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Uittreksel en toelichting 

Het verkiezingsprogramma van DS'70 telt elf grote en dicht bedrukte bladzijden. Dat is 
nodig, want het staatsbestel is omvangrijk en ingewikkeld. Ieder, die in het bijzonder in 
een bepaald onderdeel van het regeringsbeleid belang stelt, moet kunnen zien welk stand-
punt DS'70 daarover inneemt. 
Maar de kiezer met meer algemene politieke belangstelling zal er zelden toe komen, 
hele verkiezingsprogramma's van een aantal partijen door te lezen. Soms bepaalt een 
kiezer zijn keus slechts op grond van wat kreten of leuzen op aanplak- of strooibiljetten 
of bezwijkt hij voor een handig opgezette televisieuitzending. Maar een democratie is 
alleen mogelijk omdat gelukkig vele kiezers op minder oppervlakkige gronden hun poli-
tieke keus bepalen. Zij volgen het politieke gebeuren door middel van pers, radio en t.v. 
en trekken daaruit hun conclusies. Helaas krijgen in deze media de kleinere partijen 
weinig aandacht. Voor deze belangstellende kiezers is daarom dit uittreksel bestemd; het 
is niet zo lang en droog als een volledig programma, maar gaat dieper dan op een biljet 
mogelijk is. 

Vrijheid en solidariteit: in redelijkheid. 
Een eerste uitwerking hiervan leidt tot het volgende 

Vrijheid omvat zowel de persoonlijke vrijheid, zoals deze slechts in een democratie kan 
bestaan, als de nationale vrijheid. Op grond hiervan wil DS'70 de emancipatie van 
nog achter gebleven groepen bevorderen, overheidsbetutteling van de mondige bur-
ger vermijden en voldoende afweer tegen het machtsstreven van totalitaire staten. 

Solidariteit betekent binnenslands voldoende hulp en zorg voor de sociaal zwakkeren en 
internationaal voor de derde wereld. 

Redelijkheid betekent maat houden, ook in het streven naar vrijheid en solidariteit. Het 
gaat om vrijheid in verantwoordelijkheid en bij hulp moet gewaakt worden tegen 
misbruik. Waar mogelijk moet het gaan om te leren, zichzelf te helpen. Redelijkheid 
betekent ook, dat wat het zwaarst is, het zwaarst moet wegen. Daarom wil DS'70 
veel aandacht besteden aan het stoppen van de inflatie en het bestrijden van de 
werkloosheid, alsmede aan het - ook op lange termijn - leefbaar houden van 
Nederland door middel van een goed milieubeleid en een verstandige ruimtelijke 
ordening. 

Het beeld van DS'70 is nu duidelijker geworden, maar een bewuste kiezer wil mis-
schien meer houvast en meer zakelijke gegevens. Zoals eerder gezegd: als hij dat over 
de gehele linie en tot in details wenst, moet hij het gehele programma lezen. Dit om-
vat 236 punten, die zijn gegroepeerd in 28 paragrafen en 5 hoofdstukken. Maar voor 
wie minder tijd beschikbaar heeft, wordt in het volgende een beperkt aantal punten (af-
komstig uit 22 paragrafen) weergegeven. De keus van de punten werd bepaald door 



twee overwegingen: ze moesten politiek belangrijk zijn en ze moesten het standpunt van 
DS'70 te midden der andere politieke partijen duidelijk doen uitkomen. Aan het slot 
wordt daarop nog terug gekomen. 

Hoofdstuk I. Inrichten van de samenleving. 
Par. 1 Democratie. Polarisatie wordt afgewezen: bereidheid tot samenwerking met an-
dere democratische partijen is een levensnoodzaak voor de democratie. In een pluriforme 
samenleving past een gemengde economische structuur, waar kapitalistische- en over-
heidsbedrijven ook naast andere vormen voorkomen. 

Par. 2 Bestuurlijke verbetering. Geen gekozen burgemeester. Vereenvoudiging van het 
subsidiestelsel, waardoor de beslissing over subsidie voor elke activiteit slechts op één 
plaats wordt genomen. 

Par. 3 Emancipatie. Gelijke rechten en gelijke kansen voor man en vrouw; op langere 
termijn: de wetgeving zo inrichten, dat deze meer uitgaat van het individu en minder van 
het echtpaar; daarbij wel rekening houdende met de zorg voor de kinderen en de invloed 
daarvan op de draagkracht. 

Par. 4 Justitie. Krachtig optreden tegen onwettige acties en terreur. Verruiming van de 
adoptiemogelijkheden. 

Par. 5 Massamedia. Geen perssubsidies; wel het lage B.T.W.-tarief voor dagbladen en 
periodieken. 

Hoofdstuk  II.  Samen werken en samen delen. 
Par. 6 Economische Zaken. Grote nadruk op inflatiebestrijding. De schaarste van grond-
stoffen en energie dwingt tot zuinigheid, dus beperking van gebruik. Veel aandacht voor 
het midden- en kleinbedrijf. 

Par. 7 Werkloosheidsbestrijding. Bevorderen van de bouwactiviteit. Betere beloning 
voor zwaar en vuil werk, waardoor de behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten zal da-
len. Verruiming van het begrip: 'passende arbeid'. Ruime mogelijkheden voor omscholing. 

Par. 8 Landbouw en visserij. Bij het landbouwbeleid moet het streven naar economische 
gezondheid zijn vervlochten met de sociale rechtvaardigheid en het behoud van een aan-
trekkelijk landschap. 

Par. 9 Verkeer en vervoer. Het vervoersbeleid dient rekening met het ruimtegebrek en 
gericht zijn op het terug dringen van verkeersongelukken, geluidshinder, luchtverontrei-
niging en risico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een betere ruimtelijke ordening 
met gunstige menging van wonen, werken, winkelen en recreatie neemt daarbij een sleu-
telpositie in. Het openbaar vervoer wordt —binnen grenzen van redelijkheid—bevorderd. 

Par. 10 Financiën. Ook hier valt nadruk op inflatiebestrijding, zo nodig door streng 
overheidsingrijpen in inkomens en prijzen, met inbegrip van de tarieven van zelfstandige 
beroepen. Kritische toetsing van de overheidsuitgaven. Verlagen van de belastingdruk, 
vooral door verhoging van de belastingvrije voet en ontzien van ongehuwden. 

Par. 11 Beleid inzake inkomen en vermogen. Het helpen van sociaal zwakkeren dient te 
geschieden door verstrekken van financiële middelen en niet door subsidiëren van de door 
hen gebruikte produkten en diensten. Zo wordt hun bestedingsvrijheid en hun mondig-
heid verhoogd (afwijzen van een 'kostschooleconomie'). T.a.v. de vermogensaanwasdeling 



wordt een gematigd standpunt ingenomen; primair moet staan winstdeling aan eigen 
werknemers. 

Par. 12 Sociale voorzieningen. Naast vereenvoudiging en betere Organisatie van de So-
ciale voorzieningen wordt bepleit een welvaartsvaste pensioenvoorziening boven de 
A.O.W., gebaseerd op premiebetaling; zowel door loontrekkenden als zelfstandigen. 

Hoofdstuk  III.  Zorg voor de toekomst. 
Par. 13 Onderwijs. Dit is een lange paragraaf (25 punten), gedragen door het inzicht, 
dat de zorg voor de toekomst in de eerste plaats wordt verwezenlijkt door het zo goed 
mogelijk voorbereiden van de jonge mens op de veranderende wereld, het bevorderen van 
zijn vermogen om daarin goede beslissingen te nemen en het ontwikkelen van zijn bereid-
heid tot dienstverlening aan mens en maatschappij. Naast vele wensen tot verbeteringen 
en hervormingen wordt ook gewaarschuwd tegen onvoldoend zorgvuldig voorbereide 
grote veranderingen in de onderwijsstructuur. Gepleit wordt voor een 'open universiteit' 
en aangedrongen op groter kostenbesef en redelijke kostenverdeling tussen individu en 
gemeenschap. 

Par. 15 Ruimtelijke ordening. Een goede ruimtelijke ordening is in ons dicht bevolkte 
land dringende noodzaak. Daarom dient de overheid zeggenschap te hebben over het ge-
bruik en beheer van de grond. Onteigening geschiedt in beginsel op basis van gebruiks-
waarde. Stadsvernieuwing is een nationale zaak, waarvoor de offers grotendeels nationaal 
worden gedragen. 

Par. 16 Milieuhygiene. Vérgaande maatregelen ter bescherming en ter verbetering van het 
milieu zijn noodzakelijk; de daarvoor nodige materiële offers moet Nederland aanvaar-
den. De vervuiler betaalt, maar kringloopprocessen zonder vervuiling verdienen de voor-
keur en worden daarom bevorderd. 

Par. 17 Energiebeheer. Energie moet sober en verstandig worden gebruikt, zowel ter be-
sparing van grondstoffen als ter bescherming van het milieu. Maatregelen ter beperking 
van de consumptie moeten gepaard gaan met het zoeken naar zuiniger produktie (herge-
bruik van koelwater) en naar nieuwe bronnen van energie (wind, zon). Toepassing van 
kernsplitsing, indien noodzakelijk om grotere bezwaren van andere aard te voorkomen, 
dient met maximale zorgvuldigheid te geschieden. 

Hoofdstuk  IV.  Aandacht voor de mens. 

Par. 19 Welzijnszorg. Persoonlijke hulp en begeleiding (alleen) voor wie het nodig heeft 
en dan zonder bevoogding en zoveel mogelijk in de directe omgeving van de betrokkene. 
Gehandicapten moeten als volwaardige leden van de maatschappij kunnen functioneren. 

Par. 20 Volksgezondheid. Het beleid moet de mens helpen om voor hem de optimale ge-
zondheid te bereiken. De mondigheid van de patiënt moet worden erkend. Inzake abortus 
en euthanasie dient een regeling tot stand te komen, die medisch, sociaal en juridisch ver-
antwoord is. 

Par. 21 Volkshuisvesting. De woning is een eerste levensbehoefte; dit brengt mede, dat 
ieder, die er toe in staat is, de er aan verbonden kosten zelf moet opbrengen, maar ook, 
dat hiervoor het lage B.T.W.-tarief moet gelden, waardoor de algemene objectsubsidies 
kunnen vervallen. Individuele huursubsidie moet blijven, maar de normaal geachte huur-
quote dient geleidelijk te worden opgevoerd tot een waarde, die past bij de naoorlogse 
economische ontwikkeling. Het eigen woningbezit wordt bevorderd. 



Par. 22 Consumentenbeleid. De overheid moet maatregelen treffen om de consument te 
beschermen tegen schadelijke en gevaarlijke produkten, tegen valse voorspiegelingen bij 
reclame en tegen agressieve verkoopmethoden. 

Hoofdstuk V. Verantwoordelijkheid in de wereld. 

Par. 25 Buitenlands beleid. Met de politieke en economische integratie van de Europese 
gemeenschap wordt voortgegaan. De veiligheid en politieke, beslissingsvrijheid van Ne-
derland is slechts verzekerd door het lidmaatschap van de NAVO. De strijdmacht van dit 
verbond moet zodanig van omvang en samenstelling zijn, dat daaruit een geloofwaardige, 
niet-provocerende afschrikking en verdedigingsbereidheid blijkt. In het Midden-Oosten 
moet een vredesregeling het recht op een bestaan binnen veilige en erkende grenzen van 
alle staten eerbiedigen en een oplossing bewerkstelligen voor het vraagstuk der Palestijnen. 

Par. 28 Defensie. De omvang van het defensiebudget dient vooral te voorzien in het in 
NAVO verband militair noodzakelijke. Tijdige vervanging van verouderd materieel, zowel 
ter wille van de gevechtskracht als van de veiligheid van het personeel, krijgt grote nadruk. 

Tot zover dit beknopte uittreksel (voor meer inlichtingen: zie het volledige verkiezings-
programma). Welk beeld, welk 'profiel' van DS'70 komt eruit naar voren? 

DS'70 vermijdt zowel de éénzijdige nadruk van de PvdA op gelijkheid als die van de 
VVD op vrijheid. Zij staat voor vrijheid  èn solidariteit en zoekt in de spanning tussen 
deze twee begrippen naar een goed evenwicht, dat past bij een sociale democratie. 

Sociaal-economisch staat DS'70 wel in het midden en niet ver van het CDA. Maar zij is 
geen confessionele partij en verenigt mensen van alle gezindten, zowel als buitenkerke-
lijken, in haar midden. Op het gebied van de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van 
de burger in het maatschappelijk leven, in het onderwijs en de cultuur denkt zij duidelijk 
anders dan het CDA. 

DS'70 is de partij van de redelijkheid, en redelijkheid is zelden te rijmen met extremisme. 
Toch blijft zij niet angstvallig in het midden; waar het nodig is, wijkt zij er duidelijk van 
af. Sommige punten uit ons programma zullen 'links' worden genoemd: ruimtelijke or-
dening, milieubescherming, energiebeheer, inkomensverdeling en medezeggenschap. An-
dere punten worden weer met 'rechts' omschreven: een gezonde economie, behoud van 
een goede defensie in  Nato-verband, enz. Het is deze unieke combinatie van 'het goede 
van rechts en het goede van links', die DS'70 tot een bijzondere partij maakt. 

Met het oog op de toekomst . 

kies DREES, lijst 7 

E Herengracht 94, Amsterdam-C 
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