
oktober 1970 - 3e jaargang no. 9 

IN DIT NUMMER 
HOE WORD IK KAMERLID 

CONGRES IN BREDA 

VRIJE NIEUWSGARING 

NOTA 
PROGRAMPARTIJ D'66 



pagina 2 DEMOCRAAT oktober 197 

REDACTION EEL 
Daar gaat de Democraat weer een nieuw jaar in. We hebben wat lang op 
ons Iaten wachten ditmaal, maar de gebeurtenissen in partijverband waren 
er dan ook naar. Om een eerste reactie van Van Mierlo op de reacties op 
bet D'66 idee van een basisgesprek met KVP en PvdA te arrangeren, heb
ben we de verschijningsdatum van deze Democraat wat moeten opschuiven. 
Verder vindt U in dit blad een overzichtje van wat er allemaal te doen valt 
voordat U ook maar gewogen kunt worden voor bet Kamerlidmaatschap, 
enkele interviews met D'66 wethouders, en een uittreksel van een discus
siestuk over de Program-partij D'66 en de beginselpartijen. (Zo'n stuk 
dat U helemaal zou moeten lezen, en dat kan ook, mits U bet aanvraagt). 
Voor bet overige doet de redactie er nu schielijk bet zwijgen toe. 
Het woord is aan de politici, want wij achten bet onze taak U van informa
tie te voorzien over bet wel en wee van de politieke club der Democraten 
'66. 

Redactie 

DE BASIS-DE BASIS? 
Het Hoofdbestuur van D'66 heeft aan de afdelings- en regiebesturen van 
D'66 een dringend verzoek gedaan om, waar mogelijk in de komende we
ken contact op te nemen met plaatselijke en regionale besturen van de 
KVP en de PvdA, teneinde tot een gedachtenwisseling te komen tussen de 
leden van deze partijen en belangstellenden over de partijpolitieke impas
se, welke zich steeds duidelijker gaat aftekenen: In deze gedachtenwis
seling aan de basis wil D166 de volgende 2 vragen centraal stellen: 
1. In hoeverre is bet met de betrekking tot de direkte politieke toekomst 

van ons ongewenst dat de huidige barriere tussen de KVP en PvdA, die 
net zo zeer wordt bepaald door de politieke houding van de KVP als 
door de anti-KVP motie van de PvdA, blijft bestaan voor de volgende 
kabinetsperiode en op welke wijze zou, indien gewenst, deze barriere 
kunnen worden weggenomen; 

2. In welke mate is bet gewenst dat naast de zich thans aftekende pers
pectieven (een soort CDU, een progressieve concentratie of onafhanke
lijke posities) bij de definitieve congressen van de verschillende par
tijen ook de mogelijkheid wordt opengelaten voor een poging om nog 
voor de verkiezingen op basis van overeenstemming in programma en 
mentaliteit, een samenwerkingsvorm tot stand te brengen tussen KVP, 
PvdA en D'66, zo mogelijk met andere partijen, zo nodig aileen. 

Toelichting op deze verklaring 
Indien aile partijen rotsvast op de lijn blijven zitten, waar ze thans op zit
ten, en daar gaat bet naar uitzien, dan ontstaat voor de volgende verkie
zingen de meest uitzichtsloze en vastgeroeste opstelling die maar denk
baar is. 
Het perspectief dat zich nu aandient is dan: 
1. een opstelling van christelijke partijen zonder uitspraak met wie ge

regeerd gaat worden; 
2. een verkiezing waarbij opnieuw de kiezers niet zullen kunnen stemmen 

over wie, of welke coalitie over hen gaat regeren; 
3. een terugkeer van de huidige regeringscoalitie, niet als gevolg van een 

keuze maar als gevolg van bet ontbreken daarvan. 

D'66 is meer dan ooit van mening dat deze impasse bet gevolg is van ons 
partij-politieke- en staatsrechtelijke bestel. Maar juist daarom is bet on
verantwoord om maar gelaten en werkeloos toe te zien, bij de dreiging dat 
de" volgende verkiezing democratisch nog onwezenlijker wordt en automa
tisch zal leiden tot een kabinetsperiode, waarin de kansen een maatschap
pelijke- en politieke vernieuwing nog geringer zijn. 
Op zijn minst zal een laatste poging gedaan moeten worden om in ieder 
geval een klein stukje van de impasse weg te nemen en een gedachtenwis
seling over een eventueel ander perspectief op gang te brengen. 
Het beeld dat deze gedachtenwisseling aan de basis oplevert, kan gebruikt 
worden bij de uiteindelijke besluitvorming op de congressen van de diverse 
partijen, waarop de definitieve standpunten worden vastgelegd. 

Tachtig procent van de afdelingsvoorzitters van D'66 gaat akkoord mQt 
bet verzoek van bet hoofdbestuur om aan de voet gesprekken te beginnen 
over vergaande samenwerking tussen D'66, de Partij van de Arbeid en 
deK.V.P. 
De overige twintig procent sprak zich tegen bet nieuwe plan uit. 
De afdelingsbestuurders bespraken dat plan zaterdag 3 oktober in Den 
Bosch met bet hoofdbestuur. De beer W. C. Fiege uit Den Haag, een van 
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de tegenstemmers, zei dat met een zo traditioneel getinte partij als de 
K. V. P. niet valt te werken. 

Het hoofdbestuur achtte weliswaar de kans niet groot dat bet driepartije 
plan nog voor de Kamerverkiezingen zou lukken, maar bet vond wel dat 
D'66 moet proberen ook deze andere vervangende mogelijkheid voor de 
regering-De Jong te scheppen. 
Uit de standpunten van de afdelingsbestuurders werd duidelijk, dat de 
meeste afdelingen van D'66 achter bet verzoek staan zoals dat door frac 
Ieider Van Mierlo openbaar werd gemaakt. Er bleek waardering voor hE 
snelle werken na de hoofdbestuursvergadering van 29 augustus te zijn 
waarin bet plan nog niet voldoende was uitgekristalliseerd. 

Kandidaatstelling 1e en 2e kam~ 
Het hoofdbestuur deelt de leden van D'66 mee, dat met ingang van heden 
de mogelijkheid bestaat zich aan te melden of te Iaten aanmelden, als 
adspirant kandidaat voor bet lidmaatschap van de eerste of tweede kame 
der staten generaal. Aanmelding dient te geschieden d. m. v. een aange
tekend schrijven, te richten aan: 

Dr. Mr. K.L. PiccardtenMr. A.G.J. Picc.ardt 
Keizersgracht 618 
AMSTERDAM. 

Afschrift van de aanmelding dient gelijktijdig te worden gezonden aan he 
sekretariaat, Keizersgracht 576 te Amsterdam, opdat de partij in een 
vroeg stadium over een kandidatuur kan worden geihformeerd. 

Adspirant kandidaten moeten op bet moment van aanmelding op bet Iande 
lijk sekretariaat geregistreerd zijn voor een periode van tenminste 6 
maanden voorafgaande aan bet moment van aanmelding als adspirant kan 
didaat. Iedereen kan adspirant kandidaat zijn, die ouder is dan 25 jaar, 
niet in enigerlei funktie is verbonden aan hoge raad, rekenkamer of raa< 
van staten en geen komrnissaris der koningin is. Het lidmaatschap der 
be ide kamers der staten generaal is onverenigbaar. 

Ingevolge bet huishoudelijk reglement en/ of de statuten is bet lidmaatscl 
der tweede kamer onverenigbaar met bet lidmaatschap van enig ander VI 

tegenwoordigend lichaam of enige partijfunktie. 
Het lidmaatschap der eerste kamer is slechts onverenigbaar met bet lid· 
maatschap van bet hoofdbestuur van de partij. 

Het hoofdbestuur wil U er verder op wijzen, dat krachtens uitspraken va 
voorgaande kongressen bet lidmaatschap van de tweede kamer gezien 
moet worden als een volledige dagtaak, waarnaast geen bezoldigde neve~ 
funkties mogelijk zijn. Tevens wil bet hoofdbestuur U er op wijzen dat 
hoewel zulks niet in de huishoudelijke reglementen is bepaald, dat bet 
hoofdbestuur ongewenst voorkomt dat iemand gelijktijdig kandidaat staat 
voor eerste kamer, tweede kamer en/of hoofdbestuur. 

De aanmeldingstermijn voor adspirant-kandidaten voor de tweede kamer 
sluit 6 november a. s. Dat wil zeggen dat aanmeldingen op 6 november 
18.00 uur door de notaris moeten zijn ontvangen. 

Het hoofdbestuur zal voor zowel eerste als tweede kamerkandidaatstellin 
een verkiezingskommissie benoemen. Deze kommissie zal U op korte te: 
mijn verdere informatie doen toekomen over kandidaatstellingsprocedurE 
sluitingsterrnijn aanmelding, wijze waarop de leden over de adspirant 
kandidaten zullen worden geihformeerd en de methode van voorverkiezinl 

Amsterdam 
...... september 
Voorzitter J. Beekmans. 

INHOUD 
De basis 
Kandidaatstelling 1 en 2e kamer 
Toelichting op communique· 
Bestuurswijzigingen 
Zestien velletjes vergen toch nog huisvlijt 
Congres 
Steekproefvergadering 
De programpartij b'66 en de beginsel-partijen 
Twee wethouders van D'66 
Politiek voor de boekenplank 
Continue enquete systeem 

administratie: 
Democraat 
Keizersgracht 576 
Amsterdam 
tel. 020-226996 
Postgiro: 
1477777 t. n. v. 
Administratrice 
Democraat 

advertentietarieven 
bij bet secretariaat 

Druk Luna Delft 

7 + i 



.ober 1970 DEMOCRAAT paglna 3 

>=1 
Qo 

(]) 

>=1 >=1 
Qo 
>=1 

~ CD 

~ s 
rl 0 
(]) >=1 

..p 
>=1 s G) 0 

~ Qo 
('j 0., ~ cU 0 'r:l 

(]) ~ 
•rl 

cO CD 
~ 

Qo ..p . 
8 ~ f-! 
0 •rl 

(]) ;:l 
0 ~ 

0 ;::J 
? (]) s , .. 

:Q 
!'f.l 

s !'f.l (]) 

;:l 8 ·rl 
~ 8 ..p (]) cU 8 Cf-1 cU ~ cO +> CD 0 

0 ,..0 {Q (]) 0 ~ s 0 
Qo s ,.q 
~ ~ 0 

(]) 

•rl t--
(]) ? +> 

+> 0'\ 
....... rd G (]) 

·rl (]) rl r:tj 8 
~ ,.q 

:::l rd 
rl C) 8 

r£J 0 ('() "' ~ 0 ...-. {Q w. Q) Q) rd 
~ ,..0 

C) 

!'f.l s g! Qo 
a.o rr.l 

rl (]) 
('j ;:l 

cj (]) ? ~ ~ cO 0 
cO 0 

·rl 'r:l N 
!'f.l ~ ~ 

cO •rl C) 

·rl 8 
("(') rl 8 'r:l 'r' (]) ? 0 \0 ·rl s +> 

+> 0 ~ 0 
(i) 

o:l ? ~ 0., ~ 

~ cj 0 
~ ~ 

8 cU 
(]) !--,) 8 

jj 
0 Q) -£I H <D ;:l 0 +> ,.q 

~ rd ;:l s cO 0 
(]) rd Q) +> 0 R ·rl cU 0 cO ..p rd 

.... i (i) ~ Q) co r-~: N ell 0 

II 
(]) ~ 

. ...... 
rd s N 

~ +> 
. 8 

~ ~ 0 cj •rl 0 0 H l> R rd l> 

----------
houden dat het programma-Steenkamp opmerKeUJK awu=m~;cp~·~·· 
met onze eigen opvattingen vertoont. Zo blijkt een deel van de com
missie-Steenkamp voorstander te zijn van de gekozen minister-pre
sident. 

de KVP blijft tenslotte toch vasthouden aan de christen-democrati
sche samenwerking. Dan is in elk geval bereikt dat de vooruitstre
vende KVP-ers duidelijk beseffen wat ze gaan aanrichten: een samen
werking van confessionele partijen met de VVD. En dat onderwerp 
kan dan in de verkiezingscampagne centraal staan. Het zal dan gaan 
om de machtsvraag: regeert in Nederland de oude coalitie verder of 

krijgt de vernieuwing een kans. Het stellen van de machtsvraag is 
geen bedenksel om de campagne een beetje op te fleuren, het behoort 
tot de wezenlijke karaktertrekken van een democratie. Een politieke 
partij die is opgericht om de gekozen premier te introduceren mag 
aan die wezenlijke karaktertrek niet voorbijgaan. De felle reacties 
op het voorstel van bet hoofdbestuur doen vermoeden dat onze tegen
standers de gevaren die voor hen aan het stellen van de machtsvraag 
verbonden zijn aardig in de gaten hebben. Als de vraag niet wordt ge
steld kunnen gebrek aan interesse en vage angstgevoelens bet be
staande gezelschap in bet zadel houden. Als de vraag wei wordt ge
steld worden heel wat kiezers wellicht over een bewustzijnsdrempel 
heen geholpen. Met voortzetting van de huidige schemertoestand 
wordt dat resultaat zeker n i e t bereikt. 
De eerste reactie op het verzoek van het hoofdbestuur geven enige 
reden tot tevredenheid. De PvdA heeft niet afwijzend gereageerd. 
Men kan zelfs zeggen dat er in de PvdA een bewustwordingsproces 
aan de gang is. De anti-KVP-resolutie, door Vondeling in zijn debat 
met Van der Stee, nog onverkort verdedigd, verloor een paar dagen 
later op de partijraaa van de PvdA zijn scherpe kanten. De top van 
de KVP reageert afwachtend maar partijvoorzitter Van der Stee liet 
in zijn discussie met Vondeling de mededeling vallen dat bet heus de 
bedoeling van de KVP is om zich voor de verkiezingen inzake de 
partnerkeuze uit te spreken. Het voorstel van het hoofdbestuur van 
D'66 kan de voorbereiding opleveren die aan de keuze vooraf moet 
gaan. 

En tenslotte bet verwijt dat bet hoofdbestuur van D'66 met zijn verzoek 
aan de afdelingen inbreuk gemaakt heeft op de interne partijdemocratie. 
Daar valt bet volgende tegenin te brengen: 
(1) bet gaat om een verzoek en niets meer dan dat; wie niet mee wil 

doen hoeft niet. 
(2) bet hoofdbestuur van D'66 is een politiek hoofdbestuur. Dat politieke 

karakter !evert een aantal verantwoordelijkheden op. Het doen van 
het verzoek was bet nakomen van een van die verantwoordelijkheden. 

(3) het streven naar andere samenwerkingsvormen blijft mogelijk. Alle 
leden van de partij houden het recht iets anders voor te stellen en 
bet congres van D'66 zal tenslotte als enige instantie over welke sa
menwerkingsvorm dan ook oordelen. 

(4) wie verwacht dat een politiek hoofdbestuur over bet doen van een ver
zoek aan de afdelingen eerst overleg zal plegen m~t die afdelingen 
verwacht meer dan redelijk is. 

(5) gesprekken aan de basis zijn voor D'66 niets ongewoons. In resolu
tie 2 van bet Leidse congres (september 1968) staat onder meer: 
" ten behoeve van de partijvernieuwing op landelijk niveau: bet be
vorderen van een partijvernieuwingsproces van onderop, hetzij door 
de vorming van nieuwe elementen, welke als bouwsteen kunnen die
nen bij de vorming van een landelijke politieke concentratie, hetzij 
door het leveren van plaatselijke informatie over politieke gericht
heid en mogelijkheden en wenselUkheden van een landelijke concen
tratie, zodat een landelijk beeld kan worden verkregen, op basis 
waarvan een concentratiepolitiek kan worden gevormd". 

Bestuurswijzigingen 
ln verband met de vele werkzaamheden die als voorbereiding op de komen
de verkiezingen moeten worden getroffen, heeft het hoofdbestuur besloten 
tot een voorlopige wijziging van enkele funkties binnen het dagelijks be
stuur en het hoofdbestuur. 

Als colSrdinator van allerlei akties die bet hoofdbestuur momenteel onder
neemt is de heer J. H. Moerkerk voorlopig aangewezen. De voorbereiding 
van verschillende politieke evenementen die het hoofdbestuur voor ogen 
staan, vereisen n.l. een uitgebreide organisatie en colSrdinatie, die een 
aparte funktie binnen het dagelijks bestuur vereisen. 

Aangezien deze funktie nogal arbeidsintensief is, zal de heer Moerkerk 
voorlopig niet optreden als colSrdinator werkgroepen. Voor de interne 
colSrdinatie zal voorlopig zijn werk worden overgenomen door Mej. G. 
Swart, Faustdreef 481 te Utrecht (030-717926). Zij zal door enige andere 
hoofdbestuursleden worden geassisteerd. 

POLITIEK VOOR DE BOEKENPLANK 

Strafrecht en politiek 

Prof. mr. Ch. J. Enschede heeft in het boekje "Strafrecht en politiek" 
(Kluwer, Deventer, zes-vijftig) een reeks actualiteitencolleges over de 
verhouding tussen strafrecht en politiek weergegeven. 
Het is een o~il!nterende beschouwing, die in een tijd van politieke acties, 
zoals bezettmgen en demonstraties, waaraan nogal eens strafrechtelijke 
consequenties zijn verbonden, goed van pas kan komen. 
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roelichting op communique 
lmdat het nu eenmaal onmogelijk is om in een communique alles te zet
en volgt hier nog wat toelichting op het verzoek van het hoofdbestuur, 
vaarbij wordt ingegaan op de kritiek die het verzoek inmiddels hier en 
laar heeft ontmoet. 
~ overwegingen die het hoofdbestuur tot het verzoek hebben gebracht 
!ljn in het kort als volgt samen te vatten: 
[1) de partijpolitieke situatie is volledig vastgelopen; 
[2) daardoor is terugkeer van dit kabinet, of een kabinet dat daar erg op 

zal lijken, vrijwel zeker; 
[3) die zekerheid maakt dat de kiezers geen inspraak zullen hebben in het 
l beleid dat hen te wachten staat; · 
r> Nederland kan zich een prolongatie van het huidige beleid niet veroor
, Ioven; 
) D'66 is als vernieuwingsbeweging verp!icht een poging te doen de ont
wikkeling als omschreven in (2), (3) en (4) te voorkomen; 

) als de poging mislukt is in elk geval bereikt dat de verantwoordelijk
heden dan duidelijk !iggen zodat de kiezer de situatie beter zal kunnen 
beoordelen. 

punten (1) en (2) behoeven nauwelijks toelichting. Punt (3) lijkt ook 
I duidelijk. Als KVP en PvdA elkaar blijven afwijzen dan is duidelijk 
t de bestaande coalitie terugkeert. Die zekerheid zal leiden tot een 
oot absenteisme. De kiezers zijn niet gek -- als er· toch niets veran-
rt zal veel mensen zelfs de gang naar de stembus te veel zijn. Het is 
et te stoutmoedig om te beweren dat de huidige coalitie juist op die in
telling speculeert. Over punt (4) is meningsverschil mogelijk, maar wie 
taar het recente verleden kijkt zal begrijpen waardoor het hoofdbestuur 
11erd bewogen. "Onze poging", aldus Van Mierlo in een interview met 
NRC/ Algemeen Handelsblad, "heeft zeer sterk te maken met de ontwikke
llngen van de laatste tijd. Niet zozeer met de gebeurtenissen zelf alswel 
tnet de reacties daarop. 
De recente gebeurtenissen in Nederland en daarbuiten leveren natuurlijk 
elementen van onzekerheid en angst op. De samenleving is schoksgewijs 
aan het veranderen -- dat is een proces met risico's voor iedereen. Een 
tnodern politicus heeft de taak om mensen duidelijk te maken dat de de 
angst niet tot leidraad moeten maken van hun handelen. Hij moet er op 
W!jzen dat het in onze moderne samenleving gelukkig mogelijk is revolu
tionaire veranderingen in denken en handelingspatronen geleidelijk te ver
werken zodat ze zich niet via explosies hoeven te voltrekken. Maar als 
lk zie (aldus nog steeds van Mierlo) hoe lijsttrekkers als Udink en Geert
eema zich uitlaten over de wijze waarop de samenleving in de hand moet 
worden gehouden, dan slaat mij de schrik om het hart. Door de vastgelo
pen politieke situatie krijgel! deze mensen een kans om het beleid naar 
hun mentaliteit te bepalen. Je loopt een dikke kans dat -- voor zover de 
volgende verkiezingen nog iets voorstellen -- die een polarisatie zullen 
opleveren voor authentiek links en authentiek rechts". 
En ala dat gebeurt kunnen we een heleboel hoopvolle gedachten Iaten varen. 
Een tweede kabinetsperiode ;l la De Jong zou wel eens de grote frustratie 
kunnen opleveren: geen staatsrechtelijke en partijpolitieke vernieuwing, 
geen maatschappij-vernieuwing. De manier waarop de regering reageert 
op studentenopstanden, de moeilijkheden met de loonwet, de milieuver
vuiling, de Rotterdamse havenstaking geeft te denken. De vernieuwings
gezinde mentaliteit ontbreekt, er wordt slechts gespeculeerd op een ze-
ker irrationeel angstgevoel en zelfs informatie die nodig is om positieve 
oplossingen voor te bereiden wordt niet verzameld. 

In heel wat commentaren heeft D'66 het verwijt te horen gekregen dat het 
nuwel afgelopen was met de ontploffingstheorie. Niets is echter minder 
waar. Als de gesprekken aan de basis effectief worden gevoerd zijn twee 
ontwikkelingen denkbaar: 
(1) vooruitstrevende KVP-ers (bijvoorbeeld leden van het NKV) gaan 

zich zorgen maken over de komst van de CDU (het tweekoppige mon
ster met. Veringa ~n Ud ink), die in de huidige verhoudingen eigenlijk 
aileen maar kan samenwerken met de VVD. In dat geval kan de KVP 
tenslotte zo in beweging komen dat de Ieiding tenslotte moet beslui
ten het CDU-streven ondergeschikt te maken aan het streven naar een 
vooruitstrevende samenwerking, (KVP, PvdA, D'66) waaraan natuur
lijk ook de PPR en mogelijk ook anti-revolutionairen kunnen mee
doen. Als die beweging succes heeft is de ontploffing van de CDU-in
wording eigenlijk een feit. Slagen de progressieve krachten er in een 
kabinet te vormen dan is daarmee de basis gelegd voor wat men zou 
kunnen noemen een "progressieve volkspartij", waarin ook D'66 zich 
thuis zou voelen. Wie dat illusionisme noemt moet er rekening mee 
houden dat het programma-Steenkamp opmerkelijk aanrakingspunten 
met onze eigen opvattingen vertoont. Zo blijkt een dee! van de com
missie-Steenkamp voorstander te zijn van de gekozen minister-pre
sident. 

12) de KVP blijft tenslotte toch vasthouden aan de christen-democrati
sche samenwerking. Dan is in elk geval bereikt dat de vooruitstre
vende KVP-ers duidelijk beseffen wat ze gaan aanrichten: een samen
werking van confessionele partijen met de VVD. En dat onderwerp 
kan dan in de verkiezingscampagne centraal staan. Het zal dan gaan 
om de machtsvraag: regeert in Nederland de oude coalitie verder of 

krijgt de vernieuwing een kans. Het stellen van de machtsvraag is 
geen bedenksel om de campagne een beetje op te fleuren, het behoort 
tot de wezenlijke karaktertrekken van een democratie. Een politieke 
partij die is opgericht om de gekozen premier te introduceren mag 
aan die wezenlijke karaktertrek niet voorbijgaan. De felle reacties 
op het voorstel van het hoofdbestuur doen vermoeden dat onze tegen
standers de gevaren die voor hen aan het stellen van de machtsvraag 
verbonden zijn aardig in de gaten hebben. Als de vraag niet wordt ge
steld kunnen gebrek aan interesse en vage angstgevoelens het be
staande gezelschap in het zadel houden. Als de vraag wel wordt ge
steld worden heel wat kiezers wellicht over een bewustzijnsdrempel 
heen geholpen. Met voortzetting van de huidige schemertoestand 
wordt dat resultaat zeker n i e t bereikt. 
De eerste reactie op het verzoek van het hoofdbestuur geven enige 
reden tot tevredenheid. De PvdA heeft niet afwijzend gereageerd. 
Men kan zelfs zeggen dat er in de PvdA een bewustwordingsproces 
aan de gang is. De anti-KVP-resolutie, door Vondeling in zijn debat 
met Vander Stee, nog onverkort verdedigd, verloor een paar dagen 
later op de partijraaa van de PvdA zijn scherpe kanten. De top van 
de KVP reageert afwachtend maar partijvoorzitter Van der Stee liet 
in zijn discussie met Vondeling de mededeling vallen dat het heus de 
bedoeling van de KVP is om zich voor de verkiezingen inzake de 
partnerkeuze uit te spreken. Het voorstel van het hoofdbestuur van 
D'66 kan de voorbereiding opleveren die aan de keuze vooraf moet 
gaan. 

En tenslotte het verwijt dat het hoofdbestuur van D'66 met zijn verzoek 
aan de afdelingen inbreuk gemaakt heeft op de interne partijdemocratie. 
Daar valt het volgende tegenin te brengen: 
(1) het gaat om een verzoek en niets meer dan dat; wie niet mee wil 

doen hoeft niet. 
(2) het hoofdbestuur van D'66 is een politiek hoofdbestuur. Dat politieke 

karakter Ievert een aantal verantwoordelijkheden op. Het doen van 
het verzoek was het nakomen van een van die verantwoordelijkheden. 

(3) het streven naar andere samenwerkingsvormen blijft mogelijk. Alle 
!eden van de partij houden het recht lets anders voor te stellen en 
het congres van D'66 zal tenslotte als enige instantie over welke sa
menwerkingsvorm dan ook oordelen. 

(4) wie verwacht dat een politiek hoofdbestuur over het doen van een ver
zoek aan de afdelingen eerst overleg zal plegen m~t die afdelingen 
verwacht meer dan redelijk is. 

(5) gesprekken aan de basis zijn voor D'66 niets ongewoons. In resolu
tie 2 van het Leidse congres (september 1968) staat onder meer: 
" ten behoeve van de partijvernieuwing op landelijk niveau: het be
vorderen van een partijvernieuwingsproces van onderop, hetzij door 
de vorming van nieuwe elementen, welke als bouwsteen kunnen die
nen bij de vorrning van een landelijke politieke concentratie, hetzij 
door het leveren van plaatselijke informatie over politieke gericht
heid en mogelijkheden en wenselijkheden van een landelijke concen
tratie, zodat een landelijk beeld kan worden verkregen, op basis 
waarvan een concentratiepolitiek kan worden gevormd". 

Bestuurswijzigingen 
In verband met de vele werkzaamheden die als voorbereiding op de komen
de verkiezingen moeten worden getroffen, heeft het hoofdbestuur besloten 
tot een voorlopige wijziging van enkele funkties binnen het dagelijks be
stuur en het hoofdbestuur. 

Als coiirdinator van allerlei akties die het hoofdbestuur momenteel onder
neemt is de heer J. H. Moerkerk voorlopig aangewezen. De voorbereiding 
van verschillende politieke evenementen die het hoofdbestuur voor ogen 
staan, vereisen n.l. een uitgebreide organisatie en coiirdinatie, die een 
aparte funktie binnen het dage!ijks bestuur vereisen. 

Aangezien deze funktie nogal arbeidsintensief is, zal de heer Moerkerk 
voorlopig niet optreden als coiirdinator werkgroepen. Voor de interne 
coiirdinatie zal voorlopig zijn werk worden overgenomen door Mej. G. 
Swart, Faustdreef 481 te Utrecht (030-717926). Zij zal door enige andere 
hoofdbestuursleden worden geassisteerd. 

POLITIEK VOOR DE BOEKENPLANK 

Strafrecht en politiek 

Prof. mr. Ch. J, Enschede heeft in het boekje "Strafrecht en politiek" 
(Kluwer, Deventer, zes-vijftig) een reeks actualiteitencolleges over de 
verhouding tussen strafrecht en politiek weergegeven. 
Het is een oril:!nterende beschouwing, die in een tijd van politieke acties, 
zoals bezettingen en demonstraties, waaraan nogal eens strafrechtelijke 
consequenties zijn verbonden, goed van pas kan komen. 
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ZESTIEN VELLET JES VERGEN 
TOCH NOG HUISVLIJT 
Zestien velletjes telt het stuk van 29 augustus, dat het hoofdbestuur op die 
datum met afdelingsbesturen heeft besproken. 
Een stuk dat al tot de nodige misverstanden heeft geleid, voordat Hans 
van Mierlo op 21 september in Achter het Nieuws meedeelde dat het D'66-
bestuur bereid is nu al zijn politiek te herzien en te streven naar een sa
menwerking met PvdA en KVP om de "huidige impasse" in de Nederland
sa politick te doorbreken. Desondanks blijft het stuk van 29 augustus de 
moeite van het bestuderen waard en het zal toch het nodige aan huisvlijt 
vergen van de afdelingen. 
Ret stuk begint met een analyse van de politieke situatie na drieenhalf 
jaar Tweede Kamerpolitiek van D166 om vervolgens aandacht te schenken 
aan de mogelijkheden om aan de vernieuwingsgedachte alsnog gestalte te 
geven. 
Er zijn dan, volgens het Hoofdbestuur drie mogelijkheden. 
1. Terugvallen op de basis: niet meedoen aan de veTkiezingen van 1971, 
maar tijdelijk in meditatie gaan, of zich zo opheffen, dat er een nieuwe 
verkiezingsclub te voorschijn kan komen. 
Een voordeel hiervan is dat D166 dreigend blijft, waarbij de dreiging niet 
in cijfers wordt gerealiseerd. Maar een nadeel lijkt dat de partij in el
kaar zakt. Ook al gaat de partij niet in retraite, maar probeert zij een 
mentaliteitsverandering onder het electoraat te bereiken. 
2. Doorgaan op de huidige manier, maar dan wordt D'66 meer een gewone 
partij, waarbij de geloofwaardigheid wel eens in het gedrang zou kunnen 
komen. 
3. Ret scheppen van een vernieuwingsgolf, waardoor je anderen de wind 
uit de zeilen neemt. Maar dat kan worden uitgelegd als een wanhoops
sprong. Als middel hiervoor wordt gezien de publikatie van een tweede 
Ap~l, waar om te beginnen D'66 zich achterstelt. Ret hoofdbestuur van 
de partij koos op 29 augustus consequent voor deze laatste mogelijkheid. 
Verder in het stuk van 29 augustus: een agressievere aanpak, met name 
toegespitst op actuele gebeurtenissen. Voorbeelden daarvan zijn het ini
tiatiefwetje om artikel 8 uit de Loonwet te schrappen en het optreden van 
de fractievoorzitter in de Achter het Nieuwsuitzending van 21 september. 
Een punt apart is de confrontatie van de kiezer met de machtsvraag 
waard of D'66 de kiezers een regeerbaar alternatief wil bieden. 
Hierbij komt tevens de nadruk op de personen die namens de kiezers die 
macht mogen uitoefenen. Voor de verkiezingen wil D166 dus een regerings
programma en een regeringsploeg introduceren, een ploeg, die bereid is 
om na verkiezingen ook regeringsverantwoordelijkheid te dragen. 

MOGELIJKHEDEN 
Vervolgens worden een reeks mogelijkheden voor samenwerking opgcsomd, 
alweer achterhaald door het initiatief van 21 september. 
Daar zijn bijvoorbeeld: 
1. Contacten met andere partijen voor een vernieuwend alternatief. D166 
zal een signaal moeten geven tot de vorming van de oppositie tegen de CDU. 
2. We bieden andere partijen het D'66 regeringsprogram aan en de men
sen die wij beschikbaar hebben en vragen die partijen of zo'n program 
voor de verkiezingen van eind april voor hun aanleiding is als uitganspunt 
te laten dienen voor onderhandelingen over een komende regering v66r de 
verkiezingsdatum. 
3. We zeggen: hier is ons program, ''take it or leave it". 
4. We gaan stembusakkoorden sluiten. 
5. We bieden ons aan als RET progressieve alternatief voor de PvdA en 
opteren daarmee voor een kabinet met de CDU. 
6. We bieden ons aan als het progressieve alibi voor de KVP om ons en 
hen in staat te stellen met de VVD in zee te gaan. 
7. We gaan bewust in de oppositie. 

Uiteindelijk heeft het hoofdbestuur dus een andere mogelijkheid ontdekt 
en op 21 september geintroduceerd. 

In het stuk van 29 augustus verder o. m. de politieke issues die hoofdbe
stuur en fractie voorop willen stellen. 
A. De open samenleving 
B. Milieubeheersing 
C. Technologische ontwikkeling. 
D. Vrede en veiligheid. 
E. Rechtvaardige welvaartverdeling. 

De eerste drie thema's zouden in de regeringsconceptie van D'66 typische 
posten zijn voor een minister zonder portefeuille, direct onder de (geko
zen) premier. 
De bijeenkomsten van 29 augustus werden over het algemeen gekenmerkt 
door een levendige discussie over de analyse, die de nodige kritiek heeft 
ondervonden. Op deze bijeenkomsten werd ook de mogelijkheid geopperd 
om als brug tussen KVP en PvdA te dienen, een mogelijkheid waar het 
hoofdbestuur dus gebruik van heeft gemaakt. Overal werd geinformeerd 
naar de voortgang van het beleidsolan. In het algemeen bestond de angst 
dat de ledenvergadering zou worden vastgezet door het uitbrengen van een 
nieuw Manifest en een beleidsplan. Maar over het algemeen alweer was 
men wel bereid het hoofdbestuur tot aan de Algemene Ledenvergadering 

van 19 en 20 december a. s. van zijn politieke bevoegdheden gebruik te 
laten maken. 

CONGRES D'66 
Thuiswedstrijd voor van Mierlo 

Ret congres dat voor D'66 wel eens van uitnemende betekenis zou kunnen 
zijn, is nu definitief vastgesteld. De data zijn 19 en 20 december aan
staande. Plaats van handeling: het "Turfschip" in Breda. Stukken komen 
nog ....... reken maar. 

D'66 en de vrije nieuwsgaring 
0p 7 september jl. werd "rank and file" van D'66 opgeschrikt door een 
bericht uit de Volkskrant van die ochtend. Daarin berichtte Haags redac
teur Kees Bastlanen onder een forse kop dat D'66 een "Kraakactie" be
raamde en een voorkeur liet uitgaan naar de KVP. Dat waren de conclu
sies die Bastianen had getrokken na kennisneming van het stuk dat het 
Hoofdbestuur van D'66 met afdelingsbesturen had besproken op 29 augus· 
tus. 
Uit de veelheid van mogelijkheden die daarin geopperd stonden, had de 
Volkskrantredacteur er zelf een gedestilleerd. 
Mede namens het hoofdbestuur zond Hans van Mierlo diezelfde ochtend 
een communiqu~ de wereld in, dat als volgt luidde: 
De publikatie in de Volkskrant van hedenochtend over D'66 berust op een 
stuk dat geheel voor intern gebruik was bestemd en niet voor publikatie 
was geschreven. 

De bedoeling van het stuk was om via het noemen van een aantal mogelijk 
heden, stellingen, analyses, die allen weerspreekbaar zijn, een gedach
tenwisseling te stimuleren in een wat bredere kring van de partij dan ai
leen het Hoofdbestuur. 

De in de Volkskrant vermelde konklusie, dat het Hoofdbestuur van D'66 
zou voorstellen de KVP te prefereren hoven de PvdA en de PvdA te be
schouwen als een minder geschikte regeringspartner, weerspiegelt in 
geen enkel opzicht de gedachtengang van het Hoofdbestuur en de Kamer
fraktie op dit moment, en komt in zijn geheel voor rekening van de Volk! 
krant. 

Bastianen werd op de hoogte gebracht, evenals Volkskrant-hoofdredac
teur Van der Pluym. Maar het dementi werd niet opgenomen, een feit 
waarover Van Mierlo zich tegenover Vrij Nederlands Joris van den Berg! 
duidelijk teleurgesteld toonde: 
"Ik was verbijsterd, dat is toch te gek, ik kan toch niet helpen dat die 
jongen een intern stuk niet goed leest, dat hij een fout maakt in het trek
ken van conclusies? Ret was een stuk van 25 kantjes, waarin allerlei sug 
gesties stonden, goeie en slechte. De bedoeling was ermee hetland in te 
trekken en op vijf centrale plaatsen (Alkmaar, Rotterdam, Ede, Hooge
veen en Eindhoven) discussies te houden met D'66-leden. Bastianen was 
met die procedure op de hoogte, maar hij heeft het stuk toch als formeel 
document van het hoofdbestuur in de krant gezet. Hij heeft ons er niet 
eens over gebeld. Hij publiceert wel een stuk dat niet voor publiciteit be· 
stemd is, en niet het dementi dat dat wel was. Ik meen dat hier duidelijk 
sprake is van onwelwillendheid". 
De fractieleider zag af van de mogelijkheid om een ingezonden stuk te 
schrijven: "Ik peins er niet over. Ret ligt niet op mijn weg de journalis
tieke plicht van De Volkskrant te vervullen ..... " 

Steekproefvergadering 
Ret hoofdbestuur heeft besloten een experimentele steekproefvergadering 
te organiseren teneinde ervaring op te doen met het gebruik van steek
proefvergaderingen en teneinde over een aantal recente beleidsbeslis
singen van het hoofdbestuur de partij te horen. Deze steekproefvergade
ring zal zo veel mogelijk worden georganiseerd op basis van het huis
houdelijk reglement betreffende de steekproefvergadering en het rapport 
van de steekproefcommissie. Ten aanzien van de significantie van uit
spraken gelden de richtlijnen als neergelegd in de bijlage van dat rapport 
De rapportagecommissie zal worden gevraagd te rapporteren over opzet 
van de steekproefvergadering, trekkingswijze, methode van informatie
verwerking en uitspraken. Na ontvangst van het proces-verbaal van de 
rapportagecommissie kan het hoofdbestuur besluiten de gevolgde werk
wijze als definitieve regeling aan de partij bekend te maken. 

De experimentele steekproefvergadering is voor alle leden van D'66 toe
gankelijk. Zij kunnen vrij aan de diskussie deelnemen, stemrecht hebben 
zij echter niet. Deze experimentele steekproefvergadering zal worden ge 
houden op 17 oktober a. s., aanvang 10.30 u, in de Bernhardzaal van 

-~-r~-s-~-a-~-l-~-~-~-~-m_T_st_e_r...;.da_m_. ---G-i-ro...;.n_u.;..m_m_e_r_=_l_4_77_7_7_ ~-~~ Ret maandblad dat leden van D'66 gratis krijgen. 
Niet-leden betalen maar f 10,-- per jaargang. 
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De program-partij D'66 
~n de beginsel-partiien 
D!t is de titel van een nota die een nadere onuijrung van het karakter van 
0'66 als politieke partij beoogt te geven. 
Tijdens de jongste verkiezingscampagnes is nl. gebleken dat over dit ka
rakter tal van misverstanden bestaan. Met name van de zijde van de A. R. 
P. is D166 fel aangevallen en heeft men gesteld dat het pragmatisme van 
0'66 een gevaar voor de toekomst van de Nederlandse samenleving zou 
inhouden. 
Aan de vooravond van de Statenverkiezingen vond een televisiedebat 
plaats tussen Biesheuvel en van Mierlo waarin de tegenstellingen duide
~ijk naar voren kwamen met name op het punt van de rol van beginselen 
m de politiek. Biesheuvellegde het accent op de noodzaak van beginsel
partijen, van Mierlo wees dit verouderde standpunt van de hand. Men 
vond elkaar in de afspraak tot een nadere gedachtenwisseling tussen leden 
van beide partijen. Ter voorbereiding van deze discussie heeft een com
lllissie, bestaande uit de heren Wessel, Bark en Jongedijk op verzoek van 
het hoofdbestuur van D'66 een nota opgesteld, waarin de politieke stel
lingname van D166 nader wordt toegelicht. 
De nota gaat uitvoerig in op het karakter van de politieke partij D166, die 
als een program-partij wordt aangemerkt. Uitgaande van de beweegrede
nen van de oprichters wordt aangegeven hoe D166 is gekomen tot het for
muleren van doelstellingen voor politieke aktie. Aangetoond wordt hoe 
deze zijn opgesteld door mensen van zeer verschillende godsdienstige en 
levensbeschouwelijke overtuiging, die elkaar vonden in hun zorg over de 
tekortkomingen en gevaren van het politiek en maatschappelijk bestel en 
in hun gemeenschappelijke bewust radicaal-democratische gezindheid. 
Als hoofddoelstellingen van D166, nader uitgewerkt in het programma, 
worden onderkend: De verbetering van het politiek bestel, de ombuiging 
van de maatschappijstruktuur in de richting van een open samenleving, de 
ultbreiding van de vrijheidsrechten en de integratie van de technologische 
ontwikkeling in de maatschappij. Om deze doelstellingen te realiseren is 
demokratisering van het politiek en maatschappelijk bestel vereist. Een 
en ander heeft een mondiale strekking. 
Voorts wordt de relatie van 0 166 tot het pragmatisme geschetst. 
Wanneer in D'66 het woord pragmatisch valt heeft dit meestal betrekking 
op de middelen die gebruikt zullen worden om een gesteld doe) te berei
ken. Pragmatisch wil in dit verband zeggen: 
de keuze van de middelen wordt niet door beginselen gedicteerd: 
in het gebruik van het woord pragmatisch ligt een gevoel van afkeer van 
de icteologieen van de andere partijen besloten, aldus de nota. Vervolgens 
wordt stilgestaan bij de criteria die binnen 0'66 worden aangelegd bij de 
keuze van de middelen. Duidelijk wordt stelling genomen tegen de opvat
ting als zou een pragmatische werkwijze een duidelijke eigen stellingna
me uitsluiten en tegen het verwijt dat D'66 !outer zou afgaan op de volks
wil. D166 zal zich niet stellen achter politieke akties die tegen haar doel
einden indruisen. Zij staat open voor nieuwe gedachten en wensen, maar 
beziet deze tegen de achtergrond van haar doelstellingen en toetst deze 
aan haar maatstaven. 
In een volgend hoofdstuk gewijd aan de beginselpartijen en de beginselpo
litiek worden de ideologieen van de bestaande partijen en met name de 
vertrouwensdemocratie die ermee gepaard pleegt te gaan verworpen. 
Partijvorming op confessionele basis wordt afgewezen. Degenen die chris
telijke politiek wensen te voeren kunnen terecht bij D166 of andere par
tijen, waarin voldoende ruimte is om gestalte te geven aan de opdracht 
van het Evangelie. De relatie tussen christelijke politiek en christelijke 
partijvorming wordt ontkend. 
~at is nu volgens D'66 de rol van beginselen in de politiek? 
Geconcludeerd wordt dat voor een individuele burger politieke doeleinden 
kunnen voortvloeien uit zijn beginselen. Beginselen hebben echter weinig 
of nlets te betekenen als richtsnoer in collectiviteiten. Dit geldt met na
me voor de confessionele beginselen omdat ze onvoldoende indicatie ge
ven voor de richting van de doeleinden en de aard van de middelen van 
een partij. Derhalve laat D'66 als partij het beroep op hogere beginselen 
achterwege. Zij stelt zich opals een programmapartij met een doelstel
lingspolitiek. 
Deze nota zal aan de afdelingen worden toegezonden. Losse exemplaren 
zijn verkrijgbaar bij het landelijk secretariaat ;t f 1, -- per gestencild 
exemplaar. 

[ POLITIEK VOOR DE BOEKENPLANK 

lndisch ABC 

In "lndisch ABC" is in de vorm van interviews, verhalen, herinneringen, 
foto's en andere authentieke bescheiden een boeiend stuk Indische ge
schiedschrijving tot stand gebracht. Voor Ieder die indertijd de VARA-uit
zendingen heeft gevolgd, is dit boek van de uitgeverij De Arbeiderspers 
in Amsterdam een aantrekkelijk bezit. 
In Het Parool werden die uitzendingen een breed opgezette documentaire 
genoemd en een ABC, waard om in boekvorm te verschijnen. Volgens het 
Algemeen Handelsblad geeft het Indisch ABC een intense correctie op de 
geschledenis boekjes. 

Twee wethouders van D'66 
Om de kiezer vooraf duidelijkheid te bieden over de betekenis van zijn 
stem bij de gemeenteraadsverkiezingen, stelden vele plaatselijke afde
lingen een minimumprogramma op. Meestal betrof het een uittreksel uit 
het gemeenteprogramma, een concentraat van wensen dat als conditio 
sine qua non aan de andere partijen werd voorgelegd. De traditionele Par
tei,.Prominenz keek er meestal naar alsof er een paardenvijg op tafel ge
legd was. Vrijblijvende uitspraken als "wij hebben er geen moeite mee" 
of ''wij hebben er geen boodschap aan" leerden dat duidelijkheid-vooraf 
traditionele politic! kopschuw maakt. 
In veel gevallen werd door D'66 aan de vorming van een programmacolle
ge de voorkeur gegeven boven de zogenaamde afspiegeling (verdeling van 
de wethoudersposten naar rato van vertegenwoordiging in de raad). Twee 
middelgrote Nederlandse steden hebben sinds 1 september hun D'66 wet
houder, Haarlem en Utrecht. 

HAARLEM 
Touwtrekken 
om de 6e stoel 

PIET VANDER HAM (33) 

. ... dingen doen .... 

In Haarlem (170. 000 inwoners, 10,7% van de stemmen voor D'66) kreeg 
Piet van der Ham (33, socioloog) de portefeuilles die hij zelf omschreven 
wilde zien als planologie en milieubeheersing. Hoe was de gang van za
ken in Haarlem? 
Piet van der Ham:''Wij hebben hier geen minimumprogramma gesteld, 
daar was geen aanleiding voor. Er was al een principe-besluit over de 
openbaarheid van commissievergaderingen. Wei waren wij voorstanders 
van een program college". 
Maar ook in Haarlem koos men voor de afspiegeling. Het noodlot bracht 
tegengestelde groeperingen zodanig in evenwicht dat een verbitterd ge
vecht zou ontstaan om de 6e stoel. Piet van der Ham:" Bij het eerste over
leg tussen de fracties- dat overigens niet openbaar was, latere bespre
kingen wel - hebben wij laten weten dat we geen zitting zouden nemen in het 
college. 
Onze fractie, Hannie Jansen Schoonhoven, Paul Captijn, OrE! Kraak en 
ikzelf (4 op 39), is gemiddeld ongeveer 30 jaar oud. Veel bestuurservaring 
hebben we niet. Het programma van de P. v. d. A. bood aanknopingspunten 
met onze eigen wensen, zodat we hun kandidaten wei wilden steunen". De 
C. P. N. (2) en de P. S. P. (1) wilden dat ook wei. De K. V. P. kreeg V. V. D. 
en de Prot. Chr. groeperingen mee. Zo ontstond de volgende verdeling: 
P.v.d.A. 2, V.V.D.1, P.C.G.1enK.V.P.l. ToenbleefernogE!E!n 
stoel over, waar partijen het niet over eens konden worden. Rechts gun
de de plaats niet aan P. v. d. A. en omgekeerd. Piet van der Ham: ''We 
hebben er vanaf het begin niet zo maar uit willen stappen. De afzijdige 
houding van D'66 in de provinciale staten was ook nogal verkeerd geval
len. Wei wilden wij een totaal beleid. Democratisering van het bestuur, 
decentralisatie van de besluitvorming, interne en externe democratise
ring van het onderwijs, dat zijn voor ons essentiele zaken. Wij menen 
sa men met de P. v. d. A. een aantal zaken te kunnen realiseren. Daarom 
hebben we tenslotte ja gezegd". Dit besluit viel als een bom in de door
gaans kalme Haarlemse gemoederen. De P. v. d. A. had al gedreigd zich 
terug te trekken. Maar nu was de verdeling in der minne geschikt. Is de 
afdeling Haarlem tevreden? Piet van der Ham:"Het zal niet makkenlijk 
worden. De fractie krijgt echt de handen vol aan het commissiewerk enz. 
Maar we wilden ons gewoon niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid. 
Daarvoor staan er teveel belangrijke zaken op het spel. Stadsontwikke
ling en openbare gezondheid geeft ons armslag om te werken aan directe 
invloed van de bevolking op uitbreidings- en saneringsplannen en ook op 
de bewaking van het milieu. Beide taken hebben met elkaar te maken. 
Allerlei mensen komen nu op me af om te zeggen dat ze blij zijn dat we 
dit besluit hebben genomen. Ook de pers heeft er gunstig op gereageerd. 
Wij willen nu heel beslist dingen doen". 

UTRECHT 
7e Stoel ontploft 

HENK ZEEVALKING (48) 

. ... oppositie frustrerend ... 

De stad, waarvan David Jokinen enkele jaren geleden voorspelde (1at het 
eens de grootste van Nederland zal zijn, telt 280. 000 inwoners. 11'66 
kreeg 8,3% van de stemmen. Henk Zeevalking (48, jurist) die D166 heeft 
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helpen oprichten en meegewerkt heeft aan het Apj)l!l, van '68 tot '70 in 
het hoofdbestuur zat, werd wethouder voor openbare werken en verkeer. 
Maar het ging niet vanzelf. Aanvankelijk hadden de traditionele partijen 
tijdens een rimpelloos overleg de stoelen onder elkaar verdeeld. Volgens 
de afspiegeling betekende dat: PAK 3, K. V. P. 2, A. R. 1 en V. V. D. 1. 
De koek was op. Teen ging er iets mis. Hoe was het eerste over leg? 
Henk Zeevalking: ''We hebben hier niet gewerkt met een minimumpro
gramma. De ledenvergadering besliste anders. Wei hadden we drie ei
sen: 1) Een werkelijke afspiegeling. 2) Zekerheid van openbaarheid van 
commissievergaderingen. 3) We wilden voor een aangeboden zetel een 
geschikte kandidaat hebben. Op grond van de eerste eis stapten we bij het 
eerste overleg van de fracties, op 30 juni, uit de boot. We vonden het 
geen echte afspiegeling." Dat eerste overleg was openbaar en.alles leek 
nu in kannen en kruiken. Maar plotseling ontplofte de Utrechtse A. R. om 
onduidelijke redenen. Pats! 3 van de 4 fractieleden verdwenen ze1fs van 
het toneel. En ook de A. R. wethoudersstoel storte in. 
K. V. P. en C. H. U. verzetten zich tegen een D'66 kandidaat, maar PAK 
en V. V. D. zetten door. Waren er geen aarzelingen om te accepteren? 
Henk Zeevalking: "Jawel, we hadden gemikt op cultuur. Daar hadden we 
een welzijnsportefeuille van willen maken, een pakket van cultuur, sport, 
recreatie enz. Maar het PAK wilde de post cultuur, in engere zin, niet 
afstaan". Achteraf bleek die portefeuille ook minder aantrekkelijk want 
uitbreiding van het Utrechtse college van 6 op 7, had een herverkave
ling van taken meegebracht. 
De fractie van D'66 die verder bestaat uit Jan Terlouw (37), Machteld 
Versnel (29) en Ton Vendrik (28) vergadert om de drie weken in hei open
baar op het stadhuis. Naast het hoe en waar van het muziekcentrum (D'66 
blijft tegen) vormen de binnenstadsproblematiek en het verkeer hoofd
schotels van de gemeentelijke politiek. Henk Zeevalking wil grote delen 
van de binnenstad afsluiten voor de automobiel, maar daarbij wei toe
gangswegen crei!ren voor het verzorgend verkeer, zodat winkels en be
drijven bevoorraad kunnen worden. Parkeergarages moeten het parkeren 
op korte afstand mogelijk maken. Op vrijkomende ruimten moet het 
green terugkeren. Ook de monumentenzorg krijgt zijn voile aandacht. 
Hij vindt het tech een portefeuille met een cultureel accent. Verliest 
D'66 door deze "constructieve opstelling" in Utrecht niet aan kleur? 
Henk Zeevalking:"Dat is nauwelijks mogelijk. Maar oppositie voeren 
werkt op de duur frustrerend. Na dat eerste overleg, toen we uitgestapt 
waren, merkten we bij veel mensen teleurstelling. Ik heb de indrnk-
ook landelijk - · dat veel partijen ons er codte que cotl.te uit willen hou
den. Zo van: die jongens moeten we geen verantwoordelijkheid geven. En 
dan is er de mening dat we geen verantwoordelijkheid willen nemen. We 
moeten ons zo opstellen dat we niet kansloos bliiven. Dat is verdomd 
belangrijk. " 

bet amerikaaasa 
imperlatlsma ' , 

Claude Julien,· ffiA,·,/ 
)'ill 

~ .. Het is een boek vot f~n.,, ~ 'E· 

Het gaat ~iet over een ideotogie • 
ideo Iogie maar eenvoudig over , 11 een machts-appa111at. 
En dat is de eigimlijke 
werkelijkheid. Het is eel") boek 
van bijna 400 biz. maar het is 
fijn om te lezen. Het is 
bovendien geschreven door een 
man die gezag he eft in het 

Westen. De nieuwe linie 

... dan wordt het tijd .. Het 
Amerikaanse lmperialisme" 
zelf eens te lezen. Een nieuwe 
wereld gaat voor je open. 

Student 

Verkrijgbaar bij de boekhandel. 

~~~~~ 
wolters-noordhoff 

AMSTELVEEN STELT TELEFOONWACHT IN 

1n oktober begint de afdeling Amstelveen met de Telefoonwacht. Om de 
beurt zullen de fractieleden Peter Vuurens, Grace Hellebrekers, Wolter 
Bouma en Arie Lorier elke dinsdagavond aan de telefoon zitten om vragen 
en klachten betreffende de plaatselijke overheid aan te horen, te beant
woorden, op te lessen of tenminste te noteren voor verdere behandeling. 
Zo nodig zullen zij hun adressanten persoo:-tlijk gaan bezoeken. Doel is 
het contact kiezer-gekozenen levendig te houden en meer inhoud te geven. 
Amstelveen, bloeiende suburb van Amsterdam, telt nu 70.000 inwoners. 
Bij de raadsverkiezingen werd 12, 8% van de stemmen op D'66 uitge
bracht. De installing van de Telefoonwacht maakt deel uit van een soci
aal en ludiek actieprogramma dat door de afdeling wordt uitgewerkt. 
Amstelveen zou het toejuichen als de idee navolging vond. lnlichtingen 
op telefoonnummer 020-45 24 01 of een lJriefkaartje aan het secretariaat, 
W. van Borsselenweg 106, AMSTELVEEN. 

POLITIEK 
VOOR 
DE 

BOEKENPLANK 

Maatschappijkritiek 

Bij Boom-Pers in Meppel is een bundeling van vier voordrachten ver
schenen (acht-vijftig) onder de titel "Dialektiek en maatschappijkritiek". 
Het zijn dr. J. Harmsen (De continuiteit in het denken van Marx), dr. J. 
van Santen (Economische kritiek en dialektiek), dr. H. SchweppenhaUser 
(Dialektische theorie en maatschappijkritiek) en dr. L. Goldmann (Kritiek 
op het negatieve van de negatieve dialektiek). 
Vier voormannen van de moderne maatschappijkritiek geven een directe 
confrontatie van verschillende dialektische theorie!!n. 

Regeringsbeleid 

Met een nieuwe regeringsperiode in het vooruitzicht is het wellicht aardig 
het hoek "De vorming van het regeringsbeleid" van dr. W. Drees te lezen. 
Een uitgave van Van Gorcum in Aasen, die veertien-vijftig kost. 
0p basis van de rijke ervaringen die hij in een lang leven in politiek en 
bestuur opdeed, onderwerpt de auteur de problematiek aan een analyse. 
Aan de orde komende politieke problemen verbonden aan de noodzaak sa
menwerking te krijgen tussen innerlijk niet verbonden partijen, de interne 
structuur van het kabinet, de problemen van de beleidsvorming, de ver
houding tussen de ministers en hun ambtenaren, adviescolleges en be
langengroepen, waarna hij de ruimtelijke ordening onder de loep neemt. 

Politieke geschiedenis 

1n zijn "Politieke geschiedenis van Nederland" (voor veertien-vijftig bij 
Sijthoff in Leiden) laat Jac. S. Hoek niet aileen de verschillende opeen
volgende kabinetten na de tweede wereldoorlog aan bod komen, maar 
analyseert hij ook de verschillende krachtvelden van onze parlementaire 
democratie. 
1n zijn inleiding gebruikt hij het beeld van een planetarium. Daarin hangt 
hij sterren uit het recente politieke verleden ala Drees, Oud, De Quay en 
Romme. De kroon noemt de auteur niet langer de zon maar het oranje
zilveren maantje. 
De schrijver brengt in herinnering hoe een deels uit collaborateurs, dee! 
uit verzetsmensen, deels uit ex-gijzelaars en deels uit opportunisten sa
mengeklonterde elite met krachtige steun van koningin Wilhelmina en met 
de zegen van het Militair Gezag in 1944-1945 de parlementaire democra
tie heeft willen overrompelen. 

Studenten in de aanval 

Het studentenprotest wijst op een maatschappelijke crisis. Niemand kan I 

het meer als een loos alarm in een vergeten uithoek beschouwen. Met ver·
1 

bijstering en ergernis heeft de buitenwacht de activiteiten van de studenten·l 
aangezien. De lange haren en de slordige kleding maakten de uitzinnige 
denkbeelden over universiteit en samenleving aileen maar verdachter. 
Strijdmiddelen als collegestaking, demonstratie en bezetting namen alle . 
twijfel weg. Toch zijn verontwaardigde reacties, hoe begrijpelijk ook, 
weinig op hun plaats. Het studentenprotest heeft re!!le uitgangspunten, het 
is een produkt van onze eigen samenleving. Begrip voor de verlangens van. 
de studenten is daarom noodzakelijk. Zo vreemd zijn hun idealen niet. ' 
Daarover in ."Studenten in de aanval". 
Een hoek van prof. dr. P. J. A. ter Hoeven. Een voortreffelijke uitgave 
Samsom N. V. in Alphen aan de Rijn voor achtvijftig. 
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Amerika 

Noam Chomsky geniet in vakkringen de reputatie van de belangrijkste 
linguist van onze tijd. Voor een ruimer publiek is hij de laatste jaren 
vooral bekend geworden door zijn compromisloze stellingname tegen de 
regeringspolitiek van zijn land Amerika. 
In "De macht van Amerika en de nieuwe mandarijnen" (zestien-vijftig bij 
Bruna in Utrecht) is de tweeslachtige rol van de liberale Amerikaanse 
intellectueel het centrale thema van de essays. 
Chomsky toont aan dat in veel opzichten de toenemende macht, en de 
hoop op macht, van de kant van de Amerikaanse technische intelligentia 
de opkomst van het bolsjewisme evenaart. 

Qpenbaarheid 

Over het rapport van de commissie "Herorientatie overheidsvoorlichting", 
ook wei de commissie Biesheuvel geheten, heeft eenieder gehoord. Er is 
over geschreven, gemord, gejuicht, gesproken en gefilosofeerd. 
Ging het kort na de oorlog vooral om de erkenning en begrenzing van het 
recht van de overheid om voor te lichten, om door middel van voorlichting 
haar beleid rechtstreeks tegenover de burgers te verklaren en toe te lich
ten, geleidelijk aan is de nadruk meer komen te liggen op de plicht van de 
overheid tot voorlichting, een plicht die recht van de burger op informa
tie impliceert. 
En dat ganse boekwerk stuurt de Staatsuitgeverij U ter lering en de ver
maak toe voor dertien gulden en twee kwartjes. 

Amsterdam 

Over rellen, oproeren en opstanden in de loop der eeuwen schrijft dr. J. 
M. Fuchs in "Amsterdam, een lastige stad". Voor acht-negentig krijgt de 
lezer van de uitgeverij De Boekerij in Baarn een aardig overzicht van de 
Amsterdamse onlusten. Van naakt op de dam (in 1535 al) tot en met de 
moeilijkheden bij het huwelijk van prinses Beatrix en de lange, hete zomer 
van 1966. 

De grondwet 

Sinds in 1966 de "Proeve van een nieuwe grondwet" is verschenen, 1s m 
Nederland de roep om ingrijpende staatkundige hervormingen sterk toe
genomen. Vraagstukken als de werking van het kiesstelsel, de gang van 
zaken bij de kabinetsformatie en de verhouding regering-parlement staan 
daarbij in het middelpunt van de belangstelHng. 
"De grondwet in de steigers", commentaren verzameld en gerangschikt 
door J.P. Mulder en D. J. Hoekstra, wil belangstellenden in staat stellen 
zlch snel en efficient te orienteren over standpunten die worden ingenomen. 
Daarin zijn de auteurs geslaagd. Een uitgave van N. V. Samsom in Alphen 
aan de Rijn. 

Fiscale politiek 

Wie precies wil weten hoe de politieke partijen denken over de fiscale 
politiek, welke overeenkomsten er bestaan en welke tegenstellingen op
doemen, dient van Samsom N. V. in Alphen aan de Rijn voor elf gulden 
het boekje "Politic! van heden over belastingen van morgen" te kopen. 
Fiscale experts uit de Tweede Kamer zijn door J. Reugebrink aan het 
woord gelaten. Ze behandelen aan de hand van twintig vragen onderwerpen 
als de verhouding tussen directe en indirecte belastingen, de bclasting
druk, de belastingen op vermogen en vermogensovergangen, het profijt
beginsel, het vraagstuk van de negatieve belastingen en de opheffing van 
de zogenaamde fiscale grenzen. 
De uitgever zegt dat het boekje een bijdrage probeert te zijn aan de poli
tieke duidelijkheid. Dat is aardig gel ukt. 

Mensen en meningen 

Taeke Cnossen, eens chefredacteur van het dagblad "De Standaard", wil 
met zijn hoek "Mensen en meningen" (voor negen gulden en acht dubbeltjes 
uitgegeven doo:c N. V. Buijten & Schipperheijn) politieke herinneringen aan 
de vergetelheid ontrukken. AI schrijvende meent hij eerbied te moeten 
vragen voor de beginselen en de dragers daarvan uit de eerste helft van 
deze eeuw en ook de denigratie van ons voorgeslacht, die vandaag in de 
mode is, te moeten afwijzen. 
De gevolgen zijn niet gering. Met grote stappen dwaalt de auteur door de 
parlementaire geschiedenis. Grote mannen komen aan het woord en ter
loops wordt de rechtstreekse verkiezing van een minister-president een 
spannen van het paard achter de wagen genoemd. Bovendien nog een uit
holling van het koningschap. 
Een zin uit het voorwoord: "Het is niet waar dat de door communisme en 
pacifisme geinfecteerde demonstranten, de relletjesschoppers en ver
nielers, de moderne dromers en dichters, de homofielen en nymfomanen, 
de jeugd van vandaag zijn". 

Ontsporing 

DeN. V. Universitaire Pers in Rotterdam heeft goed werk geleverd door 
voor veertien-negentig het hoek "Ontsporing van geweld" van prof. dr. 
J.A.A. van Doorn en W. J. Hendrix uit te brengen. 
Een hoek zonder onthullingen, maar wei met een gedegen studie over de 
achtergronden van wat er tussen de terugkeer van het Nederlands gezag in 
Indonesie in 1945 en de soevereiniteitsoverdracht in 1949 aan geweld over 
zee is gepleegd. 
1n juni 1969 kreeg de Tweede Kamer een nota van de regering De Jong met 
een overzicht van geweld in die jaren. Tussen die nota en het boek is een 
groot verschil. 
De kern van "Ontsporing van geweld" wordt gevormd door een analyse van 
het geweld, niet aileen dat van Nederlandse troepen in Indonesie, maar in 
feite van alle geweld in elke oorlog. De Volkskrant noemt het een sociale 
geschiedenis van militair geweld. 

CONTINUE ENQUETE SVSTEEM vragenlijst nr 16 JA NEEN 
ANDERE/ 

GEEN MENING 

1. Er is sprake van dat volgend jaar de defensieuitgaven zullen worden verhoogd om 
aan onze internationale verplichtingen te kunnen voldoen. Bent U het hiermee eens ? 

2, Bent U van mening dat georganiseerde politieke discussies buiten de kazernes 
dienen te worden gehouden ? 

3. Moeten in tijden van grote droogte schietoefeningen geheel worden verboden in ver-
band met het gevaar voor bos- en heidebrand ? 

4. Hebt U begrip voor de militaire operaties van de USA in Cambodja ? 

5. Was U het eens met de nationale kraakaktie op 5 mei 1970 ? 

6. Vindt U het een bezwaar wanneer een door de Kroon benoemde voorzitter van de 
Sociaal Economische Raad (SER) bindingen heeft met het bedrijfsleven door een 
aantal commissariaten ? 

7. Zou het volgens U aanbeveling verdienen de Rijksbegroting enkele weken v66r de 
derde dinsdag in september (vertrouwelijk aan de Kamerleden te verstrekken, zodat 
ze meer tijd hebben tot bestudering ervan v66r de algemene beschouwingen ? 

8, Zou U het redelijk achten de vermogensbelasting over vermogens van meer dan 
f 500. 000, -- te verhogen ? 

9. Bent U van mening dat in verband met het belang van de Waddenzee als natuur-
en recreatiegebied drooglegging moet worden voorkomen ? 

Reakties op deze vragenlijst zenden aan: Secretariaat D166, C. E. S., Keizersgracht 576 
Amsterdam. 
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VRAGENLIJST Nr 15 UITSLAG 

JA NEEN GEEN/ANDERE 
MENING 

1. Bent U het eens met het advies van de kiesraad aan de minister van abs. % abs. % abs. % 

Binnenlandse Zaken om de kiesdrempel van 2/3% tot 2% te verhogen? 130 55,1 78 33,0 28 11,9 

2. Was U het eens met de steun die D'66 gaf aan het woningbeleid 
van minister Schut door niet tegen zijn begroting te stemmen? 102 43,2 94 39,8 40 17,0 

3. Bent U van mening dat meer subsidie zou moeten worden verleend 
door experimenten met nieuwe woonvormen ? 199 84,3 14 5,9 23 9,8 

4. Bent U van mening dat het onjuist is in Nederland nog meer gronden 
aan de recreatie te onttrekken ten behoeve van militaire oefeningen? 203 86,0 19 8,1 14 5,9 

5. Moet de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
de aanvraag van de A VRO om meer zendtijd honoreren? 65 27,5 113 47,9 58 24,6 

6. Vindt U dat de akties van de Dolle Mina's een positieve bijdrage vor-
men tot een mentaliteits verandering ten opzichte van de vrouw? 161 68,3 48 20,3 27 11,4 

7. Moet D'66 eventueel afzien van het "districtenstelsel" als minimumeis 
voor deelneming aan de regering ? 113 47,9 102 43,2 21 8,9 

8. Moet D'66 eventueel afzien van de "gekozen minister-president" als 
minimumeis voor deelneming aan de regering? 89 37,7 116 49,2 31 13,1 

9. Bent U van mening dat D166 moet ijveren voor geleidelijke afschaf-
fing van de kinderbijslag? 193 81,8 27 11,4 16 6,8 

10. Zouden er volgens U in de plaats van deze uitkering aan de ouders 
meer collectieve voorzieningen voor kinderen moeten komen, b. v. 
cr~che s, kleuter scholen, speel- en sportaccomodaties? 195 82,6 1~ 5,1 29 12,3 

COMMENTAAR 
"De cijfers spreken voor zich" hoe dikwijls wordt dit zinnetje geschreven 
als "inkomertje" voor een zeer uitgebreid commentaar bij een tabel? De 
interpretatie van de cijfers menen wij veilig aan de lezer over te kunnen 
laten. Aardiger is het de "inzenders met kommentaar" eens aan het 
woord te laten. Het aantal inzendingen was 236. 

vr. 1:-meer partijen, meer keuze, meer rotzooi, eerder ontploffing. -Nooit! Wij zouden onszelf verloochenen als wij dit deden. 

vr. 

vr. 

vr. 

vr. 

vr. 

-1% is acceptabel, hoger is ondemocratisch. 

2:-Schut schiet te kort. 
-D'66 stond hier voor Schut 
-M. i. zijn grondprijsbeheersing en betere bouwtechnieken 

een beter middel om dit doel te bereiken. 

3:-Geen enkele rijkssubsidie. Wel stimuleren dat bv. exploitatie 
maatschappijen en instellingen als Eurowoning dergelijke pro-
jekten opzetten. 

-Ja, mits hiermee een belangrijk deel van de bevolking wordt 
bereikt. 

-De bouwb:unst is conformistisch, het zal tijd worden! 

4:-0mdat ik een overtuigd pacifist ben, heb ik in ieder geval 
-getracht enige afstand te nemen van dit principe, om tot 
een juist oordeel te komen. 

-Geoefend leger is noodzakelijk. 
-Onttrekking aan de landbouw. 

5:-Kom nou! 
-Nee omdat de A VRO gewoon een commerciille rotomroep is. 
-Ten koste van vooral de NOS. 
-Omroepbestel moet op de helling. 

6:-Een vrouw is een vrouw is een vrouw nietwaar? 
-Veel beter zou ik het vinden wanneer veel meer vrouwen zich 
aktief op het politieke terrein zouden gaan bewegen. 

-Urinoirs voor vrouwen moeili"k: o en risiko van inki "k, J p ' J 
gesloten, duur. En wat gaan sexueellabiele personen hiermee 
uithalen? 

vr. 7:-Een goede manier om van dit onsympathieke D'66 standpunt af 
te komen. 

Liever zou ik D166 zien ontploffen en toetreden tot het leger 
der niet-stemmers. 

vr. 8:-Ja, op voorwaarde dat de formatieprocedure gedemocratiseerd 
wordt. 

vr. 9:-Bij het 2de kind. 
-Bij het 3de kind. 
-Bij het 4de kind. 
-Eerst lagere inkomens omhoog! 

vr. 10:-Zoveel mogelijk gratis studeren. 
-Meer kollektieve voorzieningen! 

~'C 0 ...... 


