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, Kieskringgroep I - Friesland - 4 
Groningen - Drente - Overijssel -

Gelderland. 

5-9-72 Hotel Vreewijk 

20.00 uur DRACHTEN 

9-9-72 Postiljon Motel 
Aalderinkssingel 2, 

14.00 uur ALMELO 

11-9-72 

'-... 20.00 uur 
J 

Cult. Centrum 
De eoehoorn 
eoehoornstraat 11, 
ARNHEM 

~ Kieskringgroep II - Limburg -
Noord-Brabant - Zeeland. 

5-9-72 Café-Rest. Metropool 
Prins Mauritslaan 12 

20.00 uur BEEK L. 

7-9-72 Café Lindeboom 
Heuvelring 120 

20.00 uur TILBURG 

11-9-72 Café-Rest. De Brasserie 
Lange Delft 10, 

~20.00 uur MIDDELBURG ~ 

/ Kieskringgroep III - Zuid-Holland, ' 
zonder kamerkieskring Leiden. 

5-9-72 Politiekcentrum 
Groenmarkt 88, 

,.c· 

t$1 Kieskringgroep IV - Noord-Holland, 
zonder kamerkieskring Haarlem. 

5-9-72 Krasnapolsky 

20.00 uur AMSTERDAM '-S 

@l0 7-9-72 Petit Nord 
Noord 55' 

20.00 uur HOORN 

9-9-72 Cantine Openbare Werken 
Kanaalweg 9a, 

10.00 uur HEILOO 
Opm. In Heiloo op de 
Straatweg bij kruis
punt waar ANWB-bord 
staat richting Egmond 
en Akersloot neemt men 
richting Akersloot. 
Dit is meteen de 
Kanaal weg. 

~· Kieskringgroep V- Utrecht 
kamerkieskring Haarlem en 

5-9-72 Huize Olympia 

en 
Leiden. 

Amsterdamsestraatweg 246, 
20.00 uur UTRECHT 

7-9-72 Rest. De Lantaarn 
Frankenstraat 
tussen Ged. Oude Gracht en 
Anegang 

20.15 uur HAARLEM .. 

20.00 uur DORDRECHT 

7-9-72 Rest. Engels 
Groot Handelsgebouw 

c(([[lj 
'-------

12-9-72 Bovenzaal luiderkerk 
Lammenschansweg 15, 

20.00 uur LEIDEN 
Stationsplein 

20.00 uur ROTTERDAM 

9-9-72 Op Gouden Wieken 
Scheveningseweg 37 

'--14.00 uur DEN HAAG 

""" 
Dit nummer is uitgegeven 
onder verantwoording van 
de Verkiezingscommissie 
Tweede Kamer 1972. 
P/a Keizersgracht 576. 
Druk Luna Delft 
Zetwerk Thespa 
Lay-out Jan Jaap de Boer 



kandidaten 
De verklaring van de gebruikte cijfers 

I. Naam en voornaam. 
2. Geboorteplaats en -datum. 
3. Adres, woonplaats, telefoon. 
4. Opleiding. 
5. Beroep. 
6. Vervulde en huidige funkties binnen 

D'66. 
7. Funkties in andere maatschappelijke 

organisaties. 
8. Kandidaat lijstaanvoerder: 

~~. Wenst zich te belasten met vermelde 
beleidsonderdelen of departementen. 

JO. Kandidaat voor kieskringgroep: 
IJ. Wil na verkiezing kontakt onderhouden 

met gebied: 
12. eventuele persoonlijke verklaring. 

Voorts heeft de verkiezingscommissie gecon
stateerd, dat alle kandidaten voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 

I. Tenminste 6 maanden lid van D'66. 

' , a 

2. Een eventueel kamerlidmaatschap als 
een volledige dagtaak te beschouwen, 
dat wil zeggen in ieder geval de 
uitoefening van zijn beroep te staken, 
en bij verkiezing afstand te zullen 
doen van alle openbare ambten en 
partijfunkties. 

3. Bereid is bij direkte verkiezing 
ingevolge de kieswet dan wel binnen 
een halfjaar bij opvolging van een 
direkt gekozene, het kamerlidmaat
schap te zullen aanvaarden en daar
toe gezien de grondwettelijke eisen 
in staat te zijn. 

4. Na 9 mei 1940 niet zodanig betrokken 
is geweest bij handelingen, uitingen 
of voorvallen, waaruit een nationaal 
socialistische, fascistische of 
rascistische gezindheid blijkt of dat 
hij/zij niet zodanig heeft deelge
nomen aan aktiviteiten van de be
zettende macht, dat een en ander 
een moreel beletsel zou vormen bij 
de kandidatuur voor het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer. 

KIESKRINGGROEP I 
Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, Gelderland 

1. Faber, Douwe 
2. Meppel, 19-9-1939 
3. Leeuwarden, Bildsestraat 66, telefoon 05100-34941 
4. doct.examen Duitse taal- en Jetterkunde 
5. leraar Havo/ Atheneum 
6. fractie Gemeenteraad Leeuwarden 
7. geen 
8. neen 
9. ontwikkelingshulp, onderwijs, noorden des lands 

JO. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Friesland/Groningen 
12. geen 

I. van Gent, Petrus Arnoldus· 
2. Ede, 27-11-1936 
3. Lunteren, Molenweg 40, telefoon 08388-2831 
4. Mulo, lnst. voor Perswetenschappen 
5. Uitgever Grafisch Speelgoed (Facet) 

3 

6. voorzitter afd.Ede 
lid radio - tv commissie, redactie commissie Demokraat, 
landelijke publiciteitscommissie, voorzitter Interne commu
nicatie 

7. voorzitter oudercommissie o.l.school, hopman, lid school
raad gem.Ede 

8. neen 
9. crm, volksgezondheid, onderwijs, werkende jongeren 

10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Gelderland, Utrecht, Lunteren 
12. geen 

I. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Goudsmit, Anneke Mary 
Amsterdam, 12-7-1933 
Amsterdam-Osdorp, Nic.Anslijnstraat 95, telefoon 020-
195313 
Gyrnnasium-B, doctoraal rechten 
lid Tweede Kamer 

' 



9. Justitie, Binnenlandse Zaken 
10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 

Gelderland) 
11. zie 10 
12. geen 

I. De Haan, Adrianus Cornelis 
2. Jutphaas, 17-3-1943 
3. Schiermonnikoog, Langestreek 46, telefoon 05195-248 
4. MULO-A, Gymn.-A, Nederlands MO-A. 
5. Leraar Nederlands aan het Chr.Lyceum te Dokkum 
6. kontaktman voor Schiermonnikoog 
7. Voorzitter van div.plaatselijke organisaties en verenigingen 
8. ja, indien niemand anders voorradig, hetgeen onwaarschijn

lijk is 
9. Alfabetisch: Kultuur, Maatschappelijk- en Vormingswerk, 

Milieu, Onderwijs en Recreatie 
10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 

Gelderland) 
11. Noorden des lands (Friesland, Drente en Groningen 
12. Wil men, en dat moet, financieel iets bereiken voor de 

noordelijke provincies en Limburg, dan zal in de eerste 
plaats nodig zijn een geestelijke sanering van de rest van 
Nederland. Een zeer nauwe samenwerking van de ministe
ries van Kultuur, Rekreatie, Maatschappelijk Werk, Onder
wijs en Milieu (niet vertragend geïntegreerd), zal het start
sein zijn van deze morele revolutie. 
D'66 ziet gelukkig in, dat "welzijn" (in secula seculorum) 
verheven is boven de statische "welstand" en onbereikbaar 
is voor hen die slechts aan de dynamische "welvaart" 
denken. Dat ik bij mag dragen aan het welzijn van het land-, 
provincie- en dorpsgenoten, ja bovenal van alle wereld
genoten, is de wens waarmee ik de verkiezingen inga. 
Laten we wel zijn! De daad is aan ons! 

1. Jansen, Jan Fokko 
2. Delfzijl, 2 oktober 1915 
3. Delfzijl, Tuikwerd, telefoon 05961-2145 
4. landbouwkundig ingenieur, landbouwhogeschool Wageningen 
5. landbouwer 
6. lid landbouwcommissie, lid schaduwfractie Prov.Staten 
7. lid Provinciale Staten van de provincie Groningen 
8. neen 
9. Hulp ontwikkelingsgebieden, landbouw, milieu 

10. I Noord oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Noord oost 
12. Het doelmatigst om de kiezer althans enige indruk van een 

kandidaat te geven lijkt mij een korte aanvullende levensbe
schrijving. Politieke belijdenissen in de trant bijv. van "ni 
Marx - ni Jésus" zijn hier weinig zinvol. 
1940-194 7 landbouwer 
194 7-1958 ambtenaar buitenlandse agrarische voorlichting · 

ministerie van landbouw, landbouwattaché 
Beyrouth 

1958-1967 landbouwer 
adviseur bij ontwikkelingsprojecten in Afrika en 
in Azië. Voor de Nederlandse overheid heb ik 
studies verricht over overheidsmaatregelen die in 
de andere EEG landen ten behoeve van de land
bouw werden genomen 

1967-1972 landbouwer 
Getrouwd, vier kinderen 
Actieve sporten: tennis, zeilen 
liefhebberijen: landbouw, reizen, lezen 
vervulde bestuursfuncties in landbouworganisaties, in land
bouwcoöperaties (papier-karton), in waterscha pswezen. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

Publiceerde op landbouwtechnisch en op landbouwecono
misch gebied. 
Lid D'66 sinds 1966 
Stel mij kandidaat omdat het door mij gepachte landbouw
bedrijf bestemd is voor woningbouw en men reeds begonnen 
is een deel van de grond bouwrijp te maken. Ben dus genood
zaakt een andere werkkring te zoeken. 
Ondanks alles ben ik overtuigd dat een kamerlid zinnig werk 
kan doen dat bevrediging schenkt. 
Denk geschikt te zijn voor kamerlid o.a. omdat ik: 
a. internationale ervaring heb 
b. de problemen van de kleine zelfstandige ken en aan den 
lijve heb ondervonden 
c. bestuurlijke ervaring heb 
d. als lid van provinciale staten een goede leerschool voor het 
kamerlidmaatschap heb gehad 
e. weet wat langdurige lichamelijke arbeid is 
f. geboren en getogen ben in een plattelandssamenleving zo
dat ik contact heb met verschillende bevolkingslagen 
g. door mijn kennis en ervaring een bijdrage kan leveren o.a. 
op het gebied van de landbouw, ontwikkelingshulp, milieu 

Lambe1s, Jan Hindrikus 
Groningen, 2-1 I-1942 
Groningen, Helperzoor 349, telefoon 050-257540 
economische faculteit 
econoom 
Lid Commissie Noorden des Lands, secretaris schaduw
statenfractie Groningen, lid werkgroep Terminus/Milieu 
Bestuursfuncties eertijds in J .O.V .D. en thans tot I nov. 
hoofdredacteur landelijk orgaan JOVD 
neen 
Regionale problematiek, energie en milieu, planning in het 
algemeen, t.a.v. bouw en vervoer 
I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Noord-Oost 
geen 

1. van Minnen, Petrus Leonardus 
Vlaardingen, 15-9-1929 2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

Zevenaar, Valeriusstraat 40, telefoon 08360-4595 

free lance reporter 
oprichter afd. Vlaardingen/Maassluis 1967, werkgroep 
Rijnmond (I 966/ 1967)- na verhuizing - afd.Zevenaar 
(de Liemers) Gem.Zaken 
Ouderkommissie o.I. onderwijs - redaktiewerk etc. 
neen 
Defensie, Binnenlandse Zaken (Speciaal veiligheids
diensten) 
I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Oost-Gelderland, Noord Oost Nederland 
De oorzaken van deze verkiezingen bewijzen eens te meer 
het gelijk van de kleine groep uit 1966 en de dringende 

• 

noodzaak aan die oorspronkelijke ideeën uitvoering te 
geven. In vijf jaar is al wel wat bereikt, echter bij lange 
niet wat bereikt moet worden. De strijd is volkomen open. 
D'66 is nog niet aan opheffing van zichzelf toe, integen
deel. Juist op het politieke vlak ligt nog veel werk te 
wachten. Pas als daar bereikt is wat wij ons destijds al tot 
doel hebben gesteld kan een daadwerkelijke democra
tisering in alle lagen worden doorgevoerd. 
In dit opzicht stel ik mij voor speciale aandacht te 
schenken aan en te werken voor het noorden en het 
oosten van het land. 



8 1. Nagtegaal, Johan Adriaan 
2. Rotterdam, 7-2-1931 
3. Rotterdam, Leeuweriklaan 8 
4. Gyrnn.-B, doctoraal Ned.recht; doctoraal Notariëel recht 
5. advocaat en procureur; candidaat-notaris 
6. voorz. afd.Rotterdam; 4,5 jr. lid Hoofdbestuur waarvan 

2,5 jr. politiek secretaris; nu lid overlegorgaan PvdA, 
D'66,PPR. 

7. Enige kerkelijke functies; secretaris Stichting "Centrum 
voor Jeugdpsychiatrie" 

8. neen 
9. justitie, financiën en economische zaken 

10. I Noord oost: (Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Drente 
12. geen 

9 I. Ovezall, Rudolf Johannes 
2. Amsterdam, 21-5-1921 
3. Arnhem, Bakenbergseweg 164, telefoon 085-425902 
4. registeraccountant 

_ 5. directeur Administratie en Bestuursinformatie Akzo nv 
i 6. voorzitter afd.Arnhem 1966, lid Hoofdbestuur 1967, lid 

fraktie D'66 Prov.Staten Gelderland sedert 1970 
7. voorzitter van NIVRA-commissies 
8. neen 
9. Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Inkomens

politiek en Belastingpolitiek 
10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 

Gelderland) 
11. Gelderland 
12. geen 

1 0 I. van Rheenen, Johan 
2. Soerabaja, 17-5-1933 
3. Mussel, Musselweg 81, telefoon 05994-4408 
4. HTS, Mech.Techn. - Utrecht 
5. Pluimveehouder 
6. geen 
7. vele 
8. neen 
9. Defensie, Energievoorziening, Buitenlandse aangelegen-

,.... heden 
•10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 

Gelderland) 
11. zie boven 
12. geen 

IJ I. de Rook, Jurjen 
2. Emmer-Compascuum, 9-1-1931 
3. Deventer, Spijkerboorsteeg 18, telefoon 05700-12884 
4. Mulo-B 
5. Textiel-detaillist 
6. ex-voorzitter, raadslid 
7. bestuurslid van een ondernemers-organisatie 
8. neen 
9. middenstand, handelspolitiek, Dep. Economische Zaken 

10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Noord-Oost Nederland 
12. geen 

12 I. de Roos, Matthias Bernhard 
2. Nijmegen, 19 juli 1939 
3. Terborg, Neering Bögelstraat 6, telefoon 08350-4239 
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4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

I. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

ULO, HBS-A, kandidaatsopleiding economie (N.E.H. 
Rotterdam) 
adjunct-directeur regionale welzijnsstichting voor Oost-
Gelderland. 
bestuurslid afd.Arnhem; voorzitter afd.Doetinchem e.o. 
bestuurslid v.plaatselijke stichting voor open jeugdwerk, 
beroepshalve talrijke lidmaatschappen van commissies, 
werkgroepen e.d. 
neen 
Regionale coördinatie van de verschillende departementen 
Europees beleid 
I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland 
Zuid- en Oost Gelderland 
geen 

Schouten, Willem 
Amsterdam, I 0-6-1920 
Amstelveen, Keizer Karelweg 66, telefoon 020-412947 
(wordt eind 1972: Pieter Mariuslaan 32D, Midwoud N.H.) 
Middelb.Handelsschool en Voorb.Hogere Handelsschool 
ambtenaar GEB (chef administratie afd.Gasnet) 
bestuur bij oprichting afd.Amstelveen; raadskandidaat 
niet meer 
neen 
financiën, soc.zaken, milieuverontreiniging, personeelsbe
leid van de overheid ivm bezuinigingsmaatregelen; 
efficiency binnen de diensten 
I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Noord-Holland boven Zaanstreek 
geen 

1. Schuijer, Salomon 
2. Den Haag, 21-9-1930 
3. Enschede, Campuslaan 28, telefoon 05420-93006 (kant.: 

05420-92653) 
4. HBS-B, officiersopleiding (res.), 4 jr. Pol.Soc.Fac.A. 

Gem. Universiteit van Amsterdam 
5. Literatuuronderzoeker THTwente 
6. mede-oprichter, lid HB., fractievoorzitter D'66 Staten 

van Overijssel, lid onderwijscommissie en commissie 
Buitenland. 

7. geen 
8. neen 
9. Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Milieu en 

Technologie, bestuurlijke problemen, ev. andere 
10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 

Gelderland) 
11. Overijssel 
12. De toestand van de rijksfinanciën overschaduwt deze ver

kiezingen. Dat neemt niet weg, dat D'66 de komende jaren 
zal moeten blijven hameren op verbeteringen in het demo
kratisch proces van besluiten en besluitvorming. 
Ons "zuivere" evenredige kiesstelsel rammelt nog steeds. 
Daarnaast heeft het werk in de Overijsselse staten mij wel 
geleerd dat de aanpak van de nieuwe problemen -milieu, 
groei en kontinuHeit in onze samenleving - door de 
frakties heen een geheel verschillende prioriteit genieten. 
Naar mijn mening behoort D.66, meer dan het laatste jaar 
het geval was, zelfstandigheid te bewaren in het parlement 
en daarbuiten. 
Wie de spelregels wil veranderen en met kracht prioriteiten 
wil stellen moet niet halfweg opgaan in een kombinatie 
zonder dat duidelijk is welk spel er daarna gespeeld gaat 
worden. 
Samenwerken op punten van overeenkomst is dan een 
betere methode 



5 · 1. Seinen, Gerben 
2. 11-11-1935 
3. Ra u werd (Fr.), 157, telefoon OS 660-57 6 
4. soc.academie en voortgezette opleiding 
5. directeur "Humanitas" gewest Friesland 
6. kandidaat prov.staten 
7. geen 
8. neen 
9. CRM en Soc.Zaken 

10. I Noord Oost( Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Groningen, Friesland, Drente 
12. Hoewel het eerste élan enigszins wegebt en er verschei

dene ideeën inmiddels zijn gerealiseerd dan wel ook in de 
programma's van andere partijen zijn verschenen blijft de 
dwingende noodzaak aanwezig om verdergaand te demo
cratiseren en tot een grotere openheid alsook tot staats
rechtelijke vernieuweingen te geraken. Met name de ont
wikkelingen in 1972 geven daar voldoende blijk van al 
zal ook D'66 zich dringend moeten heroriënteren over 
de communicatiemogelijkheden tussen kiezer en gekozene. 
Met name op het gebied van de "zachte" welzijnssektoren 
lijkt er in de volksvertegenwoordiging nog veel te doen. 
Hoewel de departementen van CRM, Volksgezondheid en 
Sociale Zaken en voor een deel Justitie zich tot nu toe 
ongecoördineerd met deze welzijnszorg bezig houden lijkt 
het in vele opzichten een sluitpost te blijven. 
De beleidsbepaling welke vooral bij CRM grotendeels via 
algemene maatregelen van besturen plaats vindt voltrekt 
zich buiten de beihvloedingssfeer van de volksvertegen
woordiging om. Het zal vooral voor D'66 belangrijk zijn 
om voor een dergelijke belangrijk en omvangrijk terrein 
te beïnvloeden dat er tenminste een door de diverse depar
tementen op elkaar afgestemd beleid wordt gevoerd en dat 
hierover openheid ontstaat in de zin van een beihvloedings
mogelijkheid door het parlement. 

6 I. Smits, Gerardus Jacobus 
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2. Hoorn, 24-6-1932 
3. Zwolle, Venylenbrinckstraat 47, telefoon 05200-11603, 

kantoor 05200-15228 
4. doctoraal rechten 
5. advocaat 
6. bestuurslid afd.Zwolle, lid Prov.Staten Overijssel 
7. geen 
8. neen 
9. Justitie, Ruimtelijke Ordening, Maatschappelijk Werk 

10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Overijssel 
12. geen 

l. VrneT:,, -Joonl:;:;ff Ster• •:11 . .: 

2. H:nc.ll i_(;ron.), 14-+19:~0 
3. ·Ie:, WatèrJè'::lkndi!L. i U .. defoon o::·:)f'-2:i5ó 
4 . . J ·, • !:L ~Y!·dc, d~kters-ass.e., burê:: :•-redactrice 

:titgt~Ycr (intern.wetensch:1ppelijk fonds) 
:>. regio-secr. 't Gooi; regio-secr. Drenthe; regio H.B.-lid 
7. geen 
8. neen 
9. sociaal-maatschappelijk/economisch; districtvertegenwoor

diging 
10. I Noord Oost: (Friesland, Gronigen, Drente, Overijssel, 

Gelderland) 
11. Drenthe-Groningen 
12. Het verzoek van een aantalleden uit Dre" the om mij kan-

18 
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20 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

didaat te stellen heb ik opgevolgd, omdat ik het zeer be
langrijk vind dat het door D'66 voorgestelde districten 
systeem reeds nu in de samenstelling van de kandidatenlijst 
en later in de samenstelling van de fractie op enige wijze 
tot uitdrukking komt. 

Wassink, Hermanus Steven 
Warnsveld (Gld), 20-1-1936 
Deventer, Hoge Hondstraat 168, telefoon 05700-23899 
Mulo, Handelsschool, Gemeente-Administratie 11, alsmede 
nog een aantal kursussen gevolgd . . 
kontaktambtenaar voor Complementaire Sociale Voorzie
ningen van het Min.van Sociale Zaken in Overijssel 
Bestuurslid, voorzitter Kom.Gemeente politiek, fraktie 
voorzitter gemeenteraad en afd.voorzitter 
neergelegd bij aanvaarden politieke functies 
neen 
Min. Sociale Zaken, Min. CRM, Min.van Binnenlandse 
Zaken 
I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Overijssel 
geen 

1. Willemse, Johannes Henricus Leonardus Maria 
2. Zeist, 23 mei 1934 
3. Zevenaar, Wagnerstraat 5 5, telefoon 08360-4060 
4. HBS-B 
5. rijksambtenaar (PTT) 
6. gemeenteraadslid (fraktie-voorzitter) 
7. geen 
8. neen 
9. ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en onderwijs 

10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Gelderland en Overijssel 
12. geen 

I. van der Wijst, Martinus Adrianus 
2. Gemert (N.Br.), 2-4-1934 
3. Arnhem, Stellingwerfstraat 55-III, telefoon 085-610991, • 

kantoor 085-455651 
4. gymnasium 
5. archivaris 
6. lid provinciale staten Gelderland 
7. geen 
8. neen 
9. binnenlandse zaken (gewestvorming), CRM, Defensie 

(Efficiency), openbaar vervoer 
10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 

Gelderland) 
11. Oosten, Noorden of Zuiden van het land 
12. Het betrekken van de gewone burger bij de besluitvorming 

over alle zaken, die hem aangaan, dient bij het gehele beleid 
uitgangspunt te zijn. Dit geldt in het bedrijfsleven evenzeer 
als bij politieke beslissingen. 
Daarnaast dient iedereen alle mogelijkheden te krijgen om 
gebruik te maken van alle voorzieningen op het gebied van 
welvaart en welzijn. 
Samenwerking met andere partijen en groeperingen dient 
ten zeerste nagestreefd te worden, echter zonder onze uit
gangspunten los te laten. D'66 dient te blijven de partij, 
die vooroploopt bij vernieuwing van verouderde stelsels en 
instellingen. De beginselen, neergelegd in het appèl van 1966, 
moeten wij niet opgeven omwille van een politiek compro
mis of stemmenwinst. Duidelijkheid hierover zal mijn uit
gangspunt zijn. 



21 1. van Zeijst, Rutger 
2. Apeldoorn, 7-7-1930 
3. Apeldoorn, Kerklaan 49, telefoon 05760-32727 
4. Gymnasium B, studie economie 
5. directeur cartonnagefabriek 
6. penningmeester afd.Apeldoorn 
7. erelid redactie Propria Cures; lid van verdienste Olofspoort, 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

publiceerde in Het Vrije Volk, Vrij Nederland etc.; voorts 
letterkundig werk 
neen 
milieubeheer, coördinatie sociale wetgeving, financiën 
I Noord oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Apeldoorn 
Arm vaderland! Nauwelijks is een povere regeringscoalitie 
in de wieg gesmoord, of een volgend monstrum moet ver-
wekt worden, een kabinet dat van louter vormloosheid 
geen afkeuring kan wekken. Leden van de Democratische 
establishment- dat zijn degenen die zowel het Appèl als 
de Relance uit het hoofd kunnen opzeggen- verkondigen 
onbeschroomd hun ministeriabiliteit. Als alibi dient, dat 
bij de Partij van de Arbeid tenminste onze staatsrechtelijke 
hervormingen in goede handen zijn: het soort bezwering 
dat Anton Wachter prevelde in de voetbalwedstrijd tegen 
de ambachtsschool, toen ze met 6-0 en 10-0 achter kwa
men te staan: "Piet Staal trapt achteruit! " 
Twee jaar geleden schreef de afdeling Apeldoorn: "De in
vloed die D'66 tot op heden op het politieke klimaat heeft 
gehad, moet niet te hoog worden aangeslagen; de burger 
zit nog net zo als in 1966 gevangen in onbegrepen wetten 
en ambtenarij.( .... ) Wij zijn er niet van overtuigd dat het 
hoofdbestuur capabel is om de leiding te nemen van de 
verkiezingsstrijd. Onduidelijkheid en teleurstelling binnen 
de partij zijn wel degelijk mede te wijten aan falende lei
ding van het hoofdbestuur." 
De exponentiële groei van de genoemde misstanden is 
intussen duidelijk waarneembaar geworden. De cultuur
pessimist heeft gelijk: onze maatschappij ontwikkelt 
zich tot een starre technocratie, waarin ieder zich geheel 
volgens de voorgeschreven richtlijnen mag ontwikkelen. 
Maar het is de plicht van een democraat om aan die ont
wikkeling voortdurend en krachtig afbreuk te doen. 

2 ') 1. Heekmans, Johannes Adrianus Petrus Maria 
2. Gorkum, 7-5-1927 
3. Winterswijk, F 57 Huppel, telefoon 05430-5172 
4. HBS-B, Rijksuniversiteit Leiden Geneeskunde en Egypto

logie 
5. K.N.O. arts 
6. Landelijk penningmeester 1967-1968, landelijk voorzitter 

1968-1971 
7. Medisch Comité Nederland-Vietnam 
8. neen 
9. -

10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Oosten en Noorden voor zover nodig. Ligt aan aantal 
kamerleden 

12. Bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer wil ik 
hoge ogen gooien voor een plaats op de lijst van D'66 om
dat ik het gevoel heb iets af te moeten maken. Als lid van 
werkgroepen, landelijk penningmeester en later als lande-

23 

24 

lijk voorzitter heb ik mij steeds ingezet de oorspronkelijke 
doelstellingen van D'66 te verwezenlijken. Als er ooit 25 
redenen én gelegenheid zijn geweest dit werk voort te 
zetten is dat juist nu. De politieke situatie vraagt gewoon 
om staatsrechtelijke hervormingen zoals wij die al 6 jaar 
voorstaan. Parallel daarmee zal de partijvernieuwing 
moeten lopen. Naar mijn mening wordt de eigen identiteit 

van D'66, waar vaak verkeerd, verward of totaal in de 
ruimte over wordt gepraat, bepaald door het blijven fun
geren als tractor, wellicht straks als bulldozer, voor een 
progressieve volkspartij. Daarvoor wil ik mij, op een ander 
niveau dan tot eind '71, inzetten. 
Maar er is meer; de regio die ik hoop te gaan vertegenwoor
digen, herbergt een groot aantal problemen die meer aan
dacht vragen. Om er een paar te noemen: werkgelegenheid, 
hoger onderwijs, oefenterreinen, milieu, natuurschoon, 
openbaar vervoer, landbouw en veeteelt. Niet dat een 
kamerlid een figuur is die de antwoorden op dit soort van 
problemen in zijn zak heeft en op aanvraag opdreunt. 
Nee, meer iemand die zijn winkeltje geopend heeft en 
bereid is naar mensen en hun problemen te luisteren, om 
er dan iets aan te gaan doen. Zo zie ik het tenminste. 

1. Beenders, Harry Gerardus 
2. Sernaraug (Indonesië), 18-12-1926 
3. Nijmegen, Westkanaaldijk 383, telefoon 080-770211 
4. HBS - HTS - Studies architectuur-stedebouw-planologie 
5. Bouwkundige 
6. fraktie-sekretaris, thans raadslid van de gemeente Nijmegen 
7. bestuurslid werkgroep Milieubeheer v.h. stadsgewest 

Nijmegen, bestuurslid Prot.Chr.Ond.Nij., Res.Genie
officier 

8. neen 
9. Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening, Milieuhygiëne, Defensie 
10. I Noord oost (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 

Gelderland 
11. Provincie Gelderland 
12. Gelderland is met een oppervlakte van 505.000 ha. niet 

alleen Nederlands grootste provincie, het is ook het enige 
gewest dat is samengesteld uit drie landschappelijk sterk 
van elkaar verschillende streken: de Veluwe, de Betuwe 
en de Gelderse Achterhoek 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

De strijd voor het behoud van deze typische Gelderse 
landschappen zal de komende jaren steeds groter worden. 
Gezien mijn ervaringen in deze strijd, met name de Waal
bochtafsnijding bij Nijmegen, de 1000 bomen bij Arnhem 
en Nijmegen, wil ik thans als 2e kamerlid van D'66 de 
gelederen versterken, voor de Kieskring-groep Noord-Oost 
Nederland. 

Boers, Tieroe 
Dwingeloo, 13-1-1931 
Dwingeloo, Westeinde 41, telefoon 05219-1610 
Mulo A en B, Prakt. Dip!. Boekhouden MBA 
Boekhouder kuikenmestbedrijf 
Lid sinds 1972, aktief in Drenthe 
Lid Prov.Staten in Drenthe 
Voorz. Prod.Groep i.d. Vered.Sector Kuikens/Varkens 
neen 
Landbouw, tuinbouw, middenstand en klein bedrijf, 
problemen noorden des lands 
I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Groningen, Friesland en Drente 
geen 

1. van Boetzelaer, Sicco 
2. Bogor (lnd.), 1-7-1934 
3. Den Haag, Frankenslag 52, telefoon 070-546369 
4. doctoraal economie 
5. financieel en organisatie adviseur 
6. prov.staten Zuid-Holland (thans fractie-voorzitter) 
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7. geen 
8. neen 
9. financiën, economische ontwikkeling, rijkswaterstaat 

10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Oost-Nederland 
12. Stellingname in de huidige politieke situatie. 

Ik aanvaard de samenwerking met de PvdA als een belang
rijk politiek gegeven, maar meen dat wij meer dan tot nu 
toe in die samenwerking onze principes van openheid en 
democratisering in de praktijk moeten brengen. 
Ons streven naar een Progressieve Volkspartij vanuit een 
buiten de partijen staand centrum moet meer inhoud 
krijgen door het organiseren van open congressen waarin 
"progressieve politiek" een inhoud wordt gegeven die 
voor het progressieve volksdeel een duidelijke betekenis 
heeft (onderwijs, bestuur, grond, inkomensvorming, om er 
maar een paar te noemen). 
Bij de komende verkiezingen moeten wij ons goed realiseren 
dat de confessionele partijen de brokkenmakers zijn. In 
onze opstelling tegenover hen moeten wij ervoor zorgen 
het breekijzer te blijven en geen lijmkwast te worden. Wij 
moeten de confessionele partijen isoleren (geen enkel ge
sprek, dan blijven ze vanzelf in de behoudende hoek) of 
identificeren (zodanige voorwaarden afdwingen dat ze voor 
de kiezer een duidelijke identiteit krijgen) 
Mocht de PvdA tot een samenwerking met de confessione
len besluiten, zonder in een akkoord tenminste onze staats
rechthervormingen op te nemen, dan moet dat het eind 
van de samenwerking betekenen. 
Wij moeten zorgen dat onze partij meer politieke inhoud 
krijgt. In een tijd waarin de belangrijkste vragen van finan
cieel en sociaal economische aard zijn kunnen wij niet 
meer alleen met staatsrechthervorming aankomen. Gezien 
onze prestatie in het verleden zijn wij in staat om ook 
voor de actuele problemen nieuwe wegen aan te geven. 

1. van den Bosch, Andries Johannes 
2. Gem.Doniawerstal, 22 juli 1932 
3. 9 35 5 St.Nicolaasga, Kempenaerlaan 25, telefoon 05134-64 7 
4. Tropische landbouw- volledige onderwijsbevoegdheid

studie M.O. Wiskunde 
5. docent -vormingsleider 
6. programmacommissie prov.staten Friesland 

werkgroep statenfractie Friesland 
7. alleen plaatselijk 
8. ja 
9. landbouw, ontw. samenwerking, onderwijs 

10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Z.W.Friesland, de N.O.-polder en de kop van Overijssel 
12. Geen 

1. de Bruin, Rudolf Leonardus 
2. 10-4-1945 
3. Deventer, Groenewold 54 
4. Mulo A 
5. Rijksambtenaar 
6. Penningmeester D'66 Deventer 

Secretaris D'66 Deventer 
7. Lid werkgroep Milieubeheer 
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8. Neen 
9. Defensie, verkeer en waterstaat 

10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Overijssel en Gelderland 
12. Geen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

Bruins, Emo 
Groningen, 2 maart 1929 
Groningen, Nieuwe Ebbingestraat la, telefoon 050-133502 
Gymnasium A 
expert in algemene dienst van een levensverzekeringsmaat
schappij 
regiovoorzitter, regiovertegenwoordiger bij het HB 
hoofdbestuurslid "de Buitendienst" (categorale vakbond) 
neen 
sociaal-economische problemen, democratisering van het 
bedrijfsleven en het defensieapparaat 
I Noord-Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
gebied Noord oost, in het bijzonder het Noorden 
Teneinde de "gewone leden" meer bij de gang van zaken te 
betrekken ben ik voorstander van gewestelijke decentrali-
satie (in de Congresdemocraat van Breda en de Democraat 
van september 1971 heb ik daarover iets geschreven). Om 
die reden heb ik ook aan de voorbereiding van de vóórcon
gressen actief meegewerkt. 
Sinds januari van dit jaar schrijf ik tweemaandelijks een 
artikel voor Peperbek. 
Ik heb mij candidaat gesteld, omdat ik meen aan de oplos
sing van de (in D' 66 onderontwikkelde) sociaal-economische 
problematiek een reele bijdrage te kunnen leveren. Naar het 
zich laat aanzien zullen in de komende periode juist deze 
problemen een grote rol spelen. 
Tevens hoop ik dan met name in de Noordelijke provincies 
de plaatselijke contacten te kunnen onderhouden. 

2 9 1. van Burg, Pi eter Fr ederik Jan 
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2. Tandjong-Karang, Indonesië, 17-7-1925 
3. Midlaren, C 92, telefoon 05905-2067 
4. Gymnasium-S, Landbouw Hogeschool Wageningen 

(ir. diploma en promotie) 
5. landbouwkundig ingenieur 
6. tijdelijk regiobestuur Drente, thans gemeenteraadslid voor 

D'66 gemeenteraad Zuidlaren 
7. thans gene 
8. neen 
9. Landbouw, Volkshuisvesting, R.O., Milieuzorg, GemeenteL 

aangelegenheden 
10. 

11. 
12. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 .. 
9. 

10. 

11' 

12. 

I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Friesland, Groningen en Drente 
geen 

Cornelisse, Cornelis Reinier 
Middelburg, 16-ll-1939 
Enschede, W.Kalfstraat 39, telefoon 05420-14856 
middelbaar en vakopleiding 
automatiseringsadviseur 
regiovoorzitter, gemeenteraadslid, lid Twenteraad 
sinds 1967 gaat alle vrije tijd naar D'66 
neen 
Gewestvorming, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, 
verkeer 
I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Twente, Oost-Gelderland, Eventueel geheel Overijssel en 
Drente 
geen 

• 
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~ 

I. Date ma, Arend 
2. Tholen, 1-8-1929 
3. Kesteren (Gld.), Joost van den Vondelstraat 1, telefoon 

08886-354 
4. HBS-B, Gymn-B, onderw.akte, hoofdakte, akte Duits l.o., 

Wiskunde l.o. 
5. hoofd Openbare Basisschool te Kesteren (7-mansschool), 

leraar Duits en Wiskunde Christine Hermine School te 
Zettem (m.b.o. voor meisjes) 

6. geen 
7. Voorzitter Groene Kruis te Kesteren, Secretaris Streekmu

ziekschool Kesteren en Omstreken, etc. 
8. neen 
9. Onderwijs, Kleuter- en Basisonderwijs, CRM 

10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Prov. Gelderland of Overijssel 
12. geen 

1. Deinum, Sirnon Theodoor 
2. Minnertsga, 14 januari 1945 
3. Veendam, Schoenerstraat 72, telefoon 05987-2068 
4. Gymnasium Alpha 5 jr. 
5. Directie-secretaris 
6. Ex-voorzitter afd.Veendam. Thans Regio-voorzitter 

Groningen 
7. geen 
8. neen 
9. kwestie van nader overleg 

10. I Noord oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 

11. Groningen, Friesland, Drente 
12. geen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Dirks, Petrus Johannes 
Helmond, 10-8-1931 
Warnel (6869), Dorpsstraat 74, telefoon 08878-433 
HBS, Ec.opl., nu student psych. 
wetenschappelijk medewerker 
voorz. afd., bestuursfunktie regio, lid HB 
op maatschappelijk terrein, zoals kindercentra, school, 
begel.team volw. 
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1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

Dommering, Berend Herman 
Groningen, 4-2-1916 
Winschoten, Schönefeldplein 2, telefoon 05970-2020, bgg 
05976-601 
Gymnasium-S (eindex.), Hogere Hotelschool te Lausanne 
(Zwitserland) 
directeur "Thourescon", adviesbureau voor Toerisme, 
theater en horeca. 
voorzitter afd. Winschoten, lid regiobestuur Groningen, 
regio-afgev. bij het hoofdbestuur 
voorz. Vereniging van Werkgevers in het Hotel-, Café- en 
Restaurantbedrijf Horecaf (afd. Groningen en Drenthe), lid 
van de ledenraad van "Horecaf', bestuurslid VVV 
Groningen (Stichting Stad en Ommeland), bestuurslid/op
richter van het Nationaal Rijtuigmuseum te Leek (Gr.) 
neen 
cultuur, recreatie en midden- en kleinbedrijf ("middenstand" 
I Noord-Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Groningen en Drente 
geen 

Eisma, Doeke 
30 december 1939 
Apeldoorn, Kinkelenburg 15, telefoon 05760-31609 
Gymn., Univ.Utrecht, doct.sociologie 
planoloog/socioloog 
diverse functies, oud lid prov.staten, lid Eerste Kamer 
geen 
neen 
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, binnenlandse 
zaken, verkeer en waterstaat 
I Noord oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Gelderland) 
Gelderland/ Overijssel/ Drente 
geen 

l. Engwirda, Maarten Boudewijn 
2. Tilburg, 2-6-1943 
3. Den Haag, Scheveningseweg 48A, telefoon 070-543335 

of070-614911 
4. doctoraal rechten Vrije Studierichting 
5. lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement 
6. Sekretaris/voorzitter Werkgroep Buitenland, sekretaris 

Beleidsplangroep 
8. 
9. 

neen 
min. CRM, daarna sociale zaken en volksgezondheid 7 · geen 
I Noord oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 8· neen 10. 

11. 

9. Ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie 
Gelderland) 10. I Noord Oost: (Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, 
Speciaal provincie Gelderland, N.Brabant, Overijssel, Gelderland) 
Utrecht (evtl. Limburg) 11. Gelderland en Overijssel 

12. geen 
......_ 12. geen ~ 

~~ .................................................... ,~ 
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KIESKRINGGROEP I I 
Limburg, Noord-Brabant, Zeeland 

l. Rottier, Marinus Jan 
2. Kats, 30-9-1918 
3. Souburg, Dijkstraat 8, telefoon 01183-1782 of 1426 
4. HBS (5 jr), boekhouding enz. 
5. rijksambtenaar 1 e Klas Def. 
6. werkgroep gemeenteraad, werkgroep prov.staten 
7. voorzitter Groene Kruis, penningmeester gezondheidscen

trum, lid stedelijke raad Welzijnszorg Vlissingen, lid 
Nimb. enz. 

8. neen 

9. defensie en volksgezondheid, sociale zaken 
10 .. II Zuid: (Limburg, Nrd.Brabant, Zeeland) 
11. Zeeland 
12. geen 

38 1. Sluis, Wouter Leonard 
2. Rotterdam, 24-11-1922 
3. Eindhoven, Kochlaan 1, telefoon 040-112922 
4. doktoraal rechten 
5. distriktsdirekteur (R.V.S.) 



6. voorz. afd.Bindhoven D'66, lid H.B. D'66 
7. geen 
8. neen 
9. Justitie en Verzekeringswezen, Staatsrecht en demokrati-

sering ondernemingen 
10. 11 Zuid: (Limburg, Nrd.Brabant, Zeeland) 
11. Noord-Brabant, Limburg 
12. geen 

39 1. van Stratum, André Hubertus 
2. Mierlo, 31-7-1920 
3. Helmond, Wetb.Ebbenlaan 14 
4. Mulo - bedrijfscursus 
5. Bedrijfsleider 
6. oprichter afd.Heimond D'66 

2 jaar penningmeester geweest 
7. lid Vakbond N.K.V., Lid Betaald Voetbal 
8. neen 
9. Woningbouw en Sport 

10. II Zuid: (Limburg, Nrd.Brabant, Zeeland) 
11. Noord-Brabant 
12. geen 

4 0 1. Tielrooij, Piet er Cornelis 
2. Amsterdam, 6-7-1912 
3. Sittard, Wlaramstraat 66, telefoon 04490-3671 
4. doctoraal chemie 
5. octrooigemachtigde 
6. lid DB, lid HB, voorz. afd. W.Mijnstreek 
7. vicevoorzitter NUT, lid DB Europahuis, lid AB VHS 

Valkenburg, secr. AMVJ Nat.Org. 
8. neen 
9. CRM, 0 & W, Defensie 

10. II Zuid: (Limburg, Nrd.Brabant, Zeeland) 
11. na de verkiezingen af te spreken in de fractie 
12. geen 

41 I. De Vaan, Joan11es Gijsbertus Hubertus 
2. Vlijmen (N.B.), 23-1-1939 
3. Gennep (L), Eksterstraat 21, telefoon 08851-2105 
4. TH Eindhoven, Europacollege in Brugge (België) 
5. Hfd Marktonderzoeker 
6. voorz. afd. "Het noorden van Limburg", lid van de overleg 

cie. prov.Limburg, lid cie. Buitenland, kandidaat voor de 
2e Kamer bij de laatste verkiezingen (nr. 12) 

7. voorzitter Wereldwinkel Gennep e.o. 
8. neen 
9. Binnenlandse Zaken m.n. gewestvorming; Buitenlands 

beleid m.n. ontwikk.hulp; Milieuzaken m.n. energie voor
ziening; zonodig landbouw 

10. II Zuid: (Limburg, Noord Brabant en Zeeland) 
11. Naast Limburg met Oostelijk Brabant en Zuidelijk Gelder

land) 
12. Ik zal het niet betreuren als hetnederlandsevolk bij de 

komende verkiezingen niet wordt geconfronteerd met 
een combinatie van de progressieven plus confessionelen. 
Door vele kiezers zal een verkiezing waaraan een blok 
van ongeveer 7 5 procent deelneemt als weinig zinvol wor
den ervaren. Bovendien zullen vele nieuwe jonge kiezers 
door een dergelijke combinatie worden gefrustreerd. 
Onverschilligheid of een hang naar extreme partijen zal 
een gevolg zijn. 
D'66 zal de kiezers duidelijk moeten maken dat de pro
gressieven een combinatie van partijen is. Naast de over
eenstemming in het program zullen we onderscheid 
tussen het niet dogmatische D'66 en de socialistische PvdA 
aan de kiezer moeten duidelijk maken. 

D'66 wil graag beweging zijn. Ik heb dit altijd ervaren als 
een streven naar mentaliteitsverandering bij de mensen. Het 
is deze achtergrond die me er toe drijft veel tijd en energie 
te stoppen in regionale en plaatselijke activiteiten. Bij een 
eventueel kamerlidmaatschap zal ik een ruim deel van mijn 
tijd reserveren voor contacten met de regio. Ook ben ik 
niet van plan uit de regio te verhuizen. 

42 l. Wilbers, Wilhelmus Arnoldus Franciscus 
2. Nijmegen, 30-12-1931 
3. Bergen op Zoom, Griegstraat 21, telefoon 01640-35195 
4. Gymnasium-A, doctoraal Ned. Taal- en Letterkunde 
5. lid Tweede Kamer 
6. voorz.afdeling, regiobestuur, AL.V.'s 

programmacommissie Gemeente politiek etc. 
7. lid Hoofdbestuur Ned.Instituut voor Studie- en Beroeps

keuze begeleiding, bestuurslid Culturele Stichting Gamma 
8. neen 
9. CRM, Onderwijs, Binnenlandse Zaken 

10. II Zuid: (Limburg, Nrd.Brabant, Zeeland) 
11. Noord Brabant, Zeeland, Limburg 
12. Mijn opvattingen en ideeën kunnen m.i. voldoende blijken 

uit mijn werkzaamheden in het afgelopen jaar en uit mijn 
wijze van benadering van cle Nederlandse politiek in het 
algemeen en van het beleid bij C.R.M., Onderwijs en Bin
nenlandse Zaken in het bijzonder 

43 l. Wouters, Maximiliaan Johannes H. 
2. Beek (L), 18-8-1936 
3. Beek (L), Rooseveltlaan 14, telefoon 04402-2112 
4. L.T.S., U.T.S., Boekhouden, Algemene ontwikkeling 
5. Technisch vertegenwoordiger 
6. voorzitter afd. Zuid-Limburg 
7. geen 
8. neen 
9. CRM, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

10. 11 Zuid: (Limburg, Nrd.Brabant, Zeeland) 
11. Zuid Limburg 
12. geen 

44 l. Van Dijke, Adriaan Abraham Sr. 
2. Zierikzee, 17-8-1943 
3. Vlissingen, Wagnerlaan 35 "t Verseylt Besteek", telefoon ·-

01184-6491 
4. Hoger beroepsonderwijs- Ekonomisch-Assurantie-Bank

technisch-Fiscaal-Makelaar- o/g- Ned.Recht 
5. Procuratiehouder Nederlandsche Middenstandsbank 
6. Voorzitter Noord-Midden Zeeland. Secretaris afd.Zeeland 

Lid werkgroep Gemeente Vlissingen, Lid werkgroep 
overleg progr.drie Zeeland e.d. 

7. Bestuurslid kinderbescherming 
Bestuurslid oud-leerlingen vereniging 

8. neen 
9. Zuid-West Nederland (Zeeland, West-Brabant) <i.z. kwesties 

m.b.o. ekonomie-industriële ontwikkeling-milieu beheersing
vestigingseisen-ruimtelijke ontwikkeling 

10. 11 Zuid: (Limburg, Nrd.Brabant, Zeeland) 
11. Zeeland 
12. geen 

45 1. De Heus, Cornelis Willem Jacobus 
2. Hilversum, 3-7-1945 
3. Middelburg, Damplein 3, telefoon 01180-2129 
4. ULO-B, bedrijfseconomie 
5. bedrijfsleider 
6. lid werkgroep Middelburg 
7. v.h. Redacteur "De Gooise Vier",- Humanistisch Verbond 
8. neen 



9. sport - economische zaken - financien 
10. 11 Zuid: (Limburg, Nrd. Brabant, Zeeland) 
11. Zeeland 
12. geen 

46 1. Irnkamp, Maria Joseph Jacobus Antonius 
2. Beek (L), 10-3-1925 
3. Den Haag, Willemstraat 55, telefoon 070-605560 
4. Gymn.-B, kand.notaris, doctoraal rechten, Dr. 
5. lid Tweede Kamer 
6. 
7. geen 
8. neen 
9. Landbouw en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Ontwikke

lingshulp, Suriname en Ned.Antillen 
10. 11 Zuid: (Limburg, Nrd. Brabant, Zeeland) 
11. zie 10 
12. geen 

47 1. 
2. 
3. 

J anszen, Aart 
Amsterdam, 29-10-1938 
IJzendijke (Zeeuws Vlaanderen), Nieuwedijk E 33, tele
foon 01176-453 

4. Montessori-ulo Amsterdam, Akademie voor Industriële 
Vormgeving Eindhoven 

5. koördinator van UIT in Zeeuws-Vlaanderen (dat is vergelijk· 
baar met schouwburg-direkteur: de zorg voor een honderd
tal theater-evenementen in diverse plaatsen in Zeeuws
Vlaanderen) in dienst bij de gemeente Terneuzen 
(Vroegere beroepen: ambtenaar culturele zaken en jeugd
zaken; leider Centrum voor Creatieve Expressie Paramaribo 
Suriname) 

6. voorzitter afd.Terneuzen (1969-1970); lid prov.werkgroep 
Zeeland; lid driepartijen-commissie inzake Suriname en 
Ned.Antillen 

7. bestuurslid stichting Cultuurspreiding in Zeeland; lid com
missie voor het Jeugdbeleid van de gemeente Oostburg 

8. neen 
9. kunst, kultuur, jeugd 

10. 11 Zuid: (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland) 
11. Zeeland 

_..--~ 12. geen ~ 

·~,----------------------------------------------'~ • 
KIESKRINGGROEP lil 

Zuid-Holland, zonder kamerkieskring Leiden 

48 1. Geysen, lgnatius, Johann:SArnoldes 
2. Rotterdam, 18-6-1936 
3. Hoogvliet, F' ;lstaffstraat 25, telefoon 010-163339 
4. L.O., L.T.S. 
5. scheepsbouwer 
6. lid wijkraad van Hoogvliet 
7. geen 
8. neen 
9. sociaal en milieu 

10. lil Holland Zuid: (Zuid Holland, zonder kamerkieskring 
') Leiden) 

11. Rotterdam, Rijnmond (Botlek, Europoort) 
12. geen 

49 1. De Goede, Arie 
2. Vlaardingen, 21-5-1928 
3. Leiderdorp, Brederode 28, telefoon 01710-42421 
4. -
5. lid Tweede Kamer voor D'66 sedert februari 1967 
6. voorzitter afd.Den Haag, lid Beleidsplangroep en diverse 

werkgroepen 
7. geen 
8. neen 
9. Financiën, Suriname en Ned.Antillen, Econ.Zaken 

10. lil Holland Zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Zuid-Holland 
12. geen 

50 1. Goossens, Anton Lies 
2. Geertruidenberg N.B., 5-5-1941 
3. Hellevoetsluis, Voornsestraat 39, telefoon 01883-3055 
4. Leerlingstelsel, middenstand 
5. voorman ijzervlechter 
6. geen 
7. geen 
8. neen 

9. Milieu, Defensie 
10. lil Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 

Leiden) 
11. Rijnmond 
12. Als toelichting voor deze kandidaatstelling wil ik er graag 

het volgende nog aan toevoegen, de kiezers van D'66 
komen uit alle lagen der bevolking van hoog tot laag, de 
boven- en middenlaag zijn goed vertegenwoordigd bij 
onze kamerleden. Doch de onderste laag met een inko
men van onder de f. 20.000,- ziet men niet bij onze 
vertegenwoordigers, zodat verlangens, wensen en ideeën 
niet overkomen. 
Mijn kandidaatstelling vloeit dan ook voort uit het feit 
dat er zich weinig kandidaten opgeven uit mijn milieu, 
om de klasse waarin zij zijn groot gebracht en leven, om 
hun belangen te verdedigen en te verbeteren. 

51 Is vervallen. 



52 I. De Lange, Dirk 
2. Vlaardingen, 12 augustus 1942 
3. Vlaardingen, Spechtlaan 364, telefoon 010-353210 
4. HTS 
5. Bedrijfsleider 
6. Gemeente-raadslid 
7. geen 
8. neen 
9. Milieuhygiëne, Defensie 

10. III Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Zuid-Holland 
12. geen 

53 1. Mentink, Johannes 
2. Rotterdam, 29-10-1934 
3. Rotterdam, Prinses Julianalaan 43, telefoon 010-121579 e 

010-364488 
4. Gymnasium B, universitaire studie Nederlands recht 
5. Advocaat en procureur 
6. voorzitter Raadsfraktie D'66 Rotterdam 1970-1972 

Thans: lid regio bestuur zuid Holland; 
Overleg commissie D'66/PvdA inzake vliegveld Zestien
hoven 

7. kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 
8. neen 
9. Justitie; Verkeer en Waterstaat; Suriname- Ned.Antillen 

10. 111 Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Rijnmond gebied 
12. geen 

54 I. van Miltenburg, Alcuinus Johannes Maria 
2. Rhenen, 12-11-1941 
3. Pijnacker, Hortensialaan 29, telefoon ov.: 015-33222-

t. 5142 
4. landbouwkundig ingenieur, kandidaatsdiploma N.E.H. 

Rotterdam 
5. Wetenschappelijk medewerker TH Delft (vakgroep 

economie) 
6. fraktievoorzitter gemeenteraad Wageningen (sept. '70-

sept.'71 ), lid HB, Soc.-Ekon. Werkgroep, Werkgroep 
"Terminus" 

7. geen 
8. neen 
9. Ekonomische Zaken, Financiën, Landbouwpolitiek, 

Ekonomische aspekten milieubeheer 
10. 111 Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 

Leiden) 
11. Zuid-Holland 
12. Na mijn ingenieursexamen ben ik van 1 februari 1968 tot 

1 maart 1970 werkzaam geweest bij de afd.Staathuishoud
kunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen. In die 
funktie heb ik, naast onderwijs in de ekonomie, onderzoek 
verricht naar de rentabiliteit van ruilverkavelingen. 
Sedert 1 maart 1972 werk ik bij de TH Delft, waar ik het 
kollege grondekonomie verzorg en onderzoek gedaan heb 
naar het voorspellingsvermogen van makro-ekonomische 
modellen. Mijn doktoraalstudie aan de Nederlandsche 
Ekonomische Hogeschool te Rotterdam, met als hoofdvak 
makro-ekonomie en ekonomische politiek en als keuze
vakken landbouwekonomie en openbare financiën, hoop 
ik op 21 september a.s. te voltooien. 
Naar mijn mening is het gezicht van D'66 op sociaal 
ekonomisch gebied weinig geprofileerd en voor verbete
ring vatbaar; verbetering die nodig is niet puur omwille 
van de eigen identiteit, maar vooral om een aantal belang
rijke beleidsombuigingen tot stand te kunnen brengen. 

55 

Hieraan verwacht ik een goede bijdrage te kunnen 
leveren. Ik ben mij ervan bewust dat aan het werken als 
lid van de Tweede Kamer o.a. het risiko van isolering 
van de rest van de partij en van de elektorale achterban 
verbonden is. Door één vaste dag per week, bijvoorbeeld 
de vrijdag, te besteden aan regiowerk hoop ik dit gevaar 
te kunnen opvangen. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

Mulder, Gerardus Johannes Cornelis 
's-Gravenhage, 4-6-1909 
Den Haag, Hengelolaan 645, telefoon 070-669744 
L.O., Amb.school, Inst.Steehouwer (radio-technicus) 
Pl.Kaderschool L.V.A.O. 
Opz.Verb.Dienst Min.van Defensie (wachtgelder sinds 
1-12-1968 
voorz. schaduwfraktie, voorz. pl.cie.defensie, voorz. cie. 
arbeids-en ambtenarenzaken, medewerker (directie) 
poLmaandblad "Peperbek", kandidaat Gem.raadsverk. 
(9e plaats) 

7. geen 
8. neen 
9. Defensie (democratisering) CRM 

10. III Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. geen voorkeur 
12. geen 

5 6 1. Nap, Koert Albertus 
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2. Groningen, 29-11-1924 
3. Wassenaar, Violierenweg 20, telefoon 01751-5681 
4. Rijksuniversiteit van Groningen doctoraal examen psycho-

logie 
5. bedrijfspsycholoog bij het Ministerie van Defensie 
6. lid geweest schaduwfractie Gemeenteraad Wassenaar 
7. lid parochieraad resp. parochiebestuur 
8. neen 
9. Defensie, Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Man-Vrouw

10. 

11. 
12. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Maatschappij 
III Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 
Zuid-Holland 
geen • 

Nypels, Erwin 
Bloemendaal, 1-8-1933 
Rijswijk Z.H., Cederlaan 11, telefoon 070-905771 
economisch-sociologisch doctoraal examen (econ.faculteit 
Gem.Universiteit Amsterdam) 
lid Tweede Kamer 
lid eerste hoofdbestuur; thans lid programmacommissie 
van D'66 

7. bestuurslid Stichting Nieuwe Woonvormen 
8. neen 
9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Soc.Zaken 

10. III Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Zuid-West Nederland (d.w.z. Rijnmond en omgeving; 
West-Brabant en Zeeland 

12. geen 

58 1. Schieven, Reinhard 
2. Bergh (Gld), 21-12-1934 
3. Barendrecht, Kruizemunthof 5, telefoon 01806-3743 
4. doctoraal sociologie 
5. hoofd personeelszaken 
6. lid Rijnmondraad en ex voorzitter werkgroep Rijnmond 
7. geen 
8. neen 



9. Geen specifieke voorkeur. Te denken valt aan: Binnenlandse 
Zaken, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken , Volkshuis
vesting, Landbouw, Verkeer en Volksgezondheid 

I 0. lil Holland zuid: ((Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Zuid Holland Zuid, eventueel Zeeland 
12. geen 

59 I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Schippers, Jan Cornelis 
Zuid-Beijerland, 4-9-1941 
Dordrecht, Voorstraat 362, telefoon 01850-32239 
scheikundig ingenieur 
hoofd laboratorium 
voorzitter afd.Oordrecht 

7. geen 
8. neen 
9. beleidsvorming en organisatie 

10. lil Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
leiden) 

11. Zuid-Holland 
/)· geen 

60 1. Schmitz, Elizabeth Maria Alida 
2. Rotterdam, 20 mei 1938 
3. Rotterdam, Burg.Meineszlaan 39 B, telefoon 010-254334 

dag. 148811 
4. MMS opleiding (geen dip!.), Engels M.O.-A, Kand.Rechten

studie december 1970 (bezig met doctoraal studie) 
5. Adjunct-directeur Stichting Samenwerkende Secretariaten 

(kerkelijk, sociaal, onderwijskundig terrein) 
6. lid werkgroep gemeentepolitiek Rott~::rdam 

Bestuurslid afd.Rotterdam 
thans: Lid gemeenteraad Rotterdam 

7. enkele bestuurslidmaatschappen 
8. 
9. 

10. 

neen 
CRM, Onderwijs, evtl. Binnenlandse Zaken -Justitie 
lil Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Rotterdam e.o. 
12. geen 

~ 

61 1. Schwarz, Norhert Friedrich Isidor 
2. Antwerpen, 18-12-1917 
3. Den Haag, Schoutenstraat 9 
4. natuurkundig ingenieur 
5. technisch econoom 
6. oud-lid Dagelijks Bestuur, lid programmacommissie, 

oud-lid Provinciale Staten Zuid-Holland, lid Eerste 
Kamer 

7. geen 
8. neen 
9. Volksgezondheid, Binnenl.Zaken, Justitie 

10. III Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Holland zuid 
12. geen 

62 1. Van der Tak, Cornelis Haite 
2. Bussum, 14-2-1937 
3. Rotterdam, Imm.Kantstraat 396, telefoon 010-323907 
4. drs economie - registeraccountant 
5. bedrijfseconomisch assistent van de Neder!. Directie van 

een zeer groot internationaal georiënteerd Ned.-Engels 
concern ' 

6. diverse bestuursfunkties in afd. Rotterdam; thans voorzit
te.r afd. Rotterdam 

7. geen 
8. neen 
9. Ik houd niet van specialisatie, al besef ik, dat specialiseren 

in fraktie-teamverband nodig is. Ik ben bereid me te spe
cialiseren in overleg met de fraktie; de meer en minder in 
aanmerking komende beleidsonderdelen/departementen 
blijken uit opleiding en beroep. Mijn belangstelling zal 
vooral gericht blijven op primair doel en algemeen beleid 
van 0'66 

10. 

11. 
12. 

Ili Holland Zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 
met de mensen van Rijnmond en Drechtsteden 
Mijn aanmelding als kandidaat geschiedt op grond van drie 
overwegingen: 
1. De ontwikkeling van 0'66, als zodanig en in samenwer
king met PvdA en PPR heeft nu vooral meer enthousiasme 
en inzet nodig. Kamerleden vervullen hierbij een belangrijke 
taak en indien Kamerlid zal ik zo veel mogelijk doen, op 
dat deze taak optimaal vervuld wordt. 
2. Rijnmond is een bolwerk van 0'66. Alleen al in Rotter
dam heeft 0'66 in 1971 33.000 stemmen (vrijwel10 pro
cent) behaald. Ik vind het nodig voor 0'66 in Rijnmond 
en voor de Kamerfraktie, dat tenminste één fraktielid in 
Rijnmond woont, hetgeen nu niet het geval is. Mijn kandi
datuur wil dat mogelijk maken. 
3. Persoonlijke ambitie. Ik wil kunnen waarmaken, dat ik 
een goede bijdrage kan leveren aan de zo nodige fundamen
tele maatschappelijke veranderingen. 

63 1. van Veen, Wilhelmus Arend 
2. Rijswijk Z.H., 15-2-1945 
3. Den Haag, Gradaland 39, telefoon 070-832367 
4. H.ULO, M.H.A.S., Middenstands, Boekhouden 
5. Afgekeurd 
6. Geen 
7. Geen 
8. Neen 
9. CRM- Volkshuisvesting 

10. UI Holland Zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Kuststrook 
12. geen 

64 L Weening, John 
2. Rotterdam, 30-6-1942 
3. Papendrecht, van Leurrepstraat 22, telefoon 01850-5208:3 
4. Mulo-B, HBO-A (chemische richting) 
5. hoofd Chemisch Laboratorium 
6. voorz. afd.Papendrecht 
7. geen 
8. neen 
9. Milieubeheer, Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, 

Buitenlandse Politiek, Europese Zaken 
10. III Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 

Leiden) 
11. Subregio Drechtsteden 
12. Begin !97ü ben ik lid geworden van 0'66. Het politieke 

gedraai van de konfessionele partijen begon me zo lang
zamer~_and te irriteren (voorheen stemde ik op de ARP) 
Wat miJ vooral aantrekt in 0'66 is de poging om eerlijke 
en zakelijke politiek te bedrijven. Nog steeds heeft 0'66 
de veelbesproken breekijzerfunktie te vervullen in de 
nederlandse partijpolitiek. Het gaat echter in een wat 
minder snel tempo dan we aanvankelijk dachten en wel 
zouden willen. 
In dit licht moet m.i. ook de samenwerking met PvdA 



bekeken worden. Een volledige fusie op korte termijn, 
met verlies van de typische D'66 identiteit hoeft voor mij 
niet. In het werkprogramma voor de komende jaren 
staat voor mij het hoofdstuk "Milieubeheer" centraal. 
Wakker geschrokken door de bestseller "het rapport van 
de Club van Rome" heeft iedereen zich een "gooi geen 
papier op straat" mentaliteit aangekweekt. De werkelijke 
oorzaken van de milieuvervuiling zoals de overbevolking 
en de niet-funktionele vervuiling door de burgers en de 
industrie moeten aangepakt worden (bij dit laatste 
behoort natuurlijk ook dat papiertje). D'66 zal nogmaals 
de politieke moed moeten hebben om (ditmaal met een 
volledig uitgewerkt) rapport-Schwarz te komen t.a.v. de 
bevolkingspolitiek. 
Er moet een volwassen departement Mliieuzaken komen. 
Een overkoepelend orgaan, dat alle bevoegdheden en 
werkzaamheden van diverse organisaties op allerlei 
niveaus bundelt. Op mondiaal en internationaal niveau 
moeten bindende afspraken gemaakt worden, waarna een 
detaillistischer uitvoering daarvan in Nederland doorge
voerd kan worden. Een weloverwogen en vooral ook voor 
de industrie en lagere overheden duidelijk beleid moet 
gevoerd worden t.a.v. de toepassing van de wet veront
reiniging oppervlakte wateren en de wet op de luchtver
ontreiniging. 
Bij het vaststellen en hanteren van de normen moet niet 
domweg het technisch haalbare (van dit ogenblik) nage
streefd worden, maar zal tevens de konkurrentie 'verval
sende positie van de nederlandse industrie bekeken 
moeten worden (alweer mondiale en nationale afspraken) 
In de EEG van de 10 kunnen we met de hulp van de 
Scandinavische landen en eventueel Engeland, veel gaan 
betekenen voor de ekonomie van de ontwikkelingslanden. 
(omlaag brengen van de invoerbarrières, maar ook 
milieu-certifikaatgoederen) 

65 I. Van den Wildenberg, Marianus Nicolaas Joseph Antonius 
Maria 

2. Tilburg, 8-12-1942 
3. Maassluis, Merellaan 479, telefoon 01899-7893, ov. 070-

814011 
4. Gymn.A; Fac. der Rechtsgeleerdheid 
5. Rijksambtenaar (Min.van Econ.Zaken) 
6. lid h.b. en d.b. sinds december 1970; 

lid bestuur wetensch.bureau D'66 
7. voorzitter van een hockeyvereniging 
8. neen 
9. economische zaken en sociaal-economische aangelegen

heden 
10. III Holland Zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 

Leiden) 
11. Zuid-Holland 
12. geen 

66 I. Van der Zant jr., Ferdinand Karel 
2. 's-Gravenhage, 25 mei 1947 
3. Voorschoten, Mozartlaan 63, telefoon 01717-6628 
4. School voor de Detailhandel, 3 jr. HBS 
5. Beambte sociale verzekeringen 
6. geen 
7. geen 
8. neen 
9. cultuur, recreatie, sociale zaken 

10. III Holland Zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Zuid-Holland 
12. geen 

67 I. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

van Baarle, Theodorus Marinus 
Rotterdam, 25 april 1938 
Rotterdam 3024, Strevelsweg 4a, telefoon 010-276271 
L.O.- V.L.O.- Ned. en Eng.Handelscorrespondentie, 
vakopleiding Douane 
Rijksambtenaar (Min.van Financiën, Douane) 
Algemeen Bestuurslid Afd.Rotterdam 
Kandidaat-lid gemeenteraad Rotterdam 
Voorzitterafd.Rotterdam van de Bond v. Pers. Ressort. 
onder het Min. van Financiën; algemeen secretaris v.d. 
Stichting Sociaal Wijkopbouw Orgaan "Vreewijk" 
neen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
III Holland Zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 
Rotterdam 
Sinds mijn toetreden tot D' 66 in 1969 heb ik steeds weer 
gezien, dat te weinig mensen "echt meedoen". En dat is 
nodig - op alle terreinen - om echt succes te boeken. De 
uiterste consequentie van deze theorie is dan ook de kan
didaatstelling voor de tweede kamer. 
Het zou mij bijzonder passen om in de kieskring RotterdaJr 
op de laatste plaats van de lijst te staan. 

68 I. Van Baarse!, Pieter Willem 
2. Joure (Fr.), 18-11-1922 
3. Den Haag, Statenlaan 23, telefoon 070-559017 
4. HBS-13, HTS, W & E. 
5. Adviseur Gastechniek 
6. voorzitter afd.Den Haag (I 968-1969), voorzitter gemeente-

raactsfraktie Den Haag (1970-heden) 
7. geen 
8. neen 
9. Econ.Zaken (grondstoffen en energievoorziening), C.R.M., 

i.h.bijzonder kunstzaken, recreatie. Verkeer en Waterstaat 
(in samenhang met planologie) 

10. III Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Zuid-Hollanden/of Friesland, Groningen, Drente, Over
ijssel, Gelderland 

12. geen 

69 I. Bark, Dirk 
2. Nieuwer-Amstel, 28-7-1938 

(_ 

3. Den Haag, Ananasstraat 49, telefoon 070-681915, kantoor 
070-614941 - toestel3408) 

4. HBS-B- Studie Pol. en Soc. Wetenschappen (voltooid) 
5. Rijksambtenaar 
6. Bestuurslid Afd. Den Haag 

lid Prov.Staten van Zuid-Holland 
lid Commissie Staatsrecht en Buitenland 

7. niet meer (i.v.m. Statenlidmaatschap) 
8. neen 
9. Buitenlandse Zaken, Ruimtelijke Ordening, Binnenlands 

Bestuur (m.n. gewestvorming) 
10. III Holland Zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 

Leiden) 
11. Bij voorkeur Z.Holland Zuid, eventueel, als elders meer 

noodzaak, ook in andere gebieden. 
12. geen 

70 I. Bloema, Karel Pieter 
2. Bussum, 1-8-1918 
3. Den Haag, Nachtegaalplein 11, telefoon 070-321357, kant.: 

070-732297 
4. HBS, KMA 
5. militair 



6. lid van HB, bestuur Wetenschapp.Stichting, 2e voorzitter 
werkgroep Defensie 

7. geen 
8. neen 
9. Buitenland, Defensie, Verkeer en Waterstaat 

10. liJ Holland zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Zuid Holland 
12. Is voor doorvoering van staatsrechtelijke veranderingen en 

van wezenlijke wijzigingen van de maatschappij (milieupro
blemen). Dit te bereiken door een progressief beleid: 
samenwerking tussen progr.partijen met behoud van eigen 
identiteit, omdat daarin beter de accentverschillen tussen 
diverse stromingen tot hun recht komen, dan in een strakke 
grote eenheidspartij (met veel kans op scheuringen). 
Speciale belangstelling voor buitenlands- en defensiebeleid: 
versterking van de V.N., versnelde Europese integratie met 
o.a. wetgevende bevoegdheden van Eur.parlement, uitbou
wen van de EEG, toewerken naar een monetaire unie, 
samenwerking op gebied van buitenlandse politiek en 
defensie in Europa. Voorstander Eur.Veiligheids Conferentie 
en een Permanent Overlegorgaan. 

,~~ Defensie: een krijgsmacht die overeenstemt met onze hui-
' dige positie, dwz passend in het ontspanningsbeleid. Dus 

lager defensiebudget, maar verbetering van de interne struk
tuur en verdere demokratisering. Geen uittreding uit de 
NAVO, maar het belang van NAVO en Warschau Pact 
(blokkenpolitiek) steeds meer afzwakken en vervangen door 
internationaal overleg. 
Schrijver van boekje "Moderne Politieke Strategieën", en 
vele artikelen in kranten en tijdschriften. Is lid van HB, poli
tieke commissie, werkgroepen Buitenland, Europa, 
Defensie, Eur.Veiligheids Conferentie, bestuurslid Weten-

'chapp. Stichting D'66, redactielid van Peperbek , 

71 I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

Van Blokland, Gijsbertus Gerardinus 
Utrecht, 24-12-1922 
Voorhout, Jan Steenlaan 27, telefoon 02522-10594 
socioloog, HTS 
Programme Associate Bernard van Leer Foundation 
lid Prov.staten fraktie Zuid-Holland 
secretaris commissie Onderwijs en Wetenschappen 
geen 
neen 
onderwijs, culturele zaken, volksgezondheid 
111 Holland Zuid: (Zuid-Holland zonder kamerkieskring 
Leiden) 
Randstad Holland 
geen 

72 1. Bulthuis, Jan 
2. 12-6-1931 
3. Delft, Westlandseweg 71 
4. HAVO, Praktijk di pl. Russisch, Operators Officer's Licence 
5. Operation's officer KLM- passage verkoop expl. 
6. geen 
7. medewerker commissie openbare werken en stadsontwikke

ling 
Bestuurslid Vereniging van Huiseigenaren 

8. neen 
9. Economische Zaken of Verkeer en Waterstaat 

10. III Holland Zuid: (Zuid-Holland, zonder kamerkieskring 
Leiden) 

11. Rijnmond 
12 Geen 

KIESKRINGGROEP IV 
Noord-Holland, zonder kamerkieskring Haarlem 

7 .)~. Icke, Alfred 
2. Amsterdam, 26 juni 1944 
3. Heerhugowaard, Jupiterlaan 14, telefoon 02207-4575 
4. HBS-A 
5. inkoper 
6. bestuurslid afd. Heerhugowaard, voorzitter afd.Heerhugo-

waard 
7. geen 
8. neen 
9. Staatsrechtelijke hervorming, democratisering bedrijfsleven, 

consumentenbeleid, markt- en prijsbeleid en milieubeheer 
10. IV Holland Nrd.: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 

Haarlem) 
11. Holland Noord 
12. Geen 

7 4 I. Mertens, Chel 
2. Tjimani (West Java), 8-1-1939 
3. Zunderdorp (Gem.Amsterdam), Torenven 10, telefoon 

02904-398 
4. Kand.ex. wis- en natuurkunde, idem geneeskunde 
5. 
6. afd.Bestuur Amsterdam (1969); Hoofdbestuur (Regio

Noord Holland; 1970); D'66 onderhandelingsdelegatie, 
later permanent overlegorgaan (vanaf febr. '71) 

7. Overlegcommissie Tertiair onderwijs, Bestuur van een 
Peuterklassenstichting, e.c.a. 

8. neen 
9. Bij voorkeur: hoger onderwijs en wetenschap. Verder: 

onderwijs als geheel, milieubescherming en buitenlandse 
politiek. Tenslotte Partijpolitieke Strategie 

10. IV Holland Nrd.: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 
Haarlem) 

11. Mijn voorkeur: enig gebied in Noord Holland 
12. Drie notities bij deze kandidaatstelling. 

I. Het terugtrekken van Minne Dijkstra veroorzaakt een 
belangrijke vakature. Niet alleen door het grote deel, dat 
Hoger Onderwijs en Wetenschap van de overheidsuitgaven 
opeist, maar ook- en vooral -omdat de komende vier jaar 
een zeer ingrijpende herstructurering van dat Hoger 
Onderwijs tot stand zal moeten komen. Door mijn werk
zaamheden in dit beleidsgebied (tot medio '70: onderwijs
researchbureau van de Universiteit van Utrecht; daarna 
Overlegcommissie Tertiair Onderwijs; last but not least: 
werkgroep onderwijs D'66) meen ik hier een redelijke 
bijdrage te kunnen leveren 
2. Wat betreft de politieke lijn van D'66: ik meen, dat wij 
onze doelstellingen niet zullen kunnen realiseren zonder 
de PvdA. Maar: een vooruitstrevende volkspartij van 
alleen PvdA, PPR en D'66 is volgens mij een mislukking. 



Daarom is samenwerking alléén onvoldoende; vernieuwing 
en 't b~trekken van anderen erbij zijn essentieel. Met het 
oog hierop heb ik zowel in Biddinghuizen als in Den Bosch 
11 punten van kritiek, gericht op stromingen in de PvdA, 
geformuleerd. Wij hebben ons de afgelopen tijd te veel 
bezondigd aan wazige discussies over onze identiteit, 
terwijl we juist voortdurend initiatieven zouden moeten 
ontplooien en onze partners daarmee achtervolgen: hoe 
ziet zo'n grote vooruitstrevende volkspartij er uit? 
Moeten we het project, "Samen Over Leven" niet een 
bredere basis geven? Kunnen we geen lijstverbinding over
wegen, waarbij de restzetels paritair over de lijstverbin
dende partijen worden verdeeld? Kunnen we, met de 
PvdA en de PPR, niet al vaststellen, dat we in 1974 na 
Staten- en Raadsverkiezingen alleen aan program-
colleges zullen meedoen? Is het niet dwingend nood
zakelijk, dat de PvdA daarbij afziet van samenwerking 
met andere ondemocratische groepen (zoals de CPN 
in Amsterdam)? 
3. D'66 heeft een structureel gebrek aan (professioneel) 
kader. Behalve van een grotere doorstroming in Staten
en Raadsfracties - die het aantal terzake kundige 
amateurs zou vergroten en zo de taken van besturen en 
werkgroepen zou helpen verlichten-, mag ook van de 
Tweede Kamerfraktie een bijdrage aan de oplossing van 
dit probleem verwacht worden, ik ben van plan om na 
afloop van de komende zitting, mij niet direkt herkies
baar te stellen, maar mij gedurende I à 2 jaar, beschik
baar te stellen voor werkzaamheden ten behoeve van 
D'66 

7 5 I. Nooteboom, Covert 
2. DenHaag,29-ll-1930 
3. St.Maartensvlotbrug, Ruigeweg 73, telefoon 02246-1454 
4. drs. organische chemie en chemie radioactieve stoffen 
5. lid Tweede Kamer 
6. o.a. lid Soc. cie., voorz. afd.Schagen e.o., lid Reglementen-

cie., voorz. steekproefcommissie 
7. allemaal neergelegd bij benoeming tot kamerlid in mei '71 
8. ja 
9. milieuhygiëne en volksgezondheid, democratisering, 

econ.macht - pensioenproblematiek, woningbouwfinan
ciering, bezitsspreiding 

10. IV Holland Nrd.: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 
Haarlem) 

11. N.W. Nederland (b.v. Noord-Holland, Friesland) 
12. Zittende tweede kamerleden geven i.h.a. geen schriftelijke 

toelichting bij hun kandidatuur. Mijn formele lijsttrekkers
kandidatuur eist echter enige toelichting. Los van subjec
tieve oordelen kan worden vastgesteld "dat een lijsttrekker, 
tenzij hij reeds algemeen bekend is, liefst nabij Hilversum/ 
Bussum moet wonen en goed ingevoerd moet zijn in mas
samediale kringen. Dat ben ik niet. Zover mij bekend 
heeft echter geen dergenen die objectief (en subjectief) 
geschikter zijn, zich als lijsttrekkerkandidaat gemeld, be
halve van Mierlo uiteraard. 
Uit democratisch oogpunt acht ik het verwerpelijk wanneer 
er slechts één lijsttrekker kandidaat zou zijn, die reglemen
tair automatisch gekozen wordt verklaard. 
Bij de vorige lijsttrekkerverkiezing fungeerde als enige 
tegenkandidaat iemand die te laag op de voorlopige kandi
datenlijst stond om in aanmerking te komen als officieel 
D'66 kamerkandidaat, zelfs op een volstrekt onverkiesbare 
plaats. Ik acht dat een D'66 onwaardige, op persoonsver
heerlijking lijkende situatie, die trouwens intern een onaan
gename nasleep heeft gehad. Dan is de tegenkandidatuur 
van het laagst geplaatste gekozen D'66 kamerlid altijd nog 
beter. 

De complicerende factor dat volgens de regels van het oude 
politieke spel een lijsttrekker tevens politiek Leider en 
fraktievoorzitter of minister moet worden, laat ik buiten 
beschouwing. Voor fraktievoorzitter zijn heel andere 
capaciteiten vereist dan voor lijsttrekker. Een der doelstel
lingen van D'66 was het doorbreken van het oude politieke 
spel, dat o.a. ook gebaseerd is op het systeem van een of 
meer groepen prominenten die voortdurend elkaar naar 
voren schuiven voor de bezetting van functies. Mede door 
mijn activiteit is althans formeel dat systeem in D'66 afge
wezen en is de kandidaatstelling voor Hoofdbestuur en 
Kamer gebaseerd op open sollicitatie en zoveel mogelijk 
gelijke kans voor ieder lid. 
De geschiktheid (naar het oordeel der gewone leden) en 
niet het aantal (prominente) handtekeningenvriendjes 
dient te bepalen of iemand gekozen wordt. 
Uiteraard lokte de eerste die zichzelf destijds kandidaat 
stelde kommentaren als"mateloze streber" uit. Tegen die 
achtergrond dient mijn lijsttrekkerkandidatuur gezien te 
worden. 

76 I. Schoutsen, Alida Maria, e.v. J.Th.Jansen van Galen 
2. Medemblik, 14-4-1939 
3. Amsterdam, wb Baart, Zeeburgerpad t/o 46, telefoon 020-

949500 
4. soc. pedagogiek Gem.Universiteit Amsterdam 
5. sociaal pedagoge 
6. 1970-1971 bestuurslid Amsterdam 

Landelijke kommissie H. en W.O.- persvrouw prov.staten
verkiezingen 1972, lid campagne-commissie gemeenteraads
verkiezingen 1972, lid groep 24 juni 1972 

7. stafdocente soc.academie, wisselende funkties binnen Man 
Vrouw Maatschappij 

8. neen 
9. Lager- en Middelbaar Beroepsonderwijs, vormingswerk, 

Werkende Jongeren, Vrouwenemancipatie 
10. IV Holland Nrd.: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 

Haarlem) 
11. Noord Holland noord 
12. Ik protesteer ertegen, dat volgens de kieswet een vrouw, 

die zich kandidaat stelt voor een vertegenwoordigend 
lichaam, verplicht wordt om gebruik te maken van de naam 
van haar echtgenoot. I_ 
Deze naamskwestie is een klein doch niet onbelangrijk 
onderdeel van het streven naar vrouwen-emancipatie, waar 
ik mij o.a. voor wil inzetten. Ik reken het tot de taak van 
de volksvertegenwoordiger de aktiegroepen serieus 
te nemen en daar waar mogelijk gerechtvaardigde eisen daad
werkelijk te ondersteunen. 
Ila Schoutsen 

7 7 I. Visser, Erik Cornelis 
2. Amsterdam, 9-6-1935 
3. Amsterdam, Nic.Maesstraat 1411, telefoon 020-724069 
4. Gymnasium A, geschiedenis studie 
5. Politicus 
6. secretaris, later penningmeester voorlopig bestuur in 1966, 

Lid Tweede Kamer sinds februari 1967 
7. Lid Curatorium Stichting Het Parool, lid Bestuur Stichting 

Mickery Workshop 
8. neen 
9. Buitenlandse Zaken, Defensie, CRM 

10. IV Nrd. Holland: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 
Haarlem) 

11. Noord-Holland 
12. geen 



8 1. Le Belle, Gerardus Johannes 
2. Amsterdam, 21-6-1936 
3. Schoor!, Esdoornweg 33 
4. HBS-A, boekhouden, belastingen, economie 
5. journalist 
6. voorzitter afd.Schoorl, wethouder, raadslid 
7. voorzitter schoolraad 
8. neen 
9. sport/milieu/ruimtelijke ordening 

10. IV Holland Nrd: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 
Haarlem) 

11. Noord-Holland 
12. ~een 

1 l. Blijleve, Donald Robert 
2. Den Haag, 19 aprill939 
3. Hilversum, Graaf Florislaan 3, telefoon 13141 
4. Gymnasium B, gedeeltelijke studie politicologie 
5. direkteu~ toneelgezelschap 
6. voörzitter en lid landelijke werkgroep CRM 

voorzitter èn bestuurslid afd.Hilversum 
_._;~d provinciale 'st~teri Noord-Holland 
'.~oorzitter Pensioenfondsen voor het Ned. Toneel; Sekr. 

Ned.Centrum v.h. Int. Theater Instituut; bestuurslid 
CISCA; lid Ministeriële advieskommissie 

8. neen 
9. CRM, Ruimtelijke Ordening, Verkeer 

·10. IV Holland Nrd.: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 
Haarlem) 

11. 't Gooi,, Amsterdam 
12. geen 

l. Dukker, Wilhelmus Stepharrus Antonius 
2. Amsterdam, 25 mei 1946 
3. Uithoorn, Mannetflat 116 
4. L.O., LT.S., O.B.A.O., Praktijkdiploma bedrijfseconomie, 

Assistent econoom (mee bezig) 
5. Administratief medewerker 
6. geen 
7. geen 
8. neen 
Q".conomische Zaken 

lL.IIPtl Holland Nrd: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 
Haarlem) 

ll. IV 
12. geen 

I. van het Groenewoud, Gerardus Hendricus Evert 
2. Amsterdam, 11-7-1927 
3. Heemskerk, Kennemerlandstraat 9, telefoon 02510-33412 
4. HTS -Wtb 
5. Zelfstandig (Techn./Industr. Adviesbureau) 
6. penningmeester en voorzitter afd.IJmond 
7. geen 
8. neen 
9. Verkeer en Waterstaat 

10. IV Holland Nrd.: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 
Haarlem) 

IJ. Noord-Zuid Kennemerland 
12. geen 

I. Gruijters, Johannes Petrus Adrianus 
2. Helmond,30-6-1931 
3. Amsterdam, Prinsengracht 339, telefoon 020-220731 
4. Gymnasium, Universiteit (doctoraal) 
5. Adviseur uitgeverij in vaste dienst, journalist, eigenaar 

café-bedrijf 

6. lid staatscommissie Cals/Donner 1967-1971 
lid Provinciale staten 1970-1971 
lid commissie van zes (commissie Mansholt) 1971-1972 

7. geen 
8. Ja, tenzij van Mierlo voor deze funktie kandideert 
9. Binnenlandse Zaken; meer in het bijzonder grondwetswijzi

ging en aansluitende wetgeving. 
Problemen van de grotere steden 

10. IV Holland Nrd. (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 
Haarlem) 

11. (Agglomeratie) Amsterdam 
12. 31 leden meldden ondergetekende aan als kandidaat met de 

volgende argumenten: 
Sedert de oprichting van de partij Democraten '66 heeft 
Gruijters een belangrijke bijdrage geleverd bij de vorming 
van onze politieke denkbeelden en -vaak op slagvaardige 
wijze- bij de verdediging daarvan. Dit jaar nog maakte hij 
deel uit van de "commissie van zes" (commissie Mansholt) 
die aan het permanent overlegorgaan van PvdA, D'66 en 
PPR rapp:Jrt uitbracht over de "voornaamste knelpunten 
in de maatschappelijke ontwikkeling" en over "de richting 
waarin fundamentele hervormingen zouden moeten wor
den gezocht". 
Van 1967 tot 1971 was Gruijters lid van de staatscommissie 
van advies inzake de grondwet en de kieswet (commissie 
Cals/Donner) die uiteindelijk een rapport aan de regering 
uitbracht, waarin opmerkelijk veel van het staatsrechtelijk 
denken van D'66 over democratisering (gekozen kabinets
formateur/minister-president; districtenstelsel) is terug te 
vinden. Nu opnieuw duidelijk is gebleken hoezeer het hui
dige systeem van regeringsvorming faalt, komen de hervor
mingsplannen waarmee onze partij in 1966 voor het voet
licht trad, duidelijker dan ooit tot hun recht. De kandida
tuur van een deskundig pleitbezorger als Gruijters is daar
om van het hoogste belang. 
De economische en sociale zorgen van de Nederlandse 
samenleving tonen aan hoe groot de behoefte is aan 
politici die zich niet verstrikken in de politieke vooroor
delen van gisteren. Wat dat betreft zien wij in de kandida
tuur van Gruijters een belangrijke versterking van D'66 in 
de Nederlandse politiek; een versterking, die nog extra 
betekenis krijgt door zijn talent om politieke ideeën en 
tegenstellingen op een voor ieder bevattelijke wijze uiteen 
te zetten. 

83 1. Van Hemert, Jan Petrus 
2. Amsterdam, 26-2-1928 
3. ,Castricum, Braveld 34, telefoon 02518-51797 
4. Mulo B, Kweekschool hoofdakte, wiskunde l.o. geschie-

denis m.o., staatsinrichting m.o. 
5. leraar geschiedenis en staatsinrichting V. W.O. 
6. gemeenteraadslid en wethouder te Castricum 
7. thans geen, zie bijlage 
8. neen 
9. onderwijs en CRM 

10. IV Holland Nrd.: (Noord-Holland, zonder kamerkieskring 
Haarlem) 

11. Alkmaar, IJ mond en Zaanstreek 
12. I. Partijpolitiek: 

I. Voor D'66 moet de wil van de kiezers van beslissende 
betekenis zijn. 
2. De spelregels van de democratie zijn zowel in de kabinets
formatie 1971, als in de huidige crisis overtreden. Dit moet 
voorkomen worden. 
3. Doet een stembusakkoord voor de verkiezingen met een 
partij die op verlies staat (KVP) geen onrecht aan de kiezer, 
indien deze combinatie gaat regeren? 



4. Het is onze plicht er achter te komen, of ons de wet 
wordt voorgeschreven door ambitieuze politici (die on
danks electoraal verlies toch regeren), door de vakorganisa
ties of door de 200 van Mertens. 
5. De democratisering van onderwijs, cultuur, sport en 
recreatie vraagt in haar subsidiebeleid een planning op mid
dellange en/ of lange termijn, wil zij niet toekomstige begro
tingen frustreren of zelf het slachtoffer worden van een be
zuinigingspolitiek op korte termijn. 

11. Persoonlijke intentie: 
1. Door mijn loopbaan bij het onderwijs ben ik sterk be
trokken bij de problemen van het basisonderwijs en het 

'oortgezet wetenschappelijk onderwijs. , 

2. Als voorzitter van een onderwijsstichting heb ik mij inten
sief bezig gehouden met de problemen van het lager nijver
heidsonderwijs voor jongens en meisjes en van het kweek
schoolonderwijs. 
3. Door een achtjarig verblijf op Curaçao ben ik daadwerke
lijk betrokken geweest bij de structurele problemen van een 
ontwikkelingsgebied. 
4. Als wethouder word ik dagelijks geconfronteerd met de 
problemen van het subsidiebeleid inzake jeugdwerk en 
sportactiviteiten en met het gemeentelijk financieringsbeleid 
5. Vandaar mijn intentie tot constructief meewerken in de 
onderwijspolitiek en het beleid van CRM. 

KIESKRINGGROEP V 
Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden 

84 1. Bestman, Aren 
2. Dirksland, 2-2-1944 
3. Baarn, Roerdompstraat 17, telefoon 02154-5994 
4. Mulo-A, Gymnasium A, Handelscorrespondentie Neder!., 

Spaans, Engels 
5. medewerker technisch didactisch bedrijf v.h. onderwijs 
6. afd.Bestuur, voorzitter Werkgroep Gemeente politiek, 

sedert 1 september 1970 raadslid voor D'66 
7. Hoofdbestuurslid Int.Braille ChessAssociation en bestuurs

funktie Nederl.Schaakbond 
8. neen 
9. Maatschappelijk Werk, Binnenlandse Zaken, Ruimtelijke 

Ordening, Onderwijs 
10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. Regio rond Amersfoort (Eernland) 
12. geen 

85 1. Bloemhof, Rinze 
2. 's-Gravenhage, 29-9-1935 
3. Leusden-C, Galicië 15, telefoon 03496-1982 
4. 5 jr. H.B.S.-B, Chem.Techniek PBNA, Bedrijfseconomie 

ISW 
5. Organisatie-adviseur, docent management 
6. regio voorzitter Groningen 1967-1970 

H.B. lid 1969-heden. (Vertegenwoordiger voor Groningen 
en Utrecht) 

7. geen 
8. neen 
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Binnenlandse 

Zaken 
10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. Kring Noord-Oost en Utrecht. Indien gewenst voor speciale 

gevallen ook de overige regio's (zie toelichting) 
12. Het participeren van het Nederlandse volk in onze demo

cratie houdt helaas in de meeste gevallen op bij het verkie
zen van haar vertegenwoordigende lichamen zoals Raden, 
Staten en Parlement. 
Het participeren van de leden van D'66 in onze democratie 
gaat bij velen van onze leden verder dan alleen het verkie
zen van haar vertegenwoordigers in de Raden, Staten etc. 
Mijn ervaring is dat dit met name in de Gemeenteraden het 
geval is. 
Onze vertegenwoordigers in het parlement, vrijwel allen 
specialisten op een bepaald gebied, missen nu te veel de 
gelegenheid voor een nauw contact met de achterban, dwz 
de leden en kiezers van D'66. Echter, om de principiële 

doeleinden van D'66 waar te maken, zijn ook één of meta 
mensen nodig die, behalve met het werk in de kamer, zich 
ook speciaal zullen belasten met het onderhouden van de 
contacten met de burgers, en uiteraard in het bijzonder 
met de leden en kiezers van D'66. Mensen die beschikken 
over organisatorische en contactuele eigenschappen. 
Dit is de reden, dat ik gemeend heb mij kandidaat te moe
ten stellen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Ik 
ben gaarne bereid mijn stellingname toe te lichten op af
delings-vergaderingen, regio-vergaderingen etc. U kunt mij 
voor inlichtingen ook telefonisch benaderen onder 
nr. 03496-1982 

86 1. Coorengel, Johannes Bernardus 
2. Amsterdam, 9 mei 1923 
3. Amsterdam, Antillenstraat 24', telefoon 020-389707 
4. Technische 
5. Archivaris 
6. Lid werkgroep sociale zaken, volksgezondheid en stedelijke 

democratie afd.Amsterdam l 
7. geen 
8. ja 
9. Binnenlandse Zaken- Sociale Zaken en Maatschappelijk 

Werk 
10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. provincie Utrecht, Noord-Holland 
12. Ik ben van mening dat: regeer afspraken vooraf met andere 

partijen niet meer relevant zijn bij vervroegde verkiezingen. 
Van groot belang is dat D'66 duidelijk zijn identiteit en 
beleidsplan aan het elektoraat laat zien. De aandacht en 
werkzaamheden van het parlement dienen meer gericht te 
zijn op een radicale democratisering van de samenleving. 
Geen geknoei meer van verkiezing verliezende partijen, die 
een regering in elkaar frommelen. 
De gedachten van D'66 zijn goed. De uitslag v.d. verkiezin
gen 1971 hebben dit laten zien. Daarom moeten we die ge
dachten meer dan in het verleden bij de gewone burgers 
brengen (Burgers bij het bestuur). Vooral mogen we daarbij 
de jongere kiezers niet vergeten. 

87 1. Van Dijk, Gerben Bonno 
2. Baarn, 4 juli 1940 
3. Haarlem, Groot Heiligland 19, telefoon 023-317898 
4. Doktoraal Geschiedenis R.U. Utrecht 
5. leraar 



6. sekretaris staatsrechtkommissie 1966-1968 
lid hoofdbestuur 1971 
thans voorzitter afdeling Haarlem 

7. lid van de wijkraad Heiliglanden 
8. neen 
9. Onderwijs (zonder w.o.), verkeer en waterstaat 

10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. Kennemerland en Noordholland benoorden het Y 
12. D'66 is voor mij nog altijd een beweging. Een klub, die 

gericht was en gericht is tegen het "systeem". En die moet 
zorgen geen deel van dat "systeem" te worden. Daarom 
- voor mij - géén verkiezingsakkoord met de konfessionelen, 
de systeempartijen bij uitstek. Maar wél: vasthouden aan 
de staatsrechtelijke hervormingen en aan de maatschappij
visie van het Plan Mansholt. Bij voorkeur mét onze progres
sieve partners, in de regering. Maar desnoods zónder hen, 
in de- konstruktieve- oppositie. 

8 1. van Egdom, Rijk Hendrik 
2. Gem. De Bilt, 8 juli 1923 
3. Amersfoort, Edisonstraat 53, telefoon 03490-18654 
4. Mulo 
.,._ J>ankemployé 
v~erkgroepen afd.Amersfoort 
7. vakbondsbestuurder N.V:V. 

voorzitter en bestuurslid van diverse verenigingen 
8. neen 
9. sociale zaken 

10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. Midden 
12. Geen 

l9 I. Grool, Klaas 
2. Modjokerto, 16-6-1920 
3. Leusden-C, Park Rozendaal, Galicië 7, telefoon 03496-2125 
4. Lyceum-B, bedrijfseconomie, soc.verzek. 
5. adviseur Ruimtelijke Ordening, en publicist 
6. secr. fractie Prov.Staten Utrecht, voorz.werkgroep Verkeer 

en Vervoer, oud-voorz. werkgroep Soc.Zaken, oud-secr. 
Soc.-Econ. Werkgroep 

7. Adviseur actiegroepen Milieubehoud 
8. neen 
9. Verkeer en Vervoer {droge waterstaat); Ruimtelijke 
~rdening 

10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. Per jaar 9 bijeenkomsten in kieskringgroep V Midden 
12. geen 

~0 1. Kolkman, Hermarrus Antonius 
2. Groenlo, 8-8-1931 
3. IJsselstein, Televisiebaan 129, telefoon 03478-2862 
4. MULO A en B en HTS (W) 
5. medewerker rijksuniversiteit Utrecht 
6. voorzitter kontakt-centrum Brunssum, bestuurslid afd. 

Heerlen, voorzitter regio Limburg 
7. voorzitter en bestuurslid van diverse verenigingen en andere 

maatschappelijke orgaaisaties 
8. neen 
9. wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs 

10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. Utrecht 
12. geen 

91 1. Koppel, Dorraid Harry 
2. Utrecht, 22-10-1941 
3. Amstelveen, Oostelijk Halfrond 42, telefoon 020-452772 
4. Doctoraal Economische Wetenschappen 
5. Econoom bij de gemeentesecretarie van Amsterdam 

6. lid gemeenteraad Amstelveen (op dit moment) 
7. geen 
8. neen 
9. Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Economische 

Zaken, Ruimtelijke Ordening 
10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. Met de eigen regio (zeer ruim opgevat), en wellicht de 

noordelijke provincies 
12. geen 

92 1. Kouwenhoven-De Sain, Anna Elisabeth Magdalena 
2. Oisterwijk (N.B.), 4-4-1924 
3. Noordwijkerhout, Westerwoudtlaan 3, telefoon 02523-2063 
4. Gymnasium B 
5. Praktijk-ontwikkelingshulp deskundige 
6. candidaat 2e Kamer 1971 (23); gemeenteraadslid; regio

bestuur ZH (Bollenstreek); HB, sectie Politiek; 3e reserve 
Permanent Overlegorgaan Progr. 3 

7. geen 
8. neen 
9. Ontwikkelingshulp; De Vrouw; Jongeren Problematiek; 

contacten naar buiten 
10. V Midden (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. Eigen kieskringgroep en Haarlemmermeer 
12. Ontwikkelingshulp: 

15 jaar praktijkervaring door intensieve deelname -aan be
stuurswerk en ontwikkelingsprojecten in Nieuw Guinea. 
Sinds 1966 respectievelijke werkkringen: 
1. Netherlands Universities Foundation for International 
Cooperation (NUFFIC), afd. internationale cursussen 
2. Institute of Social Studies, medewerkster deelrapport 
Beurzenbeleid van het Evaluatierapport Ontwikkelingshulp 
3. Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikke
lingssamenwerking (NOVIB), afd. Projecten 
De Vrouw: 
De problematiek rond haar groeiend gevoel van eigenwaarde 
en de erkenning daarvan wordt nog té gemakkelijk opzij 
geschoven voor andere landsproblemen. Naast de kwestie van 
tijd zou die van (onbewuste) mannelijke terughoudendheid 
hierbij wel eens een rol kunnen spelen. Voor leeg schreeuw
feminisme ben ik allergisch. 
Jongerenproblematiek: 
Mijn interesse en begrip hiervoor behoeven geen nadere 
toelichting, dan het gegeven dat ik een stel grote kinderen 
heb. 
Contacten naar buiten: 
Ervaring heeft mij geleerd dat ik gemakkelijk contacten 
kan leggen met wie dan ook uit alle gelederen van de 
maatschappij. Dit is dan ook mijn grootste hobby. 
De fractie van D'66 heeft daaraan dringend behoefte. 
N.B. De Afd.Noordwijkerhout hecht haar volle instemming 
aan mijn candidaatstelling. In een eventuele opvolging in de 
gemeenteraad kan worden voorzien. 

9 3 I. Lekkerkerker, G .Maarten A. 
2. Haren (Gr.), 20 februari 1941 
3. Bussum, Zwarteweg 17, telefoon 02159-43766 
4. HBS-A 
5. Voorlichtingsfunktionaris gemeente Amsterdam 
6. geen 
7. geen 
8. neen 
9. CRM, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid 

10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. het Gooi 
12. Het is betrekkelijk eenvoudig om een opsomming te geven 

van de -niet uitsluitend programmatische - verschillen tussen 
D'66, PvdA en PPR. Maar het is nu de tijd om te wijzen op 
wat ons bindt en niet op wat ons scheidt. Door samenwer-



king zal de burger bij de komende verkiezingen kunnen zien 
dat een ander beleid mogelijk is. Een beleid dat gesteund 
wordt door een overgrote meerderheid van de bevolking. 
Er moet een herstel zijn van het vertrouwen. En dit vertrou
wen kan slechts teruggewonnen worden wanneer de kiezer 

9. Buitenlandse Zaken, Woningbouw, Milieubeheer 
10. V Midden (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. I Noord oost 
12. geen 

weet dat ná de verkiezingsdag zijn invloed nog even sterk is. 98 
Er zullen daarom parlementaire mogelijkheden moeten 

1. Meyburg, Adrianus 
2. Rotterdam, 6-8-1933 

worden geschapen om de afstand tussen kiezer en gekozene 
te verkleinen. Ieder kamerlid moet de tijd kunnen vinden o 
te spreken met zijn kiezers. Niet om te fungeren als belan
genbehartiger maar om de kiezer dichter bij het beleid en he 
beleid dichter bij de kiezer te brengen. 
Democratisering van de samenleving - zowel nationaal als 
internationaal -is geboden. De burger moet volwaardig kun
nen funktioneren in een samenleving die hij als de zijne her
kent. Een volksvertegenwoordiger is geen specialist, geen 
manager, maar een contactpersoon tussen de burger en het 
bestuur, dat deze heeft gevormd. 

3. IJsselstein, Belgiëstraat 1, telefoon 03478-2820 
4. Sociale Akademie en V.O. 
5. Afd.hoofd Med.Ma-werk, Acad.Ziekenhuis Utrecht 
6. afdeling/fraktievoorzitter 1968-1970 
7. bestuursfunkties volgend uit funktie 
8. neen 
9. Recreatie, welzijnsbehartiging 

10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11 . Regio Utrecht 
12. geen 

94 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Leijenaar, Age 
Amsterdam, 5-12-1923 

99 1. van Mierlo, Henricus, Antonius, Franciscus Maria Oliva 

Doorn, Woestduinlaan 56, telefoon 03430-4088 

zakenman 
meegewerkt aan programma D'66 Utrecht, op gemeente
raactslijst gestaan, plaats 10 

7. alle denkbare funkties waar de Middenstand vertegenwoor
digd moest zijn zoals K.v.K., Gemeente enz. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

neen 
middenstandszaken en stadsreconstructies 
V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden~ 
Utrecht I 00 
geen 

9 5 1. Maarse, Willem 
2. Aalsmeer, 24-7-1943 
3. Aalsmeer, Gozewijnstraat 26, telefoon 20530 
4. econ. drs. 
5. wetenschappelijk medewerker voor intern.econ.betrekk. 

aan de V.U. 
6. Bestuurslidafd.Haarlemmermeer e.o. 
7. vroeger red.secr. maandblad J.O.V.D. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

neen 
Financiën, Buitenlandse Zaken, Defensie 
V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelland 
geen 

96 1. Meerburg, Arend Johannes 
2. Katwijk, 27 mei 1939 
3. Den Haag 2013, Anth.Duyckstraat 165, telefoon 070-557339 
4. HBS-B, Natuurkundig ingenieur 
5. Referendaris Min.van Buitenlandse Zaken, Bureau Ontwape

ning en Int.Vredesvraagstukken 
6. regiosecretaris Utrecht 1968-1969 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Hoofdbestuur sinds 1-1-1970, waarvan DB sinds 1-1-1971 
geen 
neen 
Buitenlandse Zaken, Wetenschapsbeleid 
V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
Utrecht, Zuid-Holland 
geen 

97 1. Mets, Benjamin 
2. Amersfoort, 28-2-1945 
3. Soest, Parklaan 12, Postbus 44, telefoon 02155-7777 
4. ULO 
5. Verkoop chemische producten 
6. geen 
7. geen 
8. neen 

2. Breda, 18-8-1931 
3. Amsterdam, Herengracht 38, telefoon 020-241734 
4. Gyrnn.-B, doctoraal rechten 
5. lid Tweede Kamer 
6. 
7. geen 
8. ja 
9. algemeen 

10. V Midden {Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. 
12. geen 

1. van Montfoort, Leonardus Adrianus 
2. Wormerveer, 22 juni 1946 
3. Den Haag, Herman Costerstraat 20, telefoon 070-656416 
4. Gymnasium A, rechten (doctoraal bestuurswetenschappen) 
5. juridisch medewerker produktschap 
6. lid staatsrechtcommissie, hoofdbestuurslid, lid programma

commissie, commissaris reglement kandidaatstelling Tweede 
Kamer, div. cies en subcies 

7. geen 
8. neen 
9. 

10. 
11. 
12. 

binnenlandse zaken (m.n. grondwetszaken, decentralisatie 
en bestuurlijke organisatie), Justitie en Koninkrijkszaken 
V Midden: Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden 
zie onder 10 L 
Naast politieke en staatsrechtelijke vernieuwingen, welke 
onmiskenbaar voorwaarden blijven voor het kunnen voeren 
van een bewust politiek beleid, dient D'66 zich vooral te 
richten op een daadwerkelijk inkomensbeleid, dat niet al
leen noodzakelijk is voor het terugdringen van de moorden
de inflatie, maar ook op langere termijn essentiëel onder
deel moet zijn van een aanpak van de zg. Club van Rome
problematiek. Voor het gehele beleid geldt dat niet 
a priori de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers 
aan het maatschappelijk gebeuren mag worden uitgesloten; 
het bevorderen van een mentaliteitsverandering is doelma
tiger dan alomvattende overheidsmaatregelen. 
Mijn taak zal met name liggen op het terrein van de staats
rechtelijke vernieuwingen, waaronder m.i. ook openheid 
en doelmatigheid van het bestuursproces moeten worden 
begrepen. 
De samenwerking met PvdA en PPR is een politiek gegeven; 
de vorming van een PVP kan echter slechts een politieke 
vernieuwing zijn als deze PVP alle vooruitstrevenden gaat 
omvatten. Toenadering tussen politiek en kiezers is daar
voor noodzakelijk; met mijn 26 jaar zou ik daartoe een 
bijdrage kunnen leveren. 
Tenslotte: ik geloof niet dat de D'66-ers die, met mij, nog 
waarde hechten aan fatsoen in de politiek en open en 
eerlijke besluitvorming, mij mijn demonstratie tegen het 



gemani puleer in Biddinghuizen kwalijk kunnen nemen. 
Rest mij te vermelden dat mijn kandidaatstelling_in gebied 
Midden niet berust op berekeningen, doch op miJn voor
nemen in de nabije toekomst in dit gebied te gaan wonen, 
gekozen of niet. 

I 0 l 1. van Rossem, Clarus, Gerardus Martirrus 
2. Rotterdam, 28-11-1942 
3. Utrecht, Ina Boudier Bakkerlaan 135/1419, telefoon 030-

512853 
4. kandidaatsexamen i/d Rechtsgeleerdheid 
5. studerend 
6. geen 
7. geen 
8. neen 
9. milieubestrij ding, televisieverslaafdheid, verkeersproblema-

tiek, departement CRM 
10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. stad en provincie Utrecht 
12. Hierbij solliciteer ik naar de functie van kamerlid 

van de tweede kamer der staten-generaal. Aangezien 
ik het noodzakelijk vind u iets meer omtrent mijn 

J opleiding te informeren volgen hieronder enige 
gegevens. 
Over mijn opleiding in de Rechtsgeleerdheid, waarin 
ik op 28-10-1971 het diploma Kandidaats rechten 
behaalde heb ik meer dan zes jaar gedaan. Verder 
vervulde ik een jaar lang een commercieel admini
stratieve functie in de non-ferro metalen bij de 
firma Stokvis & Zn te Rotterdam. 
Enige kijk op de maatschappij heb ik ook gekregen 
door de navolgende banen tot een goed einde te 
brengen: 
Het uitladen van postzakken bij de PTT; 
Het sorteren van lege flessen bij de Coca-Cola 
fabriek in Schiedam; 
Het uitladen van tomaten in de haven van Rotterdam 
waardoor ik te weten gekomen ben dat er meer dan 
20 verschillende soorten tomaten bestaan; 
Havencontroleur, in samenwerking met sympathieke 
collega's; 
Magazijnbediende, hetgeen inhoudt 753 schroefjes 
uit een bak halen en er weer in terug leggen; 

~ Het sorteren van enquêteformulieren onder het 
toeziend oog van opzichters, die het nog ver zullen 
brengen in hun leven; 
Chauffeur bij een lampenkappenzaak; 
Chauffeur/verkoper van eenden, fazanten en kalkoe
nen bij de Bijenkorf gedurende de kerstmis; 
Classificeerder, in mijn geval hield dit in "over dunne 
planken lopen met een gapende afgrond van 8 meter 
onder je voeten" op een schip; 
Groepsleider bij een grote tentoonstelling van allerlei 
verschillende groepen mensen, van kinderen tot 
ministers toe, in het Bouwcentrum in Rotterdam ge
durende een half jaar; 
Het fotograferen van aan elkaar gelaste aardgasbuizen 
~ de Röntgen Technische Dienst in Rotterdam. 

Ik interesseer mij bijzonder in hoeverre het stompzin
nige plan van een derde educatief televisienet kan wor
den teruggedrongen en tevens hoe een geleidelijk aan 
terugdringen van televisie-uitzendingen kan worden 
verwezenlijkt. Dat dit een zeer impopulaire bezigheid 
voor ondergetekende is en ook voor 0'66, waardoor 
D'66 naar alle aan zekerheid grenzende waarschijnlijk
heid geen stemmen zou winnen, realiseer ik mij zeer 
goed. 
Als referenties noem ik hierbij Jan Blokker en andere 
redacteuren van de Volkskrant. 

I 0 2 1. Polhuis, Meeuwis Piet er 
2. Amsterdam, 19-9-1931 
3. Amstelveen, Alpen Rondweg 84, telefoon 020-410832 
4. M.O. economie, cand. rechten 
5. Hfd. ambtenaar 
6. bestuurslid in diverse organen 
7. neen 
8. neen 
9. econ.zaken, sociale zaken, volkshuisvesting, verkeer en 

waterstaat, binnenlandse zaken, justitie, financiën 
10. V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
11. In overleg met fractie 
12. geen 

1 03 1. Strijker, Hendrik 

104 

2. Amsterdam, 14 september 1937 
3. Alphen a/d Rijn, Obrechthof 4, telefoon 01720-91581 
4. Doctoraal Sociale Geografie 
5. Automatiseringsadviseur 
6. Voorzitter werkgroep Gem.Politiek Alphen a/d Rijn 
7. op dit moment geen 
8. neen 
9. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, automatiserings

10. 
11. 
12. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

aangelegenheden (centrale bevolkingsadministratie e.d.) 
V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
Hollands Midden 
geen 

Terlouw, Jan Cornelis 
Kamperveen, 15-11-1931 
Utrecht, Tolsteegsingel 31, telefoon 030-516784 
doctoraal wis- en natuurkunde 
lid Tweede Kamer 
geen 
geen 
neen 
Thans: milieuhygiëne, Economische Zaken, Gemeente
tïnanciën, gedeeltelijk Openbare financiën en Kern
energie 
V Midden: (Utrecht en kamerkieskring Haarlem en Leiden) 
Regio Utrecht 
Ik hoop in de gelegenheid te worden gesteld het werk dat 
ik 16 maanden geleden in de Tweede Kamer begonnen 
ben, voort te zetten. Mijn inzet en politieke opstelling 
moeten beoordeeld kunnen worden aan de hand van mijn 
werk in het parlement 

Verslag verkiezingscommissie 
Het reglement en de procedure nu 

De verkiezingscommissie heeft tot taak op onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaat
stellingsprocedure volgens de bepalingen van het reglement (hoofdstuk IX, deel A, van het Huis
houdelijk Reglement) te bewerkstelligen. 
Maar niet alle bepalingen van het reglement zijn bij vervroegde verkiezingen, zoals nu, uitvoerbaar 
gebleken. 



Het reglement bevat echter in artikel 5 de bepaling dat ingeval van tussentijdse verkiezingen van de 
gestelde termijnen kan worden afgeweken. Dat heeft de commissie dan ook gedaan. 
In de eerste plaats kon niet gelden dat de termijn voor aanmelding als kandidaat zou sluiten zes 
maanden voor de dag van indiening van de kandidatenlijsten. Die dag zal immers (vermoedelijk, 
want er is nog geen KB tot kamerontbinding) zijn: 10 of 17 oktober 1972. Dan zou de sluitings
datum medio april hebben moeten zijn en toen was er nog geen sprake van vervroegde verkiezingen. 
Er was ook nog geen verkiezingscommissie ingesteld. In de gegeven omstandigheden heeft de 
commissie een -zeer krap- tijdschema moeten opstellen, waarbij de grootste prioriteit is gegeven 
aan tijd voor informatie aan de leden, die immers uit degenen die als kandidaat zijn gemeld, de 
kandidatenlijst moeten kiezen en daartoe moeten kunnen weten wat de kwaliteiten van die kandi
daten zijn. Om die reden is de aanmeldingstermijn geopend op 4 augustus en gesloten op 
22 augustus, 17.00 uur. Om dezelfde reden is de termijn voor beroep tegen een eventuele afwijzende 
beslissing van de verkiezingscommissie van een kandidaat beperkt tot vier in plaats van tien 
dagen; maar de commissie heeft zich alle moeite getroost de afgewezen kandidaten zo snel mogelijk 
op de hoogte te stellen. 
Verder heeft de commissie voor de presentatievergaderingen een tijdschema opgesteld, dat krap is, 
maar toch niet afwijkt van het reglement dat alleen maximale terniijnen noemt. 

Ook op andere punten dan ten aanzien van de termijnen moest de commissie afwijken van het 
reglement. De instelling van groepsverkiezingscommissies voor het regelen van de voorverkiezingen 
in elk van de vijf kieskringgroepen is achterwege gelaten. De landelijke verkiezingscommissie 
heeft dié taken op zich genomen met het oog op snel handelen. Aan de regiobesturen en aan de 
afdelingsbesturen van Haarlem en Leiden (dit in verband met de samenstelling van kieskringgroep V) 
is medewerking gevraagd bij het organiseren van de presentatievergaderingen. 

De commissie meent op deze wijze zoveel als in de gegeven omstandigheden mogelijk was te . 
hebben gehandeld overeenkomstig de bedoelingen van het reglement, dat immers naar haar mening, 
vooropstelt het belang van een optimale informatie van de leden teneinde op democratische 
wijze een kandidatenlijst van onze partij samen te stellen. 

De verkiezingscommissie voor de Tweede Kamer-verkiezing 1972: 
J.de Lange, voorzitter 
F.A.Hijmans, secretaris 
A.A.Redeker, lid 
J.Prent, lid 

toelichting op het stembiljet 
1. Het stembiljet is strikt persoonlijk. Het mag niet aan derden worden afgegeven. 

2. Ongeldig zijn stembiljetten: 
a. die na vrijdag 15 september 1972, 17.00 uur door notaris 

Mr. G. Meuleman worden ontvangen. 

b. waarop door u niet de kieskringgroep en uw woonplaats is vermeld. 

c. waarop door u namen van kandidaten zijn ingevuld die zich niet 
in~ kieskringgroep kandidaat hebben gesteld (zie kandidateninformatie). 

d. waarop geen enkele naam van een kandidaat is ingevuld. 

e. waarop u, na invulling van de namen van uw kandidaten, wijzigingen 
in hun onderlinge volgorde heeft aangebracht. 

f. over stembiljetten waarop door handelingen, welke niet vermeld 
zijn in de punten a t/m e twijfel bestaat, beslist de 
verkiezingscommissie omtrent geldigheid. 

3. Het stembiljet heeft 10 open regels, genummerd 1 t/m 10. Op iedere regel 
kunt u één naam invullen. U mag volstaan met minder dan 10 namen, echter 
in overeenstemming met de intentie van de voorverkiezingen, verzoeken wij 
u op zoveel mogelijk kandidaten te stemmen. 

4. De waardering van de sternmen is als volgt: 

nr. I = 1 punt, nr. 2 = I/2 punt, nr. 3 = 1/3 punt enz. t/m nr. 10 1/10 punt. 

~~ .................................................... ~ .. 



voor de voorverkiezingen 

van kandidaten voor de Tweede Kamer 1972 

hiernaast moet u • uw WOONPLAATS invullen 

--
' hier uw KIESKRINGGROEP 

invullen • 
Namen van de kandidaten in 
volgorde van uw voorkeur 
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