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nieuwingen in de politiek de laatste 
vijf jaar is begonnen. Dat zij het is 
geweest, die begrippen als openheid 
en openbaarheid, inspraak en de
mokratisering heeft geihtroduceerd; 
begrippen die nu gemeengoed zijn ge
worden. Dat D'66 als eerste politie
ke partij ~et een beleidsplan met 
kostenanalyse is gekomen. Dat D166 
het initiatief heeft genomen voor de 
PVP, voor een regeerakkoord met 
ministersploeg en voor de kommis
sie-Mansholt. Van al die dingen is 
D'66 de motor en dat moet maar 
eens worden gezegd. 

Irritatie 
Er is geen enkele reden waarom D'66 
haar licht onder een korenmaat zou 
zetten, alleen om de PvdA niet te 

irriteren. De PvdA is ook niet te be
nauwd ons te irriteren. 
Chel Mertens had in "Biddinghuizen" 
elf irritatiepunten, hij heeft er 
twaalf nieuwe bij. Dat is helemaal 
niet erg, maar D'66 moet ophouden 
de indruk te wekken, dat zij over 
alles hetzelfde denkt als de PvdA. 
Nogmaals, het is niet zo maar het 
lijkt zo en dat moet ophouden. 
De laatste drieledige vraag aan het 
hoofdbestuur: zult u ervoor zorgen 
dat - onverminderd de voortgezette 
samenwerking met de PvdA en de 
PPR. en naast het bereikte kompro
mis -het eigen standpunt of initia
tief van D'66, telkens openbaar wordt 
gemaakt? Zult u opkomen voor de 
eigen waarde van D'66? En waarom 
worden de notulen van het overleg
orgaan eigenlijk niet gepubliceerd? 

Antwoorden van hoofdbestuur 

vraag een 
Het hoofdbestuur kan zich verenigen 
met de algemene strekking, die ten 
grondslag ligt aan de in deze vraag 
geformuleerde doelstellingen. Zij 
zal er naar vermogen naar blijven 
streven deze doelstellingen in haar 
beleid te realiseren en zich daarbij 
mede baseren op de tijdens de alge
mene ledenvergadering genomen be
sluiten. Hoeksteen van dit beleid is 
het streven - het zij rechtstreeks, 
het zij via een federatief verband -
naar de totstandkoming van één voor
uitstrevende volkspartij die wezen
lijke hervormingen beoogt. Bij dit 
proces zullen naast de vaste over
legpartners ook andere politieke en 
maatschappelijke groeperingen moe
ten worden betrokken. 
De geleidelijke totstandkoming van 
de Progressieve Volkspartij (PVP) 
wordt volgens het hoofdbestuur bevor
derd door bij de volgende verkiezin
gen met kracht te streven samen 
met één of meer andere politieke 
partijen of groeperingen een konsis
teute meerderheid te krijgen op ba- · 
sis van ons maatschappelijk en poli
tiek bestel, die tot inzet van de ver
kiezingen zijn gemaakt. Het hoofd
bestuur vindt het advies van de kom
missie-Mansholt een belangrijk uit-· 
gangspunt voor de gedachtenvorming, 
die ten behoeve van de totstandkoming 
van zo'n regeringsprogramma op 
gang moet worden gebracht. 

vraag twee 
Op het moment van schrijven van dit 
antwoord is het nog niet mogelijk de 
definitieve lijst van kandidaten voor 
het komité van verkenning te geven. 
Het hoofdbestuur kan wel toezeggen, 
dat de door de Eerste-Kamerfraktie 
voorgestelde lijn gelijk is aan die 
van het hoofdbestuur. 
Momenteel is binnen het permanent 
overlegorgaan de voorlopige lijst van 
kandidaten voor het komité samenge
steld en verwacht mag worden dat op 
korte termijn bekend is of de te be
naderen personen bereid zijn deel te 
nemen aan de werkzaamheden van dit 
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komité. Om ervan verzekerd te zijn 
dat het komité goed bekend is met 
de verschillende kringen - zoals ook 
door de Eerste-Kamerfraktie is ge
steld - is besloten het aantal leden 
van het komité uit te breiden tot on
geveer tien. De programmakommis
sie kan - naar het zich laat aanzien -
binnen afzienbare tijd aan het werk 
gaan. 

vraag drie 
Binnen het permanent overlegorgaan 
wordt momenteel nagegaan hoe het 
beste kan worden tegemoet gekomen 
aan de gerechtvaardigde vraag naar 
de informatieverstrekking van het 
besprokene. In principe moet de op
stelling van D'66 ten opzichte hier
van ook worden getoetst aan het 
standpunt dat hierover bij de andere 
partners binnen het overlegorgaan 
bestaat. Een toezegging van het 
hoofdbestuur zondermeer zou weinig 
korrekt zijn tegenover deze partners 
die in feite met dezelfde problemen 
worstelen. 
Overwogen wordt om elke keer als in 
het overlegorgaan een afgerond geheel 
tot stand is gekomen dit zo spoedig 
mogelijk in de verschillende partij
organen te publiceren. Het hoofdbe
stuur vindt het niet juist om daarbij 
telkens het eigen standpunt van D'66 
te publiceren omdat daarmee een 
essentHHe voorwaarde voor het funk
tioneren van dit overleg zou worden 
teniet gedaan. Uitgangspunt bij dit 
overleg is immers dat de partijen 
streven naar een gezamenlijke be
sluitvorming. 
Volgens het hoofdbestuur zou publi
katie van wederzijdse standpunten po
lariserend werken. 
Het spreekt vanzelf, dat de vertegen
woordiging·van D'66 ten alle tijde 
blijft opkomen voor de eigen waarde 

, van D'66. Terugkoppeling van het 
besprokene in het overlegorgaan 
vindt in elk geval al regelmatig plaats 
naar het hoofdbestuur, dat in deze 
ook een duidelijk bewakende en toet
sende funktie heeft. 

Besluitenlijst 
Den Bosch 

1. Kongresreglement (stuk 42) zon
der hoofdelijke stemming aanvaard. 
2. Motie-Van Wijk/Spoor (stuk 41) 
"verzoekt het hoofdbestuur een stuur
groep in te stellen die tot taak heeft 
tijdens het volgende kongres voor
stellen te doen over de struktuur van 
D'66, gericht op de bevordering van 
de wisselwerking van de leden" met 
handopsteken aangenomen. 
3. R.eglementswijzigingen (stuk 48): 
a. Geschillenkommissie: toevoeging 
artikel 60 met handopsteken aange
nomen; 
b. Technische verbetering kandidaat
stelling Tweede Kamer: toevoeging 
a1tikel 3. 3, verwijdering artikel 
4. 1 en amendement artikel 4. 2. met 
handopsteken aangenomen; 
c. Beperking kandidatuur Tweede 
Kamer: mogelijkheid drie met met 
handopsteken aangenomen; 
d. R.eglement kandidaatstelling Eerste 
Kamer: alternatief B-1 aangenomen 
met 49 procent v66r, 36 procent te
gen en elf procent blanko. Dit bete
kent dat tijdens het eerstvolgende 
kongres moet worden vastgesteld 
wat moet worden verstaan onder de 
in paragraaf b. vermelde "partij
funkties". 
4. Motie-hoofdbestuur (stuk 31) over 
25 gulden-aktie met handopsteken 
aangenomen. 
5. Voorstel-hoofdbestuur (stuk 37) 
tot wijziging van huishoudelijke re
glement betreffende de kontributie
regeling met handopsteken aangeno
men. 
6. Motie-Martirrus (stuk 70) tot uit
besteding (automatisering) van de le
denadministratie met clausering ten 
aanzien van de toegang tot en het ge
bruik van de gegevens aangenomen 
met 56 procent v66r, veertig procent 
tegen en zeven procent blanko. 
7. Kandidate!'. , oor programmakom
missie (stuk 45) de kandidaten Van 
der Pijl en Van Schilfgaarde worden 
bij handopsteken gekozen. 
8. Aanvulling geschillenkommissie 
(stuk 49) mevrouw T. J. Bienfait
Prins krijgt 38 procent van de stem
men, mevrouw J.C. Spaans-Haase 
25 procent en 35 procent stemt blan
ko. Mevrouw Bienfait wordt voor 
verkozen verklaard. 
9. Voorstel-hoofdbestuur (stuk 40) 
over verhouding tussen programma en 
beleidsplan met handopsteken aan
genomen. 
10. Motie-Van der Tak (stuk 76) om 
penningmeester J. Feenstra déchar
ge te verlenen met handopsteken aan
genomen. 
11. Motie-voorkongres Apeldoorn 
(stuk 1) over onderzoek naar metho
den om tot een betere inkomensver
deling te komen met handopsteken 
aangenomen na aanvaarding van vier 
amendementen van hoofdbestuur: 
a. "verzoekt de algemene ledenver
gadering" wordt vervangen door 
"draagt het hoofdbestuur op"; 



b. het woord "allereerst"(vier regels 
verder) vervalt; 
c. verzoek a) wordt vervangen door 
"a) met name moet worden onder
zocht of in het kader van de inkom
stenbelasting een maximum -inko
mensgrens kan worden gesteld"; 
d. verzoek b) beginnen met "in ieder 
geval". 
12. Motie-Captijn (stuk 2) over tij
dige vaststelling van datum waarop 
de positie van D'66 ten aanzien van 
de verkiezingen duidelijk moet zijn 
vastgesteld met handopsteken aan
genomen na wijziging van "een kri
tische datum" in "tijdig een datum". 
13. Motie-VIietstra (stuk 4) over een 
verzoek aan het hoofdbestuur om een 
rapport met analyses en aanbevelin
gen ten aanzien van de in het advies 
van de kommissie-Mansholt geschet
ste krises met handopsteken aange
nomen na aanvulling door twee amen
dementen van Van der Ven: 
a. als derde streepje invoegen" -- dat 
zij het niet-aanduiden van de groeien
de verbrokkeling van het leven, 
waardoor een levensgevaarlijke 
tot-dingen-worden van de mensen 
dreigt te ontstaan, als een vierde 
kris es onder punt 2. 2 ten onrechte 
vindt;" 
b. in de slotalinea wordt "drie" steeds 
vervangen door "vier". 
14. Motie-voorkongres Eindhoven 
(stuk 5) over nadere uitwerking van 
advies van de kommissie-Mansholt 
met handopsteken aangenomen na 
aanvaarding van drie amendementen 
van hoofdbestuur en één amendement 
van Van der Ven: 
a. slotalinea wordt vervangen door 
i•De algemene ledenvergadering 
draagt het hoofdbestuur op te bewerk
stelligen dat bovenstaande opmerkin
gen een belangrijke plaats gaan inne
men in de werkzaamheden van de 
programmakommissie zoals genoemd 
in het advies van de kommissie-Mans
holt en in die van de werkgroep-Ter
minus"; 
b. na "De vergadering kan zich" on
der punt 1 invoegen "in veel opzich
ten"; 
c. in de aanhef van punt 2 haakjes 
plaatsen om de woorden "de uitwer
king van"; 
d . onder punt 2 gewag maken van een 
vierde krises in de geest van het 
amendement van Van der Ven ge
noemd onder punt 13a (stuk 4). 
15. Motie-voorkongres Assen (stuk 6) 
over de instelling van een weten
schappelijk kommissie die een stra
tegie moet ontwerpen om het advies 
van de kommissie-Mansholt over te 
brengen aan de kiezer en een werk
model moet ontwerpen om het pro
ces van partijvernieuwing over het 
dode punt te helpen met handopste
ken aangenomen. 
16. Motie-hoofdbestuur (stuk 7) "be
sluit a. de aanvaarding van de aanbe
veling en van het advies van de kom
missie-Mansholt door het hoofdbe
stuur goed te keuren, b. in te stem
men met de eerste fase van de uit
voering van deze aanbevelingen zoals 
neergelegd in het kommunique van 27 
april 1972, c. goedkeuring te hechten 
aan de tot nu toe gevolgde lijnen van 
het hoofdbestuur die in de geest over-

eenkomt met de uitvoering van motie 
101 van het kongres in Biddinghuizen" 
aangenomen met 55 procent v66r, 38 
procent tegen en vijf procent blanko. 
17. Motie-Nieuwenhuis (stuk 72) over 
formele verzoeken om deelname aan 
een open programmakommissie aan 
personen uit de kring van tenminste 
drie konfessionele partijen met hand
opsteken aangenomen. 
18. Motie-Dirks (stuk 73) over be
noeming door de algemene ledenver
gadering uit haar midden en buiten de 
kring van hoofdbestuur en kamerleden 
van een lid van D'66 in de program
makommissie en opname van ten
minste drie kommissieleden uit de 
groep van de huidige regeringspar
tijen met handopsteken aangenomen 
na akkoordverklaring van de indie
ners met het voorstel van politiek
sekretaris Van Gils de gevraagde 
benoeming van een niet-lid van het 
hoofdbestuur of niet-Kamerlid bij
voorbeeld te laten plaatsvinden door 
een kandidaatstelling in de Demo
craat. 
19. Motie-Mertens (stuk 77) over 
overzicht van samenwerking-aan
de-basis en toetsing van de komen
de diskussies over wezenlijke her
vormingen aan de voorwaarde van 
"open deelneming" met handopste
ken aangenomen. 
20. Motie-Van Kuyk (stuk 75) over 
enquête onder afdelingen en regio's 
naar de partijpolitieke samenwer
king op die niveau's met handopste
ken aangenomen. 
21. Motie-Bloerna (stuk 79) over be
kendmaking aan de regering van 
West-Duitsland van de ondersteu-

ning door D'66 van de tot nu toe ge
voerde Ostpolitiek met handopsteken 
aangenomen. 
22. Motie-Krist (stuk 80) over ver
zoek aan de Eerste- en Tweede-Ka
merfraktie van D'66 met kracht te 
streven naar verbetering en uit
breiding van de voorzieningen voor 
geestelijk gehandikapten met hand
opsteken aangenomen. 
23. Motie-afdeling Rijswijk (stuk 81) 
over verzoek aan de Tweede-Kamer
fraktie te streven naar stopzetting of 
tenminste beperking van de reklame 
voor milieu -schadelijke preperaten 
met handopsteken aangenomen. 
24. Samenvatting uit het advies van Van 
Lookeren Campagne en Kingma 
(stuk 30) over maatregelen ter ver
lichting van de financH!le situatie voor 
kennisgeving aangenomen. 
25. Besluiten van hoofdbestuur (stuk 30a) 
naar aanleiding van advies genoemd 
in punt 24 (stuk 30) voor kennisge-
ving aangenomen. 
26. Verslag van penningmeester over 
eerstè kwartaal van 1972 (stuk 36) 
voor kennisgeving aangenomen. 
27. Voorstel aan het overlegorgaan 
van PvdA, D'66 en PPR. (stuk 3) naar 
aanleiding van het hoofdstuk "aanbe
veling" in het advies van de kommis
sie-Mansholt voor kennisgeving aan
genomen. 
De overige kongres stukken, moties, 
voorstellen en amendementen zijn Of 
verworpen Of niet in behandeling ge
nomen. Daarover zal het verslag van 
de notulenkommissie, dat in de eerst
volgende Democraat wordt gepubli
ceerd, uitvoerig berichten. 

Eerste Kamer moet bestaansrecht bewijzen 

Het herkauwende lichaam 
door HARRY KAPENGA 
(gemeentesekretaris Huizen) 
Hoe langer D'66 bestaat, hoe meer deze beweging velen de indruk geeft een 
nieuwe oude partij te zijn. En wellicht niet ten onrechte. D'66 was eerst niet 
links, niet rechts, niet konfessioneel, maar iets geheel nieuws. Nu wordt de 
leden voorgehouden, dat samenwerking met Partij van de Arbeid en Politieke 
J?artij Radikalen de toekomst is. Het kost moeite, nee het is vrijwel onmogelijk 
je vrienden duidelijk te maken, dat D'66 niet een stuk uitgangspunt heeft ver
loochend, namelijk het zijn van het onafhankelijke breekijzer in de politiek en 
de daarmee gepaard gaande ontploffingstheorie. 

De staatkundige vernieuwing was ook 
een goed uitgangspunt, waarbij de 
gekozen minister-president en het 
opheffen van de overbodige Eerste 
Kamer duidelijke punten waren. 
Toch voltrekken zich ook op dit on
derdeel veranderingen. Vorig jaar 
kwam D'66 met zes mensen in de 
Eerste Kamer, dankzij de resulta
ten van de provinciale Statenverkie
zingen. Een belangrijke overweging 
bij het zitting nemen in een lichaam 
dat je als partij eigenlijk overbodig 
acht zal zijn geweest, dat je in dat 
lichaam je stem moet laten horen om 
ook daar te trac'hten je idee~n ingang 
te laten vinden. 

Taken 
Wat is nu één van de belangrijkste 
taken van de Eerste Kamer naast 

het herkauwen van alle wetten, die 
al door de Tweede Kamer zijn aange
nomen? Dat is steeds opnieuw je be
staansrecht bewijzen! De oude par
tijen in deze Kamer zijn zich daar
van terdege bewust en doen dit graag 
door het terugwijzen van een wet, 
waarin men "strijd met de Grond
wet" heeft ontdekt. Een kreet die het 
altijd goed doet, alleen moet je op
passen dat je geen wet neemt, waar
van de vertraging belangrijke konse
kwenties heeft voor de gewone bur
ger. 
Blijkens de Democraat van februari 
jongstleden (pagina negen) is dit 
spelletje nu weer eens gespeeld bij 
de nieuwe Komptabiliteitswet, een 
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