
Deze krant bevat de voorstellen voor het 

politiek program van de Radikalen. Deze 
voorstellen zijn geformuleerd door de tien 
programcommissies en de centrale pro 
gramcommissie (voorzitter nir. H. W. van 

Doorn). Het is geen ,,af" program: niet al-

les is uitputtend behandeld. Dat kan ook 
niet. Het gaat erom vast te leggen wat de 
denk- en werkrichting van de Radikalen is. 
Nu moet de partij, d.w.z. alle partijleden, 
zich uitspreken over deze programpunten 
die tot nu toe alleen voor rekening van het 
centrale program comité komen. 
(Lees ook de brief ,,Aan de Actie-Centra' 
op blz. 4 van deze krant.) 
BEWAAR DEZE KRANT. Zij zal ook ver.  
der hij  de voorbereiding van het politiek 
program u van pas komen. 
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INLEIDING 
0e Politieke Partij Radikalen ontstond en bestaat, omdat 

de mensen ie weinig kunnen meepraten en mee-
beslissen over zaken die hen aangaan. 
De grenzen van een verouderd partijstelsel houden steeds 
vaker tegenstanders bijeen en geestverwanten gescheiden. 
Dat werkt verlammend. 
Dooi' die machteloosheid wordt te weinig gedaan aan de 
rotte plekken in de samenleving. 
Sinds. een halve eeuw geleden, bijna alle burgers het 
kiesrecht kregen, zijn in Nederland de ergste misstanden 
weggewerkt.  

Nil  gaat het erom, vindt de PPR. solidair te zijn met de 
anderen, die achter liggen. 
De samenwerking met de arme landen is dus een voor-
naam programmapunt van de PPR. Zo goed als de partij 
er trouwens ook in Nederland veel aan gelegen is de 
achterblijvers vooruit te helpen. 
Deze samenleving mag niet ten prooi vallen aan gezapig-
heid. Zij moet de veerkracht weten te vinden, die nodig is 
om de wereld wat beter bewoonbaar te maken voor 
alle mensen. 

Om iets te bereiken zullen de mensen steeds meer allerlei 
dingen samen moeten doen. 
In het eerste stadium van mondigheid betekende dit: 
de staat moet het in orde brengen. 
De burgers waren te zwak om het zelf te doen. 
Nu groeit er terecht een afkeer van liet loket van waar- 
achter alles wordt geregeld. 

In de nieuwe fase gaat het samen doen" - zo hoopt en 
meent de PPR - betekenen, dat goed opgeleide, zelf-
bewuste burgers in vrije discussies uitzoeken waarover 
zij het in meerderheid eens kunnen worden en wat zij 
daarvan kunnen uitvoeren. 
De PPR wil die stelling ook op zichzelf laten slaan. 

De samenwerking met anderen - hoe zij zich ook 
noemen, uit welk milieu zij komen en welke tradities zij 
ook mogen hebben staat voorop. 
Het gaat erom. dat er iets gebeurt. 
Die stelling bepaalt ook het karakter van dit program. 
De PPR denkt niet de wijsheid in pacht te hebben. 
Dit program is niet af en liet is niet volmaakt. 
Het ziet af van vrijblijvende beloften. 
De tijd, dat programma's bedelbrieven waren waarmee 
de grote leiders hun volk om stemmen vroegen, behoort 
voorbij te zijn. 
Dit program is een voorstel aan medeburgers om een 
aantal zaken op een bepaalde manier op te lossen. 
Dit program is ook niet een zekere weg. 
De PPR zal vele fouten maken.  

Vie  geen risico's wil, moet bij de PPR niet wezen. 
Dit stuk is, om nog even verder te gaan, geen poging om 
alles nog eens zelf uit te vinden. 
Wat anderen al eerder hebben voorgesteld, hebben wij, 
als liet goed leek, graag overgenomen. 
En bovenal is dit stuk geen poging om te bewijzen,  dat 
leden van de PPR beter of meer bewogen of pienterder 
zouden zijn dan leden van andere partijen, bijvoorbeeld 
de leden van de oude partijen. 

Wél gelooft de PPR, dat zij beter in staat is dan cie oude 
partijen iets bij te dragen aan de vernieuwing. 
Dat gelooft zij, omdat zij niet in de eerste plaats vraagt: 
dooi' welke hobbies, door welke historie, door welk geloof, 
door welke naam worden wij bijeengehouden? 
Zij stelt voorop: over welke punten kunnen wij het 
politiek eens worden? 

Ei' is één ding, waarvan de PPR wél zeker is en waarover 
zij .-één discussie aanvaardt: de gelijkwaardigheid van de 
mensen. Wie haar aan boord komt met discriminatie op 
grond van ras, geloof, levensbeschouwing, status. sekse, 
seksuele geaardheid of wat dan ook, wijst zij al'. 
Want juist om de mens is het haai' begonnen. 

ONTWERP-PROGRAM  
VANDER 1K LEN  
HET WERKTERREIN IS 

DE WERELD 
Het goot er niet om [toe machtsblokken of 'regeringen 
overeind gehouden kunnen worden, maa r hoe mensen 
worden geholpen. 
De arme landen moeten sneller welvarend worden 
dan de rijke landen nog rpker. 
Burgers van verschillende landen behoren zich  nicer  
aan elkaar gelegen le laten liggen. 

DAAROM: 
1. Tien percent van onze jaarlijkse groei in welvaart 
apart houden voor de arme landen. 

. Het Nederlandse onderwijs richten op problemen van 
oorlog cmi vrede en het dienen van de arme landen, 

3. Speciale steun aan het onderwijs van de arme landen 
zelf. Slechts als liet werkelijk niet anders kan, studenten 
uit hun milieu hierheen halen. 

4. Nederlanders, die ontwikkelingswerk doen, onder cie 
Nederlandse sociale wetten laten vallen. 

5. Oppassen dat de hulp aan arme landen geen tiranniek 
bewind in het zadel houdt. 

6. Arnie  landen, die dat willen, steunen bij hun bevol-
kingspolitiek. 

7. Revoluties zijn verschrikkelijk en behoren niet door 
ons te worden uitgelokt, maar een volk dat in uiterste 
nood opkomt tegen tirannie verdient alle Nederlandse 
steun. 

. Nederland behoort de Verenigde Naties aan te sporen 
om in te grijpen 'in zogenaamde ,,binnenlandse aangele- 

genheden", wanneer het gaat om massamoord, ernstige 
aantasting van de rechten van de mens of de voorberei-
ding tot agressie. 

9. Nederland moet een speciale strijdmacht opleiden cdi 
uitrusten om zonder voorbehoud beslissingen van de 
Verenigde Naties uit te voeren. 

10. Nauwe samenwerking met Canada, de Scandinavische 
landen en andere landen, die de positie van de V.N. 
willen versterken in de strijd voor de vrede, 

11. Streven naar wapenbeheersing en ontwapening. 
Op het ogenblik in het bijzonder: 

- aanvaarding van liet verdrag tegen verspreiding van 
kernwapens (plus inspectie), ook dooi' de  Euratom-landen, 

- stoppen niet de opbouw van anti-raketsystemen, 

- uitbreiding van de verdragen tegen biologische en  
chemische wapens. 

15. Uiteindelijk doel: geen NAVO en geen Warschau-pact 
meer, maar een gemeenschappelijk Europees veiligheids-
systeem. Zolang dit niet is bereikt kan Nederland slechts 
lid van de NAVO blijven als het zich tegelijkertijd ook 
richt op de ontspanning tussen Oost en West en op meer 
democratische verhoudingen in alle NAVO-landen. 

16. Voor de ontspanning tussen Oost en West moet er een 
regeling komen voor het vraagstuk Duitsland. Zo'n rege-
ling moet inhouden: 
- erkenning van Oost-Duitsland Cdi Zijfl huidige grenzen.  

- garanties voor de veiligheid cmi levensvatbaarheid van. 
West-Berlijn. 

17. Niet meedoen aan een politiek. die Rood-China in bet 
isolement houdt. 

11. Geen Europese kernmacht. 
Geen volledige Westeuropese eenwording aLs daar toch 
een Europese kernmacht van komt. Geen Westeuropese 
eenwording als samenwerking met andere Europese lan-
den daaronder lijdt, 

De aandacht voor de arme landen mag ons niet doen 
vergeten, dat er in Nederland zelf nog hond.erd.dmsi'-
zenden zijn, die, al hebben ze dan geen honger, in een 
uitzichtloze leegheid leven. 
Met name de burgers, die op alie terreinen, in het ver-
dornh.oekje zitten - onderwijs, huisvesting, inkomen, 
cultuur - hebben recht om met voorrang geholpen 
te worden. 
Eenn grootscheeps onderzoek naar de samenhang van 
hun problemen en een gecoördineerde aanpak van de 
oplossing is noodzakelijk. 

DAAROM: 
19. Invloed van de overheid op de inkomens- en ve€'-
mogensvorming om te bereiken dat vermeerdering van 
de welvaart vooral gaat naar de mensen met lagere 
inkomens, 

am 
MAATSCHAPPELIJKE 

ACHTERHOEDE 
12. Nederlandse initiatieven voor het beperken van de- 
internationale wapenhandel en het. wapenvervoer. Ook op 
dit terrein de besluiten asi de V.N. aanvaarden. 

13. Geen internationale politiek, die slechts steunt op de 
d:'Aging met een oorlog, gevoerd met allesvernietigende 
wapens, 

14. Ontwapening in Europa aan beide kanten, waarbij 
het Westen het goede voorbeeld moet durven geven als 
zich een gelegenheid voordoet. 



20. Burgers, die te weinig krijgen, moeten de zekerheid 
hebben, dat hun minimumloon of hun uitkeringen sneller 
stijgen dan de welvaart van de anderen. 

21. Meer lage inkomens buiten de belasting houden. 

22. Meer belasting naar de sociale verzekeringen. 

23. Met verbetering van de steden beginnen in de wijken, 
die bewoond worden door de maatschappelijke achter-
hoede. 

24. De gevolgen van werkloosheid zijn zo fataal, dat de 
enige werkloosheid, waarin we kunnen berusten, de ledig-
heid is van iemand die korte tijd nodig heeft om een 
andere baan te vinden. 

25. Gezondheidsvoorlichting aan de maatschappelijke 
achterhoede, die daar zelf niet naar zoekt, 

26. Vooral bij het peuter-, kleuter- en lager onderwijs 
een zeer persoonlijke benadering van elk kind, omdat in 
die fase de kinderen nog geholpen kunnen worden, die 
uit gezinnen komen die altijd en overal achterblijven. 
Daarom veel meer onderwijzers, kleinere klassen en 
diensten, die de onderwijzers helpen kunnen. 
Herziening van het huidige kiassensysteern en afschaffen 
van de methode' laten zitten. 

27. Bij de besteding van het geld voor het onderwijs 
de hoogste voorrang voor het opruimen van hinderpalen 
op de weg van jongeren, die door hun milieu of geldelijke 
omstandigheden niet het onderwijs volgen dat past hij hun 
belangstelling of begaafdheden. 

28. Een uitkering wegens bijzondere ziektekosten moet 
ook mogelijk worden bij verpleging thuis. 

29. Het genezen van misdadigheid - voor zover moge-
lijk - is in de eerste plaats een zaak van geestelijke 
gezondheidszorg en van maatschappelijk werk, niet van 
afstraffing. 

30. Meer nadruk leggen op subsidies voor de bewoner. 
minder op subsidies voor de woning. 

31. Een regeling voor schadeloosstelling na ontslagen als 
gevolg van faillissement, het sluiten van een bedrijf, fusie, 
reorganisatie of automatisering. 

32. Voor zelfstandigen in landbouw en middenstand die, 
ondanks hard werken in de knel raken, omdat er voor 
hun bedrijf geen toekomst meer is, moeten nieuwe vol-
waardige plaatsen in onze samenleving worden klaar-
gemaakt. 
Naast verruiming van de bestaande regelingen, bijzondere 
maatregelen voor hen in het raam van regionaal wel-
vaarts- en welzijnsbeleid. 
Voorts in groeiende bedrijfstakken allereerst plaatsen 
voor de slachtoffers van krimpende bedrijfstakken. 

33. Bij de snelle verandering in de vraag naar arbeid 
dreigen de oudere werknemers in veel gevallen tussen 
de wielen 'le raken. Hun ontslag moet moeilijker gemaakt 
worden. De uitkeringen beter. 

34. Een algemene regeling voor extra-uitkeringen aan 
ouderen, waardoor het niet meer nodig is de eigen finan-
ciële nood bloot te leggen voor men iets krijgt uit de pot 
van de Algemene Bijstandswet. 

TENSLOTTE: 
Belastingen, het beheersen van lonen en prijzen. zijn 
ontoereikend om echt iets te veranderen aan de ongelijk-
heid. Inkomens en vermogens groeien verder uit elkaar. 
Toch heeft de PPR geen principiële voorkeur voor het 
ene economische stelsel boven het andere. De PPR. houdt 
het op dit moment op ons huidige economische stelsel. 
waarin plaats is voor de particuliere onderneming maar 
ook voor activiteiten van de overheid. 
Niemand kan ontkennen dat ons economische stelsel plus-
punten heeft, al zitten er ook gebreken aan vast, zoals 
de grote ongelijkheid van inkomens en vermogens. We 
zullen deze tekorten zoveel mogelijk moeten opheffen 
zonder de voordelen aan te tasten. Maar als bij deze opzet 
weinig van de uitvoering van ons program terechtkomt, 
moet het stelsel zelf op de helling. Of een bedrijf in 
handen van de gemeenschap moet komen, moet afhangen 
van wat het beste is voor die gemeenschap en voor de 
mensen in dat bedrijf. 

MEEDENKEN, 
MEEPRATEN, 
MEEBESLISSEN 
De  stoat,  de gemeente, het onderwijs, het bedrijf mo-
gen geen ongrijpbare.. Ofl'pe?sOoflhi)ke lichamen blijven. 
Zij moeten van cie burgers zelf rijn. 
Het mag niet meer voorkomen, dat er kabinetten out-
staan buiten de kiezers om. 
Het overheidsapparaat - de defensie machten ook 
- moeten van binnenuit en van buitenaf bloot gesteld 
worden aan een democratische controle. 
Voor het economisch leven geldt hetzelfde. 

DAAROM: 
35. De ontwikkelingssamenwerking zoveel mogelijk in 
internationaal overleg regelen, omdat zij alle landen  

aangaat. Daarom de arme landen steunen als zij de V.N. 
het laatste woord willen geven. 

36. Rechtstreekse verkiezing van de Nederlandse afge-
vaardigden naar het Europese Parlement. 

37. Als het kabinet aftreedt, wordt ook de Tweede Kamer 
ontbonden en komen er verkiezingen. 

38. De kiezers behoren uit te maken welke partijen gaan 
regeren. Daarom moet de samenwerking van partijen 
vóór de verkiezingen vaststaan. 

39. Wanneer bij een verkiezing voor de Tweede Kamer 
geen enkele Partij of groep van partijen de meerderheid 
behaalt, moet er een tweede verkiezing komen om uit te 
maken welke van de twee grootste groepen of combinaties 
extra-zetels krijgt om wél te kunnen gaan regeren. 
De kleine partijen niet kunstmatig uit het parlement 
wegwerken. 

40. Het kiesstelsel uit de grondwet halen en in een 
gewone wet onderbrengen. 

41. De Eerste Kamer behoort te worden afgeschaft. Als 
dat niet meteen lukt: zorgen dat zij een voorstel niet nog 
eens kan tegenhouden als het een tweede keer door de 
Tweede Kamer is goedgekeurd. 

42. De minister-president moet meel' de echte politieke 
leider van het kabinet en van de regeringsmeerderheid 
worden. Hij wordt omringd door minder ministers dan er 
nu zijn, maar die dan ook politiek meepraten. 
De technische zaken worden overgelaten aan een groter 
aantal onderministers. 

43. Ook een - beetje flinke -- minderheid van de 
Tweede Kamei' moet het recht hebben een parlementair 
onderzoek te organiseren en daarbij onder ede getuigen 
te horen. 

44. De regering zal alle adviezen die zij officieel krijgt 
meteen publiceren. De hoge uitzondering op de regel kan 
slechts zijn, dat door publikatie de veiligheid van de staat 
ernstig wordt bedreigd. 
Een klein college van vertrouwensmannen moet beslissen 
of de overheid terecht zich op de staatsveiligheid beroept. 

45. De geheimzinnigheid hij het vormen van een kabinet 
moet verdwijnen. 
De koningin wijst als kabinetsformateur de VrOUW of de 
man aan, die de Tweede Kamer als formateur wenst. 

46. Om te kunnen kiezen is het genoeg dat iemand 
18 jaar is. 
Om gekozen te worden 21 jaar. 

47. Kabinetsformateurs moeten niet met kandidaten voor 
het ministerschap aankomen, die politiek onbekend zijn. 
Als het even kan behoren ministers en onderministers 
uit het parlement te komen. 

4$. Vrijheid van demonstratie. 

49. Vrije sollicitatie cit openheid bij de benoemingen van 
ambtenaren en leerkrachten. 

50. Overal waar dat nodig is moeten goede gidsen klaar-
staan om de burger wegwijs  te maken in de doolhof van 
overheidsdiensten, 

51. Dienstplichtigen mogen kiezen tussen de krijgsdienst. 
de politietroepen van de VN., werk in een arm land of 
sociale taken in eigen land. 

52. De gemeenteraad maakt een voordracht voor de 
benoeming van de burgemeester. 

53. Burgemeester en Wethouders dienen over al hun 
politieke daden verantwoording a' te leggen tegenover 
de gemeenteraad. Zij worden ontslagen als zij het ver-
trouwe!) van de raad verliezen. 

54. Ouders werkelijk medezeggenschap geven in het 
beleid van de scholen van hun kinderen, Alleen het 
onderwijs dat zo is opgezet, heeft er recht op door de 
gemeenschap te worden betaald. 

55. Op  alle niveaus van het hoger onderwijs dienen de 
beslissingen genomen te worden door vertegenwoordigen-
de lichamen, gekozen door docenten, studenten en staven. 
Het bestuur wordt benoemd op voordracht van dat 
lichaam. 

56. De besturen van de schappen" moeten gekozen 
worden door alle betrokkenen, georganiseerd of niet. 

57. Voor elke bedrijfstak een man of vrouw, die met 
speciale bevoegdheid klachten onderzoekt. 

58. Plannen voor vijf of tien jaar, om richting te geven 
aan de groeiende produktie. Ruime inspraak van alle 
betrokkenen. 

59. Een einde maken aan de ondemocratische structuur 
van ondernemingen. 

60. De ondernemingsraad moet echt iets te zeggen krij- 
gen, met name als het sociale beleid in h ed et ging is. 

61. In alle ondernemingen die een ondernemingsraad 
moeten hebben, ook een raad van commissarissen voor-
schrijven. Werknemers en aandeelhouders op de samen-
stelling van de raad van commissarissen evenveel invloed 
geven. 
Waarborgen  clot  de commissarissen deskundige mensen 
zijn die het belang van de onderneming dienen. Geen 
aparte werknemerscommissarissen en geen aparte aan-
deelhouderscommissarissen die elk oor hun eigen standje 
opkomen. 

6. De ouderen moeten, als de economische toestand 
normaal is, de keuze hebben wat langer te blijven werken 
of wat eerder op te houden. De leeftijd waarop het 
pensioen begint hoeft niet per se voor iedereen hetzelfde 
te blijven. Bejaarden alleen in bejaardenoorden plaatsen 
als het niet anders mee!' kan of als zij het zelf graag 
wijlen.  lien.  

JONGE MENSEN 
63. Een gedeeltelijke leer- of vormingsplicht tot 18 jaar 
invoeren om te bereiken, dat de werkende jeugd niet 
verstoken blijft van de vorming die anderen wel krijgen, 
al is het dan maar gedurende een deel van de werkweek. 
En bij die vorming het meebeslissen over zaken van het 
bedrijf een belangrijke plaats geven. 

64. Alle vormen van onderwijs tot broedplaatsen van 
democratie maken. De leerlingen mede verantwoordelijk-
heid leren dragen voor vorm en inhoud van de lessen 
en de verdere gang van zaken op school. In elk geval 
hebben de leerlingen recht om mee te beslissen, zodra zij 
hoger Onderwijs  krijgen. 

65. De universiteit ook in dienst stellen van de kritiek 
op bestaande structuren en waarden. 

66. Op school moeten de dringende vraagstukken van nu 
en morgen de volle aandacht krijgen; niet als franje. 
maar binnen het onderwijsprogramma. Dus tijd vrij 
maken om begrip te kweken voor: 
- het werk ten dienste van de arme landen, 
- het organiseren van de vrede, 
- onze verantwoordelijkheid voor de mensen die het 
slechter hebben. 

67. Het onderwijs veel meer gebruiken om leerlingen 
de weg te wijzen hoe zij in het bedrijven van muziek, 
sport, kunst en spel voldoening kunnen vinden. Dan 
hebben zij straks meer kansen om actief gebruik le 
maken van meer vrije tijd. 
Steun voor de kunst van amateurs, voor kunstexperi-
menten, voor de eigen kultuurvormen van jonge mensen. 
Financiering van kunstinstellingen en van kulturele orga-
nisaties op dezelfde wijze als van het onderwijs. Ook 
kunstenaars hebben recht op een redelijk inkomen. 

68. Wetenschappelijk onderzoek moet de opzet van het 
onderwijs bij de tijd houden. Docenten in hun werktijd 
de nodige herscholing geven. Voor docenten die er zich 
makkelijk afmaken ontslag mogelijk maken. 

BETALEN 
Natuurlijk weten racliknleii. dat er betaald 'moet wer-
den voor rat je hebben wilt, voor jezelf of voor een 
ander. Ze menen dat elders in dit program al dingen, 
staan, die een wat grotere financiële armslag kunnen 
geven. Zo is er de kans dat de produktie zal toene-
men, als de werknemers zich meer betrokken weten 
hij de onderneming. Ook hete)' onderwijs komt de 
produktie ten goede. Verder betekent planning dal 
we zuiniger zijn niet schaarse middelen. 
Deze financiële voordelen van een grotere produktie 
ontstaan pas ito enige tijd. Intussen moet er geld ko-
men om uitvoering van dit program mogelijk te uw-
ken. De radikalen denken dan aan deze mogelijk-
heden. 

69. Elke minister wordt verplicht ieder jaar aan te 
geven, welke van zijn uitgaven hij het minst belangrijk 
vindt: vijf percent van zijn totale uitgaven. 
De Kamer zal uitmaken wat er met die vijf percent 
gebeurt, zonder dat de minister met een veto tussenbeide 
kan komen. 

70. De Kamer moet in de gelegenheid worden gesteld 
elk jaar een beslissing te nemen over de onzichtbare 
belastingverhoging die het gevolg is van de geldontwaar-
ding. Het is geen heilige wet, dat de verzwaring steeds 
ongedaan gemaakt zal worden. Dat hangt af van wat er 
verder te doen staat. 

71. Je hebt een soort overheidsbemoeiing die het karak-
ter heeft van het verlenen van een dienst, bijvoorbeeld 
als het om de kunst gaat, om radio en televisie, recreatie, 
gas, water, lucht, wegen en tunnels. Wanneer het voor-
deliger uitkomt mogen burgers, die daarvan profiteren, 
best aan de kosten meebetalen. 
I Deze overheidsbemoeiing behoeft ook niet met alle 
geweld altijd in handen van de overheid zelf te blijven. 
Wanneer de mensen met kleine inkomens er niet dooi' in 
de knel taken en er verder geen risico bestaat dat de 
prijzen hoger worden dan normaal is, bestaat er geen 
bezwaar tegen dat een particulier bedrijf een tunnel 
beheert, de telefoon verzorgt of het drinkwater levert,) 

72. De Staat dient een groter deel van de opbrengst van 
bodemschatten te krijgen. 

73. Als deze vier maatregelen niet voldoende zijn, valt 
niet aan belastingverhoging te ontkomen. Omhoog kan 
het tarief van de vennootschapsbelasting. Bij de inkom-
stenbelasting stuit verhoging op moeilijkheden in verband 
met de EEG. 
Desnoods kunnen de belastingen op omzetten en de 
accijnzen worden verzwaard, maal' dan moet ei' iets 
extra's gedaan worden voor mensen met kleine inkomens. 
Bijvoorbeeld verhoging van kinderbijslag; pas inkomsten-
belasting gaan heffen bij een groter inkomen dan nu het 
geval is; AOW-uitkering vergroten. 

74. Veranderingen in het belastingstelsel aanbrengen om 
onrechtvaardigheden weg te nemen: 
- De winst die gemaakt wordt door het goochelen met 
vermogens flink belasten. 
- Een extra successiebelasting als de ontvanger van een 
erfenis al veel heeft. 
- Om misbruik door handige lieden tegen te gaan: her-
ziening van het belastingstelsel met zijn vele aftrek-
posten. 



P.P.R. 
IN RADIO EN T.V. 
RADIO: 

zaterdag 28 december, 11 en 25 
januari om 18.19 uur (Hilversum I) 

T.V.: 

woensdag 29 januari om 20.20 uur 
(Nederland 1) 

INFORMA TIE EN 
DOCUMENTA TIE  

Documentatie nr. 2 

De ontstaansgeschiedenis van onze partij 
in documenten, perscommuniqués en com-
mentaren vastgelegd; periode november 
1967-maart 1968. 

48 blz., 1 2,50 

VAN SPIJTSTEMMERS TOT K.V.P.-
RADIKALEN  

Documentatie nr. 1 

Periode maart - september 1967 
64 blz., f 3,25 

PROGRAM VAN DE CHRISTEN-RADIKALEN 

(het zgn. ,Schevenings" program): pro-
grampunten vastgesteld op het program- 
congres der christen-radicalen (gehouden 
te Scheveningen op 10 en 11 november 
1967). Dit program vormt een van de uit-
gangspunten, waarop het politiek gesprek 
in de partij Radikalen zich baseert. Voor 
de eigen programmavorming van onmis-
baar belang! 

48 blz., f 2.50 

KOOP, INFORMEER EN DOCUMENTEER 
UZELF! 

Deze drie publikaties kunt u verkrijgen 
door storting van het verschuldigde bedrag 
op postgiro 1575600 t.n.v. penningmeester 
Radikalen, Den Haag. (Niet bestellen per 
brief of briefkaart. U krijgt Ook in dat ge-
val het verzoek eerst te betalen, waarna 
toezending per ommegaande volgt.) 

LEVEN IN NEDERLAND 
De PPR wil haar program besluiten met een hoofd-
stuk dat van een andere orde is dan de eerste onder-
delen. 
Tot nu toe ging het vooral om het meebeslissen en 
om de solidariteit met de achterblijvers. In dit hoofd-
stuk zal het voornamelijk gaan om het persoonlijk 
welzijn van iedere burger en om de leefbaarheid van 
ons land. 

GEZONDHEID 
75. Het ziekenfonds moet uitgroeien tot een volksverze-
kering. Ieder moet vrij zijn de arts te kiezen die hij wil. 
Geen patiënten in rangen en standen. 

76. Voorbehoedsmiddelen vrij verkrijgbaar stellen. Zolang 
er twijfel is over de schadelijkheid van middelen dienen 
zij door tussenkomst van een arts te worden verstrekt 
om een geregelde medische controle te bevorderen. 

MILITAIREN 
7.7. Militairen moeten ongeveer evenveel verdienen als 
burgers in vergelijkbare posities in het normale leven. 

7.8. In vredestijd gewone vergrijpen van militairen naar 
de gewone rechter. 

79. Afschaffing van de celstraf voor militairen, die niets 
misdadigs hebben gedaan. 

80. Militairen, die vinden dat zij in dienst schandalig 
behandeld worden, moeten in beroep kunnen gaan hij een 
onafhankelijke instantie. 

RUIMTE 
81. Grond wordt hier steeds schaarser. De overheid moet 
daarom altijd het laatste woord hebben over de bestem-
ming van de bodem. Winsthandel in grond onmogelijk 
maken. Als de grond meer waard wordt zonder dat de 
eigenaar er een hand voor uitstak, komt dat voordeel 
de gemeenschap toe. 

82. Grote steden zijn geen tweederangs woonoorden, want 
juist door de grote aantallen mensen bij elkaar is het 
mogelijk veel variatie te krijgen in de onderlinge con-
tacten en in de keuze van werk, opleiding en ont-
spanning. 
De stad lijkt slecht door foute verkeerstoestanden en 
tekorten hij woningbouw en bestuur. 

83. Nederland is te klein voor meer dan één stadsgebied 
van wereldformaat: de Randstad Holland. Een krachtige 
ontplooiing van deze randstad moet zorgen dat Nederland 
in de wereld mee kan komen. 

84. Ook buiten het westen moeten de steden zich goed 
kunnen ontplooien. De krachten niet versnipperen in een 
groot aantal kleine kernen. 

S.S. Hoge voorrang voor liet bewoonbaar maken van de 
steden. 

86. Op  grote schaal oude stadswijken vernieuwen en 
krotten opruimen. Wel ontzien wat historisch de moeite 
waard is. De eigen plannen van bewoners van een wijk 

*aniiordigen door geld, door hulp, door nieuwe bestuurs-
yormen, door het indammen van administratieve flauwe-
kul. 

87. Het openbaar vervoer dient aantrekkelijk gemaakt te 
worden. Je moet niet kletsnat en verkouden thuiskomen, 
wanneer je de bus hebt genomen. 

88. Het mag niet zo zijn, dat de landbouwer allerlei 
voorzieningen mist, die in de bebouwde kom" normaal 
zijn. 

89. In een land als Nederland moet bij de inrichting 
van liet landelijk gebied de behoefte aan recreatie van 
de hele Nederlandse bevolking een rol spelen. 

90. In landelijk gebied geen verspreide nieuwbouw, die 
het karakter van dat gebied aantast. 

SOCIAAL BELEID 
91. De kinderaftrek afschaffen. De kinderbijslag belas-
tingvrij maken en zo nodig verhogen. 

92. Alle pensioenen vastankeren aan liet beginsel. dat 
wie werkt moet zorgen voor wie niet meer werken kan 
De pensioenen gaan clan mee met de welvaart. 
Bij alle sociale uitkeringen hoort een vakantiegeld. 

93. De ontwikkeling, dat naar verhouding minder men-
sen op de boerderij gaan werken of in de fabriek, maar 
meer in de dienstensector, bewust in de hand werken. 

94. De werkgelegenheid spreiden. Rekening houden met 
de plaatselijke toestand op de arbeidsmarkt, maar ook 
niet de bereidheid van de ,,streek" om zelf mee te werken. 
Doeltreffende voorzieningen buiten de Randstad om 
vestiging van bedrijven aantrekkelijk te maken. 
Landelijk en per streek speciale werkgelegenheidsstaven 
voor de nodige planning en actie. In die staven werken 
overheid, bedrijfsleven en werknemers samen. 

95. Een staking is rechtmatig, zolang de rechter niet 
vaststelt dat het in bepaalde situaties en overdreven 
middel is. 

96. Als een bedrijf  over de kop gaat, moeten eerst de 
salarisschulden betaald worden, zelfs vOordat de fiscus 
mag komen aankloppen. 

97. Van de vermogens, die in bedrijven worden gevormd, 
een flink deel naar de werknemers. 

ONDERWIJS 
98. Seksuele voorlichting moet een goede plaats krijgen 
in het onderwijs. 

99. Het heeft in een klein land als het onze geen zin, 
dat er aan alle universiteiten zo veel mogelijk studie-
richtingen zijn. Daarom moeten de universiteiten de taken 
verdelen en kleinere afdelingen op één plaats samen-
voegen. Een deel van de studenten moet dan verder 
reizen. Hun reiskosten vergoeden. 
Niet iedereen heeft zo de vrijheid om te studeren waar 
hij wil. Dat is aanvaardbaar. De vrijheid om te studeren 
zolang men wil, inperken. De studiekeuze moet echter 
vrij zijn. 

100. Scheiding van het universitaire onderwijs dat ge-
richt is op een beroep, en het onderwijs dat voorbereidt 
op wetenschappelijk onderzoek. 
Bij het verlenen van studietoelagen de prestatie van de 
student -. niet de financiële toestand van zijn ouders - 
doorslaggevend laten zijn. 

RAPPORTEN VAN DE 
PROGRAMCOMMISSIES BESTELLEN? 

De gestencilde rapporten van de 
programcommissies, die als basis 
hebben gediend voor het voorlopig 
program, zijn tegen betaling van 
50 cent op postgiro 1575 600 van de 
penningmeester Radikalen te ver-
krijgen. (50 et. per stuk! De hele 
serie kost dus 5 gulden.) 
Niet bestellen per brief of brief-
kaart, u krijgt dan toch ook het 
verzoek eerst te betalen, voor de 
rapporten u worden toegezonden. 

1. Politieke en staatkundige ver-
nieuwing 

2. Democratisering van de sa-
menleving in het bijzonder het 
bedrijfsleven 

3. Onderwijs, vorming, cultuur-
politiek 

4. Ruimtelijke ordening en wo-
ningbouw 

5. Sociale zekerheid, maatschap-
pelijk werk en geneeskundige 
zorg 

6. Vredespolitiek 

7. Financiering overheidsuitga-
ven 

8. Inkomens- en vermogenspoli-
tiek 

9. Welvaart- en werkgelegen-
heidspolitiek 

10. Problemen verouderende sa-
menleving 

Extra-exemplaren van deze krant 
met het ontwerp-program kunt u 
ook bestellen op dezelfde wijze, 
eveneens tegen 50 ct. per exempi. 
(verzendkosten zijn al inbegrepen). 

AAN 
POLITIEKE PARTIJ 

RADIKALEN 
postbus 10-Lelystad 

: Uitknippen en opsturen (geef het door!) ! 

NAAM................................ 

ADRES 

WOONPLAATS ........................ 

Nr. postgiro ..........(leesbaar s.v.p.) 

geeft zich op als lid 
(opgave als abonnee op deze krant voor 1969, door 
storting van 1 5,- op postgiro 1575600, vermeldt 
krant op het girobiljet) 



A GENDA 
Kerngroepvergaderingen 
Voortaan iedere eerste zaterdag van de maand. Reserveert die dagen nu 
al in uw agenda. Zorg dal een afgevaardigde van ieder aktie-centrum er is. 

Politieke café's 

Leeuwarden: elke maandagavond om 20.30 uur in Café Chantant  Passe  
Partout, Noord-Vliet 13. 

Roermond: elke derde dinsdag van de maand in Café Smeets. Gebroek-
laan 10 (Maasniel tegenover Sportfondsenbad. 

KRONIEK 
Venray 
Op 13 december is opgericht het 10e Limburgse regionale aktie-centrum: 
Venray en omgeving. Eerste leden - voorzover aan deze krant bekend - 
J. v. d. Kolk,  Hoist:  H. G.  Wilms,  Sevenum; F. J. Tausch, Venray. Voor -
loping  contactadres: J. A. van der Liet. Hamert 37. Wellerlooi, telefoon 
04703-213. 

PPR - Limburg - 0 '66 

Het overleg tussen de PPR en D'66 heeft geleid tot een ontwerp-pro-
gramma van samenwerking in Limburg, dat thans nog door de regionale 
aktie-centra zal worden besproken voordat het definitief wordt, 

Purmerend 
Zaterdag 30 november jl. vond in Purmerend een ontwikkelingshulp-
manifestatie plaats, georganiseerd door de PSP en Radikalen te Purme-
rend. Op een van de centrale pleinen was een grote informatiestand 
ingericht, waar de bevolking van Purmerend materiaal omtrent achter-
grond van ontwikkelingshulp kon kopen of gratis verkrijgen. 
Tevens werd liet accent op de landelijke rietsuikeraktie gelegd, met groot. 
succes werden die dag een aantal balen rietsuiker aan de man gebracht. 
Vanzelfsprekend werd ook informatie gegeven over de doelstellingen van 
PSP en PPR en verkochten beide partijen hun documentatie. 
Meer dan 200 Purmerenders maakten van de gelegenheid gebruik - na 
de vorige avond premier De Jong beluisterd te hebben - om hun hand-
tekening te zetten onder de petitie aan Staten Generaal omtrent de 
befaamde f 225 miljoen extra voor de NAVO. 
Voor de PPR-Purmerend staat het vast, dal dergelijke informatiestands 

met mogelijk  inhaken op actuele politieke zak-en - de belangstelling  
'an  de burger voor politiek en daaruitvolgend ook voor de PPR alleen 
maar zullen bevorderen. 

Vernieuwing in Limburg 

Dr. Waltmans, wees in zijn inleiding tijdens de PPR-studiedag  (Well,  
9 nov.) op de politieke kou" die de KVP teistert. Een machtscomplex, 
dat tientallen jaren het openbare leven in Limburg heeft beheerst, brok-
kelt af. De structurele vernieuwing in de samenleving werkt ook in de 
politiek door. De inleider noemde als voorbeeld 28 Limburgse gemeenten, 
waar tot do verkiezingen van 1967 meer dan 90 der stemmen op de 
KVP werden uitgebracht. In 1967 haalde de KVP echter in geen van deze 
gemeenten de 90 %. De vernieuwing in het politieke denken zal echter 
vooral van de jonge kiezers, die voor het eerst stemmen, moeten komen. 
Het is niet waarschijnlijk. dat bij de oudere kiezers die met bepaalde 
politieke opvattingen zijn vergroeid, radikale veranderingen zullen op-
treden. De PPR kan naar schatting thans rekenen op 4.7 L der kiezers in 
Limburg. Dat is nog aanzienlijk onder de maximaal 20 , die in de eerste 
aanloop bereikbaar zijn. In verband hiermee somde Dr. Waitmans een 
aantal punten op ter verbetering van do organisatie en aktiviteiten dni' 
PPR in Limburg. De samenwerking met andere partijen kan maar één 
doel hebben: de vorming van een progressieve concentratie. Bil de op-
bouw van een dergelijke concentratie mag D'66 - landelijk gezien - de 
vrijblijvendheid en het pragmatisme niet tot beginsel verheffen. Zij zal 
ook duidelijker moeten kiezen voor ingrijpende maatschappelijke st.ruc-
tuurveranderingen. De Partij van cie Arbeid wordt in haar venieuwings-
drang geremd door verouderingsverschijnselen. De Anti-Revolutionairen 
beschikken zonder twijfel wel over zuiver politiek instinct, maar dit is 
nog geen progressieviteit.. Voor alle parti en geldt. dat een progessievc 
concentratie alleen mogelijk is op di' basis van een drastische vernieuwing 
in het denken. 

AAN DE AKTIE-. 
CENTRA 

Den Haag, december 1968 

Middels deze Radikalenkrant biedt het 
centraal program comité de partij deze 
Programmapunten ter discussie aan. 
Deze eerste aanzet tot een program van 
de Radikalen, is daarmede in discussie 
gegeven aan de gehele partij, die tot 1 fe-
bruari 1969 in de gelegenheid wordt ge-
steld om voorstellen tot wijziging en aan-
vulling bij het partij-secretariaat in te die-
nen 
He( centraal program comité beoogt met 
deze procedure een zo breed mogelijke 
inspraak binnen de partij te bewerkstel-
ligen. 
Wij willen  ii  graag nog mededelen hoe 
deze programmapunten tot stand zijn ge-
komen. 
In de maanden augustus, september en 
oktober heeft een tiental programcommis-
sies hard gewerkt om voor verschillende 
programgebieden een rapport op te stel-
len. Deze rapporten zijn in de maand no- 
vember na stevig vóôrwerk van het 
program-secretariaat - door het centraal 
program comité (c.p.c.) in twee uitvoerige 
vergaderingen verwerkt tot het thans aan-
geboden stuk. Dit is zo opgesteld, dat wij 
verre blijven van de volledigheid, die an-
dere partij-programma's kenmerkt, het is 
veeleer de bedoeling een aantal program-
eisen op tafel te brengen, die karakteris-
tiek zijn voor de programma-lijn en de 
mentaliteit van onze partij. 
De selectie en indeling, die aan deze pro-
grammapunten ten grondslag liggen zijn 
geheel voor rekening van het centraal pro-
gram comité. 
De rapporten van de afzonderlijke program-
commissies, die het c.p.c. tot leidraad bij 
haar werk hebben gediend, zijn uiteraard 
ook van groot belang voor de komende 
programdiscussies binnen de partij. Daar-
om zijn deze rapporten voor eenieder ver-
krijgbaar bij het partij-secretariaat. Zij 
kunnen worden besteld door overschrij-
ving van 50 cent per programrapport 
(nummer van rapport vermelden). 
Van de Aktiecentra verwacht het c.p.c 
thans, dat deze de discussie betreffende 
het program op gang zullen brengen. 
Het c.p.c. vindt, dat elk Aktiecentrum on-
middellijk één of meer groepen moet vor-
men, die met het aangeboden programstuk 
aan het werk gaan en hun meningen en 
voorstellen op papier zetten vóór 1 februari 
1969. De tijd is kort, maar dat biedt juist 
een kans om stug en geconcentreerd te 
werken. 
Het c.p.c, rekent hierbij volledig op de lei-
ding van de Aktiecentra. 

Over de verdere procedure nog het vol-
gende 

In de eerste helft van februari zullen alle 
voorstellen uit de partij tot wijziging en 
aanvulling worden geordend en verveel-
voudigd. waarna de 2e helft van februari 
en de eerste helft van maart zullen worden 
benut voor pre-advisering van de voor-
stellen door het c.p.c. In deze periode 
zullen ook de programcommissies weer 
worden ingeschakeld voor het geven van 
hun adviezen en opmerkingen. 
In de 2e helft van maart zal het ontwerp-
program als stuk van het c.p.c. via de 
daarvoor in aanmerking komende partij-
organen, die dan nog hun aanvullingen en 
opmerkingen kunnen toevoegen aan de le-
den worden gezonden ter behandeling in 
het congres, dat waarschijnlijk in april 
1969 zal plaatshebben. 

PROVINCIALE 
SECRETARISSEN 
P.P.R. 
Groningen: mevr. E. de Vries-Hillebrand 
Hooiweg 26e, Eelde 
Friesland: mevr. E. de Wal-Wolf 
J. van de Wielenweg 11, Bakkeveen 
tel. (05120) 4575 (p), (05169) 241 (k 
Drenthe: J. v. d. Berg 
Eem 21, Assen, (05920) 4041 (k) 
Overijssel: J. H. Grimberg 
Schipholtstraat 34a, Glanerbrug 
tel (5424) 1581 (p) 
Gelderland: J. van Aken 
Vossenstraat 5. Doetinchem 
tel. (08340) 38 94 (p), (08300) 3 70 81 (k) 
Utrecht: mevr. E. Griepink 
Prof. dr. Bakkerlaan 101, Jutphaas 
tel. (03471) 1747 
Noord-Holland: L. van Pelt 
Planetenstraat 170. Purmerend 
tel. (02990) 50 19 (p) 
Zuid-Holland: A. J. Becque 
Van Adrichemstraat 133, Delft 
tel. (01730) 3 1240 (p) 
Zeeland: W. van Groffen 
Singel 205, Vlissingen 
tel. (01184) 2635 (p) 
Noord-Brabant: H. Lagarde 
Rechterstraat 36, Boxtel 
Limburg: mevr. D. Jager-Van Lonkhuyzen 
Pijnsweg 117, Heerlen 
tel. (04440) 1 49 83 (p) 
Nederland: postbus 10. Lelystad, 
tel. (03200) 12 79 (p) 
(ledenwerving en krant) 
Nassau Dillenburgstraat 11, Den Haag 
(partijbureau) (070) 247455 

DEZE KRANT 
kunt u bijbestellen door op 
Oe postgiro-rekening van de 
penningmeester Radikalen 
1575 600 50 cent per gewenst 
extra-exemplaar te storten. 

DEZE KRANT 
gaat volgend jaar (1969) re-
gelmatig verschijnen. Hij zal 
steeds op de eerste vali d 
maand uitkomen. Kopij en 
mededelingen inzenden tot 
de 15e van de eraan vooraf-
gaande maand. Nummer 1 
1969 verschijnt op 1 februari. 

DEZE KRANT 
wordt altijd toegezonden aan 
alle leden van de PPR. An-
deren kunnen er zich op 
abonneren: jaar-abonnement 
ƒ 5.— (inclusief verzendkos-
ten). Betaling op postgiro 
1575600 van de Penning-
meester Radikalen. Den 
haag. 

PETITIE AAN DE STATENGENERAAL 
namens het centraal program comité 

H. W. van Doorn, voorzitter 

A. Q. C. van Ruiten, secretaris 

Nieuwe leden en sympathisanten 

STORT EEN STARTBIJDRAGE 

Postgiro 1515600 
Penningmeester 

RADIKALEN Den Haag 
(De contributieregeling voor 1969 

verschijnt in deze krant in februari) 

Wij achten het verbazingwekkend dat zo snel en zo 
gemakkelijk de defensieuil gaven met 225 miljoen 
gulden verhoogd kunnen worden, terwijl deze re-
gering en de meerderheid van het parlement geen 
extra middelen ter beschikking stellen voor biji,. 
kleinere SC!iOO1k!aSSeC, verbetering A.O.W., bouw 
van  roger  woningwetwoningen, verhoging  owl  wik-
feelin.gshnl.p crc niet te vergeten grootscheeps vredes-
onderzoek. 
Belangrijker nog is dat bi) herhaling door desktcs -  
ripen,  betoogd werd dat verdere opvoering  eon  onze 

ve'rnietigingskracht de vrede en veiligheid eerder 
bedreigt dan bevordert. Ook is een extra bewape-
ning in strijd met de internationale ontspa.nnings-
polil iek di.e het kabinet-De Jong zegt na te streven. 
Deze verhoging dient dus te worden. afgewezen. 
Wij verzoeken de leden van de Eerste en Tweede 
Kamer bij de begrotingsbehandeling deze verhoging 
alsnog ongedaan te ma ken. 

Onze partij heeft samen met vele anderen: de PSP,  

delen van D '66 en de PvdA, kerkelijke-, jongeren-

en vredesorganisaties, deze petitie verzonden aan 

de Eerste en Tweede Kamer en vraagt iedereen die 

het ermee eens is een briefkaart te sturen aan de 

Tweede Kamer, Binnenhof 1A, Den Haag, met als 

tekst: Tegen verhoging 22.5 miljoen gulden defensie-
begroting. 
U weet bet: de Tweede. Kamer heeft deze verhoging 

al goedgekeurd, moet echter nog beslissen over de 

dekking van deze extra-uitgaven (met name welke 

belastingen verhoogd moeten worden), de Eerste 

Kamer moet er nog helemaal over beslissen. 

Schreef u nog niet, doe het dan nu! Wi zorgen wel 

dat er geteld wordt. 
Wilt u meehelpen ook anderen te laten tekenen 

vraag dan gedrukte petitielijsten aan waarop 

bovengenoemde tekst staat afgedrukt om hand-
tekeningen te verzamelen bij uw buren, kennissen, 

op uw werkplaats, school en kantoor. Werk eraan! 

Petitielijsten aanvragen bij postbus 10, Lelystad of 

tel. 03200 - 1279 (M. van Hulten). 
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