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De kern 
van de rede 
Han Neeter 

In zijn openingsrede op de tweede con
gresdag stelde Hans van Mierlo enkele 
zaken aan de orde waarvan u hier een 
sterk verkorte versie aantreft, die al
leen de hoofdpunten belicht. 
Van Mierlo begon terug te gaan tot de 
vier hoofdpunten bij de oprichting van 
D'66; staatsrechtelijke en partijver
nieuwing, zakelijke aanpak van de poli
tiek en democratisering van de samen
leving. Nog altijd meent hij datal de
ze punten erg belangrijk zijn. Maar 
dat op dit ogenblik onze grootste 
krachtsinspanning moet uitgaan naar 
het derde en het laatste punt om uit
eindelijk de andere te kunnen verwe
zenlijken. 

Vemieuwing 

Na een terugblik op de situatie van twee 
jaar geleden zag Van Mierlo als belang
rijkste oorzaak bij de opkomst van D'66 
voor de angst bij de andere politieke 
partijen het feit dat wij wilden zoeken 
naar een ander thema waarop je zou 
kunnen discussieren dan de oude tegen
stelling tussen links en rechts. Een 
thema, geihspireerd door een visie, 
die nog nooit concreet geformuleerd 
was maar die als een rode draad door 
appcH en programma heenliep. Die vi
sie was ook het geweten van de partij, 
de fractie, het bestuur gedurende de 
laatste twee jaar. 

VISie 
Wat is nu die visie ? 
- niet meer denken in tegenstellingen 

links-rechts maar spreken over ei
gentijdse problemen. 
kweken van een grotere interesse 
van de kiezer in de politiek (een re
kensommetje leerde ons dat 1% 
zich daadwerkelijk met politiek be
zighoudt en dus beslist voor de an
dere 99%. 
afdalen van de top naar de burgerij 
door open te zijn, door iedereen de 
kans te geven die informatie te krij
gen die hij nodig heeft. De mentali
teit van "ze doen maar" moet wor
den omgebouwd in interesse door 
deze te kweken. 
het ondergraven van de anonieme 
macht door kanalen te graven n:1:1r 
die macht is de belangrijkste opga
ve voor een moderne politieke par
tij 0 

- stimuleren van de mentaliteit dat 
internationale samenwerking nood
zakelijk is, zodat bij alle aspecten 
van binnenlandse beleidsbepaling 
rekening wordt gehouden met de ge
volgen hiervan voor andere landen. 

Juist de thema' s open deelneming en 
internationale gerichtheid zijn de be
langrijkste knelpunten in onze samen
leving en moeten stevig midden in de 
doordeweekse werkelijkheid worden 
gezet. Volledige realisatie is onmoge
lijk maar men moet een verandering 
van mentaliteit op gang brengen. 

Progressieve concentratie 
Wat betreft de progressieve concentra
tie merkte Van Mierlo op dat wij hier 
in het begin wel positief tegenover 
stonden maar dat later in binnen-en 
buitenland dingen zijn gebeurd of juist 
niet gebeurd, die nog eens overduide
lijk aantoonden dater een vertrou
wenscrisis is in de relatie tussen po
litieke partijen en burgers, dat deaf
stand tussen top en basis te groot is. 
Een progressieve concentratie is weer 
een machtsbundeling van de toppen van 
die partijen en de grote vraag is: her
stel je hiermee het vertrouwen. 
Er zijn.enkele argumenten/v66r die 
concen tra tie; 

- er is een duidelijk alternatief voor 
de kiezer, er zijn geen onderhande
lingen achteraf. 

- bij onderhandelingen nu is men 
klaar bij een volgende verkiezing. 

- het is een antwoord op de onderhan
delingen van de groep van 18. 

- het is een daad stellen in het pro
ces van de vernieuwing. 
het is een kans voor D'66 dat het 
bereid is zelf mee te ontploffen. 

Er zijn enkele argumenten tegen : 
het is de vraag of de meerderheid 
die men nastreeft wel gehaald zal 
worden. 

- PvdA (25%), D'66 (4,6%) en PPR 
(mogelijk ook 4, 6%) zullen naar bui
ten een socialistische groepering 
schijnen en dus, voor de confessio
nelen en gewoontestemmers, geen 
alternatief zijn voor de huidige 
PvdA. 

- om een meerderheid te krijgen zou 
men met de AR na de verkiezingen 
kunnen gaan praten over een coali
tie en dan doet men niets anders dan 
tot nu toe is gebeurd. 

- men haalt de meerderheid niet en 
probeert die over 6 jaar te krijgen. 
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Dan is voorlopig doorgaan een be
ter alternatief. 

- praten aan de top gaat volledig voor
bij aan de vertrouwenscrisis bij de 
burgers. Eerst het vertrouwen te
rugwinnen en dan pas gaan praten 
aan die top. 

Voor Van Mierlo overheersen de ar
gumenten tegen. Hij wil op de eerste 
plaats aan de basis, dus in de afdelin
gen gaan praten, waarbij het HB de 
taak heeft krachtig leiding te geven 
aan de gesprekken aan de basis zon
der de rechten van de afdelingen aan 
te tasten. Verder zal het HB een nauw 
contact moeten onderhouden met het 
HB van de PPR en zullen ook de afde
lingen dit met voorrang met de PPR 
moeten doen omdat deze mensen ten
slotte de enige zijn tot nu toe die de 
moed hebben gehad uit hun eigen partij 
te treden, terwijl men in de andere 
partijen nog steeds niet zover is. 
Of we alleen de verkiezingen in moe
ten gaan : liever niet, maar desnoods 
wel. En daar moeten we op voorbereid 
zijn (punt 3 en 4 van resolutie 2). 

Beweging D' 66 
Tenslotte hoopte Van Mierlo dat dit 
niet het congres was van de politieke 
partij D'66 maar van de beweging D'66. 
Hij dacht dat we de laatste twee jaren 
dit laatste iets teveel vergeten waren. 
En als er mensen zijn die blijven jam
meren dat we nog steeds geen keuze 
doen : We kiezen wel. 
- we kiezen voor de overtuiging dat 

het politieke denken niet meer ligt 
in links en rechts. 

- we kiezen voor meer deelgenoten in 
het politieke denken. 

- we kiezen voor een geloofwaardige 
concentratiepolitiek die van onder
op moet komen. 

- we kiezen voor een visie op de 
maatschappij in de thema's van o
pen deelneming en internationale 
gerichtheid. 

Er is alleen ~~n ding. Al§ het congres 
achter de rug is zal het van· ons alle
maal afhangen of onze keuze iets voor
stelt. Dat zal het zijn als we-samen 
aan het werk gaan met hetzelfde ~lan 
dat ons twee jaar geleden bij elkaar 
bracht. · 

Giro 1477777 
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Weg met D'66 

Gelezen door Jan G. Huygens. 
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Het 
congres 
Wim Zandvoort 

In Leiden: pakken papier, praten en 
nog eens praten, steeds maar stem
men. 
Voor de thuisblijvers: flitsen via Bus
sum en Hilversum, krantenkoppen 
schreeuwen van een afwijzing van de 
progressieve concentraties. 

Wat gebeurde in Leiden? 
Ik geloof dat er een paar punten moe
ten worden genoemd: 
- voor het eerst werkte de D166-de

mocratie volledig: 
overleg in afdelingen, werkgroe
pen, op deelcongres en tenslotte 
congres. Met de mogelijkheid voor 
iedereen om individueel een me
ning te geven. 
D166 is geen innerlijk verscheurde 
partij, die daarom niet wil kiezen. 
Met grote meerderheden werden 
resoluties aangenomen. Het is 
goed dit te weten en zich te war
men aan die eensgezindheid. Velen 
wachten begerig op de ontploffing, 
van D'66 dan. Zij weten nu dat 
D'66 een stevig fundament heeft. 

- onderhandelingen over een progres
sieve samenwerking zijn aller
minst van de baan, wel dievoor 
een socialistische concentratie, 
D'66 streeft naar partijvernieuwing 
in progressieve zin. Nu onderhan
delen is zinloos en gevaarlijk. De 
kiezer (de basis) wantrouwt depo
litiek (oude partijen). Eerst moet 
dit wantrouwen verdwijnen. Daar
om actie aan de basis. 

- er zijn D166-ers die de begrippen 
"open deelneming", "internationale 
gerichtheid" en "actie aan de basis" 
zweverig en onpraktisch vinden. 
De ideeen lijken me eerder revo
lutionair en erg bruikbaar. D'66 
staat -dacht ik- op het punt een 
nieuwe verkiezingsstrijd te begin
nen, met het hele gedoe van verga
deringen, huiskamerbijeenkomsten, 
folderverspreiding en spectaculai
re acties. Wij willen nu geen zetels 
winnen, maar mensen die mee 
willen bouwen aan de verbetering 
van de democratie en aan partij
vernieuwing. 

- klemmende vraag blijft, zeker na 
Leiden: hoe bereikt D'66 de kiezer, 
de bekende "gewone manu? 
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Dank 
H. v. Lookeren-Campagne 
Dames en heren, 

loopt u nog niet weg! Wij zijn vanaf 
vrijdagochtend half elf be zig geweest 
op ons congres en er is een bijzonder 
grote hoeveelheid werk verricht. 
Voor het slagen van dit congres zijn 
er enkele groepen mensen die wij bij
zonder dankbaar moeten zijn: 
- dat zijn de congresvoorzitters, 

mevrouw, mijne heren, de stem
commissie, de notulencommissie 
en onze congreshostesses, harte
lijk dank, 
dat zijn de ploeg dag- en nacht
werkers van het congressecretari
aat, die onder moeilijke omstan
digheden kans hebben gezien ons 
steeds weer van alle stencils en 
benodigde informatie te voorzien, 
dat is dan Jaap Jan Groot die dit
zelfde hardwerkende congresse
cretariaat 6 weken lang heeft be
stuurd en die door zijn grote in
spanning en enthousiasme ieder
een geihspireerd heeft, dank u, 

- dat zijn dan u allen, leden van 
D'66 en andere congresgangers 
voor uw bijdrage aan de discus
sies en in het algemeen voor uw 
levendig gedrag dat onze congres
sen kenmerkt. 
dat zijn al die mensen die in de 
afdelingen en de werkgroepen 
meegewerkt hebben aan de voorbe
reiding van dit congres. Dank u 
wel, namens bestuur. fractie en 
partij. 

Wij hebben deze dagen een enorm 
groot aantal besluiten genomen en die 
besluiten moeten nu worden uitge
voerd. Een grote verantwoordelijk
heid is terecht gekomen bij de afde
lingen in ·het zoeken naar de wegen 
om te komen tot een vernieuwing van 
het politieke bestel in Nederland. Ik 
wil een dringend beroep doen op ie
dereen om bij de verdere uitwerking 
van de thans aangenomen resoluties 
eenzelfde enthousiasme ten toon te 
spreiden als gedurende deze fasci
nerende dagen op ons congres. 
Dames en heren, ik wens u allen wel 
thuis! 
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Congres eensgezind: 

Actie aan de basis 
Wim Zandvoort 

Het ledencongres van D'66 aanvaardde 
in Leiden de drie door het hoofdbestuur 
voorgestelde resoluties : 
- Resolutie I, waarin een brede visie 

wordt gegeven (97%-3%), 
- Resolutie IT, voor gebruik op "mid

dellange termijn" (83%-14%), 
- Resolutie ill, waarin de uitvoering 

van de eerste resoluties wordt ge
regeld (94%-5%). 

De leden van D'66 kozen vrijwel una
niem voor een politiek van open deel
neming en internationale gerichtheid. 
Veder v66r acties voor partijvernieu
wing aan de voet. D'66 blijkt in grote 
meerderheid tegen onderhandelingen 
aan de top op dit moment. Aan een 
progressieve concentratie wordt door 
D'66 voorlopig niet gedacht. Eerst 
moet worden afgewacht wat het resul
taat is van acties aan de basis. 

Het congres voegde aan de gedachten 
van het hoofdbestuur toe : 
- een liefdesverklaring aan de PPR 

(wel met drt hoofdbestuur praten). 
- een motie die vraagt om snelle ac

tie ten gunste van democratisering 
van het bedrijfsleven. 

Resolutie 1 
Ontwerp-resolutie I gaf een wat brede
re visie in algemene termen. Dit bleek 
vele aanknopingspunten te geven voor 
amendementen. Hoofdvoorzitter Brand 
probeerde het volstrekt onmogelijke : 
binnen de tijd klaar komen met alle a
menderingen. Dit gaf steeds meer 
wrijving en frustra tie. Brand : "Ik blijf 
niet aan de gang", "Z6 is de beslis
sing". En uit de zaal : "U kunt de ver
gadering niet op deze manier terrori
seren", "Dit is niet te volgen, we heb
ben dat dikke pak papier net gekregen". 
Stolk (Rotterdam) vroeg in een motie 
van orde nate gaan of het snelle tem
po het volgen nog wel mogelijk maakte. 
Hij vroeg schorsing. Een redactiecom
missie zou er dan met de indieners 
van amendementen "uit moeten komen". 
Voorzitter Rood, die de leiding had o
vergenomen, nam de motie groten
deels over: discussie wordt geschorst, 
redactiecommissie gaat overleggen, 
zondagmorgen verder gaan. Het con
gres stemde hiermee in (58% tegen 
32%). 

Daarvoor waren al wel enige amende
menten verworpen : 
- Nooteboom (St. Maartensvlotbrug) 

met 72% tegen 9% 

- Afdeling Waterland (79% tegen 9%) 
- Lockhorst (Slikkerveer), in onder-

delen afgestemd. 

Staatsrecht 
Zondagochtend bleek de he mel flink op
geklaard. Vroege congresgangers 
hoorden dat amendementen van Kaste
lein (Leiden) en van de Regionale Con
tact commissie Limburg op verzoek 
van de indieners naar de bijlagen wer
den gebracht. Alberts (Eindhoven) en 
groep Zeven (Gouda) combineerden 
hun amendementen; zij vroegen om een 
uitdrukkelijk noemen van staatkundige 
hervormingen in de resolutie. Hetcon
gres accepteerde de verdediging van 
het hoofdbestuur: het spreekt vanzelf 
dat staatkundige verbeteringen zijn 
verpakt in het begrip 'open deelneming', 
apart noemen verstoort het evenwicht. 
Het amendement werd verworpen met 
54% tegen 40%. Een ontwerpresolutie 
van de afdeling Leiden waarin een on
derzoek werd gevraagd naar de in
vloed van techniek en wetenschap op de 
politieke besluitvorming werd inge
trokken nadat het hoofdbestuur uitvoe
ring ervan toezegde. Resolutie I ging 
daarna glorieus over de eindstreep : 
97% tegen 3%. -' 

Tijdrovende discussie over de bijlagen 
bij de resoluties kon achterwege blij
ven door een voorstel van het hoofdbe
stuur om een leidraad voor discussie 
aan de voet samen te stellen bestaan
de uit: 
- de aangenomen resoluties 
- de rede van Van Mierlo 
- de bijlagen van het hoofdbestuur 
- alternatieve gedachten in de vorm 

van de ingediende amendementen op 
deze bijlagen 

Het congres zei hiertegen opgelucht ja 
met 94% tegen 4%. 

Resolutie 2 
Iedereen was er die zaterdagmiddag 
eens goed voor gaan zitten, maar de 
democratie liep vast in pakken papier. 
Niet eindelijk eens bezig zijn met po
litiek-, maar een benauwd gevoel van 
onbevredigdheid. Althans, zo begon 
het. De behandeling van ontwerp-reso
lutie I werd echter gelukkig onderbro
ken en verdaagd tot zondag. Zou het 
met ontwerp-resolutie IT beter gaan? 
Er wachtten niet minder dan 22 amen
dementen, een motie en een tegenreso
lutie. Het ging beter. Dat kwam voor-
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al doordat resolutie IT veel concreter 
was gesteld. Geen vage visies, maar 
grijpbare standpunten. 

De congresleiding kon hierdoor 14 a
mendementen, 1 motie en 1 tegenreso
lutie groeperen in zes hoofdpunten: 
1. Het hoofdbestuur wordt opgedragen 

besprekingen te gaan voeren over 
een progressieve concentratie. 

2. Een werkgroep wordt ingesteld, die 
in contact zal treden met andere 
partijen, om na te gaan of een pro
gressieve concentratie gevormdkan 
worden, of een stembusakkoord kan 
worden aangegaan of enige andere 
vorm van samenwerking tot stand 
gebracht kan worden. 

3. Hoofdbestuur ~n afdelingen zullen 
met andere partijen gaan praten. 
Conclusies worden besproken op 
volgend congres. 

4. Als de situatie daartoe aanleiding 
geeft kan het hoofdbestuur met an
dere partijen praten. 

5. Hoofdbestuur en afdelingen zoeken 
contact met de PPR. 

6. D'66 neemt geen contact op met 
welke partij dan ook. 

Voor alle hoofdpunten gold: all~~n als 
het punt in zijn geheel was aanv.aard 
kon over de verschillende amendemen
ten worden gestemd. 

Onderhandelen 
Bij punt 1 waren aan de orde : 
- amendement van Verspuy uit Scha

gen (binnen D'66 nagaan welke richt
lijnen voor gesprek moeten zijn, 
daarna ingaan op uitnodiging van 
PvdA). 
tegenresolutie van Redeker, Smook, 
Vander Meijden, Spanjer, Maas en 
Redeker-Roovers (werken aan par
tijstructuur die wordt bepaald door 
wezenlijke politieke tegenstellingen, 
aan de top praten over progressieve 
samenwerking). 
amendement van Martini uit Am
sterdam (amendement op tegenre
solutie Redeker cs. ). 
amendement van Mertens uit Utrecht 
(praten met top van PvdA onder 
voorbehoud, samenwerking met 
PPR). 

De discussie was bij punt I het best, 
de tijd drong nog niet zo sterk en bo
vendien moest eerst het terrein wor
den verkend. 
Redeker vreesde dat Van Mierlo's be
toog een lijkrede zou blijken te zijn en 
verwees somber naar uitslagen van o
piniepeilingen. Moerkerk wilde een 
duidelijke uitspraak over de bereidheid 
mee te ontploffen. De voorzitter vande 
Amsterdamse afdeling zag D'66 liever 
niet in een ivoren toren, maar tochook 
liever niet aan de onderhandelingstafel 
met een PvdA die "niet bereid is tot 
wezenlijke verandering". Een topge
sprek is zinloos, zei hij, daarbij som
ber verwijzend naar het Amsterdamse 
contact. Ringnalda vond dat enige zelf
verzekerdheid best gerechtvaardigd is : 
"D'66 heeft veel op gang gebracht, D'66 
moet weer een beweging worden, het 
teruglopen komt misschien wel omdat 
we teveel partij zijn". Mertens vond 
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nergens iets van een "opinHirend Iei
ding geven door hoofdbestuur". 

Gruyters zag het anders dan Van Mier
lo. De PvdA verandert door onderhan
delingen, dacht hij. Een gesprekbrengt 
binnen de PvdA een 'scheiding der 
geesten' tot stand. En als dat niet ge
beurt kun jeer gewoon mee kappen. 
De stembus beschouwde hij optimis
tisch. Als de mensen van het midden 
moeten kiezen tussen een progressie
ve concentratie en een CDU + VVD zul
len velen zeggen : dan toch maar pro
gressief. Gruyters kreeg van voorzit
ter Rood, die de vastgelopen machine 
overigens deskundi'g weer op gang 
bracht, niet de gelegenheid een voor
stel in te dienen. Gruyters verklaarde 
daarop dat ook hij bij de ontevredenen 
wilde worden gerekend. 

Verloren zoon 
Uniek was het meediscussHiren van ra
dicaal Jurgens, kandidaat-voorzitter 
van de PPR. "Dat kan bij ons" sprak 
voorzitter Rood voldaan. Jurgens voel
de zich een beetje de 'verloren zoon' 
(de zaal applaudiseerde vertederd) die 
bang was dat het gemeste kalf van de 
progressieve concentratie zou worden 
geslacht. Hij wees erop dat de PPR 
aan de PvdA had geschreven dat een 
gesprek aan de top zal moeten gaan o
ver de wijze waarop gebruik kan wor
den gemaakt van wa t onderop groeit. 
Jurgens wilde best een randversiering 
van de PvdA vormen, maar verder 
wel kok zijn in plaats van het te berei
den voedsel. 
Brinkhorst verklaarde tenslotte na
mens het hoofdbestuur dat een gesprek 
nooit vrijblijvend is; je wordt er door 
in een hoek geduwd. Bovendien: wat 
is de PvdA nu ? Hij zei met nadruk da t 
er in dit stadium niet aan de top moet 
worden onderhandeld, later misschien 
wel. En : "We moeten ons nu niet laten 
inkapselen". 

Vol spanning werd gewacht op de stem
ming over dit punt: wel of niet onder
handelen aan de top op dit moment. De 
uitslag: 20% v66r onderhandelen, 
78,5% tegen. 

Werkgroep 
Punt 2 handelde over het instellen van 
een werkgroep die over mogelijke sa
menwerking met andere partijen moest 
praten. Amendementen van de Am
sterdammers Moerkerk en Verboom 
pleitten daarvoor. Moerkerk vond dat 
er wel vorm moest worden gegeven 
aan de concentratiegedachte. Walthuis 
vond namens het hoofdbestuur dater 
evenals bij punt 1 werd gedacht in ou
de scheidslijnen. Het congres ook. 
Met 76% tegen 22% werd het punt ver
worpen. 

Afdelingen en bestuur 
Punt 3 ging over gesprekken door af
delingen ~n door hoofdbestuur. Op ta
fellagen amendementen van de werk
groep congresvoorbereiding van de af
deling Voorburg, een amendement van 
Terlouw, goedgekeurd door de afdeling 
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Utrecht en een amendement van Noote
boom (St. Maartensslotbrug). Beek
mans zei namens het hoofdbestuur dat
gesprekken aan de top contact aan de 
voet bemoeilijken. De stemming : v66r 
45%, tegen 54%. 

lndien noodzakelijk 
Punt 4 omvatte drie amendementen die 
het hoofdbestuur machtigen tot een ge
sprek als dat onverwacht nodig zou 
zijn: 
- de landelijke werkgroep staatsrecht 

wilde het hoofdbestuur niet machte
loos laten zijn bij onverwachte ge
beurtenissen (bijvoorbeeld ver
vroegde verkiezingen). 

- De Bres uit Leiden wilde onder 
meer tenminste vier maanden voor 
de verkiezingen van 1971 een con
gres over samenwerking of concen
tratie. 

- Schuyer uit Wassenaar wilde vast
gesteld zien dat afzien van onder
handelingen aan de top "niet bete
kent dat het hoofdbestuur hiermee 
het recht heeft verloren om met be
sturen van andere politieke partij
en gesprekken te voeren over de 
partij-politieke situatie". 

Het punt werd aangenomen met 70% te
gen 28%. Later werden peil-stemmin
gen gehouden over de verschillende a
mendementen. Toelichtingen mochten 
van de congresleiding niet meer wor
den gegeven, ook niet nadat Van Mier
lo hier twee keer om had gevraagd in 
een motie van orde. Hij vond de amen
dementen te belangrijk om eventjes af 
te doen, terwijl velen er zich niet van 
bewust waren waarom het precies ging 
(een derde stemde een keer blanco). 
Het congres stemde voor behandeling 
in snel tempo en tegen uitstel van de 
stemming tot zondag. Het amendement 
van de werkgroep staatsrecht werd 
aangenomen met 47% tegen 40%, het 
amendement De Bres verworpen met 
47% tegen 30% en het amendement 
Schuyer aangenomen met 7 4% tegen 
19%. Alleen het amendement Schuyer 
- dat werd overgenomen door het 
hoofdbestuur - haalde hierdoor de 
eindstemming. 

PPR 
Punt 5. Knoop (Wetsinge) en Moerkerk 
hadden in amendementen de PPR een 
speciale plaats gegeven. Overleg tus
sen heiden leverde een ontwerp-reso
lutie IIa op waartegen het hoofdbestuur 
geen bezwaar bleek te hebben. Hierin 
werd de afdelingen gevraagd metvoor
rang contact te zoeken met leden van 
de PPR. Terwille van deze gesprek
ken moet het hoofdbestuur van D'66 
nauw contact onderhouden met dat van 
de PPR. Niet iedereen deed lief. De 
Amsterdamse Meijer sprak: "Ze had
den toch naar D'66 kunnen gaan? Dit 
is discriminerend voor de verloren 
zonen in andere partijen". Een Eind
hovense Meijer stelde dat de PPR w~l 
met de PvdA wil onderhandelen, waar
om moeten wij dan alleen met de PPR 
praten? Brinkhorst zei dat de PPR 
dan toch maar de enige was die conse-
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quenties had aanvaard. Hij vroeg de 
PPR wel om op korte termijn een in
druk te geven over de bereidheid tot 
samenwerking en rekende op voor
rang. Jurgens vree sde ''bloedschande" 
als de band tussen beide partijen nog 
meer zou worden aangehaald. Maar 
een PPR die duidelijk voor de progres
sieve concentratie is wil graag "als 
zodanig" op alle niveaus praten aldus 
een wat afwerende Jurgens, voor de 
tweede keer deelnemer aan het debat. 
Van Lookeren haastte zich daarna om 
namens het hoofdbestuur te verklaren 
dat hij de resolutie IIa voor intern ge
bruik vond en da t die geen kenmerken 
vertoonde van een associatieverdrag. 
De peilstemming: 74% v66r, 21%tegen. 

· Eindstemming 
Punt 6 (niet praten met wie dan ook) 
kwam niet in behandeling omdat Meijer 
en De Wit (Amsterdam) hun amende
ment introkken en De Goederen (Rijs
wijk) zijn motie. Het hoofdbestuur nam 
de volgende amendementen over in de 
ontwerp-resolutie : 
- Posthuma (goedgekeurd door deaf

delingen Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen, Capelle aan de IJssel 
en Voorne-Putten-Rozenburg). 
Hierin wordt gesteld dat het denken 
aan de basis nog niet ver genoeg is 
gevorderd om gesprekken op lande
lijk niveau mogelijk te maken. 

- Vossepoel (Leiden). "Vernieuwing 
niet Iaten verdwijnen in oude par
tijen". 

- Gorter (Den Haag), waarin o. m. 
duidelijk wordt gesteld dat de ge
dachtenwisseling voor praktisch ie
dereen openstaat. 

- De Blank (Apeldoorn), "Andere po
litieke groeperingen" vervangen 
door "anderen". 

Een amendement van de afdelingen in 
het Rijnmondgebied bleek daarna over
bodig en werd ingetrokken. V66r de 
ontwerp-resolutie II (zoals afgedrukt 
in de vorige Democraat) was bij de 
peilstemming 82%, tegen 14%. 

In stemming tenslotte de door hethoofd
bestuur voorgestelde ontwerp-resolu
tie II, waarin overgenomen vijf amen
dementen (o. m. Schuyer): v66r 83%, 
tegen 14%. Ontwerp-resolutie ITa (wel 
contact met PPR): v66r 74%, tegen 
22%. 

Zondagmorgen gaf de congresleiding 
nog de mogelijkheid terug te komen op 
hoofdpunt 4. Van de leden hoefde het 
niet: 80% tegen 14%. De onbevredigd
heid was kennelijk niet zo groot als 
voorzitter Rood voor mogelijk had ge
houden. 

Zondag werden nog enkele amendemen
ten betreffende resolutie II ingetrokken: 
Gorter (Den Haag), Lockhorst (Slikker
veer), Dirks (Heemstede). 

Resolutie 3 
Ontwerp-resolutie ill ontmoette weinig 
tegenstand. Een door de Rijnmondafde
lingen goedgekeurd amendement vroeg 
om een duidelijk pamflet, ook bruik-
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baar voor niet geschoolden. "We pro
beren het graag", zei Van Lookeren en 
dat was voor de indieners voldoende. 
De afdeling Waterland vroeg een com
missie ter vertaling in begrijpelijk Ne
derlands van D'66-publikaties. "Die 
hebben weal, de publiciteitscommis
sie", aldus alweer Van Lookeren. 
Daarom zag het congres geen heil in 
het amendement (64% tegen 26%). Een 
amendement waarin initiatieven wer
den gevraagd voor de oprichting van 
een democratisch crisiscentrum (inge
diend door de afdeling Weert) werd in
getrokken toen bleek dater geen be
hoefte aan bestond. Bestman (Baarn) 
wilde activiteiten aan de voet steeds 
laten goedkeuren door het hoofdbe
stuur. De toezegging dat het bestuur 
de inhoud van het amendement in over
weging zal nemen was reeds voldoende 
om tot intrekking te besluiten. 

Nadat Van Lookeren nog had meege
deeld dat het hoofdbestuur met deaf
delingsvoorzitters overleg zal voeren 
over de uitvoering van resolutie III 
werd de resolutie aangenomen met 94% 
tegen 5%. 

Arbeidsbestel 
Na aanvaarding van de drie ontwerpre
soluties kwam nog een motie op tafel 
van Stroethoff en Veldhuyzen (Alkmaar). 
Gevraagd werd v66r 1 april 1969 (aan
vankelijk eind 1968) om voorstellen van 
het hoofdbestuur voor democratisering 
van het arbeidsbestel op langere ter
mijn. "Heel sympathiek", sprak Top 
(voorzitter sociaal-economische werk
groep) "misschien liggen de problemen 
wel meer in de arbeidssfeer dan in 
staatsrechtelijke veranderingen: .Maar 
discussiestukk.en over p. b. o. en perso
neelsraad staan op het punt te verschij
nen". Ook Van Lookeren hield het bij 
"liever niet, juist omdat het punt zo 
belangrijk is moeten we de normale 
goede procedure volgen; werkgroepen, 
deelcongres, ledencongres". Enkele le
den wilden echter heel graag : "Er is 
duidelijke taal nodig. Pas als er in de 
bedrijven sprake is van inspraak maakt 
de democratie een kans". De voorstan
ders van de motie bleken in de meer
derheid : 46% tegen 35%. 
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Schaven 
!~~ J~~!k program 
Op het Congres te Leiden is een po
ging gedaan om het programma van 
D'66 op een aantal punten aan te pas
sen aan de gewijzigde omstandigheden 
waardoor aanvullingen, wijzigingen en 
schrappen van enkele passages nood
zakelijk werden. Op vrijdag 13 septem
ber is hierover in de diverse sektie
vergaderingen uitvoerig over gedebat
teerd. Grondslag vormde steeds de 
tekst zoals die in de Congresbijlage 
van de Democraat onder het hoofdstuk 
"Veranderingen van het partijpro
gramma" was voorgesteld. Op deze 
tekst werden voor de verschillende on
derwerpen een groot aantal amende
menten ingebracht. De amendementen 
die in de sekties werden aangenomen 
of met een geringe meerderheid wer
den verworpen kwamen zondags in de 
plenaire vergadering terug. Achter
eenvolgens werden daar behandeld de 
hoofdstukken Volkshuisvesting, Inte
grale Planning, Technologie, Onder
nemingsrecht en het hoofdstuk NAVO, 
DDR en vredesstrategie. 

Volkshuisvesting 
Uitgangspunt was hier de tekst "Volks
huisvesting" die het gehele hoofdstuk 
"Woningbouw" in het besta1mde pro
gramma verving. Evenals bij de ande
re hoofdstukken kon een gedeelte van 
de amendementen. beschouwd worden 
als een verbetering van de formule
ring en hadden dus geen politieke in
houd. Andere hadden een meer funda
menteel karakter en ontmoetten dan 
ook vaak meer voor- of tegenstanders. 
De moeilijkheid hierbij was soms dat 

de onderwerpen waarover gepraat 
werd een zodanig technische inhoud 
hadden dat alleen insiders zich een 
goed beeld konden vormen van de aard 
van de voorstellen. Min of meer ge
leid door het betoog van de deskundi
gen ging de plenaire vergadering ac
coord met o. a. de volgende wijzigin
gen in de tekst over Volkshuisvesting 
zoals opgenomen in de Democraat: 
a. onder punt 2b zal na "doorstroming" 

worden toegevoegd "financi~el 
krachtig"; 

b. punt 2d zal worden vervangen door: 
"de ontwikkeling van industriele 
produktiemethoden t. b. v. beter en 
sneller bouwen te bevorderen"; 

c. achter punt 2e zal worden toege
voegd: "realisatie daarvan dient 
van Rijkswege mede te worden ge
stimuleerd door ruime voor-finan
ciering van de aankopen, welke in 
dit kader van belang zijn". 

d. punt 3a, 1e regel zal worden ver
vangen door : "Het huisvestings- en 
woningbouwbeleid van de overheid 
moet .... " 

e. het slot van punt 5 eerste zin gaat 
luiden: ", terwijl de overheid ge
meenschappelijke voorzieningen, 
zoals vrije wegkruisingen en stads
parken, bekostigt". 

f. de 5e en 6e regel van punt 8 wordt 
vervangen door : "woningwetsector 
kan dan geleidelijk beperkt worden, 
zodat meer gelden ter beschikking 
komen voor andere, meer noodza
kelijke overheidstaken". 

g. achter punt 9 wordt een nieuw punt 
ingevoerd met de volgende inhoud : 
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"De bouw van kwalitatief goede wo
nlngen dient te worden bevorderd 
door: 
a) een landelijke registratie van 

woningbouwbedrijven; 
b) het treffen van een regelingwaar

bij de kopers van woningen de no
dige waarborgen worden gegeven 
tegen de bij aankoop van nieuw
bouwwoningen lopende risico 's, 
zodat wordt voorkomen, dat ko
pers in de toekomst in moeilijk
heden geraken door ernstige 
bouwgebreken; 

c) de af te geven garantiecertifica
ten dienen met name gedekt te 
worden door de afsluiting van 
verzekeringen bij een onafhanke
lijk garantie-instituut". 
Hierop volgt dan nog een toelich
ting. 

h. punt 10 komt te vervallen; echter 
werd bij motie aangenomen de daar
in vervatte gedachte nader uit te 
werken en te bestuderen. 

Na de behandeling van de diverse a
mendementen werden de hoofdstukken 
als geheel in stemming genomen. Het 
hoofdstuk Volkshuisvesting zoals die 
door de plenaire vergadering werd ge
amendeerd werd tenslotte met 93% te
gen 4% aangenomen. 

lntegrale planning 
Dit hoofdstuk leverde weinig moeilijk
heden meer op, mede waarschijnlijk 
omdat aan het onderwerp reeds een 
deelcongres was gewijd. Onder punt 6 
zal een nieuw punt worden ingelast 
waarvan de inhoud luid t : (T. a. v. de 
centrale overheid zou dit kunnen ge
schieden door) "het in !even roepen 
van een adviesraad voor de integrale 
planning waarvan samenstelling, taak 
en bevoegdheden bij de wet worden sa
mengesteld". 
Onder punt 2a van "Economisch groei
beleid" pag. 20 Democraat wordt in de 
6e regel tussen de woorden ''bedrijfs
leven" en "het bevorderen" ingelast 
"waar zulks noodzakelijk en wenselijk 
is". 
Het gehele hoofdstuk Integrale Plan
ning werd tenslotte bij handopsteken 
met "een overgrote meerderheid" aan
genomen. 

Technologie 
Onder een vrij matige belangstelling 
werd het hoofd.stuk Technologie behan
deld. Een opmerkelijk verschijnsel 
omdat de hierin behandelde problemen 
toch tennauwste verband houden met 
de congresresolutie I waar het con
gres het in zo 'n overweldigende meer
derheid mee eens was. In de tekst zo
als gepubliceerd in de Democraat wer
den o. a. de volgende wijzigingen aan
genomen: 

a. onder punt 2 zal voortaan de inlei
dende zin alsvolgt luiden: "Voor het 
voeren van een centraal beleid t. a. v. 
de technologische ontwikkeling 
meent D'66 dat een ministerie voor 
technologie dient te worden opge
richt. Tot de taak van dit ministe
rie zal behoren : .... " 
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b. punt 2a werd achter ''bedrijfsleven" 
aangevuld met "waar zulks noodza
kelijk is". 

c. in punt 2b werden enige aanvullin
gen aangebracht zodat de volledige 
versie van dit gedeelte nu gaat lui
den : (Tot de taak van dit ministerie 
zal behoren :) "Het in samenwerking 
met het bedrijfsleven doorlichten 
van minder florerende bedrijfstak
ken en zonodig het bevorderen van 
invoering van rentabiliteitsverho
gende technieken en structurele her
vormingen''; 

Ook met het nieuw geformuleerdehoofd
stuk "Technologische ontwikkeling"kon 
de plenaire zitting zich tenslotte ingro
te mate verenigen: de eindstemming 
gaf 97% voorstemmers en 1% tegen
stemmers te zien. 

Ondernemingsrecht 
(Verslaggeving van publicatieplicht, 
jaarstukken, enquetterecht). 

De tekst zoals afgedrukt in de Demo
craat ondervond zowel in de sectiever
gadering als in de plenaire zitting wei
nig kritiek. Slechts ~~n amendement 
bereikte de plenaire zitting en wel het 
voorstel om aan punt 6 toe te voegen: 
"Tevens dienen oligarchische clausu
les in statuten van N. V. 's geleidelijk 
te worden afgeschaft (bv. binnen drie 
jaar)." Dit amendement werd afgewe
zen. De door de sociaal economische 
werkgroep voorgestelde tekst van dit 
onderdeel van het ondernemingsrecht 
werd daarna in overgrote meerderheid 
aangenomen. 

NAVO DDR Vredesstrategie 
Uiteraard bestond voor deze hoofdstuk
ken grote belangstelling. Zij kunnen 
gemakkelijk emotioneel benaderd wor
den, hetgeen echter het peil van de dis
cussie niet ten goede behoeft te komen. 
Na soms zeer intensieve discussie zijn 
wat deze punten betreft een groot aan
tal van de voorgelegde amendementen 
verworpen. Zo bv. die welke de aan
vangszin onder punt 1 betreffende de 
NAVO wilden wijzigen. Deze amende
menten werden verworpen zodat de be
treffende passage zoals vermeld in de 
Democraat ongewijzigd is gebleven. 
Het einde van alinea 2 van deze eerste 
paragraaf betreffende de Oost-West
verhouding krijgt echter een wijziging 
in de vorm van de woorden : ". . . en 
het tot stand brengen van samenwer
king ten bate van ontwikkelingslanden". 
T. a. v. de hierop volgende toelichting 
werd aangenomen de eerste drie zin
nen alsvolgt te wijzigen: "Ondanks de 
door D'66 scherp veroordeelde inter
venUe in Tsechslowakije moet het stre
ven gericht blijven op ontspanning tus
sen de blokken. Een dergelijk beleid 
zal elke poging om een sfeer te schep
pen, waardoor de NAVO en het War
schaupact beide overbodig worden, met 
kracht steunen". Aangaande het feit of 
de DDR wel of niet erkend moet wor
den werd de tekst van de Democraat 
gehandhaafd : "Nederland dient de DDR 
te erkennen". De bestaande toelichting 
op dit komt te w rvallen en zal worden 
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vervangen door : "Erkenning houdt op 
zichzelf geen enkele politieke waarde
ring in, maar opent de mogelijkheid 
tot formeel contact en sluit volledige 
isolering uit". 
Op het punt Vredesstrategie werd 
voorts o. a. nog na 1d tekst Democraat 
eeri punt 1e toegevoegd : "een nader uit 
te werken sociale burgerdienst in Ne
derland ter verkrijging van een mens
waardiger vervulling van de dienstwei
gering". 

lnbreng 
Het is zeer te betreuren dat een grote 
hoeveelheid studie, kritische zin en 
denkwerk op een algemeen congres 
soms tenslotte slechts resulteert in 
wij ziging van maar enkele woorden van 
een program. Hiermee wordt de in
spanning van afdelingen en leden die 
v66r het congres een deel van hun tijd 
aan de verbetering en verduidelijking 
van het programma gaven, niet altijd 
voldoende gehonoreerd. Zowel de voor
stellers als de bij stemming beslissen
de leden hebben zo nu en dan het onbe
vredigende gevoel da t onder de druk 
van de tijdnood aan verschillende ar
gumenten tekort gedaan wordt. 
Hierdoor worden spanningen gewekt en 
in stand gehouden. Het is een van de 
belangrijkste taken van de leden, van 
het bestuur en van Democraat om de 
les uit deze ervaringen te trekken en 
met aller medewerking en inspanning 
verbeteringen door te voeren. 
Vooruitlopend op een vollediger analy
se, die dringend nodig is, kan nu al 
worden gesteld : 
1. De inbreng van leden en de verwer

king van elkaars denkbeelden ver
loopt via deelcongressen beter dan 
bij de minder grondig voorbereide 
onderwerpen. Hoe kan een grotere 
opkomst en deelname van gewone 
leden en geihteresseerde niet-leden 
aan deelcongressen worden bereikt ? 

2. De behandelingsmethode in de werk
groepen van Technique et Democra
tie (zie elders in dit nummer) kent 
twee fasen : eerst worden de conse
quenties van een voorlopig voorstel 
van de werkgroep in andere specia
listische en maatschappelijke sec
toren aan alle werkgroepdeelne
mers zichtbaar gemaakt. (Methulp 
van een tweede groep gevarieerde 
deskundigen en een mathematisch 
model) . Pas na verwerking daarvan 
wordt vanaf de basisbegrippen een 
nieuw voorstel, los van het eerste, 
uitgewerkt. Kan D'66 iets derge
lijks opbrengen ? 

3. Kritisch gestemde !eden moeten 
zich realiseren welke eisen aan tijd, 
organisatorisch werk en geld ver
betering stelt. Niemand kan, zon
der volledige eigen inzet, tezelfder
tijd een hoger werktempo en een 
verfijnder inbrengtechniek eisen, 
zeker niet bij ons huidige nog te 
kleine aantal betalende leden, waar
door alle D'66 werk kosteloos a
vondwerk moet zijn. 

Giro 147//// 
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Weg met 

0'66 Gelezen door 
Jan G. Huygens 

Juist door de eenvoudige toonsoort die 
de heer Van Mierlo vanmorgen voor 
zijn grote rede op het congres van D'66 
heeft gebruikt, komt sterk uit datal
thans de politieke !eider van deze jonge 
partij weer open oog heeft voor de rea
liteit (Het Binnenhof, 14-9-68). 

De honden blaffen, de karavaan trekt 
verder. Da t kan het beeld zijn van 
D'66 na het congres. Maar waarheen? 
Door alleen verder te gaan neemt de 
partij een grote verantwoordelijkheid 
op zich. De politieke malaise in Ne
derland mag groot zijn, D'66 heeft nog 
niet laten zien hoe het wel moet (Prov. 
Zw. & Overijsselse Courant, 13-9-68). 

Een ander positief punt is dat Demo
craten '66 een groot aan1al verdienste
lijke mensen weer voor de politiek 
heeft geinteresseerd, vooral onder de 
intelligentsia. 
Typerend voor het werk van D'66 vin
den wij verder het interessante rap
port dat de afdeling Leidschendam heeft 
opgesteld over de functionering van de 
democratie in deze gemeente; het is een 
goed en zeer informatief werkstuk ge
worden, waarvan andere partijen me
deprofiteren (Het Vaderland, 11-9-68). 

d~ 
In de aanhef van een der resoluties die 
het partijbestuur aan het Leidse con
gres heeft voorgelegd, staat te lezen: 
"Onder een mist van oude woorden is 
er in ons land . . . . Mooi gezegd, maar 
de congresstukken s1aan vol met die 
oude woorden en dan zouden de Demo
craten in die drie dagen uit die mist 
moeten komen? Arm congres! En dat 
op zondag (Algemeen Dagblad, 14-9-68). 
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Het leukste van het congres van D'66 
was de stemmachine, die de partij 
voor ongeveer vijftienduizend gulden 
heeft gekocht. D'66 is bereid het ge-
val te verhuren aan geestverwante or
ganisaties, mits deze op hun ledencon
gressen niet meer dan vierduizend 
mensen kunnen verwachten, want meer 
kan het niet verwerken. Voorlopig 
komt dus alleen de PPR in aanmerking. 
En dat mag symbolisch heten (De Volks
krant, 16-9-68). 

d~~ 
D'66 heeft een foute keus gedaan, maar 
dat mag voor de PvdA geen reden zijn 
de gedachte aan een progressieve con
centra tie op te geven. Wij mogen niet 
te zwaar tillen aan de uitspraak van het 
D'66-congres (Drs. Den Uyl in De Tijd 
van 16-9-68). 

Er zijn mensen die vinden dat de Ne
derlandse politiek nog niet onduidelijk 
genoeg is en dat de chaos eerst veel 
groter moet worden voor er werkelijk 
iets nieuws kan worden geboren. Van
daag en morgen moet D'66, dat giste
ren in Leiden met een congres is be
gonnen, aantonen wat zij aan het toe
nemen van de chaos kan bijdragen. 
Met een beetje goede wil zal het wel 
lukken (De Volkskrant, 14-9-68). 

"lk word zo langzamerhand ontevreden 
over de congresleiding", riep Gruyters 
woedend de zaal in, toen hem na an
derhalve minuut spreken het woord bot
weg werd ontnomen. Het congres werd 
er niet koud of warm van en dommelde 
ongestoord verder (De Telegraaf, 
16-9-68). 

In een voortreffelijk betoog gaf hij een 
analyse van de partijpolitieke situatie 
en kraakte hij in de meest sarcasti
sche termen de confessionele partijen 
en de VVD af. Pas op pagina 11 van 
zijn betoog ging zijn verhaal de mist 
in, want bij een afwijzing van een pro
gressieve concentratie wist Van Mier
lo niet te vertellen wat hij dan wel wil
de (De Telegraaf, 16-9-68). 

d~~ 
D'66 blijft- grappig genoeg - in dezelf
de positie als waarin de confessionele 
partijen al sinds jaren verkeren (Mr. 
Toxopeus in het Algemeen Handels
blad van 16-9-68). 
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Het ene amendement na het andere 
wordt door hem in de stemmachine ge
worpen. Alleen de indieners van de a
mendementen zelf weten waarover wij 
stemmen. Van Mierlo waarschuwt. 
Maar Rood draaft door. Het zal aan 
hem niet liggen als straks de meisjes
studenten, voor wie de zaal tijdig moet 
worden ontruimd, niet tijdig met hun 
feest in de S1adsgehoorzaal kunnen be
ginnen (De Tijd, 16-9-68). 

Van Mierlo's taal is niet die van een 
man die uit de Tweede Kamer of uit de 
bestuurskamer van een vakbond komt. 
Hij praat als iemand die zojuist met 
enige spijt een caf~ verlaten heeft, 
goed beklant door schrandere, hoewel 
eerlijke lieden van niet gevorderde 
leeftijd (De Tijd, 16-9-68). 

d~~ 
D'66 is onts1aan in een sfeer van poli
tieke malaise; ze moet zich voortzet
ten in een omgeving die daarvan radi
caal verschilt omdat die niet meer 
wordt bepaald door de gelatenheid van 
de apathie, maar door het rumoer van 
veel omvattende veranderingen, buiten 
D'66 om (Algemeen Handelsblad, 16-
9-68) 

d~~ 
Men zou zeggen D'66 heeft dus geen on
gelijk als ze niet met de PvdA een top
gesprek wil hebben. Aan de andere 
kant is het zo dat voor D'66 precies 
hetzelfde geldt. Wie met D'66 praat 
weet duidelijk dat hij met on1ploffers 
spreekt. Maar niet met wat voor poli
tiek hij te maken heeft (Trouw 16-9-
68). 

d~~ 
Van Mierlo heeft binnen D'66 zijn lei
derspositie volkomen bevestigd. Een 
bezwaar kon wel eens zijn dat de toe
komst van D'66 op die manier van ~~n 
figuur gaa t afhangen en da t is wel een 
beetje een wankele zaak. Maar intus
sen zullen figuren uit andere partijen 
die straks met de democraten gaan sa
menklonteren Van Mierlo in de gaten 
moe ten houden (Trouw, 16-9-68). 

d~~ 
D'66, zo blijkt wat uit zich op het con
gres afspeelde, dreigt de allure van 
een ideologische beweging aan te ne
men. In houding en terminologie breekt 
zich een soort politiek revovalisme 
baan, dat ook al in de PPR van Aarden 
en Bogaers aanwezig was (Algemeen 
Handelsblad, 16-9-68). 
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Op het balcon 
Enkele vraaggesprekken door Han Neeter 

Tijdens het congres heb ik aan leden en niet-leden van D'66 (pers en genodigden zaten op het balcon) de volgende vragen voor
gelegd: 

1. Bent U het eens met de stelling, dat geen andere partijen dan D'66 en de PPR aan de voorwaarde voldoen om te komen tot 
herstructuering van de Nederlandse politiek ? 

2. Bent U het eens met de voorwaarde, dat eerst een afscheiding in de P. S. P., A. R. P., C. H. U., K. V. P. en P. v. d. A. moet 
plaatsvinden of vindt U dat er met deze groeperingen in partijverband gepraat moet worden ? 

3. Bent U voorstander van een verdere openbreking en democratisering van de maatschappij en bent U bereid hier·daadwerke-
lijk aan mee te werken ? 

4. Bent U bereid ten alle tijde en tegenover iedereen openheid van zaken te geven ? 
5. Vindt U dat Nederland daadwerkelijk een belangrijke functie kan en moet hebben bij de buitenlandse politiek ? 
6. Kunt U in een paar woorden uw mening geven over de uitslag van de stemming over de eerste moties; wel of geen opdracht 

aan het hoofdbestuur tot onderhandeling over een progressieve concentratie. 

Portheine (VVD) 
1. Nee, niet zonder meer. Ook in de 

VVD zijn er krachten als bestijding 
van de confessionele partijen. 
Geen afsplitsing in de VVD. 

2. Progressieve concentratie is een 
PvdA-uitnodiging tot samenwer
king. 

3. Jazeker. Bewijs rapport Kiezer en 
Gekozene en a. s. discussie op con
gres in november. Ziet U dit ook 
in het bedrijfsleven ? 
Jazeker, wij zijn voorstanders van 
een openheid in het bedrijfsleven. 

4. Over een aantal dingen. Niet alles 
moet in ieder stadium in de open
baarheid komen. In de praktijk moe
ten de verkiezingen zo open moge
lijk zijn, daarna is vertrouwen in 
de uitvoerders noodzakelijk. Er is 
soma een te grote angst of gevoel 
van 'hoogheid', vooral in ambtena
renkringen, voor deze openheid. 
Onderschrift rede Van Mierlo opdit 
punt. 

5. Zeker. We moeten wel onze positie 
realiseren, dat we aileen kunnenbe
middelen, geen doorslag geven. 

Bv. Defensie : niet slaaf s na volgen, 
maar samenwerking steeds kritisch 
bekijken. 

6. Er zijn minder voorstanders van de 
PvdA in D'66, dan ik had gedacht. 
Ben wel verrast door uitslag. Vindt 
echter, dat door niet mee te doen er 
geen standpunt wordt ingenomen. 

Gruyters (0'66) 
1. Op dit moment, ja. 
2. PvdA en PPR in partijverband, de 

anderen moeten eerst opsplitsen. 
3. Ja. 
4. Ja. 
5. Nee. Te klein. Onbelangrijke func

tie, aileen ontplooien van initiatie
ven tot internationale samenwer
king. Maar hoe klein de rol ook is, 
hij moet goed gespeeld worden. 

6. lk ben voor de moties. lk hoop, dat 
van uitstel geen afstel komt. 

Jurgens (PPR) 

1. Nee. Ze voldoen wel beter dan de 
andere partijen. 

2. Ja en nee. Praten in partijverband 
wel met de P. v. d. A. , zo mogelijk 
met deAR, niet met de KVP en de 
CHU. 

3. Dit is het grondprincipe waaruit de 
PPR is ontstaan. 

4. Geen probleem. 
5. Ja, maar dan moet Nederland wel 

een visie hebben als basis en sa
menwerking zoeken met partners, 
die overeenstemmen, bv. Canada, 
Denemarken, Zweden, Noorwegen 
en BelgHl. 

6. Stemming stemt overeen met aan
tal autobezitters op het congres. 
Geen mening. (Red. Er werd niet 
gevraagd hoeveel autobezitters er 
waren, maar hoeveel men sen met 
de auto naar het congres waren ge
komen. Er gaan meestal wei 4 men
sen in 1 auto). 

Vonhoft (VVD) 
1. Geheel oneens. De herstructuering 

kan aileen tot stand komen door par
tijen, die ten aanzien van de maat
schappelijke verhoudingen een dui
delijk beeld hebben, die de kiezer 
in de gelegenheid stellen zich uit te 
spreken. D'66 is volstrekt niet dui
delijk, VVD en PPR wel. 

2. Progressieve concentratie vind ik 
een onbruikbare term. Je kunt niet 
ontkomen aan een keuze tussen de 
functie, die de individu moet heb
ben t. a. v. de regelende functie van 
de samenleving. lk verwacht een 
deling in deze partijen volgens de
ze lijn, ook in D'66, maar niet in 
de VVD. 

3. We doen in de VVD niet anders. 
Zie ons rapport Kiezer en Gekozene. 

4. Ja, dat doe ik in de praktijk. Het is 
mij opgevailen, dat deze mogelijk
heid in onze partij zeer sterk aan
wezig is. Ook fu het bedrijfsleven. 
Het is niet toevallig dat een lib. Min. 
van justitie een herziening van het 
ondernemingsrecht voorbereidt. 

5. Indien.men denkt aan een grote rol 
is dit een overschatting. We heb
ben wel de verplichting zo actief 
mogelijk mee te doen. 

6. lk heb begrip voor deze uitslag om
dat de meerderheid van het congres 
nog altijd een politieke kEmze wil 
ontlopen. Als men de politieke pun
ten vrijblijvend wil behandelen is 
men nog geen politieke partij. 

Aarden (PPR) 

1. Nee. 
2. Dit is niet noodzakelijk. Men moet 

met groeperingen in de partijen 
gaan praten. Bij deAR en de PvdA 
als gehele partij. 

3. Ja. 
4. In principe ja. Aileen niet om rede

lijke redenen. 
5. Ja, omdat we ~een machtspositie 

innemen. 
6. lk ben voor de motie --- geen on

derhandelingen, wel besprekingen. 
Een werkgroep om te gaan praten 
vind ik bv. ge~n reeele propositie. 

Tot mijn grote spijt heb ik geen enke
le officiele vertegenwoordiger van KVP, 
PvdA, CHU, AR of PSP naar hun me
ning kunnen vragen. Hun antwoorden 
had ik U anders graag gegeven. 

Nieuwe jaargang Democraat. 

Dit is het laatste nummer van 

de oude jaargang. 
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Sam en • 1n 
Frits Maas 

De portier van de Stadsgehoorzaal in 
Leiden is rustig op de schutting in de 
Breestraat blijven uitkijken toen in de 
Grote Zaal door 78% van de aanwezige 
stemgerechtigden het amendement Z, 
om zeep werd geholpen. De vreugde en 
de teleurstelling over deze uitslag gin
gen aan hem voorbij. Begrijpelijk; men 
mag niet verwachten dat iedereen be
langstelling voor zaken als horizontaal 
organiseren, integrale planning, open 
deelneming en progressieve concentra
ties kan opbrengen. Nee, D'66 zal nooit 
een volkspartij worden. Het aantal 
moeilijke woorden is te groot om de 
beroemde eenvoudige kiezer te berei
ken. Van Mierlo spreekt over issues 
en ismen; congresvoorzitter Rood zegt 
tegen de pers dat basically de gedach
te alsvolgt is; Kastelein, afdeling Lei
den, spreekt in een amendement op re
solutie I van democratisering ten dien
ste van zelfverwerkelijking. Vrijwilli
gers gevraagd om dit allemaal te gaan 
uitleggen aan de werkloze landarbei
der te Scheemda en de ontslagen wever 
in Tilburg. 

Stencilkamer 
Ach, het is allemaal niet zo eenvoudig 
natuurlijk op zo'n congres. Wat te den
ken van de arme meneer Brand met 
:Z•n zaal vol ordevoorstellen, of van 
meneer Litsenburg uit Limburg die niet 
van een papiertje over decentralisatie 
mag meepraten, of van meneer Van 
Zeven die Zeven heet en van genodigde 
Kloos die plotseling begrijpt dat D'66 
geen vakjesbeweging is ? Er zijn ook 
talrijke kleinere emoties : Hamstra 
verstaat als notulist de naam van de 
spreker niet goed, de stemcommissie 
lucht na iedere ijking weer op als de 
votometer een normaal beeld aangeeft, 
de bereidwilligen in de stencilkamer 
hadden zich een heel .andere voorstel
ling van het congres gemaakt. 
Maar in de hoge deelnemingskosten zit 
ook een grote brok vermakelijkheidsbe
lasting. Zo zorgt een geacht lid voor 
enige hilariteit als hij wil weten wat 
Gruyters met de congresvoorzitters 
smoest. Ook de spreker die zegt dat 
het stuk hem nu wel bevredigt draagt 
in de feestvreugde bij. Een voortdu
rend genoegen is het overigens om on
der voorzitter Rood de vergadering te 
volgen in haar streven naar grotere po
litieke duidelijkheid. Een klein applaus
je voor hem had er zaterdagmiddagom 
vijf uur wel afgekund, al zal zijn re
actie ongetwijfeld zijn geweest: "Ik 
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het congres, ja • • 
heb U begrepen. Dank U, U be
hoeft niet verder te gaan". 

Onbegrepen 
Opvallend overigens dat sommige figu
ren veel, anderen weinig aandachtkrij
gen. Dat is niet alleen bij de voorzit
ters zo, maar ook bij de deelnemers 
aan de discussies. De Bres uit Leiden 
levert met talrijke amendementen en 
voorstellen een belangrijke bijdrage 
tot de discussie maar krijgt geen voet 
aan de grond. Ook Meyer (Eindhoven) 
zal zich voor onbepaalde tijd een onbe
grepen figuur voelen evenals Lock
horst (Slikkerveer) bijvoorbeeld. Dui
delijk wordt dat de spreektechniek en 
de slagvaardigheid punten zijn die bij 
een meningsvorming vaak doorslagge
vend zijn. Dat dit de open deelneming, 
om maar eens een modern begrip te 
gebruiken, in gevaar brengt, lijkt aan
nemelijk. Dieper doordenken leert dat 
meer gelijke kansen bij onderwij s en 
vorming plotseling een duidelijke mo
gelijkheid zijn tot verbetering van de 
democratie in de samenleving. Zelfs 
tijdens de toelichtingen van gevaarlij
ke jongens als Redeker, Mertens en 
Moerkerk blijft de zaal opmerkelijk on
rustig. Pas als Gruyters /z'n zegje zegt 
over Z, is het toch wel even helemaal 
stil. Ook Van Mierlo kan altijd op een 
aandachtig publiek rekenen. Hij is dan 
ook duidelijk harder geworden in zijn 
betoogtrant, hij br~ngt het gewoon. Na 
de rede van zaterdagmorgen krijgt hij 
een stormachtig applaus. Velen zorgen 
voor een staande ovatie; anderen vin
den dit" een beetje overtrokken zaak. 
Zij blijven zitten en kijken met gemeng
de gevoelens toe tot welk een persoons
verheerlijking de bijeengestroomde 
Democraten zich laten verleiden. 

Zegelringen 
Zo draait het lang verbeide Congres, 
het Politieke Congres, drie dagen. 
Vele bekende gezichten zonder datdaar 
nu direkt namen bij horen. !l$6 man:uit 
het Oosten des lan s met het hondje is 
er na ur 1j en ook e arne 1e z c 
Oiilangs lli lie nertre" Kamer als organi
satiedeskundige ontpopte. En dan een 
groot aantal jongelieden tussen de 19 
en 30 jaar die allemaal een beetje op 
elkaar lijken : haren lang gedekt, bril 
op, keurig overhemd aan. Enfin, het 
type van de jonge, wat filosofische 
maar toch ambitieuse knaap die hetla
ter nog wel eens ver kan brengen. 

Daarnaast ook een groep van keurige 
vestendragers, met zegelring recht
streeks de liberale inbreng in de gele
deren. Verder relatief weinig baarden 
hetgeen volgens insiders de zelfover
schatting en het gebrek aan zelfkritiek 
van de partij aardig schijnt te illustre
ren. Samen met een behoorlijk aantal 
non-conformisten en een groot percen
tage vrouwelijke congresdeelnemers 
een heterogeen geheel waarvan zelfs 
Me Luhan moeilijk zal kunnen zeggen 
welke boodschap zij zullen brengen. 
Maar ja, we weten al dat het medium 
Hans heet en de boodschap op het Con
gres toch ook niet veel duidelijker is 
geworden. 

Geijkt 
Bij de stemming op het Leidse Congres 
werd gebruik gemaakt van een zg. vo
tometer. Om deze te ijken werden een 
aantal vragen aan de stemgerechtigden 
voorgelegd waar alleen met ja of nee 
op kon worden geantwoord. Steeds 
moest de som van de ui1komsten 100 
aangeven plus of min 2. 
Dit zijn de uitslagen: 
Het Parool 

23% wel abonnee, 76% niet; 
Algemeen Handelsblad 

19% wel abonnee, 81% niet; 
Volkskrant 

30% wel abonnee, 69% niet; 
Telegraaf 

8% wel abonnee, 93% niet; 
N.R.C. 

23% wel abonnee, 77% niet; 
Vrij Nederland 

29% wel abonnee, 69% niet; 
Haagse Post 

19% wel abonnee, 81% niet; 
Elsevier 

8, 5% wel abonnee, 91, 5% niet. 

Heeft U TV? 
68% wel, 32% niet; 

Lid van een omroepvereniging ? 
49% wel, 50% niet; 

Vrije Geluiden 
34% wel abonnee, 66% niet; 

Varagids 
4, 5% wel abonnee, 94% niet 

50 jaar en ouder (zondag) 9% 
jonger 91% 

Eigen woning ? 
47% wel, 53% niet; 
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In de nacht 
na het congres 
Sef lmkamp 

Vertrapte democraten, verscheurde 
papieren, nakaarten over congres is 
mijn decorum. Je draait een beetje om 
je eigen verkreukeldheid, want je hebt 
het weer verknald; het moment van op
treden was onjuist, de toon van je ver
haal was ernaast en het wellicht het 
meest nare, je maakte misbruik van 
je functie als fractielid. Enfin, hetuur 
roept het eerste hoofdstuk van je "con
fessiones". Je vraagt je af of je wer
kelijk iets elementairs te vertellen 
hebt, want ieder die spreekt vindt dat 
van zichzelf. In vele gevallen een tra
gische vergissing; waarom bij mij 
niet? 

Meerderheidsstandpunt 
lk wilde eigenlijk alleen maar dit ver
tellen. 
a. Het stuk over de NAVO door het 
hoofdbestuur aan het congres voorge
legd is een meerderheidsstandpunt dat 
door de Commissie van Buitenlandse 
Zaken en Defensie in eerste aanleg is 
uitgedokterd. Het fiat van een deelcon
gres volgde daarna en dat NAVO stand
punt is door het hoofdbestuur aan het 
Congres voorgelegd. Het compromis, 
dacht ik, is dus aan de top tot stand 
gebracht en eigenlijk in tegenspraak 
met de gedachte die aan de afwijzing lllDI 

van de progressieve concentratie ten 
grondslag ligt, nl. dat het gesprek aan 
de basis moet beginnen. Het Congres 
had, naar mijn opvattingen, niet moe
ten discussieren over een keuze aan 
de top, maar had zich moeten kunnen 
uitspreken over een reeks alternatie
ven. Het spectrum had wellicht uitge
waaierd van voorstanders van een 
NAVO met, pak weg, 60 divisies, tot 
aan de andere kant NA VO-opzeggers 
of NA VO-belijders met, om maar een 
getal te noemen, tien divisies. Daar 
tussenin een groep die zich voorstan
der verklaart van een eigen Europese 
kernmacht. Zo zou, volgens mij, een 
discussie tot op het bot gevoerd kun
nen worden. Nu cirkelde het gesprek 
rond het thema-voorstel van het hoofd
bestuur - con variations- de amende
menten. 

Ontwikkelingen 
b. Het gehele stuk hield, noodzakelij
kerwijze, geen rekening met de ont
wikkelingen in Tsecho-Slowakije. De 
illusie dat de kleine landen nog een ei
gen, van de grootmachten onafhanke
lijke rol, kunnen spelen bij de toena
dering Oost-West is een hersenschim 

gebleken; is als gevolg hiervan nu ook 
niet de peiler, n.l. veiligheidsconfe
rentie, samenwerking op het stuk van 
ontwikkelingshulp etc. onder ons pro
gramma weggeslagen ? Moet niet ons 
gehele programma "Von Kopf bis fuss" 
heroverdacht worden ? Een bezinnen 
op wezenlijke vragen leek mij nodig, 
t. w. heeft de invasie in Tsecho-Slowa
kije de Oost-West verhouding gewij
zigd, is de dreiging toegenomen, is 
het optreden van Rusland een zwakte
bod, heeft Rusland niet definitief af
stand gedaan van zijn rol als leider 
van een communistische internationale, 
relatie bewapening en ontwikkelings
hulp etc. ? 
Voor mij zijn dit de kernvragen die in 
het congres niet aan de orde zijn ge
weest en die toch om een grondige be
studering vragen. 
. Om een en ander te ondervangen had 
ik mij voorgesteld het Congres voor te 
stellen om: 
a. Het hoofdbestuur op te dragen een 

werkgroep in te stellen van zo breed 
mogelijke orientering om 

b. een inventaris op te stellen van de 
belangrijkste vraagpunten in de 
Oost-West relatie, die 

c. voor commentaar zou toegezonden 
worden aan diverse polemologische 
instituten; 

d. Commissie Buitenlandse Zaken en 
Defensie van D'66 zou op basis van 
deze gegevens alternatieven moeten 
opstellen die, 

e. aan een politiek congres ter beoor
deling zou worden voorgelegd. 

Recht 
lk dacht dat op deze wijze recht kan 
worden gedaan aan het pragmatische
politieke keuze op basis van feiten, 
aan het democratische "van onder op" 
en "aan een gestalte geven aan de in
ternationale gerichtheid van D'66". 

lk blijf aarzelen als het Congres zijn 
fiat geeft aan een NAVO, die wellicht 
een politiek van zwaardere bewapening 
gaat volgen - en vele tekenen wijzen in 
deze richting - welke politiek D'66 af
wijst. 
"Les hommes cassent les choses"; ik 
hoop niet dat ik de NAVO-zaak in D'66 
verknold heb. 
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Met 
lege 
han den 
Frits Maas 

lk vroeg de heer A. A. Redeker, voor
naamste woordvoerder van de opposi
tie, over de voorstellen van het hoofd
bestuur betreffende de progressieve 
concentratie naar zijn mening rond de 
gebeurtenissen rond het stuk Zl : "Het 
hoofdbestuur wordt opgedragen om be
sprekingen te gaan voeren over een 
progressieve concentratie": 
"Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat 
het congres in grote meerderheid geen 
gesprekken wil met de eventuele part
ners in een progressieve concentratie. 
Er is nu besloten dat gesprekken aan 
de voet moe ten beginnen. Hiervoor was 
geen congresbesluit nodig, we we ten 
dater in de afdelingen al contacten 
zijn. Ongetwijfeld zal ook in fabrieken 
en bedrijven veel worden gesproken 
over politieke samenwerking in pro
gressieve zin. Het is jammer dat D'66 
nu met lege handen staat . 
Naast teleurstelling constateren we 
echter dat de zaak niet hopeloos is. 
Om te beginnen is door het congres 
duidelijk geworden waar we binnen D'66 
onze medestanders kunnen vinden. 
Wanneer deze mensen elkaar weten te 
vinden, is het mogelijk dat zij aan het 
gesprek aan de basis een zodanige 
snelle voortgang geven, dat misschien 
op korte termijn ook de gesprekken aan 
de progressieve top kunnen beginnen. 
Overigens zal de politieke realiteit het 
hoofdbestuur en de fractie wel snel tot 
een andere keuze brengen. Voor een 
belangrijk deel van onze kiezers zal 
deze congresuitspraak onbevredigend 
zijn. Van onderop zal wel de nodige 
druk worden ontwikkeld. 
Naar onze mening dienen we thans te 
beginnen met het formuleren van con
crete (onderstreep concrete) program
mapunten voor een toekomstige pro
gressieve concentratie. Het is onze 
vrees dat hoofdbestuur en fractie te 
weinig slagvaardig zijn wat dit punt be
treft. In feite gaat het om vraagstuk
ken als volkshuisvesting, inkomensver
deling en ruimtelijke ordening, die het 
mogelijk maakt dat aan de persoonlijke 
belangen het minst mogelijk schade 
wordt gedaan. Helaas zijn we aan de
ze laatste drie essentiEile punten op het 
congres niet toegekomen". 

Giro 1477777 
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Technique et d8mocratie 
Han Neeter 

In een opzienbarend interview met de 
heer Jean Barets, voorzitter van de 
Franse beweging Technique et Demo
cratie, aan het eind van de tweede con
gresdag, zette deze iets uiteen over 
de werking en het ontstaan van deze 
beweging. 

Ontstaan 
Ontstaan uit een groep van ongeveer 15 
mensen, omvat deze organisatie op het 
ogenblik ongeveer 6000 personen. 
Deze mensen zijn aile "technici" (hier
mee worden niet aile technische spe
cialisten bedoeld, maar ook niet-tech
nische als advocaten, psychologen, so
ciologen, etc., m.a.w. iedereen die 
zich in een bepaald vak heeft gespecia
liseerd). 
Om toegelaten te worden tot de organi
satie wordt men meestal uitgenodigd, 
indien men zelf om toelating vraagt 
krijgt men eerst het filosofische ba
sisstuk van de beweging toegestuurd 
en na lezing wordt gevraagd of men 
zich kan verenigen met de gedachte die 
hierin is vastgelegd. Hierna werkt men 
gedurende enige tijd mee in een com
missie, zodat wederzijdse bestudering 
mogelijk is, waarna men, indien er 
geen bezwaren worden aangevoerd, 
toegelaten wordt tot de beweging. 
In het vraaggesprek bleek zeer duide
lijk dat de achtergronden, de beweeg
redenen van deze beweging in hoge ma
te overeenstemmen met de idei:len zo
als deze in D'66 !even. Dezelfde idei:len 
over de oorzaken van de problemen, 
n.l. snelle technologische ontwikkeling, 
niet goed functionerende communica
tie, onvolledige informatie, stilstand 
in de politiek terwijl al het andere om 
die politiek heen verandert, een be
stuursvorm en maatschappijorganisa
tie die nog gebaseerd is gebleven op de 
regeling van bijna aileen de materHHe 
behoeften terwijl in onze maatschappij 
er juist meer aandacht geschonken be
hoort te worden aan de geestelijke be
hoeften van de mens. 

Planmatige voorbereiding 
De gehele verwezenlijking van de idee
en is vastgelegd in 3 fasen: 
1. Voorbereiding van het eigenlijke 

werk, d. w. z. voorbereiding van 
grondige rapporten over de gehele 
maatschappijverandering zoals die 
noodzakelijk is; en van een pro
gramma om deze idei:len in daden 
om te zetten. 

2. Uit aile rapporten en studies een 
leesbaar en hanteerbaar program 
samen te steilen en dit te integre
ren en uit te dragen in eerst hetho
gere kader, dan het midden kader 
en vandaar een trap lager tot de ar
beiders tot men automatisch terecht 
komt in fase 3. 

3. Algemeen begrip voor en aanvaar
ding van de stellingen zoals die 
worden voorgestaan door Technique 
et Democratie en lancering van een 
poli tieke partij . 

Werkwijze 
Op het ogenblik heeft "T et D" reeds 
23 rapporten klaar handelend over 23 
verschiilende facetten van de Franse 
samenleving. Bij het samensteilen van 
zo een rapport volgt men de volgende 
werkwijze: 

Er worden deskundigen uit eigen 
kring of daarbuiten aangezocht mee 
te doen aan de bestudering van bv. 
economie. Dan worden niet aileen 
economen uitgenodigd, maar ook 
juristen, ingenieurs, mensen uit 
het bedrijfsleven, enz. en er wordt 
een basisprogramma uitgewerkt. In 
dit basisprogramma staan alle pun
ten, die in dit facet varr de samen
leving ter sprake komen, alles 
wordt discutabel gesteld. Allege
gevens worden mathematisch geor
dend en ter discussie gesteld aan 
een veel grotere groep specialisten. 
De argumenten worden weer bestre
den door specialisten. Pas als de 
discussie geheel voltooid is, dit 
vergt enkele maanden, en aile 
vraagstukken zijn opgehelderd, 
wordt het basisprogramma vernie
tigd. Iedereen kent dan aile argu
menten voor en tegen en ziet zijn 
eigen specialistische wereld in een 
vee! groter ve rband en weet da t hij 
hiermede rekening te houden heeft. 
Nu pas wordt er begonnen met het 
hergroeperen van de basisgedach
ten en worden deze uitgewerkt tot 
een rapport, dat aile facetten van 
dat deelgebied der maatschappelij
ke structuur in Frankrijk omvat. 

Politieke partij 
Technique et Democratie is bezig met 
de voorbereiding van een maatschap
pij rut De Gaulle. Zij verdiept zich 
hoegenaamd niet in de strijd voor of 
tegen De Gaulle, maar wil een pro
gramma klaar hebben liggen wanneer 
dat nodig is. 

Op de vraag waarom ze dan toch tij
dens de laa tste verkiezingen hebben 
deelgenomen aan deze strijd werd ge
antwoord, dat dit gedaan was omdat 
het de enige mogelijkheid was om te
levisietijd toegewezen te krijgen, als 
partij naar buiten te treden en vooral 
mensen in de hogere kaders meer te 
interesseren in deze beweging omdat 
zij noodzakelijk zijn in de latere ver
spreiding van de ideeen. 
Nog enkele losse opmerkingen van de 
heer Barets : 

Democratie kan aileen functioneren 
indien iedereen voiledig gelhfor
meerd is en wordt. 
Er bestaat verschil tussen mede
zeggenschap en het vragen naar ie
mands mening en de suggestie geven 
dat hij meebesluit. 
Tussen dirigisme en een politiek van 
laisser-faire bestaat een groot ge
bied, waarin men vooral door sa
menwerking en samenbundeling op 
basis van zakelijke argumenten tot 
een bestuurlijke maatschappij kan 
komen. 
Er bestaan vele latente krachten 
binnen en buiten Frankrijk, die ge
ihteresseerd moeten worden want 
zij hebben nu aile interesse verlo
ren. 
Naast "T et D" is er ook een bewe
ging aan de gang in Italie en Belgie. 
We moeten komen tot een interna
tionale samenwerking tussen deze 
groeperingen om dezelfde latent 
aanwezige krachten in andere Ian
den te stimuleren naar buiten te 
treden. 
We hebben geen enkel dogma, we 
gaan pragmatisch te werk, maar we 
gaan uit van een filosofie. Alles 
mag bij ons discutabel gesteld wor
den, behalve de filosofie waarvan 
we uitgaan. Als je die niet accep
teert kunnen we niet communiceren 
en hoor je niet bij ons thuis, want 
dan komen we niet verder. Dan zijn 
er wezenlijke strijdpunten en pra
ten we niet over de uitwerking er
van. 

Na afloop van dit gesprek kwamen het 
hoofdbestuur, de fractie en de redak
tie van Demokraat overeen te komen 
tot een uitwisseling van stukken om te 
bestuderen in hoeverre beide partijen 
overeenstemmen en of men tot een 
verdere samenwerking in de toekomst 
kan overgaan. 
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Water 
in Amsterdam 
gebeurde 

Hans Moerkerk 

Eind augustus werd politiek Nederland 
wakker geschud door berichten over 
nauwe samenwerking, onderhandelin
gen zelfs al, tussen PPR, PvdA en 
D'66 in Amsterdam. Commentaren 
volgden, ontkenningen, boze woorden 
etc. , kortom het politieke spel was 
weer eens op waardige wijze ingeluid. 
Waarom deze berichten (vaak ver
minkt) in de pers kwamen moet u maar 
aan Het Parool en de PvdA vragen; 
wat belangrijker is, is water nu wer
kelijk aan de hand was. 
Al enige tijd vonden er prive-gesprek
ken plaats tussen de fractievoorzit
ters van PvdA en PSP, Ed van Thijn 
en Hans Bruggeman en de afdelings
voorzitters van PPR en D'66, Jan 
Rottinghuis en ondergetekende. In de
ze gesprekken, die overigens bij alle 
betrokken partijen bekend waren, 
werd getracht een formule te vinden 
waarmee in Amsterdam in 1970 een 
vernieuwing op stedelijk niveau zou 
kunnen worden bereikt. 
Naarmate deze huiskamergesprekken 
vorderden, begon de behoefte te groei
en op een of andere wijze naar buiten 
te treden. Van Thijn wilde toen (juni 
'68) dat deze vier heren een oproep 
zouden doen aan hun plaatselijke par
tijbesturen met het verzoek nu de on
derhandelingstafel maar op te zoeken 
om zo snel mogelijk de rijen te slui
ten. 

Vemieuwing 
Rottinghuis en ik meenden dat dit nu 
geen vernadering en vernieuwing zou 
zijn. Onderhandelen; waarover, waar
om? Vooral dat laatste viel zwaar op 
de maag. In Amsterdam zou onder
handelen over een. stembusaccoord 
met bestaande partijen aileen maar 
betekenen dat PPR en D'66 als bijwa
gens voor de PvdA zouden fungeren,' 
zodat de afbrokkelende positie van 
deze partij zou zijn geconsolideerd. 
Tot deze taak voelden wij ons niet ge
roepen. Rottinghuis en ik begonnen 
gezamenlijk, een al eerder opgewor
pen plan uit te werken. Het accent van 
dit plan lag op de scheiding tussen de 
landelijke en de gemeentelijke politie
ke scheidslijnen. Landelijke partij
binding bleek de afgelopen jaren niet 
meer relevant te zijn voor de ver
schillen in opinies in Amsterdam 
over het stadsbeleid. 
Zeker voor Amsterdam met zijn gro
te problemen, zou een frisse aanpak 
wel degelijk zin hebben. Dat dit tot 

konsekwentie zou hebben dat de pro
gressieve groepElringen zouden moe
ten besluiten om af te zien van afzon
derlijke deelneming aan de verkie
zingen lag voor de hand. 

Scepter 
Hoe men het ook draait en keert, in 
Amsterdam he eft de PvdA, met alle 
waardering voor al het goede dat men 
heeft gepresteerd, 20 jaar de scepter 
gezwaaid. Een belangrijk neveneffect 
van deze machtspositie is, dat juist in 
die kring het regentendom zijn intre
de heeft gedaan. 
Daarvan is een waslijst van voorbeel
den te geven. De neiging tot gewetens
onderzoek bij dit soort mensen is 
maar in geringe mate aanwezig. Dat 
hebben ook wij weer eens ondervon
den. 
Men moet niet denken dat de kiezers 
in Amsterdam geen oog hebben voor 
deze ontwikkelingen. Men is die "eli
tocratie" danig beu. Een actie Am
sterdaad kreeg in een week 110. 000 
handtekeningen. De afgelopen verkie
zingen lieten duidelijk zien dat de 
kiezers hun_ vinger richtten tot hen, 
die zij verantwoordelijk achtten voor 
de geringe mogelijkheden tot werke
lijke inspraak in het stadsbestuur. 

Inspraak is een mooi woord waarmee 
in Amsterdam veel zoet gehouden 
wordt. Men heeft echter in de gaten, 
dat er uiteindelijk toch niets gebeurd, 
en dat met de wensen van de bewoners 
weinig rekening gehouden wordt. De 
bewoners van de Nieuwmarkt en de 
Bethanienbuurt kunnen daar saillante 
verhalen over vertellen. 

Daarom meenden wij dat er in Am
sterdam een politieke groepering 
moest komen die los van de partijpo
litiek, los van de elites en los van het 
verleden een totaal andere aanpak 
moest kiezen. Vandaar de wens om 
al die Amsterdammers die geen par
tijlid zijn, maar desondanks (of mis
s chien wel daardoor) wel bewogen zijn 
met het wel en wee van hun stad daar
bij te betrekken. 

Het is jammer dat de PvdA in Amster
dam niet eens bereid is over een der
gelijk plan te denken. De topleiders 
van deze partij in de hoofdstad heb
ben het oude gezicht weer laten zien. 
Geen reden overigens om dit plan in 
de ijskast te stoppen. De wetenschap 
dat veel mensen, ook binnen de PvdA, 
voor een dergelijke opstelling voelen, 
maakt dit plan levensvatbaar. Daar
om gaan we er mee door. 

VRIJ NEDERLAND 
wordt u beleefd aanbevolen 

door 29% van uw congresgsngers 

Overal los verkrijgbaar · 

Abonnementen: Raamgracht 4 Amsterdam Tel. 62375 
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Solliciteren bij 
de overheid 
Minne Dijkstra 

"Hierbij delen wij u mede, datu voor 
de vacerende functie niet in aanmer
king komt". 
Hoeveel duizenden mensen zouden niet 
een soortgelijk bericht thuis gestuurd 
krijgen nadat ze bij de overheid heb
ben gesolliciteerd ? Er valt ook weinig 
te zeggen, zolang aldie duizenden zul
ke mededelingen voor zoete koek slik
ken. 
Niet iedereen doet dat echter. Een 
jaartje geleden kreeg ik een brief van 
iemand die door het ministerie van on
derwijs en wetenschappen met dat ene 
zinnetje was afgescheept maar het daar 
niet bij liet zitten. Hij wilde wel eens 
weten waarom hij niet in aanmerking 
gekomen was. Het resultaat van zijn 
pogingen om meer te weten te komen 
was bedroevend : "Het is niet gebruike
lijk afgewezen sollicitanten in te lich
ten over de motieven van de afwijzing". 

Examen 
Dat is een interessante opmerking die 
onze briefschrijver aanzette tot het 
ontwikkelen van een theorietje dat mij 
bijzonder aanspreekt. Hij stelde het 
volgende. Solliciteren naar een functie 
betekent dat men mee gaat doen aan 
een vergelijkend examen waarbij maar 
~~n kandidaat kan slagen. Het is voor 
de afgewezenen in zo 'n geval van groot 
belang te weten op welke "vakken" ze 
gezakt zijn, met andere woorden wat 
hun zwakke kanten waren vergeleken 
met die van de beste kandidaat. Die 
kennis hebben ze immers nodig om te 
kunnen bepalen of het zin heeft opnieuw 
naar zo 'n functie te ding en of da t ze 
beter wat anders kunnen zoeken. En 
afgezien daarvan, zei de briefschrij
ver, vind ik dat iedereen gewoon het 
recht heeft te weten waarom hij voor 
iets wordt afgewezen, zeker als het 
gaat om een overheidsfunctie. 
De bezwaren die van overheidswege te
gen zo 'n openhartigheid worden aange
voerd komen neer op : het is niet ge
bruikelijk, het kan trammelant geven, 
het kost tijd en moeite. Dat zijn duide
lijk slechte argumenten als men ervan 
overtuigd is dat het hier gaat om het 
recht van iedere burger ingelicht te 
worden over de motieven van over
heidsbeslissingen, zeker wanneer die 
hem zeer persoonlijk raken. 

Concreet antwoord 
Het ministerie heeft zich overigens bij 
het verdere verloop niet van zijn 
slechtste zijde Iaten zien. Na vragen 

van mijn kant over dit onderwerp heeft 
staatssecretaris Grosheide toegezegd 
dat de gedragslijn van het ministerie 
zou worden gewijzigd. Iedereen die 
daarom vraagt zal van nu af aan zo 
concreet mogelijk worden ingelicht o
ver de motieven die geleid hebben tot 
zijn afwijzing. 
Uiteraard moet men daarbij bedenken 
dat niet alle overwegingen nauwkeurig 
zijn te omschrijven. Het beoordelen 
van mensen brengt natuurlijk een aan
tal subjectieve elementen met zich 
mee. Bovendien blijft het steeds een 
vergelijkende beoordeling waarvan de 
uitslag mee afhangt van de kwaliteiten 
van de beste man: wat deze keer on
voldoende is kan een volgende keer 
een topscore opleveren. 
Ondanks deze moeilijkheden is het na
tuurlijk altijd mogelijk om aan de sol
licitant mee te delen welke min of meer 
objectieve normen zijn aangelegd, zo
als leeftijd, ervaring, opleiding, test
resultaten etc. En verder op welke on
derdelen daarvan een onvoldoende is 
behaald. 

Punt van program 
Even doordenkend op dez.e zaak blijkt 
spoedig dat het volgende a9-n de sollici
tant bekend moet worden gemaakt wil 
hlj 'met enige nauwkeurigheid kunnen 
nagaan waarom hij heeft gefaald en 
welke kansen hem resten om het een 
volgende keer weer te proberen : 

a. een nauwkeurige uiteenzetting over 
procedure en de normen die worden 
gebruikt bij de selectie; 

b. mededeling van wie benoemd is en 
welke (objectieve) kwaliteiten hij 
heeft; 

c. een zo concreet mogelijke opgave 
van de motieven waarom de geadres
seerde niet in aanmerking is geko
men. 

Ik ben van mening dat aan dit onderdeel 
van de verhouding tussen overheid en 
burger heel wat meer aandacht gege
ven kan worden, niet alleen landelijk 
maar zeker ook gemeentelijk. Het 
voorbeeld dat het ministerie van 0 en 
W gegeven heeft bewijst dat met ge
ringe aandrang van bui ten af heel wa t 
te bereiken valt. Het is wellicht een 
punt dat na wat verdere overdenking in 
ons program kan worden opgenomen. 

Nieuwe jaargang 
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Democratie, 
informatie 
en Vietnam 
J. Geusebroek 

Zonder voldoende informatie verliest 
deelneming aan de (politieke) besluit
vorming veel van haar zin. Een van de 
belangrijkste problemen van deze tijd 
is ongetwijfeld de oorlog in Vietnam. 
De gangbare voorlichting over feiten 
en achtergronden in Nederland is, met 
name in de dagbladpers, in het alge
meen helaas fragmentair en oncritisch. 
Binnen D'66 heeft een kleine werk
groep ad-hoc sinds enige maanden 
Vietnam in studie. Bij nadere verdie
ping in het onderwerp bleek hoe weinig 
houdbaar gangbare stereotiepen als 
"noordvietnamese agressie", "verde
diging der democratische grondwaar
den" etc. zijn. 
Een grondige analyse van Amerika 's 
politiek geeft de Amerikaan Theodore 
Draper in zijn boek "De Amerikaanse 
interventie in Vietnam" (Boom, Mep
pel, 1968). Duidelijk blijkt uit deze 
voortreffelijk gedocumenteerde (o. a. 
de hearings voor het Amerikaanse con
gres) en toch vlot leesbare studie de 
schrijnende tegenstelling tussen offi
ciele voorlichting en werkelijkheid; zo 
bv. ten aanzien van de Tonkin-inciden
ten (basis voor de "vrije hand" aan 
Johnson) en de voorgewende aanwezig
heid van een noordvietnamese divisie 
in het Zuiden (motive ring voor de lucht
aanvallen op het Noorden). 
Draper ontleedt zo alle belangrijke 
beslissingen van Amerika in deze oor
log. Het ontbreken van een aan de fei
telijke situatie beantwoordende politie
ke konceptie drijft Amerika (tegen wil 
en dank wellicht) steeds verder in het 
moeras der "militaire oplossingen". 
Met de opvoering der militaire inspan
ning gaat een escalatie van de theorie 
gepaard: wie eenmaal een half miljoen 
man en duidenden doden heeft geinves
teerd, m6et wel een heilige oorlog 
voeren. Aldus enkele hoofdlijnen. 
Dit boek verdient de aandacht van ge
ihteresseerden zowel in het Ameri
kaanse als het Nederlandse buitenland
se beleid inzake Vietnam. 
Waarom niet eens afzonderlijke kriti
sche themanummers over deze onder
werpen ter bevordering van een alge
mene discussie ? 
Het vres~lijk lijden van een klein Azia
tisch volk - al meer dan 25 jaar in 
oorlog - en vooral van de burgerbevol
king onder massale moderne technolo
gische vernietigingsmiddelen is niet af 
te doen met een "wir Demokraten ha
ben es nicht gewuszt". 
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Democratie in 
Leidschendam 
Frits Maas 

De afdeling Leidschendam van D'66 
heeft in de loop van deze zomer ge
tracht iets te weten te komen over de 
verhouding tussen kiezer en gekozene 
in haar gemeente. Zij deed dit via een 
enqu~te onder een representatieve 
steekproef van kiesgerechtigden. Acht
tien leden en sympatisanten van D'66 
die tevoren door een professionele 
marktonderzoeker waren geihstrueerd 
voerden het onderzoek uit. In totaal 
werden 313 personen ondervraagd. In 
een lijvig stencilwerk onder de titel 
"Demokratie in Leidschendam" zijn 
de resultaten vastgelegd. 

Het rapport geeft eerst wat demogra
fische gegevens. Leidschendam (25000 
inwoners, ruim 15000 kiesgerechtig
den, 36 D'66-ers) is een gemeente die 
70% van haar nieuwe inwoners uit de 
driehoek Den Haag-Delft-Leiden trekt. 
Zestig procent van de inwoners woont 
minder dan 10 jaar in de gemeente, 
terwijl 20% alweer aan vertrek denkt. 
Van de ondervraagden beweerde 25% 
van de vrouwen en 27% van de mannen 
lid van een politieke partij te zijn. 
Dit florisante beeld wordt door devol
gende cijfers aanmerkelijk getemperd : 
14% van de mannen en slechts 2% van 
de vrouwen had het vorige jaar wel 
eens een politieke vergadering be
zocht. Opmerkelijk is het gegeven dat 
slechts 3% van de ondervraagden on
der de 30 jaar dit had gedaan. Bij de 
hogere welstandsklassen bleek een 
grotere belangstelling voor de politiek 
waar te nemen dan bij de lagere. 

Animo voor raadszetel 
Op de vraag of men E\E\n of meer ge
meenteraadsleden persoonlijk kende 
antwoordde 40% bevestigend. De be
langstelling voor het bestuur van de 
gemeente werd gemeten aan de hand 
van vragen betreffende het lezen van 
de raadsverslagen, het bijwonen van 
de gemeenteraadsvergaderingen en de 
bereidheid zelf in het gemeentebestuur 
zitting te nemen. Van de ondervraag
den las 43% regelmatig de raadsver
slagen en wel ineestal uit het huis-aan 
-huis-orgaan "De Leidschendammer". 
Naarmate men Ianger in Leidschen
dam woonde bleek men minder belang
stelling voor de verslagen te hebben
De animo om de gemeenteraadsverga
deringen bij te wonen bleek niet groot : 
slechts 5% van de ondervraagden bleek 
dit wel eens te hebben gedaan. Verheu
gender is dat 32% van de mannen en 
13% van de vrouwen zich bereid ver-

klaarde een kandidatuur voor het raad
lidmaatschap te aanvaarden. 

Weinig kritiek op raad 
Overigens zullen de huidige leden van 
de gemeenteraad weinig reden zien om 
op grond van het rapport te vertrekken. 
Liefst 47% van de geenqueteerden vond 
dat de zittende raad haar werk "uitste
kend" of "goed" verricht. Een weinig 
kritisch oordeel dus, vooral als men 
daar de 29% der ondervraagden bij op
telt die geen oordeel had over de be
treffende vraag (Welke indruk hebt U 
van de wijze waarop de huidige gemeen
teraad zijn werk verricht? Is die in
druk uitstekend, goed, matig of slecht ?). 
Dater onder de oppervlakte toch wel 
enige kritiek sluimert, blijkt uit de re
akties op enige negatieve beweringen, 
waarop men met "mee eens", "weet 
niet" en met "niet mee eens" kon rea
geren. De bewering "De gemeenteraad 
moet kritischer zijn tegenover B & W 
en meer op zijn eigen standpunt blij-
ven staan" scoorde 44% "mee eens"; 
de bewering "De raadsleden zouden 
zich beter op de hoogte moeten stellen 
van water werkelijk onder de bevol-
king leeft" scoorde 62% "mee eens". 
Op de vraag "Veronderstel eens datU 
in gesprek zou komen met de burge
meester en dat hij U dan zou vragen 
water volgens U in Leidschendam van 
gemeentewege nog gedaan zou moeten 
worden. Wat zou U dan zeggen ?"kwam 
82% van de ondervraagden met eenkon
kreet antwoord. De wensen lagen vnl. 
op het gebied van de verkeersvoorzie
ningen en de rekrea tie. 

Kernvraag niet beantwoord 
Al met al is het rapport een nuttig stuk 
voor hen die zich met gemeentevraag
stukken bezighouden. Het geeft een be
trouwbaar beeld in hoeverre de inwo
ners van een kleine zuidhollandse ge
meente meelezen, meedenken, mee
praten en mee willen praten over plaat
selijke politiek en plaatselijke vraag
stukken. De ondertitel van het rapport 
("Een onderzoek naar de verhouding 
tussen kiezer en gekozene") is dan ook 
aardig uit de verf gekomen. Minder 
gelukkig is de hoofdtitel "Demokrati~ 
in Leidschendam", waarop in de samen
vatting van het rapport wordt terugge
vallen : "De vraag : Hoe werkt de demo
kratie in Leidschendam? kan op grond 
van al het voorgaande beantwoord wor
den met "tamelijk goed". Dit is een 
minder juist gekozen stelling, die ze-
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ker niet op grond van deze enqu~te kan 
worden geponeerd. Zelfs al zouden de 
ondervraagden de indruk hebben dat de 
demokratie in hun gemeente "tamelijk 
goed" funktioneert, dan nog behoeft dit 
niet het geval te zijn. Wie niet bij een 
burgemeester, zijn wethouders en zijn 
gemeentesekretaris kind in huis is kan 
daar moeilijk over oordelen. 

Demokratie in Leidschendam. Een on
derzoek naar de verhouding tussen kie
zer en gekozene in de gemeente Leid
schendam. Uitgave D'66, afd. Leid
schendam, Van Ruysdaellaan 32, 
Leidschendam. 

.. -----~ I Knip uit I Vul in I Stuur op 

I Dhr. /Mevr. /Mej. 

I Straat en nr. 

I Plaats --------------

1 
geeft zich op als abonne van Demo
craat en maakt heden f 6,-- over op 
postgiro 1477777 /per bank/per post-

1 
wissel. * 
Deze bon op een briefkaart plakken en 
zenden aan: 

I "DEMOCRAAT" Keizersgracht 576 
AMSTERDAM 
* Indien binnen 14 dagen niet is be-

l 
taald, zal inning plaatsvinden per 
kwitantie, verhoogd met incasso
kosten. 

1coupon 
! vool" Democraat_ 
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Verstandig 
burgerschap 

(Brieven, waarvan de schrijver aande 
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) 

In het juli-augustus-nummer van De
mocraat las ik Vuyks stukje N. A. V. 0. 
Ja, maar ..... Met de aanbeveling 
t. a. v. Portugal en Griekenland ben ik 
het niet helemaal eens. lk voel welis
waar niets voor die landen, maar D'66 
mag m. i. niet de leerstellige indruk 
verbreiden, dat een alliantie van de
mocratische met autoritaire regerin
gen tegen totalitaire Ianden ontoelaat
baar is. Een defensieve, anti-commu
nistische alliantie hoeft m. i. geen ex
clusief-democra tisch gezelschap te 
vormen. Wel dient de koloniale oorlog 
van Portugal en de repressie-politiek 
van de Griekse junta aanleiding te zijn 
om de militaire samenwerking met 
Lissabon en Athene te staken. Bij "ex
communicatie" zal de volgende stap 
misschien zijn, dat uitstoting van Tur
kije wordt verlangd in verband met de 
onderdrukking van de . . . . Koerden ! 
Op die manier blijft er niet veel over. 
Zou het niet beter zijn voor te stellen, 
da t de N. A. V. 0. Griekenland en Tur
kije laat schieten, indien Albanie (ai
leen nog maar een papieren lid) en 
Bulgarije uit het Warschaupact ver
dwijnen ? Een kleine partij in een klein 
land kan in de grote politiek niet veel 
bereiken, maar misschien verdient 
wederzijdse inkrimping van het aantal 
ledenstaten der twee verdragsorgani
saties toch aanbeveling. 

A. Starn 

DEMOCRAAT 

Aktiepunten 
Naar aanleiding van de in het juli/au
gustusnummer gepubliceerde brief 
van het hoofdbestuur aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken stuurde de 
heer G. Grootes (Amsterdam) een 
brief aan het hoofdbestuur. Hij geeft 
hierin kritiek op de door D166 voorge
stelde staatsrechtelijke hervormingen 
die hij niet haalbaar acht. (Hij zal de 
enige niet zijn). Toch ziet de heer 
Grootes meer dan voldoende bestaans
recht voor D'66 als deze partij zich 
speciaal op de volgende punten richt: 
a) verdwijning van het paternalisme 
van de overheid; b) medezeggenschap 
van de werknemers in de onderneming; 
c) invoering van waardevaste pensi
oenen; d) verantwoordingsplicht van de 
overheid; e) de grootst mogelijke open
heid van de regering t. a. v. kabinets
beslissingen; f) openbaarheid van de 
commissievergaderingen van de Twee-
de .Kamer. . 

(bekort) 

Welvaart 
De regering heeft in het verleden een 
langdurige loonstop willen invoeren. 
De leden va:n de tweede kamer in 
overgrote meerderheid (inclusief 
D166) willen zichzelf een salarisver
hoging van maar liefst honderd pro
cent toekennen. Het zou interessant 
zijn een onderzoek in te stellen naar 
de welstand van de gemiddelde Neder
lander. De !eden van de commissies 
waaraan D'66 zo rijk is, mogen alles 
uit eigen zak betalen en boffen nog 
als zij na een avondvergadering bij 
geestverwanten of familie kunnen 
overnachten. Daarom ben ik benieuwd 
welk deel van hun hoge inkomen onze 
kamerleden straks in de kas zullen 
storten. 

(bekort) 

J. Tromp uit Harfsen. 
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UIT DE 
PARTIJ 

VAN DE WERKGROEPEN 

Secretarissen van werkgroepen worden 
verzocht hun kopy uiterlijk voor 5 okto
ber te sturen aan: 
N. Schwarz, Schoutenstraat 9, Den Haa! 
tel. 070-245189. 

BEVOLKINGSPOLITIEK 

Doorziekte en bedanken is deze werk
groep wat geslonken. Deskundigen en 
belangstellenden worden verzocht zich 
op te geven bij het secretariaat. 

ONDERWIJS 

Binnenkort verschijnt de discussieno
ta "Onderwijs", eerste deel: "Het 
Niet-wetenschappelijk Onderwijs, 37 
stellingen met toelichting. Een zeer 
doorwrocht stuk werk. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE 

Binnenkort verschijnt een discussieno
ta "Over de Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie (PBO)" door de Kern
groep "Bezitsvorming en PBO" van de 
Hoofdgroep "Sociale Zaken". 

Van onderstaande werkgroepen zijn de 
volgende publicaties verschenen, aile 
verzonden naar de afdelingen en ver
krijgbaar a. f 1. -- bij het secretariaat: 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Voorstudie "Vormgeving en inrichting 
van landelijke gebieden", bestemd om 
als basis te dienen voor ontwerp-pro
grammapunten, 24 stellingen, ongeda
teerd. 

PLAATSELIJKE WERKGROEP 
DEFENSIE, DEN HAAG 

Nota over "De rechtspositie van de mi
litair", mei 1968. 

AFDELING LEIDSCHENDAM 

"Demokratie in Leidschendam", een 
onderzoek naar de verhouding tussen 
kiezer en gekozene in de gemeente 
Leidschendam, mei/augustus 1968. 
Resultaat van een deskundig uitgevoer
de steekproef enqu~te. Had een uitste
kende pers. 
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politiek voor de boekenplank 

Twintig televisie-colleges over oor
log en vrede, gehouden in de winter 
1967-1968, zijn samengebracht in het 
boek "Inleiding tot de wetenschap van 
oorlog en vrede" van prof. mr. B. V. 
A. Roling. Het is een uitgave in de 
serie Polemologische studien van de 
Koninklijke Van Gorcum & Comp. 
N. V. in Assen en kost acht-vijftig. 
De jonge wetenschap van oorlog en 
vrede tracht een antwoord te geven op 
de vragen of de mensheid kan leren 
!even zonder wapens te hanteren. 
Prof. mr. Roling wil tonen hoe inge
wikkeld het oorlogsprobleem is en 
welke blinde maatschappelijke krach
ten dringen naar oorlog. Hij bewijst 
dat nog veel moet worden gedaan om 
van onze wereld een leefbare wereld 
te maken. 

"Voor de bocht" heeft drs. J. Klatter 
zijn boekje genoemd, waarin hij op 
emotionele toon zijn hoop vestigt "op 
de gesmade en reeds te lang gemal
traiteerde achterban, het A. R. -kie
zersvolk". Het lijkt ons een ijdele 
hoop, want de schrijver uit pagina's 
populaire kreten. 
Gelukkig bekent drs. Klatter dat zijn 
boekje "allicht niet zo best is, het is 
dan ook haastwerk geworden. Omdat 
de tijd dringt". Voor Uitgeverij 
T. Wever in Franeker, die het pro
dukt voor zes-negentig in de handel 
brengt, is zo'n opmerking niet aardig. 
Of de auteur met zijn geschrift de ra
dicalen heeft ontmaskerd, valt te be
twijfelen. 

Het Staatsdrukkerij- en Uitgeversbe
drijf in Den Haag wil graag dat ieder 
weet hoe het staat met de opbouw van 
de Europese Gemeenschap. Daarom 
dan ook de uitgave van een lijvig boek
werk a een-en-twintig gulden met de 
teksten van gemeenschappelijke ver
klaringen, resoluties en mededelingen 
aan de pers onder de titel "Actie
Comite voor de Verenigde Staten van 
Europa 1955-1967". 
De in dit boek vermelde resoluties en 
verklaringen getuigen van de bestendi
ge en steeds ruimer gebied bestrij
kende actie die aanvankelijk onderno
men werd en stap voor stap werd 
voortgezet opdat de Verenigde Staten 
van Europa eens werkelijkheid zullen 
worden. 

Vijftien geleerden uit Frankrijk, En
geland, Zweden, Zuidslavie en Ame
rika hebben gezamenlijk een weten
schappelijke voorspelling gedaan, die 
griezelig om te lezen is. Onder de ti
tel "Tenzij het vrede wordt" heeft 
A. W. Sijthoff in Leiden voor negen
vijftig voor een Nederlandse verta
ling gezorgd, waarvoor een woord 
van dank op zijn plaats is. 
Ruim tweehonderd pagina 1 s lang wordt 
de lezer geconfronteerd met verdel
gingsmogelijkheden, die liggen tussen 
kernwapens en schizofrenie met be
hulp van L. S.D. 
Het boek zegt, en bewijst het ook, dat 
de conclusie eenvoudig is. "De mens
heid moet 6f de wetenschap 6f de oor
log afschaffen, omdat de verschrik
kelijke wapens van de toekomst bete
kenen dat de mensheid niet beide kan 
hebben." 
De Britse wetenschappelijke auteur 
Nigel Calder voegde de vijftien ver
handelingen tot een leesbaar geheel 
bijeen en zorgde daarmee voor weinig 
opwekkend nieuws. 

"Verzuiling, pacificatie en kentering 
in de Nederlandse politiek", voor 
veertien-vijftig uitgegeven bij J. H. de 
Bussy N. V. in Amsterdam, is ge
schreven door dr. Arend Lijphart. 
Hij geeft een beschrijving van de ver
zuiling in Nederland, komt tot de 
conclusie dat dit land een stabiele de
mocratie heeft opgebouwd en consta
teert dat de Nederlandse stabiliteit 
op gespannen voet staat met gangba
re theorieen over het verband tussen 
pluralisme en politieke stabiliteit. 
Het boek stelt zich ten doel een bij
drage te leveren aan de discussies 
over de toekomstige ontwikkeling 
van de Nederlandse politiek door mid
del van een analyse van de richting 
waaruit ons democratisch bestel is 
voortgekomen. Dat zegt de auteur. 
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CONTINU 
ENQUETE 
SYSTEEM 
I. Ziet U wat in een z. g. 

stembusakkoord van 
D166 met: 

1. K.V.P. 
2. P.v.d.A 
3. V. V.D. 
4. A.R.P. 
% C. H. U. 
6. P.S. P. 
7. C.P.N. 
8. P. P.R. 
9. B. P. 

10. Andere groeperingen 

Opsturen naar "Democraat" 
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En 
we gaan door! 
Den Haag, 19-9-68, ANP~telex 
Het tweede kamerlid mej. A.M. Goudsmit (D166) heeft de mi
nister van binnenlandse zaken gevraagd of hij bereid en in 
staat is thans een datum in de zeer nabije toekomst te noemen 
waarop een wetsontwerp omtrent de verantwoordingsplicht 
van burgemeesters beslist zal zijn ingediend. 

"De gang van zaken tot nu toe heeft het vertrouwen van de le
den van het parlement en daardoor van degenen die zij verte
genwoordigen in de toezegging van de regering niet bevor
derd", aldus mej. Goudsmit. Zij vraagt de minister de cre
dibility gap (het ontbreken van geloofwaardigheid) te vernau
wen door uit te leggen hoe het komt dat het ontwerp het afge
lopen parlementaire jaar niet is ingediend. 

De gang van zaken is als volgt geweest: 

20-4-67 
minister-president De Jong: " .... kan ik mededelen dat de 
opdracht om te onderzoeken of het vraagstuk van de verant
woordingsplicht van de burgemeester voor het politiebeleid 
losgekoppeld kan worden, heden is gegeven." 

20-4-67 
idem: "Het is evident, mijnheer de voorzitter, dat het los
koppelen het indienen van een wetsontwerp niet zal vertra
gen." 

Memoria van Toelchting binnenlandse zaken 1967-68 
een wetsontwerp is gereedgekomen en wordt aan de daarvoor 
in aanmerking komende adviesinstanties gezonden. 

9-11-67 ()penbare commisaie vergadering binnenl. zaken 
"Naar mijn persoonlijke overtuiging heeft artikel 216 ge
meentewet de langste tijd in die wet gestaan. Wanneer mede
werking van de kamers der staten-generaal zal kunnen wor
den verkregen dan zullen wij, naar ik hoop, nog in de loop 
van dit parlementaire jaar een heel eind verder komen." 

21-2-68 Plenaire behandeling begroting binnenlandse zaken 
De minister: "Ik verwacht dat dit wetsontwerp in ieder geval, 
zoals ik tijdens de openbare commissievergadering al heb 
medegedeeld, in dit parlementaire jaar aan de staten-gene
raal zal worden aangebode:iJ.. Ik zal proberen dit wetsontwerp 
op een zodanige termijn aan te bieden dat het dit jaar nog 
door de kamer kan worden afgedaan. " 

8-5-68 
De voorzitter: ". . . . . kan ik thans mededelen dat de minister 
mij heeft doen weten dat hij hoopt dit wetsontwerp nog deze 
zitting, zelfs voor het zomerreces, bij de kamer in te die
nen." 

22-5-68 
Antwoord van de minister van binnenlandse zaken aan de Heer 
Wiegel (VVD): ". . . . . streeft de ondergetekende ernaar een 
wetsontwerp met betrekking tot de verantwoordingsplicht nog 
deze zitting en zelfs voor het zomerreces, bij de kamer in te 
dienell'." 

27-6-68 
De voorzitter deelt mede dat de minister van binnenlandse 
zaken hem naar aanleiding van het verzoek van mej. Goudsmit 
heeft medegedeeld dat het wetsontwerp betreffende de ver
antwoordingsplicht van de burgemeester het departement 
heeft ver laten. 

18-9-68 
Het wetsontwerp is niet ingediend. (wordt vervolgd) 
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