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De Algemene Ledenvergadering bijeen te Utrecht op 6 november 1976 

gehoord 
gezien 
stelt vast, 

overwegend, 

overwegend, 

besluit, 

de verslagen van voorzitter en penningmeester van het hoofdbestuur, 
het ontwerp hoofdlijnen van een beleidsprogramma 1977-1981, 
dat het hoofdbestuur de belangrijkste opdracht van de vorige ALV van 
29 november 1975 te Leiden, te weten: al datgene te doen wat nodig is 
om de mogelijkheid van deelname door D'66 aan de volgende tweede 
kamer verkiezingen open te houden, naar behoren heeft uitgevoerd; 
dat D'66 een manier van politiek denken en handelen vertegenwoordigt 
die door een toenemend aantal kiezers zowel binnen als buiten D'66 
onmisbaar wordt geacht in de huidige partij-politieke verhoudingen, 
dat het ontwerp beleidsprogramma 1977-1981 een samenhangende 
politieke visie biedt die onmiskenbaar de eigen aard van D'66 verraadt 
en die oplossingen aangeeft voor de hedendaagse problemen die door 
andere partijen niet in deze vorm of samenhang worden gepresenteerd, 

dat D'66 zal deelnemen aan de volgende tweede kamer verkiezingen, en 
draagt het hoofdbestuur op de voorbereidingen hiervoor te treffen. 

Het Hoofdbestuur van D'66, dat al enige tijd wist dat Jan Terlouw ernstig aarzelde om 
zich bij de volgende verkiezingen opnieuw kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer, 
acht zijn voorlopig vertrek uit de politiek een verlies voor de partij en voor de nationale 
politiek. Het rekent er echter op,dat een vernieuwd D'66 in de toekomst des te meer van 
zijn vernieuwde krachten zal kunnen profiteren en het is vast besloten om dat mogelijk 
te maken. 

De vreemde en vervreemdende opstelling van de PvdA en PPR aan de ene kant, de 
visieloze opstelling van de VVD aan de andere kant, maken een sterke vertegenwoor
diging van een op vernieuwing gericht, maar ook op werkelijkheidszin en redelijkheid 
gebaseerd beleid eens te meer noodzakelijk. 
D'66 neemt de handschoen op in de overtuiging dat het hiervoor steun zal krijgen van 
vele kiezers die zijn standpunt delen. 

Het Hoofdbestuur wordt in die overtuiging gesterkt door een toenemende winst van 
nieuwe leden en door groeiende blijken van belangstelling voor zijn beleidsprogramma. 
Het verwacht dat het congres op 6 november a.s. het signaal zal geven voor de volledige 
herleving van de partij die in het huidige tijdsgewricht niet kan worden gemist. 

Het Hoofdbestuur van 0'66. 

21 oktober 1976. 



NA HET CONGRES 

Wat gebeurt er na het congres van 6 november? Het lijkt voorbarig, 
bijna onfatsoenlijk daarover nu al iets te zeggen. De ALV moet 
immers de belangrijkste besluiten nog nemen: gaan we door, gaan we 
ons in de verkiezingsstrijd werpen, ja of nee. Het is denkbaar dat de 
ALV nee zegt- dan gebeurt er niets meer na 6 november, dan is het 
gebeurd. 
Het hoofdbestuur stelt het congres voor om op verkiezingsavantuur 
te gaan. De politieke feiten die dit voorstel aannemelijk maken 
stapelen zich snel op. Zie de Kamikaze-resolutie van d'e PvdA en 
PPR. Kijk eens wie het CDA kiest als lijstaanvoerder: Van Agt. 
Maar, daar hebben wij het op het congres nog wel over. 
Het punt is, dat het hoofdbestuur ervan uit moet gaan dat er een 
redelijke kans bestaat dat zijn voorstellen worden aangenomen. En 
dat betekent dat wij niet mogen wachten tot nà het congres, met het 
maken van plannen voor een verkiezingscampagne. Die plannen wil 
ik kort weergeven. Voorlopig denken wij nog niet verder dan een 
volgend congres, in januari 1977. Op dat congres moet het verkie
zingsprogramma worden vastgesteld. Dan laten de candidaten voor 
de Tweede Kamer zich bezichtigen, en kiezen wij de lijsttrekker. De 
wijze waarop wij met Resoluut verder samenwerken vóór en nà de 
verkiezingen moet daar een vastere vorm krijgen. Maar dat is lang 
niet alles. Hoewel de verkiezingscampagne pas na hetjanuari congres 
op volle kracht kan gaan draaien, moeten de voorbereidingen al 
getroffen worden tussen november en januari. dat houdt in: 

KORT VERSLAG EN VERANTWOORDING VAN 
HET HOOFDBESTUUR BETREFFENDE 
DE SAMENWERKING MET RESOLUUT 
(Beweging De Zeeuw). 

Al vanaf het moment van aftreden van Dick de Zeeuw als voorzitter 
van de KVP en het daaruit voortvloeiende begin van de beweging 
Resoluut (voorjaar 1975) zijn er vanuit D'66 persoonlijke en infor
mele contacten gelegd. Deze leidden tot formelere en bredere 
gesprekken waarvan het eerste op 3 februari van dit jaar werd 
gehouden. In deze gesprekken zijn gemeenschappelijke uitgangs
punten en doelstellingen vastgesteld en afspraken gemaakt. Het 
voornaamste uitgangspunt was -en is- dat de twee groeperingen 
in opstelling en politiek programma zo'n grote mate van gelijkge
richtheid laten zien, dat het schadelijk voor de Nederlandse politiek 
zou zijn indien Resoluut en 0'66 onafhankelijk van elkaar aan de 
volgende Tweedekamer verkiezingen zouden deelnemen. Afgespro
ken werd, dat- gezien de programmatische overeenstemming- de 
verdere werkzaamheden op dit gebied zo veel mogelijk gezamenlijk 
zouden worden uitgevoerd, dat voortdurend wederzijds informatie 
zou worden uitgewisseld en dat vertegenwoordigers van Resoluut 
mee zouden doen aan onze centrale programma-commissie en 
omgekeerd. 
Op 29 maart 1976 werd op een gezamenlijke persconferentie aan dit 
alles ruchtbaarheid gegeven. 
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A. Het mobiliseren van de leden en andere aanhangers- eindelijk. 
U herinnart zich dat wij steeds gezegd hebben: eerst moet de 
ALV reageren op onze voorstellen. Als die reactie positief is. dan 
pas heeft het zin tijd en energie van de leden te vragen. 
Waarvoor? Voor het organiseren van bijeenkomsten. waarin de 
discussie over het ontwerp-programma centraal staat. Voor de 
meest driftige actie om nieuwe leden te werven die 0'66 ooit 
heeft gezien. 

B. Het benoemen van een verkiezingscampagne-commissie, die een 
uitgekiend plan moet maken om binnen te dringen bij het 
electoraat. Meer dan ooit zijn wij daarbij geneigd te luisteren naar 
het advies van professionele bespelers van de publiciteit. 

C. Het inzamelen van geld. Helaas, in dit kapitalistische land geldt 
nog altijd, zowel voor de PSP, de PPR als 0'66: geen geld. geen 
campagne, geen zetels. Wij hebben véél geld nodig. Gelukkig 
beschikken wij hiervoor over een gouden gironummer: I miljoen 
in cijfers! ( 1.000.000) Er staat al geld op deze rekening. U kunt 
nog wachten tot 6 november. het hoeft niet' 

D. Het mobiliseren van 0'66-ers (en Resoluters, denk ik daar bij), 
het werven van nieuwe leden. het voeren van een landelijke 
campagne -dat lukt alleen als wij tegelijkertijd werken aan een 
nieuwe organisatie; en alles over hebben voor een betere interne 
communicatie. Ook daarmee houdt het hoofdbestuur rekening. 

Ik zei U, dit is een korte weergave van de plannen en voorberei
dingen binnen het hoofdbestuur. Als U hieruit aneidt dat het 
hoofdbestuur al met één voet de startblokken aftast, hebt U geen 
ongelijk. Het startschot valt op 6 november. of niet, natuurlijk. Maar 
dan daalt er wel een akelige stilte voor minstens 4 jaren. 

Jan ten Brink 

Het hoofdbestuur meent, dat de door hem genomen en nog te nemen 
stappen in de richting van een samengaan met Resoluut volledig 
binnen de opdracht van het november congres in 1975 valt en het 
neemt de verantwoordelijkheid ervoor dan ook op zich. Het 
samenwerken, met als doel het samengaan met Resoluut heeft tot nu 
toe een verrijking van onze programmatische inhoud bewerkstelligd, 
heeft een accentverschuiving van verstandelijkheid naar bewogen
heid teweeggebracht en rechtvaardigt de verwachting dat meer 
mensen dan de vroegere of traditionele aanhang van 0'66 voor onze 
gezamenlijke politieke idealen te winnen zijn. 

Het is duidelijk, dat dit alles niet beperkt mocht blijven tot de twee 
"toppen". Op locaal en regionaal niveau zijn reeds veelvuldige 
contacten gelegd waarvan de gestage uitbreiding door het hoofdbe
stuur als positief wordt ervaren. Intussen hebben de leden van 0'66 
en Resoluut 14/15 mei onder auspiciën van Resoluut en 22 mei onder 
auspiciën van 0'66 aan gezamenlijke studiedagen kunnen deelne
men. Deze studiedagen hebben hun uitwerking op de programma's 
van beide groeperingen niet gemist. 

Bij het opstellen van dit verslag (15 oktober 1976) rest nog te 
vermelden dat op vrijdag 22 oktober 1976 de eerste bijeenkomst van 
de formele integratie commissie is vastgesteld, waarin naast verte
genwoordigers van Resoluut 3 leden van het hoofdbestuur van 0'66 
zitting zullen hebben, te weten voorzitter, vice voorzitter en secre
taris politiek. Het doel is te komen tot verdergaande afspraken in de 
richtins van een samengaan van Resoluut en 0'66; op korte termijn 
moet daarbij de voorbereiding van onze deelname aan de komende 
Tweede Kamerverkiezingen prioriteit krijgen. Elders in deze Demo
craat zult U een voorstel van het hoofdbestuur vinden waarin de 
ALV besluit dispensatie te verlenen voor Art. 97.4 van het Huishou
delijk Reglement. De bedoeling hiervan is de optie open te houden 
-door haar mogelijk te maken- dat leden van Resoluut op D'66 
verkiezingslijsten geplaatst kunnen worden. 

Amsterdam, 15 oktober 1976 
C. Mertens 

Secretaris Politiek van het Hoofdbestuur 
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De Algemene Ledenvergadering van D'66, 
bijeen in Utrecht op 6 november 1976, gelezen 
en gehoord het verslag van het hoofdbestuur 
betreffende de samenwerking met Resoluut, 
draagt het hoofdbestuur op het in deze gevoer
de beleid voort te zetten. 

OVERZICHT 
VAN NOODZAKELIJKE DISPENSA TIESVAN 
OF WIJZIGINGEN IN ARTIKELEN VAN HET 
HUISHOUDELIJK REGLEMENTVAN D'66. 

Inleiding: 

De relatief geringe omvang van de politieke partij Democraten '66, 
de bijzondere situatie, ontstaan door de te nemen beslissing over al 
of niet voortgaan, alsmede de gevolgen van een eventuele samenwer
kingsvorm met Resoluut (groep De Zeeuw) maken het noodzakelijk 
enkele artikelen uit het H.R. onder de loupe te nemen. Het H.R. 
gaat nl. uit van een grote, regionaal gespreide, goed functionerende 
partij-organisatie en die hebben we nu niet. 
Het H.R. stelt met het oog op kandidaatstelling (terecht) eisen aan 
sluitingstermijnen en die vielen vóór dit congres (zie elders in deze 
Democraat) én aan de duur van het lidmaatschap en dat valt niet te 
rijmen met een samengaan met Resoluut. 

De landelijke verkiezingscommissie (LVC) stelt daarom enige dis
pensaties en aanpassingen voor, m.a.w. slechts daar waar dat strikt 
onvermijdelijk is. 
Tenslotte: de dispensatie geldt slechts t/m 25 mei 1977! 
Bovendien meent zij met haar voorgestelde aanpassingen steeds te 
handelen in de geest van het H.R. 

En detail: 

art. 97-4 a: duur van het lidmaatschap. 
Ie De L VC stelt vóór dit artikel ook van toepassing te verklaren op 
hen die op de datum van aanmelding ten minste 6 maanden lid van 
Resoluut zijn. 
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2e De L VC stelt voor dispensatie te verlenen aan hen die al hun 
achterstallige contributie over 1975 en '76 hebben voldaan en als 
zodanig kunnen worden beschouwd lid te zijn gebleven. 

art. 98: kieskringen; regionale voor-verkiezingen; regionale verkie
zingscommissies. 
De L VC stelt voor geen kieskringgroepen te vormen, géén regionale 
voor-verkiezingen te houden, geen regionale verkiezingscommissies 
te benoemen, omdat de organisatie hiervoor niet beschikbaar is. Zij 
vraagt de AL V derhalve dispensatie van de leden I, 2 en 3 van dit 
artikel. 
Mocht een goeddraaiende regio hierop tóch staan, dan stelt de L VC 
voor de resultaten geen landelijke bekendheid te geven met het oog 
op onevenwichtige informatie. 

presentatie (lid 4) -gezien het bovenstaande vervallen ook de 
vereiste presentatievergaderingen. De L VC meent in de geest van 
het H.R. te handelen door drie landelijke presentatievergaderingen 
te beleggen, t.w. een noord- midden- en zuidpresentatie. 
De leden 6, 7 en 8 worden eveneens voor de duur van deze 
kandidaatsstellingstermijn buiten werking gesteld. 

art. 98-8 en 99-3: volgorde. 
Ingevolge art. 98.8 wordt direct door een landelijke poststemming de 
landelijke volgorde bepaald. Kandidaten die daarbij géén voorkeur 
behalen (ex aequo) worden niet op de voorlopige lijst geplaatst, 
aangezien elke daarvoor gekozen volgorde (alfabetisch, etc.) wille
keur zou zijn. De AL V kan deze volgorde evt. door stemming 
bepalen. (afwijking/dispensatie van art. 99-3). 

art. HIO: regionale staarten komen niet voor. 

WimDik 

De Algemene Ledenvergadering, bijeen te Utrecht op 6 november 1976, 
kennis genomen hebbend van het besluit van het hoofdbestuur de termijn van 
kandidaatstelling te doen sluiten op 23 november 1976 en van zijn argumenten 
biervooor te weten: 
-een zodanige aanmeldingstermijn, dat mogelijke kandidaten zich een beeld over de 

inhoudelijke besluiten van het Congres kunnen vormen, 
~e eventuele samenwerking met "Resoluut", 
besluit het hoofdbestuur dis}1ensatie te verlenen van artikel 97.4 van het huishoudelijk 
reglement, en gaat over tot de orde van de dag. 
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NAAR EEN NIEUWE P ARTIJ·ORGANISA TIE? 

Elders in deze Congresdemocraat treft u een HB-resolutie aan, 
waarin de ALV het HB opdraagt de eerste ALV na de verkiezingen 
voorstellen voor te leggen voor een nieuwe partijorganisatie. Hoewel 
de aandacht van de partij zich in de komende maanden natuurlijk 
bijna uitsluitend op de verkiezingscampagne zal richten (aangeno
men dat D'66 aan de verkiezingen zal deelnemen), is het HB van 
mening dat wij onze gedachten ook moeten laten gaan over de 
periode nà de verkiezingen. 
De partijorganisatie is van ouds één van de grootste bronnen v~n 
ergernis binnen de partij. De klachten zijn legio: de congressen ZIJn 
chaotisch, een klein kliekje aan de top regelt alles, de organisatie aan 
de basis in regio's en afdelingen is onoverzichtelijk, er is een groot 
gebrek aan inspirerende contacten, enz. enz. 
In de volgende alinea's zal ik enige suggesties doen hoe aan deze 
bezwaren tegemoet gekomen kan worden. Het HB heeft hierove~ 
nog geen standpunt geformuleerd en ik schrijf dit dus geheel op 
persoonlijke titel. Het zijn slechts suggesties, die bij de gedachten
vorming over dit onderwerp betrokken kunnen worden. 
Het centrale probleem lijkt mij het gebrekkige contact tussen het 
HB en de leden. Hierdoor werkt he~ HB in een vacuum en kan het 
geen voeling houden met de leden, die daardoor ook niet betrokken 
worden bij de meningsvorming over landelijke zaken, zodat de 
discussies op de congressen verward zijn en men het gevoel krijgt 
door de top gemanipuleerd te worden. 
Een oplossing hiervoor zou gevonden kunnen worden in het tot 
leven roepen van de "adviesraad" waarin het Huishoudelijk Regle
ment voorziet, maar die nooit van de grond is gekomen. Deze 
adviesraad is een bijeenkomst van regionaal gekozen leden, die 
adviserende uitspraken kan doen over vraagstukken van landelijke 
politieke en organisatorische aard. Daarnaast kan hij het hoofdbe
stuur op dragen een ALV bijeen te roepen. De raad telt 50 leden, d1e 
voor één jaar verkozen zijn. Hij komt minstens vier maal per jaar 
bijeen. 
Het belang van deze raad ligt er dus in dat hij een klankbord en 
adviesorgaan voor het HB en de kamerfracties kan zijn. Het lijkt mij 
niet wenselijk om hem grotere bevoegdheden te geven. Als de raad 
bijvoorbeeld ook opdrachten aan het HB kan geven, wijzigingen in 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kan aanbrengen, 
politieke besluiten kan nemen, enz. zullen er conflicten met de AL V 
gaan ontstaan, die immers dezelfde bevoegdheden heeft. In een 
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dergelijke connietsituatie zal de raad die juist bedoeld is als 
vertegenwoordiging van de leden. tegenover de ledenvergadering 
komen te staan en verworden tot een onderdeel van de partijtop. 
Het belangrijkste voor het goed functioneren van de adviesraad lijkt 
mij dat hij algemeen geaccepteerd wordt als een essentieel onderdeel 
van de partijorganisatie. De kamerfracties en het HB moeten er een 
gewoonte van maken bij belangrijke politieke en organisatorische 
zaken de adviesraad te raadplegen en de leden van de raad moeten 
regelmatig overleg plegen met hun achterban, zodat deze betrokken 
raakt bij de meningsvorming over landelijke zaken. 
Wat betreft de organisatie van de partij aan de basis lijkt mij dat wij 
af moeten van de onduidelijke en arbeidsverspillende opbouw in 
zoveel afdelingen en regio's, waarbij het van de laatste niet duidelijk 
is of zij nu samen moeten vallen met een provincie of niet. 
Vooruitlopend op de wet op de bestuurlijke herindeling zou overge
gaan kunnen worden tot de instelling van 20 tot 25 gewesten. die de 
afdelingen en regio's moeten vervangen. Een gewest zou zowel een 
huidige provincie (bijv. Friesland) als een grote stad (bijv. Den 
Haag) kunnen omvatten. Zo een gewest naar het oordeel van zijn 
leden te groot wordt zouden er onderafdelingen ingesteld kunnen 
worden. Het gewest blijft echter de organisatorische eenheid voor de 
landelijke partijorganisatie. De leden van de adviesraad zouden door 
de gewesten verkozen moeten worden. 
Het HB zou in deze nieuwe opzet van samenstelling kunnen 
veranderen, aangezien er in de huidige opzet een aantal HB-leden 
zijn, die door de regio's zijn verkozen. Deze vallen nu weg, terwijl bij 
een goed functioneren van de adviesraad een directe vertegenwoor
diging van de gewesten in het HB nauwelijks nodig is. Het 
ledenaantal van het HB zou zodoende terug gebracht kunnen 
worden (bijvoorbeeld tot 11 ). Dit komt in wezen neer op de situatie 
zoals die het laatste jaar is gegroeid en die wat betreft innerlijke 
samenhang en efficiency van het HB goed heeft gefunctioneerd. 
Wat betreft de taakverdeling lijkt het mij gewenst één lid speciaal te 
belasten met de contacten met de gewesten en de ledenraad, zodat 
de secretaris organisatie zich weer kan beperken tot zijn eigenlijke 
werk: de organisatie van de partij op landelijk niveau. 
Tenslotte lijkt het mij nuttig in de nieuwe organisatie meer aandacht 
te besteden aan kadervorming, via studiedagen e.d. Een lid van het 
HB zou met de verantwoordelijkheid hiervoor belast kunnen worden. 

Herman Schaper 
secretaris organisatie 

De Algemene Ledenvergadering, bijeen te Utrecht op 6 november 1976, 
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van oordeel, dat de partijorganisatie van D'66 in een nieuwe vorm· gegoten moet 
worden, 
besluit het hoofdbestuur op te dragen hierover op de eerste Algemene Ledenvergade
ring na de Tweede Kamerverkiezingen voorstellen te doen, en gaat over tot de orde 
van de dag. 



9.30 uur 

12.00 uur 

13.00 uur 

17.00 uur 

I. opening 

HERZIENE CONCEPTAGENDA 
voor de Algemene Ledenvergadering van D'66 
op zaterdag 6 november 1976 in Tivoli te Utrecht 

De toegangsprijs bedraagt f. 7,50 

benoeming notulen- en stemcommissie 
goedkeuring congresreglement 
vaststelling agenda 

2. financiën: verslag van de penningmeester 
goedkeuring jaarrekening 1975 + décharge van de penningmeester; verslag van de 
financiële commissie 
goedkeuring van de begroting 1977 + vaststelling contributie 

3. toespraak partijvoorzitter Jan ten Brink 

4. discussie over het nieuwe programma van D'66 

5. lunch; gelegenheid tot kennismaking met de reeds aangemelde kandidaten voor de 
Tweede Kamer en de nieuwe kandidaten voor het Dagelijks Bestuur 

6. discussie en stemming over de resoluties en amendementen van het hoofdbestuur 

7. voorstellen tot wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement: 
discussie en stemming 

8. stemmingen over de vervulling van de vacatures in: 
-de geschillen-commissie 
-de rapportage-commissie 
-het dagelijks bestuur 
-verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter het bestuur van de SWB D'66 

9. bekendmaking van de plannen voor de verkiezingscampagne 

I 0. toespraak van de nieuwe partijvoorzitter 

11. sluiting 

Vacature Secretaris Organisatie 

De secretaris organisatie, Herman Schaper, zal op het 6 november congres aftreden 
en zich niet herkiesbaar stellen. 

Het HB roept kandidaten op voor deze functie. Zij kunnen zich tot 4 november opgeven 
bij het congressecretariaat: POSTBUS 1966 AMSTERDAM. 
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De vrouw en de werkgelegenheid 
door Harriet Freezer 

Wie bij het woord: werkgelegenheid.- alleen denkt aan het pro
bleem om werklozen weer aan het werk te helpen, denkt niet ver 
genoeg. 
Er kan niet gerekend worden op een vermeerdering van het aantal 
arbeidsplaatsen in de productiesector (de agrarische bedrijven, 
industrie en handel) omdat er door mechanisatie en automatisering 
steeds minder werk zal komen. Al vóór de economische teruggang 
was er sprake van werktijdbekorting en vierdaagse werkweek. 
En die werkgelegenheitl zal terug blijven lopen. 

Maar daar komt nog een nieuwe factor bij: de emancipatie van de 
vrouw. Er heeft zich de laatste tientallen jaren een revolutie 
voltrokken, waarin de vrouw het grootste deel van haar taak 
ontnomen werd. 
Een gezinnetje met gemiddeld anderhalf kind en een gemechani
seerde huishouding biedt de vrouw geen volledige dagtaak meer, 
zeker niet als de kinderen eenmaal de schoolleeftijd hebben bereikt. 
Er wordt op steeds jeugdiger leeftijd getrouwd; meestal is de vrouw 
op haár 27ste jaar uitgebaard, ais ze 33 is zijn de kinderen naar school 
en op haar 45ste trekken die kinderen weg, zodat haar taak nog 
verder wegvalt. 

De gevolgen, hoe kan het anders, zijn: grote ontevredenheid, 
psychosomatische klachten, groeiend gebruik van zenuwstillende 
middelen en alcohol, vlucht in romantische "damesromans", spelen 
in loterijen en met gokautomaten en een toenemende behoefte aan 
een zinnig leven door zinnige arbeid bij honderdduizenden vrouwen. 
(Zie: Aanzet voor een vijfjarenplan. Emancipatiekommissie 17 maart 
'76) Datzelfde geldt voor de alleenstaande vrouwen, die door de 
bijstand kunnen bestaan, maar daardoor ook van werk zijn uitge
sloten. 

Het aantal echts-cheidingen groeit nog steeds (nu al één op vijf 
huwelijken) en het aantal alleenstaande vrouwen neemt snel toe. 
Alleen aan gescheidln vrouwen betaalt het rijk zo'n 500 miljoen 
jaarlijks. (Cijfers G.P. Hoefnagels.) 
Hieruit volgt dat het steeds onmogelijker wordt om de vrouw buiten 
de arbeidsmarkt te houden en naar huis terug te wijzen. 
Wie uitgaat van gelijkheid en gelijkwaardigheid van-, en gelijke 
rechten voor alle burgers kan onmogelijk vrouwen als groep het 
recht op arbeid ontzeggen. 

Een andere zaak is dat de krappe arbeidsmarkt geen werk biedt. Om 
dat op te lossen zal de werkgelegenheid op andere gebieden 
uitgebreid moeten worden, en zal bovendien een herverdeling van 
alle arbeid nodig zijn. 
Er is maar één sector waarin die uitbreiding gezocht kan worden, dat 
is in de sociale en dienstverlenende sector waar altijd veel mensen 
nodig zijn, vooral praktijkmensen. 
Veel van dat werk wordt of slecht betaald of door onbetaalde 
vrijwilligers opgeknapt, zo goed en zo kwaad als het gaat. Dit geldt 
voor hulp bij bejaardenzi~kenhuizen, jeugd- en buurthuizen, wets
winkels, schoolbesturen, crêches en in gezinnen bij zieke- of 
overbelaste vrouwen, met jonge kinderen of gehandicapte huisge
noten. 

Nu bestaat er, jammer genoeg, een diepe kloof tussen werk in de 
dienstverlening en werk in de productieve sector. Het eerste wordt 
als "lager" beschouwd. Historisch gezien is dat begrijpelijk, het was 
altijd de taak van slaven en personeel. Nu is het de vrouwen 
toegevallen, maar het is statusverlagend gebleven. Het werk krijgt 
hoogstens sentimentele erkenning (Heilig Moederschap, Onmisbare 
Hulp) maar geen man wil haar "Hoge/Onmisbare" werk doen. 
Mensen schamen zich nog altijd meer als ze een woord fout 
uitspreken, dan als ze geen ei kunnen bakken en geen baby kunnen 
verschonen. Integendeel het is voor veel mensen nog steeds een 
distinctie om twee voorname linkerhanden te bezitten en dus 
bediening nodig te hebben. 
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0'66 meent dat die kloof betreurenswaardig is. en dat alle werk als 
gelijkwaardig beschouwd moet worden. en ook gelijkelijk verdeeld 
moet zijn tussen mannen en vrouwen. 
Daartoe zal de mentaliteit in het onderwijs omgeschakeld moeten 
worden. Nog is het zo dat uit de basisscholen twee automatisch 
gescheiden onderwijsstromen te voorschijn komen: meisjes naar 
huishoud- en nijverheidsonderwijs, jongens naar technisch en eco
nomisch onderwijs. Er zal heel wat moeten veranderen eer beroeps
keuze onafhankelijk van .het geslacht zal zijn, en vooral aanleg en 
geaardheid bepalend zullen·zijn voor het vak dat gekozen wordt. 
De herverdeling van alle werkgelegenheid zal waarschijnlijk leiden 
tot meer parttime werk, kortere werkdagen, vroegere pensionering 
en kleinere inkomens per arbeidsplaats, waar tegenover staat: meer 
vrije tijd voor hobbies, sport en het familieleven van man en vrouw. 
Voor de man betekent het een emancipatie (= bevrijding) als niet 
meer de volle last van het gezinsinkomen uitsluitend op zijn 
schouders zal drukken. 
Als eventueel middel om de kloof tussen de verschillende werkge
bieden te overbruggen denkt D'66 aan een andere voorwaarde om 
studenten tot hoger onderwijs toe te laten. Nu gebeurt dat door 
simpele inschrijving of loting. Het zou goed zijn om dat privilege te 
laten verdienen. Wie een zekere mate van nuttig maatschappelijk 
werk heeft verricht zou dan voorrang krijgen. 
Door zijn practische ervaring zou de student beter gemotiveerd zijn. 
en zekerder van zijn studiekeuze, zodat het veranderen van studie. 
dat nu zo zwaar op de schatkist drukt, minder voor zal komen, en het 
afstuderen sneller kan gaan. 

Beste vrienden, dames en heren, 
In mei 1977, de maand van de verkiezingen, zal het zes jaar geleden 
zijn dat ik in de Tweede kamer kwam. Na ruim twee jaar werd ik 
fractievoorzitter, ongewild, door de omstandigheden gedwongen. 
Het congres van D'66 heeft me nooit laten voelen dat ik niet door de 
partij als politiek leider was gekozen. Integendeel, de congressen 
hebben me altijd met grote hartelijkheid behandeld, het zijn de 
congressen geweest waaruit ik zelfvertrouwen en plezier kon putten. 
Een maand na de wisseling van het fractievoorzitterschap werd ik 
geconfronteerd met de verkiezingsuitslag van Zaanstad, gevolgd 
door de actie van een paar Rotterdammers, die nu namens de PvdA 
de stad helpen besturen. Een half jaar later volgden de Statenverkie
zingen, met het bekende gev~lg voor onze uitstekende Statenfracties. 
Ik ben er niet in geslaagd het tij te keren. 
Verlies werkt desintegrerend en de jaren die volgden waren, met en 
in de Tweede Kamerfractie, dan ook niet gemakkelijk. Ik ben er van 
uitgegaan dat het mijn eerste verantwoordelijkheid was om te 
proberen er voor te zorgen dat de fractie naar eer en geweten zijn 
werk zou blijven doen, binnen het kader van programma, regeer
akkoord en positie ten opzichte van het kabinet, waarop partij en 
fractie zich hadden vastgelegd. Ik meen dat de fractie die taak 
-zeker gezien de omstandigheden- redelijk heeft vervuld. 
Nu zijn er over zeven maanden verkiezingen. Een nieuwe D'66-
Tweede Kamerfractie zal waarschijnlijk geen grote machtsfactor 
vormen, maar krijgt wel de taak om, ongebonden nu, met veel meer 
bewegingsvrijheid dan de huidige fractie, het post-socialistische 
liberalisme, of de vrijzinnige democratie zo u wilt, opnieuw op te 
bouwen. 
Ik heb er lang en grondig over nagedacht of ik me kandidaat zou 
stellen voor het lijsttrekkerschap. Met grote moeite, maar wel met 
overtuiging, heb ik besloten dat niet te doen. De doorslaggevende 
overweging daarbij is geweest dat ik na de jaren die in mei '77 achter 
ons zullen liggen, een periode waarin het wegvallen van het contact 
tussen 'basis' en fractie een sterke aanslag heeft gedaan op mijn 
motivatie, tijd nodig heb om mijn gedachten te ordenen en mijn 
motivatie op het vroegere peil terug te brengen. Zonder zo'n periode 
van afstand nemen acht ik mij niet in staat om vier jaar lang de 
inspiratie en overtuigingskracht op te brengen die nodig zijn om die 
nieuwe fractie de vlam te laten zijn van waaruit een groot vuur zal 
ontbranden. 
Ik weet dat ik met deze beslissing velen van u teleurstel. Enerzijds 
ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat daaruit blijkt, anderzijds 
maakte dat de beslissing de moeilijkste die ik ooit heb moeten 
nemen. Jan Terlouw 



ALGEMENE POLITIEKE EN FINANCitLE 
BESCHOUWINGEN OVER DE RIJKSBEGROTING 
VOOR HET DIENSTJAAR 1977 

Bijdrage dr. J.C. Terlouw (0'66) 12 oktober 1976 

Inleiding 

Algemene beschouwingen dienen er voor om het kabinetsbeleid in 
algemene, brede zin te beoordelen. In dit jaar betekent dat een 
beoordeling van de kabinetsplannen voor 1977, maar ook een 
beoordeling van vier jaar beleid- drie voltooid, één begroot-, een 
toetsing van 'wat is bereikt' aan de doelstellingen, de vraag of de 
samenleving met dit beleid slecht, redelijk, goed of het best gediend 
was. 
Wat is politiek? Het geheel van maatregelen waarmee men een land, 
(gewest, 'stad) bestuurt, zegt het woordenboek. Dit zou de indruk 
kunnen wekken dat politiek alleen is het bestuurlijk apparaat 
met het controlerend orgaan, Regering en parlement. Maar zo wordt 
de betekenis van politiek niet beleefd door de mensen. 
Politiek is macht en machtsstrijd. Het cement van de samenleving, 
het chaos-voorkómende, het ordenende, is macht. Een aanzienlijk 
deel van die macht is politieke macht. 
Daarom behoort een Regering, behoren politieke partijen die alleen 
willen weten van macht als die democratisch gekozen en gecontro
leerd is, zich voortdurend af te vragen wat er gaande is, niet alleen in 
het bestuurlijk apparaat, maar ook. of vooral, in de hele samenleving. 
De Tweede Kamer is geen school voor wijsbegeerte, noch een kerk, 
al is het verschil niet altijd duidelijk. Ik zal mijn best doen deze 
waarheid in de gaten te houden als ik probeer iets te gaan zeggen 
over wat er in de samenleving aan de hand is. 

Wordt Nederland conservatiever? 

Onlangs is verschenen het rapport 1975 van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. In algemene zin is uit dat rapport de conclusie getrokken 
dat Nederland conservatiever is geworden in de periode na 1970. Die 
kwalificatie lijkt me juist voor zover het gaat over een verminderde 
tolerantie tegenover mensen van een ander ras of waar het gaat over 
de nog steeds aanwezige neiging tot stigmatisering, negatieve beoor
deling, van de werkloze. 
Maar lang niet in alle opzichten kan men de toegenomen onlust- en 
angstgevoelens afdoen met vernieuwd conservatisme. De Nederlan
der blijkt bij voorbeeld helemaal niet zo ontevreden over zijn 
inkomen. Het is het welzijn, nu en vooral in de toekomst, dat hem 
zorgen baart. 
In 1966 had de ontevredenheid over de samenleving tot gevolg een 
sterke vernieuwingsgezindheid. Opmerkelijk is dat, volgens het 
rapport, de ontevredenen nu, weinig neiging vertonen tot vernieu
wing. We kunnen dat gemakshalve conservatisme noemen, maar het 
zou ook geen luxe zijn om na te gaan of de sterk vernieuwende 
partijen -'-waarbij ik D'66 graag als eerste noem - wel steeds 
voldoende hebben bekeken welke vernieuwingen werkelijke verbete
ringen waren. Het is immers al te gemakkelijk om degenen die niet 
in extase worden gebracht door vernieuwingen die je zelf voor 
verbeteringen houdt, maar dat nog niet hebben bewezen te zijn, voor 
conservatief uit te maken. 
Overigens, het staat voor mij vast dat de hoofdpunten van vernieuwing 
van D '66, namelijk maatschappelijke democratisering en bescher
ming van natuur en milieu, het welzijn van de mensen wel degelijk 
hebben verhoogd en dat dit ook zo is ervaren. 

Onzekerheid niet over het materiële welzijn 

De malaise, het gevoel van onzekerheid en ongerustheid voor de 
toekomst, zit 'm niet in het materiële vlak. De westerse mens lijdt aan 
afstomping, aan automatisering, aan vervreemding van zichzelf, van 
zijn medemensen en van de natuur. 
In dit proces, zegt Erich Fromm, heeft de mens zichzelf veranderd in 
een ding, het leven is ondergeschikt geworden aan het bezit, 'het zijn' 
wordt overheerst door 'het hebben'. Terwijl de wortels van de 
westerse cultuur, zowel grieks als hebreeuws, de vervolmaking van de 
mens tot doel van het leven maakten, houdt de moderne mens zich 
bezig met de vervolmaking van de dingen en met de kennis om deze te 
vervaardigen. 
Het lijkt er op dat ten lange leste de westerse mens begint in te zien, 
of liever aan te voelen, dat zijn monomane hang naar bezit, naar 
produktie en consumptie, een werkelijke rijping tot volwaardig mens
zijn, een werkelijke aanvaarding van het leven, in de weg staan. Nu 
het aantal mensen dat alle materiële goederen bezit toeneemt, staan 
ook steeds meer mensen met lege handen. Diezelfde mensen. Ze 
staan te meer met lege handen, omdat datgene wat de westerse 
cultuur aan niet-materiële waarden bezat voor een groot deel is 
losgeslagen. 

- De machtswillekeur van hoogleraren is ingeperkt; maar ook de 
zo positieve eerbied voor de brillanle leermeester is daarmee 
verdwenen. 

- De frustrerende druk van de gemeenschap om totaal ontwortelde 
huwelijken toch in stand te houden, is weg; maar ook verkom
meren steeds meer kinderen in het niemandsland tussen twee 
ouders die het gevecht om vrede wat al te gemakkelijk opgaven. 
De kerken kunnen de mensen niet meer klein houden, waaraan 
zij zich vroeger nogal eens schuldig maakten; maar zij die God 
dood verklaarden hebben verzuimd de ontredderde gelovigen 
een andere 'zin van het leven' voor te houden. 

Technocratie en bureaucratie in de plaats van menselijke 
contacten 

Terwijl de materiële voorzieningen toenamen, is er in het veld van de 
niet-materiële waarden veel gekapt en weinig geplant. Onderwijs, 
zegt u, is verreweg de grootste begrotingspost. Dat is zo, maar het 
overgrote deel van ons onderwijs is materieel gericht. Dit kabinet 
heeft zoveel gedaan aan de sociaal-culturele sector, kan men 
tegenwerpen. Zeker, maar de sociaal-culturele sector ontwikkelt 
zich in hoofdzaak volgens maatstaven die zijn ontleend aan de 
produktiesector, in plaats van omgekeerd. 
Wie vroeger om een kopje melk verlegen zat ging het lenen bij de 
buurvrouw. De techniek heeft in die situatie verandering (en verbetering) 
gebracht. We hebben nu een koelkast. Maar hiermee is ook een brokje 
menselijk contact verloren gegaan en daar is niets voor in de plaats 
gekomen. Dat hebben we verzuimd te doen. 
Iemand wiens kind vroeger ziekteverschijnselen vertoonde liep in zijn 
ongerustheid naar de buren om raad, of om van zijn telefoon gebruik te 
maken. Nu heeft hij zelf telefoon en binnen tien minuten staat de 
ambulance voor de deur. Dat is natuurlijk een grote verbetering en ik zou 
het niet graag missen. maar er is ook iets door weggevallen. We hebben 
verzuimd dat weggevallene opnieuw in te vullen. 
We hebben elkaar niet meer nodig. Machines en organisaties, perfec~er 
dan mensen, hebben de taken overgenomen. en we hebben niets gezocht 
om de kilte die daardoor ontstaat te verjagen. Dat hebben we verzuimd. 
Technocratie en bureaucratie hebben de plaats ingenomen van contacten 
tussen mensen onderling en tussen mens en cultuur. Beter, efficiënter, 
goedkoper. We willen ze niet meer missen. Maar we zullen moeten leren 
er mee te leven, we zullen moeten eisen dat technocratie en bureaucratie 
ondergeschikt zijn aan de mens. Het gaat om de mens, niet om de 
machine, niet om het systeem. 

Leven met onze verworvenheden 

Al 500 jaar voor Christus sprak Zarathustra: 'Uw v~uchten zijn wel 
rijp, maar gij zijt niet rijp voor uwe vruchten'. Inderdaad, de 
straaljager, de maanraket, de computer, het sociale stelsel, het zijn 
rijpe vruchten, prachtige produkten van het menselijk kunnen. 
Helaas, wij zelf blijken niet rijp om er mee te kunnen leven, wij zijn 
niet rijp voor onze rijpe vruchten. We kunnen niet leven met onze 
verworvenheden. Is het dan verwonderlijk dat het Sociaal Culturele 
rapport moet constateren dat de mensen -ondanks de gestegen 
welvaart- ontevredener, ongelukkiger en banger worden? 
Wij leven in een wereld van machines en dat is beangstigend, als niet 
op ieder moment duidelijk is dat de machine ondergeschikt is aan de 
mens, een dienaar, een hulpmiddel. En hoe onduidelijk is dat als we 
corresponderen met computers of als cruise missiles zelfstandig hun 
weg vinden naar een vijandelijk doel. M"ens en machine zijn 
tegenstrijdige begrippen, en toch doen wij er alles aan, via con
sumptiedwang, via groeivoeten, macro-economische verkenningen, 
prioriteitstellingen, zelfs via ons onderwijs, om ze te verzoenen. 
Suzuki zei in 1960, sprekend over het Zen-boeddhisme: 
'De persoon impliceert individualiteit, persoonlijke verantwoorde
lijkheid, terwijl de machine het prodqkt is van verstandelijkheid, 
abstractie, veralgemenisering, totalisering, groepsleven. 
Objectief of intellectueel gesproken of vanuit de georienteerdheid op de 
machine, heeft persoonlijke verantwoordelijkheid geen betekenis. 
Verantwoordelijkheid is logischerwijze verbonden met vrijheid en in 
de logica bestaat geen vrijheid, want alles wordt beheerst door 
strenge logische regels'. 
Misschien hebben we de mensen te lichtvaardig van hun verant
woordelijkheden ontheven, verantwoordelijkheid voor zichzelf en 
voor anderen. We kunnen niet leven met onze verworvenheden, niet 
met de eKplosiemotor, ook niet met het sluitende stelsel van sociale 
voorzieningen. Ik kom daar nog op terug. 
Als de mensen onzeker zijn, en bang voor de toekomst, dan komt dat 
niet omdat ze bang zijn dat de materiële voorzieningen gaan 
haperen, dat de welvaart niet meer zal groeien, maar omdat wij 
proberen mens en machine met elkaar te verzoenen, 
omdat we niet aan de mens bouwen, maar aan de technocratie, 
omdat we vervreemden van elkaar en van de natuur en daardoor van 
onszelf, 
omdat we menen dat onze persoonlijke moeilijkheden kunnen 
worden opgelost door de bureaucratie, 
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omdat we ons richten niot op wat we zijn, maar op wat we hebben, 
omdat we schaalvergroting toepassen tot we begin noch einde 
kunnen zien en knielen voor deze gouden gigant. 

Groei of geen groei is achterhaald 

Wellicht denkt u dat ik een antt-groeiverhaal aan het houden ben. 
In het geheel niet. 
Ik probeer alleen te begrijpen waarom de mensen dan zgn. weer 
conservatiever worden en wat het antwoord van de politiek moet 
zijn. 
De vraag 'groei of geen groei' is achterhaald door de veranderde 
situatie in de wereld. De vraag voor Nederland luidt nu veelec:r of we 
a. voldoende vernieuwing kunnen realiseren om een behoorlijk 

welvaartsniveau te handhaven, en 
b. of die welvaart werkelijk welzijn zal kunnen voortbrengen. 
Voorthollen als een blind paard is onzin, terugdeinzen naar de 
middeleeuwen evenzeer. 

De sociaal-culturele en de industriële sector 

De fractie van D'66 is van mening dat vooruitgang, in de zin van 
toenemend geweld, massificatie, schaalvergroting, ontmenselijking, 
overname van alle arbeid door machines, funest is. Anderzijds is het 
gevaarlijke onzin om het produktieapparaat weg te trappen, of de 
ondernemers de schuld te geven van de vervreemding. Het is de hele 
westerse cultuur die een zo grote nadruk heeft gelegd op het 
'hebben', en die cultuur in z'n geheel wankelt nu door de gevolgen er 
van. 
De oplossing is niet niks meer te doen, of minder te doen, de 
oplossing moet worden gevonden door het ànders te doen, door 
prioriteiten te verleggen. Leidraad daarbij kan zijn dat met maatrege
len geen systemen gediend moeten worden, technocratische, noch 
bureaucratische, noch politieke systemen, maar mensen. Het geluk 
van die mensen wordt bepaald door de mate waarin ze a) creatief 
zijn, b) contact met elkaar hebben en c) contact hebben met de 
natuur en de cultuur. Het welvaartsniveau is daarvoor alleen 
instrumenteel, het is geen doel in zichzelf. 
Dat wil zeggen dat het hoofddoel van het politiek handelen moet zijn 
de sociaal-culturele sector te versterken, maatregelen te nemen in de 
sociaal-culturele sector, waardoor mensen hun creativiteit kunnen 
ontplooien en hun contacten met elkaar en met het bestaande 
kunnen verdiepen. De motor die dit moet voortbrengen blijft de 
industriële bedrijvigheid, die vernieuwd en versterkt mot worden, 
aangepast aan nieuwe omstandigheden, nieuwe eisen, nieuwe rand
voorwaarden. Beide sectoren, de sociaal-culturele en de industriële, 
bestaan naast elkaar en kunnen bestaan door middel van elkaar. De 
overheid moet een actief beleid voeren ten aanzien van een 
hoogwaardige industrie. De industrie maakt verbetering en uitbouw 
van de sociaal-culturele sector mogelijk. De sociaal-culturele sector 
vermenselijkt de industrie. 

De 1%-norm 

Ik zal nu proberen een aantal beleidsdaden en beleidsvo9rnemens 
van de Regering te toetsen aan de uitgangspunten die ik heb 
geschetst. 
De Regering beperkt de groei van de collectieve uitgaven tot I% van 
het nationale inkomen per jaar. Verder wil de Regering de rende
menten in het bedrijfsleven verbeteren. 
Op zichzelf is voor die rendementsverbetering een beperking van de 
groei van de collectieve uitgaven niet strikt nodig. Ook als aankopen 
en investeringen via de overheid lopen kunnen rendementen van het 
particuliere bedrijfsleven worden verbeterd. Bovendien zou de 
overheid maatschappelijk nuttige dingen kunnen doen, heel wat 
nuttiger dan verhoging van de particuliere consumptie. 
Toch zijn we het eens met beperking van de groei van de collectieve 
uitgaven. De reden is niet alleen dat verdere stijging van de 
belastingdruk onherroepelijk een stimulans wordt voor de ontwikke
ling van een ingenieus afwentelingssysteem. Ook is een belangrijke 
reden dat we de bureaucratie vrezen die hand in hand gaat met het 
overheidsbudget, dat we het gigantisme vrezen van het overheids
apparaat, de complexiteit, de onoverzichtelijkheid van het systeem, 
waarin de individuele mens de weg niet vindt en neurotisch wordt 
van de lokettenangst. Het is de machtsconcentratie die we vrezen, 
macht moet gespreid worden. 
De Regering wil de rendementen herstellen door een · (zij het 
bescheiden) groei van de particuliere consumptie. Dat spreekt ons 
weinig aan. 
De groei van het nationaal inkomen kan worden gebruikt voor 
a) rendementsherstel, b) collectieve uitgaven, c) uitgaven in de sfeer 
van milieu- en arbeidsomstandigheden verbeterende maatregelen in 
de bedrijven end) particuliere consumptie. 
Aan dit laatste is, gemiddeld althans, het minst behoefte. Onze 
voorkeur heeft het om de rendementen te herstellen en voorts het de 
bedrijven mogelijk te maken, of af te dwingen, dat wat er verder aan 
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armslag is te gebruiken voor schoner produceren en consumeren en 
voor het verbeteren van arbeiqsomstandigheden: veiliger. menselij
ker, geen lopende bandwerk, een horizontaler arbeidsverdeling, 
indien verlangd een vervroegde pensionering (of een latere pensio
nering), creatiever. 

Werkgelegenheid 

De Regering stemt haar beleid af op de oplossing van het werkloos
heidsprobleem. Terecht. De vraag is of de Regering oplossingen 
vindt en of dat fundamentele verbeteringen zijn. 
Het gevoel nutteloos te zijn is vernietigend voor een mens. Dat 
gevoel heeft hij als hij ongewild werkloos is. hij kan het ook hebben 
als hij acht uur per dag zinloze arbeid verricht. 
Geregeld lees ik in de kranten dat men (vooral in het Westen van het 
land) nauwelijks vakmensen kan krijgen. Dat klopt met wat ik vorig 
jaar bij de algemene beschouwingen heb gezegd over een kort 
onderzoekje bij de gewestelijke arbeidsbureaus. Wie een vak kent 
hoeft niet werkloos te zijn. Ik wil niet pleiten voor een teruggaan 
naar de zuiver technische opleidingen van vroeger, zonder algemene 
vorming, maar als we terecht zijn gekomen in een situatie dat bij 
deze opleidingen het vakmanschap niet meer een belangrijke plaats 
inneemt, dan zijn we op de verkeerde weg. Want vakmanschap geeft 
plezier en voldoening; algemene vorming zonder vakmanschap is 
steriel, algemene vorming naast vakmanschap verruimt de blik. Zijn 
er eigenlijk nog jonge mensen die een gewelf kunnen metselen? 
Vakmanschap, ambachtelijk kunnen, schept niet alleen vreugde voor 
de man of vrouw zelf, het is ook onontbeerlijk voor de stadsvernieu
wing, die dreigt te stagneren omdat er geen vaklieden zijn. Daar 
moet iets aan gebeuren. Wij vinden het erg belangrijk, wij vinden het 
essentieel, dat mensen op hun eigen kleine schaal, naar eigen 
inzichten hun leven, hun woon- en leefpatroon kunnen inrichten. 

Niemand hoeft het te doen zonder inkomen, al is het leven met het 
minimumloon zeer sober. Het betekent dat geldstromen van enorme 
omvang hun weg vinden naar hen die om de een of andere reden niet 
werken. Onder hen zijn er velen die graag wél zouden werken. 
Tegelijkertijd is er werk in overvloed dat niet kan worden verricht, 
omdat er geen geld voor is; in de sociaal-culturele sector, bij de 
ouden van dagen, de hulpbehoevenden, de eenzamen, de ontwortel
den, in vervuilde natuurgebieden en noem maar op. 
Wat is dat voor bizarre situatie? 
Werkgelegenheid hoofdpunt van het Regeringsbeleid, de erkenning 
dat het fnuikend voor iemand is om geen zinvol werk te kunnen 
doen, enorme geldstromen, en talloze baantjes die open moeten 
blijven door geldgebrek. Zou er soms iets met het systeem aan de 
hand zijn? Denken we misschien toch meer aan de perfectie van het 
systeem dan aan de mens voor wie het is ontworpen? 

Wij zijn meer ziek 

Men spreekt van misbruik van de sociale wetten -een randver
schijnsel. Geen randverschijnsel is de toename van ziekten (niet 
ziekteverzuim), van onvrede met de situatie, van stijging van het 
gebruik van medicijnen. We hebben het allemaal beter, ja zeker. En 
we zijn meer ziek. We hebben eet) prachtig stelsel van sociale 
verzekeringen opgebouwd, en we zijn meer ziek. We hebben een 
peperdure organisatie voor de volksgezondheid, en we zijn meer 
ziek. We hebben uitgekookte diëten, kennis van voedingsleer, een 
pharmaceutische industrie, trimbanen en sportvelden, en we zijn 
meer ziek. We kunnen niet leven met onze verworvenheden, we zijn 
niet rijp voor onze rijpe vruchten, we worden er ziek van. 
Of de mens er tegen kan zijn verantwoordelijkheden tot een 
minimum terug te zien gebracht, of hij het de moeite waard vindt om 
in een ziekenhuis als nr. 316 zijn leven met een week verlengd te zien, 
of hij rijker wordt van nog een jaar langer onderwijs in iets wat het 
bestaande systeem weer een stap verder zal brengen, we hebben het 
ons niet afgevraagd. Misschien hebben we te ijverig aan de systemen 
gebouwd, we zijn vergeten te kijken of ze wel naar menselijke maat 
zijn gesneden- de mensen moeten maar in de systemen passen. 
De systeJTien zijn perfect, fei-lloos, sluitend, en in al hun volmaaktheid 
vaak belachelijk. Scholen, ziekenhuizen, tehuizen voor ouden van 
dagen, werven met voorbeeldige ijver cliënten om maar aan hun 
subsidies te komen. Toneelgezelschappen eindigen het seizoen met 
dure produkties om dezelfde reden. Allerlei gesubsidieerde instellin
gen zijn als de dood om geld over te houden, omdat anders het jaar 
daarop hun subsidies worden gekort. Mensen dienen systemen, 
systemen dienen computers, computers dienen de industrie, de in
dustrie dient het materialisme, waaronder de westerse cultuur gebukt 
gaat. 

De AAW 

Een concreet voorbeeld, dat tegelijkertijd een uitnodiging voor de 
Rgering inhoudt. 
Er zijn in ons land 700.000 à I miljoen gehandicapten. Vierhonderd-



duizend van hen zitten in een rolstoel. Wat zlen we hen eigenlijk 
weinig, gegeven dit grote getal. Blijkbaar zijn velen van hen netjes 
weggestopt. 
Deze gehandicapten zijn met ingang van vorige week afhankelijk 
geworden van de uitvoering van de AAW, de aanvullende wetgeving 
op de WAO en de AWBZ. 
Nu schijnt het zo te zijn dat de AAW complementair zal werken waar 
andere regelingen tekort schieten. maar dat nog zeer onduidelijk is 
óf en hoelang dit ook zal gelden ten aanzien van gezinsverzorging en 
huishoudelijke hulp, die wordt verstrekt door CRM. 
Toch is juist dit laatste essentieel voor de zelfstandigheid van 
gehandicapten en zelfstandigheid is een van de wezenlijkste verlan
gens van de gerijpte mens. Er is mij verteld dat veel gehandicapten 
zelfstandig zouden kunnen leven. zouden kunnen wonen in b.v. een 
zgn. zelfstandige bejaardenwoning voor gehandicapten. als ze maar 
hulp hadden juist buiten de normale werkuren, bij het opstaan en 
naar bed gaan. Is het waar dat juist voor dat soort hulp de AAW niet 
zal bijspringen, waardoor vele geestelijk volwassen en zelfstandige 
personen zullen zijn aangewezen op verpleeg- en verzorgingstehui
zen? En is het ook waar dat dat duurder is? Zo ja, dan schiet hier 
weer kennelijk het systeem te kort, want dan herkent het niet de 
individuele mens en wat werkelijk belangrijk voor hem is. 
Iets dergelijks geldt voor oudere mensen. Naar ik hoor zijn er 
huisartsen die mensen van boven de zeventig afraden om zich zelfs 
maar te laten inschrijven voor toekomstig verblijf in een tehuis voor 
ouden van dagen. Het regelmatig terugkerende telefoontje dat er nu 
plaats zou zijn maakt hen onzeker en, zeggen deze huisartsen, het is 
voor uw geestelijk en lichamelijk welzijn veel beter om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven, te midden van jongere en werkende 
mensen, met gevarieerde contacten, en met een taak en verant
woordelijkheid, ook al zijn die geringer dan vroeger. Ook hiervoor is 
gezinshulp nodig op incourante tijden. 

De industriële structuur 

Dit kabinet is niet een materialistisch kabinet, in de zin dat het geen 
oog zou hebben voor het belang van de sociaal-culturele sector. En 
het is onredelijk te zeggen dat deze Regering de ondernemers vette 
kluiven toewerpt vanuit verholen kapitalistische begeerten. De 
Regering slaagt er in aannemelijk te maken dat zij herstel van de 
produktiesector wenst om haar spreidingsdoelstellingen (inkomen, 
kennis, macht) mogelijk te maken. 
Wat ons teleurstelt is dat de Regering grijpt naar de oude middelen, 
alsof de problemen van een oude, al bekende soort zijn. Dat zijn ze 
niet, noch in de sociaal-culturele sector (waar eerder sprake is van 
een labiel evenwicht dan van sociale stabiliteit). noch in de indus
triële sector. 
De problemen zijn van structurele aard, zegt nu dan ook de 
miljoenennota, maar wat is de oplossing? Een structuurnota, modern 
geschreven, maar feitelijk alleen een andere verpakking van wat al 
plaatsvond. 
De oogergrens voor projekten die gebruik kunnen maken van het 
investeringsrekeningsysteem is gelegd op f 10 miljoen. Geen voorstel
len zijn gedaan voor concrete maatregelen voor het middelgrote en 
kleine bedrijf. 
Van het speerpuntenbeleid moet verwacht worden dat het zich zal 
richten op dezelfde grote technologieën die ook vroeger al werden 
gesteund: nucleaire technologie (natriumkoelsystemen voor SNR, 
reactorvaten). vliegtuigindustrie, satellieten. Teleurstellend voor 
iemand die al jaren pleit voor versterking van het middelgrote en 
kleine bedrijf. steun voor deze bedrijven van de overheid óók in het 
bewerken van nieuwe markten, een op deze bedrijven gericht 
aankoopbeleid van de overheid zelf, het vormen van kleine, dyna
mische groepen, die per aandachtgebied stimulerend kunnen werken 
op technologische vernieuwing, marktverkenning en -bewerking, 
toekomstverkenning t.b.v. kleinere bedrijven. (Op dit laatste heeft 
overigens de Minister voor het Wetenschapsbeleid bij de parlemen
taire behandeling van de Nota voor het Wetenschapsbeleid positief 
gereageerd). 
Het niveau van welvaart. en daardoor van welzijn, zal in overwegende 
mate worden bepaald door de mate van technologische en industriële 
vernieuwing die we kans zien te realiseren. Zolang ik adem heb en het 
recht dit spreekgestoelte te beklimmen zal ik het blijven herhalen. 

Spreiding van inkomens 

In deze kabinetsperiode heeft de Regering een spreidingsbeleid 
willen voeren, niet alleen van Rijksdiensten, maar ook van inko
mens, kennis en macht. 
Aan inkomensspreiding is inderdaad iets gedaan. Het fiscaal instru
ment is daarvoor gehanteerd voor zover mogelijk. Weinig is er 
gedaan om fundamentele oorzaken van inkomensongelijkheid weg te 
nemen, waarover ik bij de eerste algemene beschouwingen tegen
over deze Regering heb gesproken, o.a.: 
- Monopolievorming, zelfbescherming van beroepsgroepen; 
- Aureooltjes. op grond waarvan inkomen wordt verworven; 

- Ondoorzichtigheid van de beloningstructuur, o.a. waar het 
pensioenaanspraken betreft. 

Kennis 

Heeft de Regering kennis gespreid? De deuren en laden van dit 
kabinet staan vrij vaak open en anders wel op een kier. Lof voor de 
behandeling van d~ aff~ir~ Prins Bernhard, lof voor de wijze waarop 
een paar persoonliJke mc1denten van of met kabinetsleden werden 
opgelost: menselijk, in proportie. 
~preiding van kennis? Ons onderwijsniveau behoort tot de hoogste 
m de wereld, de Regering heeft zich ingezet voor het handhaven van 
een gevarieerde pers, ons omroepbestel is uniek in z'n bonte 
verscheidenheid. Met de VPRO, het IKON, Veronica en de EO en 
alle groteren krijgt indoctrinatie niet veel kans in Nederland en dat is 
niet ~eri~g t~ achte~: Blijft de vraag wélke kennis gespreid wordt, 
kenms d1e le1dt tot riJpheld en aanvaarding van het leven of kennis 
die de basis is voor geweld en hebzucht. ' 

Macht 

Ik verneem graag wat de Regering heeft gedaan aan spreiding van de 
macht. 
Voor zover ik kan nagaan heb ik macht zich alleen zien concentreren 
Ma~ht. he~ft zich geconcentreerd bij de overheid, bij de bureau~ 
crat1e, IS met terechtgekomen bij de individuele burger. 
Ik Zie met dat de burgers greep hebben gekregen op de ontwikkelin
gen van nieuwe technologieën, die straks over hen komen. 
Het lijkt me dat burgemeesters nog steeds in de eerste plaats worden 
benoemd op grond van de machtspositie van hun partij, niet in de 
eerste plaats op grond van hun hoge verstandelijke en morele 
kwaliteiten. 
In het wetsontwerp VAD concentreert zich beheersmacht over grote 
kapitalen. 

D~ Regering heeft dr!~maal ingegrepen in de loonvorming. Ik haast 
miJ .te. zeggen dat WIJ het daarmee eens waren, maar het etiket 
spre~dmg van macht verdient het bepaald niet. Mijn fractie is van 
menmg dat de Regering de komende tijd zo terughoudend zal 
moete~ zijn als maar enigszins mogelijk is met ingrijpen in onder
handelingen over het arbeidsvoorwaardenbeleid. Als de indruk zou 
g~an onts.taan dat ingrijpen regel is en vrijheid van onderhandelen 
UJtzondermg, dan is een wezenlijk element van onze democratie in 
gevaar en is er st.rijdigheid met de doelstelling macht te spreiden. 
Ovengens spreek 1k graag de wens uit dat er een sociaal contract tot 
stand zal komen, dat kan dienen als een kader waarbinnen CAO's 
worden geregeld. 
A~ met al .heJ:l ik nie.t veel machtsspreiding gezien, behalve dan 
m1ssch1en md1rect, v1a de spreiding van inkomens en kennis. 
Misschien wil de Minister-President eens uiteenzetten wat hij er zich 
van had voorgesteld en wat er van terecht is gekomen. De ware 
kunst van democratie blijft tenslotte het weggeven van macht, niet 
het verzamelen ervan. 

De politieke partijen 

We. h.e~ben nu e~n aan!~l jaren samengewerkt met de grootste 
soc1ahsusche partiJ, teny1JI D'66 z~lf geen socialistische partij is. 
Ondanks memngsverschdlen kon d1e samenwerking standhouden 
omdat de PvdA een vernieuwingsgezinde partij is, nooit te lui om n~ 
te denken over de koers die de samenleving neemt of zou moeten 
nemen. 
Toch is D'66 in wezen veeleer liberaal dan socialistisch richt de 
partij zich vooral op het individu en diens plaats in de sa~enleving. 
Waarom dan toch voelt D'66 zo weinig verwantschap met de 
politiek van de VVD? 

VVD 

Dat heeft vooral de volgende twee redenen. 
a. De VVD !!e7ft er . weinig blijk van iets te begrijpen van de 

culturele cns1s waann de westelijke wereld zich bevindt· 
b. In de praktijk richt het vrijheidsbegrip van de VVD zich vooral 

op de vr!jheid materiële goederen te verwerven. Dat blijkt o.a. 
~1t ~et m~uwe verkiezingsontwerpprogramma. D'66 vindt -en 
1k c1teer h1er Schumacher- dat een leven, allereerst gewijd aan 
het nastreven van materiële doelen, leeg en fundamenteel 
onbevredigend is. Zo'n leven zet per sé de ene mens op tegen de 
andere, de ene natie tegen de andere, want de behoeften van de 
mens zijn oneindig en oneindigheid kan alleen worden bereikt op 
geestelijk, nooit op stoffelijk gebied. 

CDA 

Het C_I?A is tot stand gekomen. Er valt nog weinig te zeggen over de 
mneriiJke samenhang ervan, noch over de politieke richting die zal 
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worden ingeslagen. Helaas, een explosie van het bestaande partijstel
sel heeft sinds 1966 niet plaatsgevonden, misschien is het meer een 
implosie. Ik hoop -voor de politieke helderheid, waarop het 
Nederlandse volk recht heeft- dat niet alleen de confessionele, 
maar ook de politieke grondslag van het CDA duidelijk zal worden, 
maar het geloof daarin, als vaste grond van deze hoop, mis ik. 

PvdA 

Ik wil nog iets zeggen over de politieke overtu1gmg van 0'66 
vergeleken met die van de PvdA. Voor een gedeelte geldt wat ik ga 
zeggen ook de PPR, overigens bestaat er tussen de PPR en D'66 een 
grote overeenkomst in ideeën en opvattingen die pas in hun 
praktische uitvoering soms divergeren. 

Eerst een voorbeeld uit de praktijk. 
De Partij van de Arbeid en de PPR zijn een boycot-actie begonnen 
tegen de AMRO-bank. 
D'66 doet daaraan niet mee. 
Niet omdat wij het apartheidssysteem in Zuid.Afrika niet even 
grondig zouden verfoeien als die andere partijen. 
Niet omdat wij ons niet zouden willen inspannen om aan dit systeem 
afbreuk te doen. 
Wèl omdat wij geen zondebok willen zoeken om de onlustgevoelens 
over onze eigen verantwoordelijkheid op af te wentelen; tot voor 
kort verdienden wij allemaal wat graag geld aan Zuid-Afrika. 
Wèl omdat wij van de vele Nederlandse bedrijven die een commer
ciële relatie hebben met Zuid-Afrika, er niet één willen kiezen om in 
de ogen van het publiek in discrediet te brengen, want dat vinden 
wij onrechtvaardig. 
Nu over onze verhouding tot de PvdA iets meer in het algemeen. 
Het zou dwaasheid zijn niet te erkennen dat het socialisme ook in 
Nederland, van grote betekenis is geweest, bedoeld in positieve zin. 
De PvdA komt op voor de zwaksten in de samenleving. Al degenen 
die menen dat D'66 niet zou opkomen voor de zwaksten in de 
samenleving, maken een ernstige vergissing. Het verschil zit 'm in de 
waardering wie die zwaksten zijn. 
Voor de PvdA zijn de zwaksten nog altijd identiek (of vrijwel 
identiek) met de laagst betaalden. Zonder twijfel hecht de PvdA 
grote waarde aan b.v. ook onderwijs voor deze zwakken, maar de 
identificatie is een materiële en de identificatie is er ook een met een 
groep, met een klasse. Het is dan ook geen wonder dat oplossingen 
veelal worden gezocht in gemeenschapsvoorzieningen, in collectieve 
maatregelen. 
Ook D'66 zet zich in voor de 'zwakken van de PvdA', o.a., dat is in 
negen jaar stemgedrag in deze Kamer wel gebleken; maar voor ons 
zijn de zwakken ook, mede, misschien langzamerhand vooral, de 
vervreemden, de eenzamen, degenen die onmondig worden gehou
den, degenen die het in de technocratie niet harden kunnen, degenen 
die vinden dat het zielloze, eentonige, nutteloze werk dat ze moeten 
doen een belediging is voor hun mens-zijn, de van hun menselijke 
contacten beroofden, de van hun verantwoordelijkheid beroofden, 
zij die merken dat de materialistische westerse cultuur hen meer en 
meer met lege handen laat staan. • 
Dat zijn de individuen, niet in een groep of klasse onder te brengen. 
En een individu-gerichte benadering springt zuinig om met oplossin
gen in de collectieve sfeer, want de bureaucratie die daarmee hand 
in hand gaat versterkt de vervreemding, verkilling en onmondigheid 
waarover ik sprak. 

Post-socialistisch liberalisme en 0'66 

Het socialisme heeft grotere rechtvaardigheid en grotere solidariteit 
met de minst bedeelden gebracht. Nu, nu de materialistische 
westerse cultuur en de materialistische mens daarin een identiteits
crisis en een motivatiecrisis beleeft, nu blijkt dat we met onze rijpe 
vruchten, met onze verworvenheden niet weten om te gaan, nu is er 
een individualisering nodig, een post-socialistisch liberalisme, een 
liberalisme dat het belang van de socialistische inbreng in het nabije 
verleden erkent. 

De VVD spreekt van 'gelijke kansen'. Dat is lang niet goed genoeg. 
De één wordt geboren gezond, met goed verstand, met evenwich
tige, verstandige ouders. De ander zwak, zwak begaafd ook, met een 
egoïstische vader en een neurotische moeder. Gelijke kansen? 
Post-socialistisch liberalisme schept per individu de kans die hij 
persoonlijk onvoldoende heeft meegekregen. Je kunt je inspannin
gen er op richten dat iemand die f 30.000 verdient, maar qua 
capaciteiten er f 40.000 waard is, inderdaad een veertigduizender 
wordt. Dat kun je doen. Maar ik weet wel een paar hogere 
prioriteiten. 
De politieke uitgangspunten van D'66 in hun gedaante van 1976 zijn 
neergelegd in een programma en worden volgende maand op een 
congres besproken. Ik ben van mening dat geen andere politieke 
partij in Nederland deze uitgangspunten dekt. 
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' De fractie heeft beoordeeld en beoordeelt het regeringsbeleid vanuit 
deze uitgangspunten. Dat valt hier negatief, daar positief.uit. Ik heb 
bij deze algemene beschouwingen bewust afgezien van iedere 
det'lillering. We krijgen daarvoor de gelegenheid bij de begratings
gewijze behandeling. 
Helaas ontbreekt mij de tijd om vandaag te spreken over onderwer
pen die ook van uitermate groot belang zijn, zoals de situatie in 
Libanon en in Zuidelijk Afrika. Dat zal moeten wachten tot later in 
deze herfst. 



VAN DE PENNINGMEESTER AAN DE LEDEN 2 

De leden van de politieke partij Democraten '66 die tot op heden nog 
niet aan hun contributieverplichting over 1976 hebben voldaan 
worden daar thans toe uitgenodigd. 
Betalingen kunnen geschieden door overschrijving op postgiro 
147 77 77 ten name van de penningmeester van D'66 postbus 1966 te 
Amsterdam. 
Zij die aan hun contributieverplichtingen over 1976 hebben voldaan 
kunnen de rechten verbonden aan het lidmaatschap op het congres 
van 6 november 1976 te Utrecht uitoefenen. 
De leden die over 1974 en 1975 geen contributie hebben betaald zijn 
overeenkomstig het gestelde in de ledenbrief van 21 maart 1975 van 
de verzendlijst van de partij afgevoerd. Met ingang van I januari 
1976 werden zij niet meer als lid van de partij aangemerkt. 
Het is vrijwel uitgesloten dat hierbij vergissingen zijn gemaakt. 
Mocht de lezer onverhoopt op de hoogte zijn van het tegendeel dan 
nodigen wij hem uit dit te berichten aan postbus 1966 Amsterdam. 
De ledenlijst welke op het congres te Utrecht wordt gebruikt is 
volledig bijgewerkt aan de hand van de contributiebetalingen over 
1974, 1975 en 1976. 
Regio- en afdelingsbesturen en de contactpersonen worden verzocht 
er bij de leden op aan te dringen de contributies tijdig voorafgaand 
aan het congres te voldoen. Daartoe kan gebruik gemaakt worden 
van de acceptgirokaart welke met de eerste congres-democraat is 
meegezonden. Acceptgirokaarten zijn ook verkrijgbaar bij de con
tactpersonen. 
Indien de contributiebetaling valt na 25 oktober 1976 dan raden wij u 
aan uw giro- of bankafschrift als betalingsbewijs mede te nemen. 

CONTRIBUTIEREGELING 1976 

Minimum contributie 
Inkomens boven n. 40.000,
Jongeren tot 21 jaar en studenten 

f 55,00 per jaar 
f 110,00 per jaar 
f 15,00 per jaar 

Gezinsleden betalen de helft van bovengenoemde bedragen. 
Aanhangers, belangstellenden en donateurs minimaal n. 5,- per jaar. 

De penningmeester kan op schriftelijk verzoek op bovengenoemde 
bedragen ontheffing verlenen. 

Arnhem, 27 september 1976 
E.F. Maas, penningmeester 

VERSLAGVAN DE PENNINGMEESTER 

Financieel is de partij gezond. Er zijn geen schulden. Reserveringen 
voor de toekomst zijn getroffen. Een terzake deskundige penning
meester zal het financieel beleid van de partij op langere termijn 
moeten uitzetten. In het verleden is overduidelijk gebleken welke 
schade ontstaat wanneer penningmeesters elkaar met de regelmaat · 
van de klok opvolgen. 
Veel dank is de partij verschuldigd aan de voormalige penningmees
ters F.K. van Broekhoven en A.G.W. Termeulen die de grondslag 
hebben gelegd voor de sanering van een schuldenlast,in 1973. Zij 
hebben een groot deel van de problemen opgeruimd. 
In april 1976 heeft mevrouw Dra. I. Schoutsen om persoonlijke 
redenen haar funktie van penningmeester ter beschikking gesteld. 
De partij dankt ook haar voor al datgene wat zij in deze funktie heeft 
gedaan. 
Op verzoek van het hoofdbestuur heeft ondergetekende als lid van 
het dagelijks bestuur zich bereid verklaard het penningmeesterschap 
waar te nemen en de financiële zaken van de partij te behartigen tot 
het eerstvolgende congres i.c. 6 november 1976 te Utrecht. 
De boekhouding wordt door de penningmeester eigenhandig bijge
houden evenals de financiële administratie. De ledenadministratie 
wordt door de hoofdbestuurs-assistent, P.W.A. Overdiep verzorgd. 
Sedert het Leidse congres, in november 1975, is er een toename in 
het ledenbestand. Oud-leden meldden zich weer aan maar ook 
nieuwe leden worden ingeschreven. Dit alles tegen de achtergrond 
dat door de partij nog geen aktieve ledenwerving wordt gevoerd. Als 
gevolg van deze ontwikkeling moest de begroting voor 1976 in het 
verslagjaar worden herzien. De inkomsten aan contributies over
schreden in ruime mate het geraamde bedrag. In overleg met het 
Hoofdbestuur en de Financiële Commissie zijn voorlopige reserve
ringen getroffen ten behoeve van een verkiezingsfonds en een 
publiciteitsfonds. 
De partijorganisatie komt geleidelijk aan op gang. Ter ondersteuning 
van hoofdbestuurswerkzaamheden en partijorganisatie werd op 
I juni 1976 een tijdelijk sekretariaat gevestigd te 's Gravenhage. Een 
financiële regeling werd getroffen met de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66. Op basis van reële kostenvergoeding worden daar 
werkzaamheden voor de partij verricht. 
Een ander belangrijk feit is dat de jaarrekening over I 975 voor het 
eerst sinds enkele jaren weer is voorzien van een getekende 
accountantsverklaring i.c. Kleynveld Kraayenhof & Co. te Haarlem. 
Voor de financiële toestand van de partij, ultimo september 1976 
moge ik verwijzen naar het daartoe speciaal opgemaakte overzicht. 
De Financiële Commissie heeft niet optimaal gefunktioneerd. De 
heer Nagtegaal moest zich om persoonlijke redenen uit deze 
commissie terugtrekken. Tussentijds werd door het hoofdbestuur in 
de ontstane vacature voorzien door de benoeming van de heer 
H.W. van Dijk. Deze benoeming behoeft nog bekrachtiging van de 
algemene ledenvergadering op 6 november 1976. De Financiële 
Commissie bestaat thans uit de heren F.K.L. Rogier te Reeuwijk en 
H.W. van Dijk te Arnhem. De heer R.P. ten Have te Amsterdam 
werd tijdens het congres te Leiden in november 1975 als plaatsver
vangend lid aan de commissie toegevoegd. 
Besluit de algemene ledenvergadering van 6 november 1976 om aan 
de verkiezingen voor de tweede kamer deel te nemen dan zal 
ongetwijfeld een toename in het ledenbestand ontstaan. Het lijkt mij 
noodzakelijk dat wordt nagegaan hoe ledenadministratie en· boek
houding nadien worden ingericht. De penningmeester kan dit dan 
onmogelijk meer eigenhandig doen. 
Op 21 maart 1975 heeft het hoofdbestuur in een ledenbrief er bij de 
leden op aangedrongen om aan hun contributieverplichtingen te 
voldoen. De leden die lid wensten te blijven werd verzocht hun 
contributie over de jaren 1974 en 1975 vóór I juni 1975 te voldoen. 
Na die datum zijn al diegenen die niet aan hun verplichtingen hebben 
voldaan en die door middel van deze ledenbrief zijn aangeschreven 
van de verzendlijst van de partij afgevoerd. Met ingang van 1 januari 
1976 werden zij niet meer als lid van de partij aangemerkt. 

Arnhem, 27 september 1976 
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FINANCIEEL OVERZICHT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 
(bijgewerkt tot 1 september 1976) 

INKOMSTEN Begroting Realisatie nog te verschil 1976 

1976*) 1 sept. 1976 verwachten bijgestelde 
begroting 

Saldo PM 33.680,- -.- + 33.680,- 33.680.-
Contributie 1975 -.- 2.000.- 500,- + 2.500.- 2.500,-
Contributie 1976 13.000,- 33.000,- 12.000,- + 32.000,- 45.000.-
Rente Stichting Wet. Bureau D'66 5.000,- 6.627,- -.- + 1.627.- 6.727,-
Subsidie Radio en Televisie 3.000.- 3.962,- + 962.- 3.962.-
Congresbijdragen 1.500,- 3.000.- + 1.500.- 3.000.-
Vorderingen 1975 -.- 1.784,- 3.216,- + 5.000,- 5.000.-
Schenkingen -.- -.- PM 
Overige ontvangsten -.- 1.400,- 831,- + 2.231.- 2.231,-
Nadelig saldo 5.500,- -.- 5.500.-

28.000,- 82.453,- 19.547,- 74.000,- 102.000.-

* De op het congres van 29 november 1975 te Leiden goedgekeurde begroting voor 1976 bevatte een telfout. 
Totaalbedrag en saldo werden aangepast aan de vermelde inkomsten en uitgaven. 

VERKORTE BALANS 1974 en 1975 

ACTIVA per per 
31 dec. '75 31 dec. '74 

Inventaris 900,- 1.880.-
Nog te ontvangen contributies 2.238,- 2.210,-
Nog te ontvangen subsidie omroep 3.962.- 2.730,-
Stichting Wet. Bureau D'66 59.794,- 84.852,-
Diverse vorderingen 15.392,- 22.569,-
Kas en giro 34.889,- 32.715,-

117.175,- 146.956,-

TOELICHTING: 

Deze verkorte balansen en exploitatieoverzichten geven inzicht in de 
financiëel situatie van de Politieke Partij Democraten '66. 
Overeenkomstig de Statuten is de financiële administratie over de 
jaren 1974 en 1975 ter controle aan het accountantskantoor Kleyn
veld Kraayenhof & Co. aangeboden. 
Betrokken accountants hebben op 9 februari 1976 rapport uitge
bracht inzake de controle van de jaarrekening 1974, waaraan zij op 
grond va" het ontbreken van een behoorlijke ledenadministratie de 
accountantsverklaring onthielden. 
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PASSIVA per per 
31 dec. '75 31 dec. '74 

Crediteuren 12.925,- 41.454.-
Vooruit ontvangen contributie 885,- 675,-
Nog te voldoen 14.662,- 8.314,-
Bankvordering -.- 5.181,-
Vermogen 73.949,- 83.332,-
Reservering 9.754,- 8.000.-
Afdracht afdelingen 5.000,- -.-

117.175,- 146.956,-

Op 2 juli 1976 hebben de accountants rapport uitgebracht inzake de 
controle van de jaarrekening 1975, waarvoor de accountantsverkla
ring werd afgegeven. 
Beide rapporten, die een voll~dig inzicht verschaffen in de grootte en 
de samenstelling van het vermogen, liggen voor een ieder, op de 
algemene ledenvergadering van 6 november 1976 te Utrecht aan de 
balie ter inzage. 

De penningmeester 



UITGAVEN Begroting Realisatie nog te verschil 
1976*) 1 sept. 1976 verwachten 

Aflossing schuld PvdA (incl. rente) 14.602,50 -.- + 14.602,50 
Afdracht afdelingen 1975 850,- 4.150,- + 5.000,-
Afdracht afdelingen 1976 -.- 4.500.- + 4.500,-
Subsidie Stichting Wet. Bureau D'66 9.000,- 23.000,- + 14.000,-
Uitgaven Radio en Televisie 3.000.- 2.000,- 3.000.- + 2.000,-
Congreskosten 4.000,- -.- 3.000.- - 1.000,-
Democraat 4.000.- 4.000.- 4.000.- + 4.000,-
Accountantskosten 3.000,- -.- 5.500,- + 2.500,-
Administratie 2.000.- 2.568,50 4.431,50 + 2.000,-
Papier en port i 3.000,- -.- -.-
Declaraties en bestuurskosten PM -.- 1.500,- + 1.500,-
Reservering verkiezingsfonds -.- 10.000,- + 10.000,-
Reservering publiciteitsfonds -.- 10.000,- + 10.000,-
Voordelig saldo/reservering -.- 4.897,50 + 4.897,50 

28.000,- 24.021,- 77.979,- 74.000,-

VERKORT EXPLOIT A TIE-OVERZICHT 
1974 en 1975 

LASTF'\1 1975 1974 BATEN 

Afschrijving inventaris 580,- 28.222,- Contributies 

Salarissen en sociale lasten 11.114,- Verkiezingsfonds 

Huisvesting 19.741,- 39.540,- Giften 

Porti en telefoon -.- 6.919,- Congresbijdragen 

Kantoorbehoeften etc. -.- 7.724,- Opbrengsten brochures etc. 

Onderhoud kantoormachines -.- 586,- Subsidie radio en televisie 

Administratiekosten 3.136,- 3.094,- Onderverhuur secretariaat 

Democraat -.- 13.185,- Rente 

Uitgaven Radio en Televisie 2.114,- 5.153,- Afde1ingsrestituties 

Brochures etc. 1.464,- Overige ontvangsten 

1976 
bijgestelde 
begroting 

14.602,50 
5.000,-
4.500,-

23.000,-
5.000,-
3.000,-
8.000,-
5.500,-
7.000,-
-.-

1.500,-
10.000,-
10.000,-
4.897,50 

102.000,-

1975 

38.976,-

-.-
1.424,-
2.771,-

3.962,-
2.326,-

511,-
684,-
305,-

Congres- en vergaderkosten 2.929,- 46.326,- Bijdrage Stichting Wet. Bureau 0'66 6.271,-

Afdracht afdelingen 5.000,- -.-
I. E.A. ledenadministratie 13.018,-
Accountantskosten 5.500,- 6.000,-
Diverse kosten 395,- 2.225,-
Subsidie Stichting Wet. Bureau D'66 16.000,- 15.000,-
Verkiezingen -.- 8.382,-
Exploitatieresultaat 371,- 38.851,-

57.230,- 245.339,- 57.230,-

1974 

130.369,-
7.804,-

49.877,-
12.006,-
2.680,-
2.730,-
8.693,-

2,-
-,-

6.088,-
25.090,-

245.339,-
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VERSLAGVAN DE FINANCI~LE COMMISSIE 

Op de ALV van 29 november 1975 in Leiden werd de financiële 
commissie, die nog slechts uit één lid - J. Nagtegaal- bestond, 
aangevuld met F.K.L. Rogier als lid en R. ten Have als lid. In de 
aanvang kon deze commissie niet optimaal funktioneren mede i.v.m. 
de drukke werkzaamheden van zowel J. Nagtegaal als van de 
fungerend penningmeesteresse Dra. I. Schoutsen. Nadat de nieuwe 
leden van de FC zich hadden ingewerkt en het HB als plaatsvervan
gend lid H. van Dijk had toegevoegd, heeft de FC regelmatig 
vergaderd en overleg gepleegd met de penningmeester en het HB. 
Ook met de door het HB benoemde penningmeester E. Maas 
- nadat Dra. Schouten deze funktie had neergelegd- is snel een 
vruchtbare samenwerking ontstaan. 

De FC ondersteunt het verslag van de penningmeester. onderstreept 
de noodzaak van een goed financieel beleid en acht hiervoor een 
intensieve samenwerking en frekwent overleg tussen penningmeester 
en FC in de toekomst noodzakelijk. 
De financiële jaarstukken over 1974 en 1975, het financieel overzicht 
over 1976 (incl. bijgestelde begroting 1976) en de begroting over 1977 
zijn in de FC behandeld en van een gunstig advies voorzien. De FC 
spreekt zijn bijzondere waardering uit over de wijze waarop de 
interim-penningmeester het afgelopen half jaar zijn taak heeft 
vervuld en adviseert de ALV hem décharge te verlenen over het 
gevoerde beleid en beheer. 

Reeuwijk, 15 oktober 1976 
Namens de Financiële Commissie 

F. K. L. Rogier 

BEGROTING 1977 
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INKOMSTEN UITGAVEN 

omschrij,ing 1977 omschrij,ing 1977 

I. saldo per I januari 1977 PM 13. secretariaatskosten 12.000.-
2. vorderingen 1976 2.000,- 14. administratie 
3. nagekomen contributies 1976 3.000,- 15. papier en porti 
4. contributies 1977 50.000,- 16. uitgaven omroep 1977 2.000,-
5. subsidie omroep 1976/1977 5.000,- 17. kosten Democraat 8.000,-
6. congresbijdragen 1977 4.000,- 18. accountantskosten 1976 5.000,-
7. rente Stichting Wet. Bureau D'66 19. congreskosten 1977 4.000,-

1976/1977 5.000,- 20. afdracht afdelingen 1977 5.000.-
8. schenkingen PM 21. schulden 1976 2.000,-
9. overige ontvangsten 1.000,- 22. subsidie Stichting Wet. Bur~au D'66 20.000,-

10. restant reservering publiciteitsfonds 5.000,- 23. publiciteitsfonds 15.000.-
11. restant reservering verkiezingsfonds 5.000,- 24. verkiezingsfonds 7.000.-
12. nadelig saldo -,- 25. overige uitgaven 

(incl. reserveringen) PM 

80.000,- 80.000,-

TOELICHTING OP DE BEGROTING 1977 

4. De minimum contributie voor 1977 bedraagt 11. 55,-; Inkomens boven 11.40,000,- 11. 110,-; Jongeren 
tot 21 jaar en studenten 11. 15,-; Aanhangers, belangstellenden en donateurs minimaal 11. 10,- per jaar 
registratierecht. Gezinsleden betalen de halft van bovengenoemde contributiebedragen. De penning
meester kan op verzoek ontheffing verlenen op bovengenoemde bedragen. 

5. In het kader van de door de regering ter beschikking gestelde zendtijd voor politieke partijen wordt 
subsidie verleend. 

6. Het hoofdbestuur heeft besloten dat de congressen zichzelf moeten dekken. 

10. Reservering getroffen ten behoeve van de start voor publiciteit. 

11. Reservering getroffen ten behoeve van de start voor een verkiezingsfonds. 

13. De kosten welke zijn begroot voor het voeren van een tijdelijk te Den Haag gevestigd sekretariaat van de 
partij. 

20. De afdracht voor de afdelingen is voor 1977 vastgesteld op 10% van de totaal ontvangen contributie van de 
leden uit deze afdelingen. 



EEN PARTIJ IS MEER DAN HAAR PROGRAMMA 

DOOR P. CLAUSING.CASTRICUM 

Degenen die D'66 nieuw leven willen inblazen hebben hard gewerkt 
aan een ontwerp-programma voor de komende jaren. Dat ontwerp 
spreekt mij als geheel wel aan. maar binnen dat geheel zijn ook de 
nodige punten waar ik vraagtekens bij zet. Dat laatste doet echter 
aan mijn voorkeur voor de politieke partij D'66 niet af. Die voorkeur 
wordt ook niet alleen bepaald door de inhoud van een programma. 
Zij wordt mede zo niet in de eerste plaats. bepaald door de 
mentaliteit. door de geest waarvan D'66 en haar vertegenwoordigers 
in mijn ogen blijk geven. 

Partijen ·als het CDA. de PvdA. de PPR en de PSP zijn allen 
ideologisch en daardoor enigszins dogmatisch ingestelde partijen. De 
VVD van Wiegel heeft zich ontwikkeld tot de conservatieve partij op 
ons politiek toneel. Tussen al die partijen is naar mijn mening plaats 
voor een vooruitstrevende. niet dogmatische partij. Als zodanige 
partij heb ik D'66 ook altijd gezien. Het optreden van haar 
vertegenwoordigers. voorzover ik dat via de publiciteitsorganen kan 
volgen, kenmerkt zich in het algemeen door redelijkheid en zinnig
heid. 

Achter ieder partij-programma ligt een bepaalde geestesgesteldheid, 
een bepaalde instelling. Diezelfde geestesgesteldheid, diezelfde in
stelling komt ook regelmatig tot uiting in de wijze, waarop de partij 
zich in de dageliji<se politiek opstelt en gedraagt. Daardoor onder
scheidt de ene politieke partij zich van de ander en trekt zij 
gelijkgezinden tot zich. 

Wanneer nu D'66 aan de volgende verkiezingen wil deelnemen, zal 
zij duidelijk naar buiten moeten brengen welke geestesgesteldheid zij 
vertegenwoordigt. Daarvoor is m.i. een goed programma -hoe 
noodzakelijk ook- niet voldoende. De partij zal moeten uitspreken 
en laten blijken dat zij een partij is, die zich door de redelijkheid wil 
laten leiden, die zaken op haar eigen merites wil beoordelen, die 
werkelijk wil discussiëren en derhalve bereid is een standpunt, dat 
zich niet of niet langer laat verdedigen, te laten varen. Een partij voor 
wie een programma een richting aangeeft en niet het laatste woord 
inhoudt. 

Aan het beleidsprogramma zou een preambule vooraf kunnen gaan, 
waarin aan deze gezindheid uiting wordt gegeven. Van belang lijkt 
mij ook dat een dergelijke ondogmatische instelling blijkt uit de 
naam v~n de partij. Indien mogelijk zou D'66 m.i. de term 
"vrijzinnig" in haar naam moeten verwerken. 
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DEMOKRATEN KOM OP 
ZA TERDAG 6 NOVEMBER NAAR HET CONGRES IN 'TIVOLI', UTRECHT. 

INTRODUCÉ MAG MEE. GRATIS VOOR NIKS! 
KINDEROPVANG MOGELIJK; WtL UITERLIJK DINSDAG 2 NOVEMBER MELDEN; TELEFOON (OVERDAG) 070-453271. 


