoond kan worden dat 
de interne organisatie van D'66 weer is zoals 
het hoort te zijn, belangrijk omdat U als hand
tekeningophaler gedwongen wordt Uw politieke 
motivatie uit te spreken, belangrijk omdat -
zoals in de laatste jaren - het werk niet al
leen overgelaten kan worden aan een paar men
sen in de Kamer, belangrijk omdat het uniek is 
dat 66.000 Nederlanders zich bij voorbaat zo 
positief over een politieke partij uitlaten 5 

Wat staat U te doen? Laten wij eerst even 
rekenen. Stel D'66 heeft nu ongeveer 2500 
leden (het juiste aantal is mij niet bekend). 
Om 1666 nieuwe leden te werven dient ieder lid 
2/3 nieuw lid aan te brengen, afgerond wordt 
dat 1. Omdat een aantal D'66ers over dit be
richt heen leest of wat anders doet, maak er 
dan minstens 2 nieuwe leden van voor alle 
zekerheid. 

Om 66.000 handtekeningen te vergaren dient 
volgens eenzelfde rekensom ieder lid 26.4 
handtekeningen op zijn of haar lijstje te la
ten plaatsen (af te ronden naar 30). Deze 30 
handtekeningen werft U in Uw omgeving bij 
familie, kennissen, collega's en le·den van 
verenigingen waarvan U lid bent, enz. 

U zult moeten be-argumenteren waarom D1 66 aan 
de verkiezingen mee moet doen en daarom geldt 
ook hier dat niet ieder lid frank en vrij om 
handtekeningen gaat vragen omdat men een beet
je verlegen is of zo. Deze schroom gaat over 
als U in groepsverband - dus met enige Demo
craten uit Uw omgeving- handtekeningen gaat 
werven. Denk aan winkelstraten en winkelcentra, 
markten, cantines van bedrijven, pauzes in con
certgebouw en schouwburg, huis aan huis acties. 
Kortom, er is altijd wel een moment voor een 
handtekening. Enige voorbeelden: 4 Democraten 
hebben in 3 uur op de Albert Cuypmarkt in Am
sterdam 188 handtekeningen opgehaald, 15 Demo
craten haalden in één uur in een winkelstraat 
in Eindhoven 1200 handtekeningen op. Zo kan 
het dus en zo moet het ook. Naast de 30 hand
tekeningen die U in Uw eigen omgeving geworven 
hebt neemt U, verlegen of niet, deel aan de 
groepsbestorming van argeloze kiezers, die, 

naar blijkt, dit erg op pr1JS stellen. U draagt 
dan meer bij dan U zou hoeven te doen, maar ook 
hier geldt, dat niet ieder lid in staat zal 
zijn handtekeningen te werven, hoewel, het mo
gen er dan ook gerust meer dan 66.000 zijn. 
Mocht U moeite hebben met Uw politieke argu
mentatie, dan vindt U hierbij een greep uit 
het programma: 

Democraten •66 zijn voor: 
openheid (de overheid dient alles te verant
woorden aan de burger); 
menseli ·kheid (bij keuzeproblemen kiezen we 
voor de mens ; 
redelijkheid (gezond bedrijfsleven in een ge
zond milieu). 
Democraten 1 66 pleiten voor: 
- handhaving en vergroting van de individuele 

ontplooiingsmogelijkheden van de mens; 
- ontplooiingsmogelijkheden in solidariteit 

met en verantwoordelijkheid voor de mede
mens; 

-beheersing van het sociaal-culturele milieu, 
de ruimtelijk geordende omgeving, het milieu 
in engere zin; 

- een op menselijke maat gesneden maatschapp~ 
en organisatievormen; 

- een uitbouw van industrievormen, die Neder
land een concurrentiepositie verschaffen op 
de exportmarkt; 

- de stijging van productiviteit, die mogel~k
heid en voorwaarde is om tot nieuwe ont
plooiingsmogelijkheden te komen in het se· 
ciaal-culturele veld; 

- humanisering van de arbeid; 
- het beter opspoorbaar maken van de oorzaken 

van menselijke slijtage in het arbeidsproces; 
- aanpassing van de productie aan de eisen van 

het natuurlijk milieu; 
-versterking van de positie van de consument; 
- bestrijding van de structurele werkloosheid 

door betere verdeling van het werk tussen 
mensen, in de tijd in ieder leven tussen 
productie- en sociaal-culturele sector; 
vermindering van de invloed van specialis
tische deskundigen en versterking van de rol 
van praktijkdeskundigen; 

- het eenvoudiger, overzichtelijker en doorzich
tiger maken van voorzien~npakketten; 

- versterking van de positie van de cli~nt 
tegenover diensten, steun- en hulpverlenende 
instanties; 
gedecentraliseerde uitvoering en verruiming 
van participatie mogelijkheden 

Als de Democraten •66 spreken over de mens of 
het individu bedoelen zij zowel man als vrouw. 
Dit houdt in een volledige gelijkberechtiging 
van man en vrouw. 

Verdere informaties bij Uw contactpersoon. 
Succes! Zit U nog? Neen? Dan is het goed! 

Jan Veldhuizen 
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