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Geen politiek 
aan de wieg 
A. W. Voors 

Nederland is het dichtstbevolkte land 
ter wereld met nog altijd het hoogste 
groeipercentage van West-Europa. 
Naar het oordeel van een sinds jaren 
bestaande stichting "Welzijn en bevol
kingsgroei" is dit een uit leefbaar
heidsoverwegingen onverantwoorde 
ontwikkeling, waaraan hoognodig iets 
gedaan moet worden. Promotor en 
animator van de Stichting is ir. R. Van 
Hasselt te Voorst (Gld. ), tevens 
hoofdredacte)lr van het contactorgaan 
"Tal en Last". 
Welzijn en bevolkingsgroei zijn vol
gens de heer Van Hasselt tegenstrij
dige begrippen, vooral wanneer die 
bevolkingsgroei op een bevolkingsex
plosie begint te lijken. Zo'n twintig 
millioen nederlanders omstreeks het 
jaar 2000 vindt de heer Van H. al te 
gezellig worden : het loopt dan spaak 
met de ruimtelijke ordening, het ver
keer, de recreatie en een heleboel an
dere zaken. 

Daling 
Ter geruststelling zij allereerst me
degedeeld, dat volgens de laatste de
mografische gegevens de tendens tot 
daling van het geboortecijfer zich 
blijft handhaven: de twintig millioen 
in het jaar 2000 halen we al niet meer. 
In het aprilnummer van "Tal en Last" 
wordt al gesproken van een "zich naar 
verwachting verder voortzettende da
ling van de huwelijksvruchtbaarheid". 
In Frankrijk hebben de verontrusten 
tegenge stelde zorgen. Volgens een 
krantebericht maakte minister Debr~ 
zich daar zeer ongerust over de "on
rustbarende daling van het Franse ge
boortencijfer in de afgelopen drie 
jaar". En waarom ? Omdat "de demo
grafische groei de sleutel is voor de 
toekomst van hetland; want er is geen 
expansie mogelijk indien het aantal 
Fransen niet toeneemt". Meer popu
lair zegt hij het zo : "de taart van de 
nationale produktie zal des te groter 
zijn naarmate er meer koks aan wer
ken". Natuurlijk moet men zijn uit
spraken met een vleugje Frans natio
nalisme nuttigen. Maar zou zijn ziens
wijze alleen voor landen als Frankrijk 
gelden ? In elk geval zou het prettig 
zijn als eens grondig onderzocht kon 
worden, wie van beiden gelijk heeft: 
minister Debr~ met zijn economische 
expansie-theorie of de heer Van Has
selt met zijn "tal en last"-theorie ? 
Of zou de "waarheid" ook hier in het 
midden liggen ? 

D' 66 standpunt 
In het "App~l" en in het programma 
van D'66, vinden we "dat de bevol
kingspolitiek gericht moet zijn op een 
afremming van de bevolkingsgroei"; 
want : "de bevolkingsgroei is een zeer 
verontrustend verschijnsel, dat zowel 
de economische welstand als het alge
meen gevoel van welbevinden zeer na
delig beihvloedt". Het zijn de bekende 
stellingen, die de heer Van Hasselt al 
vele jaren propageert. Voorlopig zijn 
het onbewezen stellingen. Dat ze lang
zamerhand als axioma's worden aan
vaard, is geen waarborg voor de juist
heid ervan. 
Bovendien, al zouden we er van uit
gaan, dat in het jaar 2000 eigenlijk te 
veel nederlanders op "ons dierJ:ll.re 
plekje grond" moeten leven, dan is 
het n6g de vraag, of de politiek van de 
overheid op afremming van de bevol
kingsgroei gericht moet zijn. Streven 
naar gezinsplanning met de uitdrukke
lijke bedoeling hiermede invloed uit te 
oefenen op het bevolkingstal, is vol
gens mij geen overheidstaak (en dus 
ook geen taak voor een politieke par
tij). 

Geen politiek 
De overheid dient zelfs de schijn te 
vermijden, de individuele vrijheid op 
dit punt te willen beihvloeden. Stre
ven naar gezinsplanning, zoals door 
de N. V. S. H. en verwante organisa
ties wordt nagestreefd, kan n6g zo'n 
aanbeveliri.gswaardig initiatief zijn, 
als politiek drukmiddel om de bevol
kingsgroei af te remmen, mag het 
niet gehanteerd worden. Wie meent 
dat het te vol wordt in Nederland zal 
in het kader van de ruimtelijke orde
ning het verkeer en de recreatie maat
regelen moeten voorstellen terwille 
van de "leefbaarheid". 
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Van de redactie 

Dit (tiende) nummer van "Democraati 
is dubbeldik uitgevallen. Na vluchtigji 
doorbladeren begrijpt u waarom. De 
verzending van alle congresstukken 
rechtstreeks naar de leden was nam 
lijl5, een bijzonder dure aangelegen
heid. Ze invoegen in het officiele lan• 
delijke orgaan van de politieke partijl 
Democraten '66 scheelde honderden ~ 
honderden guldens. ! 

Bovendien hebben de leden niet-abon' 
nees van "Democraat" weer eens de i 
gelegenheid hun kennismaking met hej 
blad te hernieuwen. Bij de oprichtinJ' 
ervan hebben ze "Democraat" ook 
viermaal voor niets in hun bus gekr 
gen. 
Ziet u de verbetering ? Heeft u er ze 
gulden per jaargang voor over ? Het 
gironummer, ten name van Admini
stratrice "Democraat" in Amsterda~ 
14.77777 is goed voor uw zes guldenj 
Dan krijgt u het blad vlekkeloos 'n , 
jaargang lang in de bus. , 
Van de 32 pagina's is een groot deel '1 
gewijd aan de congresstukken. Een 
soort handboek dus voor het congres 
in de Leidse Stadsgehoorzaal op vrij 
dag 13, zaterdag 14 en zondag 15 se 
tember. De congresstukken vallen ( 
teraard) niet onder de verantwoorde 
lijkheid van de redactie. Wel die an
dere pagina' s, waarin we zoveel mo 
gelijk hebben getracht actueel te zijn 
en iedereen aan het woord te laten. 
Weer zijn we daarin niet naar volle 
tevredenheid geslaagd. Wederom wa ' 
er ruimte te weinig. 

Toch blijven we vragen om toezendi 
van meningen, bijdragen en sugges
ties. Omdat "Democraat" als lande
lijk blad van Democraten '66 open 
staat voor ieder die meent iets te z 
gen te hebben over de huidige politie 
Inderdaad. We korten in, we plaatse 
-soms niet of pas in een volgend num 
mer. Maar we bestaan. Als maand
blad "Democraat" van een jonge poli 
tieke partij. 

Voor een hele nieuwe jaargang staat 
de verschijning van "Democraat" va 
Omdat het aantal abonnees groeit en 
wellicht bereid bent ook abonnee te 
worden, danwel te adverteren. 
We schreven het al eerder. Geen le 
peltjes, washandjes of wat bepaalde 
bladen ook plegen aan te bieden. AI
leen een politiek blad, een jaargang 
lang, voor zes gulden. Voor u om in 
te lezen en zo u meent om in te sch 
ven. 
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Op de barricaden! 
E. J. van Litsenburg 

0'66 wordt een keurige partij met stu
diecongressen en vele vergaderingen. 
Werkgroepen analyseren en werken 
theorien uit. Op vrije zaterdagen ko
men dames en heren in de zalen van 
keurige gelegenheden op democratische 
wijze hun zegje doen over de uitkom
sten van werkgroepen en subgroepen, 
commissies en subcommissies en an
dere uitvindsels van perfectionisme. 
Sommigen vinden dat prachtig. Ik heb 
echter de indruk dat veel leden er an
ders over denken en veel sympathi
santen en kiezers in dit D'66 geenheil 
meer zien. 

Kernpunten 
Radicale vernieuwing van denktrant en 
mentaliteit zijn noodzakelijk. Kreten ? 
Mijn antwoord is : ingewikkelde zaken 
zijn meestal te herleiden tot een aan
tal kernpunten. En verder citeer ik 
graag het App~l : "To.ch zouden wij er 
met klem op willen aandringen u niet 
te verliezen in die gedetailleerde pro
blematiek, waarover de bestaande poli
tieke partijen sinds jaar en dag zo 
moeizaam en vaak nutteloos schermut
selen". 

Aan drie fundamentele wijzigingen 
moet onze politieke wil richting ge
ven: 
- technologische ontwikkeling 
- spreiding van macht 
- oorlog en vrede. 

De volgorde geeft geen prioriteit aan : 
er bestaat een onderlinge samenwer
king, die dat onmogelijk maakt. 

Technologie 
Om duidelijk te weten waarover we het 
hebben neem ik de definitie over van 
de commissie Technologie 0'66 Eind
hoven: 
"Technologie is het georganiseerd 
zoeken naar en het gebruik maken van 
wetenschappelijke en technische vin
dingen en inzichten om te komen tot 
nieuwe produkten en werkwijzen, als
mede tot andere vormen van dienst
verlening. Hierdoor wordt het moge
lijk het produkten- en dienstenpakket 
te vergroten en/of bestaande produk
ten en diensten te verbeteren in kwa
liteit of rentabiliteit". 

Op verschillende plaatsen spreekt het 
partijprogramma van 0'66 zich voor 
technologische ontwikkeling in deze 
zin uit. Servan Schreiber toont in "De 
Amerikaanse uftdaging" aan dat deze 
ontwikkeling zich doorzet. Doen wij 
het niet, dan doen de Amerikanen het 
wel voor ons en komen we in een af
hankelijkheidspositie te verkeren die 
gevaarlijk is voor een spreiding van 
macht en de vrede. 
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Spreiden van macht 
Wim Veldhuyzen noemt in de "Demo
craat" van juni radicale democratise
ring "spreiding van de macht en 
scheppen vari gelijke kansen op alle 
terreinen van het georganiseerde 
maatschappelijke !even". Ik beschouw 
het spreiden van de macht als een 
voorwaarde voor het daarna genoem
de. De technologische ontwikkeling 
maakt - als we er niet in slagen de 
macht te spreiden - de sterken ster
ker, de zwakken zwakker, de rijken 
rijker en de armen armer. 

Oorlog en vrede 
Wil D'66 de militair-strategische 
theorien over oorlog en vrede als tot 
een ander tijdperk behorend achter 
ons laten ? Dan vragen de spannings
verhoudingen en in wereld onze aan
dacht. Behalve de verhouding tussen 
arme en rijke landen ook de verhou
ding arm-rijk in afzonderlijke samen
levingen, door de Braziliaanse bis
schop Helder Camara zo treffend be
titeld als "intern kolonialisme". 

Het onthouden van menselijke rechten 
is een vorm van geweld die geweld op
roept. Geen ander geweld dan dat van 
de politiek economische macht (of 
moet het zijn onmacht ?) laat per mi
nuut acht mensen sterven door gebrek 
aan voedsel of medicamenten. Als het 
"interne kolonialisme" niet wordt o
verwonnen - ook in de westerse we
reid - zullen wij de volgende genera
tie een "jungle-maatschappij" achter
laten. 

Buitenparlementair 
Anderhalf jaar geleden stuurden we 
zeven mensen naar het parlement. Ik 

.\Y geloof dat dit niet voldoende is. Onze 
~- ka~et liggen - naast het werk in par-

" Te en en partij - vooral in een scher-
0 .Pe buitenparlementaire activiteit a1e 
r vooroordelen doorbreekt, de nadruk 

legt op het betrekkelijke van de vele 
probleempjes waaraan massa's parle
mentaire kracht worden verspild, de 
openbare mening wakker schudt en het 
parlementaire werk hinderlijk volgt. 
De geschiedenis bewijst dat ingrijpen
de veranderingen altijd werden be
werkstelligd door buitenparlementaire 

. actie. Wat D'66 nodig heeft is een 

\
_g:r:oep bewustmakers en doorduwers, 
die mentaal voorbereiden wat de frac
tie parlementair gaat aanpakken. 

Straks gaan we congresseren. Wel
licht is het dan mogelijk te peilen of 
D'66 bereid is de "geweldloze barri
cade" op te gaan. Een dergelijk D'66 
zal een moeilijk bestuurbare partij 
worden. Er zal veel "gedonder" zijn, 
maar dan over politieke en niet over 
formele zaken. Het zou een partij 
kunnen zijn die ook om pragmatische 
overwegingen de oude politiek van het 
haalbare verwisselt voor de politiek 
van het noodzakelijke. 

(bekort) 
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P.P.R. 
Sn1jbrander helpt breek1jzer 

,, 
Het moet van 

Michel van Hulten 

Michel van Hulten noemt zich
zelf "De heer Postbus 10 in 
Lelystad". Hij is lid van het da
gelijks bestuur van de Politieke 
Partij Radicalen. Wij stelden 
hem enkele vragen over de poli
tieke ontwikkelingen. Het lijkt 
ons goed ook naar een anders 
erf te kijken. Al zou het maar 
zijn om weer eens te beseffen 
dat de boerderij van D'66 niet 
de enige is in de politieke pol
der. 

Wim Zandvoort 

- Hoe verloopt de opbouw bij de Poli
tieke Partij Radicalen ? Wat gaat de 
PPR in de nabije toekomst doen ? 
Na de eerste sprong in de groei, cir
ca duizend !eden in de eerste tien cta
gen, loopt de groei van het ledental nu 
vrij gelijkmatig door. Het aantal ac
tie-centra in het gehele land bedraagt 
nu 69, het ledental is de 2500, mis
schien nu zelfs al de 3000 gepasseer~. 
Meer dan 200 !eden staan al klaar om 
te werken in de programmacommis
sies die het politiek program op tafel 
zullen moeten brengen. 
Momenteel is een schriftelijke enque
te onder onze !eden aan de gang om te 
achterhalen wat hun politiek verleden 
is en wat hun wensen zijn ten aanzien 
van ons aller politieke toekomst. 
Tevens willen wij daarbij achterhalen 
welke kwaliteiten onder onze !eden 
schuil gaan. 

De naaste toekomst zal een versterkte 
en gerichte activiteit brengen om !e
den te winnen, en zeer vele activitei
ten ter concretisering van het prograJ 

Geen massapartij 
- Hoe verklaart U dat D'66 slechts 401. 
!eden heeft ? 
Geen enkele moderne partij zal meer 
een massapartij worden zoals ARP, 
CHU, KVP en PvdA, omdat de moder: 
ne aanpak een politieke keuze eist. 
De groepsvorming om andere dan po
litieke redenen is aan D' 66- en ook aal 
de PPR - vreemd, zij zullen daardooi 
ook altijd klein in ledental blijven. 

- Wat scheidt (of bindt) D'66 van (aan) 
de Radicalen ? , 
lk heb mij tot nu toe meer verdiept in 
wat ons verenigt dan in wat ons schei~ 
Ik geloof ook dat het nuttig zou zijn al\ 
al diegenen die min of meer voorstan· 
ders zeggen te zijn van een progres
sieve concentratie (stembusakkoord, 
samenwerkingsverband) zich meer toe 
zouden leggen op het uitdiepen en con" 
cretiseren van het gemeenschappelijkl 
dan van het scheidende tussen de mo
gelijke partners. 
Een duidelijk onderscheid tussen onze: 
beide partijen op dit moment is dat h~ 
politiek-programmatische "gezicht" 1 

van de PPR nu al veel duidelijker gete 
kend is dan dat van D'66 (dank zij ovej 
rigens het voorbereidende werk gedu-i 
rende bijna een jaar van de Werkgroe~ 
van Christen-Radicalen). Ik heb ook 1 

sterk de indruk dat onze leden meer l 
dan die van D'66 gerecruteerd zijn ui~ 
meer progressieve milieu's (ARP, i 
KVP, PSP, PvdA), terwijl er (vrij- 1 

wel ?) geen afkomstig zijn uit CHU, 
VVD en Boerenpartij. 

Contacten 
- Hoe oordeelt U over de taktiek van 
afwachten die D'66 aanhangt? Hoe fun 
geert D'66 naar uw smaak als gangma 
ker, katalysator en breekijzer ? 
Ik heb niet de indruk dat D' 6G afwacht 
Weliswaar Iijkt het aan de top mis
schien zo, waar dit "parool" min of 
meer formeel is uitgegeven. Ik weet 
echter van verschillende plaatsen wa 
aan de voet van de partijen al intensie 
wordt afgetast of en hoe een progres
sieve concentratie mogelijk is. Waar 
ook de persoonlijke contacten reeds 
gelegd worden die over enige tijd 
broodnodig zullen zijn. 
Het lijkt een beetje alsof D'6G niet 
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fOnderen 
meer de grote gangmaker is, alsof het 
nu zelf ook hijgend achter de in gang 
gezette ontwikkeling aanholt! Ik acht 

rdit meer schijn dan werkelijkheid. 
D'66 als "breekijzer" bestaat nog 
steeds, het wordt nu echter in een 
voor D'66 minder toegankelijk gebied 

'bijgestaan door de "snijbrander" die 
de PPR is. 

- Is bewogenheid en eerlijkheid niet 
meer dan taktiek ? 
Ach! 

ARP 
- {\cht U de komst van de ARP in een 
progressieve concentratie een reele 
kans? 
In de zin zoals wij die verstaan, name
lijk ruimschoots v66r de verkiezingen 

, je binden aan enkele partners : neen. 
De groepen in de ARP die hun partij 
confessioneel willen houden zijn daar
voor veel te sterk. Ik vermoed wel dat 
de ARP zal proberen ook de volgende 
verkiezingen weer met een "radicaal
evangelisch" program te komen, om 
zich dan na de verkiezingen aan te slui
ten bij de progressieve concentratie. 
Eerlijk ten opzichte van de ARP-kie
zers vind ik dit niet: die lopen per slot 
van rekening dan nog steeds de kans, 
dat die keuze toch naar de conserva
tieve concentratie zal uitvallen, on
danks dat radicaal-evangelische pro
gram, zoals dat ook na de jongste Ka
merverkiezingen gebeurde. 

Aan de voet 
- Zit de combinatie PvdA, PPR en 
D'66 er wel in? Is een samenwerking 
tussen PPR en D'66 nog de moeite 
waard ? Loopt de belangstelling voor 
vernieuwing misschien terug ? Is de 
kans op een progressieve concentra
tie wellicht verkeken ? 
Als we werkelijk aan politieke ver
nieuwing willen denken en werken en 
werkelijk uit zijn op een politieke "her
ve:rkaveling" van Nederland, dan zul
len we minder moeten denken in ak
koorden tussen de toppen van de par
tijen, maar meer in de groei van nieu
we verbanden aan de voet. 
Daarbij zal blijken dat niet de gehele 
PvdA, D'66, PPR en PSP in een pro
gressieve concentratie terecht zullen 
komen, evenmin als de gehele ARP, 
CHU, KVP en VVD in een conservatie
ve concentratie zullen belanden. Van
uit alle partijen zullen sommige per
sonen (groepen ?) het niet eens zijn 
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komen 
,, 

met de lijn gekozen door hun partijlei
ding en juist het andere kamp verkie
zen. Dit proces zal echter voorname
lijk aan de voet van de partijen, bij de 
leden en het lagere kader (de lokale 
voorzitter en secretaris) en vooral bij 
de kiezers plaats vinden. Ik zeg niet 
dat aan de top niet verder gewerktmoet 
worden aan de tot stand koming van de 
progressieve concentratie, wel dat de
ze activiteit juist aan de voet met alle 
kracht moet worden nagestreefd. Dan 
pas ook zal blijken dat de progressie
ve concentratie meer is dan een optel
ling van stemmenpercentages thans be
haald door D'66, PSP, PvdA en Groep 
Aarden, waaruit sommigen nu maar al 
te gretig concluderen dat die progres
sieve concentratie nooit de meerder
heid kan behalen. 
Zo opgevat geloof ik ook niet dat de be
langstelling voor politieke vernieuwing 
is verdwenen. De kiezers die een nieu
we politiek willen, blijven hiervoor 
belangstellend, mits de optredende 
partijafsplitsingen maar voorboden 
zijn van een nieuwe partijvorming, 
tussenfasen in een proces dat voortgaat 
en niet de vorming van nieuwe stukjes 
"establishment" die feitelijk op het
zelfde neerkomen als wat reeds eer
der was. 

- Wat verwacht de PPR nu en straks 
van D'66? 
Mij dunkt dat D'66 niet zelf tot een 
stukje partij in die oude zin wordt. 

- Waarin schiet de partij volgens Ute
kort? 
Ik heb een beetje angst dat D'66 (of 
groepen binnen D'66) al aan dit vast
leg-proces bezig zijn. Daarin zou dan 
D'66 aan zijn zelfgekozen roepingver
zaken en de vorming van een progres
sieve concentratie aanzienlijk bemoei
lijken. 

Drs. Nooteboom heeft de indruk, dat de 
elitocraten in D'66 en met name de al
phamensen wat beducht zijn voor het 
Sample, omdat het niets meer te rna
ken heeft met het oude, vertrouwde po
litieke spel. 
(Haagse Post, 13. 7. 68). 
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Weg met 

0'66 Gelezen door 
Wim Zandvoort 

Kamerleden zijn duurder dan men denkt. 
Toen de geachte afgevaardigden het on
langs eens werden over de verhoging 
van hun jaarlijkse schadeloosstelling 
tot f 40. 000. --, vergaten zij in hun de
batten een kleinigheid: hun pensioen. 
Alles bij elkaar kost een kamerlid de 
Staat ongeveer een ton per jaar. De 
fractie van D'66 wist dat maar zweeg. 
Waarom? 
(Haagse Post, 13. 7. 68). 

0p mijn betoog dat de staatsrechtelij
ke wensen van D'66 en die van de PvdA, 
zoals zij in de laatste tijd zijn geformu
leerd, ten aanzien van de verhouding 
tussen regering en parlementsmeer
derheid, lijnrecht tegenover elkaar 
staan, gaat de heer Zeevalking niet in. 
Hij verwijt mij .slechts dat ik met mijn 
kritiek een obstakel opwerp tegen sa
mengaan van de beide partijen. Men 
werpt echter geen obstakel op als men 
erop wijst, dat het er staat. Wil men 
kunnen samengaan in een comb ina tie, 
die tot een progressief beleid kan voe
ren, dan moet men zich tijdig over de
ze kwestie beraden. 
Maar over het oprichten van een ob
stakel gesproken, zeer onlangs heeft 
Van Mierlo, de voorman van D'66 een 
slagboom neergelaten. In een inter
view door drs. Puchinger antwoordde 
Van Mierlo op diens vraag of hij meen
de dat de PvdA het socialisme moest 
prijsgeven: "Ik geloof dat dat althans 
in meerderheid zou moeten gebeuren". 
Zijn betoog kwam er verder op neer, 
dat wel socialisten zouden mogen deel
nemen aan een progressieve combina
tie, maar niet de PvdA als socialisti
sche partij, omdat dit teveel een so
cialistisch stempel op de combinatie 
zou drukken. Als dit het standpunt is 
van D'66, dan zou beraad over de 
vraag of men tot eenheid kan komen 
ten aanzien van staatsrechtelijke wen
sen, geen zin meer hebben. 

(W. Drees in Vrij Nederland v. 20.7. 68). 
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'' Positief'' 
H. van Beekhuizen Landelijk politiek secretaris 

D'66 is de politieke arena in Neder
land binnengestapt onder de vlag van 
de partijvernieuwing. We probeerden 
duidelijk te maken dat het bestel ziek 
en moe was, er moesten hervormin
gen komen van het staatsrecht en het 
kiesrecht, waardoor de politieke par
tijen zouden worden gedwongen in gro
tere verbanden en de kiezer meer ef
fect kon geven aan zijn stem. 

Hoewel deze geluiden - in een andere 
context - niet geheel onbekend waren 
aan politicologen, voor de grote mas
sa van ons volk waren ze gloednieuw; 
hier werd zo niet de oplossing dan 
toch de richting waarin een oplossing 
gevonden zou worden aangewezen. 

Nu, na anderhalf jaar, is dit aspect 
van de vernieuwingsdrang die in D'66-
ers leefde goeddeels gekanaliseerd in 
de in onze democratie daarvoor ge
schikte banen: een politieke partij, 
waarvan het bestuur de handen vol 
heeft aan allerlei semi-politieke zor
gen, een fractie, die zich met dui
zend en een vraagstukken bezig moet 
houden die met vernieuwing van het 
politieke bestel op zich niet veel te 
maken hebben, een staatscommissie 
voor de grondwetsherziening, die ook 
niP.t over een nacht ijs gaat. 

Bewuste keuze 
Het is een bewuste keuze geweest van 
D'66 om te opereren naast de andere 
partijen, om het werk in de vertegen
woordigende lichamen serieus te ne
men, om dit spel mee te spelen. 

Hierdoor is - gegeven ons uitgangs
punt - een zekere tweeslachtigheid 
ontstaan. Wanneer het bestel ziek en 
moe is, en men kruipt er in om het te 
vernieuwen, wordt men alras ook tot 
het bestel gerekend. Dit gevaar be
dreigt - uit de aard van het werk -
meer de fractie dan de partij. De frac
tie is veel sterker gebonden aan een 
door het parlement vastgesteldewerk
wijze, aan een rigoereuze kameragen
da, aan de plicht om - ook al is men 
dan maar 7 man sterk - het nodige te 
zeggen over vrijwel alle onderwerpen 
die enigszins van belang zijn. Veel 
minder bedreigt dit gevaar om tot "het 
bestel" gerekend te worden de partij 
zelf. 
De partij is autonoom en kan veel 
zelfstandiger opereren. Het moet daar
om duidelijk zijn dat het functioneren 
als breekijzer meer de taak is van de 
partij dan van de fractie. 

Welnu: men kan veilig vaststellen dat 
de partij bij verkiezingen zijn beste 
kansen heeft om die breekijzerfunctie 
waar te maken. In een land als Neder
land vindt echter het beginsel van de 
permanente revolutie niet zoveel aan
hang dat de frequentie van de verkie
zingen hoog zou kunnen worden ge
noemd. 

Krijgt de partij dus weinig kans om 
via verkiezingen deze breekijzerfunc
tie waar te maken, anders, maar ook 
veel complexer ligt dit bij het bevor
deren van de toenaderiug tot verwante 
groepen, en het losweken van verwan
te groepen uit andere partijen. 

Katalyse 
De daarbij te volgen tactiek en tech
niek heeft weinig te maken met breek
ijzers en met ontploffingen, en wordt 
beter gekarakteriseerd met de term 
katalyse. Het is ook minder spectacu
lair, elk lid kan er op eigen gelegen
heid aan werken, zonder dater veel 
naar buiten treedt. Het is zozeer een 
proces op lange termijn dat wij onge
duldig worden en verlangen naar een 
andere snellere procedure. 

Hier dient bedacht dat de in 1967 en 
1968 opgetreden veranderingen, met 
name die in het buitenland, die radi
caliserend inwerken op de binnenland
se politiek, een zelfstandige beteke
nis van de partijvernieuwing in een an
der daglicht hebben gesteld. Een par
tij is of althans behoort niet ane;m-te 
ZIJn een machme d1e stemmen orgam
seert, ztj belioor t ook en nrtsscltten 
VOOral te ZlJn communiCahekanaal, 
waarin de door de maatschappij aan
gedragen problematiek wordt bestJ.L
deerd, besproken, en voor politie.ke 
actie riJP gemaakt. Welke problemen 
er allemaal ZIJn behoeft hier niet ge
zegd. De democratie zal - naar haar 
eigen oude-frad.1He: zich steeds ver
nieuwen; vandaag gaat dit stormachti
ger dan ooit. 

En in die situatie is het zinnig om als 
D'66 bij te dragen tot partijvernieu
wing, niet door anderen te bedreigen 
met verlies, maar door centraal te 
stellen dat het alle democraten, die 
progressief kunnen cjenken en hande
·len uit hun oude kaders op te roepen 
naar een nieuw standpunt. Ik meen dat 
ook de D'66-ers dan uit hun (nog geen 
2 jaar oude) huis moeten kunnen ko
men. Degenen die de concrete ver-

septembeJ 

' I 
nieuwing en uitbouw van onze democ:t; 
tie ter harte gaat moeten elkaar kun
nen vinden in een program, dat niet 
vruchteloos probeert oude voorschrifJ 
ten toe te passen op omstandigheden : 
waarvoor ze niet zijn geschreven. Inj 
tegendeel: alle partijen die zich posij 
tief opstellen tegenover de toekomst ~ 
dienen mallkracht en materiaal te le-! 
veren voor het beveiligen en bevorde1 
ren van de democratie in een steeds ' 
ingewikkelder tijd, waarin de techniel 
steeds nieuwe problemen oproept. 

Daar, in dit vlak van het onderzoek I 
naar en de gerichtheid op de toekomsl 
is een positieve bijdrage te leveren ; 
niet aileen aan de partij- maar ook a~ 
de ~aatschappijvernieuwing. 1 

Als het politiek congres van septem
ber hier de stoot toe geeft, wordt het 
congres wezenlijk van belang voor del 
vernieuwing van de partijen en voor 1 
verbetering van de kwaliteit van onze. 
democratie. 

Hoog 
-haha
achting 
"Met gevoelens van hoogachting", zo 
ondertekent het hoofdbestuur '·1.n D' 
een brief aan de minister van 
landse zaken (Democraat, 
tus, pag. 7). Toch typerend zo'n zin 
netje in het licht van, ik noem maar 
enkele kreten, radikale demokra 
ring, nieuwe maatschappijvormen, 
openbreken van oude verhoudingen. 
Het loopt kennelijk toch nog niet zo 
vaart: we blijven braaf buigen. 
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De heerlijke gemeenschap 
W. Top 

1 Er was eens een man, - laten we hem 
maar weer Jansen noemen. Jansen 
wordt op een dag op aanwijzing van 
zijn chef, De Jong, ontslagen. 
Gegriefd meldt Jansen zich op het 
spreekuur van zijn vakbond. Tot zijn 
verbazing treft hij daar als degeen die 
het spreekuur houdt . . • De Jong 
aan. Deze maakt zijn gast duidelijk, 
dat hij hier nu in een andere rol zit 
en verwijst Jansen plichtsgetrouw 

1 naar het Gewestelijk Arbeidsbureau: 
daar kun je je beklag doen. Als ac
tief bondslid is De Jong per slot 
loyaal. 
Jansen vervoegt zich bij het G. A. B. 
en zijn klacht wordt door de ontslag
commissie van het bureau in behande
ling genomen. Wie schetst Jansen's 
bevreemding als hij ontdekt dat De 
Jong namens zijn bond lid van die 
commissie is? De commissie beschikt 
afwijzend. 
Jansen komt bij de bedrijfsvereniging 
terecht en vraagt om een werkeloos
heidsuitkering. De bedrijfsvereniging 
bepaalt dat Jansen niet voor een uit
kering in aanmerking komt, omdat 
hier sprake zou zijn van vrijwillige 
werkeloosheid. (Dat in het bestuur 
van de bedrijfsvereniging een bestuur
der van zijn bond, een makker van 
hem en De Jong, zitting heeft, ont
gaat Jansen overigens. ) 
Jansen gaat tegen deze beslissing in 
beroep. Als hij voor de Raad van Be
roep verschijnt, raakt hij een flauwte 
nabij. Want wie fungeert daar als bij-
zitter? DeJong. . 1 

Symptoom 
Ret verhaal van Jansen is hier van 
belang als symptoom, niet als geval 
(al ken ik zo'n geval). Het kan als 
spoor dienen naar toestanden waarvan 
onze maatschappij wemelt. Het pro
gramma van D'66 haakt al op zo'n 
toestand in: "Een wettelijke regeling 
dient het aantal commissariaten dat 
door een persoon kan worden vervuld 
te beperken en de spreiding ervan te 
bevorderen". Dat de voorhanden com
missariaten van ondernemingen binnen 
een betrekkelijk kleine kring ver
deeld zijn, weten we immers. 
En we weten ook nog wel dat er men
sen geweest zijn, die de combinatie 
van Kamer- en S. E. R. -lidmaatschap 
gelaakt hebben. Maar dat we onze 
blik, in welke richting ook, maar 
even hoeven te scherpen om torens 
van nauwelijks met elkaar te rijmen 
functies OP een enkel schouderpaar te 

ontwaren, zal velen ontgaan. Wie zich 
in het woud van colleges en commis
sies, dat ons land rijk is, rondbe
weegt, moet het opvallen dat je op de 
meest uiteenlopende terreinen telkens 
weer dezelfde gezichten tegenkomt. 
De opeenhoping van allerhande functies 
in een hand zit in de structuur van 
onze samenleving gebakken. 

Het moet iets te maken hebben met de 
christelijke signatuur van die samen
leving. Het "samen" is hier nu een
maal geliefder dan het "tegen". (Als 
je zelfs van een man als Bogaers 
moet horen wat we allemaal samen 
:inoeten doen, dan vraag je je af wat 
we elk afzonderlijk eigenli)k nog te 
doen hebben. ) Als je in ons land voor
stelt de een een en ander te laten doen 
en de ander er toezicht op te laten 
houden, komen ze onmiddellijk panie
kerig met de klassestrijd aansjouwen. 
De noodzaak van een scheiding van 
taken en bevoegdheden ligt verre bui
ten onze gezichtskring. Als de goede 
inborst er maar is, is alles in orde. 
Wat doet het er dan immers nog toe, 
wie de zaken probeert rond te krijgen. 
Waarom zou je zestien verschillende 
akkevieten aan zestien verschillende 
kerels toebedelen, als een vent die 
zestien akkevieten ook wel kan opknap
pen? Deze cumulatie van taken heeft 
bovendien het voordeel dat je niet zo 
erg over de communicatie in hoeft te 
zitten. Een persOOI\ van informatie 
voorzien is altijd nog gemakkelijker 
dan zestien mensen informeren. Bo
vendien is een persoon het gauwer 
met zichzelf eens dan wanneer je het 
met z'n zestienen eens moet zien te 
worden. En dat is een pak van ons 

sociaal-perfectionistische hart. 

Perfectionisme 
Want dat Nederland sinds de laatste 
oorlog door sociaal perfectionisme 
beheerst wordt, is buiten kijf. Die 
oorlog heeft ons zo'n hartverscheu
rende chaos ingepeperd, dat we nog 
maar een hartstochtelijke wens heb
ben: het moet allemaal op rolletjes 
verlopen, alsjeblieft geen tegenstel
lingen, spanningen, risico's, conflic
ten meer. Samen de heerlijke gemeen
schap vestigen, dat is het doel. In die 
heerlijke gemeenschap is geen plaats 
voor een scheiding van machten (wat 
is dat voor een vies woord, macht ?) 
en verantwoordelijkheden: iedereen is 
medeverantwoordelijk. 
Het resultaat is dat niemand verant
woordelijk is. We menen het alle
maal zo vergenoegd samen te doen, 
dat we niet in de gaten hebben dat 
alles voor ons, over ons en zonder 
ons gedaan wordt door enkelen. We 
leven in een maatschappij van "bon
zen"; we hebben er het woord "oligar
chie" voor. En ons dan maar zorgen 
maken over de tijdnood, overspannen
heid, managersziekte onder onze no
tabelen, vreemd opkijken van al dat 
geroep om meer "democratie", "o
penheid", "duidelijkheid", schrikken 
van Provo en "Links" en de ver
dachtmakende toon der openbare me
ning, verontwaardigd zijn over de 

• 
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Boerenpartij en de splinterende rest. 
Dat democratie nu juist een systeem 
is voor een onvolmaakte, een imper
fecte wereld, vol menselijk falen en 
harde macht, - een systeem dat ons 
in staat stelt diep in de ogen van die 
onvoldragen werkelijkheid te kijken, 
omdat op elke actie een correctie 
mogelijk is zonder dat er bloed hoeft 
te vloeien, ctat lijkt men zich niet te 
realiseren. Al liggen de voorbeelden 
voor.het verband tussen verlangen 
naar sociale perfectie en despotie in 
de geschiedenis en in de omgeving 
voor het grijpen. 

Correctie 
De mogelijkheid tot geweldloze cor
rectie, - ziedaar de kern van de de
mocratische zaak. Wie zal evenwel 
onze "bonzen", onze allesweters en 
allesdoeners corrigeren? Weten wij, 
mensen in de straat, veel. Er is dan 
maar een eerste oplossing: geef die 
allesdoeners wat minder te doen en 
de nietsdoeners wat meer, en daar 
hebben we een mooi mechanisme voor, 
de "onverenigbaarverklaring", de 
"incompatibiliteit". Incompatibiliteit 
en correctie zijn van hetzelfde laken 
een pak. Door een dwingende verde
ling van functies in een geheel, dat 
niet buiten die functies kan, neemt de 
onderlinge corrigeerbaarheid der ac
tiviteiten toe, evenals trouwens de 
noodzaak van informatie- uitwisseling. 
We kunnen het als radicaal-democra
ten (Van Riel sprak eens van "an
archodemocraten", wat me eigenlijk 
wel zo lief is) heel gemakkelijk heb
ben. We hoeven het stokpaardje met 
de naam "incompatibiliteit" maar te 
beklimmen en ons zal niemand meer 
betwisten dat we radicaal-democra
tisch bezig zijn. Het geheim van de 
democratische smidse: verklaar de 
ene functie zoveel mogelijk onvere
nigbaar met de ander en er moet weer 
een mannetje of vrouwtje op komen 
draven. Voor we het weten zijn we er 
allemaal bij betrokken en waar gaat 
het democratie anders om? 
Het zal dan over het algemeen wel 
minder best gaan, zoveel hoofden zo
veel zinnen. Maar het is beter dat we 
met z'n allen verantwoordelijk zijn 
voor de janboel die we fabriceren, 
dan dat niemand verantwoordelijk is 
voor het fijns dat tot stand kwam. 
Marx' concept "vervreemding" geldt 
niet alleen voor de arbeid en niemand 
leeft graag in Het Slot van Kafka. 
Ter zake. Wat doen burgemeesters 
in de Tweede Kamer, statenleden in de 
Eerste Kamer, bestuurders van parti
culiere organisaties in besturen van 
publieke instellingen (bedrijfschap
pen, bedrijfspensioenfondsen enz.)? 
Vul verder maar in. 

DEMOCRAAT september 

Drie dagen lang 

Zo maar wat 
Het Vaticaans apilcopaat. 

* Op een klein stationnetje 
1 s morgens in de pusta 
stond een Russisch treintje 
op het oude spoor 
Kwam een Tsjechisch mannetje 
draaide aan de sikkeltjes 
Hakke, hakke, Dubcek, 
Weg zijn zij. 

* 
(Tsjechisch kinderliedje) 

Wie geen figuur wil slaan, kan altijd 
wel een burgemeester vinden. 

* Democratie is toch niet duur. Voor 
slechts f 22, 50 mag je drie dagen je 
bek open trekken. 

* Het ligt in de bedoeling van de Ameri-
kaanse autoriteiten de ontboste gebie
den van Vietnam te beplanten met na
palmen. 

* Een paus is ook maar 
een gewezen bisschop. 

* Op een duitse brug mag een neder-
landse militaire colonne zelfs graag 
gefotografeerd worden. 
(Bericht t. b. v. Kon. Marechaussee) 

Drie dagen in Leiden samenklonteren. i 
om in democratisch verband politiek t4 
bedrijven. Drie dagen lang om half elf1 

beginnen om te luisteren naar spre- ' 
kers die deskundig babbelen over on- ! 
dernemingsrecht, Nederland en de ! 
NA VO, .de woningbouw en de integrale I 
ontwikkelingsplanning. : 
Dat allemaal in de Leidse Stadsgehoori 
zaal, die op zaterdag om vijf uur pre-: 
cies door alle democraten moet zijn i 
verlaten omdat vrvuwelijke studenten : 
er een feestje heoben. Dat allemaal inl 
de Leidse Stadsgehoorzaal, waar op i 
vrijdag en zondag ook de avonduren tel 
beschikking zijn om het eens te wor- i 

den over zuiver redactionele wijzigin1· 
gen in het programma en het huishou
delijk reglement, waaraan moet wor
den gescl>~afd voor een hoofdbestuurs 
verkiezing. 
De met losse hand vervaardigde platte 
grond van Leiden is slechts bedoeld 
als een eenvoudige aanwijziging hoe d 
Breestraat te bereiken is. Hier en 
daar zijn parkeerplaatsen aangegeven, 
die - als u laat komt - ongetwijfeld 
zullen zijn ingenomen door Leidenaar 
of vroeg uit de veren zijnde democra
ten. 
Leiden is geen dorp, maar een stad. 
Echter niet zo groot dat te voet de 
Stadsgehoorzaal bereiken een onmoge 
lijkheid is. Daarom, laat uw auto 
thuis of zet dit vervoermiddel op de 
eerste plaats die u geschikt voorkomt. 



Enkele korte maar toch zeer belangrijke berichten 

Na 3 september niet meer can het congressecretariaat betalen maar content aan de zaal in Leiden. Accept
girokaart mag ook. 

Uw reaktie op deze congresstukken (ontelbare moties, aanvullingen en natuurlijk ook lofuitingen) worden 
bij de aanvang van het congres op een keurig stuk papier can u verstrekt. Daarbij ook de zo onmisbare 
informatie over de technische faciliteiten (stencilwerk, telefoons, toiletten, perskamers, vergaderzalen 
groot en klein, enz.). 

Gedurende het hele congres zal er een cafeteria en een restaurant geopend z~Jn, wear u voor eigen kosten 
net zo veel kunt nuttigen als u wilt. Alleen het eerste kopje koffie op vrijdag krijgt u van D'66. 

In Leiden zijn overal wegwijzers te vinden die u W~Jzen ncar parkeerplaatsen en congreszaal. Let u goed 
op. Er steen er ook van de A.N.W.B. Die van ons zijn van D'66. 

Stemmen kunt u met de reeds beroemd geworden votometer. 

0'66-ers zijn erg gastvrije mensen. Dot ervaart ons congressecretariaat zeer sterk. Vele slaapplaatsen 
Z~Jn nu reeds aangeboden. Indien u dus een bed of meerdere bedden nodig heeft voor deze dagen, schrijf of 
bel dan even ncar; Postbus 969 of 070-639969 no 11.00 uur 's morgens. 

J.M. Brand, hoofdvoorzitter 
T.P.M. de Jong Congresvoorzitters 

M.G. Rood 
Joe. Soetenhorst - de Savornin Lohman 
W. van Zijll W. Kingma 

Vergaderscherna 
vrijdag 

zaterdag 

zondag 

xx Wanneer de 
gie can de 

10.30 

11.00 

17.00 
17.30 
19.30 

21.30 

10.30 
11.30 
17.00 

Opening partijvoorzitter. 
Instructies congresvoorzitter. 
Kiezen van stem- en notulencommissie op voordracht van het bestuur. 
Sectievergaderingen. (verandering partijprogramma). 
11,00- 14.00 Buitenland en Defensie (NAVO en DDR) 

Volkshuisvesting 
Technologie xx 

14,00 - 17.00 Buitenland en defensie 
Planning 
Ondernemingsrecht 

Einde sectievergaderingen. 
Behandeling van redactionele programmawijzigingen. 
Behandeling van de regelingen, voorzover deze betrekking hebben op de Hoofdbe
stuursverkiezing. 
Einde eerste dog, 

Rede door Hans van Mierlo. 
Bespreking van de resoluties van het Hoofdbestuur. 
Einde tweede dog._ 

10.30 Discussie over die onderdelen van de veranderingen in het partijprogramma, die 
vrijdag in de sectievergaderingen zijn behandeld,_ p\ 

18.30 Einde congres. 
behandeling van de DDR en de NAVO voor 15.00 uur gereed is zal het onderwerp Vredesstrate
orde komen. 

Staatsrecht in discussie 
Het hoofdbestuur heeft besloten op het congres een gelegenheid te openen voor een eerste discus
sie over de ropporten Staatsrecht en Kiesrecht van de werkgroep Staatsrecht. Later zal worden 
bekend gemaakt op welke dog en welk uur deze bijzondere deel-vergadering zal pleats hebben. 
Het hoofdbestuur wil door deze discussie de meningen peilen en de werkgroep Staatsrecht 
verzoeken deze rapporten later voor te leggen can een deelcongres met de functie van een sec
tievergadering. Vervolgens ken worden gestreefd naar een verwerking van deze stof in programma
punten op het tegen het einde van dit jaar te houden huishoudelijk congres. 

In het redactionele gedeelte van deze Democraat treft U een beknopte samenvatting van het rap
port Kiesrecht can, dot enige tijd geleden ncar de afdelingen is verzonden. Het zojuist ver
schenen rapport Staatsrecht wordt verzonden ncar de afdelingen. 

Beide rapporten op het congres verkrijgbaar (\ ,. 
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Opzet van het congres (Korte verantwoording 
van het hoofdbestuur) 

Reeds dadelijk no hoar oprichting hebben de activi
teiten van D'66 zich toegespitst op twee onder
werpen. In de partijpoli tieke oms tandigheden van 
1966 was het noodzakelijk de democratische staats
instellingen te hervormen en opnieuw te inspireren. 
Als doel zagen wij toen vooral dot de partijen ge
dwongen zouden worden tot hergroepering en tot her
ziening van de structuur waarbinnen zij opereerden. 
Lang is teen geaarzeld of wij dit doel moesten pro
beren te bereiken als pressuregroup dan wel als 
politieke partij. Toen de keus was gevallen op de 
laatste methode moest D'66 als politieke partij de 
kiezer een volwaardig politiek program aanbieden. 
Ook dit is er gekomen. pez~_hoofdlijnen: de ver
ni._e~wing van de democratie en de ui tbouw van een 
conc-;e-;;t-Jrr~gra~--:c;-;~r;;,:;·c;c;k in di t congres door
getrokken. 

Sedert de oprichting van D'66, nu bijna 2 jaar 
geleden, zijn de omstandigheden in ooze wereld 
grondig veranderd. Belangrijke vragen zijn aan de 
or de. 
De vraag ncar verbetering van ooze democratie als 
staatsrechtelijk systeem en de posi tie van de po
litieke partijen is weliswaar nog actueel, maar 
dekt niet meer voldoende alle verschijnselen. 
Binnen en buiten vele andere maatschappelijke or
ganisaties en structuren dringt zich de vraag op 
hoe de mens van vandaag en morgen een reele in
vloed kan behouden of veroveren op de mensen of 
machines die het voor het zeggen hebben. Dit is 
niet alleen in Nederland zo, het verschijnsel doet 
zich internationaal voor. Vanuit de in ons program 
reeds tot oitgangspunt gekozen democratiserings
gedachte dient op deze zeer belangrijke vraag een 
antwoord te komen. 

De tweede vraag die in ooze wereld centraal stoat 
is die van de samenhang tussen de nationale en 
buitennationgle yerschijnselen en ;erantwoordelijk
beden Het is ontegenzeggelijk wear dot vele Neder
landers zich meer en meer geengageerd voelen bij 
vele zich in het buitenland afspelende gebeurte
nissen. Terecht. De wereld is niet meer een optel
som van gesloten volkshuishoudingen, met ieder 
zijn eigen lusten en lasten. Integendeel, de ver
deling van de lusten en lasten dient mede te wor
den beoordeeld vanuit boven-nationale gezichts
punten, en alle nationale politieke problematiek 
dient in deze relatie te worden bezien. De vraag 
naar de internationale betrokkenheid en gezamen
lijke verantwoordelijkheid v~n ieder volk v66r ieder 
volk dient thans nader te warden beantwoord, ook 
door D'66. 

Als het wear is dot uitbreiding en verdieping van 
de democratie, en het opnieuw stellen van Neder
landse problemen in hun internationale samenhang 
urgente en centrale vragen zijn voor een politieke 
partij van nu, dient D'66 deze vragen aan de orde 
te stellen op zijn politiek congres. 

De vraag naar de partijvernieuwing en de partij
politieke opstelling, die in D'66 aan de orde is 
~esteld, is nog steeds actueel, maar dient te 
worden weggehaald uit de sfeer van onderhandelingen 
tussen de establishments van de diverse partijen, 
en de tot niets verpichtende publieke suggesties. 

10 

Bovendien goat het niet om het zoeken ncar combi
naties van bestaande partijen, maar om een~e 
politieke vernieuwing. We kunnen proberen de zaak 
van de democratisering samen met de zaak van een 
werkelijk democratische partijvernieuwing tot een 
oplossing te brengen dear waar ze opgelost moet 
worden: aan de basis, bij de kiezers. 
Ook deze zaak legt het hoofdbestuur ter beslissing 
voor aan het congres. 

Al deze vragen worden voorgelegd in de vorm van 
resoluties. Op verzoek van en in overleg met het 
hoofdbestuur zijn een aantal gedachten uitgewerkt 
door een in wisselende samenstelling bijeengekomen 
groep bestaande uit Baehr, Van Beekhuizen, Beekman1 
Brand, Brinkhorst, De Goede, Van Lookeren Campagne, 
Van Mierlo, Nuis, Ringnalda, Stokvis en Top. 
De suggesties van deze groep zijn in de diverse 
stadia van totstandkoming in twee vergaderingen 
met de voorzitters van de landelijke politieke wer~ 
groepen en in drie vergaderingen van het hoafdbe
stuur een drietal resoluties heeft vastgesteld. 
De concepten voor de resoluties konden gedurende 
het proces van de besluitvorming en kort daarna 
niet aan alle !eden ter inzage worden gegeven, 
uitsluitend om ontijdige publiciteit te voorkomen. 
De verantwoordelijkheid voor de resoluties ligt va~ 
zelfsprekend geheel bij het hoofdbestuur. I 
Naast deze resoluties zal het congres wijzigingen ' 
en correcties van het thans bestaande program 
behandelen. De vele werkgroepen van D'66 hebben 
over diverse onderdelen van het program voor
stellen gedaan. 
Het hoofdbestuur heeft uit de stof die rijp of 
vrijwel rijp was voor een congres een keuze moeten 
doen. louden meer onderwerpen aan de orde zijn 
gesteld, dan zou of het congres longer dan drie 
dagen moeten gaan duren, of de discussie per on
derwerp zou te veel moeten worden beperkt. 
Stukken die ap een deelcongres al waren behan
deld zijn eerst aan de orde gesteld (b.v. N.A.V.O.,: 
integrale ontwikkelingsplanning). Enkele onder- I 
werpen zijn toegevoegd. ' 

Een aantal redactiewijzigingen worden voorgesteld 
om het program helemaal bij de tijd te brengen. 
Programmapunten die zijn verwezenlijkt dienen ui t 
het program geschrapt. Voorbije feitelijke omstan
digheden eveneens. 

Tenslotte heeft dit congres tot tack een voor
lopig hui shoudelijk reglement bestuursverkl~
en vast te stellen. De besluiten van Helmond kun-
~ pas in een in november of december te houden 

congres worden omgezet in statutenwijzigingen en 
in reglementen. 
Toch dient volgens de huidige statuten de helft 
van het thans zittende hoofdbestuur nag dit jaar 
te worden vervangen. 
Daarvoor dient een reglement te worden vastge
steld, dot overigens waarschijnlijk alleen maar 
voor die verkiezingen zal worden gebruikt. 

Het congres wordt gehouden volgens een congres
reglement, dot onder de huidige statuten door 
het dagelijks bestuur moest worden vastgesteld. 
Dit reglement is vrijwel gelijkluidend aan het 
reglement, dot voor het congres in de RAI in 



1966 is gebruikt. Het is voornamelijk uitgebreid 
met een regeling over de amendementen. Wij atten
deren u op de drie voorwaarden waaraan een amen
dement moet voldoen. 
De eerste voorwaarde (ondertekening door de in
diener) spreekt voor zichzelf. 
De tweede voorwaarde, dat een amendement op 10 
septe~ber 1968 op het secretariaat in Amsterdam 
moet ~ijn, stelt ons in stoat deze amendementen 
nog tijdig te vermenigvuldigen, zodat u weet 
waarover wordt gesproken. 
De derde voorwaarde beoogt vooral bekorting van 

het congreswerk, omdat wanneer meerdere amende
menten uit een afdeling of werkgroep komen, de 
voorzitter of secretaris met de indieners over
leg kan plegen over het combineren van amendemen
ten, terwijl dubbele amendementen ook worden voor
komen. 

Het hoofdbestuur vertrouwt gaarne, dot de beslis
singen van het congres zullen bijdragen tot wat 
in ons program wordt aangeduid met "de geeste
lijke en materiele ontplooiing van aiien;e;;s;;n in 
~ederland en zo mogelijk andere landen". 

Een inleiding op de resoluties 
D'66 is begonnen als een beweging die verande
ringen tot stand wilde brengen in het politieke 
bestel. Het oude deugde niet meer, vonden wij. 
ijet wgs niet democratisch genoeg, en het werd be
hearst door verouderde partijpolitieke tegenstel
lingeR. Daardoor ging de politiek niet over de 
zakeil waarover zij zouden moeten gaan. Wij droegen 
concrete voorstellen aan tot verbetering van de 
sit~atie. Wat ons nog niet goed lukte, was het 
oms~hrijven van de raming wear de politiek dan 
wel over zou moeten gaan. Op bepaalde deelge
bieden slaagden we er ongetwijfeld in, nieuwe 
problemen aan de orde te stellen en oude pro
blemen in een nieuw licht te zetten. Bij het 
zoeken ncar een algemene omschrijving van onze 
oonpak echter kwamen we niet vee! verder dan 
woorden als radicale democratisering, pragma
tisme en progressiviteit, termen die het no-
dee! hebben, dat niet iedereen er hetzelfde mee 
bedoelt, en dat ze snel verslijten in het poli
tieke spraakgebruik. 

We hoeven ons dear niet over te schamen. Niet 
alleen in het politiek bestel, maar ook overal 
op I!Ot:Jtschappelijk en cul tureel terrein hebben 
oude structuren zich gevuld met een nieuwe in
~ maar we zijn er over blijven p;~n den
ken_in oude terminologie. Ook als we ons van de 
nieuwe inhoud en de nieuwe problematiek min of 
meer duidelijk bewust zijm, blijven we grotendeels 
gevangenen van de oude termen en de suggesties 
die daaraan verbonden zijn. H~t afdoende onder 
woorden brengen van de hedendaagse problematiek 
van de samenleving, zodanig dat geen misverstan
den mogelijk zijn, is een teak die nooit helemaal 
ken worden afgemaakt, omdat de ontwikkelingen 
don al weer vooruit zijn. Het hgndelen kan er dus 
niet op wachten - al doende leert men de preble
men trouwens onderkennen. 

Twee jaar politiek handelen en nadenken, en daar
noast een aantal gebeurtenissen die de maatschap
pelijke ontwikkeling hebben verduidelijkt, maken 
gat we nu meer weten dan aan het begin. Onze vi
~ op de ..b.Q_~fd_lij_n~_van poli tiek en maatschaf;:" 
pij is helderder geworden. Nog steeds hebben we 
geen antwoord op alle vragen, we zijn zelfs niet 
helemaal zeker van ons antwoord op de belang
rijkste - maar dot zal nooit enders worden. Wel 
zijn onze conclusies duidelijk genoeg om de grand
slag te vormen voor een nieuw initiatief. 

Maatschappelijke crisis 

Dot de Westeuropese landen in een maatschappe
lijke ~ verkeren kon twee j oar gel eden nog 

als een academische bewering worden beschouwd. 
Nu niet meer. De gebeurtenissen in Frankrijk 
maar ook elders leveren een sterke aanwijzing op, 
dot onze landen, onder de kalme oppervlakte, on
der zeer hoge druk staan. Het is onmogelijk ge
worden om de symptomen van deze spanning, die ~ok 
in Nederland en ook door ons zijn gesignaleerd, 
nog longer te kleineren als voorbijgaande beroe
ringen van de oppervlakte. 

Met handhaving van de oude instellingen ontwik
kelt zich in Westeuropa ~ftn versteende maatschap
pijvorm, waarin een e.li_te van _specialisten. zonder 
herkenbaar gezicht een macht uitoefent die steeds 
meer ingrijpt in het !even van de burgers, en 
daarbij steeds minder controleerbaar wordt. Als 
lezers, kijkers en kiezers worden de burgers met 
alle democratische egards behandeld; ze worden 
overstroomd met informatie over tal van zaken die 
vroeger buiten de gezichtskring van vrijwel ieder
een vielen; ze vormen er zich een oordeel over 
en will en er invloed op ui toefenen. Prober.en zij 
dot inderdaad te doen, dan blijkt bijna steeds dot 
essentiele informatie ontbreekt en dot er nauwe
lijks mogelijkheden zijn om werkelijk mee te praten 
of tegen te spreken. De frustraties, die zich 
hierdoor ophopen, kunnen zich niet meer ontladen, 
totdat zij - zoals in Frankrijk - tot felle uitbar
stingen komen, die dan door de schrikreacties die 
zij oproepen, het proces van de ongecontroleerde 
machtsvorming e·erder versnellen-d~~-·a;;-~iliel(erJ:" 

Kanalen graven 

Wij zien op het ogenblik twee mogelijkheden voor de 
toekomst. ~~~is dot de maatschappij steeds 
meer verdeeld raakt in gespecialiseerde macht
hebbers en gelaten onderdanen, passieve consumen
ten, die heen en weer geslingerd worden tussen 
oppervlakkige tevredenheid en explosief wantrouwen. 
Ook als zo'n samenleving van tijd tot tijd geschokt 
zou worden door explosies van chaotisch protest, 
en zelfs wanneer als gevolg daarvan de leidende 
elite in pleats van een "rechtse" een "linkse" of 
nog andere signatuur zou krijgen, dan zou er in 
hoar grondvorm niets veranderen. De ... ande;_~moge
lijkheid is, dot er kanalen worden gegraven, wear
longs de frustraties die bij de burgers !even tel
kens opnieuw aan de oppervlakte kunnen komen, zo
dat ze kunnen worden omgezet in constructieve bij
dragen tot verbetering van de samenleving. 
De took om deze frustraties positief te verwerken 
en voor de toekomst te voorkomen is een wezenlijke 
tack van de politieke partijen. Om die took ncar 
behoren te kunnen vervullen is het echter nood-
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zakelijk dot de partijen geloofwaardig zijn, m.a.w. 
dot de burgers het vertrouwen hebben dot de par
tij een gesprekspartner is die werkelijk naar hen 
luistert in plaats van een die rustig afwacht tot 
zij uitgesproken zijn om vervolgens zelf met doceren 
te beginnen. Is dot vertrouwen eenmaal weg, dan 
wordt de dialoog afgebroken. Merkt de partijleiding 
dot en goat zij pogingen doen om de dialoog te her
vatten, dan blijken de burgers zich te hebben af
gewend. De partij is, in plaats van zegsman van de 
burgers, een symbool geworden van de onpersoon
lijke, oncontroleerbare en ongrijpbare macht: _w;._,._ 
~~? 

Niet meer dan een kans 

De oude partijen in Nederland zijn, goeddeels onge
wild en vaak zonder het te beseffen, in dit slop 
terecht gekomen. De uitslag van de verkiezingen 
van twee jaar geleden en vele opiniepeilingen 
daarna vormen daarvoor onmiskenbare aanwijzingen. 
Ongetwijfeld hebben zij in het verleden frustraties 
vorm gegeven, maar die vorm heeft zich verhard tot 
een ideologie, een star beeld van de krachten, 
spanningen en mogelijkheden in de samenleving. 
Daardoor misten zij het vermogen om snel en vooral 
geloofwaardig te reageren op de nieuwe spanningen 
die een onvoorspelbaar veranderende wereld steeds 
opnieuw blijft oproepen. 

De taal die zij spreken, het beeld dot zij zich van 
-d~ -burgers hebben gevormd, Em het beeld dot de 
burgers zich van hen hebben gevormd, maken het hen 
onmogelijk het vertrouwen te herwinnen, hoezeer ze 
door ook hun best voor doen. 

Wij zijn van mening, dot D'66 er nog van mag uit
g~an dot zij bij een deel van de burgers di t ver
trouwen wel bezit, en dot zij daardoor een verant
woordelijkheid heeft juist voor de instandhouding 
en uitbreiding van de dialoog tussen de burgers 
en de dragers van macht in onze samenleving. Wij 
danken deze positie voor een belangrijk deel een
voudig aan het feit dot wij nieuw zijn, en dus nag 
niet door oude teleurstellingen besmet. Daarnaast 
ook aan de anti-ideologische stijl van ons optre
den, die maakt dot wij gezien worden als een groep 
mensen die de buigers nodig heeft en zal blijven 
hebben bij het ontwikkelen van een visie op de 
werkelijkheid. Met andere woorden: we hebben ge
zegd dot we tot onbevangen luisteren bereid zijn, 
en tot op dit moment heeft de burger geen bewijzen 
voor het tegendeel. 

Hierin ligt een kans, maar niet meer dan een kans. 
We moeten er van doordrongen zijn dot de gunstige 
positie van D'66 voorwaardelijk en voorlopig is. 
We blijven niet nieuw, en ook ons beroep op de 
burger kan in betekenisloze woorden verzanden. 

{;,/;__._ :
7 

Sterke krachten in de maatschappij drijven ons in 
dezelfde richting als de andere partijen, tenzij we 
ons door snel en met kracht tegen verzetten. We 
moeten de kans grijpen, door het formuleren van 
een nieuwe visie, door het stellen van een nieuwe 
taak, en door onmiddellijk te goon werken aan de 
uitvoering daarvan. Dit is de betekenis van de 
dri~ resoluties, die hierbij aan het congres wor-
d;.:; ~;;;g~legd:-

Anonimiteit van de macht 

~ de_ eerste resolutie is om te beginnen gestreefd 
naar een kernachtige samenvatting van de ontwikke
ling die hierboven is geschetst, zonder daarbij te 
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vervallen in een opsomming van slagwoorden die zo
veel betekenen dot ze niets meer zeggen. Veel 
moest worden weggelaten; alles is toegespitst op 
het meest in het oog lopende kenmerk van het 
nieuwe maatschappijtype, dot ook het beste aangrij
pingspunt biedt voor het bewerken van veranderingen: 
de groeiende anonimiteit van de macht. Tevens wor
den in-d~ze- resolutie de :blee _ _boof_Q_ged_Qfht~n aan
gegeven die ons als leidraad zullen dienen bij het 
streven naar veranderingen: enerzijds het thema van 
open deelneming en open informatie op elk gebied, 
Cl_nci_E;!_!Zijds het thema van de internationale gericht
heid, d.w.z. de gedachte dot we, bij de uiterst 
ingewikkelde vervlechting van nationale en inter
nationale zaken, niet longer een scheiding kunnen 
maken tussen een altijd min of meer geheimzinnig 
"buitenlands beleid" en een "binnenlands beleid" 
dot nauwelijks rekening houdt met internationale 
belangen. 

Om te voorkomen dot deze theme's meteen al de weg 
op zullen goon van zoveel politieke sleutelwoorden, 
is aan de eerste resolutie een uitvoerige bijlage 
toegevoegd, waarin enkele mogelijkheden voor uit
werking zijn aangegeven. Dit stuk, hoe onvolledig 
ook, geeft aanknopingspunten genoeg om aan het 
werk te kunnen gaan. Individuele !eden, afdelingen, 
werkgroepen, fractie en hoofdbestuur zullen allen 
hun bijdrage moeten leveren aan de politieke vorm
geving van de beide theme's, die niet alleen tot 
uiting zal moeten komen in nieuwe programmapunten, 
maar oak in de vaststelling van het beleid van de 
partij en in kleine en grate politieke beslissingen. 

Dit alles heeft alleen betrekking op de took die 
D'66 zich intern als partij stelt. Daarmee zijn we 
er niet. We hebben altijd meer willen zijn dan een 
partij als een andere: 'ie wilde!!_een middel zijn om 
nieuwe politie~~-~~r~oudinsen tot star.d te brengen. 
Een nieuwe politiek moet gepaard goon met partij
vernieuwing. ~tweede resolutie formuleert wat 
in dot opzicht op dit moment ons standpunt is. 

Aan de basis 

Oak hier is de gedachte van de open deelneming ons 
uitgangspunt. Een partij die tot stand zou komen 
door de beslissing van de top van enkele oude par
tijen, met bekrachtiging achteraf door de !eden, 
zou geen werkelijke vernieuwing betekenen. De nieuwe 
scheidslijnen zouden niet nieuw zijn en ze zouden in 
wezen van bovenof zijn opgelegd, zonder directe in
menging van de burgers. Wij zijn van mening dot het 
gesprek aan de basis moet beginnen, en dot de ge
sprekspartners daar zichzelf moeten kiezen. 

Wij willen een dergelijk gesprek op gang brengen, 
maar wij moeten er doarbij voor waken dot dit initio
tief niet tach weer wordt herleid tot de ouda te
genstellingen. Het laatste zou op twee manieren 
kunnen gebeuren. -------
louden wij von te voren al centroal vaststellen wie 
de ~esprekspartners zullen zijn, don zou daordoor 
alleen al het gesprek aan de basis een bepoolde 
richting worden uitgestuurd, met afsnijding van mo
gelijkheden die juist aon die basis ongetwijfeld be
stoan. Maken we er anderzijds een initiatief van 
woorop D'66 uitdrukkelijk het alleenrecht doet gel
den, dan zal het gemakkelijk beschouwd kunnen wor
den ols een partijpolitieke activiteit zonder meer. 

De tweede resolutie is een _B2ging om een u~ 
uit dit dilemma te vinden. Zij goat ervan uit dot 
de theme's van open deelneming en internotionale 



gerichtheid geen geestelijk eigendom zijn van D'66 
alleen, maar van ~eer velen in andere partijen en 
daarbuiten; juist daarom biedt zij deze theme's en 
hun voorlopige uitwerking aan als uitgangspunt 
voor een algemeen gesprek, aan de basis, over een 
nieuwe politiek en nieuwe politieke verhoudingen. 

Deze besprekingen kunnen bovendien een concrete 
ge.richtheid .krijgen als ze niet alleen de landelijke 
politiek tot onderwerp hebben, maar ook de moge
lijkheid tot :Jirect~ __ s_ame~~~r-~~_I~JL~P gemeentelijk 
niv_eau. 

Dit laatste kan leiden tot op het eerste gezicht 
sterk uiteenlopende plaatselijke samenwerkingsver
banden. Dat kan verwarrend werken, maar ook ver
helderend: als al deze verbanden mede gebaseerd 
zijn op de theme's van open deelneming en inter
nationale gerichtheid, dan zullen ze daardoor een 
aanzet kunnen vormen voor nieuwe politieke eenhe
den. 

Uitvoering 

Uit de aard der zaak is het onmogelijk en ongewenst, 
de loop die de uitwerking van dit iniatief zal ne-

Ontwerpresolutie 1 
HET CONGRES VAN D'66 OVERWEEGT: 

Onder een mist van oude woorden is er in ons land 
en ver daarbuiten een nieuwe maatschappij ontstaan, 
met nieuwe problemen en nieuwe mogelijkheden. 

De macht van de mensen gezamenlijk groeit met de 
dag. Maar ieder mens afzonderlijk voelt zich steeds 
machtelozer: Hij ervaart het tot stand komen van 
ingrijpende beslissingen als een onzichtbaar en 
blindelings proces. Onzichtbaar, omdat jechni~che 
of maatschappelijke argumenten die uitsluitend aan 
anonieme deskundigen bekend zijn steeds meer de 
hand besturen van de verantwoordelijke beslisser. 
Blindelings, omdat <ie.._deskundigen te vaak enerzijds 
IJJ...!U. we ten wat er buiten hun terrein gebeurt, en 
_anderz.fu!_s can bui tenstaanders d~_vElrsp_E~E~n 
naar het politieke hart van de beslissing. 

Zo ontstaat een grate meerderheid die de machts
uitoefening beschouwt als een geheimzinnig spel 
dat zich ver boven hun hoofd afspeelt, en onstaan 
minderheden die dikwijls moeten beslissen zonder 
zelf te weten hoever hun beslissing reikt, dus 
zonder zich verantwoordelijk te voelen voor alle 
gevolgen. In schijn onafwendbaar ontwikkelt zich 
een wereld die niemand gewild heeft. 

Het gevaar is groat dat de samenleving longs deze 
lijnen zal verstarren. Uitbarstingen van protest 
en zelfs revolutionaire regeringswisselingen tas
ten op zichzelf deze verstarring niet aan. Er moet 
een meer fundamentele omwenteling komen. De im
pulsen die nu doodlopen in passief of gewelddadig, 
maar steeds machteloos verzet, moeten wegen vin
den waarlangs ze kunnen bijdragen aan het vormen 
van een samenleving die in dienst.staat__~_he:? 
hoeften en verlangens van alle mensen. k)~ ; 

Om dit te bereiken is een mentaliteit nodig: 

die op elk maatschappelijk terrein stre·eft ncar 
radicale uitbreiding van de kring van deelgenoten 
in beslissingen, en ncar algemene toegankelijkheid 

men van te voren vast te leggen •. Daarom is de 
__ .!:!_E!_rde resolutie, de ui tvoeringsresolutie, niet 
volledig, en kan zij niet volledig zijn. Zij bepaalt 
de wijze, waarop D'66 hoar rol zal spelen bij het 
op gang brengen en gaande houden van de gesprek
ken.Als die gesprekken uiteindelijk het resultaat 
opleveren dot wij er van hopen dan zullen zij boven 
oude grenzen uitgaan, ook boven de grenzen van 
D'66 zelf. Het ligt niet op de weg van dit con
gres van D'66 om bindende regels op te stellen 
over de wijze waarop het initiatief in dat stadium 
in goede banen zal moeten worden geleid. Op dit 
moment kunnen we alleen vaststellen dot D'66 open 
zal staan voor '!_at zich zal voordoen, en loyaal 
zal meewerken aan alle pogingen tot vernieuwing 
die op deze basis zijn ontstaan. 

In de plannen die in de drie resoluties zijn neer
gelegd, steekt_~.Lheid. Was die onzeker
heid er niet, dan zouden ze ook geen uitzicht 
bieden op werkelijke vernieuwing. Wij vertrouwen 
dat wij, met hetzelfde 'lan waaruit D'66 ontstond, 
de moeilijkheden kunnen overwinnen; dan zullen we 
een fundamentele verandering op gang kunnen 
brengen in de Nederlandse politiek, niet alleen 
in woorden, maar ook in werkelijkheid. 

van alle informatie die voor het beslissen nodig is; 
die streeft naar een democratie van de feiten, 
waarin telkens opnieuw positie wordt bepaald in 
het licht van alle beschikbare gegevens, niet ai
leen een selectie eruit die door ideologie, be
lang of gewoonte wordt bepaald; 

die de feiten niet bij groeps- en landsgrenzen laat 
ophouden, en daarom ook bij het denken en beslissen 
over onderwerpen van binnenlandse politiek reke
ning houdt met de gevolgen voor de rest van de 
wereld, en met name voor de arme landen. 

TEGEN DEZE ACHTERGROND STELT HET LEDENCONGRES VAST: 

dat D'66 van deze mentaliteit wil uitgaan en dat 
zij in belangrijke mate hoar reden van bestaan vindt 
in het werkzaam maken van de uitgangspunten van 
open deelneming en internationale gerichtheid in 
de Nederlandse politiek, zowel met betrekking tot 
de partijvernieuwing als ten aanzien van de hoofd
lijnen van programma en beleid; 

EN BESLUIT: 

1. hoar activiteiten in afdelingen, werkgroepen, 
hoofdbestuur en fractie in het licht te stellell 
van de uitgangspunten open deelneming en inter
nationale gerichtheid en hun uitwerking; 

2. hoar partijprogramma in het komende jaar kri
tisch te bezien in het licht van deze theme's en 
het werk van de werkgroepen mede daarop te rich
ten; 

3. hoar gemeentepolitiek te richten op concrete 
uitwerkingen van het begrip open deelneming, en 
de afdelingen te vragen zich op de gemeenteraads
verkiezingen voor te bereiden in het licht van 
deze taakstelling; 

4. voor de gesprekken over en de uitwerking van 
de theme's van open deelneming en internationale 
ger!chtheid, de gedachten neergelegd in de bij
lage te beschouwen als een eerste bijdrage dear
toe. 
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Ontwerpresolutie 2 
HET LEDENCONGRES VAN DEMOCRATEN '66 

Gezien de in de partij gevoerde discussie over 
partijvernieuwing en de daarin naar voren ge
komen behoefte aan een politieke gedragslijn, 
gericht op vernieuwing van maatschappelijke en 
politieke structuren; 

VAN MENING: 

dot de ontwikkeling van de partijvernieuwing van 
beslissende betekenis zal zijn voor de mogelijk
heden om te komen tot een nieuwe eigentijdse en 
programmatische politiek, waorin de gedachten 
van open deelneming en internationale gericht
heid kunnen worden verwezenlijkt; 

dot 9~ thema's van deelneming en internationale 
gerichtheid daarom ook in gesprekken over partij
vernieuwing centraal dienen te worden gesteld en 
een wezenlijk uitgangspunt behoren te zijn bij het 
streven ~oar de vorming van nieuwe partijeenheden 
of van nieuwe concentraties; 

dot er dan pas een wezenlijke doorbreking van de 
verstarde politieke structuur mogelijk zal zijn, 
indien je kiezer het uitzicht kan worden geboden 
op een politieke machtsbundeling, die door hem 
zal worden ervoren als een werkelijk nieuwe; 

dot onderhandelingen op landelijk niveau tussen 
bestaande politieke partijen over de vorming van 
een progressieve concentrotie in dit stadium van 
de partijvernieuwing eerder verstorrend dan open
brekend zouden werken; 

dot het voor een wezenlijke partijpolitieke ver
nieuwing noodzakelijk is dot het gesprek hier
over beg{nt aan de basis van het politieke leven, 
d.w.z. in en tussen de laagste eenheden van poli
tieke groeperingen, zodat een meningsvorming van 
onderop pleats heeft en - als logisch uitvloeisel 
van de deelnemingsgedachte - de mogelijkheid ge
schapen wordt de burger zo direct mogelijk hierbij 
te betrekken; ·-

BESLUIT: 

1. Met alle kracht zal worden gestreefd ncar het 
in zoveel mogelijk plaatsen op gang brengen van 
discussies over partijvernieuwing, zowel binnen als 
buiten de partij, waarbij de theme's van open deel
neming en internationale gerichtheid centraol wor
den gesteld. 
Hierbij wordt een drieledig doel nagestreefd: 
a. Het op zo gespreid mogelijke school levend maken 
van de theme's van open deelneming en internatio
nale gerichtheid. 
b. Ten behoeve van de partijvernieuwing QR gemeen
iili~ n i veau: 
het vaststellen van de plaatselijke mogelijkheden 
en wenselijkheden van samenwerkingsverbanden met 
andere politieke groeperingen bij de volgende ge
meenteraadsverkiezingen. 
c. Ten behoeve van de partijvernieuwing op landelijk 
niveau: 
het bevorderen van een partijvernieuwingsproces van 
onderop, hetzij door de vorming van nieuwe elemen
ten, welke als bouwsteen kunnen dienen bij de vor-
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ming van een landelijke politieke concentratie, 
hetzij door het leveren van plaatselijke informotie 
over politieke gerichtheid en mogelijkheden en 
wenselijkheden van een landelijke concentratie, zo
dat een landelijk beeld kan worden verkregen, op 
basis waarvan een concentrotiepolitiek kan worden 
gevoerd. 

2. In dit stadium zal voorshands niet worden deel
genomen aan eventuele onderhandelingen aan de top 
over de vorming van een landelijke progressieve 
concentratie van bestaande politieke partijen. 

3. De partij zal v66r de Tweede Kamer-verkiezingen 
in 1971 in congres bijeenkomen teneinde tegen de 
achtergrond van de zich dan ontwikkeld hebbende 
partijpolitieke situatie in een duidelijke uitspraak 
hoar standpunt vast te leggen met betrekking tot 
de gewenstheid van en de voorwaarden voor: 
a. het aangaan van samenwerkingsverbanden met po
litieke groeperingen; 
b. het dragen van regeringsverantwoordelijkheid, 

4. Indien v66r 1971 een kabinetscrisis zal pleats 
hebben, zal de partij onder alle omstandigheden 
verkiezingen wensen. 

Indien hieraan niet wordt voldaan, zal onder geen 
voorwaarden in welk kabinet dan ook zitting worden 
genomen; 

Indien hieraan w~l wordt voldaan zal de partij 
binnen 2 weken no het bekend worden van het uit
schrijven der verkiezingen in congres bijeenkomen 
teneinde een uitspraak te doen zoals onder punt 3 
is aangegeven, 

Ontwerpresolutie 3 
Het ledencongres van Democraten'66 

draagt het hoofdbestuur op: 

1. op korte termijn in overleg met de besturen van 
de afdelingen en de voorzitters van de werkgroepen 
een werkschema op te stellen en een organisatie 
in te richten, waardoor een zo doeltreffend moge
lijke uitvoering van de besluiten in de resoluties 
I en II wordt gewaarborgd; 

2. driemaandelijks aan de afdelingssecretariaten 
en in de Democraat een zo volledig mogelijk verslag 
te doen van de in het kader van resolutie I en II 
ontwikkelde activiteiten; 

3. aan een congres in 1969 een analyse voor te 
leggen van de partijpolitieke situatie op basis van 
de dan beschikbare gegevens en eventueel nadere 
voorstellen te doen over het verder te voeren be
leid terzake. 

Gcdurcnde de hele duur van het congres zal er een 
creche gcopend zijn voor U\\' kinderen. De kosten 
hiervan zijn /G,- per dag. Inlichtingen op het con
gresscc retariaal in Den Haag. 



Bijlage van ontvverpresolutie 1 
Eerste bijdrage tot discussie en uitwerking 

In Ieiding 

In de maatschappij van de deelneming is het mogelijk 
dot iedereen zich betrokken weet bij de beleids
bepaling die hem aangaat, ofwel in de voorberei
ding ervan, het toezicht erop of de toetsing ervan. 

Een internationaal gerichte maatschappij zal bij alle 
aspecten van hoar binnenlandse beleidsbepaling re
kening houden met de gevolgen ervan voor andere 
landen. 

Voor de opbouw van een internationaal gerichte 
maatschappij van de deelneming is het noodzakelijk, 
dot in elk geval aan de volgende voorwoarden wordt 
voldaan: 

1. De levensstandaard van iedere burger moet zo 
hoog zijn, dot aan niemand het uitzicht op de pu
blieke zaak wordt ontnomen door de druk der on
middellijke levensbehoeften. 

2. Onontbeerlijk is een aanzienlijk grotere toe
voer en een betere distributie van relevante, be
trouwbare volledige informatie. De moderne tech
nische hulpmiddelen voor het verzamelen, ver
werken en samenvatten van informatie moeten zo
danig zijn ontwikkeld, dot zij een goede oordeels
vorming van zeer velen over zeer uiteenlopende en 
ingewikkelde zaken mogelijk maken. 

3. De verantwoordelijke organen die beslissingen 
nemen moeten een politieke keuze kunnen maken uit 
alternatieven, die ieder voor zich uitvoerbaar zijn 
ten tijde van het nemen van de beslissing. De alter
natieve voorstellen moeten openbaar zijn en zodanig 
zijn voorbereid dot de politieke kern bloat ligt. 

4. De methoden en waarden van opvoeding, onderwijs 
en vorming moeten zodanig zijn, dot iedereen blij
vend in de gelegenheid wordt gesteld zijn deel
nemende rol goed te spelen, met inzicht in het 
functioneren van mensen en groepen en in reacties 
en tolerantie van mensen jegens elkaar. 

5, Er moet groat respect zijn voor de vrijheids
rechten, en alle ruimte voor kritiek en spontane 
actie. Nieuwe groepsvorming en nieuwe patronen 
van menselijke verhoudingen moeten vrij tot ontwik
keling kunnen komen. 

BIJ HET ZOEKEN NAAR WEGEN OM DE MAATSCHAPPIJ VAN 
DE DEELNEMING TE VERWEZENLIJKEN, WORDEN HIERONDER 
(A) ENIGE ALGEMENE RICHTLIJNEN VAN STRUCTURELE 
AARD GEGEVEN ALSMEDE (B) ENIGE NOTITIES MET BE
TREKKING TOT ENKELE DEELGEBIEDEN. 

A. Algemene structurele richtlijnen 

1. Geen beleid zonder controle 
Naast elk besturend orgaan in politiek en sociaal
economische gemeenschapsverbanden van zo'n omvang, 
dot het ondoenlijk is alle betrokkenen rechtstreeks 
in iedere besluitvorming te betrekken, hoort een 
controle-orgaan te bestaan. Dit controle-orgaan 
moet samengesteld zijn uit gekozen vertegenwoordi
gers van allen die zich binnen het werkingsgebied 
van het betreffende bestuursorgaan bevinden. 

.i_e.':'. strakke scheiding is wenselijk tussen bestuurs
en controle-organen. Bij elke beleidsdaad moet te
genspel mogelijk zijn vanwege degenen die zich naar 
zo'n beleidsdaad moeten richten, niet alleen rech
tens, maar ook materieel, door de toegankelijkheid 
van relevante informatie. 
Wanneer mensen via zo'n controle-orgaan in de 
vaststelling van fundamentele richtlijnen voor het 
beleid worden betrokken, zal de behoefte afnemen 
om ingeschakeld te worden in de aan deze richt
lijnen gebonden kleinere beslissingen van de be
stuurders. 

. J;~...J ...-. . 
2. Geen dubbelrollen ~~~- ., ,1~.-;~ .... ~ 
Vaak komt het voor dot iemand in ve~ncle .-.~' ~. 
functies betrokken wordt in een reeks samenhangen-
de besluitvormingsprocessen. Een dergelijke opeen
hoping van functies maakt de besluitvorming on
doorzichtig en moeilijk controleerbaar, scheept 
de dragers van zulke dubbelrollen op met onder-
ling tegenstrijdige, aan die rollen verbonden 
eisen, en houdt de deelneming van anderen tegen. 
Bovendien kunnen zich allerlei onevenredige per
soonlijke machtsposities ontwikkelen. 
Het principe van de onverenigbaarheid van func
ties dient zeker op vele terreinen van de poli
tieke en sociaal-economische besturing zo krach
tig mogelijk te worden doorgevoerd. 

3. Horizontaal organiseren 

Het principe van het horizontaal organisere.n schept 
grate mogelijkheden voor de verwezenlijking van de 
deelneming in alle samenwerkingsverbanden. 
Hoe grater een groep wordt, hoe kleiner de prak
tische mogelijkheden zijn om de groepsleden via een 
democratisch georganiseerde beslissingsprocedure 
tot hun recht te laten komen. 
In onze ~amenleving goon we naar ~t~eds grotere 
~bande~ toe. Dit betekent dot de besluiten die 
genomen worden steeds grotere groepen mensen gel
den. Deze ontwikkeling verdient terwille van de 
deelneming een correctie. "Horizontaal organiseren" 
vermindert binnen een organisatorisch verband het 
aantal hierorchische niveaus en verkleint de 
machtsverschillen daartussen, 
Hiermee wordt een structurale voorwaarde voor de
centralisatie geschapen en het verontrustende 
verschijnsel dot op een te hoog niveau te gedetail
leerde bindende voorschriften voor de lagere ni
veaus worden opgesteld, wordt ermee tegengegaan. 
Het is vaak beter verschillende onderdelen van een 
taakgebied over verschillende nevengeschikte or
ganen te verdelen dan zo'n taakgebied zich longs 
een reeks opeenvolgend ondergeschikte organen te 
laten vertakken. 

B. Enkele deelgebieden 

1. Onderwijs 

Het onderwijs zal de menselijke capaciteiten moeten 
mobiliseren, die nodig zijn voor de ontwikkeling 
van de maatschappij van de deelneming. Daartoe zal 
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het zich in de eerste plaats moeten richten op 
zaken als denk- en spreekvaardigheid, de bekwaam
heid tot het zelfstandig verzamelen van gegevens 
en informatie en tot de vorming van een gefun
deerde mening, en het kunnen samenwerken. 
En juist in het onderwijs zal ernaar gestreefd 
moeten worden culturele barri~res voor een gelijk
heid in ontwikkelingskansen te doorbreken. 
De volgende punten zijn daarbij van belong: 

a. Het kleuter- en basisonderwijs zullen in nauwe 
relatie met de gezinnen en met hulp van advies
diensten de mogelijkheden en handicaps van de leer
lingen moeten onderzoeken en begeleiden. 

b. Elk onderwijsinstituut zal een werkgemeenschap 
moeten worden van bestuur, leiding, staf, leer
lingen (en hun ouders) of studenten; de leiding 
zou hoar beleid jegens deze hele gemeenschap re
gelmatig en voldoende moeten verantwoorden; crea
tieve gedachten en wensen, uit dit overleg voort
komend, zouden gerealiseerd moeten kunnen worden. 

c. Praktische contacten voor alle leerlingen en 
studenten van voortgezet en wetenschappelijk onder
wijs met de verschillende facetten van het maat
schappelijk !even moeten worden bevorderd. Het 
onderwijs en met name het wetenschappelijk onderwijs 
zal de toekomstige deskundigen inzicht in hun 
positie ten opzichte van politieke en beleids
vragen moeten geven en de capaciteit om hun ad
viezen te presenteren in een vorm, die de kern 
van de zaak toegankelijk maakt voor de niet
specialisten die moeten beslissen subs. die beslis
singen controleren. De universiteit heeft mede tot 
taak poli tieke en maatschappelijke beleidsbepalers 
met hoar kennis en doordenking van de werkelijkheid 
te confronteren. 

d. De vraag moet aan de orde komen of de overheid 
zich niet zal moeten beperken tot het onder poli
tieke leiding en controle ontwerpen en het finan
cieel realiseren van een ontwikkelingsstrategie 
voor het gehele Nederlandse onderwijs. De dubbel
rol, die de overheid thans nog vervult ten aan
zien van het openbare onderwijs, namelijk naast het 
behartigen van het algemeen belong ook ten aantal 
eigen scholen te moeten besturen, dient alsdan te 
vervallen. De overheid moet in een gelijke en en
kelvoudige positie staan tegenover alle burgers. 
De openbare school zal een vrije school moeten 
worden, waardoor alle Nederlandse onderwijsvormen 
inzake het feitelijk beheer en bestuur een zelf
standige positie zullen innemen. Het aldus gerea
liseerde onderwijsstelsel van de vrije Nederlandse 
school in zijn eigen status zal dan in het kader 
van de Europese integratie als uitgangspunt aan
vaard moeten worden, waarmede de vrijheid voor 
ons onderwijs ook in de toekomst is verankerd. 

e. Het onderwijsbeleid moet erop gericht zijn de 
Europese onderwijsintegratie te bevorderen door 
het hele Nederlandse onderwijs te laten profiteren 
van buitenlandse kennis en ervaringen en door het 
onderwijs elders te laten profiteren van Neder
landse ervaringen. 

2. Sociaal-ecolnomische sector 

a. Wie geen inkomen heeft, dat hem in stoat stelt 
in redelijke behoeften te voorzien, komt aan de ge
dachte van deelnemen helemaal niet toe. Deze 
voorwaarde dient voor alle bevolkingsgroepen te 
worden vervuld. Bevorderd dient te worden dat de 
inkomensfactor als belemmering van participatie 
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verder afneemt. Factoren van traditionele en soci
ale aard worden als barri~res tegen participatie 
steeds sterker gevoeld. Men denke in dit verband 
aan de nog ongelijkwaardige positie die de vrouw 
in ons land inneemt. Ook het milieuverschil is 
vaak een belangrijke belemmering voor een volledige 
ontplooiing van het individu. 
Zonder dat de inkomens- en vermogensverschillen 
op de participatiekonsen overschat moeten worden, 
kunnen onevenwichtige bezitsverhoudingen leiden 
tot een ongelijke invloedverdeling en daarmee de 
kansen op deelne~en beperken. Er zal naar een ge
lijkmatiger vermogens- en inkomstenverdeling ge
streefd moeten worden. Internotionaal kan hiertoe 
door een politiek van ruime en effectieve ontwik
kelingshulp worden bijgedragen. Verder zal het ver
werven van bezit bij brede logen van de bevolking 
bevorderd moeten worden. Er zal een effectieve 
inkomenspolitiek gerealiseerd moeten worden, die 
niet tot loonpolitiek verschraalt. 

b. De technologische ontwikkeling is wenselijk en 
noodzakelijk en schept nieuwe en belangrijke moge
lijkheden voor menselijke ontplooiing. Zowel de 
vergroting en verbetering van het producten- en 
dienstenpakket als ook de verkorting van de ar
beidstijden door verbetering der productiemethoden 
(waarbij de ontwikkeling van de outomatisering 
een belangrijke rol zal spelen) bieden daartoe 
kansen. 

Wanneer de industrieel hoogontwikkelde landen 
zich meer en meer gaan toeleggen op die vormen van 
productie en dienstverlening, die technisch een 
hoog opleidingsniveau vereisen, ontstaan boven
dien grotere mogelijkheden de arme landen te ont
wikkelen; door verdeling van productie en dienst
verlening over ontwikkelde en ontwikkelingslanden, 
waarbij meer traditionele vormen van productie waar 
mogelijk worden overgelaten aan laotstgenoemde 
groep, kunnen de voordelen van de technologische 
ontwikkeling door internationale gerichtheid bij
dragen tot bestaansverbetering op vee! bredere 
school dan thans het geval is. 

Anderzijds schept de technologische ontwikkeling 
nieuwe en niet geringe problemen. De verantwoor
delijkheid voor deze ontwikkelingen goat voor de 
burger sthuil achter anonimiteit; hij voelt zich 
bedreigd omdat hij op geen enkele wijze vat op deze 
ontwikkeling heeft. Het ontstaan van een"con
sumptiemaatschappij", de bedreiging van zijn werk
gelegenheid door automatisering, noodzakelijk ge
worden omscholing op latere leeftijd, de steeds 
grotere vernietigingsmogelijkheden van nieuwe 
wapens, de sterke intensivering van het verkeer 
kunnen frustrerend werken. 
Hij beseft dat door de technologische ontwikkeling 
een steeds groter dee! van de besluitvorming in 
handen komt van een steeds kleiner aantal hoogge
kwalificeerde specialisten, technici en van die
genen die over deze deskundigen kunnen beschikken. 
De communicatiemogelijkheden, die hem steeds meer 
kunnen betrekken bij feiten en meningen, bieden 
kansen frustraties het hoofd te bieden. 
Het aangeven van doelstellingen, wegen en middelen 
voor deze ontwikkeling dienen meer via democra
tische procedures te geschieden. Een van de mid
delen daartoe is de instelling van een speciaal 
ministerie voor technologische ontwikkeling. 
Daarnaast dient een aparte Kamercommissie tot 
stand te komen,terwijlde parlementaire fracties 
moeten kunnen beschikken over deskundige adviezen. 
Hierd~or onstaan grotere mogelijkheden deze ont-



wikkelingen onder parlementaire en publieke con
trole te brengen. 

Bovendien zouden voor de thans, vaak zonder coor
dinatie en planning, aangepakte projecten priori
teiten kunnen worden vastgesteld, die met inspraak 
van meerderen meer in overeenstemming zijn met de 
maatschappelijke behoeften, terwijl naar een effi
cientere aanwending der beperkte middelen moet 
wordeD gestreefd. 

Er moet naar gestreefd worden de burgers het be
lang van de technologische ontwikkeling en de 
parlementaire controle erop duidelijk te doen 
inzien. Zij moeten kunnen oordelen over de kern 
van de op dit punt te nemen beslissingen. 

c. De voortgaande maatschappelijke ontwikkeling 
vraagt om een grote mate van planning, waarbij een 
voortdurende afweging plaatsvindt van doeleinden 
en middelen op lange en middellange termijn. Door
om wordt bijv. de instelling van een bureau voor 
integrale planning onder minister-president en/ 
of een speciaal daarvoor aan te stellen minister 
bepleit. Ook op lokaal en regionaal niveau dienen 
bureaus voor integrale planning tot stand te 
komen, Wij zijn ons ervan bewust dat, wanneer het 
bestuur zich in toenemende mate goat baseren op 
planning, dit hoge eisen stelt aan de democratie, 
met name aan de organisatie van de controle van 
het planningproces en -apparaat door de gekozen 
vertegenwoordigers. Wil men ook hier de mogelijk
heid van participatie effectueren, dan zullen de 
volksvertegenwoordigers de mogelijkheid moeten 
hebben in contact te treden met hun kiezers op 
basis van concrete alternatieve plannen. Door
toe zullen zij de beschikking moeten krijgen over 
terzake deskundige assistenten. T.a.v. de be
stuurlijke organisatie betekent het: 

op landelijk niveau: bew~ste verandering van de 
betekenis van de rijksgrens in Europa, die minder 
dan tot dusver de planning in de weg mag staan; 

op regionaal niveau: wijziging van de provinciale 
grenzen en vermindering van het aantal provincies; 

op lokaal niveau: bevordering van de samenwerking 
tussen de gemeenten en integratie in stadsgewes
telijke verbanden; wijziging van de gemeentegrenzen 
om te komen tot adekwate deeleenheden binnen die 
gewesten. 

d. De sociale zekerheid vormt een volgend punt van 
sociaal-economisch beleid ten aanzien waarvan het 
de burgers aan de nodige informatie en dientenge
volge aan de mogelijkheid tot effectief partici
peren ont~reekt. Ondanks de enorme uitbreiding 
die het 5ociaal verzekeringswezen vooral sedert 
de tweede wereldoorlog heeft ondergaan, heeft men, 
uit respect voor het historisch gegroeide, de fun
damenten ervan niet durven aantasten. De situatie 
op dit gebied is daardoor zo chaotisch geworden 
dot het zelfs deskundigen niet meer mogelijk is 
een duidelijk inzicht in de structuur van het soci
ale verzekeringsstelsel te behouden. De instanties, 
die bij de int~rpretatie en uitvoering van de di
verse wettelijke regelingen zijn betrokken, zijn zo 
groot en gevarieerd in aantal dot een effectieve 
en daadwerkelijke controle van de zijde van de pre
mieplichtingen nagenoeg onmogelijk is geworden. 
Een oplossing zou gevonden kunnen worden in een 
algemene wet op de sociale zekerheid, volgens het 
principe van een volksverzekering met een premie
percentage, centrale premie-inning via de belas
tingdienst en een centraal gevoerde administratie. 

De burger behoort te weten waarvoor hij de sociale 
lpsten betaal t en het redelijk vertrouwen kunnen 
hebben, dat hij niet meer betaalt dan strikt nood
zakelijk is. Dit vertrouwen ontbreekt nu ten enen
male. In dit verband zou ook aandacht moeten wor
den besteed aan de onrustbarende ontwikkeling 
van de ziekenhuiskosten. Er bestaat een sterke 
behoefte aan het ontwikkelen van een centraal ge
leid ziekenhuisbeleid, dot qfgestemd is op de geo
grafische en functionele behoeften. 

e. Sinds enige jaren wordt Nederland geconfron
teerd met een werkeloosheid. Het gevoel van 
machteloosheid dot bij ieder ontstaat die weet dat 
hij, geheel buiten zijn schuld, in zijn werk en daar
mede in zijn bestaan bedreigd wordt, kan slechts 
remmend werken op ieders persoonlijke inzet. Ook 
dit minimum aan bestaanszekerheid, - de zekerheid 
dot wie werken wil ook werk kan krijgen, - is een 
van de beginselen van.onze samenleving. 

Het gevaar is niet denkbeeldig dat de snelle 
technologische, industri~le en maatschappelijke 
ontwikkeling zal leiden tot een structurele werk
loosheid, waardoor bepaalde groepen niet op basis 
van. hun beroepen een pleats in de samenleving 
kunnen vinden. Niemand kan eraan voorbijgaan dat 
ook op dit gebied ieder het recht heeft dee! te 
nemen aan het maatschappelijk verband. Financi~le 

offers zullen zo nodig gebracht moeten worden om 
voor ieder de mogelijkheid een hem passende werk
kring te vinden, te waarborgen. 

Werkgelegenheid is een sociaal en economisch pro
bleem waarbij iedereen betrokken is. Het is dan ook 
juist, voor zover mogelijk, iedereen bij het beleid 
dienaangaande te betrekken. Voorgesteld wordt 
daarom te komen tot regionale raden van arbeid, 
waarin de werknemers mede een grote mate van zeg
genschap hebben voor het regionale arbeidsmarkt
beleid. 

Landelijk gezien verdient het aanbeveling te komen 
tot een centraal orgaan voor de arbeidsmarktpolitiek, 
als onderdeel van het staatssecretariaat voor de 
integrale planning, met de volgende taken: 

a. Coordinatie van de activiteiten van de ministe
ries Sociale Zaken, Economische Zaken, Onderwijs, 
Technologie, en andere betrokken instanties. 

b. Studie op het gebied van de te verwachten ont
wikkelingen op de arbeidsmarkt in kwalitatief en 
kwantitatief opzicht. 

Deze studies dienen zodanig te worden opgezet, dot 
onder linge internationale vergelijking mogelijk wordt, 
waarbij naast een aanpassing van de nationale be
roepenclassificatie, een vrije internationale mi
gratie van beroepen dient te worden gestimuleerd. 

f. Tenslotte zal de gedachte van de deelneming ook 
op de arbeidsverhoudingen moeten worden toegepast. 

In de discussie in ons land over de democratisering 
van de arbeidsverhoudingen, over "medezeggenschap" 
dus, tekenen zich twee hoofdstromingen of. 
De ene groep filosofen van de medezeggenschap ziet 
de kern ervan in het meebeslissen, Werknemersver
tegenwoordigers moeten ernaar streven zoveel moge
lijk in allerlei sociaal-economische beleidsin-
s tanties zi tting te krijgen. 
De anderen waarschuwen daarvoor; zij zijn bang dat 
de directe medeverantwoordelijkheid van wer knemers
vertegenwoordigers in beleidszaken in het heersen
de economische bestel in de praktijk alleen maar 
tot medeplichtigheid van die vertegenwoordigers 
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zal leiden, met het grote gevaar van vervreem
din~ tussen deze vertegenwoordigers en hun 
achterban.Deze groep ziet voor werknemersverte
genwoordigers meer een controlefunctie wegge
legd,d.w.z.geen "uitvoerende" maar een "wetge
vende" (toetsende,corrigerende,toezichthouden
de)rol. 

We zouden deze scheiding der geesten de contra
verse tussen "samenspelers" en "tegenspelers" 
kunnen noemen. 
In een systeem van samenspel staan goede commu
nicatie, samenwerking, gezamenlijke verantwoorde
lijkheid van partijen en het "algemeen belong" van 
een gemeenschap op de voorgrond. 
In een systeem van te~enspel hebben de verschil
lende partijen eigen organen tot hun beschikking 
en ligt de nadruk op effectieve controle, de ver
antwoordingsplicht van bestuurders tegenover be
stuurden, eigen verantwoordelijkheden van partijen 
en gescheiden belangenorientaties. 
De sociaal-economische orgaanvorming in Nederland 
(ondernemingsraad, P.B.O. enz.) heeft sterke 
trekken van samenspel. Hierdoor wordt de wense
lijkheid van de stelregel "geen beleid zonder con
trole" en wat daaruit voortvloeit te zeer veron
achtzaamd. Er zullen meer tegenspelelementen in 
bedoelde orgaanvorming moeten worden ingebracht. 
Het begrip tegenspel heeft hier niets van doen met 
de traditionele tegenstellingen tussen werkgevers 
en werknemers, die de gedachte aan "klassenstrijd" 
oproepen. Samenspel blijft het uitdrukkelijke doe!, 
maar er kan niet van werkelijk samenspel gesproken 
worden als·er geen mogelijkheden van tegenspel zijn. 
Het gaat in de eerste plaats om de vraag of gezag
dragers afdoende worden gecontroleerd door degenen 
over wie zij macht en gezag uitoefenen. Overigens 
zal ons gehele sociaal-economische bestel uit een 
oogpunt van deelneming opnieuw"doordacht en vorm
gegeven moeten worden. Deze doordenking en vorm
geving zou dan vooral gericht moeten zijn op ons 
produktiestelsel, o~ het systeem van onderhande
lingen over arbeidsvoorwaarden en op de onder
nemingsstructuur. 

3. Overheid en burger 

Effectieve deelneming van de burger in de tot
standkoming van het overheidsbeleid is slechts 
mogelijk indien tenmin:te de volgende zaken 
verwezenlijkt zijn: • 

1. Zowel de hoofdlijnen van het regeringsprogramma 
als de voor het gehele regeringsbeleid verant
woordelijke minister-president moeten inzet van 
algemene verkiezingen zijn, zodanig dot de kiezers 
hierop een beslissende invloed kunnen uitoefenen. 

2. De taakvervulling door de regering dient onder 
effectieve en voortdurende controle te staan van 
het parlement. Dot daartoe een in beginsel onaf
hankelijke positie t.o.v. de regering moet hebben, 
zodat het niet aileen formeel maar vooral ook 
politiek gezien in stoat zal zijn deze controleren
de taak naar behoren te verrichten. 

3. Ieder parlementslid dient door een aanwijsbare 
groep kiezers te worden aangewezen, zodatrussen 
kiezer en gekozene een band kan ontstaan. 

4. Indien stemoverdracht bij verkiezingen plaats
vindt, dient ook deze op kiezersuitspraak geba
seerd te zijn. 
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5. Burgemeesters en commissarissen der koningin 
dienen rechtstreeks te worden verkozen. 

6; Zowel de burgemeester als het college van bur
gemeester en wethouders dienen voor alle onderdelen 
van hun beleid verantwoording schuldig te zijn aan 
de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor de commissa
ris der koningin en gedeputeerde staten t.o.v. de 
provinciale staten. 

7. Ook de controlerende bevoegdheden van het Euro
pese Parlement moeten worden versterkt. 
Tevens dient het te worden uitgebouwd tot een 
d.m.v. rechtstreekse verkiezingen samengesteld 
parlement. 

8. Overheidsdocumenten dienen voor iedereen toe
gankelijk te zijn. Uitzonderingen op dit beginsel 
dienen bij de wet te worden geregeld. 

4. Buitenlandse politiek 

Meer en meer zullen de beslissingen in de buiten
landse politiek bepalend zijn voor het lot van de 
burgers. Er is echter wellicht geen terrein te 
noemen, waarop de beslissingen zich zo zeer ont
trekken aan het gezichtsveld van de burgers dan 
juist de buitenlandse politiek. Met name het 
feitenmateriaal, op basis waarvan de beleidslijnen 
worden bepaald met betrekking tot de internationa
le veiligheid blijft verborgen. Angst voor mili
taire dreiging enerzijds en verlangen naar ant
spanning anderzijds beheersen ons !even. Men weet 
niet precies hoe groot de dreiging is en welke 
mogelijkheden er zijn om tot ontspanning te komen. 
Het is duidelijk dot de rechtstreekse betrokken
heid van de burger op dit punt in de eerste 
pleats ligt in het weten, kennen en begrijpen. 
De rechtstreekse participatie ligt hier voor
namelijk in de informatie. Deze wordt de gewone 
burger al te zeer en nodeloos onthouden. 
Een onafhankelijk wetenschappelijk instituut voor 
vredesvraagstukken zou een belangrijke bijdrage 
tot een grotere informatie kunnen leveren. 

Hoewel het theme van de internationale gericht
heid op vele gebieden van de politiek behoort 
door te werken, zullen de effecten daarvan het 
duidelijkst waarneembaar zijn in de buitenlandse 
poli tiek zelf. 
De handhaving en de bevordering van democratische 
instellingen en de naleving van de verklaring 
over de rechten van de mens ook in andere landen 
dient actief door de buitenlandse politiek te 
worden bevorderd. Van de gedachte van de inter
nationale gerichtheid is ontwikkelingshulp op 
basis van reele bestedingsmogelijkheden der ont
wikkelingslanden een belangrijk facet. Maar oak 
het besef dot een land niet meer zijn economische 
groei als doe! op zichzelf kan nastreven, maar 
aileen als doe! in relatie tot de economische 
groei van andere, armere landen. 
Ook het besef dot men zijn eigen veiligheid niet 
meer kan organiseren zonder zich of te vragen 
in hoeverre"dit de veiligheid van anderen in 
gevaar brengt. 
Dot betekent dus dot men zich voortdurend reken
schap behoort te geven van de gevolgen die be
slissingen op alle mogelijke terreinen kunnen 
hebben voor andere landen. Hiervoor zal een vee! 
grotere integratie van buitenlands en binnenlands 
beleid noodzakelijk zijn, welke met name zal vragen 
om een herorganisatie van de verschillende depar
tementen. 



Verslag van een eerste ronde 
Ncar aanleiding van het discussiestuk "Partijver
nieuwing" dot op verzoek van het Hoofdbestuur 
werd opgesteld door de heren H.Stokvis en 
J.H.Moerkerk bieden wij U hier een samenvatting van 
de reacties. 

In Ieiding 

1. Uit de binnengekamen antwoorden blijkt dot de 
volgende afdelingen can de discussie hebben deel
genomen: 
Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem/ 
regia Gelderland, Baarn/Soest, Bergen op Zoom, De 
Bilt/Bilthoven, Bodegraven, Breda, Delft/Westland, 
Deventer, Eindhoven, Enschede, 't Gooi/Huizen, 
Gouda, Groningen, Den Haag, Haarlem, Helmond, 
Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, regia Limburg, 
Nijmegen, Oss, Rijswijk, Schagen, Tilburg, Utrecht, 
Wassenaar, Waterland, Ymond, Zaanstreek, Noord en 
Midden Zeeland, Zeist, Zevenaar en Zwolle. 
Tevens werd een aantal individuele reacties ont
vangen. 

2. De ·aanduiding van het discussiestuk met "par
tijvernieuwing" was - zoals enkele afdelingen te
recht opmerkten - niet geheel juist. De bedoe
ling was het politieke congres van dit najaar voor 
te bereiden op besluiten die dit congres moet ne
men ten,aanzien van de door de partij in de nabije 
toekomst te volgen politieke gedragslijn. We! was 
het duidelijk dot eventuele nieuwe politieke acti
viteiten van D'66 zouden moeten worden geplaatst 
tegen de achtergrond van de doelstellingen en 
identiteit van D'66, en dot een nieuwe bezinning 
op deze punten was geboden. 

3. Door enkele afdelingen is bezwaar gemaakt te
gen het feit dot vragen betreffende veranderingen 
in ons staatsbestel z6 stiefmoederlijk waren be
handeld. In het discussiestuk werd in de paragraaf 
staatsrecht met enkele zeer algemene vragen vol
staan omdat het hoofdbestuur verwachtte dot - vee! 
eerder dan nu het geval zal zijn - een uitgewerkt 
stuk op dit punt aan de !eden zou kunnen worden 
voorgelegd. 

4. Van verschillende zijden is ook kritiek geuit op 
de presentatie van het stuk, de soms vage formu
lering en hier en door rammelende vraagstelling. 
Deze kritiek is volkomen terecht; echter, het stuk 
is in grate haast samengesteld. Ncar de mening 
van het hoofdbestuur was het nodig uiterlijk in 
april met de gesprekken in de afdelingen te be
ginnen wilde het redelijkerwijs mogelijk zijn in het 
najaar hierover te congresseren. Nu het congres 
zelfs is vervroegd tot media september is een 
tweede discussieronde niet meer mogelijk. 

5. De voortzetting van de discussie wordt nu op 
het congres gehouden. Het hoofdbestuur meent dat 
de voorgestelde resoluties aansluiten op de al
gemene lijnen zoals deze uit de eerste discussie
ronde ncar voren zijn gekomen. Hieronder volgt nu 
een zeer beknopte samenvatting van de ingekomen 
antwoorden. 

Bezinning op de kenmerken van de partij 

Aan de discussie over dit hoofdstuk hebben enkele 

afdelingen niet deelgenomen, hetzij uit tijdnood het
zij omdat men tegen de vraagstelling bezwaar had 
of door niet goed uitkwam. 
Uit de gegeven antwoorden komen in nagenoeg gelijke 
verhouding vier hoofdkenmerken ncar voren t.w.: 
1. de radicale democratisering van de samenleving, 
2. het pragmatisme, 
3. het streven ncar systeemverandering, waarbij de 

democratisering als methodisch uitgangspunt zou 
moeten worden beschouwd, 

4. een mentcle instelling gekenmerkt door behoefte 
can voortdurende dialoog, dynamiek en kritische 
en relativerende houding ook ten opzichte van 
eigen mening. 

Sommige afdelingen (o.a. Den Haag en Leidschendam) 
hadden zo weinig behoefte can - wat gevreesd werd 
- een oeverloze discussie over kenmerken van de 
partij dot op de vraag niet werd ingegaan. Het 
goat voornamelijk om concrete veranderingen in ons 
staatsbestel, zo vindt men. 

Deze opvatting sluit can bij die van de velen die 
structuurveranderingen in de maatschappij als 
voornaamste doelstelling vooropstellen. 

Twee denkrichtingen 

Er lijken bij D'66 duidelijk twee denkrichtingen te 
onderkennen t.w.: 

1. zij die in een visie niet zijn geinteresseerd voor 
zover deze visie uit theoretische bespiegelingen 
voortvloeit en als visie hoogstens willen beschou
wen het concrete maatschappijbeeld zoals dot uit 
praktische programmapunten ncar voren komt, 

2. zij die de democratisering centraal stellen, 
structuurveranderingen in onze maatschappij voor
staan doch deze veranderingen alleen verwachten 
indien het komt tot een drastische herziening van 
de besluitvormingsprocessen in de meest algemene 
zin, dus ook binnen de partij zelf. 

De vraag ncar de inhoud van begrippen als radi
cale democratisering, pragmatisme enz. heeft ruime 
aandacht gekregen. 
Een groat aantal afdelingen stand zeer kritisch 
tegenover het gebruik van deze woorden zolang D'66 
er niet in slaagt hieraan praktisch politieke 
gestalte te geven. Tot een grondige analyse van 
de opvattingen van de partij op deze punten is het 
echter niet gekomen. 

Alle antwoorden komen neer op het uitspreken van 
de behoefte can maatschappelijke structuurverande
ringen, betere werking van de democratie, her
ziening van de besluitvormingsprocessen en ver
taling van deze wensen in een concreet program 
van actie. 

Het is opvallend dot de beantwoording van vragen 
uit deze paragraaf vrijwel niet in verband wordt 
gezien met vraagstelling in paragraaf B. Indien 
men bevestigend antwoordt op de vraag of men sa
menwerking met andere politieke groeperingen 
wenst, dan wordt we! algemeen de eis van overeen
stemming op staatsrechtelijke programmapunten als 
voorwaarde gesteld doch niet het bestaan van 
overeenkomsten op het stuk van de identiteit. 
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Zo zou men verwachten dot leden die D'66 een 
programmapartij achten en in geen andere visie 
zijn geinteresseerd dan die voortvloeit uit het 
eigen program de konsekwenties uit dit standpunt 
trekken en bij samenwerking met andere politieke 
groeperingen overeenstemming op programmapunten 
voldoende achten. Dit blijkt onvoldoende. 
Vraag 2 was derhalve wel ongelukkig gesteld -
men kan geen enkele partij een bestaansrecht 
ontzeggen - maar in zoverre relevant dot voor
standers van zuivere programpartijen zonder be
ginsel of ideologie bij de vraag naar eventuele 
politieke samenwerking de konsekwentie uit dit 
standpunt zouden moeten trekken. 

De vraag naar de invloed van wetenschap en 
techniek op de politieke besluitvorming werd 
dikwijls zeer summier afgedaan. De afdeling Amers
foort acht het een aardig onderwerp voor een 
proefschrift, doch kan er niets zinnigs over zeg
gen. Leiden acht dit punt van groat belong en 
dringt met klem aan op een aparte studie over dit 
onderwerp. Deze studie zou een hoge prioriteit 
moeten hebben. Veel afdelingen volstaan met de 
opmerkingen die hierop neerkomen: het gebruik van 
die wetenschap en techniek zal het probleem wel 
oplossen. 

Het hoofdbestuur acht dit de belangrijkste vraag 
uit de serie en misschien wel van het hele dis
cussiestuk. Juist op dit punt zou D'66 moeten 
komen met richtinggevende denkbeelden. 

Een inzender merkt hierover het volgende op: 
"Kenmerkend voor deze tijd is m.i. de anonimiteit 
van de macht. Wij worden in onze maatschappij geleid 
door een groot aantal naast elkaar werkende experts 
die maken dot men van een expertokratie kan spreken. 
Opvallend van deze situatie is dot er geen verant
woordelijke mensen meer aan te wijzen zijn. Het par
lement is goeddeels onmachtig wezenlijke koersver
anderingen aan te geven maar dot geldt ook voor 
de regering. Dit patroon dot kenmerkend is voor 
iedere moderne stoat betekent dot er weinig of 
geen ruimte is voor politiek,een activiteit die 
stoat en volt met de aanwezigheid van werkelijke 
alternatieven. Dot die er niet zijn moge 
blijken uit het feit dot welke regering een 
land ook heeft bepaalde algemene ont
wikkelinge~, als de toeneming van het aandeel van 
de overheid, onverminderd voortgaan. In de meeste 
landen betekent dit dot het parlement de took heeft 
enkele demokratische bijgeluiden te maken bij een 
goeddeels autonoom verlopend proces. Deze situatie 
heeft zeer ernstige kanten, omdat het leidt tot 
een wezenlijke vervreemding van de burger van het 
bestel waarin hij leeft. In een tijd waarin een bur
ger beter dan ooit is toegerust met de mogelijk
heden gebruik te maken van zijn demokratische 
rechten maakt de structuur het minder dan ooit 
mogelijk". 
De inzender meent de oplossing voor deze moeilijk
heid te moeten zoeken in de richting van het 
scheppen van mogelijkheden experts ter verant
woording te roepen. 

Het hoofdbeituur verwijst naar die gedeelten van 
de congresresoluties die handelen over participa
tie en technologie, en die een rechtstreeks ver
volg zijn op de hier opgeworpen problematiek. 

Externe verhoudingen 

Daargelaten dot misschien eerder algemene verkie-

16a 

zingen nodig zullen blijken te zijn, worden in elk 
geval in 1970 verkiezingen gehouden voor de pro
vinciale staten en voor de gemeenteraden. Dot 
betekent dot in 1969 voor deze voor D'66 zeer 
belangrijke verkiezingen de grondslag moet worden 
gelegd. Aan de urgentie van de in deze paragraaf 
gestelde vragen kon derhalve niet worden getwijfeld. 

Ten aanzien van elk der te houden verkiezingen 
moeten door D'66 politieke beslissingen worden ge
nomen die voor elk van deze verkiezingen verschil
lend kunnen zijn. De algemene ledenvergadering is 
momenteel het enige tot beslissen bevoegde orgaan 
vandaar dot het hoofdbestuur de vraagstelling 
heeft gespecificeerd naar de feitelijke mogelijk
heden die zich zouden kunnen voordoen in de hoop 
no de eerste ronden een duidelijke samenvatting 
te kunnen geven van de door de leden voorgestane 
taktie'<. 

Bij de beantwoording is afgezien om de politieke 
gevolgen van ingenomen standpunten in de over
wegingen te betrekken, Van enige overweging wordt 
zelfs in veel gevallen geen gewag gemaakt. Daar
enboven is bij de beantwoording de volgorde van 
het schema van het discussiestuk niet in acht 
genomen. 

Een aantal conclusies volt er toch wel te trekken. 
Vooreerst kan een afzonderlijke vraagstelling ten 
aanzien van provinciale statenverkiezingen achter
wege blijven nu de antwoorden hierop de landelijk 
voorgestelde gedragslijn volgen. Van de afdelingen 
die zich over de verkiezingen van gemeenteraden 
duidelijk hebben uitgesproken, spreken 20 afdelingen 
zich uit voor het deelnemen als zelfstandige partij 
aan deze verkiezingen en spreken zeven afdelingen 
zich daartegen uit. Slechts vier afdelingen spre
ken zich uit voor een eventueel samenwerkingsver
band met andere partijen. Een groat aantal afde
lingen stellen di t probleem afhankelijk van de 
plaatselijke sitvatie. Vrijwel alle afdelingen, 
die zich over de gemeenteraadsverkiezingen uit
spreken, wensen de beslissing over te laten aan 
de afdeling zelf. Een enkele afdeling voegt hier
aan toe: binnen de door het hoofdbestuur vast
gestelde richtlijnen. Een aantal afdelingen acht 
het steunen van een lijst Gemeentebelangen het 
enige bruikbare alternatief als een plaatselijke 
afdeling te klein is om zelfstandig aan de ver
kiezingen deel te nemen. Geen enkele afdeling 
vraagt zich of wat de politieke konsekwenties zou
den zijn indien een plaatselijke afdeling tot plaat
selijke politieke samenwerking zou besluiten en de 
ALV eenzel fde samenwerking landelijk zou afwijzen. 

Hoewel meestal niet werd vermeld hoeveel leden 
daadwerkelijk aan de discussies deelnamen en de 
juiste verhoudingen in de partij niet bekend zijn, 
wijzen de reacties op vraag B 3 uit dot de meningen 
in de partij hierover verdeeld lijken. De antwoorden 
tonen het volgende beeld: zestien afdelingen 
spreken zich uit voor als zelfstandige partij deel
nemen aan de verkiezingen, negen afdelingen zijn 
door te~en, vijf hebben geen uitgesproken mening. 
Ten aanzien van samenwerkingsverbanden blijken 
twaalf afdelingen voor een stembusakkoord en elf 
afdelingen tegen een dergelijk akkoord. Op een 
vijftal afdelingen no wensen voorstanders van een 
stembusakkoord hieraan voorwaarden te verbinden 
die samenhangen met door D'66 gewenste staat
kundige vernieuwingen. 

Van een streven naar een zgn. progressieve concen
tratie volt niets te bespeuren. Voor een mogelijke 



politieke samenwerking wordt praktisch alleen de 
politieke partij radicalen genoemd doch daaraan 
toegevoegd dat deze partij hiervoor vermoedelijk nog 
niet rijp is. 

De algemene gevolgtrekking die uit deze paragraaf 
valt op te maken is deze dat !eden van D'66 in 

:meerderheid een zelfstandige deelneming aan alle 
verkiezingen wensen en de meningen over een stem
busakkoord verdeeld zijn waarbij vrijwel alle voor
standers voor een dergelijk akkoord hi€raan voor
waarden verbinden waarvan de voornaamste zijn: 
overeenstemming over staatkundige vernieuwing uit 
ons programma. 

Staatsrecht 
Hierover kan met een korte opmerking worden vol
staan daar de discussie n.a.v. het verschijnen van 
de betreffende nota nu pas op gang kan komen. De 
opvattingen over de punten uit ons program op dit 
gebied !open uiteen van:"het sleutelen aan onze 
staatsrechtelijke paragraaf zou politieke zelf
moord zijn", tot: het is de vraag of D'66 zijn 
staatsrecht~lijke voorstellen we! voldoende heeft 
doordacht. 
We! wordt dit onderwerp door alle afdelingen van 
zeer groat belong geacht. 

§lotbeschouwing 
De antwoorden waren samenvattingen van gespreksbij
eenkomsten. Individuele inzenders hadden - door
dot zij alleen aan het woord waren - het voordeel 
een meer consistente beschouwing te kunnen produ
ceren. 

Congresreglernent 
(politieke en huishoudelijke vergadering) 

Vastgesteld door het bestuur, daartoe bevoegd 
krachtens art. 15 lid b van de statuten van D'66, 
in de vergadering van 1 augustus 1968. 

Artikel 1. 

Het Congres is een buitengewone algemene leden
vergadering van de vereniging Democraten '66 
(D'66) en wordt gehouden volgens de regels van 
dit reglement. 

Artikel 2. 

Het Congres wordt voorgezeten door de Congres
leiding, benoemd door het Bestuur van de ver
eniging D'66, hierna te noemen het Bestuur. 

Artikel 3. 

1. Alle beslissingen over de orde van het Congres 
en over geschillen tijdens het Congres worden 
aan de hand van dit reglement genomen door de 
Congresleiding; deze beslist eveneens in ge
vallen, waarin het reglement niet voorziet. 

2. De Beslissingen zijn bindend; er is geen be
roep tegen mogelijk. 

Artikel 4. 

Tot het Congres hebben toegang: 

De tijdig in gang gezette discussie en de grate 
response hebben het voordeel opgeleverd dat - nu 
het congres is vervroegd - tach algemene lijnen 
uit de opiniepeiling naar voren zijn gekomen die 
tot een gerichte uitwerking in congresresoluties 
konden leiden. 

De algemene conclusies uit deze discussie naar 
voren zijn gekomen, zijn n.l. deze: 

1. Het is de politieke doelstelling van D'66 te 
komen tot structuurveranderingen in onze maat
schappij, in het bijzonder op het gebied van het 
staatsrecht, en dit streven niet te beschouwen 
als een nieuwe ideologie maar te vertalen in een 
concreet actieprogram. 

2. Men wenst bij verkiezingen behoud van eigen 
identiteit. 

3. Ten aanzien van mogelijke samenwerking bij ver
kiezingen in de vorm van een stembusakkoord (an
dere vormen krijgen nauwelijks aandacht) zijn de 
meningen veideeld. 

t.a.v. gemeente~aadsverkiezingen 
hangt dit af van de plaatselijke situatie en dient 
de beslissing bij de afdelingen te liggen; 

t.a.v. prov. staten en Kamerverkiezingen 
achten bijna alle voorstanders van een stembusak
koord dit alleen wenselijk bij gebleken overeen
stemming over hoofdpunten van ons staatsrechtpro
gram. 

4. Van een behoefte aan een progressieve concen
tratie is niets gebleken. 

a) ieder die zich bij het congressecretariaat 
he eft aangemeld; 

b) genodigden van het Bestuur, waaronder ver
tegenwoordigers van de publiciteitsmedia. 

Artikel 5, 

Aan de discussie kunnen uitsluitend !eden deel
nemen, tenzij de Congresleiding anders besluit; 
deze heeft de bevoegdheid de spreektijd te ver
delen en te beperken. 

Artikel 6. 

Uitsluitend !eden van de vereniging D'66, die 
tenminste 18 jaar oud moeten zijn, hebben stem
recht. Elk stemhebbend lid kan een stem per 
stemming uitbrengen. 

Artikel 7. 

1. Door de algemene vergadering van het Congres 
wordt op voorstel van de Congresleiding een 
stemcommissie benoemd. 
Deze telt de uitgebrachte stemmen, beslist 
over de geldigheid daarvan en constateert de 
uitslag van de stemming. 

2. Beslissingen van de stemcommissie zijn bin
dend; er stoat geen beroep tegen open. 

Artikel 8, 

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; 
over zaken wordt ·gestemd op een door de Congres
leiding te bepalen wijze. Met een schriftelijke 
stemming wordt gelijkge!teld stemming door middel 
van een electrisch of mechanisch systeem. De 
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Congresleiding bepaalt de marge waarbinnen her
stemming nodig is. 

Ar+ikel 9. 

Besluiten van de algemene vergadering worden ge
nomen met een absolute meerderheid van geldig 
uitgebrachte stemmen, tenzij in dit reglement 
uitdrukkelijk enders wordt bepaald. 
Blanco stemmen worden niet meegerekend. 

Artikel 10. 

De discussie over wijzigingen - niet zijnde redac
tionele wijzigingen - van het politiek program en 
over de daarop ingediende amendementen, dient 
allereerst pleats te vinden in de tijdens het Con
gres te houden vergaderingen van door de Congres
leiding ingestelde secties. Aan elk van deze sec
ties worden een of meer onderwerpen van het poli
tiek program ter behandeling toegewezen. 

Artikel 11. 

Amendementen wijziging program 

1. Amendementen op het voorgestelde programwqz1g1ng
en - bedoeld in artikel 10 - dienen 
1° voorzien te zijn van naam en adres van de in

diener en zijn handtekening, 
2° ontvangen te zijn op het secretariaat te Am

sterdam uiterlijk op dinsdag 10 september 
1968, en 

3° in pricipe op een afdelingsvergadering be
sproken te zijn, maar in ieder geval voor 
"gezien" getekend te zijn door hetzij de voor
zitter hetzij de secretaris van een afdeling 
of werkgroep. 

2. Amendementen, die niet aan de voorwaarden 2 of 
3 voldoen, worden behandeld, indien toegelaten 
door de voorzitter van de betrokken sectie. Bij 
diens weigering kan de indiener de beslissing 
van de sectievergadering vragen. 

3. Over toelating van amendementen staande de sec
tievergadering ingediend, beslist de fungerend 
voorzitter van die sectie. 

Artikel 12. 

Amendementen redactiewijzigingen 

Amendementen op de voorgestelde redactionele cor
recties van het program worden uitsluitend in de 
algemene vergadering behandeld, maar dienen te 
voldoen aan de voorwaarden genoemd in art. 11 lid 
1 onder 1° en 2° en 3°. 

Artikel 13. 

Amendementen resoluties. 

Amendementen op de voorgestelde resoluties, ook 
indien deze in de vorm van een nieuwe resolutie 
worden gego+en, worden uitsluitend behandeld in 
de algemene vergadering, en dienen te voldoen aan 
de 3 voorwaarden, genoemd in art. 11 lid 1. 

Artikel 14. 

en 

Amendementen op het voorgestelde reglement be
stuursverkiezingen worden eveneens uitsluitend 
in de algemene vergadering behandeld, en dienen 
te voldoen aan de voorwaarden onder 10 en 2° van 
artikel 11 lid 1. 
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Artikel 15. 

1. Omtrent amendementen, die op grond van in de 
secties genomen besluiten aan de algemene ver
gadering zullen worden voorgelegd, rapporteren 
de sectievoorzitters aan de redactiecommissie, 
die door het Bestuur is ingesteld. 

2. Deze commissie onderzoekt de formulering van 
alle amendementen en vergelijkt deze met die 
van het politiek program, van de statuten en 
van andere amendementen; zij zal zonodig, met 
behoud van de strekking, de formuleringen van 
de amendementen met elkaar en met het overige 
dee! van het politiek program resp. met de 
statuten in overeenstemming brengen. 

Artikel 16. 

De Congresleiding benoemt de voorzitters van de 
sectievergaderingen. 

Artikel 17. 

1. In de sectievergaderingen bepaalt de voorzitter 
de orde en de wijze van behandeling van de aan 
de sectie ter behandeling toegewezen onderwerpen. 

2. De voorzitter geeft op door hem te bepalen wijze 
en tijd aan de in de sectievergadering aanwezige 
!eden de gelegenheid te beslissen of een amen
dement op het politiek program aan de algemene 
vergadering moet worden voorgelegd. Indien er 
gestemd wordt, bepaalt de voorzitter de wijze 
van stemming. 

3. Bij stemming beslist de absolute meerderheid van 
de op het moment der stemming in de sectiever
gadering aanwezige !eden. 

Artikel 18. 

De redactiecommissie en het bestuur hebben ook het 
recht gedurende het congres voorstellen en amende
menten aan de algemene vergadering voor te leggen. 

Artikel 19. 

Behandeling van de voorstellen en amendementen in 
de algemene vergadering geschiedt als volgt: 

1e. De voorsteller of een door hem aangewezen lid 
geeft een beknopte toelichting op zijn voorstel 
of amendement. 

2e. De Congresleiding is verplicht tenminste een 
tegenstander van het voorstel of amendement 
zijn standpunt te laten toelichten en is be
voegd ook andere !eden aan de discussie te !a
ten deelnemen. 

3e. Het Bestuur en/of de redactiecommissie kan, 
indien zij dit wenst, aan het Congres een ad
vies omtrent het voorstel of amendement geven. 

4e. De Congresleiding brengt in stemming eerst al
ternatieve voorstellen, daarna de amendementen 
in de volgorde bepaald door hun ingrijpendheid, 
daarna het - al dan niet geamendeerde - eind
voorstel. De algemene vergadering beslist bij 
absolute meerderheid van stemmen over aan
vaarding of verwerping van een amendement of 
voorstel. 
De resoluties gelden pas als aanvaard wanneer 
zij minimaal 2/3 van de geldig uitgebrachte 
stemmen op zich hebben verenigd. 



Verandering van het partijprograrnrna 

NAVO 
De art. 1 en 2 op blz. 28 en 29 worden vervangen 
door de volgende tekst: 

De Oost-West-verhouding 
1. Nederland zal het initiatief moeten nemen tot 
een goed voorbereide veiligheidsconferentie van 
landen aangesloten bij de NAVO en het Warschaupact 
en de overige Europese landen. Een dergelijk initia
tief zal in samenwerking met andere kleine Europese 
landen moeten worden ontwikkeld. Het doe! van deze 
conferentie zal uiteindelijk moeten zijn: te komen 
tot verdere politieke samenwerking en ontspanning 
in geheel Europa. 
Ter voorbereiding daarvan zal men zich in de begin
fase moeten bezighouden met de verbetering van de 
betrekkingen op het gebied van handel, wetenschap, 
kunst en toerisme en met het tot stand brengen van 
een gemeenschappelijke aanpak van de ontwikkelings
hulp. 

Toelichting: De tegenstellingen tussen Oost en 
West zijn lange tijd gesymboliseerd door militaire 
pecten. NAVO en Warschaupact zijn beide overblijf
selen van de oude spanningen, zoals die tijdens de 
koude oorlog in Europa heersten. Een beleid dot -
zoals het onze - gericht is op het verminderen 
van internationale spanningen, zal elke paging 
om NAVO en Warschaupact beide overbodig te maken 
met kracht steunen. De door de Tweede Kamer op 
13 februari 1968 aangenomen motie Visser-van der 
Stoel moet een van de richtsnoeren zijn bij de uit
voering van het ontspanningsbeleid. 

2. a) Nederland dient voorshands niet uit de NAVO 
te trP.den. 

Toelichting: Een uittreden van Nederland uit de 
NAVO zou belangrijke konsekwenties hebben voor de 
veiligheid van Europa, D'66 zal elke paging steu
nen om een sfeer te scheppen, waardoor de NAVO en 
het Warschaupact overbodig worden. 

b) D'66 meent dot op hoog niveau een soort "ont
spanningsorgaan" moet worden ingesteld, bijvoor
beeld onder leiding van een plv. secretaris
generaal. Dit ontspanningsorgaan wordt belast 
met het uitwerken en realiseren van de spannings
vermindering en het overleg, aangeduid in de 
punten 9, 12, 13 en 16 van het NAVO-rapport 
"Toekomstige taken van het bondgenootschap" van 
december 1967 (d6tente-management"). 

Een termijnkoppeling is hier op zijn pleats. Om de 
gedachten te bepalen stellen wij voor: 

- installing van dit ontspanningsorgaan uiterlijk 
juli 1969; 

- publikatie van de "detailed follow-up", als ge
genoemd in punt 16, ieder half jeer (dit hoeft 
niet te wachten op de installing van bovenge
noemd orgaan); 

- resultaten van een en onder zullen positief 
moeten zijn en eind 1970, begin 1971 medebepa
lend zijn voor de houding van D'66 ten aanzien 
van verdere deelname aan de NAVO. 

Toelichting: 
In genoemde punten stelt de NAVO-raad: 
1. dot de bondgenoten zullen streven ncar een 
verdere ontspanning in de Oost-West-betrekkingen. 
Vermindering van de spanning is niet het uitein
delijke doe!, maar een dee! van een langdurig 
proces, dot erop gericht is betere betrekkingen 
tot stand te brengen in Europa. Het uiteindelijke 
politieke doe! van het bondgenootschap is het 
bereiken van een rechtvaardige en blijvende vrede 
in Europa gebaseerd op de daartoe noodzakelijke 
veiligheidsgaranties; 
2. dot de bondgenoten een beleid zullen nastreven 
dot gericht is op een rechtvaardige en stabiele 
orde in Europa, het beeindigen van de verdeeldheid 
van Duitsland en de Europese veiligheid in het 
algemeen; 
3.dat de bondgenoten reeds bestaande studies over 
ontwapening en practische wapenbeheersing zullen 
uitbreiden. Deze vormen een weerslag van hun wil 
om een werkelijke ontspanning met het Oosten tot 
stand te brengen; 
4. dot de NAVO-ministers can de Read de opdracht 
hebben gegeven in de komende jaren te werken can 
een gedetailleerde uitwerking van bovengenoemde 
pl_a_nnen. 

c. De door ons land te voeren buitenlandse politiek 
zoals die in de punten 1 en 2 wordt geschetst, 
dient zoveel mogelijk gecotirdineerd te worden met 
de aktiviteiten van het in punt b. genoemde ont
spanningsorgaan. Daarnaast zal de Nederlandse 
politiek echter ook gericht moeten zijn op het be
vorderen van de ontspanning buiten de NAVO om. 

Zowel bilateraal als multilateraal dienen consul
toties en overleg met zoveel mogelijk Europese 
landen te worden geopend of voortgezet. In het 
bijzonder moet aandacht worden besteed can het 
overleg in de dusgenaamde Groep van Tien (Neder
land, Denemarken, Belgie, Oostenrijk, Zweden, 
Finland, Roemenie, Joegoslavie, Hongarije, Bulga
rije). 

d. Het is gewenst dot binnen de NAVO een groep 
tot stand komt van Europese landen die een meer 
autonome politiek voeren ten opzichte van de Ver
enigde Staten. De Nederlandse regering zal met 
de regeringen van andere Europese landen moeten 
goon praten teneinde tot een gezamenlijk stand
punt in deze te komen. 

e. D'66 meent dot al het nodige moet worden ge
daan opdat can de nationale parlementen een gro
tere inspraak in NAVO-aangelegenheden wordt ver
leend. 

Toelichting: 
Met name zou een regelmatig debet over de be
faamde "NAVO-verplichtingen" in de nationale 
parlementen uitermate gewenst zijn. Thans kunnen 
regeringen vee! te gemakkelijk een beroep doen op 
deze "verplichtingen" als het goat om (uitbrei
ding van) het defensieapparaat, terwijl over de 
card van die verplichtingen zelf geen discussie 
mogelijk is. De nationale parlementen zouden dar
halve zowel informatieve als consultatieve in
spraak moeten krijgen. Dit betekent meer openbaar-
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heiden de risico's daarvan zullen moeten worden 
aanvaard. 

f. D'66 meent dat de Nederlandse regering in 1969 
pressie moet uitoefenen op de overige Ianden van 
de NAVO om Portugal en Griekenland uit de NAVO te 
staten, als ze dan nog niet democratisch bestuurd 
worden. 

Toelichting: 
Met nome gezien het recente karakter van de mili
taire machtsovername in Griekenland dringt D'66 
er bij de Nederlandse regering op aan samen met 
onze bondgenoten in NAVO-verband een zodanige 
druk op het militaire regime in Athene uit te 
oefenen dat dit zal leiden tot herstel van de 
democratie in dat land. Griekenland onder mili
taire dictatuur past ons inziens niet in het 
NAVO-verband. De militaire voordelen van een ge
continueerd lidmaatschap van Griekenland van de 

NAVO wegen niet op tegen de enorme psychologische 
verzwakking van het democratische karakter van het 
bondgenootschap en de steun die het regime ontleent 
aan het lidmaatschap van de NAVO. 

3. Zolang een continueren van het Nederlandse lid
maatschap van de NAVO noodzakelijk wordt geacht dient 
de onvang en samenstelling van de Nederlandse strijd
krachten in de eerste plaats afgestemd te zijn op 
de overeengekomen taken en verplichtingen in bond
genootschappelijk verband. Een nodeloze uitbreiding 
van deze taken moet worden vermeden. Dit zal tot 
grotere specialisatie moeten leiden. 

Toelichting: 
Het is economisch niet doelmatig dat ons land zich 
blijft ric~ten op het in stand houden van een groot 
defensieapparaat. Evenals andere kleine NAVO-lan
den moet Nederland zich gaan specialiseren op 
taken die in defensief verband van belong zijn. 
Voor de marine zou dit neerkomen op gespeciali
seerde taken die op de Noordzee en in het Kanaal 
liggen, d.w.z. het openhouden van vitale zeever
bindingen. Specialisatie zal niet ten koste gaan 
van de defensieve kracht van de NAVO als in de 
kader bepaalde taken aan andere bondgenoten worden 
overgedragen. 

Aan de Assemble van NAVO-parlementariers en de 
nationale parlementen zullen gedocumenteerde 
ramingen betreffende de herziening van defensie
behoeften moeten worden verschaft opdat over het 
bovenstaande een gefundeerd oordeel kan worden ge
vormd. 

4. Het NAVO-lidmaatschap mag nooit verhinderen dat 
Nederland een bijdrage !evert aan de oplossing van 
internationale spanningen binnen het kader van de 
Verenigde Naties. Met name wordt hierbij gedacht 
aan het leveren van troepen voor een V.N.-vredes
macht. (Zie ook vredesstrategie 1c) 

Oost-West 
verhouding 
Art. 3 (pag. 29) dient vervangen te worden door: 

3. Nederland dient de DDR te erkennen. 
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Toelichting: Erkenning houdt op zichzelf geen 
enkele politieke waardering in maar opent de 

mogelijkheid tot contact en sluit volledige 
isolering uit. Overigens heeft de Nederland
se regering in 1950 het communistisch bewind 
in China erkend en ten aanzien van Grieken
land bij de wisseling van het regime in 1967 
de erkenning niet ingetrokken. Seide gevallen 
illustreren dat waardering van het politiek 
systeem geen doorslaggevende rol speelt bij 
de overwegingen voor erkenning. 

Voorts dient een nieuw artikel te worden ingelast: 

3a.Het vr1Je verkeer tussen de Duitse Bondsrepu
bliek en West-Berlijn dient te worden gewaar
borgd. 

Vredesstrategie 
(facultatief) 

De volgende twee artikelen worden toegevoegd aan 
het hoofdstuk "Bui tenlandse poli tiek". 

Vredesstrategie 

1. D'66 stelt zich op het standpunt dat vrede en 
veiligheid in de wereld niet meer uitsluitend 
wordt bevorderd door het in stand houden van 
militaire machten. 
D'66 meent daarom dat de dienstplicht miet 
slechts negatief moet warden aangewend - het 
gereed maken tot militaire verdediging en oor
lagsvaering - maar ook ppsitief voor de bevor
dering van de vrede moet worden benut. Een en 
onder zou moeten worden gerealiseerd door de 
instellins van een alternatieve dienstplicht, 
waarbij de dienstplichtigen naar geschiktheid 
en voorkeur worden ingedeeld naar de volgende 
mogelijkheden: 
a.de traditionele krijgsmacht, zolang en zover 

deze nog niet kan worden gemist; 
b.een ook buitenslands in te zetten rampen

dienst. Hierin dient te worden opgenomen de 
Bescherming Bevolking, die dus in haar tegen
woordige vorm dient te worden opgeheven; 

c.een vredesmacht (politietroepen) voor de 
Verenigde Naties, met een voor deze taak 
speciaal gerichte opleiding; 

d.uitzending in het kader van de ontwikkelings
hulp. 

2. D'66 is van mening dat op korte termijn een on
afhankelijk en wetenschappelijk interdiscipli
nair instituut voor vredesvraagstukken dient 
te worden opgericht dat als hoofdtaken zal 
hebben: 

a.het geven van zo breed mogelijke informatie 
aan alle bevolkingsgroepen over conflictsi
tuaties en vraagstukken die de wereldvrede 
betreffen; 

b.een periodieke rapportage gebaseerd op weten
schappelijk onderzoek over de actuele vraag
stukken op het terrein van de vrede, veilig
heid en ontspanning, gericht op de te ver
wachten ontwikkelingen en bedoeld als bouw
steen voor de buitenlandse politiek van de 
Nederlandse regering. 



Volkshuisvesting 
Het bestaande hoofdstuk "Woningbouw" (blz. 48) 
vervalt geheel en wordt vervangen door onder
staande tekst. 

Volkshuisvesting 
Het huisvestingsvraagstuk is na de tweede wereld
oorlog in ons land vele jaren vrij algemeen ge
zien als een in hoofdzaak kwantitatief probleem, 
waarvoor de oplossing gezocht moet worden in de 
bouw van een groot cantal woningen. Het beleid 
met betrekking tot de volkshuisvesting moet er e
venwel op gericht zijn de nog bestaande kwantita
tieve en kwalitatieve woningnood op te heffen en 
de kwaliteit van het woonmilieu te verbeteren. 

1. Teneinde de continuiteit van de productie in 
de bouwnijverheid te verzekeren is het nood
zakelijk dat de regering in samenwerking met 
het bedrijfsleven zo snel mogelijk komt tot 
een meerjarenplanning van de totale bouwac
tiviteiten en daarbij de financiering betrekt. 
Dit dient te geschieden in het kader van de 
door de partij voorgestane integrale ontwik
kelingsplanning, welke tevens een aantal doel
stellingen op het gebied van de ruimtelijke 
ordening omvat. In deze planning behoren zowel 
de nieuw te bouwen werken als de vervanging en 
stedebouwkundige sanering opgenomen te worden. 

2. Teneinde de bestaande kwantitatieve en kwali
tatieve woningnood te bestrijden is het nodig: 
a.de woningproductie zodaning te regelen dat 

in alle sectoren en regia's van de woning
markt een reserve van tenminste 2% is ver
kregen; 

b.de doorstroming te stimuleren, omdat de wo
ningnood voor een dee! wordt veroorzaakt 
door een onjuiste bezetting van de bestoan
woningvoorraad; 

c.de verbetering van bestaande woningen te 
bevorderen; 

d.de industri~le en e•perimentele bouw te be
vorderen; 

e.de krotopruiming en stadssanering in een 
snel tempo ter hand te nemen. 

3. a.Het huisvestingsbeleid van de overheid moet 
vooral ook aandacht schenken aan het woon
milieu omdat dit woonaspect buiten de indi
viduele invloedssfeer valt. Een nader be
studering van de factoren die het woonmi
lieu kwalitatief bepalen is gewenst. Het 
woonmilieu moet getoetst kunnen worden aan 
de hand van normen, die vergelijkbaar zijn 
met de kwaliteitseisen die gelden voor de 
woningen zel f. 

b.Belangrijke resultaten zijn te bereiken door 
het mogelijk maken van andere procedures ten 
aanzien van antwerp, uitvoering en financie
ring van stedelijke woningbouwprojecten. 
Hiertoe kunnen nieuwe vormen van samenwer
king tussen onderzoekers, stedebouwkundigen, 
architekten en bouwondernemers nodig zijn. 
Bovendien moet binnen een vastgesteld bud
get een vrijer uitgavenpatroon mogelijk 
zijn. 

Toelichting: De wijze waarop de individuele 
woning in het grotere geheel is ingepast is 
in belangrijke mate bepalend voor de kwali
teit van het wonen; een technisch volwaar
dige wooneenheid in een onvolwaardig woon
milieu vormt een slechte woongelegenheid. 

4. Nieuwe woonvormen zullen in de stedelijke ge
bieden bevredigender keuzemogelijkheden moeten 
bieden ten aanzien van woningtypen en woonmi
lieu. Het verdient aanbeveling door middel van 
periodieke onderzoekingen (b.v. door enquetes) 
een goed inzicht te verkrijgen in de behoeften 
aan de verschillende typen woningen en de wen
sen ten aanzien van het woonmilieu. 

5. Het huidige subsidiestelsel behoort herzien 
te worden. Hierbij dienen de volgende uit
gangspunten te gelden: 
a.de huur von een woning moet in eerste in

stantie kostendekkend zijn; de huur is dan 
afhankelijk van de bouwkosten en de prijs 
voor de bouwrijpe grond; 

b.de kosten, die voortvloeien uit de gemeen
schappelijke voorzieningen ten behoeve van de 
stedelijke infrastructuur en het woonmilieu 
komen in principe ten laste van de algemene 
middelen en mogen derhalve niet in de grond
prijzen doorberekend worden; 

c.wanneer het bouwen van goede woning~volgens 
deze methode leidt tot een huur die te hoog 
geacht moet worden voor de lagere inkomens
groepen, is een individuele huurbijslag voor 
de bewoner gewenst. 

Toelichting: Op deze wijze kan een stelsel ont
staan waarbij de huurder, als zijn inkomen dit 
mogelijk maakt, zelf de woonkosten moet opbren
gen die in de privesfeer liggen, terwijl de o
verheid de gemeenschappelijke voorzieningen 
bekostigt. In deze opzet zijn de huren conge
past aan de kwaliteit van de woning. De invoe
ring van individuele huursubsidies zal daarbij 
garanderen dat de subsidies beter dan thans 
ten goede komen aan huurders met !age inkomens. 
De bestaande subsidies per "woonobject" komen 
dan te vervallen. 

6. Het eigen woningbezit en het gemeenschappelijk 
bezit van woningen door de bewoners dient te 
worden bevorderd door hypotheekgaranties en 
door rentebijslagen voor minder-draagkrachtige 
bewoners. Van de bestaande mogelijkheid tot o
verdracht van woningwetwoningen aan de bewo
ners moeten de gemeenten en woningbouwcorpora
ties zoveel mogelijk gebruiken. 

7. Een liberalisatie van de huren kan bijdragen 
tot het afstemmen van de huren op de kwali
teiten van de huizen en tot het verkrijgen van 
gelijke huren voor gelijkwaardige woningen, 
terwijl hierdoor tevens de doorstroming wordt 
bevorderd. Huurliberalisatie is evenwel alleen 
aanvaardbaar in die gebieden wear een redelij
ke mate van evenwicht op de woningmarkt aanwe
zig is. Overwogen dient te worden de huren in 
de geliberaliseerde gebieden onder de werking 
van de Prijzenwet te brengen, waardoor het ge
vaar van een onverantwoorde huuropdrijving 
wordt verminderd. 
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8. De findnciering van de woningbouw behoort 
zo vee! mogelijk te geschieden rechtstreeks 
via de particuliere kapitaalmarkt; het aantal 
door de overheid te financieren woningen in de 
woningwetsector ken hierdoor geleidelijk be
perkt worden. 

Toelichting: Hierdoor zal, vooral op de lan
gere termijn gezien, een belangrijke verlich
ting van het overheidsbudget ontstaan aange
zien de financiering van de woningwetwoning
gen jaarlijks een van de grootste posten op 
de Rijksbegroting vormt (voor 1968 ruim 
f 2 mil jard). 

9. Het doelmatig bouwen en het streven ncar bouw
kostenverlaging meet gestimuleerd worden door: 
a.het bevorderen van normalisatie en meer al

gemene toepassing van de uniforme bouwvoor
schri ften; 

b.een goede regeling van de advies-, ontwerp 
en uitvoeringsbevoegdheden. 

10. Alle belastingen op onroerend geed, zeals 
grondbelasting, personele belasting, rioolbe
lasting straatbelasting, brandweerbelasting, 
registratierecht, baatbelasting en poldergel
den, behoren vervangen te worden door een be
lasting ncar de huidige waarde van de grond en 
het daarop gebouwde. De hiervoor benodigde 
jaarlijkse waardevaststelling dient tevens de 
basis te zijn voor de wettelijke toegestane 
onteigeningen in het belong van de volkshuis
vesting en voor openbare werken. 

Toelichting: Waardestijgingen van gronden en 
gebouwen, die voortkomen uit door de gemeen
schap bekostigde nieuwe voorzieningen, komen 
door deze belasting ncar verkoopwaarde auto
matisch gedeeltelijk weer ten goede can de 
gemeenschap. Grondspeculaties verliezen veel 
van hun aantrekkingskracht, terwijl onteige
ningsprocedures sneller kunnen worden afge
wikkeld. Invoering van een belasting op on
roerend geed hoeft overigens niet te beteke
nen een gelijk heffingspercentage voor alle 
objecten; een differentiatie zal mogelijk moe
tenblijven afhankelijk van de card van het be
laste object, b.v. in verband met waterveront
reiniging. 

In het hoofdstuk "Sociaal en economisch beleid" 
vervalt op blz. 23 program punt 9. 

lntegrale planning 
Een nieuw hoofdstuk wordt ingelast v66r "Techno
logische ontwikkeling" met onderstaande tekst: 

lntegrale planning 

De voortgaande maatschappelijke ontwikkeling vraagt 
om een grote mate van planning, waarbij een voort
durende keuze plaatsvindt van doeleinden en mid
delen op lange en middellange termijn. 

1. D'66 stoat integrale planning voor. Deze om
vat naast de economische en sociale sectoren ook 
het beleid inzake technologische ontwikkeling, 
onderwijs, ruimtelijke ordening en andere. Dit be-
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grip houdt tevens in dot bij de planning het beleid 
van de regionale en gemeentelijke overheden, het 
bedrijfsleven en andere maatschappelijke organi5a
ties wordt betrokken. 

2. De integrale planning meet taakstellend en coo~
dinerend zijn; 
a. taakstellend, d.w.z. meer dan een prognose van 
de toekomstige ontwikkeling; de plannen zullen de 
neerslag moeten zijn van een bewust gekozen beleid, 
en hun verwerkelijking zal moeten worden nage
streefd door alle betrokkenen 
b. coordinerend, d.w.z. dot de plannen tot in alle 
onderdelen op elkaar afgestemd worden. 

3. Binnen het kader van doelstellingen op lange 
termijn dienen ieder jeer concrete plannen voor de 
middellange termijn (vier tot zes jaar) te worden 
ingediend. Deze plannen behoren vergezeld te zijn 
van bijbehorende begrotingen (voortschrijdende 
planning en budgettering). 

4. De planning dient wear mogelijk te geschieden in 
EEG-verband en in samenwerking met andere naburige 
landen. 

5. De planning dient longs democratische weg tot 
stand te komen. De keuze van de doelstellingen en 
de planvoorbereiding zullen in een voortdurende 
dialoog en samenwerking met alle betrokkenen moe
ten worden bewerkstelligd. 
Voor de democratie is tevens van belong dat de 
voortschrijdende meerjarenplannen die jaarlijks can 
het parlement worden voorgelegd, van alternatieven 
zijn voorzien. 

Toelichting: t.a.v. alternatieven b.v. voor econo
mische plannen wordt gedacht can het aangeven van 
de vereisten voor en de gevolgen van twee of meer 
waarden van b.v. het groeipercentage van het natio
naal product, belastingpercentage, of dergelijke. 
Hierdoor wordt de democratie gediend; doordat de 
politieke oordeelsvorming ken worden gebaseerd op 
concrete voorstellen en daarmee verbonden kosten 
i.p.v. flP ongekwantificeerde wensen. 

6. De integrale planning stelt hoge organisatorische 
eisen. De organisatie van het overheidsapparaat op 
alle niveaus z~l in toenemende mate moeten worden 
ingesteld op de planningstaken. T.a.v. de centrale 
overheid zou dit kunnen geschieden door: 
a) de instelling van een staatssecretariaat voor 
de integrale planning onder de minister-president, 
voorzien van een staf voor de coordinatie van de 
planbureaus van de ministeries en voor de opstel
ling van het integrale plan; 
b) de instelling van een onafhankelijk rekeninsti
tuut, annex databank, ten behoeve van overheid, 
parlement en bedrijfsleven. Dit instituut ken wor
den gevormd uit het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek, het Centraal Planbureau en delen van de 
Rijksplanologische Dienst. 

In het hoofdstuk "Het Economisch Groeibeleid", 
blz. 20, dienen de artikelen 1 en 2a vervangen 
te worden door de volgende teksten: 

1. Het overheidsbeleid meet gericht zijn op het 
bevorderen van de economische groei op de lange 
termijn, waarbij de internationale aspecten mede in 
aanmerking genomen dienen te worden. Gezien de 
zeer hoge investeringen die nodig zullen zijn, zo
wel voor research en ontwikkeling, als om opti
maal gebruik te maken van de mogelijkheden welke 
de moderne technologie biedt, ken het zijn dot 



tijdelijk het bevorderen van investeringen voorrang 
moet hebben boven een vergroting van de consumptie. 
Het economisch groeibeleid zal mede gericht moeten 
zijn op schaalvergroting en modernisering van het 
Nederlands productieapparaat. Vee! aandacht zal 
vereist zijn voor de daarmee gepaard gaande ver
schuivingen op de arbeidsmarkt. Doe! van de ar
beidsmarktpolitiek moet zijn de beroepsbevolking 
de gelegenheid te geven zich aan die verschuiving
en aan te passen. Inschakeling van alle arbeids
krachten op een voor hun capaciteiten optimale 
plaats, en volledige werkgelegenheid zijn funda
mentele doelstellingen van het sociaal-economisch 
beleid. 

2a. Het in overleg met het bedrijfsleven ontwikke
len van een toekomstvisie; het stimuleren van het 
onderzoek naar nieuwe producten en nieuwe produc
tietechnieken; het stimuleren en coordineren van 
nieuwe samenwe~kingsverbanden in het bedrijfs
leven; het bevorderen van de infrastructuur en 
het aanpassen van het onderwijs aan de nieuwe be
hoeften. 

In hoofdstuk "Het Economisch Groeibeleid", dient 
op blz. 21 art. 3 te vervallen. 

Technologie 
Een nieuw hoofdstuk wordt ingelast v66r "Sociaal 
en Economisch beleid" met onderstaande tekst: 

Technologische ontwikkeling 

Door de technologische ontwikkeling wordt het mo
gelijk rationeler te produceren,het producten -
en dienstenpakket te vergroten en/of bestaande 
producten en diensten te verbeteren. Voor Neder
land, dot voor zijn nationele inkomen praktisch 
geheel is aangewezen op het toevoegen van waarde 
aan uit andere landen geimporteerde materialen en 
op het verlenen van diensten, is de betekenis van 
de technologie voor zijn economisch welzijn van 
bijzonder groot belong. 

1. Nederland zal zich in de toekomst vooral moe
ten toeleggen op vormen van productie en 
dienstverlening die een grate mate van kennis 
en geschooldheid vereisen. Ook volt een ver
schuiving in de werkgelegenheid te verwachten 
van industrie naar dienstensector. Het onder
wijs en de vorming zullen zich voortdurend aan 
deze ontwikkeling moeten aanpassen, met name 
ook door verhoging van het algemene opleidings
niveau. 

2. Een ministerie voor technologie dient te worden 
opgericht. Tot de taak van dit ministerie zal 
behoren: 
a-het stimuleren van samenwerking en fusies in 

het bedrijfsleven, b.v. door middel van pre
mies, teneinde een volledige modernisering 
van de zo ontstane grotere eenheden te verge
makkeli j ken; 

b-het doorlichten van niet florerende bedrijfs
takken en zonodig het bevorderen van de in
veering van rentabiliteitsverhogende tech
nieken; 

c-het investeren van overheidsgelden in met 
grote zorg gekozen en v.oor de toekomst vita-

le research- en ontwikkelingprojecten; 
d-het begeleiden en stimuleren van de noodza

kelijke omschakeling van arbeidskrachten 
(om-, bij- en herscholing ,vorming en voor
lichting). 

Toelichting: Daar vrijwel alle EEG-landen nu be
schikken over een ministerie van technologie, is 
het ook voor ons noodzakelijk, dot een dergelijk 
ministerie als volwaardige onderhandelingspart
ner kan optreden. Het is onjuist de verantwoor
delijkheid voor de toekomstige technologische 
ontwikkeling bijna uitsluitend over te laten aan 
enkele grate concerns. 

3. Overheid en bedrijfsleven moeten zich samen 
richten op bevordering van wetenschapsbeoefe
ning en verbetering van het technisch kunnen. 
Doorstroming van laboratoriumresultaten van 
en naar de industria en coordinatie van onder
zoekingen vereisen meer zorg. 

4. D~ technologische ontwikkeling dient in inter
nationaal verband te worden aangepakt, waarbij 
nauwe samenwerking met EEG-landen voor de hand 
ligt. De opbouw van een grate en zo homogeen 
mogelijke markt is een vereiste voor technolo
gische expansie. 

5. Belangrijke besparingen kunnen in de overheids
uitgaven worden gevonden door een meer uitge
breide toepassing van de automatisering. Het 
ministerie van technologie zal verantwoordelijk 
zijn voor de centrale bestudering van de vraag
stukken en de gevolgen van de administratieve 
automatisezing en bestuurlijke informatiever
werking ten behoevevan de overheid en voor het 
beleid terzake. 

6. Dit ministerie zal de tot standkoming moeten 
bevorderen van regionale informatiecentrales 
(computercentra) die, verbonden met elkaar en 
met centrale informatieverwerkende apparatuur, 
in de behoeften van de regionale overheid en 
het bedrijfsleven voorzien. 

7. Voor de integratie van de automatisering in 
onze samenleving moet een meerjarenplan wor
den opgesteld dot moet worden opgenomen in de 
integrale planning. 

In het hoofdstuk "Sociaal en economisch beleid" 
dienen op blz. 21 en 22 artikel 5 en op blz. 23 
artikel 8 te vervallen. 

Ondernemingsrecht 
De ondertitit~l "Ondernemingsleiding en kapi
taalverschaffers" op blz. 27 en de artikelen 
31-35 worden vervangen door de onderstaande 
tekst: 

Ondernemingsrecht 
Internationaal wordt getracht tot een harmonise
tie van nationale rechtsregels inzake vennootschap
pen te komen. De herziening van het ondernemings
recht in Nederland dient hierop te worden afge
stemd. 
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1. De plicht tot publicatie van jaarstukken dient 
te worden uitgebreid tot de grotere besloten 
vennootschappen. De jaarresultaten dienen bin
nen drie maanden no afloop van het boekjaar in 
de vorm van voorlopige cijfers te worden be
kend gemaakt. Voor de publicatie van de eigen
lijke jaarstukken kan dan een termijn van ten 
hoogste zes maanden gelden. 

Toelichting: Het goat bij de openheid van de 
onderneming niet aileen om de financiele toe
stand en resultaten, en om de relaties tussen 
onderneming en eigenaren zoals dit in aande
lenbezit tot uiting komt, doch ook om het in
zicht geven in een bepaalde belangensfeer en 
machtspasitie welke met de verslaggevende on
derneming verbonden zouden kunnen zijn. Men 
denke aan de beheersing van een onderneming 
door middel van prioriteitsaandelen en oli
garchische clausules. Het verdient aanbeve
ling te overwegen of de voorschriften omtrent 
verplichte publicatie van machtsposities met 
het oog hierop kunnen worden uitgebreid. 

Als kan worden aangetoond dot de publicatie
plicht, ook internationaal, een belangrijk 
concurrentienadeel inhoudt, geldt de verplich
ting de jaarstukken aan de personeelsvertegen
woordiging t~ overleggen. 

. 
2. De door de Commissie Verdam voorgestane wet-

telijke regeling tot verscherping van de aan 
de inrichting van jaarstukken te stellen ei
sen worden onderschreven. 

3. Bepleit wordt het instellen van een Vennoot
schapskamer, die belast wordt met het toe
zicht op de naleving van de wettelijke voor
schriften betreffende de jaarverslaggeving en 
met de uitvoering van enquetes naar het in on-

... 
dernemingen gevoerde beleid. 

Toelichting: Aan een administratief orgaan als 
de Venn·ootschapskamer wordt de voorkeur gege
ven boven een rechterlijk college als Onderne
mingskamer. 

4. Aan iedere natuurlijke of rechtspersoon komt 
in het beginsel het recht toe om de Vennoot
schapskamer te verzoeken een enquete in te 
stellen naar het financiele en sociale beleid 
van een onderneming. No het bestuur, de road 
van commissarissen en de personeelsvertegen
woordiging van de betrokken onderneming te 
hebben gehoord beslist de Vennootschapskamer -
die overigens ook ambtshalve een onderzoek kan 
instellen - terzake van het al dan niet uit
voeren van de enquete. 

Toelichting: Het enqueterecht dient te gelden 
ten aanzien van alle ondernemingen die in zo
danige rechtsvorm worden gedreven, dot de be
stuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn 
voor de schulden van de onderneming en voorts 
voor ondernemingen waarin deze aansprakelijk
heid wel bestaat, maar het aantal werknemers 
een bepaalde grens overschrijdt. 

5. Er dient een wettelijke regeling te komen wel
ke zich keert tegen het gebruik van voorweten
schap door het bestuur en de commissarissen 
van een open naamloze vennootschap. 

6. Bepalingen ter regeling van de certificering 
van aandelen zijn gewenst. Certificaathouders 
moeten worden toegelaten tot de algemene ver
gadering van aandeelho~ders en moeten - op 
gelijke voet met de aandeelhouders- de be
voegdheid hebben een dergelijke vergadering 
bijeen te roepen. 

Redactionele wijzigingen van het programma 
Oude tekst 

Staatsrecht (pag. 3) 
3. Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer dient 

een vorm van districtenstelsel te worden inge
voerd. Op korte termijn moet een staatscommis
sie worden ingesteld ter bestudering van het 
stelsel en tot voorbereiding en wijziging van 
de Kieswet en de Grondwet. 

7a.een hogere honorering; 
Toelichting: 

Het ambt van volksvertegenwoordiger verdient 
aanzienlijk hogere honorering. 
Deze versterkt zijn onafhankelijkheid en biedt 
de mogelijkheid dot de afgevaardigde zijtJ werk 
opvat als een volledige dagtaak. 
Verdubbeling van de huidige honorering is 
wenselijk. 

Sociaal en economisch beleid (pag. 20) 
Inleiding: (tweede zin): 
Hierbij moet evenwel o~k aan andere zaken die het 
welzijn bepalen (bijv. meer vrije tijd i.p.v. meer 
inkomen) een ruime pleats worden toegemeten. 
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Nieuwe tekst 

Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer dient een 
vorm van districtenstelsel te worden ingevoerd. 
Tweede zin yervalt. 

Vervalt. 

Vervalt. 

De volksvertegenwoordiger behoort zijn werk als een 
volledige dagtaak op te vatten. 

Vervalt. 

Hierbij moet evenwel ook aan andere zaken die het 
welzijn bepalen (bijv. een behoorlijk leefklimaat) 
een ruime pleats worden toegemeten. 



- de zekerheid heeft van een welvaartsvast minimum 
loon, ongeacht zijn capaciteit; 

Economisch groeibeleid (pag. 20) 
2. (zesde regel) ••••• van goederen en diensten 

mogelijk zijn. 

4. In het kader van het economisch groeibeleid 
moeten fiscale en maatschappelijke maatregelen 
opgenomen worden zodat ook de vrouw in het 
productieproces kan worden opgenomen, 

Overheidsdeelneming (pag. 23) 

11. Om redenen van territoriale, kostentechnische, 
behoeftentypische of sociale aard kan over
heidsdeelneming gewenst zijn. 

12. Toelichting. 
Vanaf derde zin: Zo zou men b.v. kunnen stel
len •••••••••• noodzakelijke fusie door te 
voeren. 

Fiscale politiek (pag. 24) 
18. belastingvrije voet van f 75.000,- ••••• 

19. vrijstelling van verkrijging tot f 100.000,
••••• en tot f 2.000,- per jaar 

Sociale politiek (pag. 26) 
24. De voorgenomen wettelijke verzekering tegen 

zware geneeskundige risico's dient met de 
wettelijke ziekenfondsverzekering in een al
gemene volksverzekering te worden omgezet. 

Een eigen risico in enigerlei vorm voor mensen 
die aangesloten zijn bij ziekenfondsen dient te 
worden ingevoerd, rekening houdend met inkomen 
en gezinsgrootte. 

Een verplichte ziekenfondsverzekering voor 
zelfstandigen dient niet te worden ingevoerd. 

Buitenlandse politiek (pag. 28) 
Inleiding; 
Het centrale thema dat de Nederlandse buitenlandse 
politiek dient te beheersen is: de Nederlandse bij
drage aan de intensivering van de internationale 
samenwerking en de vermindering van de internatio
nale spanningen in de wereld. 

D'66 stelt zich voor een buitenlands beleid te be
vorderen dat gericht is op het doorbreken van ver
ouderde ideologische uitgangspunten en denkpatro
nen. De mogelijkheden om tot een betere samenwer
king en een vermindering van de spanningen te ko
men liggen voornamelijk op de volgende terreinen: 

De Oost-West verhouding (pag. 28) 
5. De kwestie-Vietnam vormt op het ogenblik de 

grootste bedreiging van de internationale vrede 
en veiligheid. De door beide zijden gehanteerde 
middelen tot oplossing van het conflict schie
ten hun doe! voorbij. De ook door de Amerikaanse 
regering nagestreefde onderhandelingen zonder 
voorwaarden vooraf zouden worden gediend door: 

- de zekerheid heeft van een welvaartsvast minimum 
inkomen, ongeacht zijn capaciteit; 

van goederen en diensten aanwezig zijn. 

In het kader van het economisch groeibeleid moeten 
fiscale en maatschappelijke maatregelen genomen 
worden, zodat ook een vrouw met gezinsverantwoor
delijkheid, zo zij dit wenst, in het productieproces 
een pleats kan vinden. 

Overheidsdeelneming kan gewenst zijn om een of meer 
van de volgende redenen: 
a) regionaal structuurbeleid; 
b) stimulering van nieuwe industrieen; 
c) onrendabele productie van algemeen belong; 
d) sociale redenen. 

Vervalt (is - althans in belangrijke mate - gebeurd) 

•••• belastingvrije voet van f 80.000,- •••• (in
flatiecorrectie) 

•••• vrijstelling van verkrijging tot f 110.000,
••••• en tot f 2.500,- per jaar ••••• (inflatie
correctie). 

De algemene verzekering tegen bijzondere ziektekos
ten dient met de ziekenfondsenverzekering in een 
algemene volksverzekering te worden omgezet. 

Een eigen risico in enigerlei vorm dient te worden 
ingevoerd, rekening houdend met inkomen en gezins
grootte. 

Vervalt (was in tweede en derde druk reeds verval
len wegens strijdigheid met de eerste zin). 

Het centrale thema dat de Nederlandse buitenlandse 
politiek dient te beheersen is: de intensivering 
van de internationale samenwerking en de verminde
ring van de internationale spanningen. 

D'66 wenst een buitenlands beleid dat gericht is 
op het doorbreken van verouderde ideologische uit
gangspunten en denkpatronen. De mogelijkheden om 
tot een be,ere samenwerking en tot ontspanning te 
komen liggen voornamelijk op de volgende terreinen: 

De kwestie-Vietnam vormt op het ogenblik een van 
de grootste bedreigingen van de internationale 
vrede en veiligheid. Vredesoverleg kan worden ge
diend door: •••• 
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Tweede alinea: 
Nederland zal een initiatief moeten ••••• 

Ontwikkelingshulp (pag. 31) 
10. Nederland moet zijn bijdrage aan de ontwikke

lingshulp tot ca. 900 miljoen gulden verho
gen. Continuiteit ••••• 

Toelichting: (9de regel) 
De bijdrage van Nederland ••••• 
••• het nationale inkomen). 

landbouw (pag. 35) 
5. Toelichting: (6de regel) 

Daarbij zal worden onderzocht of de huidige af
vloeiingsregelingen geheel aan hun doe! beant
woorden. 

(4de regel van onderen) 
•••• voeren die afgestemd is op de behoefte en 
kwaliteiten van de consument; 

Onderwijs en wetenschap (pag. 38) 
5. De pas opgerichte Stichting voor Onderzoek 

6. Invoering van de Mammoetwet op de kortste 
termijn die technisch mogelijk is. 

Cultuur (pag. 42) 
3. De huidige toneelconstellatie dient te worden 

afgeschaft en vervangen door een systeem op 
geheel andere basis, gekoppeld aan een gewijzigd 
subsidiesysteem, waardoor enkele regionale 
theaters met vaste aan de theaters verbonden 
beleids- en speelkernen een onafhankelijk reper
toirebeleid kunnen voeren. 

Verkeer (pag. 46) 
2. (tweede zin) 

•••• en het instellen van langparkeerverboden 
dienen als belangrijkste maatregelen. 

(laatste zin) 
Voor het autoverkeer dienen in samenwerking 
tussen plaatselijke overheid en particulieren 
rendabele langparkeergelegenheden te worden 
gesticht. 

4. (tweede rege~ van onderen) 
•••• verkeersdeelnemers worden toegepast, •••• 

Zonodig zal Nederland een initiatief moeten •••• 

Nederland moet zijn bijdrage aan de ontwikkelings
hulp bepalen op basis van de reele bestedingsmo
gelijkheden van de ontwikkelingslanden. Deze kun
nen per jaar worden vastgesteld door een inter
nationale organisatie, b.v. de Wereldbank, die 
eveneens een verdeelsleutel over de rijke landen 
dient te maken. Continuiteit •••• 

Rest van de toelichting vervalt. 

Vervalt 

•••• voeren die afgestemd is op de behoeften en 
kwaliteitseisen van de consument; 

De Stichting voor Onderzoek ••••• 

Vervalt (is ingevoerd per 1.8.68). 

De huidige ontwikkeling van het toneelbestel dient 
duidelijk en positief gestimuleerd; met name zal 
zo spoedig mcgelijk een begin gemaakt moeten worden 
met: 
a) het activeren van de verticale publiekspreiding 

en publiekvorming, 
en 

b) de uitbreiding van het aantal werkelijk regia~ 
~ale theaters met daaraan verbonden vaste be
leids- en speelkernen die een onafhankelijk 
repertoirebeleid kunnen voeren. 

•••• en het instellen, wear nodig, van parkeerver
boden in door het openbaar vervoer gebruikte stra
ten dienen als belangrijkste maatregelen. 

Vervalt hier, maar wordt toegevoegd als laatste 
aan art. 4. 

verkeersdeelnemers moeten worden toegepast, 

U wordt vriendelijk verzocht na het congres aile stuk
ken over de zaken die op het congres zijn behandeld op 
te sturen naar het secretariaat op de Keizersgracht in 
Amsterdam. Het congressecretariaat in Den Haag be
staat dan niet meer. 
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Huishoudelijk reglernent 
verkiezing van het hoofdbestuur 

De algemene vergadering van D'66 te Leiden bijeen: 

Overwegende: 

dot voor het einde van 1968 de statuten van D'66 
zullen worden herzien, en dot dan een algemeen 
huishoudelijk reglement op basis van de nieuwe 
statuten en de besluiten van Helmond zal worden 
vastgesteld; 

dot art 11 lid b van de huidige statuten voor
schrijft dot ten minste eenmaal per verenigings
jaar een bestuursverkiezing zal worden gehouden, 
waarbij tenminste de helft van de zittende bestuurs
leden aftreedt; 

dot voorts art 11 van de huidige statuten voor
schrijft dot de algemene vergadering het bestuur 
rechtstreeks kiest, op een nader bij huishoudelijk 
reglement te bepalen manier; 

dot - ten behoeve van het verkiezen van de dit 
verenigingsjaar aftredende helft van het hoofdbe
stuur - een huishoudelijk reglement voor die ver
kiezing nodig is; 

besluit vast te stellen het navolgende 

huishoudelijk reglement hoofdbestuurs
verkiezingen: 

artikel 1. De gelegenheid tot kandidaatstelling 
vangt aan onmiddellijk no de aankondi
ging van de datum van de ALV en eindigt 
een week v66r genoemde datum. 
Kandidaten dienen te worden opgegeven 
c.q. kunnen zichzelf opgeven aan het 
landelijk secretariaat. 
De kandidaatstelling dient vergezeld 
te goon van het ondertekende formulier 
als bedoeld in artikel 17 van de sta
tuten, dot verkrijgbaar is op het lan
delijk secretariaat. 

artikel 2. Bij de kandidaatstelling stelt iedere 
kandidaat op door het hoofdbestuur 
te verstrekken formulieren de volgen
de persoonlijke gegevens ter bekend
making aan de !eden beschikbaar: 

(a) personalia; 
(b) gegevens omtrent lidmaat

schap en functies binnen 
de partij. 

Het hoofdbestuur zorgt ervoor dot een 
zakelijke samenvatting van deze gegevens 
tijdig voor de vergadering ter beschik
king van alle !eden wordt gesteld. 

artikel 3. Het lidmaatschap van het hoofdbestuur 
is niet verenigbaar met enige andere 
partijfunctie. 
Functies in werkgroepen gelden niet als 
partijfuncties in de zin van dit artikel. 

artikel 4. Wanneer mechanisch (per voto-meter) ge
stemd wordt, worden die kandidaten be
noemd verklaard die het grootste aantal 
stemmen op zich verenigen. 

De stemming geschiedt dan als volgt: 
1. Alle !eden ontvangen een lijst waarop 

vermeld staan alle kandidaten in al
fabetische volgorde. 

2. De voorzitter roept deze nomen in 
die volgorde of en doet de percen
tages stemmen op de kandidaten uit
gebracht vaststellen. 

3. Het aantal kandidaten dot gelijk is 
aan de te vervullen plaatsen en dot 
de hoogste percentages heeft ge
haald geldt als gekozen. 

4. Zijn er kandidaten met een gelijk per-

centage stemmen op de laagste 
te vervullen pleats, dan wordt 
tussen deze kandidaten overge
stemd. 

artikel 5. Als niet mechanisch gestemd wordt 
geschiedt de stemming als volgt: 
1. Alle !eden ontvangen een lijst 

waarop vermeld staan alle kan
didaten in alfabetische volg
orde. 

2. Alle !eden strepen op deze lijst 
het aantal nomen aan gelijk aan 
het aantal te vervullen pleat
sen. 

3. De lijsten worden bij de stem
commissie ingeleverd en geteld, 
waarna deze de stemmen telt. 

4. Als bestuursleden worden benoemd 
verklaard degenen die het groot
ste aantal stemmen hebben. 

5. Zijn er meer of minder stemmen uit
gebracht op een stembiljet dan er 
te vervullen plaatsen zijn, dan is 
een dergelijk biljet ongeldig. 

6. Zijn er kandidaten met een gelijk 
aantal stemmen, dan beslist het 
lot, tenzij het congres herstem
ming wenst. Het lot wordt door de 
stemcommissie getrokken ten over
staan van het congres. 

23 
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Een fractie 
Zwol se gemeenteraadsfractie 

een jaar aan het werk 

die wat te zeggen heeft 
door J. Kraai jer 

Zou D'66 een kans maken bij de tus
sentijdse gemeenteraadsverkiezing, 
die jn Zwolle noodzakelijk werd door 
de annexatie van Zwollerkerspel ? 
Deze vraag hield in het voorjaar van 
1967 vele D'66-ers bezig. Wij horen 
Hans van Mierlo nog zeggen: "Mee
doen, mits er een redelijke kans op 
succes is". 
We weten het nu allemaal, succes is 
niet uitgebleven. D'66 veroverde drie 
zetels en die fraktie (de eerste van 
D'66 in ons land) moest op het vlak 
van de gemeentepolitiek waar maken 
wat politiek geinteresseerd Zwolle 
verwachtte. 
"Die start is ons meegevallen", ver
telde fraktievoorzitter B. Hekkert vlak 
voor liet begin van een fraktievergade
ring die wij meemaakten. "Th: had ge
dacht dat er meer geknokt zou moeten 
worden. Wij zijn echter goed ontvan
gen en er is een bijzonder prettige 
verstandhouding gegroeid. Wij probe
ren ons ook steeds zo goed mogelijk 
voor te bereiden. Dat valt voor een 
driemans-fraktie niet mee, vandaar 
dat buiten de raadzaal onze fraktie zes 
!eden telt, terwijl we bovendien een 
werkgroep gemeentepolitiek hebben. 
Tot de fraktie rekenen wij namelijk 
ook de drie opvolgende kandidaten. 
Elk van deze zes beheerst een deel 
van het gemeentelijk werkterrein". 
De heer Hekkert maakt er geen ge
heim van dat er heel wat vast zit aan 
het gemeenteraadswerk, tenminste 
voor wie zijn zaakjes wil kennen en 
weten waarover hij het heeft. Vriend 
en vijand - als deze er mocht zijn -
zullen het er echter over eens zijn, 
dat het daaraan niet mankeert. 

Voorbereiden 
Het goed voorbereiden is stellig van 
invloed geweest op het feit dat de frak
tie al spoedig is geaccepteerd. D'66 
heeft wat te zeggen, heeft niet aileen 
kritiek maar probeert ook wegen aan 
te geven om een situatie te verande
ren. Zoiets vergt natuurlijk tijd. 
Maanden en maanden is gewerkt aan 
een beknopte nota over de mogelijke 
overdracht van het gemeentelijk elek
triciteitsbedrijf aan de IJsselcentrale 
NV. Er ligt dan ook een lijvig dossier 
aan het rapport ten grondslag. De 
vraag is door de annexatie aktueel ge
worden. Voormalig Zwollerkerspel 
ressorteert namelijk onder de IJssel
centrale en het is dus de vraag of dit 

gebied door het gemeentelijk bedrijf 
inoet worden overgenomen, of dat 
misschien beter het gemeentelijk be
drijf kan worden verkocht aan de IJs
selcentrale, die geheel Overij ssel 
plus een deel van Drenthe en de Gel
derse Achterhoek van elektriciteit 
voorziet. 
Op het ogenblik wordt gewerkt aan een 
rapport over de bejaardenhuisvesting, 
op welk terrein in Zwolle nog veel 
moet gebeuren. Ook een nota over de 
woningbouw ("we zijn niet zo gelukkig 
met de huidige gang van zaken") is in 
voorbereiding en hetzelfde geldt het 
plaatselijk vervoer. 
Dit voorjaar nam D'66 ook het initia
tief om belanghebbenden bij elkaar te 
trommelen om de mogelijkheden van 
een plaatselijk radiostation te bekij
ken. Aktiviteiten genoeg dus, tijd te
kort. "Wij zijn nagenoeg elke avond in 
touw, want ook het contact met de kie
zers vergt veel tijd. Als ons iets is 
tegengevallen dan is het dat wel. Daar
op hebben wij ons allemaal verkeken. 
Op het wekelijks spreekuur van de 
fraktie komen wel mensen, maar toch 
echt niet veel. Veel meer mensen ko
men gewoon bij onze men sen thuis. 
Bovendien trachten wij zove'el moge
lijk present te zijn als er iets aan de 
hand is". 

Succes 
Een leuk succes was de vorige maand 
het in leven roepen van een commis
sie beroepschriften, waardoor men
sen die in beroep komen tegen een be
slissing van het college niet aileen te 
maken krijgen met de deskundigen, 
die in een eerder stadium burgemees
ter en wethouders in afwijzende zin 
adviseerden. Voor instelling van een 
dergelijke commissie heeft de fraktie 
bij herhaling gepleit. 
Niet al het werk van de gemeenteraad 
komt in de openbaarheid. Veel gebeurt 
in commissies. Toch is de publieke 
belangstelling voor het gemeenteraads
werk in Zwolle de laatste tijd sterk 
gestegen. De publieke tribune is vaak 
te klein. De openheid valt hier echt 
mee, het is in vele gemeenten slech
ter. De voorlichting is ook beter ge
worden, zowel vanuit het gemeentebe
stuur als vanuit de politieke partijen. 
De argumentatie van raadsvoorstellen 
is zeer uitvoerig. Wat de voorlichting 
verder betreft: het huis-aan-huis ver
spreiden van een folder in de vorm 

van een gulden met een in leesbare 
tekst en in grafiekjes gestelde samen
vatting van de gemeentebegroting was 
bijvoorbeeld een leuk initiatief. 
Ook die voorlichtingsavond voor de 
wijk Assendorp in verband met een 
drastische wijziging van dat stadsdeel 
was van groot nut, temeer daar er 
werkgroepen uit te voorschijn kwa
men, die de zaak van alle kanten be
kijken op een moment dat het gemeen
tebestuur nog rekening kan houden met 
suggesties. "Kijk, daar moeten wij 
naar toe, vanuit die geest moet ge
werkt worden", zegt de heer Hekkert 
tevreden. 
De Zwolse fraktie (B. Hekkert, M. 
Kofflard en M. Edelein - de laatste 
volgde een maand geleden mr. E. D. 
Eijken op die om studieredenen moest 
bedanken - ~n de drie opvolgende kan
didaten Nanda Wielinga-Nes, W. Stok
kink en mr. G. Smits) gaat vol ver
trouwen verder : "Als er nu verkiezin
gen werden gehouden, kwamen we vast 
sterker uit de bus . . . ! " 

0'66 heeft leden nodig, 

erg hard nodig 

Secretariaat D'66, Keizersgracht576, 
Amsterdam-C, telefoon 020-226996. 
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Niet 
''alles voor de arrebeier'' 
Louis Sinner 

Aan de buiten-parlementair heeftD'66 
acht maanden lang beloofd dat zij dui
delijkheid in de vaderlandse politick 
zou brengen. En wat is daar·helemaal 
van terecht gekomen! 
Nu lijken de mogelijkheden altijd gro
ter dan ze zijn; iede:t;een die ·lid is 
(geweest) van een politick lichaam zal 
dat kunnen beamen. E~m idee, ge
toetst aan verwerkelijking, roept al
tijd compromissen op·. Dat behoeft 
men amper te betreuren - het is het 
wezenskenmerk van de democratic. 
Maar zelfs buiten de.Qemocratie past 
een idee nooit gaaf in de praktijk. 
Lenin heeft dat in oktober 1917 op 
zeer pijnlijke wijze ervaren. 

Louis Sinner 

D'66 heeft de beloofde duidelijkheid 
dus (nog?) niet gebracht. Nu wil ik de 
bestaande onduidelijkheid niet zoeken 
in organisatorische en technische de
tails. Er zijn mensen die zich daar
over enorm druk maken. Misschien 
hebben zij gelijk en zijn dergelijke 
zaken belangrijk. Maar ik word 
meer geboeid door de politieke in
houd van duidelijkheid. 

Grabbelton 
D'66 was bij oprichting een soort 
grabbelton, waaruit iedere ptllitiek
misnoegde meende iets van zijn ga
ding te kunnen vinden. 
Tijdens het roemruchte Hai-congres 
is er dan ook vlijtig gegrabbeld. 
Nationalisten en chauvinistcn vonden 
in de grabbelton de Karel Doorman en 
de bescherming van de Friese taal
schat (om dat laatste hebben we in de 

Rai - zonder veel bezinning - smake
lijk gelachen). 
Pacifisten hoopten op een afwijzing van 
al wat des krijgsmans is en orthodoxe 
socialisten zochten in de grabbelton 
van D'66 naar heul voor de immer nog 
zo misbruikte arrebeier. 
Nauwelijks in het parlement beland, 
kreeg D'66 te maken met de strijd om 
rechts of links, progressief of voor
zichtig, radicaal of bedachtzaam. 
Er werd hevig getrokken aan onze nog 
zo jeugdige partij door allerlei 
grabbelaars, die niet met een kat-uit
zak uit de ton tevoorschijn wilden ko
men. 
Wat heeft D'66 vervolgens gedaan? 
Er is een kreet geslaakt: D'66 was 
radicaal-progressief en daarmee kon 
iedereen nog alle kanten uit, zoals de 
altijd originele Jan de Quay onlangs 
met de kreet "stabiel" voor het voet
licht trad: iedereen mocht zelf uitma
ken, wat de telkens weer opduikelen
de professor daarmee nu wel bedoeld 
mocht hebben. 

Progressief 
Als het waar is dat met name D166 
aan politieke kreten een nieuwe inhoud 
wil geven dan zullen we ons op de 
begrippen die we hanteren moeten 
durven bezinnen. 
Dit wordt van mij een poging in de-
tail. · 
Te veel wordt naar mijn smaak pro
gressief vertaald als zijnde "voor de 
arbeider". Men vergeet dan dat de 
liberaal Thorbecke eens zo progres
sief is geweest dat hij een revolutie 
wilde riskeren om zijn denkbeelden 
verwezenlijkt te zien. 
Dat de arbeiders lange tijd hun heil 
bij progressieve politici hebben ge
zocht, is niet bepalend voor het be
grip progressiviteit. Om beurten zijn 
alle maatschappelijke groepen in de 
geschiedenis progressief geweest, tot 
aan de feodale landheer toe, die ook 
eens in opstand kwam tegen het leen
stelsel. 
Progressief wil slechts zeggen dat 
men geen vrede kan hebben met de 
toestand van het moment. Het wil 
zeggen dat men voor de naaste - en 
verre - toekomst een andere maat
schappij-opbouw noodzakelijk acht en 
dat men het avonturisme en de moed 
heeft daarvoor te werken en daar
voor risico' s te nemen. 
Als dat de inhoud is van de progres
siviteit die D'66 voorstaat, dan zal 
D166 zich niet kunnen vereenzelvigen 

met enige thans bestaande maatschap
pelijke groep. Ons huidige maat
schappijbeeld stamt uit een verleden 
tijd. De doeleinden die de progres
sieven van weleer zich stelden, zijn 
bereikt. De maatschappij van morgen 
vraagt om herindeling. 

Kruideniers 
Wie progressief vertaalt met "alles 
voor de arbeider" moet er wel reke
ning mee houden dat steeds grotere 
groepen verburgelijkte arbeiders fel
le tegenstanders van progressiviteit 
worden: de Westberlijnse arbeiders 
hebben met duizenden tegelijk geroe
pen "Wir wollen unsere Huhe" (wij 
willen onze rust) en Nederlandse vak
bondsleiders verklaren onomwonden 
dat hun organisaties er zijn voor de 
materHHe belangen van hun leden en 
niet voor het oplossen van politieke 
vraagstukken. 
Vele Westeuropese arbeiders ;djn 
kruideniertjes aan het worden, die 
nog slechts belangstelling hebben 
voor hun eigen, kleine winkeltje, dat 
ze willen behouden en uitbreiden. 
Misschien allemaal heel erg begrijpe
lijk, maar het heeft met progressivi
teit niets meer te maken. 
Wie progressief wil zijn, moet niet 
te veel op zijn rust zijn gesteld - mis
schien is dit een maatstaf. Hij moet 
zijn heden, zijn positie in de waag
schaal willen leggen bij het zoeken 
naar een maatschappij die kan werken 
in de toekomst. 

Ombuigen. 
Naar mijn inzicht heeft die toekomsti
ge maatschappij onder meer nodig: 
Herverdeling van de rijkdommen der 
aarde. Democratisering- dus ook het 
spreiden van verantwoordelijkheid -
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binnen het bedrijfsleven. Het ombui
gen van grootheidswaan in de vorm 
van wapengekletter naar een ordening 
van de steeds kleiner wordende we
reid, waar nu en straks mensen moe
ten zullen leren te leven zonder slag
kruisers, bombardementsv liegtuigen 
en militaire parades. Het zich we
zenlijk voorbereiden op harmonie in 
plaats van zich doorlopend te wapenen 
tegen disharmonie. Het voorbereiden 
van onze jeugd op het computertijd
perk, waarin vele van onze "onver
vangbare waarden" geen plaats meer 
zullen hebben. 
Het is slechts een greepje, maar het 
kan wellicht als indicatie gelden voor 
mijn begrip van progressiviteit. Als 
D166 er dan radicaal voor zet betekent 
dit dat D'66 desnoods de weg der ge
leidelijkheid wil verlaten als de nood
zaak van een zeer krachtige en snelle 
aanpak zich aandient. 
Als we deze inhoud - uitgewerkt in 
programma en praktijk - aan progres
siviteit willen geven dan behoeven we 
ook niet bang te zijn voor duidelijk
heid. Dan behoeft het ons niet te inte
resseren waar onze aanhangers van
daan zijn gekomen en wie we mis
schien op de tenen kunnen gaan staan. 
Wie een bejaardencentrum met ont
wikkelingshulp wil verwarren, hem 
kan D166 dan duidelijk maken dat hij 
echt naar Toxopeus, Biesheuvel, 
enz. moet gaan, desnoods naar Koekoek 
of Van Dis maar niet naar Van Mierlo. 
Wie een loonronde belangrijker vindt 
dan gespreide verantwoordelijkheid 
in het bedrijfsleven, hij moet ook 
niet bij D166 zijn. 
Misschien houden we met een derge
lijke duidelijkheid geen honderddui
zenden aanhangers over. Dat is geen 
ramp. D'66 is nooit bedoeld als mas
sapartij. Als D'66 de politici van Ne
derland tot duidelijkheid kan dwingen, 
heeft zij al voor een belangrijk deel 
aan haar taak voldaan. 
Als Biesheuvel "radicaal christen
dom" predikt tijdens de verkiezings
tijd en Schmelzer in diezelfde periode 
"consequent vooruitstrevend" be 1ooft 
te zijn en zij geven luttele maanden la
ter ontwikkelingshulp een belachelijk 
lage voorrang op de staatsbegroting, 
dan moet D'66 door eigen duidelijk
heid in staat zijn hen als leugenaars 
te brandmerken. 
Daarvoor is allereerst noodzakelijk, 
dat D'66 zelf een scherp inzicht heeft 
in eigen duidelijkheid. 
Dat D'66 zelf weet wat D'66 is. 

DEMOCRAAT 

UIT DE 
PARTIJ 

Hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur vergaderde op 6 juli. 
Behandeld werd de begroting voor De
mocraat voor de volgende jaargang. 
Besloten werd tot het aangaan van een 
nieuw contract met de drukker en aan
koop van het benodigde papier. Verder 
werd besloten de redactie van "Peper
bek", orgaan van de agglomeratie Den 
Haag te verzoeken in het opschrift van 
het blad een zodanige wijziging aan te 
brengen, dat niet de indruk wordt ge
wekt, dat "Peperbek" het landelijk or
gaan van de partij zou zijn. Met betrek
king tot het aanstaande congres werd 
besloten de huishoudelijke zaken uit te 
stellen tot een in november of decem
ber te houden algemene ledenvergade
ring, evenwel met uitzondering van 
het hoofdstuk "Bestuursverkiezingen" 
uit het vast te stellen Huishoudelijk 
Reglement. Verder werden de congres
agenda en de te behandelen onderwer
pen besproken en voorlopig vastge
steld. 

Financieel overzicht 
Balans per 1 januari 1968 

Kas, bank, giro 
Machines en inv. 
Voorraad drukwerk 
Waarborgsom pand 
N. t. o. diversen 
Exploitatiesaldo 

f 6813,39 
II 8137, 05 
II 1411,65 
" 2250,00 
" 268,12 
" 24234,42 

f 43114,63 

september 

Nieuws over het bestuur, de afdelingen 
en de werkgroepen 

Dagelijks_ bestuur 
Het' dagelijks bestuur heeft vergaderd 
op 6 en 12 juli. De vergadering van 6 
juli was geheel gewijd aan de voorbe
reiding van de HB-vergadering op die
zelfde dag, In de vergadering van 12 
juli werd besloten aan de besturen van 
de Stichting Steun verkiezingen van de 
Vereniging Democraten '66 en Stichting 
Democratisch Appel te verzoeken voor
drachten in te dienen voor de vervul
ling van door periodieke aftreding o
pengevallen plaatsen in die besturen. 
De vergadering ging verder accoord 
met de samenstelling van het congres
presidiu:m,, bestaande uit de heren 
Brand, Kingma, de Jong en Rood en 
Mevr. Soetenhorst. Er zal nog een zes
de lid voor dit presidium worden ge
zocht. Een ontwerpvoorstel tot wijzi
ging van het partijprogramma betref
fende de woningbouw werd verwezen 
naar de redactiecommissie, terwijl 
besloten werd de fractie te verzoeken 
bij de regering stappen te ondernemen 
tot instelling van een studiecommissie 
voor integrale ontwikkelingsplanning. 

Crediteuren 1967 f 33033, 58 
Lening Democraat 11 1383, 75 
Leningen van !eden " 3200, 00 
Afbetalingen mach. " 3938, 30 
N. t. b. verkiezingskost. " 1559, 00 

f 43114,63 

Exploitatierekening over 1ste halfjaar 1968 

Contributies f 76666, 90 
Giften en donaties " 7121. 98 
Programma's, drukwerk 

en diversen 
Congressen 
Subsidie t.v. /radio 

Balans per 1 juli 1968 

Kas, bank, giro 
Machines en inv. 
Voorraad drukwerk 
Waarborgsom pand 
N. t. o. diver sen 

11 1243,32 
" 1714,00 
11 3000.00 

f 89746' 20 

f 16490,46 
11 7323.34 
11 925,00 
11 2250,00 
11 5393,15 

f 32381, 95 

Afsch. machines, inv. 
Salaris, soc. lasten 
Afdracht afdelingen 
Huur secretariaat 
Radio en t.v. 
Reiskosten 

f 813,71 
" 14080, 24 
" 15833' 45 
11 4500,00 
" 1701,12 
"1097,66 

Onderhoud secretariaat" 769, 53 
Telefoon en postbus " 1700. 12 
Porti '' 4378.16 
Kantoorkosten " 1008, 90 
Papier en drukwerk " 4750,29 
Reis- en verblijfkosten " 917. 50 
Vergaderkosten " 2489,29 
Exploitatiewinst " 35706. 23 

f 89746,20 

Crediteuren 1967 f 5538,44 
Crediteuren 1968 " 9080, 96 
Afbetalingen machines 11 2137,49 
Leningen van leden " 3100,00 
Afdracht afd. juni " 1053,25 
Exploitatiesaldo " 11471, 81 

f 32381,95 
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De werkgroep Staatsrecht heeft een rap
port opgesteld over het kiesstelsel voor 
de 2e Kamer. De bedoeling was een uit
werking van het betreffende artikel in 
het partijprogramma te geven. Tijdens 
de besprekingen kwam de werkgroep 
echter tcit de conclusie dat een iets an
der stelsel de voorkeur verdiende, ook 
al bleef men uitgaan van vrijwel dezelf
de vereisten als vermeld in de toelich
ting op het partijprogramma. 

District en 

Voorgesteld wordt nu om voor de ver
kiezing van de Tweede kamer het land 
te verdelen in 35 tot 40 districten, die 
elk minstens 3 en hoogstens 5 afgevaar
digden zullen kiezen. Er heerste binnen 
de werkgroep nogal wat verschil van 
mening over het geschiktste aantal af
gevaardigden, dat per district zou 
moeten worden verkozen. Naarmate de 
districten kleiner zijn is de kans op 
meerderheidsvorming groter. Boven-

DEMOCRAAT 

hij een aantal stemmen heeft verwor
ven dat gelijk is aan de kiesdeler. Als 
kiesdeler wordt gehanteerd : het klein
ate getal, dat door niet meer kandida
ten dan er plaatsen te vervullen zijn, 
kan worden verkregen. Bij 100 uitge
brachte stemmen en 4 te vervullen 
plaatsen zal de kiesdeler dus 21 zijn. 
Immers 5 kandidaten zouden ieder 20 
stemmen kunnen krijgen, maar hoog
stens 4 kandidaten kunnen elk 21 stem
men krijgen. Anders gezegd: als een 
kandidaat 21 stemmen heeft behaald, 
behoort hij in ieder geval tot de vier 
kandidaten met de meeste stemmen. 
Daarom wordt hij dan ook verkozen 
verklaard. 

Overdracht stemoverschot 

In eerste aanleg worden de eerste voor
keur-stemmen van iedere kandidaat ge
teld. Diegenen, die de kiesdeler heb
ben behaald, zijn verkozen. Wanneer 
op deze marrier nog niet alle plaatsen 

letsje anders 
dien biedt een klein district betere kan
sen voor een meer persoonlijke rela
tie tussen de kiezers en hun vertegen
woordigers. Anderzijds zal de verte
genwoordiging van de verschillende 
partijen in het parlement evenrediger 
zijn naarmate de kiesdistricten groter 
zijn. De werkgroep meende dat het 
juiste midden bij 4 afgevaardigden per 
district lag, maar vond bovendien dat 
de districten een zekere natuurlijke 
eenheid moesten zijn. Om dat te be
reiken wordt voorgesteld om als regel 
4 aan te houden, maar zonodig ook dis
tricten van 3 of 5 afgevaardigden toe te 
laten. 

Eigen voorkeur nummeren 

Binnen de districten zou moeten wor
den gestemd volgens een zg. personen
stelsel van evenredige vertegenwoor
diging. Dit komt op het volgende neer: 
De kiezers wordt gevraagd de kandida
ten op het stembiljet volgens hun eigen 
voorkeur te nummeren. Bv: 1: Goud
smit; 2: Van Mierlo; 3: Aarden; 4: 
Lankhorst; 5: Nederhorst enz. Men 
kan volstaan met aileen het cijfer 1 aan 
te geven, maar als deze kandidaat de 
kiesdeler niet haalt, gaat de stem ver
loren. Daarom is het verstandiger ook 
aan te geven aan wie men vervolgens 
de voorkeur geeft. Natuurlijk staat het 
de kiezers vrij om te nummeren vol
gens een door hun partij aanbevolen 
volgorde, maar men heeft ook alle 
vrijheid om een andere volgorde toe 
te passen. 
Een kandidaat is verkozen, wanneer 

vervuld worden, gaat men als volgt te 
werk: Stel dater 100 stemmen zijn uit
gebracht en drie zetels te bezetten. In 
dat geval is de kiesdeler 26. Kandidaat 
A heeft 39 eerste voorkeur-stemmen, 
waarvan hij echter maar 2/3 deel, n.l. 
26, nodig had om verkozen te worden. 
Men zegt nu dat de 39 eerste voorkeur
stemmen op A voor 2/3 effect gehad 
hebben doordat A werd verkozen. Het 
resterende 1/3 deel is nog niet 'ver
bruikt'. Dit overblijvende derde deel 
van het 'gewicht' van de op A uitge
brachte stemmen wordt nu toegekend 
aan de tweede voorkeur, zoals de kie
zers die op hun biljetten hebben aange
geven. B. v. van de 39 eerste voor
keur-stemmen op A hadden er 12 een 
tweede voorkeur voor B. In zo'n geval 
komt aan B ten goede: 1/3 x 12 cc 4 
stemmen. Op deze manier worden ai
le stemoverschotten overgedragen. 
Eerst naar de tweede voorkeur van de 
kiezer. Heeft die vervolgens ook een 
overschot, dan naar de derde voor
keur, enz. Wanneer na overdracht van 
alle stemoverschotten nog niet alle 
plaatsen zijn vervuld, valt de kandi
daat met het minste aantal stemmen 
af en worden zijn stemmen overgedra
gen volgens de door de kiezers aange
geven volgorde. Dit wordt herhaald 
totdat alle plaatsen zijn vervuld. 

Voordelen 

De hoofdlijnen van dit systeem staan 
internationaal bekend als de Hare
Clark regels en worden o. a. toegepast 
in Ierland en Tasmanie. Verschillende 
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gemeenteraden in Canada en de Ver
enigde Staten (o. a. New York) worden 
ook op deze wijze verkozen. In Neder
land werd een dergelijk stelsel al in 
1946 bepleit door prof. mr G. van den 
Bergh in zijn boekje "Eenheid in Ver
scheidenheid". De belangrijkste voor
delen zijn: 
- Men stemt in de eerste plaats op 

een persoon en pas in de tweede 
plaats op een partij, terwijl binnen 
het district toch sprake is van e
venredige vertegenwoordiging van 
de \erschillende partijen. 

- Een stem komt nooit aan iemand an
ders ten goede dan de door de kie
zelf aangewezen kandidaten. Hij 
helpt dus nooit ongewild iemand in 
de kamer, waarop hij het niet voor
zien heeft. 

- Een lagere voorkeur schaadt nooit 
een hogere voorkeur. 

- Het aantal 'verloren' stemmen 
wordt tot een minimum beperkt. 
Een aanhanger van een kleine par
tij kan n.l. een lagere voorkeur 
aangeven voor een (kansrijker) kan-

F. Plate 

didaat van een andere partij 
- Het stelsel biedt een uitstekende 

mogelijkheid tot samenwerking tus
sen verschillende partijen tijdens 
de verkiezingen. Een partij kan na
melijk haar aanhang aanraden om 
66k een - lagere - voorkeur uit te 
spreken voor een of meer kandida
ten van een andere partij, waarmee 
men wil samenwerken. 

- Tenslotte : De kandidaten zijn geen 
nummers meer ergens op een lijst. 
Zij worden gedwongen zelf contact 
met hun kiezers te zoeken en te on
derhouden. Anders worden ze een
voudig niet gekozen. Dit kan de zo 
langzamerhand beroemde band tus
sen kiezer en gekozene aileen maar 
ten goede komen. 

Niet te ingewikkeld 

Het meest gehoorde bezwaar tegen dit 
stelsel is, dat het te ingewikkeld zou 
zijn. De kieshandeling zelf is echter 
heel eenvoudig. Van iedere kiezer kan 
- na behoorlijke voorlichting - worden 
aangenomen dat hij zonder moeilijkhe
den een aantal cijfertjes zet naast de 
namen van de kandidaten van zijn voor
keur. En dat is alles water in het 
stemhokje zou moeten gebeuren. Het 
berekenen van de uitslag is moeilijker. 
Ervaringen in het buitenland zijn ech
ter niet ongunstig, ook zonder gebruik 
van stemmachines en computers. Als 
wij in Nederland dit soort apparatuur 
zouden inschakelen zou een snelle en 
nauwkeurige uitslag zeker mogelijk 
moeten zijn. 
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Techniek 
en 
democratie 
Aan de Franse parlem€ntsverkiezin
gen heeft een nieuwe groepering deel
genomen, die door haar non-confor
misme enigszins op D'66 gelijkt. Deze 
groepering, die Techniek en Democra
tie heet, wordt geleid door de 46-jari
ge ingenieur en uitvinder Jean Barets. 
De nieuwe partij heeft bij de Franse 
verkiezingen teleurstellend weinig 
succes geboekt. Toch had Techniek en 
Democratie liefst tachtig kandidaten 
opgesteld. Maar door dit hoge aantal 
kandidaten kreeg de partij de beschik
king over zendtijd op de televisie. 
Een partij mag in Frankrijk aan de 
verkiezingscampagne op het beeld
scherm deelnemen, als zij minstens 
75 kandidaten heeft opgesteld. 
Al voor de verkiezingen verklaarde 
Jean Barets, dat hij zich geen enkele 
illusie maakte omtrent de kansen van 
zijn club. "Ik geloof niet, dat ookmaar 
een van onze kandidaten een kans maakt 
om in het parlement te worden geko
zen". Zijn voorspelling kwam ruim
schoots uit. Techniek en Democratie 
kreeg slechts 0, 34% van het totale aan
tal uitgebrachte stemmen. Maar 
schreef de Figaro op 26 juni: "Zelfs al 
heeft zij zich op electoraal plan niet 
kunnen ontplooien, toch vertegenwoor
digt een ploeg als Techniek en Demo
cratie een waarde en verdient zij een 
diepgaande invloed uit te oefenen". 
Techniek en Democratie werd in 1963 
als een studieclub opgericht. In be
perkte kring kreeg de groepering be
kendheid door de publicatie van uiterst 
deskundige rapporten over zulke uit
eenlopende onderwerpen als Europa, 
de derde wereld, het woningtekort en 
de nationale economie. Deze dossiers 
beslaan in totaal 4000 pagina's. 
Na de Mei-revolte had Techniek en De
mocratie de keuze tussen twee wegen : 
of een studieclub te blijven die zijn 
conclusies en oplossingen aan politici 
en functionarissen meedeelt; of te pro
beren de uitgedokterde oplossingen 
door middel van een eigen politieke 
partij te verwezenlijken. Barets en 
zijn medewerkers besloten om de gok 
te wagen, maar hun experiment is 
voorlopig op een mislukking uitgelopen. 
Techniek en :r;>emocratie kwam met een 
voor Frankrijk nieuw geluid. Onder de 
tachtig kandidaten was geen enkele be
roepspoliticus te vinden. De gemiddel
de leeftijd van de kandidaten was 34 
jaar. 46% van hen waren ingenieurs en 
ander hoog kader, 13% waren hoogle
raren en studenten, 12% bekleedden 
vrije be1·oepen en 11% waren journa
listen-. 

DEMOCRAAT 

Verstandig 
burgerschap 

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

Bestuur 

Democraat publiceerde de samenstel
lingen van het "dagelijks bestuur" van 
de afdeling Den Haag. Een d'ergelijk 
bestuur bestaat echter niet. De dage
lijkse gang van zaken wordt door het 
gehele bestuur van zeven personen ge
regeld. 

Afdeling Den Haag D'66 
H. Geelen, secretaris. 

Capelle a/ d IJssel 

Persoonlijke stellingname wordt ge
makkelijk vereenzelvigd met het stand
punt van de politieke partij waarvan de 
stellingnemer zegt lid te zijn. In Ca
pelle aan de IJssel heeft de heer 
Derksen van ledenvergadering noch 

-bestuur riiandaat gekregen om steeds 
opnieuw in het openbaar Stelling te ne..: 
men. Telkens echter staat in de krant 

_achter zijn naam (D'66). Het afdelings
bestuur neemt een afwachtende hou
ding aan. En de heer Derksen profi
teert van de naam van een politieke 
partij bij het voeren van een persoon
lijke campagne. 

(bekort) 

F. van der Made 
Capelle aan de IJssel. 

september 

Radicale democratisering 

Wim Veldhuyzen geeft in de Democraat 
van juni een definitie van radicale de
mocratisering die enige aanvulling be
hoeft. Gelijke kansen voor iedereen en 
gelijkmatige verdeling van macht liggen 
grotendeels reeds in het begrip demo
cratie opgesloten. Mij spreekt veel 
meer aan om als inhoud aan radicaal 
te geven de wens naar meer en directe 
invloed van de individu op de wijze 
waarop hij wordt bestuurd en hoe de 
gemeenschap wordt georganiseerd. 
Hieruit vloeien dan voort eisen als o
penbaarheid van bestuur, verantwoor
dingsplicht, directe verkiezing van 
machthebbers, enz. Men wenst inzicht 
in de werkwijze en begrip voor de be
slissingen van overheidsinstellingen, 
wat leidt tot eisen van vereenvoudi
ging en ook tot doelmatigheid. 
Dat is de radicale kant van de zaak. 
Hiernaast is geaccepteerd dat dit op 
democratische wijze moet plaats heb
ben. 
Radicale democratisering is vooral 
wenselijk als tegenhanger van de ge
compliceerde technologische ontwikke
ling, die de tendens he eft alle s on
overzichtelijk en ondoorgrondelijk te 
maken. Toch heeft de mens aan deze 
ontwikkeling ook de grotere kansen tot 
zelfontplooiing te danken. We moeten 
leren !even in en met een technisch 
hoog ontwikkelde maatschappij met 
zijn eigen typische structuur. 

(bekort) 

H.Geelen 
Den Haag 

Kandidaat-minister 

E~n groep wil D'66 een breekijzer la
ten zijn en noemt staatsrechterlijke 
vernieuwingen een eerste voorwaarde 
voor politieke vergaderingen. De ou
de partijen moeten ontploffen. Ande
ren vrezen dat de kiezer D'66 in de 
steek zal laten omdat de partij zich -
door niet met anderen te praten -
buitenspel zet. 
Deze tegenstelling leidt tot een im
passe. De uitweg? Laat D'66 de ver
kiezingen ingaan met een lijst van de 
kandidaat minister-president en de 
kandidaat-ministers. Als D'66 op 15 
tot 25 zetels komt moet en zal de par
tij een kans krijgen haar voorstellen 
(goeddeels) te verwezenlijken. 
Kandidaat-ministers hoeven niet ai
leen uit de partij te komen. Er zijn 
ongetwijfeld in bedrijfsleven, univer
siteiten en ambtenarenkorps bekwame 
mensen te vinden. 

(bekort) 

P.W.van Baarsel 
Den Haag. 
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Democratie en gezag 

In mijn artikel "Democratie en gezag" 
in Democraat no. 8 heb ik pogen uiteen 
te zetten dat "het gezag" in een demo
cratie naar mijn opvatting dient te 
steunen op de volkswil, weshalve dat 
gezag aan een mandaat dient te wor
den gebonden. Deze filosofie ligt naar 
mijn mening ten grondslag aan de 
staatsrechtparagraaf van D'66. 
In die conceptie wordt de rol van het 
parlement teruggebracht tot wetgever 
en controleur van de regering, zodat 
de volksvertegenwoordiging weer kan 
functioneren op een wijze die in een 
goed democratisch bestel, dat wil 
zeggen in een bestel waarin regering 
en parlement niet de gevangenen van 
elkaar zijn, past. 
De heer A. C. de Goederen he eft uit 
dit alles "een minachting van het par
lement" en "autoriteitsmystiek" mij
nerzijds geconcludeerd (Democraat no. 
9 pagina 15) en voert tenslotte ook nog 
het Gaullisme en de volgens sommigen 
vermeende verwantschap van D'66 
daarmede ten tonele. 
Als verweer tegen deze niet van dema
gogie gespeende kreten van de heer de 
Goederen zou ik nogmaals willen op
merken: 
a. dat een volksvertegenwoordiging een 

wetgevend lichaam behoort te zijn 
en derhalve juist geen gezagsor
gaan zoals de heer de Goederen 
meent want dat zou de chaos op 
staatsrechterlijk gebied aileen maar 
vergroten; 

b. dat een democratie zonder sterk ge
zag via de anarchie de dictatuur op
roept; dit is geen "autoriteitsmys
tiek" maar de les die de geschiede
nis der democratie ons leert; 

c. dat in het Gaullisme het parlement 
de gevangene is van de regering, 
terwijl in Nederland momenteel de 
regering min of meer de gevangene 
is van het parlement door de afspra
ken die tijdens de "formatie" wor
den gemaakt (nota bene : het ver
kiezen van de minister-president 
door de kamer zoals sommigen 
voorstaan zou deze situatie aileen 
nog maar verergeren, zodat D'66 
dit naar mijn mening nimmer kan 
en mag voorstaan); ik wil met D'66 
in het laatste euvel verbetering 
trachten te brengen zonder uit de 
aard van do zaak het eerste daar
voor in de plaats te stellen, want 
men moet de duivel niet met BeE!l
zebub uitdrijven of wel het morris
me met de Gaulle. 

H. J. Zeevalking 
Utrecht. 
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politiek voor de boekenplank 

"lnleiding tot de politicologie" wijkt in 
sommige ·opzichten duidelijk af van de 
gangbare inleidende geschriften, zegt 
auteur P. Valkenburgh in zijn woord 
vooraf. Hij heeft welbewust afgezien 
van historische beschouwingen, be
schrijvingen van politieke theorieE!n en 
biografische gegevens van politieke 
denkers. Dat is jammer, want metdie 
gegevens erbij had het boek van negen
tien-vijftig (N. V. Uitgeversmaatschap
pij Agon Elsevier in Amsterdam) een 
compleet overzicht gegeven voor iede
re politiek geinteresseerde. 
De verdediging van deze aanpak geeft 
de schrijver in zijn inleiding. Hij zegt: 
"Th: heb gemeend voor alles aan een sys
tematische opzet te moeten vasthouden 
en niet aan een historische. Juist een 
systematische aanpak leidt het vlugst 
tot de kernproblemen". 
Het voornaamste doel dat de heer Val
l}enburgh voor ogen heeft gestaan, is 
de lezer behulpzaam te zijn bij het or
denen en overzichtelijk maken van de 
dikwijls overstelpende hoeveelheid ge
beurtenissen en ontwikkelingen op po
litiek gebied. Daarin is hij zonder 

De Mafia, de 0. A. S. , de Ku Klux 
Klan, de John Birch Society en de 
Black Muslims zijn in het boek 
"Terreur in de politiek" van drs. J. S. 
Wijne, een uitgave van Kruseman in 
Den Haag, voortreffelijk beschreven. 
Zelf zegt de schrijver over deze ge
nootschappen: "Politieke geheime ge
nootschappen zijn de methoden van de 
zwartste reactie of van de roodste 
progressie. Zij zijn het resultaat van 
een politieke frustratie en van een 
achtergebleven samenleving". 
Evenals gewone politieke partijen 
hebben politieke geheime genoot
schappen een heilsleer. Zij zijn ervan 
overtuigd de oplossing te hebben voor 
alle maatschappelijke en politieke 
problemen. Een Utopia staat hun voor 
de geest. Bij de gewone politieke 
partijen staat dit Utopia constant ter 
discussie, hoe select de leidersgroep 
ook is. Drs. Wijne maakt door een 
kille en uitgebreide beschrijving een 
einde aan valse romantiek die als een 
waas hangt over groeperingen die ge
weld als middel gebruiken. 

CHR meer geslaagd, hetgeen voor een spe
cialist op het gebied van de politieke 
sociologie en methodologie niet ver
wonderlijk is. ·-----~ 

CHR. 
!I 

Van drs. Faber is bij drukkerij en uit
geverij Laverman N. V. in Drachten 
een simpel uitgevoerd boekje (vijf
negentig) verschenen dat een schatvan 
gegevens bevat voor ieder toekomstig 
gemeenteraadslid en voor iedere hui
dige gemeentebestuurder. 

Knip uit I Vul in 1 Stuur op 

I Dhr. /Mevr. /Mej. 

I ---------~----
De titel "Burgerschap en burgerzin" 
verraadde niet veel, maar de onder
titel""Een onderzoek naar de beteke
nis van !fe gemeente voor de burger" 
bracht de oplossing. 

I 
Straat en nr .. 

Plaats --------------

1 
Ruim vijfhonderd brave burgers van 
Achtkarspelen zijn met vijftig vragen 
bestookt. De antwoorden zijn de grond-"1 
slagen van het nuttige boekje. Jammer 
dat Achtkarspelen als aileen zaligma
kende gemeente is beschouwd in dit I 
vragenspel. 
Drs. Faber, bestuurswetenschappelijk 
medewerker aan de Friese academie 

I 
geeft zich op als abonne van Demo
craat en maakt heden f 6,-- over op 
postgiro 1477777 /per bank/per post
wissel. * 
Deze bon op een briefkaart plakken en 
zenden aan: 

"DEMOCRAAT" Keizersgracht 576 
AMSTERDAM 

* Indien binnen 14 dagen niet is be
taald, zal inning plaatsvinden per 
kwitantie, verhoogd met incasso
kosten. 

in Leeuwarden, heeft met deze studie I 
een waa·rdevolle bijdrage geleverd. ' 
Raadsleden - en zij die het willen wor-. coupon! 
den - kunnen er wat van leren. CHR. I ! 

1 voor Democraat i 
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daarachter. Van Lookeren Cam
pagne Ievert: maatvaste, kantige 
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·data. 06k als het om grate ter
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voor grate projekten, om Delta 
metselbakstenen te gebruiken. 

VAN LOOKEREN CAMPAGNE N.V. 
Zaltbommel, Molenwal 22, telefoon (04180) -2031. 
Fabrieken te Haaften en Hurwenen. Aangesloten bij de Vereniging 
Metselbaksteen-keur. 



LUNA-DELFT • • • 

DRUKWERK- SERVICE 

J aarver s/agen 

Periodieken 

Rec/ame-d rukwerk 

Telefoon 01730 - 24801 

, 
V I N It C S E a t 2,9s 

Bij levering van.12 bere~enen wij 11, 

franco bezorgd door geheel Neder

land. 

Hart's Wijnhandel 
Amsterdam 

Nw. Spiegelstraat 41-43 Tel. 234021 
Gerard Doustraat 103-105 Tel. 724773 
Weteringcircuit 48 Tel. 238350 
Koninginneweg 143 Tel. 725250 

Orde OP- ftlimte 
kostll.790! 

Een stem uit 0'66 schrijft over: 
-de ruimtelijke toekomst van Nederland. - denken in de toekomst 

over verkeer, uitbreiding industrie, woningbouw en recreatie, 
- D'66democratie is een democratie die zich aanpast aan onze 
maatschappij in beweging,- dienstbaar maken van de technische 
en wetenschappelijke onderzoekingen aan de ontw. van de bevolking. 

Orde op rui•nte=croorJ.Hendriks. 
Orde op J11ilnte~6~~. 

Orde op ftiiiDte~. 
Orde Gp ruimte~~baap. 
Orde op ruun• •eeen uitgave van A. Roelofs 

.~ vanGoor,Amerstoort. 


