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EEN JAAR KABINETSBELEID 

Het kabinet heeft er een jaar orzit
ten, een jaar waarin het precies de 
~oeilijkheden heeft ondervonden die 
van verschillende kanten (vooral na
tuurlijk van de kant van de opposi
tie) zijn voorspeld. Het 0rootste 
probleem is dat de voorstellen van de 
Reqerinq door de bevolkinq niet ~oed 
worden ontvannen. Men pruimt het niet. 
Het kabinet is op gespannen voet ko
men te staan met de a~btena r'enbonden, 
met de FNV en in zekere mate met het 
CNV. De waarderinn voor individuele 
ministers en voor het kabinet als 
neheel is afgenomen, zoals blijkt uit 
straatonderzoeken en uit enluêtes. 
Politiek is niet een puur rationeel 
gebeuren. De daden van een politieke 
partij, of van een Renerinq, of van 
de oppositie, worden ~iet puur ratio
neel beoordeeld. Verschillende minis
ters, niet in de laatste plaats de 
minister-president, eraeren zich daar 
gruwelijk aan. "Men zent dat wij de 
laagst betaalden pakken en dat is 
niet wáár," zeggen ze. "t1en denkt dat 
wij uitsluitend heil zien in verster
kino van de marktsector en dat is 
onzin," zenqen ze. Forneel hebben ze 

' gelijk. Het C')aat inderdaad te ver o~ 
het kabinet Van AntiWienel af te 
schilderen als een ploen die, qe
speend van iedere sociale bewooen
heid, wars van iedere solidariteit, 
zich ten doel stelt de rijken rijker 
te maken en de armen armer, een ploen 
die zo kordaat rnanelijk alle natuur
oebieden wil omspitten ten behoeve 

van industrievesti~ingen, een ploeq 
die de NAVO z~ ~auw rnanelijk bewapend 
wil zien met een overdaad aan tacti
sche atoomwapens, met inbe9rip van 
de neutronenbom. 
En toch slaagt het kabinet er in deze 
karikatuur bij de mensen op te roepen. 
Natuurlijk wordt het daarin bereid
willig geholpen door de politieke 
partijen die het kabinet bestrijden, 
maar dat is niets onqewoons. In de 
vorige kabinetsperio~e deelde Wiegel 
keer op keer enthousiast mee dat het 
een puinhoop was en dat hij zich ge
reedmaakte voor puinruimen, nu doet 
de PvdA dat met even 0rote stellig
heid. D'66 heeft een andere benade
ringswijze, maar Qaarover zo dadelijk 
noq iets. Ik denk dat het kabinet een 
karikatuur oproept omdat het rust op 
een te smalle basis. In de Tweede 
Kamer steunen 76 van de 150 leden de 
Regering, waarvan een achttal niet 
uit echte overtuiging. De kleine 
rechtse partijen (SGP en GPV) qedogen 
het kabinet, maar bij een belangrijke 
kwestie als de abortus-provocatus 
zal daarvan weinig zijn te merken. 
Binnen de arootste regerinnspartij, 
het CDA, zijn er heel wat mensen, 
zeker in het land, die veel liever 
een kabinet hadden qezien waarin ook 
progressieve partijen zaten. Dat
zelfde ~eldt voor, denk ik, alle or
nnnisaties die zwakke araepen verte
genwoordigen, of dat nu laag-betaal
den, gehandicapten of werklozen zijn. 
Ook veel natuurbescherminasornanisa
ties, degenen die zich qrbte iorqen 
maken over de bewapeninaswedloop, 
degenen die de opmars van de kern
eneroie willen stoppen of minstens 
vertragen, ze zouden alle~aal liever 
een prorressiever kabinet zien. · 

Een kabinet dat steunt op een zo 
smalle basis kan niet rekenen op een 
gewillise ontvannst van zijn voor
stellen. Het moet rekenen op Arqus
onen, ar een zeke1·e achterdocht, op 
een instellin~ bij velen dat de 
plannen die worden gepresenteerd 
v1aarschijnlijk 1.iet deu0en. Dat 
heeft het kabinet kunnen weten toen 
het op basis van zo smalle steun van 
start ginq: Misschien heeft de ploeg 
van Van Aqt in de overmoed van die 
snelle tweede for~atie nemeend met 
zulke brillante plannen ~te kunnen 
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0'66 AKTIVITEITEN 

ADVIESRAAD, Utrecht 
Trianon, 10.30 uur 10 febr. 
CAMPAGNEBIJEENKOMST EUROPESE 
Verkiezingen, Den Haag 
Amicitia, 20.00 uur 16 febr. 
CAMPAGNEBIJEENKOMST EUROPESE 
Verkiezingen, t1eppel 
Schouwburg Ogterop, 10.30 u.17 febr. 
CAMPAGNEBIJEENKDt·1ST EUROPESE 
Verkiezingen, Eindhoven, 
Cogagne, 14.30 uur 17 febr. 
STUDIEDAG INNOVATIE,Amsterdam 
Krasnapolsky, 10.- uur 24 febr. 
STUDIEDAG BESTUURLIJKE RE-
ORGANISATIE, Utrecht 3 maart 
ADVIESRAAD, Utrecht 
Trianon, 10.30 uur 10 maart 
EUROPADAG, Amersfoort 
Kobus a/d Poort, 17 maart 
VOORJAARSCONGRES, Amsterdam 
Kras na pols ky, 23/24 maart 

VERHUIZING 
Het landelijk secretariaat, het We
tenschappelijk Bureau en het Politiek 
Scholings-en Vormingsinstituut zijn 
tot 17 februari a.s. nog te bereiken 
op Javastraat 6, Den Haag, tel.070-
453271 en 467138. 
19 februari verhuizen we naar 

BEZUIDENHOUTSEWEG 195 
2594 AJ DEN HAAG 
TELEFOON: 070- 858303 
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Cong!tugangeJt, 

Ik. wcv.. daalt in het be.ûge. ge.zwc.hap 
van me.nóe.n, aange.go!td tot het veJtbouwe.n 
de.Jt 4ame.nle.ving, e.n ik zag he.n doende., 
boULUne.Ute.M, mw el.aa!t4 e.n timmeJr.lie.de.n 
e.n boog het hoo6d e.n zoc.ht de. 6undame.nte.n, 
nie.uv~gie.!t.-Lg e.n be.zongd; ik vond alle.e.n 
mijn bude. 4c.hoe.ne.n die. daalt e.e.nzaam .6tonde.n 
e.Jtge.Yl.6 op aaltde., ik veJtnam 
a1.6 wind het !te.ppe.n van de. vel.e. voeten, 
ge.utd!t.-l6tig naait de. toe.kom4t ondeJtWe.g. 
Ik. wou wel. me.e.gaan, ik ge1.oo6de. ook 
in monge.Yl.6tonde.n met veJtgulde. monden 
e.n aJtme.n die. e.e.n bnug van l.-le.6de. .6laan. 
maalt toe.n ik opk.e.e.k W{L6 het al te. laat: 
ik. had e.e.n ogenblik niet me.e.ge1.e.e.6d 
e.n ne.e.d-6 wcv.. ik e.e.n e.e.uwighud te.n ac.hteJt. 

MaU!tU-6 Mak. 

(Uil: "Met twe.e. mate.n~ veJtzamel.bundel. van 
Paul Rode.nko, u.-Ltge.ve.!t.-Lj Bakk.eJt) 

STEMRECHT 

VOORJAARSCONGRES 

CONGRESSTUK E C D 1 

U I T N 0 D I G I N G 
voor de 24ste Algemene Ledenvergadering 

van de Politieke Partij Democraten '66 
op 23 en 24 maart 1979 in KRASNAPOLSKY 

te ArHERDAM 

concept agenda 
Alle leden van D'66 hebben op 
Algemene Ledenvergaderingen het 
recht hun stem uit te brengen, wan
neer zij tenminste aan hun contri
butieverplichtingen hebben voldaan. 
Deze verplichting geldt volgens het 
Huishoudelijk Reglement eerst op 
1 juli van het lopende jaar. Op het 
voorjaarscongres hebben dus ook le
den stemrecht, die nog niet over 
1979, ~aar wel over 1978 hebben be
taald. 
STEMKAARTEN WORDEN DUS ALLEEN UIT
GEREIKT Jl.AN LEDEN DIE HUN LID~1AAT
SCHAPSKAART 1978 OF 1979 TONEN. 
Sommige leden hebben heftig gepro
testeerd dat op het najaarscongres 
1978 deze regel strak is gehanteerd. 
Wij beseffen dat het een harde maat
regel is, maar het is nu eenmaal in 
een partij met circa 12000 leden 
niet meer mogelijk is ieder lid van 
gezicht en naam te kennen en ook nog 
te weten of hij of zij contributie 
heeft betaald. 
Bovendien i? het nagenoeg onmogelijk 
de volledige financiële ledenadmini
stratie van 12000 leden mee te sle
pen naar een congres en niet doen
lijk vier tot vijf congresmedewer
kers met de controle op de leden
administratie te belasten. Over de 
rij van wachtenden zullen wij maar 
niet spreken. 
Daarom moeten wij de leden vragen 
hun LIDMAATSCHAPSKAART of hun 
BETAALBEWIJS mee te brengen. 
Leden die nog geen contributie 
hebben betaald worden verzocht dit 
vóór 1 maart a.s. te doen. Het 
secretariaat streeft er dan naar 
nog tijdig voor het congres de lid
maatschapskaarten toe te zenden. 

Frans Rogier 
vice-voorzitter organisatie 

20.00 uur 

20.10 uur 

20.45 uur 
21.30 uur 
22.15 uur 
22.45 uur 

10.30 uur 

11.15uur 

11.30 uur 
12.15 uur 

13.00 uur 
14.00 uur 
14.45 uur 
15.00 uur 

15.45 uur 
16.00 uur 

16.35 uur 
16.45 uur 

vrijdag 23 maart 1979 

1. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen van 
de congresleiding 

2. Benoeming van notulen en stemcommi.ssie 
3. Goedkeuring congresreglement 
4. Financiën 

a. overzi~ht financiële situatie 1979 
b. goedkeuring financieel jaarverslag 1978 
c. vaststelling contributieregeling 1980 
d. vaststelling bijdrageregeling regio's 
e. meerjarenraming 1980-1984 

5. Jongerenorganisatie D'66 
6. Toespraak partijvoorzitter 
7. Beleidsprogramma- Ruimtelijke Ordening 

8. Schorsing van de vergadering 

zaterdag 24 maart 1979 

9. Heropening van de vergadering 
10. Algemene politieke moties (nationaal) 

11. Presentatie kandidaten voor Dagelijks Bestuur en 
Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 

OPENING STEMBUSSEN 
12. Besluitvorming binnen D'66 
13. Toespraak Europese lijsttrekker 

LUNCH 

14. Europese politieke moties 
15. Verkiezingscampagne Europees Parlement 
16. Toespraak fraktievoorzitter 

SLUITING STEMBUSSEN 
17. Adviescommissie interne kandidaatstelling 
18. Landelijke organisatiestruktuur 
19. Uitslag stemmingen 
20. Sluiting door de partijvoorzitter 
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