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Deze Democraat .....
is het eerste nummer van een lange reeks die gaat verschijnen volgens een andere formule. Gevolg gevend aan de steeds toenemende vraag naar maximale informatie uit
hoofdbestuur en fractie krijgen voortaan alle leden van D'66 Democraat thuisgestuurd.
Voor zover binnen de huidige begroting mogelijk is, zullen dit per jaar ongeveer tien
nummers zijn, inclusief de congresstukken. Vaste rubrieken worden: Verslagen van
hoofdbestuursvergaderingen, regio bijeenkomsten, mededelingen van werkgroepen, commissie '70 en het C. E. S. Ruim aandacht zal worden besteed aan het optreden van de D'66
fractie in de Tweede Kamer.

Dit congres .....
is op 13 december 1969 in de eerste plaats bedoeld om het landelijk gedeelte van het provinciaal programma te behandelen. Men kan het congres zien als een start van de verkiezingscampagne voor de Statenverkiezingen op 18 maart 1970. Even belangrijk - zo niet
belangrijker - zijn de elf provinciale congressen die in verband met die verkiezingen op
10 januari 1970 worden gehouden.
In resolutie 3 van het Leidse congres is het hoofdbestuur opgedragen op een congres in
1969 een analyse van de partijpolitieke situatie op basis van de dan beschikbare gegevens
voor te leggen en eventueel nadere voorstellen te doen over het verder te voeren beleid.
Het hoofdbestuur geeft in deze Democraat gevolg aan deze opdracht. Het geeft ook een
overzicht van de stand van zaken over de gesprekken aan de basis en de uitvoering van
resolutie 2a. Ongetwijfeld zal een en ander aanleiding geven tot discussies, waarvoor in
de middaguren van het congres in de RAI ruim tijd is uitgetrokken.
Op verzoek van veel leden, veelal van buiten de randstad, zal het congres op een dag
worden gehouden. Het zal ongetwijfeld een lange dag worden. Ik hoop een record aantal
leden en belangstellenden te mogen begroeten.

J.A. P.M. Beekmans
Voorzitter D'66
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Democraat

AGENDA CONGRES 13 DECEMBER 1969 IN
RAI - CONGRESCENTRUM TE AMSTERDAM
10.00 uur
10.05 uur
10.10 uur
10.45 uur
12.00 uur
13.00uur

14. 00 uur
17. 30
18.30
18.45
21. 00

uur
uur
uur
uur

22.00 uur

Opening voor zi tter
Benoeming notulen- en stemcommissie
Zakelijke verantwoording hoofdbestuur
Voorstellen tot wijziging en aanvulling van het huishoudelijk reglement
Rede mr. H. A. F. M. 0. van Mierlo, fractievoorzitter D'66, Tweede
Kamer
a. Kennismaking kandidaa t-hoofdbestuur sled en
b. Verkiezing hoofdbestuursleden
c. Verkiezing leden geschillen- en rapportagecommissie
d. Lunchpauze
Discussie over de verantwoording van het hoofdbestuur over de huidige
partijpolitieke situatie en over de gesprekken aan de basis
Discussie over de inleiding op het provinciaal programma
Pauze
Programmavoorstel Verkeer
Behandeling inleiding provinciaal programma
Eventuele behandeling van punten die tijdens de ochtendzitting niet of
onvolledig aan de orde zijn geweest
Sluiting.

ALGEMENE INLICHTINGEN
Plaats:
RAI-Congrescentrum, Europaplein, Amsterdam
Tijd:
Zaterdag 13 december 1969, 10.00 uur.
Deelname:
Open voor ieder die het entreegeld betaalt; alleen leden van D'66, die hun
contributie hebben voldaan, hebben stemrecht.
Aanmelding :
Bij voorkeur schriftelijk v66r 6 december 1969 door inzending van de kaart
op de achteromslag van dit nummer.
Entreegeld:
Te betalen door overmaking v66r 6 december 1969 op giro 1304900, met
vermelding Congres Amsterdam, t. n. v. Democraten '66, Keizersgracht 576,
Amsterdam of aan de zaal.
Voor hen die won en in :
Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht
f 12,50
Noord Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland
met uitzondering van Zeeuws Vlaanderen
Rest van Nederland
Huisgenoten half geld.
Congresstukken :
Behalve de hierachter afgedrukte stukken ontvangt u in de volgende Democraat van december de binnengekomen amendementen, jaarverslag van de
secretarissen, notulen van het congres gehouden in Den Haag, de dan bekende voorstellen t. a. v. nieuwe hoofdbestuursleden en het voorstel voor het politiek programma "Ver keer".

nov. /dec.

I
l

-

llOI

-J

I

I
I

c

nov. /dec.

pagina 3

Democraat
8. Taak stemcommissie

CONGRESREGLEMENT
(vastgesteld door het hoofdbestuur, daartoe bevoegd
krachtens artikel 17 lid 2 statuten met verwerking
van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement).

De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen,
beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan, en constateert de uitslag van de stemming.
9. Besluiten A. L. V.

1. Ret congres is een algemene ledenvergadering van D'66.

2. Nieuwe onderwerpen agenda
Aan de door het hoofdbestuur vastgestelde agenda kunnen
worden toegevoegd op verzoek van:
a) de fractie van D'66 in de Tweede Kamer;
b) vijf procent van de !eden, waarvan niet meer dan een
derde uit dezelfde afdeling afkomstig is;
c) de ledenvergaderingen van ten minste vijf afdelingen
mits het verzoek daartoe - voorzien van een korte
toelichting - schriftelijk bij het hoofdbestuur is ingediend uiterlijk 22 november 1969.
Over niet op de agenda opgenomen onderwerpen kunnen
geen besluiten worden genomen, behoudens ten aanzien
van aanbevelingen omtrent actuele onderwerpen.

Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders
bepalen neemt de A. L. V. besluiten met absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (blanco
stemmen zijn geen "geldig uitgebrachte stemmen"), met
dien verstande dat het verschil tussen v66r- en tegenstemmen ten minste vijf procent van het totaal van de
uitgebrachte en de blanco stemmen dient te bedragen.

10. De A. L. V. kan echter besluiten een bepaald besluit
slechts te nemen wanneer twee derde der aanwezige !eden van D'66 v66r stemmen.

11. Indien geen der leden stemming wenst kan de A. L. V. bij
acclamatie een besluit nemen.

3. Amendementen en moties
Ieder lid heeft het recht amendementen en moties in te
dienen, met dien verstande dat amendementen uiterlijk
22 november 1969 schriftelijk bij het hoofdbestuur moeten zijn ingediend.
Alle amendementen door !eden ingediend mede ondertekend
door tenminste vijf andere leden van D'66 dan wel door
een afdelingsvergadering zijn goedgekeurd.
De leiding van de A. L. V. laat de A. L. V. beslissen of
een motie die na 22 november is ingediend in behandeling
wordt genomen.
4. Amendementen van rapportage- en programmacommissie
De rapportagecommissie en de programmacommissie
hebben het recht op de grondslag van de ingediende amendementen ook tijdens de A. L. V. amendementen in te dienen.

12. Stemrecht
Ieder bij een stemming op de A. L. V. aanwezig lid kan
een stem uitbrengen, mits dit lid aan zijn contributieverplichting heeft voldaan.

13. Wijze van stemming
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Met een
schriftelijke stemming wordt gelijk gesteld stemming
door middel van een electrisch of mechanisch systeem.

14. Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitters
van de A. L. V. te bepalen wijze.

15. Wijze van behandelen
5. Leiding A. L. V.
De A. L. V. wordt geleid door drie voorzitters, die door
het hoofdbestuur zijn aangewezen uit de leden die geen
zitting hebben in het hoofdbestuur of de programmacommissie. Bij de behandeling van een onderwerp waarbij
een der voorzitters uit hoofde van enigerlei andere partijfunctie persoonlijk is betrokken treedt deze niet als
fungerend voorzitter op zolang deze behandeling duurt.

6. Bevoegdheden leiding
De fungerend voorzitter van de A. L. V. heeft het recht
spreektijd te verdelen en te beperken.
De beslissingen van de voorzitters zijn bindend behoudens
onmiddellijk beroep op de A. L. V. die daarvoor stemt
zonder discussie.

Behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt:
a) de indiener of een door hem aangewezen lid geeft een
beknopte toelichting op zijn voorstel;
b) de voorzitter is verplicht tenminste een tegenstander
van het voorstel zijn standpunt te laten toelichten en
kan ook andere leden aan de discussie laten deelnemen;
c) het hoofdbestuur, de rapportagecommissie, de programmacommissie en het bestuur van de betrokken
werkgroep kunnen, indien zij dit wensen, aan de
A. L. V. advies omtrent het voorstel of amendement
geven;
d) de voorzitter brengt in stemming eerst alternatieve
voorstellen, daarna de amendementen in de volgorde
bepaald door hun ingrijpendheid, daarna het al dan
niet geamendeerde eindvoorstel.

16. Onvoorzien
7. Notulen- en stemcommissies
Een A. L. V. begint met de aanwijzing van een stemcommissie en een notulencommissie en een notulencommissie op voordrachtvan de voorzitter(s).

In de gevallen betreffende de gang van zaken op de A. L.

V. , waarin het huishoudelijk reglement en dit reglement
niet voorzien, beslissen wat de A. L. V. betreft de gezamenlijke voorzitters.
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Voorstellen tot wijziging en aanvulling
van het huishoudelijk reglement

ari. 104.

Degen en, die zich als lid of aanhanger aanmelden n8. de aankondiging
overeenkomstig artikel 103, kunnen niet aan de v66rverkiezingen deelnemen.

artikel 23. -1 komt te luiden:

art.105.

De afdelingen houden afzonderlijk of in combinatie na sluiting van determijn voor aanmelding en v66r de dag van de voorverkiezingen een ledenvergadering, waarin alle kandidaten in de gelegenheid worden gesteld
hun kandida 1uur te verdedigen of te la ten verdedigen.

art.106.

Tot de taak van de rapportagecommissie behoort bet geven van objectieve voorlichting aan de ALV over onderwerpen die deze commissie van voldoende belang
acht voor de ALV, telk.ens wanneer ~~n of meer leden van D'6G de wens daartoe te
kennen hebben gegeven, alsmede aan de steekproefvergadering telkens wanneer

De stemming en de bepaling van de uitslag geschieden op overeenkomstige wijze als in bijlage.A. van het huishoudelijk reglement is geregeld.
waarbij ten minste in iedere afdeling gelegenheid tot stemming wordt
gegeven.

art.107.

De verkiezingscommissie plaatst aile kandidaten die in de regi~'s tot de
eerste 25, respectievelijk 50 behoren op een alfabetische lijst.

Oeze bijeenkomt.

art.108.

roelichting: In de praktijk is gebleken dat deze commissie de bevoegdheid dient te
hebben om arbeid betreffende niet-zinvolle \Tagen te kunnen weigeren.

De eerste ALV na Tweede Kamer verkiezingen kiest een lijst-adviescommissie die bestaat uit vijf !eden welke niet kandidaat kunnen staan
voor de eerstvolgende Tweede Kamer verkiezingen.
Het lidmaatschap van de lijstadviescommissie is niet verenigbaar met
het lidmaatschap van het hoofdbestuur en de Tweede Kamer fractie.

trtikel 43. aan eerste zin toe te voegen:

De leden van de lijstadviescommissie treden af op de eerste ALV na de
volgende Tweede Kamer verkiezingen, maar zijn terstond herkiesbaar.

Door de ALV wordt vastgesteld uit hoeveel leden bet hoofdbcstuur besta.at.

Toelichting: Gebleken is dat bij de tegenwoordige regio-indeling bet aantal hoofdbes1uursleden dient te worden uitgebreid om tot een bevredigend aantal hoofdbestuurslid-regio-vertegenwoordigers te komen.
artikel 42. -1 komt te luiden:

voorstellen, voorzover deze niet betrekking hebben op programmawijzi!ingen.

art.109.

De lijstadviescommissie zal, de verkiezingscommissie gehoord, dealfabetische lijst zo nodig aanvullen met zoveel personen als nodig is om
een lijst van 60 kandidaten te verkrijgen.

art.1.10.

De lijstadviescommissie, gehoord het hoofdbestuur, de fractie, de
voorzitters van de landelijke werkgroepen en de regiovoorzitters, maakt
een niet-verbindende voordracht voor de ALV ter verk.iezing van de nummers 1 tot en met 25, voor de lijsten van alle kieskringen gelijkluidend.

art. 111.

Ten minste tv..•ee weken voor de ALV m.aakt de verkiezingscommissie de
alfabetische lijst en de voordracht aan aile leden bekend. Op de lijst
worden aileen kandidaten opgenomen die zich bereid hebben verklaard
een verk.iesbare plaa ts te aanvaarden.

art. 112.

Door de ALV wordt voor aile kieskringen een eensluidende lijst gekozen
van 25 kandidaten op de wijze als bepaald In bijlage A. Vervolgens kiest
de ALV uit deze 25 k.andidaten t;~n lijstaanvoerder.

foelichting: Gebleken is dat programmawijzigingen beter door de programmacommissie kunnen worden behandeld.
Lrtikel 94 komt te luiden:
iet hoofdbestuur is bevoegd in de grenzen van de regie's wijziging te brengen.
Lrtikel 95 komt te luiden:
l. Het bestuur van een regio wordt gevormd door de afdelingsvoorzitters binnen
de regio. Een afdeling kan in plaats van de voorzitter een ander lid van de aideling in het bestuur van de regio benoemen.

Z. Het bestuur van een regia kiest uit zijn midden ecn dagelijks bestuur van ten
minste drie !eden.

Onmiddellijk na de ALV wijst de lijstadviescommissie met de verkiezingscommissie de nummers 26 tot en met 30 aan, verschillend voor iedere kieskring en zoveel mogelijk uit de alfabetische lijst.

Hoofdstuk IX
~. Tweede Kamer der Staten-Generaal
art. 97.

art. 98.

Het hoofdbestuur benoemt tijdig een verkiezingscommissie, die tot taak
heeft op onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement te bewerkstelligen. De commissie kan zich lnten assisteren door door haar
aan te wijzen leden van 0'66.

art.113.

De verkiezingscommissie draagt zorg voor de indiening van de volgens
de voorgaande bepalingen samengestelde kieslijsten, op de wijze als
door de Kieswet voorgeschreven.

art.114.

In het geval van tussentijdse verkiezingen wordt aan de in dit hoofdstuk

gestelde termijnen door het hoofdbesiuur, de verkiezingscommissie en
de afdelingen en regio' s zoveel mogelijk de hand gehouden.
Toelichting: Overeenkomstig het besluit van het congres te Arnhem
wordt hierbij voorgelegd een proeve van een systeem van
kandidaatstelllng met een landelijke lijst. Het hoofdbestuur
is ervan over1uigd dat dit voorstel nog verre van volmaakt
is, maar meent d.at het belangrijk beter is dan het alternatief, n.l. het congresreglement Amsterdam, 1966.

1. In iedere regio worden schriftelij~e voorverkiezingen gehouden ten-

einde vijfentwintig kandidaten aan te wijzen uit degenen die door zichzelf dan wel door ~lin of meer andere }eden van D'66 hiervoor zijn
aangemeld bij het landelijk secretariaat.
2. Een regio waarvan het ledenaantal mecr dan tweemaal het gemiddeld
aantal leden van alle regie's beloopt lmn maximaal 50 kandidaten aanwijzen.
art. 99.

Het hoofdbestuur stelt aan het congres voor het bovenstaande voorstel als 11Voorlopig'' aan te nemen. d. w. z. dat het
gebruikt zal worden bij een eventuele tussentijdse verkiezing getracht zal worden aan bet congres in april 1970 een
verbeterd voorstel voor te leggen.

Bij aanmelding moet aan de "VOlgende VC'reisten worden voldaan:

1. Ondersteuning met tien handtekeningcn van leden van D'66:

Mocht de vergadering hiermee Diet akkoord gaan, of mocht
blijken da t teveel discussietijd hieraan moet worden besteed, dan zal het hoofdbestuur dit voorstel intrekken,
waarmee automatisch het congresreglement 1966 voor de
kandidaatstell!ng van de Tweede Kamer fractie geldig blijft.
Dit reglement zal in de volgende Democraat worden gepubliceerd.

2. lidmaatschap van D'66 gedurende ten minste zes maanden voorafgaande aan de aanmelding, behoudens dispensa tie van het hoofdbestuur
dat gehouden is hieraan ruime bekendheid te geven:
3. de wettelijke

vereiste~

voor verkiesbaarheid;

4. ondertekening van d.;> vragenlijst conform artikel 19 van de statuten:
5. bereidverklaring een e\·entueel kamcrlidmaatschap als een \'Olledige
dagtaak te beschouwen en bij verkiezing van aile openbare ambten en
partijfuncties afstand te zullen doen;
6. verstrekking van persoonlijke gegevcns overeenkomstig het in artikel
2 7. , 1. bepaalde.
art. 100.

De termijn van aanmelding vangt aan ccn half jaar v66r de datum van de
verkiezingen, en sluit zes weken voor dC' voorverkiezingen.

art.101.

Het hoofdbestuur maakt onverwijld de aanmeldingen aan de !eden bekend. die aan de vereisten van artikel 99 voldoen. onder vermelding van
de in dat artikel onder 6 genoemde gegevens.

art. 102.

art. 103.

Hoofdstuk XI
art. 144.

Ledenvergaderingen kunnen besluiten bij een verkiezing, waarvoor dit
reglement toepassing van bijlage A voorschrijft, in plaats d.aarvan bijlage C toe te passen.
Ledenvergaderingen waaraan meer dan vijftig stemgerechtigeden deelnemen hebben voor dit besluit voorafgaande toestemming van het hoofdbestuur nodig.

art.l45.

Wijzigingen in dit reglement treden in werking 14 dagen nadat de ALV
deze wijzigingen heeft vastgesteld.

Ten minste twee weken voor de dag van indiening der kandidatenlijsten
ingevolge de Kieswet wordt een verkiezings-AL \' gehouden. De v66rverkiezingen worden ten minste vier weken voor deze ALV gehouden op
een door het hoofdbestuur vast te stellen dag, welke ten minste twee
maanden tevoren wordt bekendgema.akt.

Bijlage C

Ten minste een en ten hoogste twee we ken voor de v66rverkiezingen ontvangen aile leden en aanhangers die onder de betreffende regio ressorteren een uitnodiging voor de v66rverkiczing. De verkiezingscommissie
geeft ook ten aanzien van niet-leden aan de v66rverkiezingen tijdig v66r
deze uitnodiging ruime bekendheid.

Bijlage A is van toepassing met dien verstande echter, dat het aldaar onder
paalde wordt gewijzigd in:
" De bepaling van de lijstvolgorde geschiedt door bij herhallng de
1
'
onder ill uiteen te zetten procedure voor het verk.iezen van een

Methode voor het verkiezen van personen ter vaststelling van kandidatenlijsten voor
vertegenwoordigende lichamen.

n be-

i

1
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Democraat

" groep van "n" personen uit te voeren voor n=l. Na elke toepassing
'~ wordt de naam van de aldus gekozen verklaarde kandidaat op alle
" stembiljetten doorgehaald. Zo worden achtereenvolgens de lijstaan,. voerder, nwnmer 2, nwruner 3, enz. aangewezen''.

Toegevoegd wordt een nieuw artikel 137 bis :

Voor de verkiezingen van gemeenteraden en gekozen vertegenwoordigende raden
bij openbare lichamen kan het hoofdbestuur op verzoek en op door hem te stellen
voorwaarden dispensatie geven van de op deze verk.iezingen betrekking hebbende
voorschriften.
Aan artikel 138 de volgende zin toevoegen :
V66r de aanvang van de ALV treedt de programmacommissie in over leg met alle
indieners van amendementen over de uiteindelijke redactie van hun voorstellen.
De werkgroepen worden hierbij gehoord.
Toelichting:

Dit is in lijn met de voorgestelde wijziging in art. 43.

H uishoudelijk reglement
hoofdbestuursverkiezingen
art. 23.

art. 24.

art. 25.

-1. Het hoofdbesb.lur bestaat uit ~~nentwintig !eden en wordt door de
ALV gekozen.
-2. De voorzitter, de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester
worden in functie gekozen. Indien de ALV niet kan komen tot de verkiezing van ~~n of meer van deze hoofdbestuursleden, dan kiest het
hoofdbestuur deze leden uit zijn midden.
-3. De in bijlage A, onder ill ('Procedure voor het verkiezen van een
groep van!! personen"), van het huishoudelijk reglement omschreven methode dient bij hoofdbestuursverkiezingen te worden gevolgd.
-1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Over het aantal beslist het hoofdbestuur.
-2. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit en door het hoofdbestuur,
met dien verstande dat de voorzitter, de vice-voorzitt.er, de secretaris en de penningmeester er dee! van uitmaken. Het hoofdbestuur
is bevoegd binnen het dagelijks bestuur een tweede vice-voorzitt.er
en een t\veede secretaris aan te wijzen.
-3. Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden een contactpersoon aan per
regia, het betrokken regiobestuur gehoord.
Ieder lid van D'66 kan ztchzelf of een ander lid. mtts dit zich daartoe
bereid verklaart, kand!daa t stellen voor het hoofdbestuur.

art. 26.

De gelegenheid tot kandtdaatstelllng vangt aan onmiddellijk na de aankondiging van de datum van de ALV en eind:lgt drie weken v66r genoemde
datum of zoveel korter ala het hoofdbestuur mogelijk acht. Kandidaten
dienen' te worden opgegeven aan het landelijk secretariaat. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van de ondertekende vragenlijst als bedoeld in artikel 19 van de statu ten.

art. 27.

-1. Bij de kandidaatstelltng stelt iedere kandidaat op door het hoofdbe-

stuur te verstrekken formulieren de volgende persoonlijke gegevens
ter bekendmaking ann de leden beschikbaar :
''-1''. personalia
"-2". gegevens omtrent lidmaatscha.p en functies binnen de partij.
-2. Het hoofdbestuur zorgt ervoor dat een zakelijke samenvatting van
deze gegevens tljdtg vOOr de ALV ter beschikklng van aile !eden
word! gesteld.
art. 28.

art. 29.

-1. Het hoofdbestuur wordt gekozen voor een periode van twee jaar.
-2. Het hoofdbestuur lreedt telkens voor ten minste de helft af.
-3. Een hoofdbestuursltd ts slechts ~~nmaal onmiddellijk herkiesbaar,
met dien verstande dat nooit meer dan de helft van de door de ALV
verkozen zittende hoofdbestuursleden herkozen kan worden. Indien
een groter aantal zich voor herverkiezing beschikbaar stelt, worden
van hen die het voor verkiezing vereiste stemmenaantal hebben behaald degenen met de hoogste stemmenaantallen verkozen verklaard.
-1. Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is niet verenigbaar met enige andere partijfunctle, behalve het lidmaatschap van de programmacommissie en de commissies ad hoc.
-2. Functies in niet in dit reglement geregelde commissies gelden niet
alf.. partijfunctie.
-3. Ret lidmaatschap van het hoofdbestuur is niet verenigbaar met het
lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam, met uitzondering van dat van de gemeenteraad van een gemeente met minder dan
~~nhonderdduizend Lnwoners.

Oproep voor kandidaten
voor het nieuwe hoofdbestuur
Tijdens het aanstaande congres moet volgens de reglementen een
nieuw hoofdbestuur worden gekozen. Verschillende leden stellen zich
weer herkiesbaar, anderen doen dat niet.
Tot nu toe hebben slechts enkele mensen laten weten, dat zij kandidaat willen zijn voor het hoofdbestuur, maar in totaal zijn er lang
niet genoeg kandidaten om een volledig bestuur te vullen, laat staan
dater alternatieve mogelijk.heden zijn.
Wij roepen iedereen, die belangstelling heeft voor bestuurlijke aktiviteiten, op zich te melden bij het sekretariaat in Amsterdam. De
komende verkiezingen vragen ~n in de provincies E!n in de gemeenten
vee! aandacht. In organisatorisch opzicht is er enorm veel te doen.
Dat kan aileen maar goed gebeuren, indien een zo groot mogelijk
hoofdbestuur kan worden samengesteld.
Meldt u zich v66r 22 november a. s. als kandidaat. We hebben u nodig.

pagina 5

Verantwoording H.B. i.v.m. resolutie 2a.
P.P.R. en 0 66
In Ieiding
Het hoofdbestuur van D'66 heeft ter uitvoering van resolutie 2a van zijn Leidse partijcongres op 14 december 1968 een delegatie uit het hoofdbestuur van de P. P.R.
uitgenodigd voor een gesprek, dat op 28 december 1968 plaats vond te Utrecht.
Een tweede gesprek had in Amsterdam plaats op 16 augustus 1969. Als uitvloeisel
van het laatste gesprek werd besloten in kleiner verband het gesprek voort te zetten om te proberen de feiten te vinden en op schrift te stellen, die van belang lamnen zijn bij het overwegen van mogelijkheden en wenselijkheden van een politiek en
organisatorisch samengaan.
De heren P. van Gorkum, J. Rottinghuis en A. van Rui ten van de P. P. R. en H. Jongedijk, J. Nagtegaal en F. van der Ven van D'66 hebben vier besprektngen gehad,
en wei op 29 augustus in Gouda, 2 september in Wassenaar, 10 september in Amsterdam en 12 september 1969 in Zeist. Het resultaat van hun speurtocht naar feiten wordt hieronder aangeboden.

De landelijke programma's en aanpak
Bij een vergelijking van de programma's van de P. P.R. en D'66 valt het allereerst op, dat D 166 de populaire stijl, die het P. P.R. -programma eigen is, over
het algemeen niet heeft gebruikt. In de aanpak van de opstelling van haar programma heeft de P. P.R. bewust gekozen voor een aanduiding van de richting- zulks
aan de hand van concrete pun ten - waarin men de oplossing van problemen wenst.
Het ging haar minder om uitgewerkte voorstellen en een strategie om de gewenste
veranderingeh te bereiken, zaken die in het 0'66-program juist heel concreet te
vinden zijn. Dit stijlverschil is waarschijnlijk niet toevallig, maar wijst op een
verschil in mentaliteit, die beide partijen tot op heden kenmerkt: de doorgaans
meer idealistisch getinte benadering van de P. P.R. - welke de P. P.R. zelf als
meer geengageerd en dus als fundamenteler beschouwt - en de meer zakelijke van
D'66- welke D'66 als noodzakelijk beschouwt om resultaten te bereiken -, hoezeer be ide partijen ook op de fundamentele democra tisering van de samenleving
uit zijn. Wellicht is dit mentaliteitsverschil er ook de oorzaak van, dat de P. P.R.
bij haar benadering tal van regelingen voor de maatschappelijke achterhoede in haar
program op de voorgrond plaatst. Het 0'66-programma kent dergelijke regeltngen
in niet mindere rna te, maar zij zijn steeds in een groter structureel kader geplaatst.

De ontstaansgronden van beide partijen ltj1<en de diepste oorzaak van dit verschil
in men tali tei t te zijn.
Voor het eerder - zelfs v66r de nacht van Schmelzer - ontstane D'66 zijn de vastgelopen structuren, waarin bijvoorbeeld een kabinet Cals zonder verkiezingen d. i. zonder invloed van alle burgers - door gekonkel van partijen kon ontstaan en
vergaan, de reden van zijn oprichting. D'66 wil, dat de mensen de baas blijven in
een samenleving, die steeds meer wetenschappelijk wordt. Zij wil een democratisering van de besluitvorming en daarnaast ook een democratisering van de feiten,
d. w. z. dat telkens opnieuw positie wordt bepaald in het licht van aile beschikbare
gegevens.
De P. P.R. is ontstaan toen duidelijk werd dat door het onoprechte g~scharrel van
een aantal politieke partijen tegenstanders op niet politieke overwegingen bijeen
werden gehouden en - vooral ook - geestverwanten gescheiden werden gehouden.
En dit alles zonder dat de kiezer gelegenheid kreeg om in dit gescharrel in te grijpen. Dit versterkte de bezorgheid, dat de sociale voorwaarden voor de democratisering van de besluitvorming, met name na de nacht van Schmelzer, tot hun recht
zouden komen. De P. P.R. is mede daarom de nadruk gaan leggen op het radicaal
engagement voor de verwezenlijking van die voorwaarden.
In strekk.ing vertonen beide programma's begrijpelijkerwijs sterke overeenkomst.
Beide zijn gericht op bet doorbreken van anonieme machtsuitoefening, van het gemis aan openheid bij het openbaar bestuur, van bet bestaande partijstelsel, van de
politieke inertie, van de te sterke nationale begrenzing van onze politiek. Beide
gaan uit van de gelijkwaardigheid en de mondigheid van de mensen. Beide wensen
de gehele maatschappij te hervormen tot radicale deelneming van allen. Beide wensen zich ondogmatisch op te stellen, zijn bereid hun eigen stellingen bij voortduring te herzien, willen de mate waarin de overheid moet worden ingeschakeld van
de doelmatigheid tot het te bereiken doel !a ten afhangen en zien politieke partijen
meer als discussiekaders dan als standpuntpartijen.
De programma's op hun onderdelen vergelijkend hebben wij ons beperkt tot wat wij
als relevante hoofdzaken zagen. Op talloze pun ten bestaat overeenstemming of is
bet waarschijnlijk dat overeenstemming kan worden bereikt. Ons onderzoek wordt
wat bemoeilijkt doordat er onbekendheid bestaat over de mening van de ene partij
over sommige belangrijke stellingen van de wederpartij (bijv. op de hoofdstukken
technologie, onderwijs, defensie, vrijheidsrechten en fiscale politiek).
Toch hebben wij de volgende belangrtjke tegenstelltngen bemerkt:

In tegenstelltng tot D'66 kwalificeert de P. P.R. het concurrentleprtncipe als uitbuitingsprincipe. Hoewel beide partijprogramma•s in hun sociaal-economische paragrafen dicht bij elkaar staan, geeft D 1 66 meer positieve waardering aan het dragen van enig eigen risico en aan de competitie. In dit verband valt ook het volgende
op te merken: D'66 zoekt de democratisering van het bedrijfsleven vooral te verkrijgen via een geheel van maatregelen, die de personeelsraad centraaJ ·stellen,
naast o. m. een 50/50 verhouding tussen aandeelhouders en door het personeel gekozenen in de raad van commissarissen. Het 0'66-programma omschrijft de democratisering van het bedrijfsleven als een verantwoordingsplicht van de ondernemingsleiding jegens de werknemers enerzijds en de aandeelhouders anderzijds.
De P. P.R. stelt de raad van commissarissen in bet middelpunt. De P. P.R. wil
dat de werlmemers op den duur het bes1uur van de bedrijven overnemen.
Aan dit verschillaat zich een waarschijnlijk meer algemeen punt illustreren, dat
op het stuk van de methode sterke consequenties krijgt. D'66 schuwt spel en tegenspel niet, voor de P.P.R. is 'samen-doen' hetdevies.
Deze tegenstelling in politieke aanpak treedt het ·sterkst naar voren in de staatsrechtparagrafen. D'66 ontwik.kelt een dualistische staatsstructuur van een gekozen
minister-president en een via meervoudige districten gekozen parlement. Zij stelt
deze wensen bewust in haar programma voorop. De P. P.R. geeft haar staats-
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echtparagraaf minder prioriteit, houdt vast aan de binding van kabinet aan de Kaler en wil deze zelfs nog versterkt zien; de Minister-President moet de politieke
lider van de Kamermeerderheid worden.
I de lijn van het vorig punt is ook het optreden van beide partijen geweest. De
'.P.R. streeft- zoals ook in haar program staat- naar stembusaccoorden. Zij
'il de vernieuwing van ons politiek bestel verkrijgen door bundeling van aile aan'€Zige politiek gelijkgezinde krachten en dan via het daarbinnen ontstane over leg
~ts nieuws laten groeien. 0'66 meent, dat die gelijkgezinde krachten op dit rnalent via stembusaccoorden tussen de huidige partijen niet zijn te bundelen, omdat
ie krachten in :1lle partijen en da.arbuiten aanwezig zijn. Door stembusaccoorden
I bet doel van de samenbundeling van alle vernieuwende krachten dus niet te beeiken. Bovendien is het volgens D'66 een illusie om te menen, dater voldoende
asis voor zo'n over leg aanwezig is, als de een zich op een ideologic blijft beroeen en de ander ideologie als een vervalsing van de politiek afwijst. De ontploffing
an de bestaande socialistische, liberale en confessionele partljen acht zij daartoe
en voorwaarde. Tot zolang verwacht zij meer en eerder effect van een aparte optelling, die als een magneet wil werken op aile vernieuwende kracbten in bet betaande bestel. De weg van bet PAK was en is daarom voor D'66 niet mogelijk.
)e P. P.R. daarentegen meent, dat haar deelname aan gesprekken over samenwering met andere partijen juist de gewenste vernieuwing in die partijen kan bespoeigen, zodat zij vertrouwen blijft hebben, dat een samenbundeling zoals zij die mid.els politieke stembusaccoorden voorstaat, een werkelijk stuk po!itieke vernieuting kan betekenen. Er zijn geen aanwijzigingen om te verwachten, dat P. P.R. en
)'66 zich bij de partijvorming op internationaal vlak door andere strategische o-erwegingen willen laten leiden dan zij op nationaal vlak demonstreren.

Toorts is het opvallend, dat bet P. P.R. -program geen ex:plicite aandacht aan de
echnologiscbe ontwikkeling en bet vraagstuk van de integrale planning besteedt.

Slotopmerking
let geheel van de vorige paragraaf overziende, komt bet ons voor, dat P. P.R. en
)'66 in doelstellingen betrekkelijk veel gemeen hebben. Er bestaat wel een verIChil in mentaliteit, maar dat is wellicht in noeste samenwerking en over leg dicher bijeen te brengen. Uit bet landelijk programma en de methodiek zijn, zoals in
le eerste paragraaf is aangegeven, echter tegenstellingen aan het licht gekomen,
lie de uitvoering van eventuele plannen voor een vergaande vorm van samengaan
lan wel fusie sterk bemoeilijken.
lat neemt niet weg, dat in beide partijen individuen zullen zijn voor wie de reden
ran hun engagement met hun partij voornamelijk in persoonlijke omstandigheden
)J' bepaalde onderwerpen zullen liggen, welke bij nadere kennismaking met de anlere partij overgang naar die partij mogelijk maken. Ook kan de siW.atie op het geneentelijk vlak heel anders liggen, omdat daar allereerst zeer eigen omstandighelen zijn en vervolgens belangrijke landelijke zaken geen rol spelen. Op het tussen1iveau van de provincie ligt de zaak direct veel moeilijker. De invloed op de landelijke gang van zaken is d.aar veel groter dan bij gemeenten, niet in de laatste
)}aats - zoals door de vertegenwoordigers van D'66 werd gesteld -, orodat de Pro~inciale Staten de leden van de Eerste Kamer aanwijzen.
:>nderkend moet ook worden, dat D'66 en P. P.R. in bet huidig politiek vernieuwingsproces elk een stuk eigen identiteit hebben verworven. Beide partijen hechten er ook aan deze eigen identiteit te handhaven tegenover het electoraat.
Er is een duidelijk verschil gebleken in potentii:!le aanhang voor D'66 en P. P.R.
De opiniepeilingen terzake liggen tot dusver voor D'66 bepaald guns tiger dan voor
ie P.P.R.
Dverigens is voor wat betreft de electorale consequenties nog veel onzeker, hetreen vooral op landelijk niveau een zelfstandige presentatie van beide partljen
lfzonderlijk tegenover bet electoraa t voor-de-hand-liggend doet zijn.
Wij geven de hoofdbesturen in overweging om contacten tussen beide partijen - zoa.ls ook ons gesprek er een was - ook in de toekomst n-iet uit de weg te gaan, op gerneentelijk, provinciaal noch landelijk niveau. Zij kunnen tot beter begrip van wederzijdse opvattingen leiden en tot inzicht waarin wellicht vormen van praktische
samenwerking mogelijk zijn. Bij alle verschillen hebben P.P.R. en D'66 veel gemeen en wel met name dat zij be ide vernieuwingselementen in onze Nederlandse polttiek zijn. Waar op verantv.:oorde wijze, zonder aan duidelijkheid jegens de kiezer
te kart te doen, vernieuwingspogingen kunnen worden samengebald moeten we dat
niet nalaten.
Aan de hoofdbest:uren willen we tenslotte aanbevelen dit rapport te publiceren, opdat het kan bijdragen tot een verheldering van begrip over beide partijen bij zoveel
mogelijk mensen.
Het zou wenselijk zijn als dergelijke rapporten over meerdere partijen bestonden.
\\'ij adviseren onze hoofdbesturen de mogelijkheden daartoe na te gaan. Aldus kan
er beter inzicht ontstaan over de pariijverhoudingen in ons land en wordt een brede
zakelijke discussie over de partijvernieuwing mogelijk gemaakt.
Kamens de gesprekspartners
\'an de zijde van de P. P.R.,

Namens de gesprekspartners
van de zijde van D'66,

w.g. A. Q. C. van Ruiten.

w.g. F.W.M.vanderVen

Den Haag. 24 september 1969

Analyse van de landelijke
partij-politieke situatie
Gevolg gevend aan resolutie 3, aangenomen op bet partijcongres van Democraten
'66 op 14 september 1968 te Leiden, wil bet hoofdbestuur hieronder een analyse
geven van de landelijke partijpolitieke situatie op basis van de gegevens welke
!hans - da t is medio oktober 1969 - bescblkbaar zljn,
Deze analyse kan bet best geschieden aan de hand van een beschouwing over de drie
min of meer afzonderlijke verschijnselen welke zlch tot dusver in de Nederlandse
partijpolitiek hebben voltrokken: de lotgevallen van de ''Progressieve Concentratie", van de Achttien en van het z.g.n. Liberaal Beraad.

nov./dec.

De .. Progressieve Concentratie"
In de loop van 1968 was de Progressieve Concentratie een belangrijk element in de
partijpolitieke discussie. Voortbouwend op een resolutie van het congres van de
P. v. d. A. van november 1967 zond het partijbestuur van de P. v. d. A. in de zomer
van 1968 een brief aan de besturen van Democraten '66, de Pacifistisch Socialistische Partij en de Politieke Partij Radicalen. In deze brief werden deze bestu.ren
uitgenodigd besprekingen te openen over de vorming van een Progressieve Concentratie.
De uitnodiging bevatte geen details.
Voor wat onze partij betreft, werd daarop geantwoord, dat de algemene ledenvergadering van D 166 op het congres te Leiden in september 1968 besloten had gesprekken aan de basis te stimuleren met geihteresseerden van allerlei richtingen
en dat er niet op topniveau contact zou worden gezocht met andere partijen voor
samenwerking.
Het hoofdbestuur reageerde dus afwijzend. Ook de daarop volgende uitnodiging om
een waarnemer aan deze besprekingen te laten deelnemen werd door ons afgewezen.
P. S. P. en P. P.R. accepteerden de uitoodiging wei. In januari 1969 vond de eerste
bijeenkomst plaats, resulterend in de oprichting van de werkgroep Progressief
Akkoord (PAK). Hieraan namen bij de oprichting deel enige officiele vertegenwoordigers van P. v. d.A., P. S. P. en P. P.R. en op persoonlijke titel enige leden van
A.R.P. enD'66.
Deze werkgroep zou gestimuleerd worden door de drie hoofdbesturen. De deelnemers aan het PAK zouden streven naar programmatische overeenstemming.
Gebeurtenissen in de loop van 1969 maakten duidelijk dat de levenskansen voor bet
PAK gering waren.
Op het congres van de P. v. d. A. in maart 1969, waar middels een resolutie de
K. V. P. ala toekomstige regeringspartner werd afgewezen, en in de peri ode die
daarop volgde openbaarde zich een zo grote verscheidenheid van opvattingen en
mentaliteiten dat het tot op de dag van vandaag niet duidelijk is met welke P. v. d. A.
de buitenwacht te maken heeft. De situatie in de P. v. d. A. is des te gecompliceerder omdat de verscheidenheid aan mentaliteiten niet blijkt samen te vallen met de
verscheidenheid aan programmatische opvattingen.
Spanningen in de P. S. P. tussen de orthodoxe marxisten en de pacifisten, en dwars
daar doorheen tussen isolationisten en voorstanders van een grotere samenwerking, leidden in de zomer van 1969 tot een strakkere houding van deze partij in het
PAK-overleg welke op termijn tot een breuk moest leiden: in september j .1. trad
de P. S. P. uit het PAK.

De Confessionele Partijen
In de in april1967 opgerichte "Groep van Achttien 11 wordt getracht de drie grote

confessionele partijen tot een grotere eenheid te brengen. Dit streven komt tot uiting in een reeks rapporten. Sinds de oprichting zijn verschenen:
Princlpi~le ui1gangspunten. Vredespolitiek, ontwikkelingshulp. Recht van inkomen
en vermogensverdeling. Het functioneren van de overheid in de moderne samenleving. Herziening van de onderwijsstructuur. Economische macht van de ondernemer. Welzijnsbeleid. Rapport Commissie "Duidelijkheid 11 •
Hiervan zijn door de deelnemende partijen aangenomen: Principii:He uitgangspunten. Vredespolitiek, ontwikkelingshulp. Recht van inkomen en vermogensverdeling. Het functioneren van de overbeid in de moderne samenleving.
De overige rapporten moeten nog in de partijen worden behandeld ..
Het belangrijkste is in dit verband het onlangs verschenen rapport van de Commissie "Duidelijkheid" waarin de wijze van samenwerking voor en na de verkiezingen
uiteengezet wordt.
Voor de verkiezingen zouden de drie partijen programma tisch overeensteroming
moeten bereiken (klein regeeraccoord). Vervolgens zou eveneens voor de verkiezingen een partner gezocht moeten worden teneinde een parlementaire meerderheid te verkrijgen (groot regeeraccoord).
Belangrijk kenmerk in het rapport is dat de regering geacht wordt zeer sterke banden te hebben met de regeringsgezinde fracties, ministers uit het parlement bijv.
Deze monistische tendens komt ook tot uiting in bet rapport van de P. v. d. A. (Eenstem die telt) en de gedachten hierover in de P. P.R. Het is een gedachtengang die
zich in tegengestelde richting beweegt van hetgeen D '66 nodig acht.

Liberaal Beraad
De dagelijkse besturen van de V. V. D., het Liberaal Democratisch Centrum, de
J. 0. V. D. en de Liberale SW.denten Vereniging besloten in de loop van 1967 te komen tot wat genoemd werd een "Liberaal Beraad". De besprekingen hebben inmiddels geleid tot de opstelling van een programma waarvan nog niet bekend is of het
door de V. V. D. zal worden overgenomen.
Afgezien van o. a. de staatsrechtelijke onderdelen en de structuur van de onderneming kan niet worden ontkend dat ook in dit programma overeenkorosten vallen op
te merken met dat van D'66. Gezien echter de politieke opstelling van de V. V. D.
lijkt bet ons aan twijfel onderhevig of deze partij, indien zij al tot overneming bereid blijkt, het programma ook naar de geest zal uitvoeren.
Naar aanleiding van gesprekken, die waren gericbt op een vergelijking van het politiek program van D'66 en de programmauitwerking van het Liberaal Beraad, richtte een gespreksgroep, bestaande uit bestuursleden van het Liberaal Democratisch
Centrum en enkele leden van D 166, een verzoek tot de hoofdbestu.ren van de V. V. D.
en D'66 nadere contacten tussen beide partijen te bevorderen.
Als doel voor deze contacten zag de gespreksgroep een onderzoek naar de mogelijkheid van samenwerking op p!aatselijk, regionaal en landelijk niveau.

Conclusie
Zowel de ontwikkelingen binnen en Wssen de partijen alsmede de algehele politieke
situ.atie geven het hoofdbestuur geen enkele reden de in het congres te Leiden vastgestelde gedragslijn inzake de partijvernieuwing te herzien.

l
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schtparagraaf minder prioriteit, houdt vast aan de binding van kabinet aan de KaLer en wil deze zelfs nog versterkt zien; de Minister-President moet de politieke
lider van de Kamermeerderheid worden.
de lijn van het vorig punt is ook het optreden van beide partijen geweest. De
'.P.R. streeft- zoals ook in haar program staat- naar stembusaccoorden. Zij
11 de vernieuwing van ons politiek bestel verkrijgen door bundeling van alle aan1ezige politiek gelijkgezinde krachten en dan via het daarbinnen ontstane overleg
'ts nieuws laten groeien. 0'66 meent, dat die gelijkgezinde krachten op dit roolent via stembusaccoorden tussen de huidige partijen niet zijn te bundelen, omdat
le krachten in :1lle partijen en daarbuiten aanwezig zijn. Door stembusaccoorden
I bet doel van de samenbundeling van alle vernieuwende krachten dus niet te beeiken. Bovendien is het volgens D'66 een illusie om te menen, dater voldoende
asis voor zo'n over leg aanwezig is, als de een zich op een ideologie blijft beroeen en de ander ideologie als een vervalsing van de politiek afwijst. De ontploffing
an de besta.ande socialistische, liberale en confessionele partijen acht zij daartoe
en voorwaarde. Tot zolang verwacht zij meer en eerder effect van een aparte optelling, die als een magneet wil werken op alle vernieuwende krachten in het betaande bestel. De weg van het PAK was en is daarom voor D'66 niet mogelijk.
le P.P.R. daarentegen meent, dathaar deelname aan gesprekken over samenwering met andere partijen juist de gewenste vernieuwing in die partijen kan bespoeigen, zodat zij vertrouwen blijft hebben, dat een samenbundeling zoals zij die midels politieke stembusaccoorden voorstaat, een werkelijk stuk politieke vernieuting kan betekenen. Er zijn geen aanwijzigingen om te verwachten, dat P. P.R. en
1'66 zich bij de partijvorming op internationa.al vlak door andere strategische oerwegingen willen laten leiden dan zij op nationaal vlak demonstreren.
t

7oorts is het opvallend, dat het P. P.R. -program geen explicite aandacht aan de
echnologische ontwikkeling en het vraagstuk van de integrale planning besteedt.

51otopmerking
let geheel van de vorige paragraaf overziende, komt het ons voor, dat P. P.R. en
)'66 in doelstellingen betrekkelijk veel gemeen hebben. Er bestaat wel een ver!chil in mentaliteit, maar dat is wellicht in noeste samenwerking en over leg dicher bijeen te brengen. Uit het landelijk programma en de methodiek zijn, zoals in
le eerste paragraaf is aangegeven, echter tegenstellingen aan het licht gekomen,
lie de uitvoering van eventuele plannen voor een vergaande vorm van samengaan
lan wel fusie sterk bemoeilijken.
>at neemt niet weg, dat in beide partijen individuen zullen zijn voor wie de reden
ran hun engagement met hun partij voornamelijk in persoonlijke omstandigheden
tf bepaalde onderwerpen zullen liggen, welke bij nadere kennismaking met de anlere partij overgang naar die partij mogelijk maken. Ook ka.n de situatie op bet geneentelijk vlak heel anders liggen, omdat daar allereerst zeer eigen omsta.ndighelen zijn en vervolgens belangrijke landelijke zaken geen rol spelen. Op bet tussenliveau van de provincie ligt de zaak direct veel moeilijker. De invloed op de landeJjke gang van zaken is daar veel groter dan bij gemeenten, niet in de laatste
)laats- zoals door de vertegenwoordigers van D'66 werd gesteld -, omdat de Prorlnciale Staten de leden van de Eerste Kamer aanwijzen.
:>nderkend moet ook worden, d.at D'66 en P. P.R. in het huidig politiek vernit:uNingsproces elk een stuk eigen identiteit hebben verworven. Beide partijen hech:en er ook aan deze eigen identiteit te ha.ndhaven tegenover het electoraat.
Er is een duidelijk verschil gebleken in potentiEHe aanhang voor D'66 en P. P.R.
Oe opiniepeilingen terzake liggen tot dusver voor D'66 bepaald gunstiger dan voor
!e P.P.R.
:herigens is voor wat betreft de electorale consequenties nog veel onzeker, het~een vooral op landelijk niveau een zelfstandige presentatie van beide partijen
lfzonderlijk tegenover het electoraa t voor-de-band-liggend doet zijn.
Wij geven de hoofdbesturen in overweging om contacten tussen beide partijen - zolls ook ons gesprek er een was - ook in de toekomst n-iet uit de weg te gaan, op gemeentelijk, provinciaal noch landelijk niveau. Zij kunnen tot beter begrip van we:ierzijdse opva ttingen leiden en tot inzicht waarin wellicht vormen van praktische
samenwerking mogelijk zijn. Bij alle verschillen hebben P. P.R. en 0'66 veel gemeen en wel met name dat zij beide vernieuwingselementen in onze Nederlandse politiek zijn. Waar op verantv.;oorde wijze, zonder aan duidelijkheid jegens de kiezer
te kart te doen, vernieuwingspogingen kunnen worden samengebald moeten we dat
nietnalaten.
Aan de hoofdbesturen willen we tenslotte aanbevelen dit rapport te publiceren, opdat bet kan bijdragen tot een verheldering van begrip over beide partijen bij zoveel
rnogelijk mensen.
Het zou wenselijk zijn als dergelijke rapporten over meerdere partijen bestonden.
\\'ij adviseren onze hoofdbesruren de mogelijkheden daartoe na te gaan. Aldus kan
er beter inzicht ontstaan over de pariijverhoudingcn in ons land en wordt een brede
zakelijke discussie over de partijvernieuwing mogelijk gemaakt.

nov./dec.

De .. Progressieve Concentratie"
In de loop van 1968 was de Progressieve Concentratie een belangrijk element in de
partijpolitieke discussie. Voortbouwend op een resolutie van het congres van de
P. v. d.A. van november 1967 zond bet partijbestuur van de P. v. d.A. in de zomer
van 1968 een brief aan de besturen van Democraten '66, de Pacifistisch Socialistische Partij en de Politieke Partij Radicalen. In deze brief werden deze besturen
u1tgenodigd besprekingen te openen over de vorming van een Progressieve Concentratie.
De uitnodiging bevatte geen details.
Voor wat onze partij betreft, werd d.aarop geantwoord, dat de algemene ledenvergadering van D'66 op het congres te Leiden in september 1968 besloten had gesprekken aan de basis te stimuleren met geihteresseerden van allerlei richtingen
en da t er niet op topniveau contact zou worden gezocht met andere partijen voor
samenwerking.
Het hoofdbestuur reageerde dus afwijzend. Ook de daarop volgende uitnodiging om
een waarnemer aan deze besprekingen te laten deelnemen werd door ons afgewezen.
P. S. P. en P. P.R. accepteerden de uitnodiging wel. In januari 1969 vond de eerste
bijeenkomst plaats, resulterend in de oprichting van de werkgroep Progressief
Akkoord (PAK). Hieraan namen bij de oprichting deel enige officiele vertegenwoordigers van P. v. d.A., P. S. P. en P. P.R. en op persoonlijke titel enige leden van
A.R.P. enD'66.
Deze werkgroep zou gestimuleerd worden door de drie hoofdbesturen. De deelnemers aan bet PAK zouden streven naar programmatische overeenstemm.ing.
Gebeurtenissen in de loop van 1969 maakten duidelijk dat de levenskansen voor het
PAK gering waren.
0p het congres van de P.v.d.A. in maart 1969, waar middels een resolutie de
K. V. P. als toekomstige regeringspartner werd afgewezen, en in de periode die
daarop volgde openbaarde zich een zo grote verscheidenheid van opvattingen en
mentaliteiten dat het tot op de dag van vandaag niet duidelijk is met welke P. v. d. A.
de buitenwacht te maken heeft. De situatie in de P. v. d. A. is des te gecompliceerder omdat de verscheidenheid aan mentaliteiten niet blijkt samen te vallen met de
verscheidenheid aan programmatische opvattingen.
Spanningen in de P. S. P. tussen de orthodoxe marxisten en de pacifisten, en dwars
daar doorheen tussen isolationisten en voorstanders van een grotere samenwerklng, leidden In de zomer van 1969 tot een strakkere houdlng van deze partij In het
PAK-overleg welke op termijn tot een breuk moest leiden: in september j .1. tract
de P. S. P. uit het PAK.

De Confessionele Partijen
In de in april 1967 opgerichte 0 Groep van Achttien" wordt getracht de drie grote
confessionele partijen tot een grotere eenheid te brengen. Dit streven komt tot uiting in een reeks rapporten. Sinds de oprichting zijn verschenen:
Princlpi~le uitgangspunten. Vredespolitiek, ontwikkellngsbulp. Recht van inkomen
en vermogensverdeling. Het functioneren van de overheid in de mod erne samenleving. Herziening van de onderwijsstructuur. Economische macht van de ondernemer. Welzijnsbeleid. Rapport Commissie ''Du.idelijkheid''.
Hiervan zijn door de deelnemende partijen aangenomen : Principi€le uitgangspunten. Vredespolitiek, ontwikkelingshulp. Recht van inkomen en vermogensverdeling. Het functioneren van de overheid in de moderne samenleving.
De overige rapporten moeten nog in de partijen worden behandeld ..

Ret belangrijkste is in dit verband het onlangs verschenen rapport van de Commissie "Duidelijkheid" waarin de wijze van samenwerking voor en na de verkiezingen
uiteengezet wordt.
Voor de verkiezingen zouden de drie partijen programma tisch overeenstemming
moeten bereiken (klein regeeraccoord). Vervolgens zou eveneens voor de verkiezingen een partner gezocht moeten worden teneinde een parlementaire meerderheid te verkrijgen (groat regeeraccoord).
Belangrijk kenmerk in het rapport is d.at de regering geacht wordt zeer sterke banden te hebben met de regeringsgezinde fracties, ministers uit bet parlement bijv.
Deze monistische tendens komt ook tot uiting in bet rapport van de P. v. d. A. (Eenstem die telt) en de gedachten hierover in de P. P.R. Het is een gedachtengang die
zich in tegengestelde richting beweegt van hetgeen D'66 nodig acht.

Liberaal Beraad
De dagelijkse besturen van de V. V. D. , het Liberaal Democratisch Centrum, de
J. 0. V. D. en de Liberale Studenten Vereniging besloten in de loop van 1967 te ko-

Namens de gesprekspartners
\'an de zijde van de P. P.R.,

Namens de gesprekspartners
van de zijde van D'66,

w.g. A. Q. C. van Ruiten.

w.g. F.W.M.vander Ven

Den Haag. 24 september 1969

Analyse van de landelijke
partij-politieke situatie
Gevolg gevend aan resolutie 3, aangenomen op het partijcongres van Democraten
'66 op 14 september 1968 te Leiden, wU het hoofdbestuur hieronder een analyse
geven van de landelijke partijpolitieke situatie op basis van de gegevens welke
thans- dat is media oktober 1969 - beschlkbaar zljn.
Deze analyse kan het best geschieden aan de hand van een beschouwing over de drie
min of meer afzonderlijke verschijnselen welke zlch tot dusver in de Nederlandse
partijpolitiek hebben voltrokken: de lotgevallen van de ''Progressieve Concentratie", van de Achttien en van bet z.g.n. Liberaal Beraad.

men tot wat genoemd werd een "Liberaal Beraad". De besprekingen hebben inmiddels geleid tot de opstelling van een programma waarvan nog niet bekend is of het
door de V. V. D. zal worden overgenomen.
Afgezien van o. a. de staatsrechtelijke onderdelen en de structuur van de onderneming kan niet worden ontkend dat ook in dit programma overeenkomsten vallen op
te merken met dat van D'66. Gezien echter de politieke opstelling van de V. V. D.
lijkt het ons aan twijfel onderhevig of deze partij, indien zij al tot overneming bereid blijkt, het programma ook naar de geest zal uitvoeren.
Naar aanleiding van gesprekken, die waren gericht op een vergelijking van het politiek program van D'66 en de programmauitwerking van het Liberaal Beraad, richtte een gespreksgroep, bestaande uit bestuursleden van het Liberaal Democratisch
Centrum en enkele leden van D'66, een verzoek tot de hoofdbesturen van de V. V. D.
en D'66 nadere contacten tussen beide partljen te bevorderen.
Als doel voor deze contacten zag de gespreksgroep een onderzoek naar de mogelijkheid van samenwerklng op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau.

Conclusie
Zowel de ontwikkelingen binnen en tussen de partijen alsmede de algehele politieke
situatie geven het hoofdbestuur geen enkele reden de in het congres te Leiden vastgestelde gedragslijn inzake de partijvernieuwing te herzien.

1
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Verantwoording H.B. i.v.m.
gesprekken aan de basis

lnleiding vanwege H.B.
tot het provinciaal programma

In verband met de zomervakantie is het verslag over bet tweede kwartaal 1969 uitgesteld en gevoegd bij bet hierondcr volgende verslag over de gehele periode die
verstreken is sinds het Leidse congres.
Hoewel er in de beginperiode verschillende afdelingen goede initiatieven namen,
metals hoogtepunt de enquete in Leidsend.am. bleeker al spoedig behoefte aan begeleiding en coOrdinatie te bestaan. Daarom werd door bet H. B. een "ad hoc" commissie ingesteld. Deze cornmissie began zijn werkzaamheden begin 1969 met een
inventarisatie in alle regia's. Hieruit resulteerde een voorstel van de zijde van de
commissie om te komen tot de oprichting van de z.g.n. 11 club van honderd 11 •
Tijdens de discussies, die n.a.v. dit onderwerp op het congres in Den Haag op 31
mei gevoerd werden bleek reeds dater voor dit voorstel in de partij weinig steun
tc vinden was. Dit werd be\·estigd door het vrij geringe aantal reacties op de door
de commissie gedane oproep.
Daarom werd de commissie, aangevuld met diegenen die zich hadden aangemeld
voor "de club van honderd", omgcvormd tot een werkgroep metals taak: het verzamelen. beoordelen op zijn waarde en verspreiden van gegevens betrekking hebbend op de gesprek.ken aan de basis. Daarnaast zouden nieuwe initiatieven ontplooid moe ten worden. In dit kadcr werden twee brieven uitgestuurd. Een brief van
de partijvoorzitter aan alle politieke partijen in Nederland, waarin gevraagd werd
mec te werken om te komen tot een gezamenlijke actie tot het meer politiek bewust maken van de ~ederlandse burger. Van de commissie ging een brief uit naar
de afdelingen met voorstellen be trekking hebbend op de gemeenteraadsverkiezingen.

De politieke partij Democraten '66 is in 1966 opgekomen als een protest tegen de
machteloosheid van ons verouderd politick bestel en als het begin van een nieuw alternatief voor een eigentijdse politiek.
De partij stelt zich ten doel om met gebruikmaking van alle democratische middelen te komen tot een doorbreking van de bestaande politieke verhoudingen, tot een
omvorming van ons staatsrechtelijk bestel en tot een nieuwe en doeltreffender benadering van de politieke problemen, .waarvoor de hedendaagse samenleving ge-

Gesprekken
In tal van afdelingen werden gesprek.ken gevoerd met bestaande politieke partijen

om te komen tot werkelijk nieuwc groeperingen. Hoewel dit op enk.ele plaatsen tot
succes schijnt te leiden. meet tech gesteld worden dat onze ontploffingsgedachte
ook op plaatselijk niveau door de meeste bestaande politieke partijen niet overgenomen werd. De voornaamst.e redenen van het mislukken waren dat in veel gevallen door partijen gestreefd werd naar het tot stand komen van een plaatselijk PAK.
het veelal gesprekken waren met de partijestablishment die er weinig of niets voor
voelde de zaken terug te spelen naar de ledenvergaderingen van hun partij en de
veelal weigerachtige houding van andere partijen om politick niet gebondenen volledig in te schakelen.
Buiten de directe gesprekken ..over samenwerkingsverbanden werden in verschillen-

de afdelingen initiatieven on1ploold om zoveel moge!ijk burgers bij de politiek te
betrekken. In dit verband kunnen genoemd worden de enquetes die gehouden werden

in b. v. Leidschendam, Eygelshoven, Roozendaal, Dordrecht en Hendrik !do Ambacht.
Verder de in veel afdelingen gehouden huiskamerbijeenkomsten, het plaatsen van
stands op markten en het leggen vnn contacten met schooljeugd. Ook behoren in dit
kader genoemd te worden de openbare hoorzittingen, georganiseerd of mede georganiseerd door verschillende afdelingen zoals Rijnmond, Amsterdam, GoereeOverflakkee en Den Haag.

Amsterdam
Veel aandacht verdient het onlanga genomen initiatief van de afdeling Amsterdam:
Uitgangspunt voor deze afdeling la geweest openingen te maken naar de burgers die
altijd in de kou bleven staan. Alle burgers moeten de kans hebben aan de opstelling
van het programma mee te doen en verantwoording voor het gevoerde beleid te
krijgen. De gang van zaken is de volgende:
De Amsterdamse ledenvergadering heeft begin septe~ber een 14-tal kernpunten
aangenomen. Hierin staan de grondslagen voor een uit te brengen publika tie. Het
zijn louter gemeentelijke strijdpunten, waarbij de democratisering vooropstaat.
Begin november wordt dit ID'ee Amsterdam aan de burgers gepresenteerd middels
een soort AppN aan alle Amsterdnmmers, dat overal in boekwinkels en op andere
pun ten verkrijgbaar zal zijn.
Men kan zich achter deze pun ten stellen door een invulkaart in te vullen, waardoor
men het recht verwerft deel te nemen aan de uitwerking van de uitgangspunten.
Deze arbeid wordt eind januari afgesloten met een congres waar het uiteindelijke
programma wordt vastgesteld. Amsterdamse D'66 leden en adhesanten kunnen
hieraan deelnemen. Vervolgens komt de kandidaatstelling aan de orde. Ook hieraan kunnen dezelfde personen deelnemen. Ieder kan kandidaten stellen en kandidaat
gesteld worden. De kandidaten dienen een zeer uitvoerige levensbeschrijving te
geven en worden ook op openbare wijze op hun gemeentekennis getoetst. Begin
maart 1970 worden de z. g. n. voorverkiezingen gehouden. Schriftelijk kunnen de
leden en aanhangers de volgorde van de kandidatenlijst vaststellen. Deze lijst
wordt de officiele waarmee D'66 de verkiezingen ingaat.
Na de verkiezingen gaat de aktie door. Alle betrokkenen klmnen het programma
verder uitbouwen, de raadsleden leggen permanent verantwoording af in de verschillende stadsdelen. Kortom door middel van optimale openbaarheid en inspraak
zal getracht worden de deelname van de Amsterdammers aan het politieke leven
zo groot mogelijk te maken.
Onder de deelnemers aan dit ID'ee zijn dus ook niet-partijleden. Reglementswijziging om dit mogelijk te maken wordt door het hoofdbestuur voorgesteld.
Hoewel lidmaatschap van de deelnemers uiteraard op prijs wordt gesteld, mag het
feit, dat iemand zich b. v. landelijk niet aangetrokken voelt tot D'66, niet verhinderen dat hij op gemeentelijk niveau aktief met ons werk meedoet.

Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat, wellicht ten gevolge van onervarenheid in de
afdelingen en onvoldoende stimulering vanuit het hoofdbestuur in de beginperiode,
de gesprekk.en aan de basis langzamer op gang gekomen zijn dan wenselijk was.
Vernieuwing van onderaf is een proces van langere adem. Een van de belangrijkste
winstpunten is echter da t sind a hct Leidse congres bij de andere partijen en ook
daarbuiten duidelijk het besef is gegroeid dat meer afgedaald moet worden tot de
burgers, tot de basis van de poliliek, wil men tot een werkelijke vernieuwing van
de politick komen. Duidelijk is dnt de elementen open deelneming en internationale
gerichtheid in en buiten de partij gewerkt hebben en in toenemende mate blijven
werken. Het Amst.erdamse plan, waarin de democra tie van de burger centraal
staat, zal stellig een nieuwe stimulans zijn voor de verdere uitwerking van de
Leidse resoluties in de hele parUj.

steld staa t.
D'66 streeft naar de totstandkoming van een nieuwe staatsrechtelijke structuur.
waarin het mogelijk is dat de burgers rechtstreeks hun regering kiezen en waarin
een sterk onafhankelijk parlement, in nauw contact met de burgerij, een effectie\·e
controle kan uitoefenen op het regeringsbeleid.
Om deze reden is D'66 voorstander van een systeem waarin de Minister-President
rechtstreeks wordt gekozen door het volk en waarin het parlement wordt gekozen
via een meervoudig districtenstelsel.
D'66 streeft naar een doorbreking van het traditionele partijenpatroon en naar de
vorming van nieuwe en grotere politieke eenheden op basis van nieuwe uitgangspun-

ten.
Het klassieke partijenpatroon socialistisch-liberaal-confessioneel is historisch
verklaarbaar. De waarde erkennend van deze stromingen in bet verleden, meent
D'66 dat deze tegenstelling er niet zoveel meer toe doet, niet meer reeel is en de
kiezers onnodig verdeeld houdt in een verouderd keuzepatroon.
D'66 meent dater in Nederland thans een meerderheid te vinden is onder de kiezers, die bereid is een moderne vooruitstrevende, beweeglijke politiek te ondersteunen. In het huidige partijenpatroon van socialisten enerzijds, liberalen anderzijds en confessionelen daar tussen in, splitst deze meerderheid zich op en verspreidt ztch over de drie groeperingen. Hierdoor is het onmogelijk geworden da t
deze meerderheid zich als een hechte politieke macht manifesteert en haar politieke wil tot beleid maakt.
Door zich bewust te distancieren van deze drie bestaande groeperingen, in hun geheel, en door in het partljprogramma aan te geven, wat zij verstaat onder een modern beweeglijk vooruitstrevend beleid, wil D'66 een begin maken met de hergroepering van de Nederlandse kiezers, opdat uiteindelijk die meerderheid kan ontstaan, die nodig is voor de ondersteuning van een modern beleid. Wel wil D'66 via
haar leden en afdelingen in contacten met leden of groepen in andere partijen nagaan in hoeverre binnen die partijen weerklank te vinden is voor de D'66 doelstellingen inzake partijvernieuwing.
D'66 streeft naar een uitbreiding van de kring der deelgenoten in het politieke denken.
Nog niet 1% van de kiezers is op een of andere wijze actief in een politieke partij.
Hieruit volgt dat slechts een zeer klein gedeelte van de kiezers verantwoordelijk is
voor het voortbestaan van een verouderd patroon van politieke tegenstellingen,
waaruit de kiezers gedwongen zijn hun keuze te maken. Een doorbreking van dat
patroon zal slechts dan mogelijk zijn indien veel meer kiezers bereid worden gevonden hun inbreng te leveren in het zoeken naar oplossingen voor ·de politieke en
maatschappelijke problemen.
Door de kring van deelgenoten in het politieke denken uit te breiden wil D'66:
1. de betrokk.enheid van de burgers bij het politiek gebeuren vergroten;
2. het politiek klimaat veranderen door het niet meer alleen te laten bepalen door
hen die het al zo lang deden;
3. Bewerkstelligen dat een groter deel van de deskundigheid, kennis en ervaring,
welke zich steeds meer ophoopt in het- maatschappelijke leven, doorstroomt
naar het vlak, waarop de politieke beslissingen vallen.
D'66 s1reeft naar een fundamentele democratisering van het maatschappelijk en poli tieke leven.
De gesloten welvaartsmaatschappij, die wij thana kennen wordt met de dag gecompliceerder en minder begrijpelijk voor de burgers, die er in leven. Aan de ene
kant doen welvaart en technologische ontwikkeling het samenlevingsbeeld steeds ingewikkelder worden. Aan de andere kant wordt door het hogere ontwikk.elingspeil
de burger mondiger en stijgt juist zijn behoefte aan inzicht, inspraak en controle·
op de besluitvorming. In deze tegenstelling van toenemende behoefte en afnemende
mogelijkheden kan de oplossing slechts gevonden worden in een grondige hervorming van onze maatschappelijke en politieke structu.ur.
Daarom wil D'66 haar activiteiten richten op wijzigingen van mentaliteit en structuren, teneinde de gesloten maatschappij om te vormen tot een open maatschappij.
Dat wil zeggen een maatschappij waarin niet alleen op het niveau van regering en
parl~ment, maar ook op dat van provincie en gemeente, ook in de bedrijven en in
het onderwijs en in het algemeen overal waar gezag wordt uitgeoefend, het gezag
onder zo direct mogelijke controle en inspraak wordt geplaatst van degenen die eraan zijn onderworpen.
D'66 is van mening dat partijen zich zo duidelijk mogelijk behoren uit te spreken
over de oplossingen, die zij hebben voor maatschappelijke en politieke pro~lemen.
Om een nader idee te geven waar 0'66 voor staat volgt hieronder een greep uit her
partijprogramma.
Een veel grotere openheid in het overheidsapparaat - uitbreiding van de vrijheidsrechten - verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaar - een personeelsraad met grote bevoegdheden in plaats van een ondernemingsraad - invoering van
het stakingsrecht - ontwikkelingshulp op basis van re8ele bestedingsmogelijkheden
- een departement voor technologische ontwikk.eling - een voortschrijdende meerjarenplanning voor de overheidsuitgaven - een voortschrijdende mee!'jarenplani}.ing
voor het bedrijfsleven- een integrale ontwikkelingsplanning voor alle beleidssectoren - fiscale verHchting voor de gehuwde werkende vrouw - beperkte verhoging va;
de vermogensbelasting en successierechten - een Europese veiligheidsconferentie
- doelmatiger organisatie van het ambtenarenapparaat - verruiming van het echtscheidingsrecht- inspraak van scholieren en ouders bij het onderwijs - democratisering van het wetenschappelijk onderwijs.
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landelijk deel provinci aal pngramma

15.1. Provinciaal bestuur

15.

15.11

De minimum leeftijd voor bet lidmaatschap van Provinciale Staten
dient verlaagd te worden van 25 naar 21 jaar. Ook in het provinciaal
bestuur is een evenwichtige opbouw naar leeftijd en geslacht noodzakelijk. D'66 zal er naar streven, dat haar fractie in dit opzicht zo representatief mogelijk is.

15.12

Aan de lijst van ambten die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van Provinciale Staten dienen de volgende te worden toegevoegd (alternatieven, waarover afzonderlijk beslist kan worden!) :
a. burgemeester
b. wethouder
c. gemeenteraadslid
d. gemeentesecretaris
e. secretaris van een waterschap.

15.13

De Commissaris der Koningin is een functionaris die de gemiddeldP
burger weinig aanspreekt, doch die toch op het gehele provinciale gebeuren een duidelijke invloed heeft. Derhalve is een grotere invloed
van de inwoners der provincie op de benoeming van de Commissaris
gewenst. Als eerste stap in de richting van een gekozen Commissaria zal worden bevorderd, dat Provinciale Staten het recht verkrijgen
tot het doen van een aanbeveling.
De wijze van verkiezing van de leden van Gedeputeerde Staten dient
nader te worden herzien. In afwachting daarvan zal D'66 v66r de verkiezingen bekend maken wie van de kandidaten voor de Provinciale
Staten als eventueellid van bet College van Gedeputeerde Staten zal
worden voorgesteld. Andere partijen worden uitgenodigd hetzelfde te
doen.

De provincie

15.01
(altern. A)

D'66 is van mening, dat het instibJut provincie alsmede de provinciale indeling binnen 10 jaar een drastische wijziging zullen moeten ondergaan. Tal van ontwikkelingen van bestuurlijke en andere aard wijzen sterk in die richting.
Het is geboden deze ontwikkelingen aan een systematische studie te
onderwerpen opda t te bestemder tijd voorbereidingen kunnen worden
getroffen voor de instelling en onderlinge afstemming van een nieuwe
bestuur sorganisa tie.
De regering moet opdracht verlenen aan een of meer (samenwerkende) wetenschappelijke instituten om de beste bestuursindeling (c. q.
regionale indeling) voor Nederland uit te werken.

Toelichting:
Voorbeelden van de genoemde ontwikkelingen zijn:
de vorming van stadsgewesten, de gemeentelijke herindeling, de
scbaalvergroting, de toenemende roep om democratische bestuursmethoden, bet ontstaan van nieuwe functies die veelal op regionale
basis moeten worden vervuld (havenbeheer, economische stimulering,
bebeer van waterkeringen, oppervlaktewater en grondwater, milieubygmne enz. ) .
Voorts wordt ook duidelijk ervaren, dat de historische provinciegrenzen niet steeds meer aansluiten bij de bestaande en zich ontwikkelende economiscb-geografiscbe eenheden.
Enige mogelijkheden voor bet toekomstige bestuurspatroon zijn:
a. Twee bestuurslagen, n.l. rijk en vergrote gemeenten (gewesten),
die genoemde en thana bestaande functies verdelen. Het rijk controleert de ''gemeente";
b. drie bestuurslagen, waarbij bet aantal provincies kan worden teruggebracht tot 4 4 7 gezien de afnemende provinciale en toenemende rijks- en gemeentetaken (huidige situatie met minder provincies);
_
c. drie bestuurslagen: rijk, gewesten (ongeveer 30 4 40), gemeenten;
d. vier bestuurslagen: rijk, provinc!es (3 4 4), gewesten (30 4 40),
gemeenten.
15.01
(altern. B)

15.02

l5. 03

·altern. A)

.5. 03
altern. B)

.5. 04

De bestuurlijke indeling van Nederland in provincies en gemeenten en
de onderlinge taakverdeling voldoen niet meer aan de moderne eisen
van doelmatigheid en kontakt tussen bestuur en bevolking. In het bijzonder de provincie neemt een zwakkc plaats in, doordat het pakket
aan haar toegewezen taken - mede door de eertijds aanwezige angst
voor te grote regionale autonomie - betrekkelijk pover en onsamenhangend is. Hierdoor en door bet vervagen van regionale kara.kteristieken is de belangstelling van de bevolk.ing voor provinciale activiteiten gering. Daar komt bij dat de op historische gronden tot stand
gekomen provinciegrenzen niet steeds meer aansluiten bij de economisch-geografische en culturele gebieden. Opheffen van de provincies en overheveling van bet grootste deel van haar taken naar nieuw
te vormen gewesten zou leiden tot efficit:!nter overheidsbeleid, datomdat het in een groter pakket taken wordt ondergebracht en dichter
bij buis komt - meer tot de verbeelding v:in de bevolking zal spreken.
Het toezicht van de provincies op de gemeenten kan vervangen worden
door bet toezicht van bet rijk op de gewesten en ev. van de gewesten
op de gemeenten; alles voor zover dit toezicbt inderdaad gewenst is.
De wenselijkheid van open deelneming van bestuurden in de diverse
bestuurstaken stelt als eis, dat beslissingen zo laag mogelijk in de
bestuursorganisatie worden genomen. Stelregel van het provincia.al
beleid moet derhalve zijn, dat wat aan bet lokale beleid kan worden
overgelaten hieraan niet moet worden onttrokken. Voorwaarde voor
decentralisatie is dat de plaatselijke besturen over voldoende bestuurskracht beschikken. Waar de doelmatigbeid een zekere mate van
centralisatie vereist, moet extra aandacht worden besteed aan effectieve democratische !Jrocedures.
D'66 bepleit een algemeen onderzoek naar de wenselijkheid van gemeentelijke herindelingen en toepassing biervan waar de wenselijkheid zich voordoet.
Bij herindeling moet grote aandacht worden besteed aan democratische besluitvorming. De contactmogelijkheden tussen bestuursapparaat en inwoners in de vergrote gemeenten mogen Diet worden aangetast.

15.14

15.15

15.16

Ieder nieuw optredend College van Gedeputeerde Staten legt binnen
~~n m.aand na zijn verkiezing en voor de opstelling van de begroting
van het volgende dienstjaar een beleidsverklaring in de Staten af, met
aansluitende discussie.
De bsperkende bepaling dat Gedeputeerde Staten geen verantwoording
verschuldigd zijn aan Provinciale Staten inzake hun toezicht op de gemeentebesturen in andere dan algemene aspecten, en inzake het beslissen van geschillen, dient ult de Provinciewet te worden gescbrapt.
Zolang er geen wettelijke regeling bestaat dat Gedeputeerde Staten en
de Commissaris der Koningin voor al haar bestuursdaden verantwoording verschuldigd zijn aan Provinciale Staten, zullen de vertegenwoordigers van D'66 aandringen op een vrijwillige verantwoording terzake.
Dit laa tste betreft ook de aanbevelingen van de Commissaris der Koningin betreffende burgemeestersbenoemingen.

15.17

Naast een collectieve verantwoordelijkheid van het College van Gedeputeerde Staten voor bet algemene beleid, beboort ieder G. S. -lid een·
persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen voor eigen vaste taken
(bestuursgebied).

15.18

Stukken die van Gedeputeerde Staten uitgaan dienen mede te worden
ondertekend door dat lid of die !eden van het college op wiens bestuurstaak het betreffende stuk betrekking heeft en onder verantwoordelijkheid waarvan het s1nk is vOorbereid.

j,

li

li

Ic
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15-2. lnrichting en beleid van de provincie
15. 21
(altern. A)

D'66 is van mening dat de Commissaris der Konlngin en de leden van
Gedsputeerde Staten periodiek aan Provinciale Staten dienen kennis te
geven van hun overige functies in de particuliere, semi-overheids- of
overheidssfeer. Ook de !eden van Provinciale Staten dienen opga ve te
verstrekken van aile door hen beklede openbare functies.

15.21
(altern. B)

De Commissaris der Koningin en de leden van Gedeputeerde Staten
dienen bet vervullen van bezoldigde nevenfuncties achterwege te laten.
Voor zover niet-betaalde nevenfuncties worden vervuld moet daarvan
aan Provincia.le Staten mededeling worden gedaan. De !eden ·van Provinciale Staten zelf dienen uit eigen beweging opgave te verstrekken
van alle door hen beklede functies.

15. 21
De functie van Commissar is der Koningin en lid van Gedepu teerde
(ev.aanvull.) Staten is onverenigbaar met die van directeur, commissaris of aanmerkel!jk belang-aandeelhouder van een nutsbedrljf da t in zijn provincie goederen levert of diensten verricht .

1!
15

li:J

In afwachting van komende wetswijzigingen ter herziening van de be-

stuurlijke indeling en taakverdeling kan de provincie reeds de nodige
stappen ondernemen. Aan de hand van een voorstudie over de gewenste regionale indeling in gewesten kan een aantal provinciale uitvoeringstaken, in bet bijzonder op het gebied van ruimtelijke ordening,
verkeer en watersta.at volgens deze voorlopige gewestelijke indeling
worden georganiseerd. De gewestelijke diensten dienen te streven
naar een zo nauw mogelijke samenwerking met de overeenk.omstige
diensten van de gemeenten in die gewesten. De provincie moet het
ontstaan van intergemeentelijke overlegorganen en van gewestelijke
openbare lichamen stimuleren. Zij dient zich te verzetten tegen de
steeds verdergaande samenvoeging van gemeenten, omdat dit een lapmiddel is dat de afstand tussen bestuur en burgers vergroot.
Gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en provincies zijn
vaak doelmatig en kunnen besparend werken. In dergelijke gevallen
dienen ze met kracht bevorderd te worden. Er dient echter nauwlettend voor gewaakt te worden, dat dergclljke regelingen zlcb onttrekken aan de controle van gemeenteraden en Provinciale Staten.

15.22

Openbaarheid moet regel zljn, ook in bet provinctaal overheidsbeleid.

15.23

Het recht van toegang tot provinciale documenten mag aileen bij uitzondering en dan nog op grond van een provinciale verordening worden
beperkt.

15.24

De vergaderingen van alle provinciale commissies dienen openbaar
te zijn, behoudens wanneer persoonlijke kwesties worden behandeld.
Een ev. behandeling van agendapunten in de afdelingen moet, als zijnde ondoelma tig. worden aigeschaft.

15. 25

Het voorbereidende werk van de provincie (griffie, Provinciale Waterstaat en Provinciaal Planologische Dienst) dient openbaar te zijn
in die zin dat plannen in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling bekend moeten worden gemaakt. In geen geval mag dit wachten
tot de plannen de ambtelljke molen hebben doorlopen en de goedkeuring van de betrokken ambtelijke en politieke instanties hebben gekregen. Bij het voorbereiden en nader uitwerken van plannen dienen be-

15

15

nov./dec.

pagina 9

Democraat

langhebbenden uitvoerig gehoord te worden. Aan de eis van openbaarheid dient niet aileen formeel te worden voldaan door bet ter inzage
leggen van s1llkken, maar ook in feite door openheid en publiciteit.

Verkiezingen 1970
Op de brief van voorzitter J. Beekmans van 12 augustus 1969, met

15.26

Voor ambtenaren van de provincie dient geen algemene geheimhoudingsplicht te gelden.

15. 27

Wanneer het provinciaal besb.lur de uitvoering van bepaalde taken geheel of gedeeltelijk laat verrichten onder de rechtsvorm van een
stichting of naamloze vennootschap, moet een verantwoordingsplicht
aan Provinciale Staten onverkort gehandhaafd blijven. Van alle geheel of gedeeltelijk onder verantwoordelijkheid van de provincie werkende commissies, raden, studiegroepen e. d. dienen bestaansredenen, doeleinden, nut en samenstelling periodiek door Provinciale
Staten te worden bezien.

15. 28

Vaste commissies van ad vies en bijstand aan Gedeputeerde Staten
moeten niet aileen op voorstel van Gedeputeerde Staten maar ook op
initiatief van Provinciale Staten ingesteld kunnen worden.

15. 29

D'66 zal zo veel mogelijk steun verlenen aan het deelnemen van nietStatenleden in het werk van de provinciale commissies ad hoc.

15. 210

Omdat de meeste leden van Provinciale Staten een volledige dag1aak
hebben in ander verband, dienen aan de fracties desgewenst deskundige medewerkers ter beschikking worden gesteld, teneinde te voorkomen dat door tijdsgebrek een effectieve vervulling van de functie
van statenlid in bet gedrang zou komen.

15. 211

Het oppertoezicht over de provinciale griffie behoort niet te berusten
bij de Commissaris der Koningin, maar bij een van de leden van bet
college van Gedeputeerde Staten, die voor zijn beleid in deze volledig
verantwoording schuldig is aan Provinciale Staten.

15. 212

Bevorderd dient te worden dat bet Provinciaal Bestllur in de toekomst
niet !anger belast blijft met de uitvoering van de Krankzinnigenwet.

15.213

De oprichting en uitbouw van recreatieschappen dient te worden bevorderd. Van de in de wet Gemeenschappelijke Regelingen geschapen
mogelijkheid tot bet hebben van verordenende bevoegdheid zullen deze
lichamen gehruik moeten maken.

15. 214

Het door de provinciale bestuursorganen gevoerde industrialisatiebeleid dient in overeenstemming te zijn met een nationaal gericht industrie- en havenbeleid. Evenals op nationaal niveau dient hierbij in bet
provinciaal beleid ruime aandacht geschonken te worden aan aspecten
van milieuhygn~ne.

15. 215

De slagvaardigheid van het gemeentelijk beleid hangt nauw samen met
bet tempo waarin Gedeputeerde Staten om trent de gemeentelijke besluiten beslissen. Daarom moet het tempo zeer snel zijn.
D'66 bepleit derhalve een wettelijke regeling, dat na verloop van een
bepaalde termijn rut. kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van een besluit van een gemeenteraad, dit besluit geacht wordt te zijn goedgekeurd, tenzij Gedeputeerde Staten voor het verstrijken van die termijn
bericht van het tegendeel heeft gestuurd.

15. 216

Wanneer Gedeputeerde Staten bezwaren hebben tegen een gemeentelijke
begroting of een gedeelte daarvan dienen zij deze hezwaren, door argumenten ondersteund, zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van
het betreffende gerneentebestuur. In eerste in stan tie moet dan in gezamenlijk over leg geprobeerd worden tot overeenstemming te komen.

het verzoek aan de !eden om een extra jaar contributie of een ander
bedrag te storten voor de verkiezingen 1970. hebben enige honderden
leden gereageerd. Het hoofdbestuur is deze leden daarvoor bijzonder
dankbaar. Tot nu toe is er een bedrag van ongeveer f 10.000.-- binnengekomen. We hopen dat deze positieve daad voor vele andere !eden een aansporing zal zijn alsnog hetzelfde te doen.

CONTRIBUTIE 1969
Mocht u de contributie voor 1969 nog niet betaald hebben, met een
girokaart kunt u dit verzuim alsnog goedmaken. Postgiro 1304900.
CONTRIBUTIEREGELING
Leden, die een jaarinkomen hebben onder f 10.000. -betalen f 15. -- per jaar; tot f 15. 000, -- beta! en f 25. -per jaar; hoven f 15.000,-- wordt men dringend verzocht een contrihutie van f 50.--, hoven f 25.000,-een contrihutie van f 75,-- en hoven f 35. 000,-- een
contributie van f 100. -- te betalen.
Een tweede gezinslid betaalt de helft van deze bijdragen. Na over leg met de penningmeester van het hoofdhestuur of van een plaatselijke afdeling kunnen voor bepaalde groepen (studenten, dienstplichtige milita.iren en
werklozen) uitzonderingen worden gemaakt op bovengenoemde regeling.

politiek voor de boekenplank
Bewegend verleden
Steeds meer Tweede Kamerleden menen dat het nuttig is een boek te schrijven.
Vondelings Nasmaak en voorproef en Wiegels Een partijtje libre zijn daar slechts
enkele voorbeelden van.
Sinds kort kan de boekenplank worden gesierd met 11 Bewegend verleden 11 van het
kamerlid H. J. L. Vonhoff (VVD). die een biografische visie geeft op wijlen prof. mr.
P. J. Oud.
De auteur heschrijft het optreden van Oud als kamerlid, als minister van financien
en als burgemeester van Rotterdam. Uitvoerig wordt ingegaan op de politieke heroriCntering na de bevrijding en aan de kabinetsformaties 1956 en 1959. De prijs
van dit door Samsom N. V. in Alphen aan den Rijn uitgegeven hoek is twee tientjes
en ~~n rijksdaalder.

Het rode vaandel
15.3. Voorlichting en de contacten met de burgers
15. 31

De voorlichting van overheidszijde aan de burgerij inzak.e rechten en
plichten van het individu moet worden uitgebreid. Het mag in beginsel
niet voorkomen. dat een burger door gebrek aan kennis niet in staat
is van zijn rechten gebruik te maken.

15. 32

Om het contact kiezer-gekozene te hevorderen zal een slagvaardig
voorlichtingsbeleid moe ten worden gevoerd, zodat een grotere belangstelling ontstaat voor hetgeen zich op provinciaal niveau afspeelt.
Daartoe zal meer gebruik gemaakt moe ten worden van de beschikbare
moderne communica tiemiddelen en zal een bureau van de provinciale
griffie speciaal met de voorlichting moeten worden belast.

15.33

Iedere provinciale begroting dient vergezeld te gaan van een zo eenvoudig mogelijk opgezette samenvatting daarvan, incl. verwijzingen
naar de hoofdelementen van bet door de provincie in bet komende begrotingsjaar te voeren beleid.

15. 3!

Provinciale Staten diencn over te gaan tot benoeming van een functionaris met de taak op te treden als vertrouwensman van de provinciale
ingezetenen. De vertrouwensman van de provinciale ingezetenen kan
tevens klachten bebandclen op gemeentelijk niveau, indien daarvoor
op dat gemeentelijk niveau geen mogelijkheden bestaan.
Hij onderzoekt onder mcer mondelinge en schriftelijke klachten. Zijn
werk moet hij kunnen doen onafhankelijk van het provinciaal hestuur.
Voor zover dit de persoonlijke belangen van de betrokkenen niet kan
schaden. dient de betrc(fende functionaris periodiek aan Provinciale
Staten verslag uit te brcngen van zijn werkzaamheden.

De geschiedenis van de sociaal democratische arheiderspartij van 1880 tot 1940 is
voortreffelijk weergegeven in 11 Het rode vaandel volgen wij", een uitgave van Kruseman1s uitgeversmaatschappij N. V. in Den Haag.
Een fors hoek van H. van Hulst, A. Pleysier en A. Scheffer en voorzien van een
voorwoord van dr. W.Drees.
Met de tekst op de flap kunnen we bet eens zijn. Daar staat onder. meer dat het
boek geen verheerlijking van de partij is, maar een weergave van een gang vooruit
en omhoog, onderbroken door misstappen en struikelingen.

Rijke en arme Ianden
Het vraagstuk van de verhouding tussen arme en rijke landen speelt een geringe
rol in het leven van de Europese volken en van het Nederlandse volk. Daarom is het
goed dat dr. H. M. de Lange in de serie "Anatomie van de toekomst" het boek 11 Rijke
en arme landen" heeft geschreven. Het is per slot van rekening een kernvraagstuk
ge~orden in de internationale economische politiek en in de grote wereldpolitiek
zelf. Dank daarom ook aan uitgeverij Het wereldvenster in Baarn, die voor dit
boek op een dubbeltje na maar tien gulden vraagt.

Colijn
"De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924" heet het eerste dee! van dr.
G. Puchingers drieluik "Colijn en het einde van de coalitie".
Met eindeloos geduld heeft de schrijver uit archieven. officiEHe documenten. particuliere aantekeningen en vele gesprekken zijn gegevens bijeen gegaard. Hij heeft
de ingewikkelde legpuzzel die onze politiek in die jaren was hiermee tot een helder
beeld gevormd, hetgeen een grote verdienste mag worden genoemd.
Voor het eerst komt duidelijk naar voren welk een belangrijke rol koningin Wilhelmina in die jaren in de Nederlandse politiek heeft gespeeld.
Het is een uitgave van J. H. Kok N. V. in Kampen, die het lijvige hoek voor zevenendertig gulden en twee kwartjes op de markt heeft gebracht.
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ZIJN ER
POLITI EKE
ALTERNATIEVEN?
door Hans Moerkerk
Bij de laatste Algemene Beschouwingen is uitgebreid over de
alternatieven voor het Kabinet de Jong gesproken. In zijn
1
praatje bij de haard 1 had de premier verklaard dat dit alternatief er niet is. Hij bedoelde te zeggen dat wat hem betrof
er helemaal geen alternatief behoefde te zijn. Zijn regeringspartner Biesheuvel (de man die volgens Hans van Mierlo,
links is in een rechts kabinet, en rechts in een links kabinet)
meende dat er wel degelijk een alternatief voor handen was.
De kiezers zouden kunnen beslissen en daarmee het alternatief aanbieden. Wat Biesheuvel hier precies meebedoelde is
mij niet duidelijk; wellicht doelde hij op het feit dat na verkiezingen de PvdA met een KVP 1nieuwe stijl 1 (d. i. zonder
Schmelzer) weer de kern van een kabinet zouden kunnen vormen. Den Uyl wil niets liever.

Klima at
Persoonlijk ben ik tot de overtuiging gekomen dat de mening
v:in de Jong op het ogenblik meer in overeenstemming is met
de feitelijke situatie; althans het alternatief is er !!2& niet.
De kiezers kunnen daar slechts indirect iets aan doen omdat
het in de eerste plaats de politieke partijen moeten zijn die
bet klimaat dienen te veranderen.
Door schade en schande wijs geworden, ben ik er achter gekomen dat het momenteel volstrekt geen zin meer heeft met
andere partijen te praten over samenwerkingsverbanden. Op
zich is b. v. een Progressieve Concentratie een uiterst nuttig alternatief voor de huidige wanorde van de Jong c. s. Mijn
kortstondige deelname aan het PAK heeft mij echter wei
duidelijk gemaakt dat het nog te vroeg is voor dit soort lofwaardige initiatieven. Ondanks de goede wil van de deelnemers is het wei duidelijk geworden dat degenen die uiteindelijk willen beslissen of een PAK wei of niet kan doorgaan (en
dat zijn de partijbesturen) twee zaken primair stellen : 1)
Het belang van hun eigen partij, en 2). De stokpaardjes die
door de ideologie worden voorgeschreven maar door de ontwikkeling al achterhaald zijn (vooral de PSP heeft hier een
handje van). Vernieuwing als uitgangspunt nummer I is er
echt niet bij. Zelfs bij de PPR zit men nog teveel vast aan de
1
kater van de Nacht van Schmelzer' om in te zien dat het in
Nederland om Strukture~e Vernieuwingen dient te gaan.
Het is jammer dat verschillende progressieve partijen (ik
bedoel hier PvdA, PSP en ook PPR) maar moeilijk te overtuigen zijn van het feit dat er werkelijk iets moet veranderen.
Wie na de laatste Kamerdebatten nog niet van mening is dat
de D 1 66 opvattingen over het dualistische staatsbestel op z'n
minst serieus genomen moeten worden, begrijpt niet waar
het op dit moment in Nederland om gaat. Toch moet ik mijn
vrienden in de PvdA nog steeds duidelijk maken dat onze gedachten met 'Gaullisme 1 niets te maken hebben.

Democratie
Ik geloof dat het (helaas) waar is, dat velen in de PvdA niet
in staat zijn om te· begrijpen waarom wij zo de nadruk leggen
op de werking van de demokratie i. p. v. op de oude socialistische strijdpunten die allang geen strijdpunten meer zijn ~
Ook bij de PAK werkgroepen bleek dat er een fundamentele
scheidslijn loopt door 'progressief Nederland'. Vooral PSP'-
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ers zijn er sterk in om overal z. g. 'breekpunten' van te rnaken, alsof politiek voor 100% geloofsbelijdenis afleggen is.
Ontmodigend; ik ben daar dan ook maar mee opgehouden.
Na dit soort ervaringen blijf je alleen nog maar zitten met je
eigen partij (die ook niet zonder kritiek bekeken mag worden)
en de ontploffingstheorie die het hele zaakje door elkaar moet
schudden als blijkbaar minder hardhandige methoden niet
helpen. Maar dan zitten we voorlopig ook met het probleem,
dat de Jong gelijk heeft dat er op dit moment geen echt politiek alternatief is. Dat alternatief zal er pas komen als de
kiezers de politieke partijen gedwongen hebben zich zelf radicaal te veranderen. Dat kan gebeuren door op D'66 te stemmen; een aanbeveling die waarschijnlijk door velen opgevolgd
zal worden. Toch komen we dan voor enorme problemen te
staan.
--Ten eerste zijn we waarschijnlijk niet in staat al die funkties
die ons als rijpe appels in de schoot vallen kwalitatief voldoende te bemannen. Daarnaast kan het echter wel eens zodanig 1uit de hand lopen', dat wij door een groot aantal Tweede Kamer zetels ons niet meer kunnen onttrekken aan bestuurlijke verantwoordelijkheid. En dan zal die beroemde keuze
gemaakt moeten worden. Het is alleen maar de vraag wat
voor keuze :
-

Keuze
Den Uyl, Toxopeus etc. bedoelen hiermee een keuze in het
kader van hun ondoorzichtige links- rechtstegenstelling, m.
a. w. een keuze die er op neer komt dat er niet veel zal veranderen.
Er kan ook een andere keuze gemaakt worden, maar dan min
of meer gedicteerd door ons D'66 heeft een aantal uitgesproken ideeen die voor verwezenlijking vatbaar zijn (zeker nu de
Staatscommissie, tot groot ongenoegen van Beernink, zich
daar in meerderheid achterstelt). Het touwtrekken om D'66
door andere partijen kan definitief afgelopen zijn als wij,
vroegtijdig en dan bedoel ik eerder dan drie maanden voor de
verkiezingen, tot een formulering komen van onze 'minimumeisen' (die b. v. op het terrein van het staatsrecht, vrijheidsrechten en democratisering zullen liggen). Indien de politieke
patrijen deze minimumeisen aanvaarden zal door onze partij deelname aan de regering mogelijk zijn, tenminste als ons
zetelaantal z6danig is dater bij geen deelname door D'66 een
soort bestuursvacuum zou ontstaan.
In een dergelijke situatie kan het zelfs mogelijk zijn dat de
confessionele partijen onze minimumeisen aanvaarden. Ik
geloof dat we dan niet direkt (zoals de PvdA dat heeft gedaan) moeten zeggen nooit met de KVP in een regering te
willen zitten. Persoonlijk zie ik het niet zo, dat D 1 66 met de
confessionelen aan het vernieuwen slaat, omdat in de formulering van onze minimumeisen een bepaalde (voortuitstrevende) richting wordt gekozen die voor een, in wezen,
conservatieve partij als de KVP (om van de VVD maar niet
te spreken) onaanvaardbaar zullen zijn.

Ontploffing
In alle andere gevallen (en die zijn het meest waarschijnlijk)
zullen we ons niet moe ten storten in het 1 ministeriabele spel'.
Ze zoeken het dan maar uit terwijl wij geduldig op de ontploffing wachten. Ik heb zo 1n idee dat de nederlandse kiezer
daar eerder voor zal zorgen dan velen lief is. Het is echter
voor ons wel een dure plicht te zorgen dat een positief alternatief dan klaarligt. We zijn dan misschien een hippe club,
tot het aloude anarchisme hebben we ons nog niet bekeerd.
Leden van Democraten 1 66 die hun contributie
over 1968 nog niet hebben betaald, dreigen te
worden afgevoerd van de ledenlijst en daardoor
ook van de verzendlijst van het blad "Democraat". Zij kunnen dit voorkomen door v66r 1
december 1969 hun contributie te gireren op
nummer 1304900 van D'66 in Amsterdam ten
name van de penningmeester.
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ALGEMENE POLITIEKE EN FINANCIELE
BESCHOUWINGEN RIJKSBEGROTING 1970
eerste termijn

De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik
vind dat het hele politieke beeld een beetje somber is. Ik
heb niet het gevoel, dat ik, als veertiende spreker, de Regering met deze mededeling overval, maar ik zeg het toch maar.
Als wij de voornaamste binnenlandse gegevens, waarmee
wij het nieuwe politieke jaar moeten ingaan, inventariseren,
dan zien wij naast een nogal belabberde monetaire situatie
een inflatie, die bijna aangeboren lijkt, een kapitaalmarkt, die
het beeld vertoont van een gewone markt, maar dan na sluitingstijd, een wanverhouding tussen de stijging van het nationaal produkt en die van hct reeel besteedbare inkomen, vooral van de loontrekkenden, een verwarrend~ en nogal explosieve situatie op de universiteiten en hogescholen, een steeds
benarder wordende positie van de gemeenten.
Dit zijn maar een paar van de vele directe problemen, die
de situatie in ons land sterk bepalen, en waarvan weinigen
hier, geheel los van de schuldvraag, de feitelijkheid zullen
willen ontkennen. Het zijn problemen die aan te pakken zijn,
en op zich zelf rcchtvaardigen zij nog niet de uitspraak, dat
het nieuwe parlementaire jaar onder een somber politick gesternte begint. Maar er komt iets bij dat op zich zelf ernstiger is, namelijk dat de verstandhouding zoek is, welke noodzakelijk is om deze problemen aan te pakken. Ik meen dat
met name in het afgelopen jaar in versneld tempo een aantal vertrouwensbanden is afgebrokkeld tussen een aantal categorieen, die een wezenlijke rol in deze samenleving spelen.
In de eerste plaats de vervreemding tussen overheid en consumenten als gevolg van een voor deze laatste categoric volstrekt onbegrijpelijk gevoerd prijsbeleid, daarna een vervreemding tussen overheid en producenten als gevolg van, wederom, prijsbeleid, investeringsbeleid, researchbeleid.
Dan een forse deuk in de verstandhouding tussen overheid en
vakbonden naar aanleiding van de Loonwet. Tussen overheid
en S.E.R., tussen overheid en lagere overheid als gevolg van
de gemeentelijke situatie. In al die verbanden is een soort vertrouwenscrisis aan het ontstaan, die een belangrijke belemmering zou kunnen gaan vormen voor een effectieve aanpak
van de problemen, die ik noemde. Bij dit alles komt dan nog
de duidelijk vcrslechterdc verhouding tussen Regering en
parlement, die met name het la:J.tste jaar in aile mogelijke irritaties naar voren is gekomen en ten slotte de verhoudingen
binnen de Regering zelf en tus>en de regeringspartijen underling, die althans op de buitenwcreld nict de indruk wekken
van een ovcrdondercndc saamhorigheid.
Als wij tegen dcze achtcrgrond TroonreJc en iniljoenennuta bezien, dan is cr weinig reden tot optimisme. Voural wanneer ik bedenk dat het dcrde jaar van ecn kabiuet het oogstjaar wordt genoemd ..:n dezc Truonrcdc als een soort oogstbullctin kan worden gezien, dan vraag ik mi} een bcetjc be-

nauwd af wat er het komende jaar dan wei als oogst binnengehaald kan worden. 0, zeker, er zijn gelukkig een aantal geede en positieve punten in de Troonrede te vinden. Ik denk aan
de bejaardenwoningen, het koninkrijksbeleid, het 46ste punt
van de vennootschapsbelasting, de verlaging van de leerlingenschaal en nog een paar meer; allemaal zaken waar terecht beweging in is gekomen en waarvoor wij de Regering dankbaar
zijn. Maar de oogst van een kabinet noem i:k het binnenhalen
van een aantal vruchten, die zijn voortgekomen uit een visie en een beleid van precies dat kabinet.
En als je het zo bekijkt, dan is er op vele van die pun ten eerder sprake van een oogst van de oppositie dan van dit kabinet.
Omdat bet helemaal geen vruchten zijn van een eigen beleid.
Immers, hoewel de samenstelling van dit kabinet het vermoeden zou wettigen dat het althans enigermate vertrouwd
is met het begrip voorzienigheid, kan ik niet zeggen dat dit
aspect zich in het beleid overdonderend opdringt.
Of je nu kijkt naar het scheepsbouwbeleid, of naar het
prijsbeleid, of naar het belastingbeleid, of naar het onderwijsbeleid, of naar het woningbouwbeleid, of naar het. koninkrijksbeleid, of naar het technologisch beleid - om maar
enkele gebieden te noemen, waar ik beleefdheidshalve maar
het woord ,beleid" achter plaats -, je ziet op al die gebieden
ontwikkelingen, die niet zozeer bestuurd worden, maar waar
het bcstuur achteraan loopt in een voortdurende correctie 6f
op situaties ad hoc, waar geen beleid voor was, 6f op verkeerd
uitgestippelde beleidslijnen.
Nn heb ik geenszins de illusie dat regeren zou inhouden het
uitzetten van beleidslijnen op alle mogelijke gebieden, die
dan integraal in aile omstandigheden zonder correcties of
ombuigingen zouden kunnen worden uitgevoerd. Maar het
wordt iets anders als het totale regeerbeeld bepaald wordt
door voornamelijk bijsturingen en correcties, die bovendien
vaak niet nodig waren geweest, omdat het in vele gevallen
voorzienbaar was en ook werd voorzien, dat bepaalde zaken
een andere gedragslijn van de Regering vergden dan zij voorstond. En die correcties vind je dan weer terug in de Troonrede van het jaar daarop. Ik heb wei eens gedacht dat deze
Regering zich wellicht kenmerkt als het kabinet van de verjaarde Troonredes.
Een enkel voorbeeld: Wij zijn natuurlijk dankbaar dat wij
thans in de Troonrede horen dat de b.t.w. voor bepaalde
levensm~ddelen van het 12-procentstarief verhuist naar het
4,3 procentstarief. Maar het is gewoon anderhalf jaar te laat.
De billijkheid van die maatregel was reeds bij de wetsbehandeling van de b.t.w. al zo evdident, dat er toen van de zijde van
de oppositie nadrukkelijk voorstellen over zijn gedaan. Ik
denk hier met name aan het arnendement-De Goede, dat
de zuivelprodukten in het 4-procentstarief onderbracht, precies om dezelfde reden als waarom de Regering het mi doet.
Maar het amendement werd door de Regering afgewezen en
door de regeringspartijen van de tafel geveegd.
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. Het. koninkrijksbelei.d kan een ander voorbeeld zijn, zij het
te!s r.~t'lder spectaculatr. Nog geen vier maanden is bet geleden dat hier enige sprekers, waaronder ik zelf, in aile mogelijke
Standen gepro~eerd hebben om enige beweging te krijgen in
de starre houdmg van de Regering ten opzichte van bet koninkrijksstatuut. Een houding, die neerkomt op: wij doen
helemaal niks, en wachten wei af of er ooit nog eens een wens
te dezen vanuit de West komt. Thans lezen wij in de Troonrede dat de Regering na de verkiezingen in Suriname de overzeese rijhuclen gaat polsen over de vraag welke wcnsen daar Jiggen met bctrekking tot een eventuele wijziging van bet Statuut. het moge niet vee! zijn, maar het is tenminste iets. Je
~ou, zegge~ dat cr een begin van beweging is. De uitspraak
•lcelt op ZIJn mmst het voordeel dat op fluwelen wijze de weno.elijkhcid kenbaar is gemaakt dat ze erover gaan nadenken. De
vr"ag i~ nu maar of het hierbij zal blijven en wanneer het mon:.ent aanbreek~ dat de Regering bij zichzelf gaat polsen hoe
ZIFelf a15 regenng van ecn zelfstandig rijksdeel denkt over de
tockomst van het Statuut. Ik moet u zeggen dat ik bang ben
dat daarvoor eerst nog een paar erg vervelende dingen moeten gebeuren, waaruit in even sterke mate onze verantwoorde!ijkheid als machteloosheid blijkt.
Ik zeg deze nare dingen niet omdat mijn fractie vindt dat
de zaken allemaal erg eenvoudig liggen. Wij zien wei degelijk
de gecompliceerd.heid van bet probleem en de speciale gevoeligheden, die in bet geding zijn. Evenmin Ieeft bij ons de
wens om bet Statuut eenzijdig op te zeggen (wat niet eens
kan) of om Suriname en de Antillen in de steek te Iaten.
Ik zeg dit omdat ik vrees dat wij - juist met die passieve houding - die Ianden op wat Iangere termijn in de steek
z~md~n Iaten en bovendien omdat ik op vee! kortere termijn
sttuatles verwacht, die ons voor onoplosbare problemen gaan
stellen, indien er op dat moment niet reeds een ontwikkeling
naar zelfstandigheid gaande is. Voorlopig hoopt mijn fractie
dat bet verrassende besluit van de Regering bet begin is van
een wat realistischer beleid.
En dan bet scheepsbouwbeleid. Nog geen week was verlopen sinds bet moment dat de Koningin de Troonrede afsloot met de wens, dat er een vruchtbare samenwerking zou
zijn tussen Regering en Staten-Generaal, of wij zagen deze
wens reeds op wonderbaarlijke wijze vervuld. In een marathon-zitting van circa 18 uur schrijven Regering en Tweede
Kamer spontaan een der vrolijkste bladzijden uit de geschiedenis van ons parlementair stelsel. Twee en een half jaar
scheepsbouwbe!eid reikt naar een hoogtepunt.
Het drama begint met de vraag van de Regering aan het
parlement, nu 2t jaar geleden, of zij 54 min. aan rentesubsidies mag geven aan de noodlijdende scheepsbouw. Dat
mag van bet parlement, de Partij van de Arbeid incluis. AIleen van D'66, die er iets over in zijn partijprogramma heeft
staan, mag bet niet. Mijn fractie vindt bet weggegooid geld,
omdat de Regering er geen spijkerharde maatregelen aan
verbindt, die een nieuwe structuur van de scheepsbouw afdwingen. Wij willen een fusieraad en een regeringscommissaris. Niemand ziet bet. Een jaar later blijkt in het scheepsbouwdebat dat de situatie zo erbarmelijk slecht in de hand
van de Regering is, dat mijn fractie de Kamer voorstelt de
Minister naar huis te sturen. Foei, riep iedereen verontwaardigd; ook de Partij van de Arbeid, wier woordvoerder de
heer N ederhorst zegt daar geen behoefte aan te hebben, omdat de Minister niet beter of slechter is dan de andere Ministers. Een redenering, die de socialisten een jaar later minder
blijkt te boeien als zij dan op hun beurt voorstellen de Minister naar huis te sturen vanwege zijn prijSJbeleid. Hoewel wij
merkwaardigerwijs op dat moment weten, dat juist Minister
De Block reeds enige tijd voorstander is van een algemene
prijsmaatregel, en de meerderheid van bet kabinet, waaronder
de beer Witteveen, zich al die tijd heeft verzet.
Maar goed, de volgende beleidsPase is dat er I 05 min.
staatsgarantie verdwijnt in de handen van een der weinigen,
die kan Iaten zien, waarin een klein land groot kan zijn. En
omdat hij dat a! enige tijd doet, mag bet parlemerit daarbij niet achterblijven en zal bet een groot vertrouwen moeten tonen. Bovendien, zo argumenteert de Minister, ben ik
er ook nog, vertrouw maar op mij. Het parlement slikt een
paar keer en doet bet dan. Wij kennen bet verdere verloop
Er verandert niets in 'de structuur en ten slotte loopt bet
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uit op dat merkwaardig schimmige debat van 3 weken geleden. En nu is het maar de vraag of wij dit jaar evenveel
Verolme-debatten in de Kamer krijgen als prijsdebatten vorig
jaar.

Het prijsbeleid is een ander voorbeeld, hoewel daarvan gezegd moet worden dat de hoogtepunten daarvan tussen twee-·
troonredeneringen in gevallen zijn. In de vorige Troonrede
vinden wij nog dat hardnekkige optimisme, waarmee de
Regering, gesteund door de regeringspartijen, de prijsontwikkeling in de hand dacht te J:touden. Terwijl je a! bij de invoering van de b.t.w. een half jaar daarvoor op je vingers
kon natellen dat dat zonder speciale maatregelen onmogelijk
zou zijn. Tcgen aile regels van de logica in zien wij vervolgens dat optimisme stijgen in grote evenredigheid · -met de
prijzen zelf. Na een uitputtend aantal prijsdebatten krijgen
wij ten sloite de algemene prijsmaatregel. Maar precies als
bet te laat is; precies als er geen tijd meer is om het preV<!ntieve effect van zo'n maatregel nog te benutten.
Bij het verschijnen van de nieuwe Troonrede is de prijsmaatregel al weer verdwenen, maar de schrik slaat je om
het hart als je met deze geschiedenis in bet achterhoofd je
buigt over de prijsverwachtingen, die wij nu weer in Troonrede en miljoenennota aantreffen. Waar zou het vertrouwen
op moeten berusten dat de Regering dit jaar de prijsstijgingen wei in de hand zou weten te houden, dat er voor loontrekkenden inderdaad een reele verbetering komt van bet
besteedbaar inkomen van 2,5 pet.? Het vorig jaar schatte
de Regering in de miljoenennota de prijsstijging op 4 a 4,5
pet. Het werd 7,5 a 8 pet. De verhoging van bet reele
besteedbare inkomen werd uiteindelijk 0,3 pet. Thans schat
de Regering de prijsstijgingen op 3,5 pet., en bet boger besteedbaar inkomen op 2,5 pet.

r
l

Hoeveel zal bet echter worden? De algemene , prijsmaatregel is ingetrokken, er is een b.t.w.-verhoging in bet vooruitzicht, het bedrijfsleven wordt opgeknapt met bet zoeken
van compensatie voor een verschuiving in tijd van pl.m. 750
min. en de kosten daarvan gaan weer in de prijzen zitten.
Bij dit alles rijst de vraag wat de 2,5 pet. reele stijging van
bet besteedbaar inkomen nu eigenlijk voor de Regering betekent. Is het een getal waarop de Regering haar beleid
richt en zonodig bijstuurt om het maar te verwezenlijken of
is bet een bijprodukt van een aantal factoren, een soort afgeleid doe!, dat mee kan varieren? Wat zal de Regering doen
als bet percentage in gevaar komt, met name wanneer het
in gevaar komt voor de loontrekkenden met een inkomen
beneden de f 20 000?
Deze overwegingen, tezamen met de gehe1e geschiede.nis
van bet b.t.w.-beleid, hebben mijn fractie ertoe gebracht ZICh
sterk te verzetten tegen een verhoging van de b.t.w.-tarieven
in !970. Met de inflatiecorrectie raken wij naar mijn mening
bet hart van bet financieel beleid van dit kabinet. Als men
bet gehele pakket van belasting- en financierings~aatregelen
beziet, krijgt men sterk de indruk, dat. alles een m.m of me:r
ondergeschikte, een dienende functie vervult om d1e correctle
van 900 min. maar mogelijk te maken. Dat is het grote
doe!, de heilige koe. Ik stel voorop, dat mijn fractie een g:oot
voorstander is van een in de wet ingebouwd automattsch
correctiesysteem. De bodcm daarvan is niet dat die correctie altijd automatisch zal plaatsvinden maar de noodzaak dat
als de correctie niet kan plaatsvinden om de een of andere
reden van nationaal belang de beslissing bewust ~_ordt genomen door Regering en parlement, waarbij de pohtteke verr.ntwoordelijkheden voor die beslissing duidelijk worden. Regering en parlement zullen dus van jaar tot jaar moeten beoordelen of de begrotingssituatie een niet doorgaan of een
beperking van de correctie vergt. Bij die 900 min. gaat bet
om iets anders: in de eerste plaats is er nog geen systeem,
is de tweede plaats gaat bet om een corre.~tie o.ver. een aantal jaren en in de derde plaats om een VnJ arbttratr bedrag.
Mijn fractiegenoo~ De Goede zal dadelijk nader op deze
zaak ingaan. Ik wil mij beperken tot de voornaamste overwegingen die ons tot bet innemen van ons standpunt hebben gcbracht.
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Uit de redenering die ik zojuist gaf over inflatiecorrectie,
vloeit voort, dat men slecbts per begrotingsjaar kan beoordelen of een correctie gewenst is. Dat betekent dat ik mij geen
definitief oordeel zal vormen over een correctie, of een dee!
daarvan, in 1971. Dat zal bij de volgende algemene politieke
en financiele beschouwingen moeten gebeuren. Dit houdt in,
dat ik niet spr..:ek over de 900 min. in twee jaar maar over
datgene dat naar ons oordeel nu eventueel kan worden gecorrigeerd. Wij gooien dus niet definiticf het idee van die
900 min. weg maar zullen slechts een uitspraak doen over
de 600 min. die de Regcring voor 1970 voorstelt. Als gevolg
daarvan is mijn eerste conclusie dat de bedragen voor de
twee jaar in de belastingontwerpen moeten worden ontkoppeld. Mijn vraag aan de Regering is of zij daartoe_ bereid is.

r

De beer Andriessen (K.V.P.): Is dat een meerjarenbeleid?
De beer Van Mierlo (D'66): Natuurlijk, als er daarover
dan meerjarencijfers zijn en als men een inzicht heeft in de
volgende begroting.
De beer Andriessen (K.V.P.): In deze begroting staat het
een en ander over 1971.

l
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De beer Van Mierlo (D'66): Daarom gooi ik die 900
min. ook niet weg. De bedoeling van een meerjarenbelehi is
echter niet, er nu een definitieve uitspraak over te doen.
Het tweede punt is de vraag of de overheid dat geld, die
voorgestelde 600 mln. dus, wei kan missen. En dan zeggen
we eigenlijk: neen. Je hoeft maar te kijken naar woningbouw,
ontwikkelingshulp, onderwijs en gemee_nten, om te zien dat
de overheid eigenlijk geen cent kan missen. Aan de andere
kant zijn we ons zeer wei bewust welke belangrijke factor
deze inflatiecorrectie in de huidige situatie is in de verhoging
van bet reeel besteedbare inkomen van de burgers, een zaak,
die zoals ik daarnet al opmerkte, zo zeer in de verdrukking is
gekomen. Die factor is door de Regering becijferd op 1,1
pet. Wij beseffen zeer wei, dat er door de omstandigheden
een dwangpositie is gegroeid, die er als volgt uitziet:
Als die 1,1 pet. zou wegvallen, zou je moeten accepteren
dat 2,5 pet. verhoging van bet reeel besteedbare inkomen
terugloopt naar 1, 4 pet., hetgeen mi j volstrekt onverantwoord lijkt, tenzij die, 1,1 pet. voortkomt uit een extra stijging van de lonen, die daarvoor aileen al met 2 pet. extra
omhoog zouden moeten, hetgeen weer een fatale uitwerk.ing
kan hebben op de loon- en prijsspiraal en de concurrentiepositie in het buitenland.
In deze dwangpositie kan het evenwicht tussen voor- en
tegenargumenten slechts gevonden worden in de hoogte
van bet bedrag.
Het is om deze redenen dat mijn fractie tot de conclusie
is gekomen dat de correctie van 600 min. moet worden afgewezen en een correctie van 450 min. in deze omstandigheden wenselijk is. In het reeel besteedbaar inkomen behoeft
dan geen verandering te komen, wanneer de verhoging
van de b.t.w. niet doorgaat. Dat is dus conform bet S.E.R.advies, met dit verschil dat wij nog geen uitspraak wensen te
doen over het bedrag dat in 1971 kan worden gecorrigeerd.
Wij Iaten dat open. [ndien noodzakelijk zal ik hierover een
uitspraak van de Kamer vragen.
Mijnheer de Voorzitter! Het zal u, gezien bet voorafgaande, verbazen dat ik thans de vrees uitspreek dat de Minister
van Onderwijs op een punt dreigt te vee! beleid te gaan ontwikkelen, en niet in de laatste plaats omdat bet een niet zo
best beleid dreigt te worden. Ik doe! op de herstructurering
van de universiteiten. Niet dat er in zijn nota geen goede punten staan, maar in zijn geheel ademt deze een mentaliteti,
die eigenlijk helemaal niet overeenkomt met de geest, waarin
op dit ogenblik op tal van universiteiten en hogescholen
gezocht wordt naar oplossingen voor een nieuwe structuur.
Dan bedoel ik juist niet de geest van de extremen, maar die
van de gematigden, van vele boogleraren, stafleden en stu-
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denten. Gelukkig krijgen wij nog uitvoerig de kans om met
de Minister over zijn nota te spreken. Dat ik er nu een enkele opmerk.ing aan wijd, is omdat ik vrees dat de nota haar
schaduw vooruitwerpt en ik om die reden nu reeds het
kabinet dringend zou willen waarschuwen voor de gevolgen,
wanneer de geest van de nota zal worden toegepast in een
wettelijke regeling.
Onze voornaamste bezwaren tegen de ontplooide gedacbtengang zijn dat te gemakkelijk de one-man.one-vote gedachte wordt verworpen, dat vee! te doctrinair de geledingen-structuur wordt aangepraat als de enig juiste, dat te snel
gaworen wordt bij de noodzaak van een onafhankelijk, door
de Minister benoemd bestuur; kortom: dat een vee! te beperkt kader nu reeds van bovenaf wordt aangewezen, binnen
welke bet zoeken naar nieuwe structuren onderop mag geschieden. We begrijpen zeer wei de zorg van de Regering
dat er tijdelijke gezagsvacua ontstaan, maar de garanties daartegen hoeven helemaal niet uitsluitend te liggen in de gedicteerde beleidslijnen; integendeel!
De nota wekt de indruk te zijn ingegeven uit angst dat de
zaal_<. anders uit de hand loopt. Maar met deze middelen keert
de angst- zich tegen zichzelf. Want ik vrees, dat als er niet
meer experimenteer-ruimte wordt geschapen, er een dusdanige algemene frustratie gaat- ontstaan onder de grote meerderheid van verstandig zoekenden, dat jwst dan de zaak uit de
hand gaat !open. Precies in die situatie geschiedt wat de Regering terecht vreest; dat de extreme activiteiten een groter
dictaat in de ontwikkeling krijgen dan zij verdienen.
Het verheugt ons dat Minister Klompe er blijk van geeft
cuituur en welzijn een vee! centralere plaats te willen geven
in bet totale overheidsbeleid en dat zij vindt dat er meer inspraak, meer openheid in bet cultuurbeleid behoort te komen. Wij willen niets liever dan haar helpen. Mijn fractie
heeft vorig jaar herfst en in maart jl. opnieuw met kracht
aangedrongen op een nieuwe Wet op de Raad voor de Kunst.
Daarna is de kunstwereld sterk in beweging gekomen. Het
wordt nu tijd dat er op dit punt op korte termijn iets gebeurt.
Mijn fractiegenoot, de heer Visser, zal daarom op de laatste
hearing die de Raad voor de Kunst op 25 oktober in Rotterdam houdt, een uitgewerkte ontwerp-wet voor een berziening
van die raad ter discussie aanbieden. Daarmee willen wij geen
enkele procedure doorbreken, doch aileen een positieve bijdrage leveren, - maar daarmee willen wij tevens de mogelijkheid openhouden dit ontwerp vrij snel daarna in de Kamer
-te brengen, indien zou blijken dat er anliers op korte t~rmijn
geen herziening van die wet in de door ons gewenste zm tot
stand kom t.

Ik heb enkele kritische kanttekeningen gemaakt bij bet beleid van dit kabinet in het afgelopen jaar en bij het beleid dat
de Regering bet komende jaar denkt te gaan voeren.. Ik
zou echter het kabinet onrecht aandoen als ik de suggestie zou
wekken dat de verklaring voor dit te kort schieten zou liggen in het onder de maat blijven van de bewindslieden. Hoewei dit in een enkel geval wei mede een rol speelt - en in welk
kabinet komt dat nie.t voor - vrees ik dat de verklaring voornamelijk niet daar ligt. In de eerste plaats laat ook dit kabinet - evenals de voorgaande - duidelijk zien dat de marges
binnen welke verschillende kabinetten in bet totale beleid
van elkaar kunnen afwijken aanzienlijk minder groot zijn dan
in verschillende verkiezingscampagnes wordt gesuggereerd.

Ten tweede hebben aile kabinetten van welke samenstelling ook, rechtstreeks te maken met de partijen waaruit zij
voortkomen en die zijn naar onze mening goeddeels verouders. Het is heus niet aileen maar zo dat de fracties van de
huidige regeringspartijen met dit kabinet zitten, zoals weleens
wordt gesuggereerd, maar evenzeer zit dit kabinet met die
fracties.
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En ten dcrde moet ook dit kabinet werken binnen die
teeds moeizamer functionerende staatsrechtelijke structuur
an ons. Het zou dus onbillijk zijn en een valse voorspiegeling
·an de werkelijkheid als wij zouden suggereren dat wij uit de
1rand zouden zijn door simpelweg dit kabinet te vervangen
loor een ander of door deze coalitie te vervangen door een
mdere en verder niets. Steeds meer raak ik ervan overtuigd
lat van een wezenlijke verbetering van de besturing van ons
lnd pas sprake kan zijn wanneer we structurele veranderingen
~&an aanbrengen in ons bestel. Tot aan dat moment blijft het,
net wissclend succes, kurieren am Symptom.
Een kleine lichtstraal in dit verband is het tweede rapport
'an de staatscommissie. In de eerste plaats zijn wij erg verlcugd over hetgeen daarin wordt voorgesteld met betrekking
ot de klassieke grondrechten. Hoewel er te zijner tijd nog
•eel meer over opgemerkt zal worden, vooral in de details,
:an ik toch vaststellen, dat, als de mentaliteit van de meeste
lden der commissie op deze punten bevruchtcnd zal hebben
ngewerkt op het kabinet, als de Regering met voorstellen
laat komen in de geest van de formuleringen in het rapport,
n als de Staten-Generaal deze dan in voldoende meerderheid
ccepteren, dat dan mijn partij op vele plaatsen kan gaan krasen in haar (natuurlijk nog steeds onduidelijke) partijpro:ramma. Een bezigheid die tot de minst frustrerende mag
vorden gerekend in het Ieven van een politicus.

Zeker zoveel reden tot vreugde, zij het op een wat gecomliceerde wijze, is er voor D'66 over het voorstel van de meererheid der staatscommissie, om de mogclijkheid te openen
at de Nederlandse burgers rechtstreeks een minister-presient kiezen. Hoewel dit voorstel nog geenszins de situatie ver:haft die wij willen, nl. het systeem, waarin de minister-presient 9nder aile omstandigheden rechtstrceks gekozen moet
'Orden door de burgers zelf en een parlement dat met krachge bevoegdheden in een onafhankelijke positie die regering
~ntroleert, kan ik toch niet anders zeggen dan dat dit voorel van de staatscommissie een verrassendc stap in de goede
chting kan zijn. En soms moet je al erg blij zijn met aileen
laar een stap in de goede richting, zeker als je bedenkt dat
•e twee en een half jaar geleden eigenlijk helemaal aileen
:Onden met onze ideeen en nog niet zolang geleden de overrote meerderheid in de staatscommissie iedere gedachte in
nze richting van de tafel veegde.
Als je het rapport van de staatscommissie doorleest dan
lit op dat diH wat deskundigen bedoelen met het parlemendr stelsel - dus niet de parlementaire democratie, maar het
else!, waarin de Regering staat of valt met het parlement s een soort onaantastbaar goed recht overeind in de discussie
lijft staan. Het is op enkele uitzonderingen na, alsof in prinpe alles op de helling mag, behalve dat specifieke parlemenlir stelsel zelf. De minderheid is tegen het voorstel van de
leerderheid, omdat het het parlementair stelsel aantast.
le meerderheid is ervoor, omdat het een verbetering is, die
:et strijdig hoeft te zijn met de grondslagen van het parlemen.ir ste!sel. Het lijkt erop alsof het parlementair stelsel gezien
ordt als de democratie zelve. Als een dierbare vrucht van
!t verleden, die ons na een lang rijpwordingsproces in de
:hoot is gevallen en daar maar moet blijven. Wij denken dat
et onjuist is en ontrouw aan onze voorvaderen om daar nu
:stand van te doen. Vooral partijen die diep wortelen in het
:rleden denken dat.
Maar in feite is het parlementaire stelsel niet meer en ook
let minder dan een van de vormen, die de democratische gelchte kunnen verwezenlijken. Die democratische gedachte,
·aar het dus werkelijk om gaat, houdt in zijn meest simpele
Jrmulering in: het volk regeert.
De wijze waarop, het systeem dus, is daaraan onderge:hikt, en wordt bepaald door omstandigheden, de geest van
e tijd, het ontwikkelingspeil van de burgers. Als men nu
leent, dat wij menen, dat de burgers recht hebben en ook
l staat zijn om op verantwoorde wijze rechtstreeks hun reering te kiezen, dan is de vraag niet of dat wei past in het
arlementaire stclsel, maar of het parlementaire stelsel nog

Democraat

nov./dec.

wei past in die gedachte van een- rechtstrceks gekozen regering. Ik meen, dat we de kern van de zaak terug vinden in het
eerste argument van de minderheid in de Staatscommissie tegen het voorstel van de meerderheid. Dat luidt: ,De legitimatie van regering en parlement uit dezelfde bron (de stemmen van de kiezers), het daardoor wijzigen van de verhou-ding van regering tot parlement en het aantasten van het parlementair stelsel.".
Nu is twee weken geleden een uitvoerig wetenschappelijk kiezersonderzoek gepubliceerd van het bureau-Mal..rotest.
Een van de vragen betrof de rechtstreeks gekozen MinisterPresident. Daar bleek 53 pet. van de ondervraagden v66r te
zijn. Of, zoals het Algemeen Handelsblad op die dag met een

libcraal gevoel voor understatement berichtte: ,Gebleken IS
dat slechts ruim de helft van de ondervraagden rechtstreeks
een premier· wildc kiezen." Nu zou bet van grove misleiding
en zelfoverschatting getuigen als ik hier zou suggereren dat
dus de meerderheid van de kiezcrs bekeerd is tot het D'66
standpunt in deze. Het lijkt evenmin waarschijnlijk dat zij
zich een bepaald systeem voor ogen hebben gesteld, zoals bij
voorbeeld het voorstel van de Staatscommissie, of dat ze zich
aile haken en ogen bewust zijn geweest die vastzitten aan het
afschaffen respectievelijk aanhouden van het parlementair
stelsel. Echter, naar ik meen mag een conclusie we! worden
getrokken. Dat is, dat die kiezers zich meer en meer bewust
worden dat juist die legitimatie van Regering en Parlement
uit een bron behoort te komen en dat die bron bij hen zelf
ligt en nergens anders; dat zij zelf het gezag willen aanstellen en de controle op dat gezag.
Mijnheer de Voorzitter! Wat anders is het gesteld met het
voorstel van de commissie om het land te verdelen in zoveel
kiesgebieden dat tenminste 10 afgevaardigden per kiesgebied
in de Kamer komen. Ten aanzien van dit voorstel hebben wij
de grootste twijfels, omdat bet in grate mate voorbij schiet
aan dat wat wij het allerbelangrijkste argument vinden voor
de invoering van een districten-stelsel, namelijk het zoveel
mogclijk aanwijsbaar maken van de kiezers voor de individuele volksvertegenwoordiger. Wij zullen zien, in hoeverre
wij tijddijk over dit bezwaar heen kunnen stappen, als wij
daardoor die andere eerste stap, in de richting van de gekozen formatcur, kunnen zetten.
Een half jaar geleden is door de Regering verklaard dat
zij we! bereid was om onder andere zonodig met voorste!len
betreffende de Kieswet te komen nog voor het einde van
deze kabinetsperiode, maar dat er gcen tijd meer zou zijn om
nog te komen met voorstellen tot wijziging van de Grondwet
op het punt van de verhouding Staten-Generaal-Regering.
Ik moet toegeven dat zich op dat moment nog liet aanzien
dat geen enkel voorstel op dit punt een meerderheid in de
Staatscommissie zou kunnen verwerven. Nu dit onverhoeds
toch het geval is, wil ik de Regering met klem vragen · dit
negatieve standpunt te . herzien. Indien het klj,binet niet tot
overeenstemming zou kunnen komen over de voorstellen,
dan moet dat duidelijk worden, en dan 'zou het laf zijn om dat
nog te maskeren met het argument van tijdgebrek. Ik vertrouw er op dat de Regering dit ook zo ziet. Een tweede
reden waarom ik nu reeds een zo groat gedeelte van mijn beperkte tijd aan dit onderwerp wijd is de samenhang die het
probleem van bet parlementair stelsel heeft met een ontwikkeling in het partij-politieke denken, die ons sterk verontrust. Ik bedoel hier de duidelijke tendens binnen het parlementaire stelsel Regering en Parlement, in het functioneren
nog meer te versmelten dan thans reeds het geval is. Toen
nog niet zolang geleden van de zijde van de. Achttien het rapport van de Commissie-Duidelijkheid verscheen stelde de
heer Den Uyl vast met enige voldoening of bitterheid - dat
weet men bij hem nooit - dat het voor driekwart het rapport van de Partij van de Arbeid was: Een stem die telt. Ik
vrees dat hij daarin gelijk had. lmmers, beide rapporten tenderen sterk naar een volledig monisme. Ik vrees ook dat als
die tendens zich doorzet, de scheidslijn tussen mijn partij en
de meeste andere op dit punt steeds duidelijker zal worden.

nc
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De heer Schake! (A. R.P.): U staat overigens op bomijs,
wanneer u i:n Rcgering en Parlement in uw theorie uit een
bron laat opborrelen. Dan zou ik we! eens willen zien hoe u,
bij uw vcrdediging van het dualisme, een stevige positie zou
kunnen bekleden, al was het maar voor veertien dagen.
De hcer Van Mierlo (D'66): Ik raad u dan aan, ons rapport hierover te lezen. want daarin staat het allemaal precies.
Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden dat deze ontwikkeling
zich precies in omgekeerde richting beweegt van de voor deze maatschappij noodzakelijke. In deze samenleving, waarvan
ie?ereen hier het er over eens is dat die met de dag gecomphceerder, en ondoorzichtiger, en ongrijpbaarder in haar ontwikkelingen wordt, staat een vraag centraal: Hoe controleer
ik de macht die de ontwikkelingen bestuurt? Waar je op dit
moment ook kijkt, overal waar gezag wordt uitgeoefend,
macht bezeten, beleid gemaakt, blijkt dit het centrale probleem te zijn. Deze controle op de overheid zal pas mogelijk zijn:

1. als er zowel mentaal als structureel een grote opennew
is ten aanzien van de feiten;
2. als het controlerend lichaam voor het uitoefenen van
een werkelijke controle effectief is uitgerust;
3. als het controlerend lichaam - dit is het belangrijkste
- in een zo onafhankelijk mogelijke positie verkeert ten opzichte van de overheid.

Met dat laatste punt wordt het tot nu toe a!UJO wat acauemisch gebleven twistpunt monisme of dualisme, parlementair stelsel of niet, ccn zeer concrete zaak, die van vitale betekenis is voor de verdere besturing van deze maatschappij.
Een monistisch parlementair stclsel betekent het in een hand
geven van de macht en de controle daarop. Het betekent de
verschuiving van het parlement naar de fractiekamer. Welnu,
dan zal men die fractievergaderingen ook openbaar moeten
maken.
N og vers ligt in ons aller geheugen de nachtelijke verschijning van de premier hier in ons midden, een werkbezoekje in
het raam van die vruchtbare samenwerking. Ik kreeg zelf
even een rood hoofd, omdat ik het vervelend vond dat de
Minister-President net binnenkwam op een moment, dat ik
even niets zat te docn, evenals mijn fractiegenoot Nypels, die
zich de hele dag had uitgesloofd om naar eer en geweten een
onvoldoende goed wetso'ntwerp wat op te knappen en alsnog
zo fatsoenlijk mogelijk af te leveren. Gelukkig bleek die controle niet ons te gelden, maar de meerderheid. Nu is het parlementair stelsel iets abstracts. Je voelt zo af en toe bij stemmingen hier in de Kamer dat het er is, maar je kunt het niet
zien. :v1en fluistert, dat het verschijnsel slechts zelden wordt
waargenomen en dan nog alleen 's nachts. Welnu, die nacht
zagen we het. Het kwam zo maar binnen aan de hand van de
Minister van Socialc Zaken. Het was er heel even en toen
was het weer weg en toen was de loonwet er door.

Het is van tweecn een. Of het was een volstrekt overbodige komedie, omdat het stelsel al gewerkt had, 6f het is waar
wat Het Vrije Yolk enige dagen later meldde uit de mond
van de heer Van Schaik, namelijk dat er een nog net verontrustend aantal K.V.P.-ers was, dat nog niet helemaal overtuigd was van het grote goed van deze loonwet. Dat zou betekenen, dat deze afgevaardigden hun standpunt veranderd
hadden, zonder dat een nieuw argument was aangedragen dan
aileen de bedreiging met verkiezingen. Het hele geval is niet
meer dan een voorbeeld, het topje van een ijsberg, die de
besluitvorming van Regering en Parlement thans beheerst.
In verband hiermee zou ik nog het volgende willen opmer~
ken.

Mijn partij blijft in principe bereid om te zijner tijd regeringsverantwoordelijkheid te dragen. De voorwaarden en omstandigheden waaronder zullen v66r de verkiezingen door
een congres worden bepaald. Wij zijn van alle partijen de eerste geweest, die zich vastgelegd heeft volstrekt duidelijk te
zijn v66r de verkiezingen. Wij kunnen dus niet aile kanten
uit, zoals de heer Biesheuvel ietwat kwaadaardig interpreteerde, omdat wij juist voor de kiezers deze zaken v66r de verkiezingen concrect willen aangeven en omdat wij ons vastleggen op programmapunten. De heer Martini - dat weet
de heer Biesheuvel heel goed - heeft met zijn uitspraak iets
anders bedoeld. Los daarvan stel ik mij voor, de heer Biesheuvel geheel vast te pinnen op uitspraken uit zijn achterban,
bij voorbeeld van zijn radicalen.

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Doet u dat eens.

De hcer Van Mierlo (D'66): Dan zegt de heer Bicsheuvel: da~ is voor mij het zout in de pap. Dat heb ik hem hier
al drie maal horen zeggen. Ik vind dat zeer realistisch, want
er mag wei een beetje zout in zitten maar het blijft pap.
Een belangrijke factor van overweging zal voor ons op dat
congres zijn, welke de snelste weg is om tot die vernieuwingen
te geraken. Maar de beperkingen van het willen en kunnen liggen ook in een mentaliteit.

In die mentaliteit past dat men de volksvertegenwoordiger
steeds meer gaat zien als iemand, die er namens het volk zit
om wet te geven en de macht en het beleid te controleren, en
niet om de macht overeind te houden, de volksvertegenwoordiger dus niet meer in een dubbelfunctie van machthebber
en machtcontroleur, maar in· de enkelvoudige functie van de
laatste. Vanuit die gezichtshoek zie ik de regeringsbanken nog
niet een-twee-drie voor een gedeelte met D'66-ers gevuld, als
een volgende coalitie zou willen werken in eenzelfde parlementair stelsel met n6g monistischer tendenzen. Laat iedereen goed weten, dat D'66 wei degelijk wil meewerken aan
een alternatief voor het kabinet-De Jong, maar laat iedereen
ook weten - hierin verschillen wij met de andere partijen in
dit parlement - dat wij niet in de eerste plaats zijn gek9men
om alleen maar een alternatief te zijn voor een kabinet, dat
er op dat moment nog niet eens was. Wij zijn in de eerste
plaats gekomen om een alternatief te gaan vormen voor de
totale politieke structuur.

politiek voor de boekenplank
Een boek voor ouders, maatschappelijke en
geestelijke werkers en voor de jeugd noemt Uitgeverij Van Gorcum & Comp. N. V. in Assen
het zeventien gulden en twee kwartjes kostende
hoek "De generatiestrijd in onze weterse maatschappij".
Na een algemene inleiding, een voorlopige onentatie en informatie over het generatievraagstuk,
wordt in het eerste hoofdstuk een analyse gegeven van de verschillende aspecten van het begrip "generatie". Daarna worden de huidige generatieverhoudingen geschetst tegen de historische achtergrond. In het derde hoofdstuk analyseert de auteur prof. dr. P. Smits de groepsproblematiek van de huidige jeugd, waarna in
het vierde hoofdstuk de problemen zoals die zich
voordoen in gezinnen worden besproken.
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De beer De Goede (0'66): De heer Van den Doe! vertelt
een half verhaal. Hij weet, dat wij aanvankelijk akkoord zijn
gegaan met de normale huurverhoging per 1 januari, maar
datwij daarnadoor het excessieve prijsverloop - ik heb dit toen
zeer duidelijk hier uitgesproken - aanleiding vonden om
op dat standpunt terug te komen. De geachte afgevaardigde
had dit moeten vermelden.
Niettemin menen wij, dat het woningbouwprogramma moet
worden opgevoerd. Wij wensen daarvoor het offer van die
jaarlijkse huurverhoging te brengen. Dit is geen populair
maar wei een reeel standpunt.

De heer Van den Doel (P.v.d.A.): Het verhaal over die
laagst betaalden, waarvoor u zo opkwam, bent u nu vergeten.
De heer De Goede. (0'66): Oat ben ik niet vergeten. Ik
zal straks het een en ander zeggen over aile betaalden en
niet aileen over de laagst betaalden.

4.de Goede
terste termijn

Mejuffrouw Van Leeull'en (A.R.P.): U zei zoeven
dat de· sociale verzekeringspremies meevallen. Hoe moet bet
dan met de motie, die de beer Van Mierlo mede heeft ondertekend?
De beer De Goede (0'66): Welke motie bedoelt de geachte afgevaardigde?
Mejuffrouw Van Leeuwen (A.R.P.): De motie over de
A.O.W.-pensioenen.

De heer De Goede (0'66): Mijnheer de Voorzitter! Het
abinet heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en behoeft dus
~~ advies uit het veertiende halfjaarlijkse S.E.R.·rapport niet
I volgen. In de gegeven situatie vinden wij het echter ongrijpelijk en ongewenst, dat van dit advies belangrijk wordt
geweken. Een goede motivering daarvoor ontbreekt. Bovenn vinden de afwijkingen daar plaats, waar bet minder is gelenst dan op andere punten. Ik bedoel hiermede het niet
Dorgaan van de normale wettelijk vastgelegde huurverholng op 1 januari 1970, die ons zwaar op de maag Jigt. De
IOningbouw wordt opnieuw na de oorlog het kind van de
lkening, dit keer het kind van de prijspolitiek. lndien men
lch wil afwijken van het S.E.R.·advies en men een zekere
rijsstijging als gevolg van overheidsmaatregelen verantwoord
=!It, hetgeen zowel bij verhoging van de b.t.w.-tarieven als
lj verhoging van de huren het geval is, dan dient bij de afeging - Of huurverhoging of verhoging van de b.t.w.-tarieen - in verband met de schadelijke uitwerking van het uitel op de woningbouw ons inziens de voorkeur uit te gaan
aar een huurverhoging op 1 januari 1970.

~

Het kabinetsbesluit is bekend; de verhoging zal niet plaats·
nden op 1 januari a.s. Er is echter een nieu~ feit. De
remies voor de sociale verzekeringen zullen mmder sterk
ijgen dan werd gevreesd. Het verschil bedraagt 0,9 pet.
1e vraag, die ik aan de Regering wil stellen, luidt of er thans
let opnieuw een mogelijkheid wordt geschapen om de huurerhoging alsnog te realiseren. Wij blijven van mening dat
I verband met bet inlopen van bet woningtekort en met de
oodzakelijke krotopruiming en stadssanering een opvoering
an het woningbouwprogramma in twee jaarlijkse etappes
It 135 000 woningen noodzakelijk is en dat daarvoor offers
loeten worden gebracht, niet alleen door de overheid maar
ok door de burgers.
De heer Van den Doel (P.v.d.A.): U maakt er nu een
eetje een potje van. Op 9 april 1969 - dus enkele maanden
eleden - was het uitgerekend de heer De Goede, die uitel van de huurverhoging bepleitte in een indrukwekkend veraal over de laagst betaalden, die in de knel zouden komen.

De beer De Goede (0'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik
kom daarover nog te spreken.. Over die ruimte van 0,9 pet.
wil ik straks trouwens nog enkele opmerkingen maken.
De beer Scbakel (A.R.P.): Dan hebben wij heel wat te
goed.
De heer De Goede (0'66): Inderdaad, indien niet te vee!
wordt geinterrumpeerd en de Voorzitter zich niet te strak
aan mijn spreektijd zal houden.
De Voorzitter: Ik zou willen zeggen, dat de geachte afgevaardigde nu nog 15 minuten spreektijd heeft.
De beer De Goede (D'66): Ik dank u; mijnheer de Voorz.itter.

De thans door het kabinet voorgenomen afwijking van oedoeld S.E.R.-advies is voor ons onbegrijpelijk omdat, hoe gering mogelijk ook, nieuwe prijsstijgingsimpulsen over de volledige breedte van het prijzenfront worden ontwikkeld door
verhoging van de b.t.w.-tarieven met alle nieuwe risico's van
dien, terwijl de Regering daarmede opnieuw in tegeospraak
komt met een van haar belangrijkste doelstellingen, nl. bijdragen tot het doorbreken van de loon- en prijsspiraal.
Nu bet lopende jaar een prijsontwikkeling laat zien, die na
de oorlog nog niet is voorgekomen en waarvoor dit kabinet
door het nalaten van bet nemen van strikt noodzakelijke en
tijdige maatregelen een grote verantwoordelijheid draagt, is
het S.E.R.-advies een nuchter en positief stuk. Aile aan het
overleg deelnemende partijen brachten belangrijke offers.
Niettemin zet de Regering met de voorgenomen afwijkingen
de traditie voort, _koppig een ander beleid te willen vo~ren.
Zij beeft daarbij onvoldoende oog voor de psycbolog~scbe
uitwerking van haar maatregelen. Wij weten, dat de presentatie niet a! te sterk is, maar daarom juist zou de Regering
daaraan meer moeten doen. De b.t.w.-verboging in 1970 is
volstrekt ongewenst en is naar ooze mening ook niet nodig.
Deze verhoging is ongewenst, omdat de Regering wei opnieuw kan stellen, dat bet effect ervan op de kosten van
levensonderhoud gering is, maar dit is een bekend geluid,
dat steeds door de realiteit is overstemd. De Regering had
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een relatief zo gering budgettair offer van 105 mln., welk
bedrag ook op andere wijze te verkrijgen is, moeten brengen
en als reele bijdrage tot de doorbreking van de inflatiespiraal
en om bet bedrijfsleven niet opnieuw met een aanpassing
van aile prijzen van elk artikel en elke dienst op te knappen.
Ik wil de Regering bovendien vragen, hoe zij dit uitermate
!age stijgingspercentage van de kosten van levensonderhoud
ten gevolge van de verhoging van de b.t.w. kan rijmen met
de raming van 1600 min. meeropbrengst van de b.t.w., hetgeen 30 pet. meer is dan de reele opbrengst van dit jaar.
Ook hierin moet een mogelijk prijsstijgingseffect schuil gaan.
Is er rekening gehouden met de zeer vele afrondingen bij de
prijsbepaling, indien deze b.t.w.-verhoging zou plaatsvinden?
Aile artikelen beneden f 1,12 worden niet met 1I 112e dee!,
doch met minstens f 0,01 verhoogd. Ik wil van de Minister
van Financien vernemen hoe het Centraal Planbureau aan de
prognose is gekomen wanneer dit aspect in aanmerking wordt
genomen.
Wanneer wij ervan uitgaan, dat naast de thans voorgenomen b.t.w.-verhoging ook in 1971 aan een nieuwe verhoging
van de tarieven niet zal kunnen worden ontkomen, betekent
dit, dat in een periode van 2 jaar over de gehele linie 3 maal
tot prijscorrecties moest worden overgegaan. Dit keer weliswaar minder ingewikkeld, maar de Regering denkt toch we!
heel Iicht over de problematiek daarvan voor consumenten
en bedrijfsleven. Ons standpunt is, dat het verstandiger is de
b.t.w.-verhoging in 1970 te combineren met die van 1971,
om daarmee volgend jaar zo min mogelijk onrust op het
prijzenfront te verkrijgen. Mijn fractie is zich ervan bewust,
dat met verschuiving en wellicht cumulatie het prijsprobleem
voor bet jaar 1971 uiteraard niet wordt verkleind. Wij menen dan ook, dat dan opnieuw passende maatregelen op het
gebied van de beheersing van de prijzen en op het gebied van
compensaties, wellicht ook in de belastingsfeer, geboden
zullen zijn. Het zal de Regering duide1ijk zijn, dat wij
de b.t.w.-verhoging op dit ogenblik afwijzen. Ook een
uitste1 tot 1 oktober is naar onze mening geen oplossing.
Mijnheer de Voorzitter! Dekking voor het wegvallen van
de 105 min., na reducering daarvan door enkele artikelen
niet terug te brengen tot bet 4 pct.-tarief - ik verwacht van
een lager b.t.w.-tarief op koekjes en gebakjes echt geen
prijsdalend effect; dat is aileen een margeverruiming voor de
producent -, zien wij zo nodig in een Iichte verhoging van de
vermogensbelasting of een Iichte vermindering van de aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting. Het heeft mij
verbaasd, dat bij de alternatieven, die de beer Schmelzer gisteravond heeft genoemd, het woord ,vermogensbe1asting"
niet meer is geva11en. Ik wil vragen, of de beer Notenboom
daarop straks kan ingaan, omdat in een vorig stadium deze
mogelijkheid wei werd aangeduid.
Bovendien meen ik, dat er voor de overheid een nieuw
bronnetje van inkomsten ontstaat door de premieverruiming
van 0,9 pet., dus de lagere stijging ad 0,9 pet. Dit geeft zowel een verruiming aan werkgevers- als aan werknemerskant,
waarvan de fiscus zijn dee! komt halen. Ik heb uitgerekend,
dat de mindere stijging van de premies voor de sociale verzekering ongeveer 200 min. is en is het dan te vee! geschat,
dat de fiscus hierdoor 50 a 70 min. extra in het laatje zal
krijgen?

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot de aanpassing van
de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting. In de eerste
plaats moet worden vastgesteld, dat met de regeringsvoorstellen de tarieven nu definitief worden verhoogd - het is
wei eens goed om dit te onderstrepen - met het inflatiepercentage over de jaren 1965, 1966 en de helft van 1967.
In de tweede plaats wordt de progressie, die voortvloeit uit
de reele stijging van het nationaal inkomen, over een periode
van 6,5 jaar nu definitief ge"incasseerd. In de derde plaats
heeft er bovendien een verhoging van de indirecte belastingen
plaatsgevonden, hetgcen op jaarbasis 1 mld. betekende. In de
vierde plaats is en zal in deze kabinetsperiode ruim 4 m1d.
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Ik geloof dat het gevoe1 van frustratie dat leeft bij iedere
werknemer en dat hij heeft als gevolg van het praktisch geheel verdwijnen van aile flinke loonsverhogingen door prijsstijgingen, belastingheffing en wat dies meer zij, sterk wordt
onderschat. Het 1opende jaar nominaal 8 a 10 pet., reeel
0,3 pet.
Deze spanningen worden· uiteraard vergroot, doordat wij
alles tegelijk willen. Betere sociale voorzieningen en geen
stijging van premies, betere en meer huizen en geen huurverhoging, werktijdverkorting en tach voldoende produktiviteitsstijging, flinke loonsverhogingen en liever geen prijsstijgingen, meer gemeenschapsvoorzieningen en tach belastingverlaging. Het is duidelijk dat dit alles niet kan. Ik zou aan
de Regering willen vragen, of een van de oplossingen niet
mede gelegen kan zijn in overleg met het bedrijfs1even om te
komen tot een geringere vermindering van de arbeidstijdverkorting in de komende tijd. Ook daar ligt de mogelijkheid bij
te dragen tot de uitbreiding van de gemeenschapsvoorzieningen en tot de uitbreiding van het reeel besteedbare inkomen.
Hoe het allemaal ook zij, voor dit jaar de 2,8 pet., nader becijferde de Regering het op 2,5 pet., voor 'de reeel besteedbare inkomensverruiming. Dit achten wij het minimum, wanneer men bedenkt dat over het lopende jaar de verbetering
zo gering was, namelijk 0,3 pet.

extra - volgens antwoord 42 op de schriftelijke vragen aan inkomsten- en loonbelasting uit de !outer nominale stijging van bet nationale inkomen worden ontvangen, waarvan
nu slechts een kwart gedeelte wordt teruggegeven, nl. volgend jaar 600 min. en in het eerste halfjaar van 1971 de
helft van 900, dit is 450 min. Dat is ook het einde van de
kabinetsperiode. Is een jaarlijkse aanpassing in de toekomst
reeds een redelijke zaak, waarbij de mogelijkheid open blijft
dat een daartoe strekkende uitspraak van het parlement, om
welke reden dan ook, de aanpassing in enig jaar opschort,
verkleint of zelfs teniet doet, hoe redelijk is het dan niet
een gedurende vier jaren gecumuleerde inflatie "uit de tarieven te verwijderen. Bovendien slechts voor een gering dee!.
Vele factoren verzwaren het probleem: de schoksgewijze
bestedingsimpuls, de plaats gehad hebbende afwenteling en de
ook door mijn fractie noodzakelijk geoordeelde uitbreiding
der gemeenschapsvoorzieningen die moeten worden gefinancierd. Bij de beslissing, zoals deze thans voor ons ligt, weegt
bij ons zwaarder de reeel besteedbare inkomensverbetering
voor 1971.

Het niet Iaten doorgaan van de voorgenomen belastingcorrectie zou. wanneer men ook de reee! besteedbare inkomensverbetering zou behouden, moeten leiden tot circa 2 procent
nominaal meer loonstijging. Immers, daarover wordt belasting geheven en daarvan gaat opnieuw een prijseffect uit. In
de gegeven situatie, waarbij ook de revaluatie van de mark a!
een extra druk op de prijzen en daarmede op de lonen zal
leggen en als wij inderdaad de loon- en prijsspiraal in zijn
verderfelijke tempo willen vertragen, lijkt bedoelde inkomensverbetering voor bet volgende jaar niet realiseerbaar zonder
deze belastingcorrectie: Derhalve is een aanpassing der tarieven voor 1970 voor ons aanvaardbaar; maar nu de hoogte.
Het reeds ingediende wetsontwerp legt een belastingcorrectie op jaarbasis van circa 900 min. vast. De vraag is, of het
verantwoord is daarop ja te zeggen. Zolang wij niet beschikken over een voldoende meerjarenplanning, ook voor de overheidsuitgaven, waaruit die overtuiging kan worden verkregen, vinden wij dat wij daarop vandaag het jawoord niet kunnen geven. Immers, ons staan onvoldoende gegevens ter beschikking voor de vraag of hoven op de 600 min. voor 1970
nog eens 300 min. meer in de jaren daarop uit de begroting
kan komen. Daarom vinden wij het voor de hand liggend, dat
men nu maximaal 450 min. accepteert. Een jaar later kunnen wij dan bezien, of ook de tweede tranche kan doorgaan.
Heel belangrijk daarbij is, of wij deze tweede tranche dan ook
geheel zullen moeten en willen gebruiken voor een aanpassing
over de gehele linie, zoals het wetsontwerp nu reeds vastlegt.
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of dat wij dan opnieuw moeten denken aan een optrekk.ing
van de belastingvrije voet, die extra compenserend werkt voor
de in dat jaar te verwaehten nieuwe en zwaardere b.t.w.-verhoging.

Mijnheer de Voorzittcr! Mij ontbreekt de tijd in dezen uitvoerig in te gaan op de risieo's die in de miljoenennota en
belastingvoornemens schuil gaan voor de jaren na 1970,
maar het moet duidelijk zijn dat ieder kabinet iedere miljoenennota presenteert onder de meest gunstige belichting. Nooit
vie! er iets mee, altijd waren de realisatiecijfers tegenvallend.
lk durf de. uitspraak aan, dat deze begroting voor het komende jaar sterk geflatteerd is. lk wil de aandacht vragen voor
drie departementen. Het departement van Defensie stijgt met
74 min. ten opzichte van de vermoedelijke uitkomst van
1969. Stijging 2 pet. Niemand gelooft · dat Minister Den
Toom daarbinnen zal blijven. Volkshuisvesting en R.uimtelijke Ordening daalt met 49 min., Sociale Zaken en Volksgezondheid daalt met 46 mln. Niemand gelooft dat wij dat kunnen reali~>eren. De ontvangsten van 1600 min. meer b.t.w.
maken op mij, zoals ik reeds zei, een niet direct geloofwaardige
indruk. Wij hopen dat het goed zal uitpakken. De begroting
is opnieuw gepresenteerd onder bet motto: Zeg maar ja tegen
de begroting, maar eigenlijk zou de ondertitel moeten zijn:
Een stuk maehteloosheid in cijfers. Was bet namelijk niet zo
dat Minister Witteveen nog in juni van dit jaar de afschaffing
van het 46ste punt vennootschapsbelasting bepleitte, verdedigde, mogelijk aehtte en verwachtingen bij het bedrijfsleven
wekte, terwij! nu blijkt dat ditzelfde punt op zijn minst tot en
met 1972 nodig zal zijn? Het ging om 50 mln. Veel sterker:
bovendien wordt er nu een half miljard extra op bet bedrijfsleven afgewenteld. Ieder mag zelf uitrekenen, hoeveel punten
vennootsehapsbe!asting dat zou lmnnen betek.enen. Met de
heer Aantjes zeg ik dat ook het bedrijfsleven met dit kabinet
zijn lol langzamerhand we! op kan. Nu zegt de V.V.D.: contractbreuk zou het zijn, als je geen belastingverlaging invoert.
Mijnht:er de Voorzitter! lk zou willen vragen, of de voorgestelde verhoging van de afbraak omzetbelasting op investeringsgoederen geen vorm van contractbreuk is. Immers, ondernemers hebben terecht hun plannen op gedane toezeggingen
gebaseerd.
Mijnheer de Voorzitter! Mijn conclusie is niet, dat dtt kabinet zich niet zou hebben ingespannen om de eindjes op redelijke wijze aan elkaar te knopen. Het doet niet anders, maar
ik geloof, dat het voor de jaren na 1970 niet is gelukt. Integendeel, te vrezen valt, dat eerst het volgend jaar en later de g:ote
galen zullen blijken, die een volgend kabinet dar. moet dtchten. Dit is echter van later zorg. De nu zittende Minister van
Financien kan men dan waarschijnlijk niet meer ter verantwoording roepen; de dan wei verantwoordelijke minister geeft dan weer de schuld aan zijn voorganger. Hct is een
spelletje, dat al jaren wordt gespeeld. Geconstateerd moet
worden, dat er geen sprake is van een werkelijke ombuiging
van het beicid. Het blijkt eenvoujig niet mogelijk te zijn.
Naar onze mening zal het in de nabije toekomst niet meer
mogen en kunnen gaan om de vraag. of de belastingen omlaag kunnen; deze vraag is door de feiten beantwoord. Het
zal aileen nog maar gaan - dat is ook bclangrijk - om accentverschuivingen binnen de rijksbegroting, zowel in de uitgavenals in de inkomensfeer. Dit is de les, die dit kabinet en vooral
de V.V.D. ons en zichzelf heeft geleerd. Dat is de werkelijke oogst. Bij zulk een oogst b!ijft een danklied je in de keel
steken.
Het derde punt is een evenwichtige voortzetting van het
structurele uitgaven- en belastingbeleid. Daarbij wil ik iets
Ianger stilstaan. Voorheen heette het nog een ombuiging van
het beleid. Daarmee begon het kabinet in 1967. Het was een
versterkte strijd tegen de inflatie, het terugdringen van. de
stijgende overheidsuitgaven, de belastingdruk, de begrotmg:stekorten en de ambtenarij. Nu het oogstjaar van het kabinet
is aangekondigd, is het dan ook juist, eens ee~. paar oogstcijfers op een rijtje te zetten. Het eerste oogstct)fer. De belastingdruk stijgt in deze kabinetsperiode als nooit tevoren na de
oorlog: in vier jaren van 26,2 naar de tophoogte in 1971 van
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· bijna 30 pet. Dat is in vier jaren dne keer zoveel stijging als
tijdens de acht jaren die daaraan voorafgingen.
Het tweede oogstcijfer. De begrotingstekorten stijgen als
nooit te voren na de oorlog: 10 mid. in deze kabinetsperiode.
In de periode 1947-1958, toen er ,vee! slechtere" financiers,
van de P.v.d.A., aan het bewind waren, daalde de staatsschuld
met l(j miljard. De jaarlijkse tekorten zijn naast de sterk gestegen belastingdruk opgelopen van enkele honderden miljoenen per jaar in de periode 1959-1964 totdat de slechte jaren van het kabinet-Cals kwamen, 1200 mln. tekort, 1600 mln.
tekort, naar nu maar 2,5 mld., 3 mld. Daarmee is de Zijlstra-norm in feite geworden tot een vast-tekortnorm van ieder jaar gemiddeld 2,5 mld.
Het derde oogstcijfer: de inflatiespiraal. Op topsnelbeid
draait zij, twee keer zo hard als de jaren tevoren: 7,5 a 8 pet.
in 1969; de verwaehting voor volgend jaar 3,5 pet. Het vierde
oogstcijfer: de toeneming van het aantal ambtenaren in deze
kabinetsperiode is 19 000 man of 15 pet. In de vier jaren,
daaraan voorafgaand waren de cijfers 13 000 man of 11 pet.
·Mijnheer de Voorzitter! Als er sprake moet zijn van een
meesterproef die Minister Witteveen moet afleggen, zie ik de
heer Biesheuvel zijn meesterproef nog niet uithalen om de
jaren 1970 en 1971 in zijn doelstelling en beleid met deze
cijfers te accepteren. De uitdrukking ,evenwichtig" doet ook
wonderlijk aan, als men ziet dat de trendmatig gemiddelde
begrotingsruimte over 1968 met bijna 50 pet. wordt overscbreden, dat de conjuncturele irnpuls tot dusver ieder jaar belangrijk boger was dan werd voorzien, dat nog in mei van dit
jaar een inkrirnping van het begrotingstekort met 400 mln.
werd verwacht en dat enkele maanden later een vergroting
van het tekort met een half miljard wordt gerekend. Mijnheer
de Voorzitter! Evenwichtig is het ook niet, als men in mei
van dit jaar een accijnsverhoging komt doordrukken op benzine en alcohol en een maand later accijnsverlagingen via een
paniekwetje aan het parlement moet vragen om een bijdrage
tot de verlaging van bet prijspeil te leveren.
Het is ook geen evenwichtig beleid, als men suggereert
enkele miljarden aan belasting te zullen teruggeven, terwijl men
elk jaar de belastingen verhoogt.
De Regering presenteert haar miljoenennota met .een drievoudige doelstelling. Over bet doorbreken ·van de loon- .en
prijsspiraal beb ik het nodige gezegd. Een vraag wil ik stellen
aan Minister De Block. Nu de levensverzekeringsmaatschappijen met htm tarieven in de publieiteit gaan komen, blijkt het
ineens mogelijk, tariefsaanpassingen te doen in de orde van
grootte van 6 pet. Er gaan deskundige stemmen op, die :ZJeggen dat bet veel verder kan gaan, namelijk 25 pet. Waar blijft
in dezen het prijsbeleid met betrekking tot het doorgevcn van
mogelijke prijsdalingen aan de consument? Ret tweede punt,
tempering van de spanningen in de conjunctuur en op de kapitaalmarkt, is de tweede doelstelling van de miljoenennota.
Wie kennis neemt van de recente noodkreet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, moet vaststellen dat er
eerder van toenemende spanningen sprake is, doordat de rijksoverheid enerzijds grotere bedragen moet opnemen, anderzijds het bedrijfsleven naar de kapitaalmarkt verdringt door
haar belastingpolitiek met betrekking tot de teruggaaf van
de b.t.w. en verzwaring van de heffing op investeringsgoederen.
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De heer Van Mierlo (D'66): Het is zo, dat het congres
heeft vasrgelcgd,. dat het zowcl over de wenselijkheid als
over de omst<~ild1gheden waaronder, als over de voorwaarden
waaronder Gan een ka~ine~. word! declgenomen die uitspraak
zal doen. Het hjkt m11 hiJna onmogelijk, tenzij er - dit is
ook m. de hJnd v:.n vcle andere partijen - een idiote situatie
zou ZIJn, dat cr aileen maar negatieve opstellingen t.o.v. el~~ar zouden bestaan, dat het congres zich niet over die part!]en zou u1tspreken.

tweede termijn
De heer Van Micrlo (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik
wil graag nog even terugkomen op de vraag, die door de
heer Aarc'en in eerstc termijn aan ons is gesteld, nl. of de
c~nfes3ioneien met enig recht zouden kunnen speculeren op
D 66 als een partl), <.he hen na de komende verkiezingen aan
een mee.rderheid zou kunnen helpen. Eigenlijk heb ik de
vraag g!Steren al bcantwoord, zij het niet hclemaal toegespltst op de confcssionclc partijen.
lk heb gezegd, dat D'66 in principe bereid is, te zijner
tijd regering>verantwoordelijkheid te dragen, en dat D'66
wei degelijk bereid is, mede te werken aan een alternatief
voor het kabinet-De Jong, maar dat D'66 niet in de eerste
plaats is voortgekomen uit de behoefte, een alternatief te
vormen voor een bepaalde coalitie die er tijdens ons ontstaan
nog niet eens w1.s, dat wij in de eerste plaats zijn voortgekomen om mede te w..:rken aan een alternatief voor de bestaande politieke structuren, partijpolitiek en staatsrechtelijk.
Ik heb crop gewczen, dat wij, in tegenstelling tot wat de
heer Geertsema van ons vertelde, de allereerste partij zijn
geweest. die zich hedt vastgelegd, in een uitspraak van het
congres, dat wij v66r de volgende verkiezingen haarfijn aan
de kiezers zullen vertellen. onder welke omstandigheden en
voorwaarden wij aan cen kabinet zullen willcn deelnemen.

De heer Cornelh,.en (K.V.P.): Ook met wie'?

Maar uit clit allcs volgt dan ook, dat voor de confessionele
partijen op dit moment niets te speculeren vall. De realiteit
van dit ~genblik. is, ~~t zij voor ons uiterst ondeudelijke en
verouderae partiJen ZIJn. d!t! door de noemer, waaronder zij
hun kiezersaanhang werven, noodzakelijkerwijs aile denkbare poht1eke stromingen in zich verenigen. Ik heb persoonlijk
no01t onder stoelen. of banken ge3token, hoe ik tegenover de
confess1onele part!Jen sta 111 deze tijd. Ik geloof er niet in
om het eens confe>sioncel uit te drukken. Ik geloof wei i~
chris~en.en in de politick -: de l!leerderheid van mijn eigen
fraohe IS het - maar met m chnstelijke partijen; ik kan het
ook met helpen.
Ik teb gisteren nog gezegd, dat een belangrijke overweging bij ons zal zijn, bij het bepalen van de voorwaarden om
event\leel in de regering te gaan zitten, wat de snelste weg
zal ZlJn om de noodzakelijke vernieuwingen te krijgen. Ik
moet z~ggen, dat 1k op dit moment, met de huidige gegevens, die de confessionele partijen op dit moment opleveren,
nog met z1e, uat de snelste weg zou kunnen zijn het dragen
van verantwoordelijkhcid door drie confessionele partijen en
D'66. Dus als de beer Aarden mij zou vragen, of ik het
persoonlijk erg waarschijnlijk acht, dat dit zal gebeuren, dan
zeg ik eerlijk - aileen a! om deze reden -: Neen. En dan
heb ik het nug hiet eens gehad over de grote programmatische verschil:en en over de tendens van de Achttien om een
kabinet sumen te stellen dat helemaal voortkomt uit en gekllllsterd 1s aan het parlement, dat wat men· het monisme
noemt en wat lijnrecht in strijd is met wat wij willen. In
dit verband heb ik overigens nog wei een vraag aan de heer
Geertsema.

. De hcer Bieshcuvel (A.R.P.): Spreekt de geachte afgevaard1gde over het stuk van de Achttien'?
De hecr Yan
delijkheid.

M:~rlo

(D'66): Neen, de Commissie Dui-

De hecr Uieshemel (A.R.P.): Inderdaad, aile rapporten
zijn van de Achttien, maar dit is een discussienota. Ik onderscheid dit voor de Handelingen.
De heer Van Mierlo (0'66): Oat is goed!

De hecr Vun Micrlo (D'66;: .la. Dit betekcnt nict aileen,
dat wij v66r die vcrl-;iczingcn duid..:Iijt; zullen lijn, maar ook,
dat het wngrcs en aileen h"'t congres zich de uitsluitende
bevocgdhcid hceft VLlorbehouut:ll,· hierover ecn bcslisscndc
uitspraak. te docn.
De heer Aarden zal onmiddellijk willen tocgcvcn, dat het
politick van de olll!stc en de slechtste soort zou zijn, wanncer uc volgcnde coalitic:mog..:lijkheden en -uitsluitingen voor
een volgend kabinct even. op een achternamiddag, door cen
fractieleidcr worden vastgesteld. De heer Aarden, zo heb ik
bcgrcpen. vind dit ook. Hct zou zcer wczenlijk tcgen mijn
eigen opvattingen over de interne partijdcmocratie ingaan,
maar ook tegen die van mijn partijgenotcn. als ik hierover
nu - hier ter plekke - bcslissende uitspraken zou doen.

Mijnh<.:cr de Voor;;ittcr! l>1ijn vraag ;Jun uc hcer Geertsema
is: heb ik goc:d bt:grepen, ,::~t hij zijn p<~rtij cigenlijk al in de
opposttle heeft geplaatst, als ue l.i die monistische vuorstcllen in de partijen g<tan aanncmen'? Hij heeft namelijk zijn af!;eer van het monisme zo uuidclijk beleden. dat het mij in dat
geval onmogelijK lijkt, uat de V .V.D. met de drie confessioncle p:.:rlijen in cca kabinet k;.m zitten. In dat geval doet zich
hct vreemde voor, uat nict zozeer het alternatief zoek is voor
het kabinet-De Jong, maar dat juist weer het alternatief daarvan, dus het a!ternatief voor het altematief voor het kabinetDe Jong, dat is h;;t bhinct-De Jong, zoek is.

De hcer Geertliema ( V .V .D.): Mijnhcer de Voorzitter!
Mag ik de heer Van ~Lcrlo vragen, of dit betekent, dat
het congres ook ecn uitspraak zal doen over de vraag, met
wclke andere partijcn men dat wcnst te realiseren?

De he<!r Geertsen;:1 (V.V.D.): Ik zou de heer Van Mierlo gaarne hierop antwoorden. Het rapport van de Commissie
Duidelijkheid - de hcer Biesheuvel heeft dat zo juist nog onderstreept - IS een openbare discussienota. Ik heb gisteren en
vandaag aan die diocw;sie willt:n dcclncmen.
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De beer V:m Miello (D'66): De beer Wiebenga hecft gezegd,
dat hij twee vragen a~n mij had over ccm zaak, waarover hij
eigenlijk nu nog niet wilde discussicren. Hij stelde echter toch
wei twee vragen. Ik vir.d hct cen bcctjc onbillijk in ecn !weede tcrmijn op een vraag, die zeer essentieel is, zowcl voor voorstandcrs van het districtcnstclsel als vcor tegenstanders daarvan, maar eventjcs met een klcine zinsncdc te antwoorden. Ik
ncem aan, dat de beer V/iebcnga en ik precies over dat punt
van bt districtenstclscl in dczc Kamer nog uitvoerig de kans
krijgen te discussien:n. Als ik nu zou gaan zeggen wat mijn
argumentcn zijn voor hct districtenstelscl, zou ik ccn heel verhaal mocten houdrn. Oat zou ik niet ccns kunnen en als ik
het niet zou doen. d::n zou il: mij zelf te kort doen, want dan
zou ik in mijn argumentatic te kort schicten.

De beer Wiebenga (P.S.P.): Moet ik daaruit afleiden, dat
u inderdaad niet in cen paar woorden het antwoord op die
vraag kan gcven?
De heer Van Mie!"lo (D'66): Als u rekent, dat wij een heel
rapport hebben sam:!ngesteld om precics op deze vraag een
antwoord te geve•l, d~m vind ik echt, dat ik u en mij zelf te
kort doe om dat in een paar worden te docn.
De andere vraag is gelukkig W;.tt korter. Zij ging erovcr
hoe hct mogelij!' was, dat wij voor ecn gekozen ministerpresident zoudcn kunnen zijn, terwijl wij in Macrotest zagen, cat de beer Kloos won en tegelijkcrtijd, dat de achierban voor de beer Kloos, die hij in de Kamer zou moeten hebben, helemaal niet won. De vraag stellen is in dit geval eigenIijk a! haar beantwoorden, want in dat rapport is duidelijk naar
voren gekomen, d~t de beer Kloos helemaal niet had gewonnen voor een gekozen minister-president. Hij had maar 11.8
pet., in plaats van de 50 pet., die men daarvoor nodig heeft.
De heer Wiebenga (P.S.P.): Oat is natuurlijk een bijzonder
flauw argument. Wij hebben bier te maken met de vraag, of
het een reele mogelijkheid zou ~ijn dat mijnheer Kloos inderdaad de meerderheid zou krjigen, waarover u spreekt.
De beer Van Mierlo (D'66): Ik acht bet ook in het geheel
niet uitgcsloten, clat, · als die zaken eenmaal in ons bestel zijn
verankerd, en als de heer Kloos in zo'n situatie opgaat voor
minister-president, men dan tot:lal andere cijfers te zien krijgt.
Men moet niet vergeten, dat deze enqu~te in de huidige situatil' is gehoudcn, waarbij hij 11,2 pet. kreeg, de volgende 11
pet. daarna daalde het af tot 10 pet. Er is in deze categoric
helemaal niemand, die in aanmerking komt op grond van dcze
cijfers voor de kandidatuur van de gekozen minister-president te vallen.
De hcer Wieb~n!la ( P.S.P.): U zult het we! met mij cens
zijn, dat u op h(;t ogcnblik ~en bijzonder weinig waterdir:ht
l.ctoo3 Ievert om te bcwijt.cn; dat cr een waarschijnlijkhcid bc>l.tal, ol zc!f, ma,tr ccn rcJdijl;c mate van waarschijnlijkheid
hcstaat, dat de situatic: wordt geschapen van bet verkiezen van
cen man ,,[:; ministcr-pr.:,ident en tegclijkertijd het verkiezen
van ecn zod8nig parlcment, dat dit samen goed kan funetioncren.

De Len V<m Miello (IY66 J: U moet goed begrijpen, dat
hct cen nict Iosst~at van het antler. Als de beer Kloos in dat
ste:scl opg;:at, dan wu cr Oi•k ecn lobby gewecst zijn voor de
hccr K Ioos. D<Jt is nu in het gchcel nict hct geval.

De hc(;r Van dcr Spcli (P.S.P.): Mijnheer Van Mierlo,
kijkt u dan naar uw grote voorbeeld Amerika, waar herhaaluclijk een republikeinsc president met een democralische meerdcrhcid in het Congrcs zit of omgekeerd.
De hccr Van Mi•!rlo (0'66): En daar ziet men ook zeer
wei mogelijkheden om te regeren.
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De hcer (;el!rtsema (Y.V.D.): Betekent het in bet systeem
van de heer Van .Mier!o nict, dat als de uitslag hetzelfde zou
zijn gewecst, er een tweede ronde zou zijn geweest tussen de
heren Kloos en Luns?
De beer Van Mierlo (D'66): Ja, als u ervan zou uitgaan,
dat er hclc maal niets zou veranderen, dat er helemaal geen
andere soort verkiezingscampagne zou zijn, dat iedereen kan~idaat zou zijn.. en dat er vooraf geen verbindingen door parIIJen zouden ZIJn ontstaan. Dan zou u daarin gelijk kunnen
hcbben. Maar in dit geval is dat volstrekt fictief.
De heer Geertsema (V.V.D.): Jammer dat wij dat feest
niet zullen meemaken.
De heer \Viebenga (P.S.P.): Nu keert u de volgorde om:
Ecrst moet dit veranderen en dat veranderen, en dan kunnen wij werken met een gekozen minister-president. Maar uw
hele standpunt is op het ogenblik: eerst een gekozen ministerpresident.
De heer Van Mierlo (D'66): Neen, u kunt de situatie
niet losm~ken van het feit, dat er daf\ een verkiezingscampagne wordt gevoerd en dat iedereen dan· voor een totaal andere opdracht staat. Voor de beer Wiebenga heb ik nog een
vraag, als hi j
De heer Westert~rp (K.V.P.): Maar de beer Wiebenga
hecft ook niet begrepen, dat uw redenering PAK-dicht is.
De Voorzitter: Ik zou nu willen vragen of de heren het
op een andere plaats eens willen overdoen. De heer De Goede moet ook nog het woord Lrijgen.

De ;Jeer Van Mierlo (D'66): De heer Wiebenga, die zo'n
groot tegenstander is van de gekozen minister-president, kan
dan misschien nog even nadenl:en over de vraag - en die
hoeft hij mij echt niet meteen te beantwoorden -, hoe bet
mogelijk is dat zijn partij volgens diezelfde Makrotest, waarvan hij de gegevcns zo au s~rieux ncemt, de 'op een na grootste voorstander is van de gekozen premier. De C.P.N. is
merkwaardigerwijze de hoogste met 76 pet.; de P.S.P. haalde 75 pd. -;-ot mijn schande moet ik helaas bekennen dat
mijn eigen partij ma:•.r op 71 pet. staat.
Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte dank ik de MinisterPresident voor he! antwoord dat hij hecft gegeven op mijn
vraag, of bet kabinet vasthoudt aan het standpunt, dat er geen
tijd meer zal zijn om nog voor het aflopen van dcze kabinetspcriodc te komen met voorstellen betreffende de verhouding
Staten-Gcneraal/ Regering. Ik heb begrepen dat het kabinet
op dit moment overleg pleegt met de kiesraad. Graag zal ik
verncmen, of de Minister-President cnig inzicht heeft in de
datum waarop dat overleg zal worden afgesloten, zodat hct
gecn eindcloze procedure gaat worden, waardoor alsnog weer
het element tijdgebrek een rol zou kunnen gaan spelen. Ik
mag dus vaststellen, dat bet kabinet zich hoe dan ook over de
desbctreffende voorstellen van de staatscommissie zal uitspreken, hetzij door voorstellen in te dienen bij de Kamer,
hetzij door de Kamer uiteen te zetten wat de inhoudelijke reden is voor het niet komen met voorstellen.

nov. /dec.

Democraat

A.de Goede
tweede termijn

De heer De Goede (D'66): Mijnheer de Voorzitter! lk
heb gisteren gesproken over de _oogst~ijfers van .het kabin·~t,
waarbij ik mij bepaalde tot de fmancteel-economtsche sector.
Het heeft mij verbaasd en toch ook. we! weer gerustgest~ld,
dat de Minister van Financien daarop niet is ingegaan. Waar
het kabinet is gcstart onder de aanduidingen van .. bckidsombuiging, zo heb ik gezegd, te we.ten versterkte slnJ~ tegen
de inflatie, terugdringen van .de stl]gende overhetdsUitgaven,
van de belastingdruk, van de begrotingstekorten en va:~ de
ambtenarij, kan nu aan de hand van de hee~ concrete ~:Jfers
worden gezegd, dat het wei een heel negatteve oogst f!. geworden. Het kabinet is naar zijn mening als het ware gestart
op de puinhopen van een vorige regering; het zou een eigen
soiide gebouw optrckk.en. ~elnu, d~ar ~taat het dan. ~et
dak, de dekking van de nJksbegrotmg, IS hter en daa.r .met
van gaten ontbloot gebleven. Hier en daar dekt. :1\.!Jn!.;ter
Witteveen die galen in het dak met krantenpapter dtLht.
Wanneer het gaat regenen, zien wij we! waar het begint te
lekk.en. De wind blaast door de muren en door de rame'l;
de conjunctuur heeft vrij spel en omgekeerd. De fundamenten zijn a! evenmin betrouwb~~r. Ik heb aange?Uid dat e,·
minstens drie departementen ZIJn, waarvan de. m.tgaven volgend jaar vergeleken met de uitko~sten ~an dtt Jaar ~~ laag
zijn geraamd. De Minister is er met op mgegaan. MtJnheer
de Voorzitter! Wat de bouwarbetders dte het gebouw hebhen
opgetrokk.en betreft. deze Minister heef.t 50 pet. me:.r uitbreidina van zijn ambtenarenbestand nodtg gehad om ZIJn beleid te "voeren dan ecn vorig kabinet. Het zijn allemaal negatieve resultatcn van een uitgestippeld beleid. De begrotingstekorten zijn al evcnmin mager geworden. Men weet he~,
het kabinet startte met verwijzing naar een voorgaand kabtnet, waarin de gaten te zien waren van een begrotingstekort
van anderhalf miljard. In deze penode 1s het - gtsteren noemde ik. tien miljard, maar ik hcb het nog..eens nagerek~nd:
er is nag een miljard bijgckomen - elf mll]ard. De Mtmster
kan het vinden op blz. 134 van de rijksbegroting. Wat betreft de verhouding tot het nationale inkomen, waarmee de
Minister vanmiddag ecn band heeft gelegd, is te constateren
- ik heb het vanmiddag uitgerekend - dat de begrotingstekorten in de periode voordat het kabinet-Cals begon op te
treden 2 tot bijna 3 pet. van het nationale inkomen waren.
Toen liep het op naar 3 pet. tijdens het kabinet-Cals. ln de
periode van dit kabinet zitten wij tussen de 3 en 4 pet.
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Het tweede punt waarover ik iets wil zeggen houdt ook
verband met de oogst. Het heeft mij verbaasd dat iemand die
als oud-minister van Landbouw uitermate deskundig zou moeten zijn waar het gaat om het binnenhalen van oogsten, de
beer Biesheuvel, daar vandaag geen gebruik van maakt. Ook
wij hebben met erkentelijkheid kennis genomen van de beslissing van de Regering de b.t.w.-verhoging niet te Iaten
doorgaan. Dat was natuurlijk geen nieuwigheid. Het was
slcchts een bevestiging van de vrijwel unanieme opvatting
van deze Kamer dat de b.t ..w.-verhoging niet door mocht
gaan en niet door behoefde te gaan. De heer Biesheuvel
heeft daar ook zeer duideiijk om gevraagd. Het gat dat nu
ontstaat doordat de b.t.w.-verhoging niet doorgaat, is uiteraard een eonsequentic van hct verzoek om die verhoging niet
te Iaten doorgaan. Voor de heer Biesheuvel en voor de rest
van de Kamer is dat geen nieuws. Draagt men, zeker als
regeringspartij, zo'n grote verantwoordelijkheid, dan moet
men zieh die consequenties bewust zijn en naar alternatieven
zoeken. Daarbij moct men van te voren de alternaticven die
door anderen .worden aangedragen, wegen. Er zijn door andcren alternatieven aangedragen. Er is ook door de Regcring
een alternatief aangedragen. Het alternatief is nu geworde11
het verder uitstellen van de restitutie op voorraden, waarbiJ
een nieuwe afwenteling op het bedrijfslevcn ontstaat, het-·
geen resulteert in een nieuwe kapitaalmarktverkrapping en
alles wat daarbij hoort. Waarsehijnlijk zal het ook gevolgen
hebben voor het prijspeil. De beer Biesheuvel heeeft dat allemaal kunnen voorzien. Nu zegt hij dat de begroting ingrijpend is gewijzigd. Dat is helemaai niet waar. Er is slechts
een getal veranderd, namelijk de opbrengst van de b.t.w. De
Regering vult daar een nieuw getalletje voor in. Alle conscquenties van deze regeringsbeslissing heeft iedereen in dezc
Kamer van te voren kunnen weten. Het ontgaat ons dus
waarom wij vandaag de oogst niet zullen binnenhalen, de
oogst van het opmaken van de balans van het deb~t waarmce wij nu twee dagen bezig zijn. Dat debat gaat m wezen
over de vraag of wij deze belastingcorrectie al dan niet willen aanvaarden. De kaarten liggen duidelijk. De Regering
heeft in haar antwoord vastgchouden aan de 600 mln. in het
jaar 1970. Ook de V.V.D., een van de regeringspartners, is
volstrekt duidelijk geweest. Zij he.::ft vandaag geen woord
teruggenomen van de stelling: Deze 600 mln. en geen cent
minder. De eonsequenties zijn dus duideiijk. De gehele Kamer
en het gehele Nederlandse volk weten vandaag dat de kaarten zo liggen. De A.R.P. vraagt 450 min. en er wordt
600 mln. geboJen. Voor de markt sluit moeten er
zaken worden gedaan. In 1971 zai cen ddinitieve b.t.w.verhoging in de plaats moeten treden van de nu wegvallende. Voorts is de reele mogelijkheid aanwezig dat de strueturele dekking van de bestaande b.t.w. moet worden aangcpast. V erdcr moet voor de gaten die nu al in de begroting
ziehtbaar zijn voor na 1970 ook een strueturele dekk.ing worden gevonden. De Regering zet in de memorie van toeliehting op de wetsontwerpen die wij 18 november gaan behandelen uiteen dat. er in feite slechts een mogeiijkheid is om
cen strueturele dekking op lange termijn te aanvaarden, namelijk een b.t.w.-verhoging. Behalve de minstens twee klippen die wij voigend jaar met het oog op 1971 moeten omzeilen i~ cr nog een klip. In de antwoorden op de sehriftelijke vragen kan men lezen dat wij in 1969 tijdelijke dekk.ing"maatregeien kennen tot een bedrag van 678 min., terwijl
dat bedrag voor 1970 779 min. bedraagt. Willen wij van een
structureel gezonde dekking voor de jaren na 1970 kunnen
spreken, dan zullen wij belastingmaatregelen moeten nemen
in de orde van grootte van een miljard gulden. Dat had de
heer Biesheuvel heel goed kunnen beseffen. Het is duideiijk
dat in het jaar 1971 heel zware verhogingen van de b.t.w.
zullen volgen. Het is niet ondenkbaar dat de tarieven dan
zullen moeten worden opgetrokken van 12 naar 15 pet. en
van 4 naar 5 pet., hetgeen een vcrdrievoudiging is van de
dckking op jaarbasis die nu werd voorgesteld.
Mi}n standpunt is dat wij vandaag geen beslissing over 1971
kunnen nemen. Bij deze kondig ik an dat wij, bij de behandeling van de belastingontwerpen een amendement zullen indienen waarbij de mogelijkheid wordt opengelaten dat
ook voor 1971 verdergaande belastingverlaging wordt voor-
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gesteld; cen open datum - in deze Kamer langzamerhand
een bekcnd begrip - voor die tweede tranche. Blijkt het dan
niet te kunnen, dan moeten wij het niet doen.
Het is volstrekt duidelijk dat, willen wij geen onaanvaardbare consequenties voor het jaar 1971 op ons Ja?_en, wij ons
nu niet moeten vastleggen op zaken waarvan WIJ de consequenties niet voldoende kunnen ov.:rzien. 1n die zin ben ik
het volledig met de heer Biesheuvel eens. Daarom moeten
wij nu reeds tcgen de Regering zeggen dat het ondenkbaar
is dat er een belastingvcrlaging, die hoger is dan 450 mln.
uit kan komcn. Die 450 min. tellen voor ons zwaar. Wij
hebben deze aileen willen aanvaarden - mijn fractievoorzitter
en ik hcbben dit gisteren uitvoerig betoogd - omdat de reele bestcdingsverruimingen voor het volgende jaar en voor
dit jaar zo minimaal zijn dat er niet aan geknabbeld kan
worden. Daarom vinden wij dat het volgcnd Jaar een belastingverlaging van 450 min., en van niet meer, een feit mag
worden. Ik heb, mijnheer de Voorzittcr, de eer een moue
van die strekking op uw tafel te deponeren.

Democraat

nov. /dec.

Minister Witteveen: De Regering verdedigt dat met sterke
argumenten en zij blijft daar achter staan. Zij zal op die
wijze het voorstel blijven verdedigen.

De heer Van Mierlo (D'66): Maar betekent dat, dat de
kracht van de andere argumenten nimmer op u zal kunnen
inwerken?
Minister Witteveen: lk vind dit alweer een onzinnige
vraag. De geachte afgevaardigde de heer Biesheuvel, en ook
de geachte afgevaardigde de heer Mellema, hebben toch duidelijk erkend dat ik met zakelijke argumenten dit voorstel
heb verdedigd?
De heer Van Mierlo (D'66): Ja zeker.
Minister Witteveen: Dat zal ik blijven doen. Om zakelijke
argumenten naar voren te kunnen brengen moet men ook
luisteren naar de argumenten van de tegenstander.
De heer Biesheuvel (A.R.P.): Dat is een zwaar woord.

De Voorzitter: Door de heren De Goede, Van Mierlo,
mejuffrouw Goudsmit en de heren Nypels en Dijkstra wordt
de volgende motie voorgesteld:
,De Kamer,
gehoord de beraadslagingen bij de algemene politieke en
financiele beschouwingen inzake de rijksbegroting 1970;
nodigt de Regering uit: het door haar voor 1970 voorgestelde
bedrag ad f 600 mln. ter aanpassing van de tarieven van de
loon- en inkomstenbelasting te verlagen met f 150 mln;
en gaat over tot de orde van de dag.".
Ik stel voor, deze motie te behandelen bij deze besehouwingen.

Minister Witteveen: Inderdaad, tegenstander is een wat
zwaar woord, degene die wat anders denkt over deze zaak.
Ik luister daarnaar goed en ik geef daar, naar mijn mening
een adequaat antwoord op. Bij mij en bij de Regering blijft
de overtuiging bestaan dat ons voorstel juist is en daarom
houden wij daaraan vast.
De heer Biesheuvel (A.R.P.): U houdt daar tot op vandaag aan vast, zoals ik aan mijn standpunt vasthoud. Dat is
de situatie en die is voor mij tot op dit moment een open
situatie.
De heer Van Mierlo (D'66): Kunt u ook verklaren dat
het voor u, Excellentie een open situatie is?

Daartoe wordt besloten.
Minister Witteveen: Mijnhcer de Voorzittcr!' Ik heb geen
vcrklaring toe te voegen aan wat ik op dit ogenblik heb gczegd.
De heer De Goede (D'66): Misschien mag ik nog een
vraag stellen over iets waarover het kahinet ongetwijfeld ook
zal hebben nagedacht. De vraag waar het in het hele debat
nu om gaat is of de Regering de mogelijkheid aanwezig
acht dat zij het standpunt van de correctie van de 600 min.
gaat verlaten in de periode tussen nu en 18 november. Als
de Minister daarop neen zegt, dan is het heel duidelijk dat
er vandaag uitspraken moeten komen; als de Minister die
mogelijkheid niet uitsluit dan heeft het wellicht zin - niet
voor ons, maar misschien wei voor anderen in de Kamer
om te wachten tot 18 november.
Minister Witteveen: Dat is toch heel duidelijk? Wij hebben
nu een discussie over deze vraagstukken, daarover kan iedere
motie worden voorgesteld en daarover kan de Kamer elke
uitspraak doen die zij wenst, maar de beslissingen over de
wetsontwerpen worden genomen op 19 november.
De heer De Goede (D'66): Neen, Excellentie, de politieke vraag ligt heel duidelijk op tafel. Wijken wij. af van
het regeringsvoorstel, ja of neen? Dat wordt heel duidelijk gevraagd vanuit duidelijke groepen in deze Kamer. Wanneer u
de mogelijkheid uitsluit daarvan af te wijken
.
De heer Van Mierlo (D'66): Is het voor de Regering nog
open?
Minister Witteveen: Mijnheer de Voorzitter! Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit een dwaze vraagstelling vind. De Regering heeft een voorstel gedaan.
De heer De Goede (D'66): Dat begrijp ik dat u dat vindt.

politiek voor de boekenplank
Joop van Tijn heeft zich de moeite getroost uitspraken van minister Luns op een rij te zetten.
Een vermakelijk geheel dat op een dubbeltje na
voor vijf gulden te koop is bij Uitgeverij In den
Toren te Baarn. Vooraf gaat de uitspraak van
Mao Tse-toeng: "Zelfs als we in ons werk geweldige successen behalen, is er nog geen enkele
reden om verwaand of arrogant te zijn".
Daarna volgen opmerkingen vail Luns als: "Sinds
'52 ben ik minister van buitenlandse zaken en ik
geloof wel dat ik een unicum ben". Dat zei de bewinds man in Trouw van 24 februari 1967.
Als u dit werkje heb gelezen, weet u wie mr.
Joseph Marie Antoine Hubert Luns, minister
van buitenlandse zaken is.
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DEMOCRAAT

Dec. 1969

AGENDA
10. 00 1) Opening voorzitter
2) Benoeming notulen- en stemcommissie
3) Besluitenlijst Leiden
4) Besluitenlijst Den Haag
10.15 5) Zakelijke verantwoording hoofdbestuur, w. o.
a) Verslag geschillencommissie
b) Verslag rapportagecommissie
c) Verslag commissie '70
d) Jaarverslag secretaris
11.15 6) a) Motie Bark-Mevr. van der Kaaden

,.,

<JI.- 11 ·•

b) Voorstellen hoofdbestuur t. a. v. de hoofdbestuursverkiezing
\
;~.. J

~

c) Verkiezing van 4 hoofdbestuursleden in functie

11. 30 7) Voorstellen tot wijziging en aanvulling van het huishoudelijk reglement
12. 00 8) Rede H. van Mierlo, voorzitter Tweede Kamer fractie
13. 00 9) Verkiezingen en lunchpauze

1\
l't

~

4-

.. a) Kennismaking kandidaat-hoofdbestuursleden
b) Verkiezing hoofdbestuursleden
c) Verkiezing leden geschillen-, rapportage- en programmacommissies

14. 00 10) a) Verantwoording hoofdbestuur t. a. v. de uitvoering van de Leidse resoluties
b) Discussie over de inleiding tot het provinciaal programma
17.30

Pauze

18. 30 11) Programmavoorstel Verkeer en Vervoer
18.45 12) Voorstellandelijk deel provinciaal programma
21. 00 13) Eventuele behandeling van punten die tijdens de ochtendzitting niet of onvolledig aan de orde zijn geweest
22. 00 14) Sluiting

CONGRESVOORZITTERS
M.G. Rood, Amsterdam
H. J. Hofman, Vlaardingen
W.A. F. Wilbers, Bergen op Zoom.

CORRECTIES
De volgende fouten zijn (tot dusverre) ontdekt in de congresdemocraat van
november:
Pag. 3, Congresreglement, art. 2. Aan het eind van de tweede regel moet
na "kunnen" worden toegevoegd: "punten".
Onder b) moet "vijf" vervangen worden door ~~~~n".
Pag. 7, Inleiding vanwege het H. B. tot het provinciaal programma, vijfde
regel van onderen. Tussen ''beleidssectoren" en "fiscale verlichting" in te lassen: "- tot staan brengen van de bevolkingsgroei-".

Dec. 1969

DEMOCRAAT

Besluitenlijst van de Alg. Ledenvergadering gehouden te Leiden
op 13, 14 en 15 sept. '68
In deze Democraat afgedrukt in gevolge besluit van de Algemene Leden-

vergadering gehouden te 's Gravenhage op 31 mei en 1 juni 1969.
1. In de stemcommissie werden benoemd de heren Van Praag, Idsinga,
Smit en Mulder.
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12. Een motie met betrekking tot de Nederlandse Antillen (bijlage 1) werd
aangenomen.

13. Een aantal wijzigingen in de volgende hoofdstukken van het politiek
programma werd aangenomen:
Vrijheidsrechten, justitie, buitenland (ontwikkelingssamenwerking),
onderwijs (exclusief tertiar en vormingswerk), technologic, democratisering bedrijfsleven, ruimtelijke ordening en monumentenzorg,
gezondheidsbescherming.
Deze zullen in de vijfde druk van het programma worden opgenomen,
en gemerkt "6. 69".

2. In de notulencommissie werden benoemd mevr. Warnaar en de heren
Nooteboom en Maas.
3. Een punt "Vaststellen notulen Helmond congres" werd toegevoegd aan
de agenda van de eerstvolgende ALV.

14. Een aantal wijzigingen in het hoofdstuk Verkeer en Vervoer (behalve
luchtvaart) moest wegens tijdgebrek naar een volgend congres worden verwezen.
15. De voorstellen in de hoo(dstukken Landbouw, Verkeer en Vervoer
(luchtvaart) en Volksgezondheid (kinderbescherming) werden naar de
werkgroepen terugverwezen voor verdere studie.

4. Een huishoudelijk reglement hoofdbestuursverkiezingen, alleen bestemd voor de hoofdbestuursverkiezing in december 1968, werd vastgesteld zoals gepubliceerd in Congresdemocraat november 1968.

16. Een discussie werd gehouden over de democratisering van het Hoger
en Wetenschappelijk Onderwijs. De fractie verdedigde haar beleid
in deze en twee moties werden aangenomen (bijlagen 2 en 3).

5. Een aantal redactionele en inhoudelijke wijzigingen in het politiek programma werden aangenomen, zoal s vermeld in het programma, vierde druk, en aangegeven met "9. 68".

17. Een discussie werd gehouden aan de hand van de nota "naar een
nieuwe bestuurlijke indeling", zie ref.1, pag. 18. De visie van de
prov. werkgroep Zuid-Holland (ref. 2, pag. 69) vond grote meerderheid, die van Schuyer (ref. 2, pag. 73) kleine meerderheid. De motie
afd. Doetinchem, ref. 2, pag. 73, met voorstel om niet deel te nemen
aan de provinciale statenverkiezingen, werd verworpen. Een vragenlijst (ref. 3, laatste twee pagina's) zal in Democraat gepubliceerd
worden.
18. Een discussie werd gehouden over "De Gesprekken aan de Basis",
ref. 1, pag. 22, en over de nuttige functie hiervan bestond overeenstemming. Over de organisatie waren twee stromen a) nieuw kanaal
via "groep van honderd", of b) integra tie in normale organisatie (afdelingen, regio's, werkgroepen).

6. Een viertal resoluties met inleiding en considerans werd aangenomen,
zoals gepubliceerd in het boekje "De keuze van D'66".
7. Een bijlage bij de eerste resolutie werd aangenomen, met dien verstande, dat de definitieve tekst later zou worden opgesteld, waarbij de
ingediende amendementen en alternatieven zouden worden verwerkt.
De definitieve tekst is gepubliceerd in "Open deelneming en internationale gerichtheid; een eerste bijdrage tot discussie".

Besluitenlijst van de Alg. Ledenvergadering gehouden te
Den Haag op 31 mei en 1 juni '69
1. In de notulencommissie werden genoemd mevr. Warnaar en de
heren Verduin, Koreman en Van Leeuwen.
2. fu de stemcommissie werden benoemd de heren Bos, Rouw en
Franken.
3. Op voorstel van de notulencommissie van het congres te Leiden werd
besloten geen notulen van dat congres te maken, doch een besluitenlijst te doen afdrukken in de Democraat.
4. De besluitenlijst van het congres te Arnhem, gepubliceerd in ref. 3,
werd goedgekeurd.
5. De heer C. Th. van Maastrigt wordt gekozen in de programmacommissie ter vervulling van de vaca ture Hekkert.
6. Het financieel overzicht 1968 en het verslag van de kascommissie
(ref.1, pag. 20) werden goedgekcurd.
7. Bijlage A van het Huishoudelijk Reglement werd gewijzigd overeenkomstig amendement VII-1, ref. 2, pag. 78.
8. Een motie van de programmacommissie, ref. 2, pag. 81, strekkende om amendementen die niet op programmavoorstellen betrekking
hebben door te geven aan de betrokken werkgroepen en niet op dit
congres te behandelen, werd aangenomen met uitzondering van amendement IX-12 (Ove.zall) dat behandeld is onder Democratisering Bedrijfsleven.
9. Motie VI-I (mevr. Gelderblom etal), ref.2, pag.75, beogend een
meer gecoordineerde opbouw van enkele hoofdstukken in het politiek
programma, werd aangenomen.
10. Motie VI-2 (Van Oldenborgh et al), ref. 2, pag. 75, strekkende tot
het ontwerpen van meer ini tia tiefwetten, werd aangenomen zoals geamendeerd door het hoofdbestuur.
11. Motie VI-3 (Boeker), ref. 2, pag. 76 werd verworpen (na herstemming 48% voor, 44% tegen, 7% blanco).
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uitgave van de politieke
partij Democraten '66

eindredacteur:
Jan G. Huygens
Van Trigtstraat 24
Den Haag
Tel. 070-242761

Referenties:
1. Congres Democraat, april1969.
2. Voorstellenboekje, deel I en II, eind mei 1969.
3. Protocollenboekje, 1 juni 1969.

Motie
Het kongres van D'66, bijeen op 31 mei en 1 juni 1969, van mening dat
Nederlandse troepen geen taak behoren te hebben ter handhaving van de
orde op de Nederlandse Antillen en in Suriname, verzoekt de TweedeKamerfraktie met kracht te streven naar een zodanige wijziging van het
Statuut van het Koninkrijk dat het inzetten van rnilitaire eenheden zoals
thans gebeurt, in de toekomst onmogelijk zal zijn.

Motie
De Algemene Ledenvergadering van D 166, in vergadering bijeen op 31
mei 1969 te Den Haag overwegende, dat de door D'66 voorgestane radikale democratisering van de Nederlandse samenlll"ling betekent, dat degenen die onderworpen zijn aan macht of gezag, democratische controle
moeten kunnen uitoefenen op het gebruik van die macht of dat gezag, dat
zulks met betrekking tot de instituten voor wetenschappelijk onderwijs
betekent, dat aile betrokkenen in de werkgemeenschap· van Universiteit
en Hogeschool het recht krijgen tot medebeslissen over aile zaken die
hun werksituatie betreffen, spreekt als haar mening uit, dat die democratisering concrete gestalte moet krijgen:
1. aan de basis van de universiteit, t. w. de relatie tussen docenten en
studenten in onderwijs en onderzoek en het daarbij betrokken nietwetenschappelijke personeel,
2. als logische consequentie hiervan, in de bestuursstructuur van Universiteit en Hogeschool,
en bepleit - om te beginnen - als uitwerking van deze uitgangspunten:
A. een nieuwe definitieve van het begrip fakulteit, zowel wat betreft haar
funktie in onderwijs, onderzoek en beheer, als haar personele samenstelling (in eerste instantie zal art. 54 van de wet 0p het W. 0. gewijzigd moeten worden in die zin, dat de fakulteiten worden gevormd
door al degenen die er werkzaam zijn).
B. een nieuwe bestuursstruktuur die de gelijkwaardigheid van de deelgenoten dient te benadrukken (met name art. 39 en 61 van de wet op het
W.O.).

adrninistratie:
Democraat
Keizersgracht 576
Amsterdam
tel. 020-226996
Postgiro:
1477777 t. n. v.
Administratrice
Democraat

advertentietarieven
bij het secretariaat
Druk Luna Delft
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Daarbij zijn openbaarheid en een actief informatiebeleid onmisbare
elementen.
C. de rol van de wetgever in deze dient verder beperkt te blijven tot:
1. het formuleren van de eisen, op het stuk van de democratisering,
waaraan moet zijn voldaan voordat de overheid de financiele middelen ver schaft.
2. het stimuleren van de onderwijskundigc vernieuwing (nu reeds
mogelijk via art. 54) door een gericht subsidiebeleid.
en geeft de werkgroep Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs in
overweging het bovenstaande in concrete programmapunten ie verwerken, en daarbij de verantwoordelijkhcid van de Universiteit en
Hogescholen t. o. v. de maatschappij te betrekken.
Holtslag, Kottman, Mertens,
De Boer, Koenen.

Dec. 1969

een afwijzende houding te moeten aannemen. Tijdens een gesprek
tussen db en rapportagecommissie werd ~en zekere rna te van overeenstemming bereikt waarbij het db vooralsnog de reglementsinterpretatic aanvaardde. Tevens werd afgesproken te gelegencrtijd een "testcase" voor te leggen aan de geschillencommissie teneinde jurisprudentie te verkrijgen t.a. v. de interpretatie van enkele artikelen in het
huishoudelijk relOJ.ement de rapportagecommissie betreffende.
Overigens is het duidelijk dat het huish. reglement enkele artikelen
betreffende de rapportagecommissie bevat welke aanvulling behoeven.
Dit heeft er toe geleid dat aan de alvin deze een tweetal voorstellen
tot reglementswijziging worden voorgelegd, waarover overigens geen
overleg is gepleegd met de commissie. Tot haar spijt moet de commissie constateren dat zij niet geheel kan instemmen met de voorgestelde wijzigingcn, reden waarom een enkel amendement zal worden
ingediend.
Namens de rapportagecommissie
C. Th. 0. Mulie, secretaris.

Motie
De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen op 1 juni
1969 te Den Haag overwegende dat de moti<j Holtslag is aanvaard, spreckt
uit dat buitenparlementaire acties -zoals bezettingen- om de democratiseringsdoeleinden, genoemd in deze motie, te bereiken, mits gevoerd
zonder opzettelijke schade aan per soon en goed toe te brengen, aanvaardbaar zijn en zelfs gewenst, als feitelijk vast staat dat bij andere betrokken
partijen geen bereidheid bestaa t om terzake tot open en serieus over leg
te komen; dat het doel van deze acties zal moeten zijn om dit over leg op
gang te brengen.
Vander Ven, Van Blokland, Surber,
Fetter, Schwarz.

Zie voor rapport inzake secretariaat pagina 13.

Verslag commissie '70
maart '69 - november '69
In februari 1969 werd door het hoofdbestuur de Commissie 1970 ingesteld.
De taak van de commissie is het voorbereiden van de verkiezingen in
1970.

Sectie programmavoorbereiding

Verslag geschillencommissie
De geschillencommissie kwam, na de installatiever;.;,.·r' ·ing, Mn keer
bijeen voor bespreking van de werkwijze.
Er deden zich in het afgelopen werkjaar geen geschillen voor.
26-11-1969

w.g. W. F. Hartkamp

Verslag rapportagecommissie
over het jaar 1969
1. De rapportagecommissie bestond in dit verslag-jaar uit:
M.P. Polhuis (voorzitter)
C. Th. 0. Mulie (secretaris)
M. v. d. K;mmenade
H. Meier
R. J. Ovezall
De heer H. Meier trad halverwege het verslagjaar af als lid van de
commissie wegens onverenigbaarheid van het lidmaatschap ex art.
69.2 hr. fu de vacature is tot nu toe niet voorzien.

Deze sectie heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de voorbereiding
van het landelijke gedeelte van het provinciaal programma. Thans worden de specifieke programma's per provincie getoetst aan het landelijk
programma.

Sectie organisatie en publiciteit
Deze sectie heeft in eerste insta;tie aandacht gegeven aan de interne en
externe kandidaatstelling. Voorlichtingsbijeenkomsten hieromtrent werden gehouden op 3 mei en 5 juli 1969, beide te Utrecht. Een groot aantal
schriftelijke aanbevelingen en instructies werden aan afdelingen en regia's
toegezonden (groene boeken, dee! 1 en 2 en definitieve handleiding 5-1169). De meeste regio' s werden een of meerdere mal en bezocht.
Een scholingsbijeenkomst, gericht op de P. S. werd geprojecteerd. Ten
behoeve van het verkiezingsfonds werd een financiele proefcampagne gevoerd (o. a. advertenties in Het Parool en het Amstelveensch Weekblad).
Deze proefcampagne heeft niet aan zijn doe! beantwoord.
Momenteel wordt de verkiezingscampagne (drukwerk, advertenties enz.)
ontworpen in nauw overleg met onze adviseurs van FHV.

Jaarverslagen secretaris
1968- 1969
Hoofdbestuur

2. De onderlinge contacten tussen de !eden van de commissie hebben voornamelijk via de telefoonlijnen gelopen. De commissie is door een samenloop van omstandigheden nog nooit voltallig bijeen geweest.

Tijdens het congres te Arnhem op 14 en 15 december 1968 is een aantal nieuwe leden van het hoofdbestuur gekozen wegens het periodiek aftreden van een gedeelte der zittende leden.

3. fu het kader van de taak welke de rapportagecommissie is opgelegd in
artikel 41 hr ontving de commissie 2 verzoeken om iniormatie te verstrekken aan de alv, te weten:

Afgetreden zijn: H. van Beekhuizen, P. Dirks, F. A. Hijmans, J. van
der Kaaqen, H. Koenen, B. E. Kuiper, H. van Lookeren Campagne,
R. J. Ovezall, R. Walthuis en mevrouw J. C. Wertheim SalomonsonSchaap.

a. Een verzoek om rapport uit te brengen over het beleid van het hb cq
db ten aanzien van het landelijk secretariaat. Dit rapport zal aan de
alv. d. d. 13-12.69 worder, uitgebracht.
b. Een verzoek rapport uit te brengen over de kwestiE) gerezen rond de
notulen van het Leidse congres. Een eer ste oriiinterend gesprek met
de adressant heeft plaats gehad.
De taak van de commissie zoals deze wordt omschreven in de artikelen
43 en 80 hr is tot nu toe niet uit de verf gekomen. Voorzover het de
taak voortvloeiend uit art 80 hr betreft behoeft dit geen nadere toelichting. Ten aanzien van de taak voortvloeiend uit art. 43 het volgende:
Het Haagse congres, dat in hoofdzaak een programmacongres was, is
voorbereid door de programmacommissie. Hoewel de rapportagecommissie geruime tijd voor het congres het hb attent had gemaakt op de
reglementaire procedure heeft de programmacommissie pas in een zeer
laat stadium contact opgenomen met de rapportagecommissie. Gezien
de weinige nog beschikbare tijd en de aard van de op het congres te behandelen stof heeft de commissie tijdens een gesprek met het hb toegestemd in een afwijking van de reglementaire procedure. Er werd overeengekomen dat de commissie passief zou blijven en pas in actie zou
komen indien indieners van amendementen of moties klachten zouden
uiten over de behandeling van hun voorstellen. Ons is niet gebleken dat
de gang van zaken moeilijkheden heeft veroorzaakt.
4. Bij de contacten tussen hb cq db en rapportagecommissie hebben verschillen in interpretatie van enkele ariikelen in het huishoudelijk
reglement een rol gespecld. fu verband hiermee meende het hb cq db
aanvankelijk t. a. v. van ons onderzoek naar het secretariaatsbeleid

Als nieuwe leden van het hoofdbestuur werden gekozen: mevrouw H. C. M.
Smits van Waesberghe-Bakker en de heren J. H. van Ardenne, R. Blik,
H.A.A. Dijsselbloem, P. Fetter, Th.P.M. de Jong, H. Jongedijk,
F. de Neree tot Babberich, E. W. van Praag, G. Stappershoef en
',
H. M. W. Stokvis, zodat het hoofdbestuur als volgt is samengesteld:

T

J. H. van Ardenne, J. A. P.M. Beekmans, R. Blik, H. H. A. Dijsselbloem, P. Fetter, B. Hamstra, Th. P.M. de Jong, H. Jongedijk, E. J.
J. A. Nagtegaal, F. de Neree tot Babberich, E. W. van LPraag, N. Schwarz, W L. Sluis, G. Stappershoef, H. W. M. Stokvis,
mevrouw H. C M. Smits van Waesberghe-Bakker, J. W. Vuyk, F. Warnaar en H. J. Zeevalking.

j van Litsenburg,

Het hoofdbestuur vergaderde op de avond van het congres voor het eerst
in zijn nieuwe samenstelling. Besloten werd het dagelijks bestuur als
volgt samen te stellen: een voorzitter, twee vice-voorzitters (een belast'met voorbereiding van hoofdbestuursvergaderingen en een belast
met het onderhouden van contact met de regio's en afdelingen), twee
secretarissen (een in het bijzonder voor politieke zaken, de ander in
het bijzonder voor organisatorische zaken), een penningmeester, een
lid voor contact met politieke werkgroepen en fractie, een lid voor
bijzondere projecten en een lid zonder bijzondere opdracht.
Voor genoemde functies werden verkozen:
voorzitter: J. A. P.M. Beekmans
1e vice-voorzitter (contact regio' s): H. J. Zeevalking
2e vice-voorzitter (voorbereiding hoofdbestuursvergaderingen):
H. Jongedijk

DEMOCRAAT
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secretaris politieke zaken: E. W. van Praag
secretaris organisatorische zaken: B. Hamstra
penningmeester: H. H. A. Dijsselbloem
contact met werkgroepen en fractie: N. Schwarz
bijzondere projecten: F. Warnaar
zonder bijzondere opdracht: P. Fetter
Op 30 mei 1969 is onze secretaris B. Hamstra overleden. Dit overlij-

den heeft een herziening in de functieverdeling tot gevolg gehad. Op de.
hoofdbestuursvergadering van 7 juni 1969 is besloten tot de volgende wijzigingen:
secretaris organisatorische zaken: H. H. A. Dijsselbloem
secretaris politieke zaken: J. A. Nagtegaal
penningmeester: P. .Fetter
bijzondere projecten, E. W. van Praag

Led en
Het aantal op het moment van het afsluiten van dit verslag bedraagt:
5057.

Afdelingen
Op het moment. van afsluiting van dit verslag zijn er 120 afdelingen.
Een lijst van afdelingen met sekretariaatsadressen en ledenaantallen
vindt U in een volgend nunimer.
Momenteel wonen er 28 !eden in het buitenland.

Regio's
De regio-indeling is, mede met bet oog op de provinciale statenverkiezingen, vergeleken met de periode 1967/1968 ingrijpend gewijzigd. Ieclere provincie vormt een regio. De volgende !eden van het hoofdbestuur
zijn belast met bet onderhouden van contacten met de afdelingen ter
plaatse:
Groningen:

Th. P.M. de Jong

Friesland:

Th. P. M. de Jong

Drente:

Th. P.M. de Jong

Overijssel:

S. Schuyer

Gelder land:

F. de Neree tot Babberich

Utrecht:

G. Stappershoef

Noord Holland:

H. W. M. Stokvis

Zuid Holland:

mevrouw H. C. M. Smits van WaesbergheBakker

pagina 5

subgroep organisatorische voorbereiding:
A. Redeker, Amsterdam; P. Fetter, Katwijk aan Zee; A. Aris,
Den Haag; H. J. Koenen, Maasland; Th. Mulie, Amsterdam;
F. Warnaar, Amsterdam; R. Blik, Vessem; J. Huygens, Den
Haag; H. Knap, Kortenhoef; mej. E. Bonger, Amsterdam; mej.
A. Samson, Haarlem; L. Capit, Amsterdam; W. M. Moonen,
Amsterdam
vz: H. J. Zeevalking, Utrecht
sekr: F.A. Hijmans, Diemen
f. de commissie tot bevordering van de gesprekken aan de basis:
E. Schuyer, Wassenaar; mevrouw E. K. Wessel-Tuinstra, 0
Oegstgeest; W. Dik, Oss; M. W. van Gelder, Arkel; A. P. van
der Jagt, Rotterdam; F. C. M. van Leeuwen, Capelle a/d IJssel;
A. A. van Wijk, Weert; G. Stappershoef, Hilversum; W. H.
Schouten, Veenendaal; H. Tj. van Dam, Aalst; mevrouw E. M.
van Dam, Aalst; L. F. A. den Breejen, Wassenaar.

Secretariaat
Het hoofdbestuur besloot, gezien de structuur en de werkwijze van het
secretariaat , over te gaan tot een ingrijpende reorganisatie, die onder
meer invloed had op de samenstelling van de personeelsbezetting. Per
31 mei 1969 traden uit onze dienst mevrouw P.M. Visser-Engelgeer,
mejuffrouw T. W. Meise en mevrouw J.A. Spook-Knuttel.
Er werd een experiment aangegaan do~r het a!mstellen van een chef de bureau, hetgeen organisa torisch niet geheel slaagde.
Op bet tijstip van afsluiting van dit verslag zijn werkzaam:
Mejuffrouw Henriette van den Berg: voorbereiding automatisering ledenadministratie en technisch-administratieve werkzaamheden
mevrouw Gabrielle Keegel-Eichholtz: financiille- en ledenadministratie
(halve dagen).
Mevrouw Attie Masteling-Caspers: werkzaamheden t. b. v. de commissie
'70, waaronder sprekerscentrale contact met afdelingen en regio's
i. v. m. de komende verkiezingen typewerk t. b. v. het secretariaat.
Mejuffrouw Bep Hoeffnagel: contact met hoofdbestuur, werkgroepen,
regio's en afdelingen, coordinatie van de werkzaamheden en de algehele
Ieiding op het secretariaat.
Voorbereidingen worden getroffen om de ledenadministratie via een
computer te verwerken per 1 januari 1970. Dit zal enerzijds een arbeidsbesparing meebrengen, anderzijds leiden tot een regel matig overzicht en inzicht in het totale ledenbestand, waardoor o. a. de afdelingen
maandelijks een volledig bijgewerkte lijst van hun !eden zullen krijgen.

Zeeland:

J.A. P.M. Beekmans

Fractie en vertegenwoordigende lichamen

Noord Brabant West:

R. Blik

De fracties zijn thans als volgt samengesteld:

Noord Brabant Oost:

W. Sluis

Limburg:

E. van Litsenburg

a. Tweede Kamer der Staten Generaal:
mej. A.M. Goudsmit en de heren H. A. F. M. 0. van Mierlo, A. de
Goede, M. Dijkstra, E. C. Visser, E. Nypels en M. J. J. A. Imkamp.

Dat ook dit jaar bet contact tussen regio' s en hoofdbestuur niet in alle
gevallen bevredigend is verlopen vindt zijn oorzaak in langdurige ziekte
van een der hoofdbestuursleden en in bet feit dat niet in iedere regio
een bestuurslid woont.

Commissies
De ALV heeft tijdens het congres in Arnhem tot !eden van de volgende
commissies benoemd:
a. kascommissie:
J. van de Ven, Soest; A. W. de Vries, Amsterdam; S. Wiegersma, Badhoevedorp.
b. geschillencommissie:
W. F. Hartkamp, Amsterdam; A. N. A. Josephus Jitta, Purmerend;
A. F. Lorier, Amstelveen; E. Lukacs, Den Haag; J. C. W. van
der Pijl, Delft; mevrouw J. Tielens-Haan, Eindhoven; H. L.
Verhaar, Nes aan de Amstel; L. Vooys, Heerlen; J. Witting,
Nuenen; W. van Zijl, Den Haag.
c. rapportagecommissie:
M. van de Kimmenade, Stiphout; H. Meyer, Waalre; Th. Milie,
Amsterdam; R.Ovezall, Arnhem; M. Polhuis, Amstelveen.
d. programmacommissie:
H. van Mierlo, Amsterdam; E. Nypels, Rijswijk; (fractie).
N. Schwarz, Den Haag; J. Nagtegaal, Rotterdam; H. Jongedijk,
Wassenaar; Mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe, Leidschendam (hoofdbestuur).
ALV: H. van Beekhuizen, Amsterdam; A. R. van der Burg, Den
Haag. J. Elderds, Rotterdam; F.A. Hijmans, Diemen; H. Moerkerk, Amsterdam; P. Zeven, Den Haag; B. Hekkert, Zwolle.
Op het congres te Den Haag werd C. Th. van Maastrigt, Amsterdam, gekozen ter opvolging van B. Hekkert, die had bedankt.
Het hoofdbestuur heeft ingesteld:
e. commissie '70:
subgroep programmatische voorbereiding:
E. Denig, Bilthoven; J. Beekmans, Melissant; mej. A. Goudsmit, Amsterdam; A. Manten, utrecht; H. van Mierlo, Amsterdam; E. van Praag, Amsterdam; J. C. Terlouw, Utrecht;
R. R. Rochat, Mijnsheerenland; W. A. F. Wilbers, Bergen op
Zoom

b: Gemeenteraad Zwolle:
B. W. Hekkert, M. Edelijn en M. Kofflard.
c. Gemeenteraad Helmond:
H. Swinkels, H. Terwisse en G. Visser.
d. Gemeenteraad Veendam:
K. G. Vos.
e. Gemeenteraad Leusden:
W. F. H. van Spaendonck

Politieke werkgroepen
Voor namen en adressen zie elders in dit of bet volgende nummer.
In de periode 1968/1969 zijn de volgende rapporten verschenen:
Ondernemingsrecht:
Pre-advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht; dl. 2.
Ondernemingsraad of personeelsraad
P.B.O.:
Over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Buitenland - Ontwikkelingshulp:
Op weg naar het tweede ontwikkelingsdecennium
Gezondheidsbescherming:
Discussienota's "Luchtverontreiniging" en "Toekomstbeleid inzake gezondheidsbescherming''
Ruimte!ijke ordening:
Rapport "Inrichting Landelijke gebieden"
Justitie:
Discussienota: "De vrijheidsrechten en bet apparaat"
Landbouw:
Uitgangspunten voor een landbouwbeleid
Sociale Zaken - Geestelijke welzijnszorg:
Nota kinderbeschermingstehuizen
Ruimtelijke ordening:
Verdient de monumentenzorg meer aandacht?
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Democratisering arbeidsverhoudingen:
Discussienota - eerste concept "Democratisering van de arbeidsverhoudingen op lange termijn"
Zoals gebruikelijk zijn er door verschillende werkgroepen rapporten
en adviezen aan de Tweede Kamerfractie uitgebracht.

Publiciteit
a) Er hebben via televisie en radio een aantal uitzendingen plaats gevonden in de zendtijd ter beschikking gesteld aan de politieke partijen.
Op verschillende van deze uitzendingen zijn vele reacties gevolgd,
zowel telefonisch, als schriftelijk.
b) Ter bevordering van de fundraising wordt de Kansgeveractie gestart,
wa,arvan het resultaat tot nu toe cinder de verwachting bleef.

Verhouding hoofdbestuur-fractie
De vergaderingen van het hoofdbestuur werden alle bijgewoond door een
of meer !eden van de Tweede Kamerfractie; de vergaderingen van het
dagelijks bestuur nigelmatig. Twee maal vergaderdan de fraciie en
bet hoofdbestuur gezamenlijk ter bespreking van recente politieke ontwikkelingen. De voorzitter van bet hoofdbestuur woonde vele fractievergaderingen in Den Haag bij.

Democraat
De Democraat verscheen in de verschijningsperiode tien maal, waaronder enkele speciale nummers. Na langdurige overwegingen werd besloten met ingang van 1 november de formule van de Democraat zeer
ingrijpend te wijzigen. Hiervan werd uitvoerig melding gemaakt in het
vorige nummer van de Democraat.

Vergaderingen
a. Ledenvergaderingen.
In 1968/1969 werden twee congressen gehouden, in Arnhem en in
Den Haag. Het congres in Arnhem had een belangrijk huishoudelijk
gedeelte t. w. behandeling statuten en huishoudelijk reglement en bestuursverkiezing. Daarnaast werd het staatsrec:Jelijk gedeelte van
het politiek program nader vastgesteld. Het congres in Den Haag had
voornamelijk onderdelen van het politiek program tot onderwerp.
Bovendien werd uitvoerig gediscussieerd over de recente ontwikkelingen aan de universiteiten en hogescholen. In dat verband werden
enige moties aangenomen.
b. Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur vergaderde in beginsel de eerste zaterdag van de
maand, in totaal 18 maal.
c. Dagelijks bestuur.
Het Dagelijks bestuur vergaderde in beginsel een maal per week, in
totaal 34 naal.
d. Twee vergaderingen van de voorzitters van de werkgroepen werden
gehouden en twee vergaderingen van de voorzitters van de afdelingen.
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7) de vorming van een reglemeritenkerngroep na het He!mond congres die
qua mentaliteit dermate weinig representatief was voor de gewone
leden dat een voorstel met betrekking tot de Kamerkandidatenselectie
dat in de ALV door 45% werd gesteund op het oprichtingscongres door
niemand van de 27 vergaderenden in februari 1968 werd gesteund;
dat bovengenoemde voorbereiding een sfeer van elitocratie, technocratie
en beslotenheid ademt die allerminst garandeert dat de ALV nu kan beslissen na meerzijdige zo objectief mogelijke informatie over de fundamentele alternatieven;
mede overwegende dat blijkens een H. B. rondschrijven gedateerd 20
december 1966, dat is 14 dagen v66rde laatste datum waarop de kandidatenlijst voor reeds uitgeschreven verkiezingen moest worden ingediend,
een beslissing door de gewone leden over de wijze van selectie van en
over de te stellen eisen aan Kamerkandida ten, rela tief niet belangrijk
werd geacht.
BESLUIT
1) dater, mede gezien in het Iicht van eerdere prioriteitenstellingen,
geen doorslaggevende reden is om nu, op 13 december 1969, te gaan
stemmen over Hoofdstuk IX - A van bet Huishoudelijk Reglement, zodat dit punt van de agenda der ALV van 13 december kan worden afgevoerd.
2) bet hoofdbestuur op te dragen er voor te zorgen dat de eerstvolgende
ALV een besluit kan nemen over deze materie na voorlichting over de
verschillende mogelijkheden van een kandidaatstelling- en selectieprocedure waaruit gekozen zou kunnen worden afhankelijk van bet relatieve gewicht dat de gewone leden geven aan elkaar tegenwerkende a specten, zoals
a) feitelijke gelijkheid van kans (o. a. verschillen in bekendheid)
b) bet belang van kiezen in plaats van stemmen (informatie)
c) de mate waarin kiezers medebeslissen over de samenstelling der fractie (voorkeurstemmen)
d) de noodzaak van een team als fractie (o. a. gespreide deskundigheid en
persoonlijke verhoudingen)
e) continuiteit en doorstroming in de fractie
f) de invloed van de partij-elite op de samenstelling der fractie
en afhankelijk van de beslissing der ALV over de eisen die aan Kamerkandidaten moeten worden gesteld en de manier waarop de leden kunnen
vaststellen in hoeverre ELKjler kandidaten, waarop zij kunnen stemmen,
aan die eisen voldoet.
Motie II - 2 betreft Hoofdstuk IX
indiener: Straatsma en 12 anderen, Leeuwarden
A. Tweede Kamer der Staten-Generaal
In overeenkomst met bet streven naar een districtenstelsel dient D'66

de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer in de kieskringen zelf plaats
te vinden. Een gelijkluidende lijst in alle achttien kieskringen zou in
strijd zijn met dit uitgangspunt. Overwogen dient te worden of bet niet
gewenst is te bepalen dat een kandidaat slechts in Mn kieskring op de
lijst mag staan. Hoofdstuk IX dient in overeenstemming hiermee te worden herzien.
Motie II- 3
indiener: W, Bohle en anderen

Amendementen en moties
H uishoudelijk Reglement
Motie II - 1 betreffende de orde (afvoering agendapunt)
indiener: G. Nooteboom en 5 anderen, Noord-Holland
De Alg. Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen te
Amsterdam op 13 december 1969
overwegende
dat het onderwerp Kamerlidkandidaatstelling is omgeven door een
historie van
1) onder tafel verdwenen voorstellen terzake op bet oprichtingscongres;
2) formulering van voorstellen terzake door een door cooptatie gevormde
Reglementencommissie in voorjaar 1967 die niet "open" was in dien
zin dat deelneming door ongevraagden mogelijk was;
3) openlijke weigering (10 juni 1967) en feitelijke belemmering om andere
voorstellen dan die welke de voorkeur van die besloten deskundigen(juristen) commissie hadden ter kennis der leden te brengen;
4) weigering binnen de Reglementencommissie om, nadat een zekere mate van openheid op last van bet H. B. had plaatsgevonden, andere voorstellen te bespreken dan die welke gebaseerd waren op de in beslotenheid tot stand gekomen uitganspunten;
5) weigering door de meerderheid van die commissie om de mogelijkheid
van keuze door de gewone !eden voor te bereiden door bet formuleren
van de fundamentele alternatieven;
6) een geheime en terzake niet genotuleerde hoofdbestuursvergadering op
6 en 7 oktober 1967 te Ka twijk;

De algemene ledenvergadering van D'66, bijeen te Amsterdam op 13
december 1969
overwegende:
1) dat met alle mogelijke middelen getracht zal moeten worden de kandidaten voor de D 166 li~st voor met name de Tweede Kamer der Staten
Generaal v66r de verl<iezing door de ALV bij alle leden van D'-66 zo- ",
danig bekend te doen zijn, dat de leden zonder de hulp van een adviescommissie zelf op verantwoorde wijze een keuze kunnen doen.
/2) dat daarvoor op intensieve wijze tegen elkaar moeten worden afgewogen alle bekende en vooral mogelijke nieuwe methoden.
3) dat de huidige voorstellen de indruk maken dat de overwegingen 1) en
2) niet in voldoende mate bij de voorbereiding aan de orde zijn geweest.
besluit:
1) bet hoofdbestuur op te dragen op de eerstvolgende ALV met nieuwe
voorstellen voor de artikelen 108 t/m 112 te komen, getuigend van de
bovenvermelde overwegingen.
2) dat de huidige voorstellen t. a. v. de artikelen 108 t/m 112, eventueel
geamendeerd door dit congres, slechts mogen worden gehanteerd indien zich v66r de volgende ALV tussentijdse verkiezingen mochten
aankondigen.
AMENDE ME NT II a 1 betreft art. 23. 3
indiener: A. C. de Goederen en 5 anderen, Den Haag.
schrappen de zinsnede: ", onder ill ("procedure voor het verkiezen van
een groep van ~ per sonen), "
toelichting
Verwijzing naar Bijlage A is voldoende.
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AMENDEMENT II b 1 bctreft art. ~2. I_

AM"NDEMENT II d 2 betreft art. 98

indicnt_>r: H..apportagecommissic, Bohl<· en:) andercn, Enschedc.

indiencr: J. de Bres en 5 anderen, Leiden.

tocvoe,•·cn:

/,chter punt 2 een punt 3 toe te voegen:
3. 13ij de kcuze-bepaling is bet gewenst rekening te houden met een evenwichtige opbouw van de lijst naar leeftijd en geslacht.

de

indien
commissie een onderwerp ni('t van voldocnde belang acht is zij
gehouden dit standpunt met redenen omkleed aan de ALV voor te leggen.

Toelichting
AMENDEMENT II c 1 betreft art. !11
indiener: afdeling \V'assenaar, Straatsma en 12 anderen, Leeuwarden.

Bij de samenstelltng van de kandidatenlijst ligt het m. i. vooral op de
weg van een gloep als D'66 aan bet gelijkheidsprtncipe - waar mogelijkre~ele

aanvullen:
na de betrokken afdelingsbesturen te hcbben geboord. In geval van onenigheid wordt de beslissing overgelaten aan de eerstvolgende ALV.
AMENDEMENT II c 2 betreft art. 94
tndiener: afdeltng Apeldoorn.
Artikel 94 komt te luiden:
De ALVis bevoegd in de grenzen van de regia's wijzigingen aan te
brengen. Bij bijzondere gevallen is bet liB, na over leg met de betrokken
afdelingen, bevoegd voorlopig wijzigingen aan te brengen in afwacbting
van bekrachtigtng door de AL V.

vorm en inhoud te geven.

Zij het wellicht ten overvloede wordt erop gewezen, dat op het congres
te behandelen landelijk dee! provinciaal programma (zie Democraat nov./
dec. pag. 8 onder 15. 11) van dezelfde gedachte wordt uitgegaan. Daar
staat nl. vermeld, dat ook het provtnciaal bestuur een evenwichtige opbouw naar leeftijd en geslacht noodzakelijk is en D'66 er naar zal streven
dat haar fractie in dit opzicbt zo representatief mogelijk is.
AMENDEMENT II d 3 betreft art. 99.1
indiener: J. de Bres c. s. en afdeling Wassenaar.
Art. 99 sub 1, luidende: "ondersteuntng met tien handtekentngen van !eden van D'66" vervalt.
De overige punten vernummeren 1/5.

AMENDEMENT II c 3 betreft art. 95. 1
indiener: J. van der Kaarden en 5 anderen, Den Haag.
Tweede zin schrappen.

~;.1._/'--.

Toelichttng
- Voorzover het de bedoeltng van het bepaalde in deze toegevoegde zin is
om de mogelijkheid te openen dat overbelaste afdelingsvoorzitters zich
door een ander tn het regiobestuur Iaten vervangen, is deze zin overbodig. De afdeltngsvoorzitter kan zich, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vastgelegd, tijdelijk of permanent door een ander laten vervangen.
- Voorzover in deze toegevoegde ztn bepaald wordt dat de afdeling (dat
is de afdelingsvergadering) vast moet stellen wie de afdeltngsvoorzitter in het regiobestuur zal vervangcn, gaat deze regeltng mijns inziens te ver; hoewel het afdeltngsbcstuur natuurlijk ten allen tijde de
afdelingsvergadering om een uitspraak hierover kan vragen (of omgekeerd; de afdelingsvergadering legt de afdelingsvoorzitter een regeltng
voor ten aanzien van zijn vervanging in het regiobestuur).

Toelichting
De "verplichte" ondersteuning van personen, die voor een kandidatuur in
aanmerktng willen komen, lijkt mij voor een groep als D'66 eigenlijk
niet op zijn plaats.
Ieder die zich daartoe bekwaam acht dient m. i. als kanshebber aan de
voorverkiezingen te kunnen deelnemen en daarbij niet afhankelijk te zijn
van een aantal handtekeningen.
Gelet op de eisen waaraan t. b. v. het Kamerlidmaatschap moet worden
voldaan, behoeft voor een overweldigend aanbod m. i. niet te worden gevreesd.
Afgezien daarvan werkt het verzamelen van handtekeningen, vooral indien
net om personen gaat, het ontstaan van tegenstellingen in de hand en kan
mede aanleiding geven tot een m. i. D'66 onwaardige coiiptatie politiek.

AMENDEMENT II d 4 betreft art. 100

- De verantwoordelijkheid blijft een duidelijke zaak. De afdelingsvoorzitter is verantwoordelijk zowel tegenover zijn afdelingsbestuur als
tegenover de afdelingsvergadering.

indiener: A. C. de Goederen c. s.

AMENDEMENT II c 4 betreft art. 95.2

AMENDEMENT II d 5 betreft art. 101

indiencr: J. van der Kaaden c. s.

indiener: afdeltng Apeldoorn

"uit zijn midden" schrappen.

Toegevoegd dient te worden na " ... aan de !eden ... ": " ... en de aanhangers ... ''

Toelichttng
Aangezien afdelingsbestuurders (voorr,ittcrs of hun plaatsvervangers) het
meestal te druk hebben om zich ook nog intensief bezig te houden met het
dagelijks bestuur van de regio, verdient het aanbeveling om de mogelijkheid te openen dat in het dagelijks bestuur van de regio ook personen gekozen kunnen worden die niet als afdelingsvertegenwoordiger in het regiobestuur zitttng hebben. De verantwoordelijkheid blijft een duidelijke zaak.
Het dagelijks bestuur van de regio is vcrantwoording verscbuldigd zowel
tegenover het regiobestuur als tegenovcr het regionale congres.

Het woord 11 Voorverkiezingen" te vervangen door "verkiezings-ALV"

AMENDEMENT II d 6 betreft art. 102
indiener: A. C. de Goederen c. s.
De tweede zin schrappen
AMENDEMENT II d 7 betreft art. 103
indiener: A. C. de Goederen c. s.

AMENDEMENT II c 5 (alternatief op amendement II c 4) betreft art. 95. 2
indiener: J. van der Kaaden c. s.
komt te luiden:
Het dagelijks bestuur van de regio, bestaande uit tenminste drie !eden,
wordt in prtncipe gekozen door de ledcn btnnen de regio op een daartoe
aangekondigd regionaal congres. Indicn in een jaar geen regionaal congres wordt gehouden, Of indien een rcgionaal congres bij gebrek aan
kandidaten geen dagelijks bestuur van de regio kiest, dan kiest het regiobestuur het dagelijks bestuur.
Toelichting
Zie ook toelichting bij amendement II e 4.
Voorts: Dit amendement gaat verder dan amendement II c 4, d. w. z.:
uitgaan van een rechtstreeks mandaat. Als dit niet lukt, dan kan men
pas gebruik maken van een getrapte vcrkiezing.
AMENDEMENT II d 1 betreft art. 9e
indiener A. C. de Goederen c. s.
Schrappen.

De voorgestelde tekst te vervangen door:
Tenmtnste een en ten hoogste twee weken voor de verkiezings-ALV ontvangen alle !eden en aanhangers een uitnodiging voor de verkieztngs-ALV.
De verkiezingscommissie geeft ook ten aanzien van niet-leden aan de verkiezings-ALV tijdig voor deze uitnodiging ruime bekendheid.
AMENDEMENT II d 8 betreft art. 104
indiener: A. C. de Goederen c. s.
Het woord "voorverkiezingen" te vervangen door 11 VerkiezingsALV 11 •

AMENDEMENT II d 9 betreft art. 104
indiener: Afdeling Apeldoorn en afdeling Wassenaar
Veranderen in:
Degenen, die zich als lid of aanhanger aanmelden nadat de aan de leden en
aanhangers gerichte uitnodigingen zijn verzonden ..... .
AMENDEMENT II d 10 betreft art. 105
indiener: A. C. de Goederen c. s.
Het woord "voorverkiezingen" te vervangen door ''verkiezings-ALV"
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AMENDEMENT II d 11 betreft art. 105

AMENDEMENT II d 20 betreft art. 112

indiener: afdeling Apeldoorn

indiener: A. C. de Goederen c. s.

" ... voor de dag van de voorverkiezingen ... " dient te worden: " ... tenminste een week voor de dag van de voorverkiezingen . .. "

De voorgestelde tekst te vervangen door:
De in de kieskringen in te dienen kandidatenlijsten worden aldus samengesteld. In 17 van de 18 kieskringen wordt een kandidatenlijst ingediend
omvattende de eerste dertig kandidaten van de na de procedure volgens
art. 111 A ontstane ranglijst, in de volgorde van die ranglijst.
In de overblijvende kieskring wordt een kandidatenlijst ingediend, waarvan van bovenaf gerekend een of enkele plaatsen worden ingenomen door
kandidaten, die op de 17 eerstgenoemde kandidatenlijsten overeenkomstige
plaatsen innemen, terwijl de resterende plaatsen worden vervuld door de
overige kandidaten van de na de procedure volgens art. 111 A ontstane
ranglijst, in de volgorde van die ranglijst.

AMENDEMENT II d 12 betreft art. 106
indiener: A. C. de Goederen c. s.
Schrappen
Toelichting
Op amendementen op art. 100 t/m 106 van A. C. de Goederen c. s. Voorverkiezingen per regia, zoals door het hoofdbestuur voorgesteld zouden
wellicht zinvol zijn als te verwachten valt, dat er zich per regio aanzienlijk meer dan 25 kandidaten zullen aanmelden. Over het gehele land - bij
12 regia's - dus aanzienlijk meer dan 300.
Gezien de hooguit 400 aktieve !eden, die D'66 telt en de betrekkelijk geringe groei van het ledental is dit vooralsnog uitgesloten.
Conclusie: Voor de rompslomp en onkosten van regionale voorverkiezingen
is vooralsnog geen enkele aanleiding.
AMENDEMENT II d 13 betreft art. 107
indiener: A. C. de Goederen c. s.
De voorgestelde tekst te vervangen door:
De verkiezingscommissie plaatst aile kandidaten op een alfabetische lijst
en vermeldt bij elke kandidaat of deze zich al dan niet bereid heeft verklaard een verkiesbare plaats te aanvaarden, resp. als lijstaanvoerder
op te treden.
AMENDEMENT II d 14 betreft art. 108
indiener: afdeling Wassenaar
Toevoegen aan het begin:
Voor de komende Kamerverkiezing wordt de lijst-advies-commissie op
de eerstkomende ALV gekozen. Indien de omstandic, ~Jden een eerder tijdstip noodzakelijk maken dient de lijst-advies-commissie via een schriftelijke stemming door de !eden te worden gekozen.

Toelichting
De Arnhemse ALV heeft zich uitgesproken voor het bezigen van landelijk
uniform kandidatenlijsten, en niet aileen dat, maar ook voor een zeer
bepaalde uitwerking daarvan, nl. het systeem waarbij in 17 van de 18
kieskringen volkomen identieke kandidatenlijsten worden ingediend, terwijl in de overblijvende kieskring, met name in Zeeland, een afwijkende
lijst wordt ingediend, welke aldus als "vervolglijst" gaat werken.
Het thans door het HB voorgestelde systeem is met dit ALV-besluit volledig in strijd, zulks in tegenstelling met het in de Toelichting gestelde.
Wil men van dit besluit af, dan dient zulks ronduit te worden gezegd en
gemotiveerd ~
Er zij bier echter herinnerd aan de voordelen, welke het in Arnhem aanvaarde systeem heeft hoven het thans door het HB voorgestelde:
a) de volgorde van verkiezing der kandidaten en hun eventuele opvolging
kan niet afwijken van de door de ALV bepaalde rangorde der kandidaten. De toevalsfaktor, welke aan het HB-systeem inherent is, is
uitgesloten.
b) Voorkeurstemmen, in verschillende kieskringen uitgebracht op eenzelfde kandidaat, worden- anders dan bij het HB-voorstel-bijeengeteld, zodat verkiezing door voorkeurstemmen ree'el mogelijk wordt;
het voeren van een campagne voor een bepaalde niet slechts plaatselijk bekende kandidaat zal dus ,werkelijk zin kunnen hebben. Op deze
wijze is uit de bestaande kieswet het maximum aan mogelijke kiezersinvloed op de aanwijzing der Kamerleden gepeurd.

AMENDEMENT II d 15 betreft art. 108 t/m 110

AMENDEMENT II e 1 betreft art. 144

indiener: A. C. de Goederen c. s. en afdeling Apeldoorn

indiener: A. C. de Goederen c. s.

Deze artikelen schrappen.

Tussen "Bijlage A" en "voorschrift" invoegen: ", Art. 3".

Toelichting

~en

lijstadviescommissie zoals voorgesteld dreigt een onaanvaardbare
machtspositie te krijgen. Als er al adviezen worden gegeven, dan door
een politiek verantwoordelijk orgaan, nl. het hoofdbestuur zelf. Deze bevoegdheid bezit het HB uit de aard der zaak reeds en behoeft dus niet
expliciet in het HR te worden geregeld.
Opgemerkt wordt nog, dat het feit, dat nogal wat HB-leden zich voor TKverk. kandidaat plegen te stellen, voor het HB geen reden behoeft te zijn
om terzake monddood te blijven.

AMENDEMENT II f 1 betreft Bijlage A
indiener: A. C. de Goederen c. s.
Methode voor het verkiezen van personen ter vervulling van vacatures
in een college (zoals het Hoofdbestuur, Vaste Commissies) en ter vervulling van plaatsen op kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen.

AMENDEMENT II d 16 betreft art. 111

Art. 1.

indiener: A. C. de Goederen c. s.

a) Aile stemgerechtigden ontvangen een lijst, waarop alle kandidaten
in alfabetische volgorde zijn vermeld, alsmede een stembiljet.
b) De stemgerechtigden stemmen door op het stembiljet ten minste Mn
en ten hoogste een door het hoofdbestuur te bepalen aantal namen van
kandidaten aan te geven in de volgorde van hun voorkeur.
c) De stembiljetten worden bij de stemcommissie ingeleverd en geteld.

De voorgestelde tekst te vervangen door:
Tenminste twee weken voor de verkiezings-ALV maakt de verkiezingscommissie de alfabetische lijst van kandidaten aan alle !eden bekend.
AMENDEMENT II d 17 betreft art. 112
indiener: A. C. de Goederen c. s. en W. Bohle c. s.

Art. 2.

Tweede zin schrappen.

Indien de verkiezing het doen vervullen van vacatures in een colleges betreft doet de stemcommissie de uitslag als volgt bepalen:

Toelichting
Hierin is al voorzien in bijlage A.
PROCEDURE:
AMENDEMENT II d 18 betreft art. 112.
indiener: afdel ing Apeldoorn
de lijstadviescommissie met. .. " dient te vervallen
AMENDEMENT II d 19 betreft art. 112/111 A
indiener: A. C. de Goederen c. s.
Voorstel aan art. 112 vooraf te doen gaan een art. 111 A, luidende: Door
de verkiezings-ALV wordt uit de op de alfabetische lijst van kandidaten
als bedoeld in art. 107 voorkomende kandidaten een ranglijst van ten
hoogste 59 kandidaten gekozen op de wijze als bepaald in Bijlage A. Kandidaten, die zich tevoren niet bereid verklaard hadden tot het aanvaarden
van een verkiesbare plaats, resp. ·de eerste plaats, hebben na afloop van
de lijstvolgordeverkiezingen het recht zich lager te doen plaatsen.

a) (TOEWIJZING) Een geldig stembiljet (zie lid "f") wordt in eerste instantie met een stemwaarde 1 toegewezen aan de daarop als eerste
voorkeur aangcgcven kandidaa t.
b) (KIESDELER) Het stemwaardentotaal wordt gedeeld door Mn meer
dan het aant<tl nog te vervullen plaatsen en de uitkomst wordt verhoogd
tot het naasthogere gehele getal. Dit laatste getal wordt kiesdeie;.• genoemd. Onder stemwaardentotaal wordt verstaan het totaal van de
stemwaarden van de geldige stembiljetten, welke zijn toegewezen aan
werkelijke kandidaten. Met werkelijke kandidaten wordt bedoeld de
kandidaten ten aanzien waarvan nog geen beslissing is genomen omtrent verkiezing of afwijzing.
c) (VERKIEZING) Indien tenminste Mn werkelijke kandidaat een stem·waardensom heeft verkregen, die tenminste gelijk is aan de kiesdeler: de werkelijke kandidaat, die de hoogste stemwaardesom heeft
verkregen is verkozen. Onder stemwaardensom wordt verstaan de
som van de stemwaarden van de geldige stembiljetten, die zijn toegewezen aan <l<ln enkelc werkelijke kandidaat. lndien meerdere werke-
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lijke kandidaten deze hoogste stemwaardensom hebben verkregen wordt
op de wijze als bepaald in lid "h" beslist wie van hen is verkozen.
De stemwaarden van de aan de verko?.en kandidaat toegewezen geldige stembiljetten worden verminderd op de wijze zoals bepaald in lid
"g". Elk van deze stembiljetten wordt vervolgens met de nieuwe stemwaarde toegewezen aan de daarop als eerstvolgende voorkeur aangegeven werkelijke kandidaat; geldige swmbiljetten waarop voor geen
werkelijke kandidaat meer een voorkeur is aangegeven zijn uitgeput
en worden verder genegeerd. Het bepalen van de uitslag wordt voortgezet op de wijze zoals bepaald in de !eden "b" en volgende.
(AFWIJZING) Indien geen werkelijke kandidaat een stemwaardesom
heeft verkregen, welke tenminste gelijk is aan de kiesdelers de werkelijke kandidaat, ·die de laagste stemwaardensom heeft verkregen,
is afgewezen. Indien meerdere werkelijke kandidaten deze laagste
stemwaardensom hebben verkregen wordt op de wijze als bedoeld in
lid "i" beslist wie van hen is afgewezen. Elk van de aan de afgewezen
kandidaat toegewezen geldige stembiljetten wordt vervolgens met ongewijzigde stemwaarde toegewezen ann de daarop als eerstvolgende
voorkeur aangegeven werkelijke kandidaat; geldige stembiljetten waarop voor geen werkelijke kandidaat meer een voorkeur is aangegeven
zijn uitgeput en worden verder genegeerd.
Het bepalen van de uitslag wordt voortgezet op de wijze als bepaald
in de !eden ''h" en volgende.
e) (VOL TOOliNG) Het bepalen van de uitslag is voltooid, zodra alle
plaatsen zijn vervnld.

BIAFRA

gironummer400
utrecht
BEPALINGEN
f) (GELDIGHEID) Een stembiljet is geldig als het is ingevnld overeenkomstig art. 1 b. lndien op een stembiljet een niet-kandidaat is aangegeven, wordt het geacht deze informatie niet te bevatten. Als een
kandidaat op Mn stembiljet meermalen is aangegeven, wordt daarvan
slechts de hoogste voorkeur in aanmerking genomen. lndien op een
stembiljet een voorkeur zodanig is aangegeven, dat twijfel ontstaat
ten aanzien van de daarmede door de betrokken kiesgerechtigden bedoelde kandidaat, worden deze voorkeur en alle daarop volgende
voorkeuren, voor zover aanwezig, van onwaarde geacht. In alle andere die afwijken van het in art. b bepaalde gevallen beslist de stemcommissie ten aanzien van de geldigheid.
g) (STEMWAARDEBEREKENING) Na het verkiezen van een kandidaat
worden de stemwaarden van de aan de verkozen kandidaat toegewezen
geldige stembiljetten verminderd door deze te vermenigvnldigen met
een breuk, waarvan de noemer wordt gevormd door de stemwaardensom van de verkozen kandidaat, en teller verkregen wordt door deze
stemwaardensom te verminderen met de kiesdeler. Het aldus verkregen getal is de nieuwe stemwaarde.
h) (GELIJKHEID BIJ VERKIEZING) Hebben tenminste twee werkelijke
kandidaten eenzelfde hoogste stemwaardensom verkregen, welke tenminste gelijk is aan de kiesdeler, dan is van hen verkozen de kandidaat die het hoogste aantal malen als eerste voorkeur is aangegeven.
Zijn tenminste twee dezer kandidaten eenzelfde hoogste aantal malen
als eerste voorkeur aangegeven, dan is van hen verkozen de kandidaat die het hoogste aantal malen als tweede voorkeur is aangegeven
op die geldige stembiljetten, waarop geen dezer kandidaten als hogere voorkeur is aangegeven. Zijn tenminste twee der laatstgenoemde
kandidaten eenzelfde hoogste aantal malen aldus als tweede voorkeur
aangegeven, dan wordt op overeenkomstige wijze het aantal derde
voorkeuren beschouwd; vervolgens zonodig het aantal vierde voorkeuren en zo vervolgens.
Kan op deze wijze niet worden vastgesteld welke kandidaat is verkozen, dan beslist het lot, welke van de na deze procedure daarvoor
nag in aanmerking komende kandidaten is verkozen.
i) (GELIJKHEID BIJ AFWIJZING) Hebben tenminste twee werkelijke
kandidaten eenzelfde laagste stemwaardensom verkregen, als bedoeld in lid "d", dan is van hen afgewezen de kandidaat die het geringste aantal malen als tweede voorkeur is aangegeven op die geldtge
stembiljetten, waarop geen dezer kandidaten als hogere voorkeur is
aangegeven.
Zijn tenminste twee der laatstgenoemde kandidaten eenzelfde geringate aantal malen aldus als tweede voorkeur aangegeven, dan wordt
op overeenkomstige wijze het aantal derde voorkeuren beschouwd;
vervolgens zonodig het aantal vierde voorkeuren en zo vervolgens.
Kan op deze wijze niet worden vastgesteld welke kandidaat is afge-
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wezen, dan beslist het lot, welke van de na deze procedure nog in
aanmerking komende kandidaten is afgewezen.
j) (NAUWKEURIGHEID) Het Hoofdbestuur bepaalt v66r iedere verkiezing de nauwkeurigheid, waarmee het berekenen van de stemwaarden
dient te geschieden.
k) (LOTING) Het Hoofdbestuur bepaalt v66r iedere verkiezing de wijze
waarop, indien nodig, het lot dient te worden gehanteerd.
Art. 3.
Indien de verkiezing het doen vervnllen van plaatsen op een kandidatenlij st betreft doet de stemcommissie de uitslag als volgt bepalen:
a) Ter bepaling van de kandidaat, die de eerste plants op de lijst zal
vervnllen vindt Art. 2 toepassing, waarbij het aantal te vervullen
plaatsen op Mn wordt gesteld.
b) Alle op de stembiljetten aangegeven voorkeuren voor de overeenkomstig het voorgaande lid als eerste op de lijst verkozene worden bij
toepassing van de !eden c t/m e van dit artikel genegeerd.
c) Vervolgens ter bepaling van de kandidaat, die de tweede plaats op de
lijst zal vervnllen, Art. 2 opnieuw van toepassing, waarbij het anntal te vervnllen plaatsen opnieuw op Mn wordt gesteld.
d) Vervolgens vindt ter bepaling van de kandidaat, die de derde plaats
op de lijst zal vervnllen, Art. 2 zolang toepassing, uitgaande van een
aantal te vervnllen plaatsen gelijk twee, totdat een kandidaat is verkozen, die niet alreeds een plaats op de lijst vervnlt.
e) Vervolgens vindt ter bepaling van de kandidaten, die de vierde en volgende plaatsen op de lij st zullen vervullen, het voorgaande lid overeenkomstige toepa_ssing, met dien verstande, dat het aantal te vervnllen plaatsen, waarvan wordt uitgegaan, telkens met (!(!n wordt vermeerderd."
AMENDEMENT II f 2 betreft Bijlage C
indiener: A. C. de Goederen c. s.

r '. {.
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Voorstel inzake Bijlage C: de tekst volgens de Congresdemocraat
vervangen door:
Alternatieve methode voor het verkiezen van personen ter vervnllen van
plaatsen op kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen.
Bijlage A is van toepassing, met dien verstande, dat het aldaar onder
Art. 3 bepaalde wordt gewijzitd in: "De bepaling van de lijstvolgorde
geschiedt door bij her haling de onder Art. 2 uiteengezette procedure
uit te voeren, waarbij het aantal te vervullen plaatsen op (!(!n is gesteld.
Na elke toepassing wordt de naam van de aldus gekozen verklaarde kandidaat op alle stembiljetten doorgehaald. Zo worden achtereenvolgens
de lijstaanvoerder, nummer 2, nummer 3, enz. aangewezen".
N. B. Dit voorstel voor Bijlage C dient uitsluitend om het HB-voorstel
redaktioneel in lijn te brengen met Bijlage A, zoals door mij voorgesteld. Voor een materieel alternatief ter zake wordt verwezen naar
mijn desbetreffend amendement.
AMENDEMENT II f 3 betreft Bijlage C
indiener: A. C. de Goederen c. s.
Alternatief voorstel voor Bijlage C (Materieel alternatief, uitgaande van
mijn redaktioneel voorstel voor Bijlage A (amendement II f 1):
Alternatieve methode voor het verkiezen van personen ter vervulling van
plaatsen op kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen. De
kandidaat, die de eerste plants op de lijst zal vervnllen, dient met meerderheid van stemmen daartoe te worden verkozen. Voor het bepalen van
de volgorde der overige kandidaten op de lijst is allereerst Bijlage A,
Art. 1 van toepassing. Vervolgens doet de stemcommissie de uitslag
als volgt bepalen: Aan op de stembiljetten als eerste voorkeur aangegeven kandidaten wordt een stemwaarde 1 toegekend; aan als tweede voorkeur aangegeven kandidaten een stemwaarde !: aan als derde voorkeur
aangegeven kandidaten een stemwaarde 1/3 en zo vervolgens.
De aan elke kandidaat aldus toegekende stemwaarden worden bijeengeteld. De kandidaat, die daarbij het hoogste stemwaardentotaal verwerft,
vervnlt de tweede plaa ts op de lij st; de kandidaa t, die daarbij het op Mn
na hoogste stemwaardentotaal verwerft, vervnlt de derde plaats op de
lijst; en zo vervolgens. Hebben twee of meer kandidaten hetzelfde stemwaardentotaal, dan beslist het lot ten aanzien van hun onderlinge volgorde op de lij st.

Toelichting
De ratio van een alternatieve methode voor de lijstvolgordebepaling valgens Bijlage A is de kans dat geen computer beschikbaar is voor het bepalen van de uitslag. In zo'n geval moet een betrekkelijk eenvoudig met
de hand uit te voeren methode ter beschikking staan. De thans door het
hoofdbestuur voorgestelde methode is echter nag dermate bewerkelijk en
tijdrovend, dat oak deze praktisch niet zonder computer zal kunnen
worden toegepast m derhalve niet aan het gestelde doe! beantwoordt.
Het door mij voorgestelde alternatief voldoet wei aan de gestelde eis en
is bovendien beter in overeenstemming met de doelstellingen - waarvoor
wordt verwezen naar het "Groene hoek" van de Arnhemse ALV, biz. 15,
laatste alinea, en biz . 16 - welke tot keuze van het systeem volgens
Bijlage A hebben geleid. Naar mijn mening is dit door mij thans voorgestelde alternatief het minst slechte van de door de desbetreffende werkgroep ter zake onderzochte systemen.
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AMENDEMENT II f 1

Artikel 26.

Indiener: Afd. Baarn - Soest.

Op zijn eigen verzoek of op verzoek van het Bestuur of de Congresleiding
zal het als kandidaat voorgedragen lid in de gelegenheid worden gesteld
een korte verklaring af te leggen. Desgewenst volgt hie rna discussie
over de kandidaat.

Art. 92 - 1 ware als volgt te wijzigen:
De gcldmiddclen van de afdeling bestaan uit:
1. afdracht van 30':L van de opgebrachte contributiegeldcn door de penningmeester van het hoofdbestuur
2 cnz. cnz. conform huish. reglcment.
Toclichting
Momenteel wordt van de door de !eden opgebrachte contributie 20% geretourneerd aan de afdelingen. Hoewel wij beseffen dat de landelijke organisatie vee! geld kost menen wij dat overwogen kan worden de afdelingen
een hager percentage van de contributie te doen toekomen. Immers het
geld da t we nu kunnen besteden is meestal juist voldoende voor de lopende
uitgaven. Willen de afdelingen hun 1edenbestand opvoeren door het beleggen van openbare vergaderingen en andere activiteiten waarvoor uitgaven
gedaan moe ten worden, dan wordt dit belemmerd door geldgebrek. Niet
altijd kan een collecte gehouden worden, niet steeds kan een aanslag op
de portemonn~e van de !eden gedaan worden. Wij komen bovendien volgend jaar voor 2 verkiezingen te staan die geld zullen gaan kosten, vooral
ook door plaatselijke activiteiten. Omdat het principe opgaat hoe meer
(plaa tselijke) bekendheid, hoe meer !eden, geven wij u in overweging de
afdracht te verhogen. De naderende verkiezingsactiviteit zal bovendien
waarschijnlijk een ledenaanwas ten gevolge hebben, zodat de landelijke
kas geen nadeel zal ondervinden van de gewijzigde financiele regeling.

Congresreglement
december 1966 (uittreksei)
Artikel 18
1. De Congresleiding maakt uiterlijk bij de opening van het Congres een
door het Bestuur opgestelde lijst bekend, vermeldende de namen en
de rangorde van de kandidaten voor de aanstaande verkiezing van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
2. De algemene vergadering van het Congres beslist over wijzigingen in
deze lijst met inachtneming van de volgende artikelen.

Artikel 19.
Uiterlijk tot 's morgens 10 uur op de tweede congresdag kunnen bij de
secretaris van het Bestuur schriftelijk de volgende voorstellen tot
wijziging worden ingediend:
a. voorstellen om een met name genoemde nieuwe kandidaat aan de
lijst toe te voegen;
b. voorstellen om een kandidaat, die op d<> lijst voorkomt, daarvan
af te voeren.
Artikel 20.
1. Een voorstel tot toevoeging dient tevens aan te geven dat deze toevoeging gewenst wordt:
binnen de nummers een tot en met zes der rangorde, in welk geval
het voorstel ondertekend moet zijn door tenminste dertig !eden; of
binnen de nummers zeven tot en met vijftien der rangorde, in welk
geval hct voorstel ondertekend moet zijn door tenminste twintig !eden; of binnen de nummers zestien tot en met dertig der rangorde,
in welk geval het voorstel ondertekend moet zijn door tenminste tien
!eden.

2. Vermelding van een bepaald rangnummer zal door het Bestuur worden
uitgelegd als voorkeur voor de nummergroep, waartoe dit cijfer behoort. Ontbreekt een opgave van nummergroep of rangnummer, is
zij onduidelijk of is het aantal handtekeningen niet in overeenstemming met de opgegeven nummergroep, dan wordt voorkeur aangenomen voor de nummergroep, waarmede het aantal onder het voorstel geplaatste handtekeningen correspondeert.
Artikel 23.
Bestuursleden, die op de kandidatenlijst voorkomen, nemen niet dee!
aan de bestuursactiviteiten betrekking hebbend op het beoordelen van
door de algemene vergadering voorgestelde kandidaten.
Artikel 24.
De Congresleiding bepaalt in over leg met het Bestuur de volgorde, waarin de binnengekomen wijzigingsvoorstellen worden behandeld en in stemming gebracht.
Artikel 25.
1. llet Bestuur is bevoegd !eden, die als kandidaat zijn voorgedragen,
uit te nodigen haar de aanvullende gegevens te verschaffen, die zij
dienstig acht, bijvoorbeeld betreffende levensloop, werkkring en ervaring.
2. Het Bestuur is gerechtigd op grond van de door de kandidaat zowel
schriftelijk als mondeling verstrekte gegevens de betrokken kandidaat te verzoeken zich als zodanig terug te trekken.
3. Doet de kandidaat dit niet, dan is hij verplicht tegenover de algemene
vergadering omtrent door het Bestuur wenselijk geachte onderwerpen
een verklaring af te leggen.

Artikel 28.
Het Bestuur kan, indien het dit wenst, v66r de stemming over elk wijzigingsvoorstel een advies aan het congres uitbrengen.
Artikel 29.
1. De Congresleiding brengt elk wijzigingsvoorstel terstond na de behandeling afzonderlijk in stemming.
2. Indien het Bestuur heeft geadviseerd een kandidaat, die voor de nummergroep een tot en met zes is voorgesteld, in plaats daarvan voor
de nummergroep zeven tot en met vijftien in aanmerking te Iaten
komen, zal de Congresleiding - na dit advies aan de algemene vergadering te hebben medegedeeld - doen stemmen conform het advies
van het Bestuur.
3. Indien het Bestuur heeft geadviseerd een kandidaat, die voor de nummergroep zeven tot en met vijftien is voorgesteld, in plaats daarvan
voor de nummergroep zestien tot en met dertig in aanmerking te Iaten
komen, zal de Congresleiding, na dit advies aan de algemene vergadering te hebben medegedeeld, doen stemmen conform het advies
van het Bestuur.
4. Indien echter eeri kandidaat in de sub 2 en 3 genoemde gevallen met
een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen wordt gekozen, zal hij nietemin geacht worden gekozen te
zijn in de nummergroep waarvoor hij oorspronkelijk was voorgesteld.

Artikel 30.
1. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd om op in de lijst opengevallen
plaatsen nieuwe kandidaten op te nemen en om de volgorde der kandidaten zonodig te wijzigen, met dien verstande, dat het Bestuur de verplichting heeft om door de algemene vergadering toegevoegde kandidaten in elk geval te plaatsen in de nummergroep, waarin zij zijn gekozen en om afgevoerde kandidaten niet te herplaatsen.
2. Indien het aantal door de algemene vergadering in een bepaalde groep
toegevoegde kandidaten het daarin beschikbare aantal plaatsen overtreft, beslist het Bestuur wie der verkozenen in deze groep afvalt,
en plaatst hem in de aangrenzende groep met hogere nummers: hij
geldt als daarin door de algemene vergadering verkozen.
3. Het Bestuur is bevoegd om in de onderscheidene kieskringen een verschillende lijsttrekker vast te stellen. De overige kandidaten zullen
zoveel mogelijk in het gehele land in dezelfde volgorde worden geplaatst.

Artikel 31.
Na afloop van de afzonderlijke stemmingen presenteert de Congresleiding
aan de algemene vergadering van het Congres een kandidatenlijst van zo
mogelijk dertig personen, zoals die is vastgesteld en bekrachtigd door
het Bestuur, met inachtneming van de beslissingen van het Congres, en
vraagt op deze lijst in zijn geheel een vertrouwensvotum.

Motie
Ingediend door D. Bark
Ananasstraat 49
Den Haag

en

C. van der Kaaden-Boogert
Nicolai'straa t 3
Den Haag

te behandelen op de algemene ledenvergadering van D'66, 13 december
1969 te Amsterdam.
De algemene ledenvergadering van D'66 in vergadering bijeen op 13
december 1969 te Amsterdam, overwegende:
1. da t van artikel 28-1 van het huishoudelijk reglement luidende "het
hoofdbestuur wordt gekozen voor een periode van twee jaar" terwille
van de zo gewenste continuiteit in het hoofdbestuur aileen bij hoge
uitzondering behoort te worden afgeweken;

2. da t het hoofdbestuur ingevolge het besluit van de algemene ledenvergadering te Helmond een politieke taak heeft;
3. dat in de komende twee jaar een drietal verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen zullen p!aats vinden, zodat deze politieke taak
een extra accent zal krijgen;
4. dat het hoofdbestuur ongcacht de vastgestelde procedures direct of indirect ecn bclangrijke rol zal• moe ten spelen bij het zoeken van geschikte kandidaten voor de tweede kamer en het opstellen van het advies over de volgorde van de kandidatenlijst;
gezicn de omstandighcid dat, na de leden van de tweede kamerfractie,
vanwege hun functie vrijwel aileen de leden van het hoofdbestuur geacht
kunnen worden bij de !eden van D'66 algemeen bij name bekend te zijn;
acht het in principe ongewenst dat de op 13 december 1969 te kiezen
hoofdbestuursleden kandidaat zullen zijn bij de eerstvolgende tweede
kamer verkiezingen en nodigt aile kandidaten voor het hoofdbestuur
uit zich v66r de verkiezing van het hoofdbestuur ten overstaan van de
algemene ledenvergadering uit te spreken over hun opvattingen ten
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aanzien van het zich kandidaat stollen voor de tweede kamer door
hoofdbestuursleden die nog niet hun zittingsperiode van twee jaar hebben volbracht, alsmede - voor zover het de eerstvolgende tweede
kamer verkiezingen betreft - over hiln voornemens ter zake.

H oofdbestuursverkiezing

•" H. van Holten - Oosteinde 32a - Zevenaar - 08360-3673
36 jaar. Opleiding: Gymn. A; doctoraal Ned. Recht. Beroep: Hfd.Afd.
V,Arbeidsvoorwaarden Kon. Zout Organon. Lid sinds jan. 1967.: Lid
NVSH, A VRO; ex-voorz. werkgr. sociale verz.; voorzitter afd. De
Liemers, voorz. regio Gelderland. Voorgesteld door Hoofdbestuur voor
regiowerk Gelder land.
F. A. Hijmans - Julianaplantsoen 146 - Diemen - 020-920742
30 jaar. Beroep: Verkoopleider. Lid sinds oktober 1966. Div.: Lid
VPRO; Lid Hoofdbestuur D'66 1966-1968; lid Comm. '70, bestuurslid afd.
Diemen. Voorgesteld door zichzelf voor regiowerk Noord-Holland en/of
Coi:irdinatie raads- en statenfracties.

'

Voorstellen van het hoofdbestuur ter uitvoering van de art. 23-29 en bijlage A HR.

A. J. Kalthoff - Vrijheidstraat 21 - Oosterhout N. B. - 01620-4521
38 jaar. Opleiding: Gymn. A, doctoraal Ned. Recht. Beroep: Sub st. Officier van justitie. Lid sinds 1966. Div.: hoofdbestuurslid Kath. Reclasseringsvereniging; lid werkgr. justitie cie. Vrijheidsrechten. Voorgesteld door Hoofdbestuur voor regiowerk N.-Brabant.

1. Het aantal HB-Ieden bedraagt 21.
2. De volgende 12 HB-leden treden af en stellen zich niet herkiesbaar:

Van Ardenne
Sluis
De Jong
Stappershoef
Litsenburg
Stokvis
Van Praag
Vuyck
· S. Schuyer
Warnaar
Schwarz
Zeevalking
3. De volgende 2 HB-leden treden periodiek af en stellen zich herkiesbaar:
Beekmans
Nagtegaal
4. De volgende 6 HB-leden blijven aan:
Blik
J ongedijk
Dijsselbloem
De Neree tot Babberich
Fetter
Mevr. H. Smits van Waesberghe
5. Voor ieder van de 4 posten die in functie gekozen moeten worden werd
slechts een candidaat gesteld.
Dit zijn:

J.A. P.M. Beekmans H. Jongedijk
J.A. Nagtegaal
H. H. A. Dljsselbloem-

voorzitter
yice-voorzitter
secretaris
penningmeester

Hierover zal met de votometer worden gestemd. Als een of meer van
deze candidaten de meerderheid niet haalt, dan zal het nieuwe hoofdbestuur uit zijn midden die functionaris(sen) aanwijzen.
6. Er zijn dus, afhankelijk van de uitslag punt 5, nog 13, 14 of 15 vacatures.
7. Vanaf 13. 00 is er gelegenheid tot kennismaken met de candidaathoofdbestuursleden. Gedurende die tijd worden de stemformulieren
ingevuld, waarbij de onder p•mt 5. gekozen candidaten niet meer meedoen.
8. Hieronder treft U de (verkorte) gegevens aan die door de candidaten
zijn verstrekt. De originele stukken van de candidaten liggen ter inzage.

Candidaten voor het hoofdbestuur
N.Apeldoorn- ds.A. C. van Raalteweg 10- Wanneperveen- 05228-386
35 jaar. Opleiding: Mulo, 2 jr. kweekschool. Functies: gemeente-ontvanger/ambt. burg. stand. Lid sinds 1969. Div.: Lid lnst. v. bestuurswetenschappen, ex-lid P. v. d. A. (1963-1965). Voorgesteld door zichzelf
voor regiowerk Overij.tel.
'\

H. van Beekbuizen - Herengracht 314 - Amsterdam - 020-230726
44 jaar. Opleiding: lyceum, rechtenstudle. Beroep advocaat. Lid sinds
oktober 1966. Div.: Lid VPRO/Pro juvcntute, Vereniging Rembrandt,
Amstelodamum; lid juridische werkgroep; lid hoofdbestuur D'66 1966
t/m 1968 als penningmeester/secretarls. Voorgesteld door afd. Amsterdam + Hoofdbestuur voor lid D. B.
J. A. P.M. Beekmans- Beatrixlaan 4- Melissant- 01877-698
42 jaar. Opleiding: HBS, geneeskundige studie + specialisatie, studeerde
Egyptologie. Beroep: Keel- neus- en oorarts. Lid sinds 1966. Div.:Lid
Foundation ebypyolorique "Reine Elisabeth"; Egypt exploration fund;
European Rhinologic Society; cult. commissie Melissant; lid hoofdbestuur
D'66 sinds eind 1967 als penningmeester/voorzitter. Voorgesteld door
hoofdbestuur voor voorzitterschap.
A. Dirks- Troelstralaan 49- Heemstede- 023-281674
52 jaar. Opleiding: HBS A, cursussen NIVE. Beroep adj. dir. groothandelsonderneming. Lid sinds oktober 1966. Div. Lid/voorz.pl. schoolraad (1959-1965); mede-oprichter afd. Haarlem; lid regl. commissie;
werkgr. gem. pol. Heemstede. Voorgesteld door zichzelf.
H. H. M. Groen - Churchillfla t 95 - Ui thoorn
25 jaar. Opleiding: 4 jaar Gymnasium; div. avondcursussen (midd.
handelsavondschool, HBI opl. Inst. voor Sociale Wetensch. ); thans studerende voor MO Economie. Beroep: afd. chef. Lid sinds 1966. Div.:
lid wergr. Democr. Arbeidsverhoudingen; bestuurslid afd. Uithoorn.
Voorgesteld door zichzelf voor coi:irdinatie werkgroepen.

, Mej. S.A. Hagenbeek- Nyl:tndsdijk 11!1- Leeuwarden- 05100-34152
31 jaar. Opleiding: Gymn. A; Acad. studie Amsterdam. Beroep: lerares
Frans. Lid sinds 1967. Div.: Lid VPRO, NVSH; Gemeent. werkgr.
Leeuwarden. Voorgesteld door Hoofdbcstuur + regio Friesland voor
regiowerk Friesland.
,
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evr. A. W. Klinkert-Blokbuis - Koni'nenber erwe 2- Hattem5206-2234
64 jaar. Opleiding: MMS, verpleegstersopleiding. Beroep: geen. Lid
sinds 1967. Div. : voorz. delegatie die medewerkt aan totstandkoming
pensioenvoorziening nabestaanden van artsen. Voor 1940 liberale partij,
na de oorlog PvdA tot 1965. Voorgesteld door zichzelf voor gezondheidsz org/gezinszorg/woningbouw.
D. v. d. Klugt- Burg. Zaneveldstraat 196- Maassluis- 01899-7694
29 jaar. Opleiding_: MULO, diploma MBA, bezig met examen SPD. Beroep: boekbouder. Lid sinds 1969. Div.: doende met oprichting Westlandse Automobil Ver. ; zich aangemeld voor werkgr. Soc. Econ. zaken.
Voorgesteld door zichzelf voor regiowerk Zuid Holland .

• F. C. M. van Leeuwen- Alkenoord 147- Capelle a/d IJssel- 010-302415
25 jaar. Opleiding: 4 jaar HBS-B, HTS Scheepsbouwkunde, cursus
Comm. /Bedrijfseconomie. Beroep: Stafafdeling Seer. Jurische Zaken
van een Holding. Lid sinds jan. 1967. Div.: lid. Inst. voor Scheepvaart
en Scheepsbouw, VPRO. Lid landelijke werkgr. Scheepvaart en Zeehavens, Lid Prov. werkgr. Zuid Holland. Voorgesteld door regio-bestuur Zuid-Holland voor lid. D. B.
A. J. Meerburg- woonboot "Askeladd" t/o Merwedekade 149 - Utrecht030-886597
30 jaar. Opleiding: HBS-B; natuurkundig Ir. Delft. Beroep: wetensch.
ambt. KNML Lid sinds 1967. Div. : deelgenomen aan Antarctische expeditie 1966; plv. vert. Ver. v. Wetensch. Ambtenaren. lid NVSH,
VPRO, Genootsch. Internationale Zaken. Seer. Regio Utrecht/t• Gooi.
Voorgesteld door Hoofdbestuur voor regiowerk Utrecht.
Ch. Mertens - Egelantiersstraat 2 " - Amsterdam - 020-227351
30 jaar. Opleiding: Gymn. B; Univers. studie Geneeskunde en Wiskunde.
Beroep: Medewerker Bur. Onderw. Research en Studiestatistiek Rijksuniv. Utrecht. Lid sinds nov. 1966. Div.: Lid Land. Comm. Hoger+
Wetensch. Onderwijs, lid comm. Buitenland, bestuurslid afd. Amsterdam. Voorgesteld door afd. Amsterdam voor regiowerk Noord-Holland
of coi:irdinatie werkgroepen.
• J. H. Moerkerk - Hartenstraat 32 - Amsterdam - 020-226098
ll \29 jaar. Opleiding: Lyceum, bijna afgeronde acad. studie PoL Wetensch.
i 1(Volkenrecht/Lucht- en Zeerecht). Beroep: studerend + assistent Inst.
-1 voor Wetensch. der Politiek Univers. v. Amsterdam. Lid sinds oktober
1966. Div.: Lid Nederl. kring voor Wetensch. der Politiek. Lid werkgr.
Defensie, Buitenkand (Oost-West Comm. ), Lid progr. Comm. voorber; .comm. ID'ee Amsterdam. Ex-voorzitter afd. Amsterdam; ex-lid
PvdA, ex-lid PAK. Voorgesteld door Hoofdbestuur en afd. Amsterdam
voor coi:irdiantie werkgroepen in D. B.
J. R. Nagtegaal - Leeuweriklaan 8 - Rotterdam - 010-184670
38 jaar. Opleiding: Gymn., Rechtenstudie. Beroep: advocaat, candidaatnotaris. Lid sinds 1966. Div.: Seer. Sticht. v. Jeugdpsychiatrie, medewerker Hervormde Zeemansraad Rotterdam. Ex-lid reglementencommissie, ex-voorzitter afd. Rotterdam, sinds 1967 lid Hoofdbestuur, o.
m. als secretaris D. B. Voorgesteld door Hoofdbestuur voor secretaris.
A. Palte - Pres. Kennedvstraat 8 - Amby (bij Maastricht) - 04400-22313
32 jaar. Opleiding: MULO, HTS. Beroep: Beton- en Metaalconstructeur.
Lid sinds 1966. Div.: Voorz. afd. Maastricht. Voorgeste~d doqr zichzelf
voor regiowerk Limburg of coi:irdinatie werkgroepen.
14. Vl-'P. C. Porre - Paauwenbur we 107- Vlissin en- 01184-6465
jaar. Opleiding Gymn. B., doctoraal Ned. Recht. Beroep: Chef Bur.
ruimtelijke ordening ter prov. griffie van Zeeland. Lid sinds april 1967.
Div.: Lid NVSH, vereniging voor Administratief recht. Voorz. /seer.
werkgr. Gemeentepol. Vlissingen. Voorgesteld door Hoofdbestuur voor
regiowerk Zeeland.
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C. M. M.A. van der PijU - Lorentzweg 45 - Lekkerkerk - 01805-712
28 jaar. Opleiding: HBS A, studie bij het NIVA, studie voor belastingconsulent. Beroep: ass. -accountant/belastingconsulent. Lid sinds sept.
1968. Div.: Lid NVSH, Ver. Openb. Onderwijs in Ned., Ver. Veilig
Verkeer, Ned. Fed. v. Belastingcons. , Lid werkgr. gemeentepol. Lekkerkerk; comm. voorber. candidaatsst. regio Z-Holland. Voorgesteld door
regiobestuur Z-Holland voor regiowerk Z-Holland.
W. H. Schouten- Schrijverspark 61 - Veenendaal
23 jaar. Opleiding: Kweekschool. Beroep: producer, reporter. Lid sinds
1967. Div.: Lid secretaris beroepscommissie Rijksstudietoelagen, Landelijke werkgroep onderwijs, ad-hoc cie gesprekken aan de basis, lid bestuur afd. Veenendaal. Voorgesteld door zichzelf voor coi:irdinatie werkgroepen.

Mej. G. Swart- Faustdreef 481 - Utrecht- 030-717926
32 jaar. Opleiding: Sociologie in Leiden en Groningen in 1963 doctoraal.
Beroep: Sociologe Lid sinds begin 1969. Div.: Lid VPRO. Landelijke
werkgroep C. R. M. en Bes1uurlijke herindeling. Voorgesteld door afd.
Uirecht voor Lid H. B. indien mogelijk geen regiowerk.
L. F. Timp- Torenlaan 7- Blaricum
48 jaar. Opleiding: U. L. 0., Academie voor Beeldende Kunst. Beroep:
T.V. regisseur. Voorgesteld door Hoofdbes1uur voor Publiciteit.
G. van Wijk- van Slichtenhorstsiraat 61 - Nijmegen- 04763-239
32 jaar. Opleiding: Rechtens1udie. Beroep: Journalist. Div.: voorzitter
afd. Nijmegen. Voorgesteld door zichzelf voor regiowerk of secretariaatswerkzaamheden.

Moties van politieke aard
/

Motie

No.,.(. Ingediend door W. Bohle en 5 anderen, afd. Enschede.

De Algemene Ledenvergadering van D'66, bijeen te Amsterdam op 13
dece_mber 1969, van mening:

•-ii4"' ·· 'J· dat het terwille van de duidelijkheid tegenover de kiezer en de overige
.:., ·'
politieke partijen,
·1.) /)!-:~en in verband met de mogelijke ontwikkelingen rand de herstructurering
1 -~ het partijstelsel, speciaal in 1970,
-:·' f'1gewenst is dat in het voorjaar van 1970 het standpunt van D'66 t. a. v.
v~lt"' minimumeisen en partijpolitieke situatie op een niet mis te verstane
wijze wordt vastgesteld,
A

besluit:
het congres, als bedoeld in resolutie 2. -3 van het congr.cs in Leiden
(1968), te doen plaatsvinden in het voorjaar van 1970, en draagt het
hoofdbestuur op, om passende maatregelen te nemen opdat de discussie
in de afdelingen over deze problematiek zo snel mogelijk op een constructieve wijze wordt geopend en gestimuleerd.
Motie No. 2. lngediend door A. K. v. d. Burg, L.A. van Montfoort en 16
anderen, afd. Den Haag
De A. L. V., gelet op de besluiten van de A. L. V. 'sin Helmond 1967 en
, I Leiden 1968 ten aanzien van het verlenen van medewerking aan de vorming
~~van een kabinet, van oordeel dat het opstellen van een aanvaardbaar mini'{) mumprogramma een moeilijke en tijdrovende bezigheid is, waaraan zo(
veel mogelijk leden en aanhangers van de partij hun krachten moeten geven,
nodigt het hoofdbestuur uit op korte termijn stappen te ondernemen.
1..."' -om het overleg in zo breed mogelijke kring op gang te brengen,
j
-en om maatregelen te treffen dat in het geval van een kabinetscrisis onmiddellijk een concept-minimumprogramma aan de !eden kan worden
li}; J{ voorgelegd.

"'<-

; I

\'

~,(.

1 e.v-~e

(

No. 3/.Ingediend door A. J. Krom en 7 anderen, werkgroep Voor7
..r
burg.

J

Het congres van D'66 enz.
Geeft als haar mening te kennen, dat D'66 v66r mei 1970 op een congres
de minimum-voorwaarden wenst vast te stellen voor deelname van de
partij aan een regering.
Draagt het noofdbestuur op de totstandkoming van dit minimumprogramma
te bevorderen.
Motie No. A<Ingediend door R. Rijnhout, aangenomen op ledenvergadering Apeldoorn.
De A. L. V. bijeen op 13 december, draagt het hoofdbestuur op ten eerste: een minimumprogram samen te stellen dat als voorwaarde geldt
voor regeringsdeelname bij mogelijke vervroegde verkiezingen voor de
Tweede Kamer.
Ten tweede: er voor zorg te dragen dat het minimumprogram behandeld
wordt op het D'66 congres in april 1970.
Motie No. 5. Ingediend door A. J. Krom en 7 anderen, werkgroep Voorburg.

/)

J

.<., ......._
·~
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Het congres van D' 66 enz.
Overwegende, dat bij de komende verkiezingen de premier opnieuw zal
worden benoemd.
Overwegende, het belang dat D'66 hecht aan het verkiezen van een
premier en de daarmee te scheppen onafhankelijkheid van de StatenGeneraal tegenover de regering. Geeft als haar mening te kennen dat
D'66 op een congres v66r mei 1970 zich uitspreekt over de volgende
stelling:
Dat D'66 al.J.eerr aan de komende regeringsformatie zal kunnen deelnemen
als het gaat om een regering die niet Ianger aanblijft dan nodig is om de
verkiezing van een premier mogelijk te maken.

~otie No.

l

6. Ingediend door L.A. van Montfoort·en 20 anderen, afd. Den Hi

De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Democraten '66,
bijeen op 13 december 1969 te Amsterdam, gelet op de besluiten van de
Algemene Ledenvergadering gehouden te Leiden, september 1968, ten
aanzien van het verlenen van medewerking aan de vorming van een
kabinet; gezien de staatsrechtelijke opvatting van de partij D'66 welke 'L
naast directe invloed van de burgers op de regeringsvorming wederzijdse
onafhankelijkheid van regering en parlement verlangt:
overwegende, dat de praktijk van de kabinetsformaties in de. laatste
jaren niet verenigbaar is met het vereiste van wederzijdse onafhankelijkheid tussen regering en parlement;
nodigt het Hoofdbestuur uit te onderzoeken welke vorm een kabinetsformatie, binnen de grenzen van het huidige staatsrechtelijke bestel, dient
te hebben, teneinde zonodig te voldoen aan de eerdervermelde eis van
onafhankelijkheid, dat D'66 tot een dergelijke kabinetsformatie zijn medewerking zal kunnen verlenen;U'l.\..4-'": 1<..,.,./~..J
draagt het Hoofdbestuur oPI(ie re'sultateii ·van dit onderzoek ~ op
het volgende Congres aan -de !eden voor te leggen, en gaat over tot de
orde van de vergadering.
Motie No. 7. Ingediend door H. B. Th. Schot en 9 anderen, afd. Leidschendam.
~.{e,jt.t:_

i-tt.

Betreffende de positie van D'66 afgevaardigden in vertegenwoordigende
lichamen.
Het ledencongres van Democraten '66
overwegende dat een openbare uitspraak over de positie van afgevaardigden van D'66 in vertegenwoordigende lichamen de duidelijkheid in de Nederlandse politiek bevordert;
spreekt als zijn mening uit dat partijleden, die voor D'66 in een vertegenwoordigend lichaam zijn gekozen, zich bij het uitvoeren van hun
tank moeten laten leiden door de verwachtingen die de kiezers daarover
koesteren, en in het bijzonder zullen steunen op het partijprogramma
van D'66 zoals dat ten tijde van de verkiezingen luidde en op het verkiezingsprogramma waarop zij zijn gekozen;
spreekt bovendien als zijn mening uit dat deze volksvertegenwoordigers
nauw contact moeten onderhouden met hun kiezers en met de plaatselijke, regionale en landelijke organen van D' 66 teneinde op de hoogte te
blijven van de daar heersende inzichten, zonder dat zij nochthans_.ge,
}:J9'!Q~'l k!\!l!lllll~n geacht..Jl~..E.l!..!':un ~e_:.:&~!n.~ __t;?t stand gekomen
besluiten of uitsprnken;
-draagt de landelijke werkgroep staatsrecht op een regeling te ontwerpen
betreffende de rechtspositie van de politieke partijen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie No. 8. Ingediend door dr J. W. Copius Peereboom en 5 anderen,
werkgroep Bevolkingspolitiek.
De ALV,
- Gezien de bijzonder zorgwekkende situatie bij de landelijke werkgroepen, waar door onvoldoende colirdinatie en samenwerking eerder
fragmentarische deelproblemen worden behandeld, dan dat men in de 1
huidige organisatie kan komen tot een aanzet voor een meer samen- 1.1
hangende maatschappijvisie (als genoemd in de inleiding op de Leidse 1
resoluties).
,;
- Gezien het feit dat vele hoofdstukken en onderdelen van het landelijk I;
programma na drie jaar enigszins of geheel verouderd zijn en voor t:'
de a. s. verkiezingen nodig herzien en met elkaar in overeenstemming )
gebracht moeten worden
"
- draagt aan het H. B. op in 1970 te komen tot een andere en meer doelmatige tankomschrijving, indeling en organisatie van de landelijke
werkgroepen, waarbij aan deze groepen -onder voorwaarde van colirdinatie en samenwerking- ook grotere bevoegdheden kunnen worden gegeven.
- draagt aan het H. B. op uit zijn midden een lid te benoemen, die zich
diepgaand met deze problematiek zal bezighouden, onder vrijstelling
van andere taken, de nodige (voorlopige) regelingen te dien aangaande
zal treffen en in de volgende ledenvergadering hierover zal rapporteren.

Motie No. 9. Ingediend door de vergadering van voorzitters van werkgroepen, gehouden te Utrecht op 22 november 1969, en aldaar unaniem aangenomen.
De algemene ledenvergadering van D'66 bijeen op 13 december 1969,
van mening
dat in de loop van het jaar 1970 een concreet beleidsplan tot stand be- 1~
hoort te komen, waarin in integraal verband de doeleinden en
lP
prioriteiten worden gepresenteerd, waarop D'66 haar beleid zal
richten;
dat hiertoe een doelgerichte colirdinatie van de werkzaamheden van de
politieke werkgroepen tot stand dient te komen;
draagt het hoofbestuur op

'{t
"r

1)
2)

3)

4 \

te bevorderen dat de werkzaamheden van de werkgroepen met voorrang worden gericht op verwezenlijking van deze centrale doelstelling;
een centrale werkgroep op te richten, welke onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur belast wordt met de taak aile colirdinerende en inspirerende activiteiten te ontplooien welke voor de tot standkoming van genoemd beleidsplan noodzakelijk zijn;
een efficiente procedure te ontwikkelen, volgens welke het tot stand
gekomen antwerp op democratische wijze binnen aile geledingen van
de partij wordt behandeld, alvorens het zal worden voorgelegd aan
een algemene ledenvergadering in 1970.
,

~

;(M. t.

lf./1.-v "-'" tL...._ U. f.-e. V'fn1'.
k... U- ~f\
~' ~t"&".._~s.;-~ ~dj

').., ~· ·J.A.£-J/,
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Rapport van de
Programmawijzigingen
rapportagecommissie betreffende Hoofdstuk 11. Verkeer en Vervoer
H . B.- beleid inzake secretariaat
De volgende punten zijn aanvaard op 31-5'-69, amendementen zijn - voor
zover aangenomen- in de tekst verwerkt (4 pagina's)

1. Op verzoek van de heren J. H. Blokdijk, D. van Huiden, A. F. Lorier
en J. Spanjer, leden van D'66 heeft de rapportagecommissie een onderzoek naar het beleid van het hb cq db inzake het secretariaat.

2. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd door een of meer leden van de rapportagecommis~ie met:
de heer M.A. Hekker, Mej. B. Hoeffnagel, Mevr. J. A. Spook-Knuttel,
Mevr. P.M. Visser- Engelgeer, alsmede met de !eden van het db,
Dijsselbloem,, Jongedijk, Nagtegaal, Van Praag en Zeevalking en het
lid van het hb, Blik.
3. Uit deze gesprekken is het volgende naarvoren gekomen:
a. In de eerste maanden van het bestaan van D'66 is het secretariaat
zoals dat in de prenatale fase van D'66 was waargenomen, voortgezet. Met de uitbreiding der werkzaamheden werd het nodig meer
mensen te werk te stellen. Per 1 mel 1967 werd een eigen secretariaatspand betrokken, waarmee uiterlijk een volwassen partijsecretariaat was ontstaan.
b. De organisatie van het D'66 secretariaat had echter geen gelijke
tred gehouden met de onder a. vermelde fysieke groei. Tot mel
'67 werden de taken, bevoegheden en onderlinge verhoudingen al
al improviserend geregeld. Bij de overgang naar het eigen pand
werd een embryonate structuur voor het secretariaat opgezet.
Taken en bevoegdheden alsmede de onderlinge verhoudingen, zowel
binnen het secretariaat als tussen hb cq db en secretariaat werden
niet grondig geregeld, maar globaal aangegeven. Bovendien werd
verzuimd aile betrokkenen goed in te lichten over de gemaakte afspraken.
Voorlopig draaide het secretariaat echter naar omstandigheden
redelijk goed dank zij de goede persoonlijke verhoudingen.
c. De persoonlijke verhoudingen binnen het s~cretariaat verslechterden echter geleidelijk aan, wat de werking van het secretariaat
geenszins ten goede kwam. Het beleid van het hb cq db in deze
periode, medio '67 begin '68 werd gekenmerkt door weinig doortastend optreden. De gebrekkige organisatorische structuur van het
secretariaat, de niet of slecht geregelde verhouding tussen secretariaat en hb cq db en gebrek aan kennis omtrent hetgeen er aangaande deze organisatorische structuur was afgesproken, lieten hiervoor de ruimte.
d. Begin 1968 bleek de situatie onhoudbaar en werd door hb cq db het
besluit genomen een van de betrokkenen te ontstaan. Een harde
maar noodzakelijk geworden maatregel die helaas zonder de vereiste tact ten uitvoer werd gelegd. Buiten het bestuur ontstond verzet met als resultaat dat het hb cq db onder de druk bezweek en
zijn ontslagbesluit introk. De oude situatie werd hersteld, zij het
ook met sterk verslechterde persoonlijke verhoudingen.
e. Eind 1968 bleek de situatie wedcrom onhoudbaar. Het huidige hb
cq db dat toen in functie kwam besloot tot een drastische reorganisatie van het secretariaat. Naast een gedeeltelijke automatisering
van de administratie werd besloten het voltallige personeel te ontstaan. De moeilijkheden welke uit dit besluit voortkwamen zijn inmiddels opgelost. Terwille van de continuiteit werd een van de ontslagenen op korte termijn weer In dienst genomen. Vervolgens werd
een chef de bureau op proef aangesteld. Dit laatste heeft niet de
resultaten kunnen opleveren die men zich had voorgesteld.
Op dit ogenblik kan geconstateerd worden dat het secretariaat naar
behoren functioneert.
4. De rapportagecommissie betreurt het dat het hb cq db niet aan haar
verzoek heeft voldaan om in augustus 1969 schriftelijk verantwoording
af te leggen tegenover de leden cq de afdelingen van D'66 over haar beleid t. a. v. het secretariaat.
de rapportagecommissie
M. P. Polhuis (voorzitter)
C. Th. 0. Mulie (secretaris)

11.1 Personenverkeer
Een steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevolking leeft in een
stedelijke omgeving. Dit maakt het noodzakelijk dat de ontwikkeling van
de verkeers- en vervoersvoorzieningen in en om de steden minstens gelijke tred houdt met die daar buiten. Thans is dat niet het geval, zodat
prioriteit moet worden toegekend aan het inhalen van de achterstand, in
het bijzonder in de grote agglomeraties.
Ondanks de grote waarde, die de auto in het zakelijke als in het sociale
en recreatieve vlak heeft, moet men zich bewust zijn van de nadelen van
een toenemend autogebruik voor de gemeenschap. Bij het afwegen van de
in aanmerking komende belangen zullen beperkingen van dit gebruik op
den duur onvermijdelijk zijn. Het tekort dat dan ontstaat, moet worden
opgevangen met openbaar vervoer van hoge kwaliteit.
11. 11 Het niveau en de aard van de verkeers- en vervoersvoorzieningen
dient niet afhankelijk te worden gesteld van de gebruikers aileen,
maar teven,s regionale belangen (stimuleringsgebieden) enerzijds en van
structuur en bebouwing van stedelijke gebieden anderzijds.
11. 12 Met inachtneming van het bovenstaande dient de vaststelling van
prioriteiten en trace's van geplande weg- en spoorwegverbindingen
alsmede vaarwateren niet Ianger door ambtelijke instanties te geschieden,
maar door het parlement c. q. de provinciale staten.
11. 13 Meer col5rdinatie tussen rijk, provincie en gemeenten bij de voorbereiding en een betere planning bij de aanleg van wegen is noodzakelijk, vooral om te komen tot meer continuiteit in het tot stand brengen van op elkaar aansluitende wegtrajecten. Daartoe is mede een beperking van het aantal opdrachtgevers voor aanleg en onderhoud van wegen
noodzakelijk
11.14 In en om de stedelijke agglomeraties maakt de verkeersproblematiek een aantal elkaar aanvullende maatregelen noodzakelijk.
a. In verband met de relatief geringe wegruimte, die het openbaar vervoer nodig heeft, moet aan voorzieningen ten behoeve van dit vervoer
prioriteit worden toegekend. In de grote agglomeraties betekent dit
de aanleg van geheel van het overige verkeer gescheiden railstelsels.
b. De verkeersstoppingen, die het funktioneren en de leefbaarheid van de
steden ernstig aantasten, moeten worden bestreden door verkeersregulerende maatregelen en, als een goed openbaar vervoer aanwezig
is, door heffingenstelsels. Deze heffingenstelsels moeten- meer dan
in het huidige systeem mogelijk is - een rechtstreeks verband leggen
tussen het individuele gebruik van verkeersvoorzieningen en de betaling door de verkeersdeelnemers. Hierbij dient in beginsel, voorzover technisch en economisch verantwoord is, rekening te worden gehouden met kostenverschillen van individuele verplaatsingen naar
plaats en tijd.
c. Voor het autoverkeer moeten, in samenwerking tussen plaatselijke
overheid en particulieren, parkeergelegenheden worden gesticht.
11. 15 Geleidelijk en in samenhang met het gestelde onder 11. 14 b. dient
de fiscale behandeling van verkeer en vervoer te worden veranderd.
De heffingen moeten in grotere mate dan thans het geval is aan het gebruik van verkeers en vervoersvoorzieningen worden gerelateerd, waarbij d~ opbrengsten worden aangewend ter financiering van de ovetheidsuitgaven op het gebied van verkeer en openbaar vervoer, een en ander
met inachtneming van onder 11. 11 genoemde voorwaarden.
Er dient tegen gewaakt te worden, dat de overheid het wegverkeer al te
gemakkelijk als"melkkoe" ten behoeve van de algemene middelen beschouwt.
11.2 Goederenvervoer

M. v. d. Kimmenade
R. J. Ovezall

DANKBETUIGING
Nu de structuur en de opzet van de Democraat een ander karakter hebben
gekregen, waardoor ons blad meer ccn informatief stempel zal dragen,
is ook de redactionele arbeid sterk vcranderd. De heer Jan G. Huygens
blijft als eindredacteur de samenstelling van de Democraat verzorgen.
Het hoofdbestuur wil zeer gaarne hem en de aftredende redacteuren, de
heren H. Neeter en W. van Zandvoort evenals het hoofdbestuurslid
J. W. Vuyk buitengewoon hartelijk danken voor aandacht en energie aan
de Democraat gewijd. Een moeilijke formule, actuele politiek en politieke.
gedachten, gekoppeld aan informatie, hebben zij dikwijls uitstekend uitgevoerd. Met bijzonder beperkte geldmlddelen zorgden zij toch voor een
fris en origineel blad, dat pennen en tongen regelmatig in beweging zette.
Vee! dank.
Hoofdbestuur

Uitgangspunt behoort te zijn, dat het goederenvervoer een zelfstandige en volwaardige economische aktiviteit is, die binnen het algemene
handelspolitieke beleid in beginsel niet dienstbaar mag worden gemaakt
aan andere belangen.
Bij het goederenvervoer dient het rentabiliteitsbeginsel - ook t. a. v. de
spoorwegen - onverkort te worden gehandhaafd. Door toepassing van een
effici~nte capaciteitsbeheersing voor alle drie vervoerstakken op basis
van een reele vervoersbehoefte (per tak), dient de huidige overcapaciteit
te worden ingepast. Hierbij dient tevens de capaciteit van het z. g. eigen
vervoer te worden betrokken.
11.21 Overheidsinvesteringen ten behoeve van de havens moeten worden
getoetst op hun maatschappelijk nut en rentabiliteit. Daartoe dient
een centraal beleid te worden gevoerd, daar in Europees verband een
col5rdinatie op dit gebied behoort te komen.
11. 22 Ingeval van beperkingen op het wegverkeer dient de overheid te
overwegen of deze ook voor het goederenvervoer over de weg moeten gelden. Eventuele maatregelen moeten in nauw overleg met de organisaties van beroepsvervoerders getroffen worden.
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11. 23 Voor bet vervoeren van licht ontvlambare en andere gevaarlijke
stoffen, zowel over de weg als te water, en voor bet overslag
daarvan, moeten meer stringente voorschriften komen.
Overslag van brandbare- en gevaarlijke stoffen, alsmede bet aimeren
van schepen en het parkeren van voertuigen met een dergelijke lading,
dient waar mogelijk op een veilige plaats, ver van de woongebieden te
geschieden.

Dec. 1969

dient op knelpunten een beperkte verkeersregeling
voor de scheepvaart te worden ingesteld.
Toelichting: De intensiviteit van het scheepvaartverkeer, de aanwezigheid van supertankers en schepen met zeer gevaarlijke lading, maakt verkeersregeling noodzakelijk, wil men de kans op calamiteiten beperken. Een dergelijke regeling dient de scheepvaart zo weinig
mogelijk te hinderen en moet er op gericht zijn, een vlotte doorstroming
van het scheepvaartverkeer te bevorderen.

11. 3 Verkeersveiligheid
11. 31 Verbetering van de rijopleiding is noodzakelijk.
,
a. Artikel 208 van de grondwet (vrijheid van onderwijs) dient daartoe zo
te worden gewijzigd, dat alleen zij rijles mogen geven, die voldoen
aan wettelijk te stellen eisen. Tot nu toe kan de overheid slechts
t. a. v. bet lager en'middelbaar onderwijs eisen stellen voor wat betreft de vakbekwaamheid e. d. van de leerkracht.
b. Voor beroepschauffeurs op groot materieel moet er een vakopleiding
komen, gericht op bet rijden met opleggercombinaties en trucks met
aanhanger, ook in bet internationale verkeer.
11. 32 In aiwachting van een grondwetswijziging als hierboven bedoeld
moet bet rijden onder toezicht op korte termijn nader worden geregelcl, D'66 heeft daarover een initiatief wetsontwerp bij de Tweede
Kamer ingediend.

Amendement IV-g-13. Stemming: 32 voor, van de 60 aanwezigen. Amendement naar plenaire.
Verwijs (regio Zeeland) verdedigt en M_entink is
opposant.
Ill AMENDEMENT, voorstel werkgroep (11.14 d)
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Toevoegen aan punt 11. 14 een onderdeel d, dat als volgt kan luiden:
11. 14 d. Tussen stads- en streekvervoerbedrijven moet - rekening houdend met de plaatselijke situatie - een nauwe·vorm van samenwerking tot stand worden gebracht, met name op bet gebied van de structuur van bet lijnennet en het tariefbeleid.

11. 33 Er dient meer aandacht te worden besteed aan bet aanleren van
veilig verkeersgedrag;
a. de specifieke mogelijkheden, die de televisie daartoe biedt, behoren
intensiever te worden benut,
b. het verkeersonderwijs moet in het leerprogramma van het voortgezet
onderwijs worden opgenomen (aanvulling mammoetwet).

Amendementen en moties
over landelijk deel
provinciaal programma

11. 34 De verkeersregels zijn thans vrijwel geheel neergelegd in een
Koninklijk Besluit, hetgeen betekent dat ze vrijwel geheel buiten
het parlement om tot stand komen en worden gewijzigd. Het belang, dat
deze voorschrifte'l hebben voor de gehele bevolking, lijkt ons rede ze
niet !anger buiten de parlementaire kontrole te houden. Daarom moeten
ze in de verkeerswet, die in voorbereiding is, worden opgenomen.

Indiener: Regionaal congres 22. 11. 69.

11. 35 De eisen van de geestelijke en lichamelijke geschiktheid tot bet besturen van motorrijtuigen behoren door de overheid te worden
vastgesteld en openbaar te zijn.
Toelichting: De normen, die nu worden gehanteerd, zijn bij het Centraal
Bureau voor de aigifte van rijvaardigheidsbewijzen (een
particuliere stichting, waarin o. m. de verkeersbonden samenwerken) in
de praktijk gegroeid en ni.mmer gepubliceerd.
11. 36 De kontrole op de naleving van de verkeersvoorschriften dient geintensiveerd te worden en beter gericht, met name vanwege de
preventieve werking die ervan uitgaat. Bij die kontrole dient niet alleen
worden gelet op de bepalingen, die de veiligheid op de weg betreffen,
maar ook op die, welke zijn gericht op de doorstroming van het verkeer.
11. 37 Vast! egging van betrouwbare ongevalsgegevens is van vitaal belang voor bet wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de verkeersveiligheid en voor de opsporing van "zwarte plekken" in het wegennet. Alleen al hierom behoort de politie bij aanrijdingen zoveel mogelijk
proces-verbaal op te maken.
Toelichting: Sinds 1 januari 1967 blijft bij aanrijdingen met !outer blikschade beneden f 1000, -- proces-verbaal achterwege. Dit
beleid is onrechtvaardig: bet valt niet te verdedigen, dat men bij bet veroorzaken van zeg f 900,-- schade veelal geen proces-verbaal krijgt,
maar voor een verkeersovertreding, die toevallig niet tot schade leidt,
veelal wel. Bovendien plaatst bet weggebruikers, die schade lijden door
toedoen vari een ander, voor moeilijkheden als vergoeding van die schade
uitblijft.
11.38 Gevaarlijke verkeersdeelnemers moeten zoveel mogelijk van _de
weg worden geweerd. Daartoe dienen de Officieren van Justihe
de bevoegdheid te krijgen een onderzoek te vorderen naar de lichamelijke
en geestelijke geschiktheid tot en de rijtechnische bekwaamheid in bet
besturen van motorrijtuigen, wanneer zij vermoeden, dat de houder van
een geldig rijbewijs ongeschikt of onbekwaam is. Als het genoemde onderzoek ongunstig uitvalt, wordt bet rijbewijs van de betrokkene engeldig verklaard.
Toelichting: Deze bevoegdheid is van groot belang v~or d~ verkeersv~iligheid. Thans komt zij aileen toe aan somm1ge hoge pohtie-ambtenaren. De Officieren van Justitie beslissen op basis van door
de politic opgemaakte processen-verbaal over bet al dan niet vervolgen
van verkeersdeelnemers. Als aanvulling op de in die verhalen yermelde
gegevens, beschikken zij bovendien over het zogenaamd justitieel dokumentatieregister. Daarin staat van iedereen vermeld of hem vrijheidsstraffen, ontzeggingen van rijbevoegdheid of geldboeten van meer dan
f 40,-- zijn opgelegd en- zo ja- waarvoor, zodat brokkenmakers, om
wie het bier gaat, meteen opvailen.
AMENDEMENT, in de vorm van nieuw punt (11. 24)
Amendement IV g 13
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Nieuw punt 11.24 Op door zee- en binnenschepen druk bevaren wateren

Motie
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De algemene ledenvergadering is van mening, .. d;;:i:'li"eTtande1fjCdeel van
bet provinciaal programma dient te worden opgenomen in bet landelijk
programma van D'66, doch niet verplicht kan worden gesteld voor de
programma's van de verschillende provincies. Op de provinciale congressen van 10 januari 1970 wordt bepaald welk gedeelte van bet landelijk deel in de provinciale programma's wordt overgenomen.
Voorstel tot inpassing hoofdstuk 15 in hoofdstuk 1
Indiener: Werkgroep Staatsrecht
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Ondergetekenden (subcommissie Boeren-Plate) zijn door de werkgroep
Staatsrecht gemachtigd nadere voorstellen te doen naar aanleiding van
het aan de werkgroep om advies gezonden "Voorlopige programma voor
het landelijk deel van het verkiezingsprogramma van de provinciale
staten". Naar de mening van de werkgroep staatsrecht zou het partijprogramma bij gelegenheid van de komende verkiezingen voor provinciale staten en gemeenteraden ter zake van het gedecentraliseerde bestuur meer systematisch moeten worden opgezet. Naar de gedachten
van de werkgroep zouden landelijke gedeelten van de provinciale en gemeenteprogramma' s onderdeel dienen uit te maken van bet landelijk
programma.
De subcommissie stelt voor het onderdeel "Gedecentraliseerd bestuur"
op te nemen in de plaats van het huidige punt 1. 3.
Plaatselijk bestuur. Een practische reden daarvoor is, dat in het voorstel dit nummer vacant komt. Een meer systematisch argument v66r de
voorgestelde plaats is, dat de uitgangspunten in de landelijke stukken
van de provinciale en gemeenteprogramma's- evenals de in het partijprogramma voorafgaande stukken over het centrale bestuur - doen uitkomen in welke zin D'66 vernieuwing van het openbaar bestuur en wijziging
van het bestuursklimaat denkt te bereiken.

Voorgesteld wordt in de plaats van 1. 3 (Plaatselijk bestuur) een nieuwe
paragraaf 1. 3 (Decentralisatie) in te voegen, met de volgende onderdelen:
1. 31. Uitgangspunten
1. 32. Provinciaal bestuur
1. 33. Gemeentelijk bestuur
')
, •
1. 34. Waterschappen
!l · "~.
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De onderdelen 1. 33, 1. 34 en 1. 35 zullen voor een volgend congres moeten
worden voorbereid. Voor de eerste twee onderdelen gelden de volgende
overwegingen.
Naar de mening van de werkgroep Staatsrecht was er alle aanleiding de
punten 15. 01, 15. 02 en 15. 03 van het ontwerp verkiezingsprogram provinciale staten van de commissie '70 te vatten in een aantal meer algemene uitgangspunten welke het gehele terrein van bet gedecentraliseerde
bestuur betreffen.
De drie onder 1. 31 opgenomen punten betreffen de basisgedachten betreffende decentralisatie voor zover die thans kunnen worden geformuleerd. Deze werkwijze kwam de werkgroep Staatsrecht beter voor dan
o. a. het etaleren van een aantal mogelijke structuren, gelijk de commissie '70 in punt 15. 01 voorstelt, waarbij men dan nog de vraag kan
stellen of er wellicht nog andere mogelijkheden zijn.
In bet onderdeel 1. 32 tenslotte is punt 1. 32. 1 toegevoegd als aanpassing
aan de paragraaf 1. 31. Punt 1. 32. 2 komt overeen met 15. 11 van de commissie '70, punt 1. 32. 3 met 15. 12 enz. Aile volgende punten van bet onderdeel 1. 32 worden genummerd in analogie met de artikelen van hoofdstuk 15.
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AMENDEMENT: vervanging van 15. 01, 15. 02 en 15. 03 door 1. 31. 1,
1. 31. 2, 1. 31.3 en 1. 32.1.
1. 31. 1. De bestaande provinciale en ).:emeentelijke indeling voldoet onvoldoende aan de eisen welkc aan het regionale en plaatselijke
bestuur worden gesteld, Vele gemeenten zijn te klein om een
behoorlijke bestuurskracht t<• kunnen ontwikkelen. Een toenemend aantal overheidstaken kan aileen nog in een ruimer verband worden behartigd. Hierbij wordt gedacht aan milieuhygiene,
ruimtelijke ordening, industrialisatie en werkgelegenheid, verkeer.
Anderzijds is er een aantal taken met name van de plaatselijke
overheden, zoals bejaardenzorg, jeugdzorg, maatschappelijk
werk, de uitvoering van de algemene bijstandswet, ten dele ook
het cultuurJ;>eleid en het beleid ten aanzien van de volksgezondheid, welke bij voorkeur in kleiner verband dienen behartigd te
worden.
Tenslotte gaat zich een vierde bestuurslaag aftekenen, waardoor - wellicht nodeloos - de bestuurssituatie onoverzichtelijker
en de besiultvorming moeizamer wordt. Het is geboden deze
ontwikkelingen en wenselijkheden aan een systematische studie
te onderwerpen opdat op korte termijn verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen over een nieuwe bestuursorganisatie. De regering moet daartoe opdracht verlenen aan een of
meer (samenwerkende) wetenschappelijke instituten.
Zo nodig dient met verschillende nieuwe mogelijkheden van
plaatselijk en regionaal bestuur te worden geexperimenteerd.
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instituten om de beste bestuursindeling (c. q. regionale indeling) voor
Nederland uit te werken. Daarbij ware te denken aan het verstrekken
van facetopdrachten m. b. t. de landelijke zowel als de regionale problematiek en de specifieke deskundigheid. Een en ander zou bijvoorbeeld door
een organisatiebureau kunnen worden gecoordineerd.
Toelichting
Ilet gaat om een nadere detaillering van alternatief A. De veelsoortige
problemen zullen door specialisten van verschillende disciplines en uit
verschillende regio' s moeten worden bestudeerd. Noodzakelijk is het
daarom de coordinatie te Iaten verrichten door een op dit gebied deskundig organisatiebureau.
AMENDEMENT I a 3 betreft 15. 01 (altern. B) in laatste zin, laatste regel:
"de gemeenten" te vervangen door "kleinere bestuurlijke eenheden"
indiener: A. R. van der Burg en 8 anderen te Den Haag

~·. ~1.,.

Toelichting
Het staat nog niet vast dat in een nieuwe bestuursstructuur onder of naast
het gewest de gemeente in zijn huidige of vergelijkbare vorm zal blijven
bestaan. Gebruik van het woord "gemeenten" sticht daarom verwarring.
AMENDEMENT I a 4 nieuwe artikel 15.01 (altern. C)

~~lz~~

1. 31. 2. Er zijn twee hoofdargumenten voor decentralisatie:
a. verdeling van bestuurstaken teneinde overbelasting van het
centrale bestuur, alsmede bureaucratisering tegen te gaan;
bovendien is een gedecentraliseerd bestuur te onzent steeds
gezien als een tegenwicht tegen machtsconcentratie uitsluiten
bij de centrale overheid;
b. democratisering, in zoverre decentralisatie het bestuur
dichter bij de betrokken bevolkingsgroepen brengt, waardoor democratische beinvloeding en controle ter plaatse gemakkelijker worden.
In het algemeen zal D'66 daarom voorkeur hebben voor gedecentraliseerd bestuur boven bestuur door landelijk gespreide rijksdiensten.

Ter bevordering van de bestuurlijkheid van Nederland worde de bestuurlijke indeling als volgt gewijzigd:
a. een hergroepering in 4 :'i 7 provincies, waarbij primair geografischeconomische bindingselementen worden ten grondslag gelegd, met
waarborg voor het voortbestaan van kultureelhistorisch gegroeide
volkskarakterlijke aspekten in deze gebieden;
b. een hergroepering van gemeenten en gemeente-delen, waarbij samenvoeging of aantrekking van kleinere en decentralise ring in de grootste
gemeenten tot uitgangspunt worde genomen, met dezelfde waarborg
als in lid a. bedoeld.

1. 31. 3. Democratisering van het opcnbaar bestuur op lager niveau eist
echter ook, dat de lagere bcsturen over voldoende bestuurskracht beschikken: volksinvl oed op een zwak bestuur, of op een
bestuur dat slechts weinig funkties kan uitoefenen, is schijninvloed.
Deze eis werkt door op:
a. aard en omvang van de taken welke aan de lagere besturen
worden opgedragen;
b. de omvang van het territoir (met name bij gemeenten en
waterschappen);
c. de mate van zelfstandigheid van de lagere besturen.

1. Aangezien artikel 15. 01 (altern. B) reeds een voorkeur uitdrukt voor
een bepaalde vorm van bestuurlijke herindeling, is dit artikel in feite
geen alternatief voor artikel 15. 01 (altern. A), waarin terecht wordt
gekozen voor een grondige bestudering welke aan een keuze dient
vooraf te gaan.
2. Derhalve biedt het amendement wi\1 een terzake vergelijkbaar alternatief voor een keuzebepaling als reeds in artikel 15. 01 (altern. B)
werd gesteld, voor het geval dat het eerst ter stemming komend
artikel 15. 01 (altern. A) onverhoopt zou worden afgewezen.

1. 32. 1. D'66 meent, dat de provinciale indeling, alsmede het provinciebestuur mede betrokken dienen te worden in de beschouwingen
over bestuurlijke vernieuwing op plaatselijk niveau. Leden van
D'66 in de provinciale staten en in de colleges van gedeputeerde
staten zullen het onderling verband van deze problematiek waar
mogelijk benadrukken en wetenschappelijk onderzoek ter zake
bevorderen.

indiener: A. Dirks en 6 andere leden van werkgroep He.;-;;,st;;d~ -·
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Toelichting

AMENDE ME NT I a 5 art. 15. 01 A handhaven en de art. 15. 01 (altern.
B en art. 15. 02 vervan en door een nieuw art. 15. 02 luidende als vol
Indieners: M.A. B. Erens en 5 anderen regio Limburg

AMENDEMENT I a 1 betreft: nieuw artikel 15. 0
indiener: A. R. van der Burg en 8 anderen te Den Haag.
De provincie dient zo vee! mogelijk alle belemmeringen weg te nemen,
die passief kiesgerechtigden ervan wcerhoudt zich kandidaat voor provinciale staten te stellen of een benoeming daarin te aanvaarden. ln con"'""-' creta dient een morele druk op werkgevers te worden uitgeoefend dat
zij hun werknemers gE>en belemmeringen in de weg leggen aan het werk
van provinciale staten dee! te nemen. In ruil daarvoor dient de provin- } cie deze werkgevers naar redelijkheid schadeloos te stellen voor de gederfde diensttijd. Aan zelfstandigen wordt een uitkering van vergelijkbaar niveau gedaan. In beide gevallen wordt voor de uitkeringen een
minimum en een maximum bedrag vastgesteld. Vergaderingen van P. S.
worden zoveel mogelijk buiten de gangbare werktijden gehouden.

•"-l

Toelichting:
Wij moeten vele waardevolle aspirant-kandidaten missen, omdat hun
werkgever hetzij een feitelijk verbod oplegde, hetzij stelde dat de benodigde tijd als verlof diende te worden opgenomen. Afgezien van de
morele ongewenstheid van een dergclijke werkgeversinvloed leidt het
ook tot een betrekkelijk eenzijdige samenstelling van de staten (ambtenaren en mensen verbonden aan instituten buiten het bedrijfsleven). Vele
zelfstandigen worden van een kandidatuur weerhouden door de aanzienlijke inkomensderving die een actieve deelname aan het werk van P. S.
ten gevolge heeft.
AMENDEMENT I a 2 betreft 15. 01 (altern. A)
indiener: afdeling Baarn/Soest
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vervolgen na ....... bestuursorganioatie.
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De regering moet opdracht verlenen aan een of meer wetenschappelijke

AMENDEMENT I a 6 betreft 15. 03 (altern. B)
indiener: J. Tielens-Haan en 5 anderen, Eindhoven en omstreken
De zin "De gewestelijke diensten ........ in die gewesten" dient te vervallen. Daarvoor in de plaats de volgende twee zinnen:
"Ook hier geldt, dat wat aan het lokale bestuur kan worden overgelaten
daaraan niet onttrokken moet worden. Eist de doelmatigheid echter een
zekere centralisatie dan zullen bepaalde uitvoerende taken aan gewesten gegeven moeten worden met dien verstande, dat deze taken dan
wegvallen bij de gemeenten".
Toelichting
Wanneer men de bestuurlijke problemen op lokaal niveau wil oplossen
d. m. v. gewestvorming moet men deze gewesten ook rel!ele kansen geven
te kunnen functioneren. Een uitvoeringstaak in samenwerking met gemeenten werkt veelal vertragend en in conflictsituaties helemaal niet.
Er moet een mogelijkheid bestaan, dat op bepaalde terreinen het gewest
zelf uitvoerende bevoegheden krijgt.
In deze gedachtengang is het toch altijd mogelijk, dat het gewest de gehele of een gedeelte van de uitvoerende taak naar gemeenten delegeert,
maar er blijft een stok achter de deur, dat het gewest zelf, onafhankelijk van gemeenten, kan uitvoeren.

J
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AMENDEMENT I a 6' art. 15. 03 (altern. B)

Dec. 1969

Leden van de D'66-fraktie in de Staten zullen deze regel met onmiddellijke ingang van hun benoeming toepassen.

indiener: Provinciale werkgroep Zuid Holland
Toevoegen als tweede alinea:
In afwachting van ingrijpender maatregelen dient de provincie in over leg
te treden met aangrenzende provincies om te onderzoeken welke grenswijziging op korte termijn gewenst is.
AMENDE ME NT I a 7 hetreft 15. 03 (altern. B) en 15.

041 ~~!. "';1 B
~
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indiener: A. R. van der Burg en 6 anderen, Den Haag

Als bij 15. 03 voor alternatief B wordt gekozen, kunnen de laatste twee
zinnen van 15. 03 (beginnend met: "De provincie moet .... ")en 15. 04
worden samengevoegd tot een nieuw punt.
De redactie hiervan over te Iaten aan de redactiecommissie.

AMENDEMENT I b 6 betreft 15. 13, laatste volzin luidende:
indiener: W. Fiege en 5 anderen, Den Haag

v-.,.
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"Als eerste stap in de richting van een gekozen Commissaris zal worden
bevorderd, dat provinciale staten het recht verkrijgen tot het doen van
een aanbevel:ing'.'.~ervangen door:
· '.' Als eerste stap 1ft de richting van een gekozen Commissaris zal worden
bevori:ierd," dat provinciale staten het recht verkrijgen tot het doen van
een bindende voordracht terzake".
Toelichting
Als eerste stap naar democratisering is een aanbevelingsrecht onvoldoende; een bindende voordracht van de mandatarissen der kiezers lijkt
anna 1969 het minimum.

AMENDEMENT I b '1 betreft 15. 11
indiener: afdeling Rotterdam

AMENDEMENT I b 7 hetreft 15. 14

"21 jaar" wijzigen in "18 jaar".

indiener: Erens en 5 anderen, regia Limburg

Toelichting

Schrappen.

Aangezien D'66 pleit voor een verlaging van de meerderjarigheidsgrens
van 21 jaar naar 18 jaar, is het alleen maar konsekwent dit ook voor het
passief kiesrecht te Iaten gelden. Pleit men voor verlaging van 25 jaar
naar 21 jaar, dan is dit - zeker als de burgerrechtelijke grens is verlaagd van 21 tot 18 jaar - zuiver arbitrair.
AMENDEMENT I b 2 hetreft 15. 11.
indiener: afdeling Wassenaar idem door: werkgroep

Staatsrechtd~\

Schrappen na "21 jaar".
.n

Bekwaamheid is belangrijker dan leeftijd of geslacht.

1
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Toelichting
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AMENDEMENT I b 2' betreft art. 15. 11
indiener: Straatsma c. s.

Toelichting
Overwegende, dat
a. in de meeste provincies een prognose over eventuele G. S. -zetels
voor D' 66 uitgesioten is;
b. vooraf evenmin bij benadering gezegd kan worden hoe de portefeuilleverdeling over de verschillende partijen zal plaatsvinden, daar dit
van vee! factoren afhankelijk is;
c. in de meeste gevallen het aantal !eden dat bereid is een G. S. -zetel te
bezetten beperkt zal zijn, hetgeen bij hekendmaking vooraf zowel voor
de partij als zodanig als voor de persoon in kwestie ongunstige konsekwenties kan meebrengen;
d. bovenstaande overwegingen zeer bijzonder gelden voor die provincies
waar een partij in provinciale staten de absolute meerderheid heeft,
is het beter artikel 15. 14 te Iaten vervallen .
AMENDEMENT I b 8 hetreft 15. 14
indiener: A. R. van der Burg en 5 anderen, Den Haag

Schrapping van de 2 laatste zinnen.

Tweede en derde zin schrappen. In 1e zin "nader" schrappen.

Toelichting

Toelichting

Deze aanbevelingen voor de kandidaatstelling zijn alleen van toepassing
op de partij zelf. Het zal niet avera! mogelijk zijn voor D'66 een fractie
te krijgen die evenwichtig is opgebouwd naar leeftijd en geslacht. De
doelstelling is prachtig, maar de kiezers zijn meer geinteresseerd in
het resultaat.
AMENDEMENT I b 3 betreft 15. 12
indiener: werkgroep Staatsrecht
Nieuwe tekst:
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Aan de lijst van betrekkingen die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van provinciale staten dienen te worden toegevoegd:
a. de betrekking van burgemeester en van lid van de gemeenteraad;
b. de betrekking van ambtenaar door of vanwege een gemeentebestuur
aangesteld of daaraan ondergeschikt;
c. de betrekking van ambtenaar door of vanwege het bestuur van een gemeenschappelijke regeling aangesteld of daaraan ondergeschikt;
d. de betrekking van voorzitter en van lid van een vertegenwoordigend
college van waterschappen;
e. de betrekking van ambtenaar c!vor of vanwege het bestuur van een
waterschap aangesteld of daaraan ondergeschikt.
AMENDEMENT I b 4 betreft 15. 12
indiener: afdeling Rotterdam
Nieuwe tekst:
Aan de lijst van ambten die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap
van provinciale staten dienen te worden toegevoegd diegenen, die door
hun funktie (grate) invloed kunnen hebben op het beleid of bestuur van
lagere publiekrechtelijke lichamen, ~:>v:'
a. burgemeester
b. wethouder, gecommiteerde van het Openbaar Lichaam Rijnmond
c. gemeenteraadslid, enz.

~
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Bij de huidige wetgeving is het niet mogelijk als partij van tevoren een ~
kandidaat voor G. S. voor te stellen. Dit kan aileen geschieden door de
~
fractie, nadat deze gekozen is. Zij leggen immers de eed of helofte af
zonder last of ruggespraak te handelen. Hoogstens kan een niet-bindend
advies worden uitgebracht. Zoals het er nu staat kan het leiden tot onverkwikkelijke zaken zoals onlangs in de PSP met de verkiezing van
!eden voor de Eerste Kamer. Bovendien moet volgens een gangbare
D'66-opvatting niet een partij de dienst uitmaken, b. v. bij het benoemen
van gedeputeerden, maar liefst de kiezers zelf en zolang dat niet mogelijk is moet de henoeming althans geschieden door degenen die daartoe
van de kiezers een mandaat hebben gekregen.
'
AMENDEMENT I b 8' betreft art. 15. 14
indiener: Straatsma c. s.
De twee laatste zinnen vervangen door:
Indien het aantal met het lidmaatschap der provinciale staten onverenigbare ambten toeneemt, verdient het overweging de mogelijkheid te openen
om Gedeputeerden te kiezen, die geen lid zijn van de provinciale staten.
Toelichting
Het geschrapte dee! van dit artikel hangt nauw samen met de politieke
strategie. In het algemeen zal het verstandiger zijn, wanneer de statenleden van D'66 voorlopig hun onafhankelijkheid t. o. v. het college van
G. S. handhaven. Wanneer een a. s. Statenfractie neg niet over een geschikte kandidaat-gedeputeerde heschikt, maakt men zich gauw belachelijk door tach een figuur hiervoor naar voren te schuiven.

AMENDEMENT I b 9 hetreft 15. 15
indiener: A. R. van der Burg en 6 anderen, Den Haag

AMENDEMENT I b 5 toevoegen nieuw artikel 15.12I:

~t1../i...y_..

Schrappen

indiener: A. R. van der Burg en 7 anderen, Den Haag

'r ; }ltrtl1..
S"J.. .jc~"'·

Toelichting

Indien in de provinciale staten of een commissie daarvan een zaak aan de
orde komt, waarbij een lid of zijn werkgever belang heeft, anders dan
als gewoon staatsburger (of als gewoon aandeelhouder zonder aanmerkelijk belang), dient dit lid zich te onthouden van discussie of van enige
andere vorm van meningsbeinvloeding en van stemming.

h "'-- (.

I

)~·"

{

--

/,7
'"''
,........,~
~L.i~
~
.
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//

/

.H.

Dit kan niet. De verkiezing van G. S. geschiedt op 3 juni. De Staten gaan
dan meestal op zomerreces. G. S. moeten zich dan gaan inwerken. Zij
kunnen onmogelijk een maand later of nag eerder een beleidsverklaring
gereed hebben, tenzij dit een nietszeggend ambtelijk stuk is dat a! van
tevoren gereed ligt.
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AMENDEMENT I b 10 betreft 15. 17

AMENDEMENT I c 6 betreft: 15. 28

indiener: werkgroep Staatsrecht idem: afdeling Wassenaar

indiener: werkgroep Staatsrecht

1,r.i. 'L l-t!Ol

Schrappen.

j-··c·---...,

Schrappen.

AMENDEMENT I b 11 betreft 15. 18

AMENDEMENT I c 7 betreft: 15. 211

indiener: werkgroep Staatsrecht

indiener: werkgroep Staatsrecht

Schrappen.

,'(_,.i 1..

tv--ei
j,...i..-..
l'f

AMENDEMENT I c 1 betreft 15. 21 (altern. B)
indiener: A. R. van der Burg en 6 anderen, Den Haag

QJ-( ~"'el
~

De zinsnede " ... moet daarvan aan provinciale staten mededeling ... "
te vervangen door:
" ... moet daarvan openbaar mededeling ... "

AMENDEMENT I c 8 betreft: 15. 212
indiener: werkgroep Staatsrecht
Schrappen.

r

,?_

--..-e\..._.t.....-·'---

0

.,...._

'..
&{ I fr)

PwlA "-'.A /-t,;~)AL
~

,,

Het gaat er niet om dat P. S. afweten van de nev•mfunkties, maar het
publiek.
AMENDEMENT I c 2 betreft 15. 21 (ev. aanvulling):

..
~-"~~

~

indiener: A. R. van der Burg en 6 anderen, Den Haag

/

1

-

ft, ....
~

( t'/C-"De woorden
.. ..---or-...
. . . van een nutsbedrijf dat in zijn provincie goe eren Ievert of diensten
verricht".
te vervangen door:
" ... van een onderneming die aan zijn provincie goederen of diensten
Ievert".

'v{}{/~;":, ~~t(
'\
( ~I"'(

"

indiener: Straatsma c. s.

C\..c"'- , 'e-.....,_t:-_.. ..t.-.......,

J

Laatste zin schrappen.
Toelichting

Wij hebben er bezwaar tegen dat verordenende bevoegdheid zou worden
gegeven aan een orgaim, waarin de bevolking niet rechtstreeks is vertegenwoordigd. De door recreatieschappen ontworpen verordeningen
dienen door de provinciale staten te worden bekrachtigd.
1
AMENDEMENT I c 9 betreft: nieuw artikel 15.213 :
indiener: Provinciale Programmacie Noord Brabant

Toelichting
Het is hiermee in feite een geheel ander artikel geworden. Het is niet
duidelijk waarom de CdK niet kommissaris van b. v. het Provinciale
Electriciteitsbedrijf mag zijn.
AMENDEMENT I c 3 betreft 15. 21.: nieuw alternatief

\,~:l..~.·~...v_;J/f..

_

I. D'66 acht het in principe ongewenst dat de Commissaris der Koningin
~' en de !eden van Gedeputeerde Staten bczoldigde nevenfunkties hebben.
··.;>:olang echter de honorering van deze funktionarissen niet in overeenstemming is met de belangrijkheid van hun funktie, dienen zij periodiek
aan Provinciale Staten kennis te geven van hun bezoldigde nevenfunkties
in de partikuliere, semi-overheids- of overheidssfeer.
Ook onbezoldigde nevenfunkties moeten worden gemeld aan Provinciale
Staten. Leden van Provinciale Staten dienen opgave te verstrekken van
aile door hen beklede openbare funktics.
Toelichting

a. Naast een begroting dient een prioriteitenschema te worden aangehouden.
b. Aan het provinciaal beleid dient een "per bestuursgebied" (portefeuille)
gespecificeerde meerjarenplanning ten grondslag te liggen. Deze meerjarenplanning behoort te worden afgestemd op een regelmatig te overwegen en te publiceren prioriteitenschema.
Bij de meerjarenplanning dient een jaarlijks te herziene kostenraming
te worden gegeven.
AMENDEMENT I c 9' art. 15. 214

1!!!~-~~t!!:~l'!· ~-····

indiener: Straatsma c. s.

Schrapping van de eerste zin, waardoor in de 2e zin "hierbij" dient te
worden omschreven.
Toelichting
De provinciale bestuursorganen dienen niet gedwongen te worden zich
volkomen aan te sluiten bij een nationaal gericht industrie- en havenbeleid.

Dit artikel is een synthese tussen de art. 15. 21 alternatieven A. en B.
Art. 15.21 ev. aanvullend komt te vervallen.
AMENDEMENT I c 10 betreft: 15. 215
AMENDE ME NT I c 4 betreft: 15.23

indiener: afd. Rotterdam

indiener: J. de Bres en 5 anderen, Leiden

In de tweede alinea van dit voorstel moet worden opgenomen: ... wettelijke
regeling, dat na verloop van 3 maanden na kennisgeving aan ... .

Dit artikel tP vervangen door:
Behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen zijn de provinciale dokumenten voor een ieder toegankelijk.
Toelichting
D'66 staat het systeem voor, dat aile overheidsdokumenten toegankelijk
worden gemaakt voor een ieder, behoudens de bij de wet te bepalen uitzonderingen. Het is daarom ongewenst een mogelijkheid te openen, op
grond van een provinciale verordening, terzake nog beperk!ngen in het
Ieven te roepen.

Toelichting
I. p. v. een "bepaalde termijn", zoals in het voorstel genoemd, is het
beter deze termijn cf. art. 230 Gemeentewet te houden, nl. 3 maanden.

AMENDEMENT I c 11 betreft: 15. 216
indiener: A. R. v. d. Burg en 5 anderen, Den Haag
Vervallen.

AMENDEMENT I c 5 betreft: 15 . 24

Toelichting

indiener: J. de Bres en 5 anderen, Leiden

Het is toch zeker een normale praktijk dat GS hun bezwaren tegen een .
gemeentebegroting aan die gemeente kenbaar maken. Dat ziet er uit als
een open deur intrappen.

Dit artikel te vervangen door:
De vergaderingen van aile provinciale kommissies dienen openbaar te
zijn, behoudens bij de behandeling van zaken, die een persoonlijk karakter dragen en zaken, die bij openbare beha9deling aanzienlijk financieel
nadeel zouden veroorzaken. "i' /.~ K J... .:.__;~f_~-~~--~V'u-l
Toelichting

.

AMENDEMENT I c 8' art. 15. 213

Toelichting

indiener: afd; Rotterdam

t1Q.rL...

Schrappen.

-~

M. i. geeft deze redaktie beter de bedoeling weer van wat wordt beoogd, terwijl de verder gegeven aanvulling m. i. niet kan worden gemist.

REDAKTIONELE AMENDEMENTEN
"'15.18 laatste zinsdeel: "onder verantwoordelijkheid waarvan .. " te vervangen door "onder wiens verantwoordelijkheid".
-i4·.-2.ll..deJ:Ge·-weerft:· ..'·~ov-eF! '·· -te -venmde-I'eft--in+ .'.!ap.'~ .. -- ..
~. .lM~ctste· zinsdeek !'zullen

v,eryll%en ~:·"·z-aLgebruik

deze lic.hanl"'!_!· gebJ;uik .mpeten maken"

niol!tel'i worden gemaakt".

- 15. 215 in de laatste zin: "heeft" vervangen door: "hebben".

-
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FINANCIEEL OVERZICHT OVER DE EERSTE DRIE KWARTALEN VAN 1969

Ba!ans per 1 januari 1969
Kas, bank, giro
Machines en inventaris
Voorraad drukwerk
Waarborgsom pand
N. t. o. diversen
N. t. o. subsidie televisie
Vooruitbetaalde afdrachten aan
afdelingen
Expl oita tie sal do

f
f
f
f
f
f

8. 784,06
15.245,28
1.250,-1. 750,-2. 228,50
2. 000, --

f
f

1. 326,36
4. 833, 50

Krediteuren
Leningen van leden
Afbetalingen machines
Afdrachten afdelingen
N. b. t. aan Democraat
Vooruitontvangen contributies etc.

f
f
f
f

14.467' -3. 100,-9. 394,60
1. 745,50
63,80
8.646,80

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

90.287,28
415, -252,50
12. 810,50
4.906,47
900,-635,-3. 000,-4. 393, 70
6. 718,--

f

124.318,45

f
f
f
f
f

16. 573,60
3. 100,-4. 142,65
2. 235, 11
9. 463,66
6. 718,--

f

42.233,02

f

f

L=.RJ~jJJ=!J2=

Exploitatierekening over de eerste drie kwarta!en van. 1969
Afschrijvingen
Lonen en sociale lasten
Huur secretariaat
Onderhoud secretariaat
Consumpties
K a ntoorbenodigdheden
l{ente bankkosten
Stencils en papier
Onderhoud machines
Adresseerkosten
Assurantie machines
Representatiekosten
Telefoon
Porto
Drukwerk etc.
Programma's
Vergaderkosten
Documentatie
Heiskosten en declaraties
Hadio en televisie
Extra-Democraat
Verkiezingskosten
De Keuze van D'66
Afdrachten afdelingen
Persconferenties
Advertenties
Zaalhuur congres
Diverse congreskosten
Kansgevercheques
Saldo winst

f
f

f
f

f

f
f

f
f
f

f
f
f
f
f

f
f
f

f
f
f
f
f

f

f
f
f
f
f
f
f

3. 053,99
30.666,83
6.840,48
1. 020, 28
750,57
1. 134,62
113,96
5. 078,16
257,-299,07
64,40
321, 25
1.702,30
4. 292, 88
2.159,18
5. 412, 96
1.517,55
296,64
1. 623, 30
6. 824,56
3.531,40
717' 65
1.500,-18. 140,45
234,47
534,93
1. 915,-999,41
2. 300,--

Contributies
Bijdrage aanhangers
Dona ties
Giften en schenkingen
Programma's en rapporten
Huur votometer
Kansgevercheques
Subsidie televisie
Congres Den Haag
Bijdrage verkiezingen '70

21.015,16
124. 318,45

Balans per 1 oktober 1969
Kas, bank, giro
Machines en inventaris
Voorraad drukwerk
Waarborgsom pand
N. t. o. diversen

f
f
f
f
f

20.
12.
3.
1.
4.

f

42. 233, 02

369, 08
994, 89
000, -750,-119, 05

Krediteuren
Leningen van leden
Afbetalingen machines
Afdrachten afdelingen
Algemene reserve
Verkiezingsreserve

f

De extra jaarcontributie, ontvangen voor de verkiezingen, ad. f 6. 718,-- is geheel naar de verkiezingsreserve gebracht. Zodat het exploitatiesaldo over de eerste drie kwartalen van 1969 f 14.297,16 is. Dit exploitatiesaldo is geheel verrekend met het exploitatieverlies over 1966 en 1967. Een uitgebreid rapport over de eerste drie kwartalen
van 1969 is op aanvraag verkrijgbaar op het secretariaat.
Amsterdam, 7 november 1969
H. H. A. Dijsselbloem
P. Fetter
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D'66 in de Tweede Kamer
Hieronder volgt in verkorte vorm ecn wcergave van de bijdragen die de
fractie de afgelopen weken Jeverde bij de bchandeling van vier belangrijke
onderwerpen. De samenstellers hebben ~cen energie en kosfbare paginaruimte verdaan aan fraaie formuleringcn en diepzinnige uiteenzettinggen. Het enige doe! is exacte informatie zodat de lezer zich een beter
oordeel kan vormen over het werk van de fractie da t via andere media
niet steeds adequaat wordt weergegeven. Het is de bedoeling met deze
rubriek in volgende afleveringen van Dcmocraat door te gaan.
De afloop van het debat over de inflatie-correctie is een veelzeggende
dcmonstratie geworden van parlementairc onmacht. Over Biesheuvels
afgang is in de dagbladen inmiddels uitvocrig bericht. Na de terugtrekking van het door de regering onaanvaardbaar verklaarde amendement.
Kieft leverde Van Mierlo een bijdragc tot de discussie die we hieronder
letterlijk Iaten volgen:
"Meneer de voorzitter. Het is interessant om te zien welk algemeen
beeld de voorpagina 's van de dagbladen de laatste maand sinds het begin
van de algemene beschouwingen aan de Nederlandse bevolking hebben getoond. Dit zijn koppen die ongeveer in de volgende stijl zijn:
Wat zal Biesheuvel doen?
Biesheuvel rebelleert
Biesheuvel zet kabinet onder druk
Biesheuvel legt born
Biesheuvel houdt vol
Biesheuvel zet zich schrap
Biesheuvel houdt beslissing aan
Biesheuvel houdt het been stijf
Biesheuvel speelt hoog spel
Biesheuvel geeft geen krimp
Biesheuvel zet door
Het lijkt wel een serie van Jo van Ammers-Kiiller, waarmede ik dan natuurlijk niets ten nadele van Jo van Ammers-Kiiller wil zeggen. Daarnaast werden wij ongeveer dag in dag uit gevoerd via een convent naar
een moderamen, van Winterswijk naar radicalen. Kortom, het vaderland bleef een maand dag in dag uit in de ijzige publiciteitsgreep van de
heer Biesheuvel. Het Nederlandse volk hield de adem in. Het is maar
goed dat we weer mogen uitademen van de beer Biesheuvel, anders
waren wij allen gestikt.
Intussen is het zo dat de heer Biesheuvcl en de a. r. -fractie overal zijn
blijven volhouden dat hij een zakelijke discussie had met de minister.
Het gesprek moest openblijven, het mocst een zakelijke discussie blijven
met zakelijke argumenten en niets anders.
Aileen aan het einde van de algemene bcschouwingen was het al evident
dater helemaal geen zakelijke discussic was en dater voor <''ln zakelijke discussie geen ruimte meer open was. Mijn fractiegenoot De
Goede en ik hebben toen na de laatst gcsproken woorden van de beer
Witteveen gevraagd: Mijnheer Wittevecn, de heer Biesheuvel he eft gezegd dat het standpunt voor hem open was en dat hij het vertrouwen
heeft dat het voor de regering ook open is. Kunt u zeggen of het open is
· voor u? De heer Witteveen zei: ik heb niets toe te voegen aan de verklaring waarin niet werd gezegd dat hct open was.
Het was toen al duidelijk dater geen zakelijke discussie meer was en
dat het voor de regering vaststond dat 1.ij vasthouden aan deze f 600 miljoen. Nu moe ten wij gewoon consta tercn da t wij in deze twee dagen dat
wij hier hebben gezeten ook eigenlijk nicts anders hebben gedaan dan
twee dagen de schijn ophouden van een zakelijke discussie. Twee dagen
lang vlogen de complimenten voor elkaars standpunt, dat men dan niet
kon delen, en het respect daarvoor, door de Kamer als een niet meer
weg te krijgen spook van beminnelijkhcid. Niemand kwam echter tot elkaar en de zakelijke discussie is opgehouden en bleek helemaal nergens
in uit te monden dan alleen in een poli tiek feit.
Het en;ge wat ik bier wil constateren is dat ik dit persoonlijk een devaluatie vind van het parlementaire overleg, en dat ik maar (l(ln ding hoop,
namelijk dat de beer Biesheuvel misschien heeft geleerd, dat in dit soort
coalities, in dit staatsr8chtelijk bestel, is gebleken, dat een werkelijk
zakelijk over leg ontzaglijk moeilijk is".

lmkamp-Den Toom-flexible response
Imkamp sneed bij de behandeling van de begroting van defensie (30/10 en
4/11) de verandering aan die zich in hct strategische denken aan het voltrekken is: geldt de theorie van de "flexible response" nog?
In alle officiele stukken van de Nederlandse regering over de NA VOstrategie, te beginnen met de defensienota van 1964, wordt uitgegaan
van de gedachte dat een conventionele aanval van het Warschau-pakt beantwoord moet worden met conventioncle wapens. Pas als dat conventionele antwoord onvoldoende resultatcn heeft moet overgegaan worden
tot het inzetten van tactische nucleairc wapens, maar eerst wordt gedreigd met een dergelijke inzet. De tactische a-wapens worden dus gebruikt als dreiging om onderhandelingcn af te dwingen. Zijn eenmaal de
tactische a-wapens ingezet dan verglijdt de situatie automatisch naar
het gebruik van intercontinentale a-wapens. Het Nederlandse beleid is
in verband hiermee steeds gericht gewcest op het verhogen van de conventionele drempel.
Volgens Imkamp is blijkens de toelichting op de defensiebegroting 1970
doze theorie verlaten. In deze toe!icht.lng wordt gesproken van "een
variabele verscheidcnheid van zowel nucleaire als niet-nucleaire afweermogelijkheden". Anders gezegd: ook bij een conventionele aanval
kunnen van meet af aan tactische nuvll·a ire wapens worden ingezet.
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Eventuele onderhandelingen kunnen slechts afgedwongen worden door
bedreiging met strategische a-wapens (intercontinentale raketten),
waardoor op voorhand een veel groter stuk destructie wordt geaccepteerd. Volgens Imkamp maakt deze verandering van beleid de politieke
consultatie illusoir. Als de bondgenoten pas geraadpleegd worden als
de tactische a-wapens zijn ingezet is de principiele beslissing al genomen. De Amerikaanse president is de enige die deze belangrijke
politieke beslissing neemt. De bondgenoten staan er buiten.
Imkamp illustreerde de verandering in de theorie met Amerikaanse
literatuur. Volgens Amerikaanse deskundigen kunnen met intercontinentale raketten beter onderhandelingen worden afgedwongen dan met tactische a-wapens. Bovendien biedt de nieuwe theorie een betere bescherming aan de Amerikaanse divisies in Europa. Volgens Imkamp zien zowel Duitsland als Engeland voordeel in de nieuwe theorie. De Duitsers
omdat zij een minder groot verlies van territoir behoeven te verwachten, de Engelsen omdat zij buiten het bereik van de tactische wapens
zullen blijven. Nederland heeft echter grote nadelen te duchten van de
verandering in het denken, omdat de wapens juist op ons land zullen
worden gericht. Zonder dat ons land er iets over te zeggen heeft zal de
Randstad doelwit zijn van tactische a-wapens. Met nadruk wees Imkamp
op het ongewenste van deze situatie. Hetland hoven welks grondgebied
a-wapens dreigen te worden ingezet moet een vetorecht hebben.
Minister Den Toom ontkende dater een verandering plaats heeft gehad
in het strategische denken. Altijd is volgens hem gedacht aan een onmiddellijke inzet van tactische a-wapens.
lmkamp: als de militairen dat voortdurend hebben gedacht is er inderdaad niets veranderd, maar dan heeft de minister wel het parlement onvoldoende ingelicht.
Imkamp diende 1enslotte een motie in waarin wordt overwogen dat onvoldoende duidelijk is dat geen fundamentele wijziging van de flexible
response conceptie heeft plaatsgehad; dat onvoldoende is aangetoond dat
in de thans (door de minister) naar voren gebrachte conceptie van de
flexible response grotere waarborgen liggen voor de veiligheid van de
Westeuropese Ianden, met name Nederland; dat daarentegen op basis
van de thans verstrekte gegevens eerder moet worden gevreesd dat in
dezeconceptiede kansen op een sneller afglijden naar een voor ons land
desastreus nucleair conflict zijn vergroot. De motie spreekt op grond
van al deze overwegingen uit dat voorshands de goedkeuring moet worden onthouden aan een strategic welke gebaseerd is op de in genoemde
conceptie ontwikkelde gedachtengang. Tenslotte wordt in de motie de
regering uitgenodigd de kamer een notate zenden waarin een uitvoertge
feitelijke uiteenzetting wordt gegeven van de ontwikkelingen van de
flexible response-gedachte en waarin een gedetailleerde motivering
wordt gegeven van het standpunt van de Nederlandse regering op dit
moment.
Uit de kamerdiscussies bleek dat de PvciA zich kon verenigen met een
klein gedeelte van de overwegingen en met het uitvoeringsgedeelte van
de motie. Enkele fractieleden van de PvciA stonden achter de gehele
motie. De PvciA verzocht Imkamp -- mede terwillen van de eenheid van
de oppositie -- de motie in te korten zodat slechts het uitvoeringsgedeelte zou overblijven. De fractie van D'66 wilde op dat verzoek niet ingaan
omdat (a) dan nog geen meerderheid behaald zou worden en (b) D'66
geen aanleiding zag op kunstmatige wijze de interne verdeelheid binnen
de PvciA-fractie te maskeren. Dit standpunt werd nog versterkt door
een onderhandse mededeling van de KVP-er Jansen die liet weten het
persoonlijk met de motie eens te zijn. De KVP-fractie had echter besloten om toch tegen de motie te stemmen, ook als deze beperkt zou
worden tot het uitvoeringsgedeelte (bet vragen van de nota).
Bij de stemverklaringen bleek echter totaal onverwacht dat de ARP de
motie wilde steunen mits zij beperkt werd tot het uitvoeringsgedeelte.
Hierdoor werd de kans op een meerderheid reeel. Ook leek het mogelijk dat minister Den Toom de motie wilde overnemen. Daarom werd
de motie ter plekke gewijzigd (beperkt tot het uitvoeringsgedeelte) en
in herziene versie ingediend. Bij de stemming werd de motie echter
verworpen, maar de minderheid was groot (D'66, PvciA, ARP, PSP en
PPR). Op basis van nieuwe publikaties in de bladen aangesloten bij de
GPD en in de Herald Tribune ging de fractie een week later tot nieuwe
actie over. Op donderdag 27 november vroeg Imkamp de minister van
defensie naar de juistheid van deze publikaties die handelen over de bijeenkomst van de nucleair planning group van de NA VO. Tijdens deze
bijeenkomst zouden Britse en Westduitse documenten zijn goedgekeurd
waaruit een verlaging van de atoomdrempel zou blijken. Imkamp vroeg
opnieuw om een nota met het Nederlandse standpunt. Bij het ter perse
gaan waren de vragen van lmkamp al gepubliceerd, maar nog niet gesteld en beantwoord.

Nypels-Schut- Ruimtelijke ordening
Nypels legde bij de behandeling van de begroting van volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (11/11 en 13/11) het accent vooral op de ruimtelijke ordening. Voorgaande jaren besteedde hij het grootste deel van
zijn spreektijd aan de volkshuisvesting. Hij diende een motie in waarin
wordt geconstateerd dat bij de vele instanties die betrokken zijn bij de
ruimtelijke ontwikkeling van het Noordelijk Deltagebied een aantal zeer
uiteenlopende opvattingen bestaan t. a. v. de ruimtelijke ontwikkeling
waardoor bijzondere spanningen en grote onzekerheid ontstaan. De
motie vroeg de regering - als uiteindelijk verantwoordelijke instantie
bij de begroting 1971 een notate publiceren met een integrale visie op
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het Noordelijk Deltagebied op
middellange termijn en met aanduiding van de middelen waarmee de
regering deze visie denkt te realiseren.
Volgens Nypels dreigt een chaotische ontwikkeling in het noordelijke
Deltagebied te ontstaan omdat de gemeentebesturen (vooral Rotterdam),
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Rijnmond, G. S. van Zuid-Holland, de rijksoverheid en het overlegorgaan Zeehavens Zuidwest Nederland uiteenlopende visies hebben. Een
goed geconcretiseerde visie van de rijksoverheid ontbreekt. De tweede
nota ruimielijke ordening is ie summier. Voorbeeld: op grond van deze
nota kan men concluderen tot (a) een grote Rijnpoorthaven; (b) een
kleine Rijnpoorthaven; (c) helemaal geen Rijnpoorthaven. Door de uiteenlopende visies dre1gt het Noordelijk Deltagebied de dupe ie worden
van een zuiver economisch georienteerde expansie. Nypels wilde geen
volledige visie van de rijksoverheid vragen voor het hele Deltagebied
omdat de benodigde studies nog niet voltooid zijn. De deelstudies voor
het Noordelijk dee! zijn echter wei zo ver gevorderd dat voor dit gebied binnenkort wei een visie gegeven kan worden, met duidelijke belcidslijnen voor zaken als zeehavenontwikkeling, uitgifiebeleid, industrievestiging een.leefmilieu. De motie werd verworpen. Opvallend was
dat behalve de PSP en de CPN ook de VVD voor stemde.
Veel aandacht wijdde Nypels aan de iekortkomingen die zich voordoen
bij hei functioneren in de praktijk van de wet op de ruimielijke ordening. Vorig jaar 111 besprak Nypels de inspraakmetbodiek van de principiele kant bezien. Minisier Schut beloofde to en, op Nypels verzoek,
ie zullen experimenteren met verschillende manieren van inspraak.
Omdat voor dezeexperimenten een periode van vier ol vijf jaar nodtg
is liet Nypels deze principiele kant nu grotendeels onbesproken om
zich ie concentreren op de tekortkomingen die zich bij het thans gelden~
de wetskader voordoen. Hij kwam tot de conclusie dat de verschillende
procedures beter tot hun recht moeien komen, zoals de ter visielegging, de afhandeling van bezwaarschrifien. Ook de criieria inzake industrievestiging behoeven verbeiering. fu bestemmingplannen en
streekplannen moet duidelijk in zones worden aangegeven welke criteria gelden t. a. v. de zwaarte van de industrieen, de kans op risico's
en de gevolgen voor het leefmilieu. Voorts concludeerde Nypels dat
met name de broepsprocedure moet worden verkort om het anticipatieverschijnsel (het sluiien van overeenkomsten vooruitlopende op de uitspraken inzake bezwaarschrifien) te verminderen.
Nypels stelde vervolgens een geheel nieuwe wetielijke procedure voor
t. a. v. onderwerpen op het gebied van ruimielijke ordening waarvoor
tbans helemaal geen wettelijke procedure is vastgelegd (de keuze van
militaire oefenierreinen en van "leidingstraien" (tract:l's van gas- en
olieleidingen e. d.) of waarvoor de bestaande procedure onvoldoende is
(zoals de Rotierdamse havenontwikkeling die, hoewel van nationaal belang, in feiie wordt overgelaten aan de gemeente Rotterdam). Voor al
deze onderwerpen van zwaarwegende betekenis bepleitte Nypels het tot
standbrengen van "nationale facetplannen".
Een dergclijk nationaal facetplan moet door de meest gerede partij
worden aangevraagd bij de minister belast met de zorg voor de ruimtelijke ordening. Het plan zal de burgers rechtstreeks binden op overeenkomstige wijze als het gemeentelijk bestemmingsplan, waarvoor
het in de plaats treedt. Het kan betrekking hebben op Mn of meer facetten van het beleid voor bepaalde regia's of voor het gehele land. Als
de minister het verzoek van de meest gerede partij inwilligt stelt hij
-- de Rijksplanologische Commissie alsmede de betrokken gemeenteen provincialebesturen gehoord -- het antwerp voor het facetplan vast.
Het on twerp ligt gedurende zes weken ter secretarie van de betrokken
gemeenten voor ieder ter inzage. Iedereen kan bezwaren indienen bij
de Raad van Staie. Binnen drie maanden na afloop van de termijn van
tervisielegging beslist de Kroon, de Raad van State gehoord, over de
vaststelling van het facetplan. Van de beslissing wordt mededeling gedaan aan de Staten-Generaal; de beslissing heeft geen rechtskracht
binnen een termijn van zes maanden na deze mededeling, tenzij de
beide Kamers der Staten-Generaal deze mededeling op een vroeger
tijdstip voor kennisgeving hebben aangenomen. Deze procedure garandeert voldoeltde inspraak van de burgers en de gekozen volksveriegenwoordigers. Nypels heeft van minisier Schut geen exact antwoord gekregen op dit voorstel voor een nieuwe procedure. Wel beloofde de
minister het voor stel voor te !eggen aan de Raad van Advies voor de
Ruim te~ijke Ordening. fu tweede termijn deelde Nypels mee zelf ziin
voorstel te zullen uitwerken zodat de fractie zonodig met een initiatiefontwerp zal kunnen komen.

Dijkstra- Veringa- Democratisering onderwijs
Dijkstra 's bijdrage aan het debat over de begroting van onderwijs en
wetenschappen stond in het ieken van de democra tisering. Bij het
kleuter- en basisonderwijs kan deze (externe) democratisering worden
bereikt door verdere verlaging van de leerlingenschaal. Daarvoor
moet echter een plan worden ontworpen. Dijkstra steunde de motie
Laban (PvdA) waarin om zo'n plan wordt gevraagd. Staatssecretaris
Grosheide verzette zich echter iegen een plan. Motie daarna verworpen. De nieuwe wet op het basisonderwijs is volgens Dijkstra de
sleutel voor de externe democratisering. De wet moet echier niet
worden ingediend voordat er uitgebreid is geexperimenteerd, zodat
herhaling van de "mammoetramp" wordt voorkomen. fu de kamer ligt
een nieuwe experimentenwet maar deze wet is op zichzelf geen voldoende garantie.
Dijkstra stelde voorts da t het over leg tussen het depariement en het
onderwijs moet worden verbeterd. Thans is er teveel versnippering
waardoor de staatssecretaris kan doen en Iaten wat hij wil. fu de toekomst moet het overleg lopen via de vier groie overkoepelende onderwijsorganisaties zodat wezenlijk tegenspel kan worden gegeven. De
staatssecretaris beloofde te zullen streven naar meer centralisatie
van het over leg.
Dijkstra prees vervolgens de actie van de werkende jongeren. Door
hun actie is een zaak die wat vee! op de achtergrond was gekomen
scherp gesteld. Het probleem van de werkende jongeren -- verder
scholing -- is in feit het probleem van alle ongeschoolden tot 65 jaar
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die de boot gaan missen. Volgens Dijkstra kan men het beste beginnen
aan die deel-problemen die het snelste oplosbaar zijn. Voorbeelden:
invoering particle leer- en vormingsplicht voor 15- en 15-jarigen al in
1970, zoals voorgesteld in de motie-Aarden. De motie werd ingediend
bij de algemene beschouwingen en toen verworpen. Een overeenkomstig
amendement-Aarden werd bij het onderwijsdebat ingediend en verworpen.
Het depariement wil de bedoelde leer- en vormingsplicht pas in 1971 invoeren. Verder moet zo snel mogelijk na 1971 begonnen worden met het
invoeren van eenpartiele leer- en vormingsplicht voor 16·-, 17-, en 18jarigen. De snelheid is afhankelijk van de beschikbare lcerkrachten en
faciliieiten. De leer- en arbeidsovereenkomst moet zo snel mogelijk worden ontkoppeld. Het inmiddels aangevraagde SER-advies moet over enkele
maanden binnen zijn. Zo niet dan moet de minister zelf beslissen. De
minisier deelde mee dat hij half januari zal beslissen. Vcrder beloofde
de bewindsman dat het cursusgeld (zestig gulden per cur sus van een
jaar) zal worden afgeschaft. Met dit laatstc gaf hij gehoor aan de motieBakker (CPN) die vorig jaar door D'66 werd gesieund maar door de kamermeerderheid werd verworpen.
De vernieuwing van de bestuursstructuur van de universiteiten nocmde
Dijkstra een middel tot een doel (verbetering van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en vorming) dat nag volop in discussie is. Dijkstra
noemde twee overwegingen om accoord ie gaan met een van hoven af op
te leggen nieuwe bestuursstructuur:
(1) de vernieuwing wordt vermoedelijk het meest iegengehouden door de
oude toplaag, zodat doorbreking alleen van bovenaf mogelijk is.
(2) de huidige ontwikkeling laa t geen peri ode van twee a drie jaar meepra ien meer toe.
De nota-Veringa noemde Dijkstra geschreven uit angst voor de gebeurtenissen. De nota :regelt zoveel dat de kans groot is dat zij het gesprek
blokkeert. Te veel details worden geregeld waardoor de kans op onrust
toeneemt zodat de nota zich tegen zichzelf kan keren.
Dijkstra diende tenslotte een motie in waarin de universiteitsraad als
hoogsie orgaan wordt voorgesield. Het universiteitsbestuur moet werken
binnen de richtlijnen en onder controle van de raad. De samensielling
van de raad kan op den duur per universiteit verschillen, varierend naar
de eigen wensen. Bij gebrek aan ideeen tbans moet de samenstelling
voor de overgangsfase worden voorgeschreven. Verandering laier moet
echier mogelijk blijken. D'66 wil in de raad geen vertegenwoordiging
van vijf geledingen maar van drie: staf (weienschappelijke staf en docenten
samen), iechnisch en administratief personeel, studenten. Veringa wil
volgens zijn nota staf en docenien apart vertegenwoordigen en wenst verder maatschappelijke veriegenwoordigers.
Volgens Dijkstra is er wei een relatie tussen maatschappij en universiteit maar die wordt niet gelegd door het opnemen van een aantal figuren
in de raad doch door de manier van onderwijs geven. Om te voorkomen
dat de universiteitsraad uiteenvalt in drie zuilen moeten in de raad de
afdelingen en faculieiten veriegenwoordigd zijn (iedere afdeling/faculieit
door vertegenwoordigers van staf, technisch en administratief personeel
en studenten). Zo komt men tot een onderwijskundige en functionele representatie in de universiteitsraad.
Op niveau's beneden de raad moet grote vrijheid bestaan om onder verantwoordelijkheid van de raad eigen bestuurs- en onderwijsvormen te
vinden. De motie waarin al deze denkbeelden waren neergelegd werd onderwerp van een merkwaardig politick spel. Op verzoek van minister
Veringa verklaarde Dijkstra zich bereid de motie aan te houden. De fractie van de CHU had ideeen die overeenkomst vertoonden met stukken van
de motie. Aan het slot van het debat eiste Schmelzer echier onverwacht
toch siemming, waarna de motie werd verworpen (ook de CHU siemde
iegen).
Bij de behandeling van de nota Achtste Medische Faculieit stelde Dijkstra
dat deze nota een aantal argumenten opsomt die niet tot Maastricht als
vestigingsplaats leiden. Er zijn echier andere argumenten voor het
vestigen van ins telling van weienschappelijk onderwij s in Limburg. De
eerstvolgende medische faculteit komt eerder toe aan Twenie in verband
met de verbetering van de gezondheidszorg die het gevolg is van een
nieuwe faculteit in het betrokken gebied. Ook de aanwezigheid van de
T. H. Twente doet de voorkeur geven aan Twente als vestiging voor de
volgende medische faculteit.
Dijkstra verklaarde zich echter niet tegen Limburg nadat uit het antwoord van de minisier was gebleken dat (a) de vestiging van andere faculteiien in Maastricht niet zal hoeven ie wachien op de vestiging van de
medische faculteit aldaar; (b) ook Twenie (en Brabant) zullen worden uitgebouwd met een medische faculteit.

De Goede-Witteveen
Dekkingsplan en inflatiecorrectie
Bij het Tweede Kamer-debat over het dekkingsplan 1970 (18/ll en 19/11)
noemde De Goede de in de regeringsverklaring van 1967 aangekondigde
ombuiging van de overheidsuitgaven volstrekt mislukt. fu tegenstelling
tot de bedoeling zijn de overheidsuitgaven sterker gestegen dan het nationaal inkomen: De belastingdruk was in 1967 26,2% van het nationaal
inkomen en stijgt tot 30% in 1970. De stijging is drie maal sneller dan
in de acht jaren v66r 1967. Ondanks deze sterke stijging zijn de begrotingsiekorien (in de "slechte" jaren van Cals nog 1 a 1, 5 Iniljard) gegroeid tot 2, 5 a 3 miljard onder Witieveen. De staatsschuld is onder
het bewind Witteveen met ll miljard gegroeid tot 29 miljard. (tijdens
Lieftinck daalde de staatsschuld met 10 miljard). De Goede's conclusies: voorgenomen beleid is volstrekt mislukt, waardoor ieder jaar
groie spanningen in de coalitie te verwachien zijn. Ieder jaar moeten
extra dekkingsmiddelen worden gezocht, waarover dan weer flink wordt
gekibbeld. De situatie is dit jaar nog meer gecompliceerd door het volstrekte falen van het prij sbeleid tengevolge van de invoering van de
BTW en door de ongekende inflatoire ontwikkeling, De regeringspartijen
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hebben de regering unaniem afgebracht van de voorgestelde BTW-verhoging in 1970, waardoor een aantal gawn in de begroting 1970 zijn ontstaan die slechts door middel van een aantal noodgrepen kunnen worden
gedicht (een van de noodgrepen: een afwcnteling van 1 miljard op het bedrijfsleven). Bij dit alles komt dan nog de heilige koe van de 900 miljoen
inflatiecorrectie.
De inflatiecorrectie is in beginsel een rechtvaardige zaak, aldus De
Goede. Het programma van 0'66 besteed er aandacht aan. Het gaat
echter om de vragen (a) wat gebeurt er als je de inflatiecorrectie niet
aanvaardt; (b) wat gebeurt er als je de inflatiecorrectie will aanvaardt.
Als je in 1970 geen correctie van 45G miljoen aanvaard leidt dat tot een
halvering van de reeele inkomensverbcwring in dat jaar. Door de inflatie en door andere faetoren stijgen de nominale inkomens in '69 en
'70 met niet minder dan 15 a 20 procent. De reeele inkomensverbetering
is slechts 3 p:::-ocent. Door schrapping van de correctie valt daarvan dan
weer 1 a 15 procent weg. Gevolgen: opstuwing van de looneisen, sterke
nominal" loonstijging en g~~n snelheidsbeperking voor de inflatie-spiraal. Bij de veelheid van argumenten pro en contra de inflatiecorrectie
heeft de bezorgdheid om deze gevolgen de door slag gegeven. D'66 wil
daarom een correctie van 450 miljoen in 1970 --en geen 600 zoals door
Witteveen voorgesteld -- omdat de overblijvende 150 miljoen dan gebruikt kunnen worden voor hetzij betere dekking, hetzij vermindering
van de afwenteling op het bedrijfsleven.
T. a. v. de tweede tranche van 450 miljocn in 1971 wilde en kon de fractie zich volstrekt niet vastleggen bij gebrek aan kennis van de konsekwenties voor 1971 en latere jaren. Daarover kan pas een oordeel worden gevormd als het dekkingsplan 1971 bckend is. Daar komt bij dat een
vermoedelijk drastische verhoging van de BTW in 1971 compensatiemaatregelen voor lagere inkomens nodig zal maken. Het kan nodig zijn
de twecde tranche van 450 miljoen te gcbruiken voor een verdere optrekking van de belastingvrije voet.
De Goede diende een amendement in waarin wordt voorgesteld de correctie voor 1970 te brengen op 450 miljocn. Na verwerping van dit amendement stemde de fractie tegen het wetsontwerp (met de verde ling 600 in
1970 en 300 in 1971). Opvallend was dat de anti-revolutionair Boersma
onze argumentatie volledig onderschrccf en liet weten dat hij op nietzakelijke gronden ook voorgestemd zou hebben als de regering het amendement De Goede onaanvaardbaar zou hebben genoemd. Witteveen bepaalde er zich toe het amendement "ernstig w ontraden". Uit de mededelingen
van Boersma kan men concluderen dat dcze a. t. vertegenwoordiger voor
dit belangrijke onderdeel zijn vertrouwcn in het kabinet-De Jong heeft
opgezegd.
De fractie stemde ook tegen het wetsontwerp waarin wordt voorgesteld
de BTW te brengen op 4, 3 procent en 13 procent. De Goede noewde het
voorstel onzindelijk omdat uit de discussies was komen vast te staan
dat de verhoging per 1 januari 1971 heel wat hoger zal moeten zijn. Een
poging van De Goede om door amendering de nieuwe percentages uit de
wet te verwijderen -- met de bedoeling dat later dan de werkelijke percentages kunnen wcrden ingevuld -- mislukte. Andere overweging om
tegen de stemmen: D'66 wenst geen verantwoordelijkheid te dragen voor
de situatie die ontstaan is door de mislukking van net ombuigingsbeleid
en het blijven vasthouden aan de 900 m iljoen correctie, waardoor het bedrijfsleven een afwenteling ondergaat van 1 miljard.
Een onderdeel van het wetsontwerp vcrhoging BTW had betrekking op
het tarief voor gebak, koekjes en biscuit. Witteveen/Grapperhaus willen
dit lekkers uit het hoge BTW-tarief overbrengen naar het lage tarief.
De schatkist lijdt daardoor een verlics van 61,5 miljoen gulden. Volgens
de Goede kan dit geld beter voor andere doeleinden worden gebruikt.
Bovendien valt niet te verwachten dat het nieuwe lage tarief in de prijzen
voor de consument tot uitdru!1<ing zal komen. Via amende ring probeerde
De Coede tevergeefs de tariefsverlaging tegen te houden.
De fractie ging accoord met het regeringsvoorstel inzake het 46e punt
van de vennootschapsbelasting. In juni bij de behandeling van de nieuwe
wet vennootschapsbelasting probeerde Witteveen het tarief te beperken
tot 45 punten. De fractie was daar toen tegen. Intuss.en was blijkbaar de
juistheid van onze opvatting tot Wittevccn doorgedrongen. De fractie is
accoord gegaan met het regeringsvoorstel om het al vijf jaar bestaande
zesde punt van de vermogensbelasting met nog twee jaar te verlengen.
De voorkeur van de fractie ging overigcns uit naar het definitief maken
van dit zesde punt.
Andere onderdelen van het dekkingsplan.
-- Verhoging van de motorrijtuigenbelasting en bestendiging van de
tijdelijke verhoging benzine-accijns. De fractie vindt deze dekkingsmiddelen hard nodig. De bijstelling van dcze vaste bedragen is gezien de inflatie juist.
-- Defini tief maken van de op 1 juli ingcvoerde tijdelijke verhoging van
de bier- en alcoholaccijns. De fractic diende een amendement in om de
tijdelijkheid te verlengen. Motieven: de Nederlandse bieraccijns is de
hoogste in de EEG, twee maal zo hoof'; :tls die in BelgH! en Luxemburg;
de alcoholaccijns is ook hager, dan in nelgie en Luxemburg. Op de Beneluxconferentie van april 1969 ging Ncdt'rland akkoord met streven naar
harmonisatie. Het definitief maken van d:o verhogingen pasten niet in dat
beleid. Na verwerping van het amendemcnt stemde de fractie tegen het
regeringsvoorstel.
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Van het hoofdbestuur
Overzicht van de belangrijkste onderwerpen behandeld in de hoofdbestuursvergaderingen d. d. 13 september, 19 oktober en 1 november 1969.
13 september

* Een brief van

de Duitse '69 inzake het gebruik van het embleem van
D'66 wordt na ampele discussie ter beantwoording naar een advocaat
doorgezonden.

* De wenselijkheid wordt

geuit om op het congres op 13 december te
Amsterdam naast de rede van Van Mierlo een of meer resoluties aan
de ALV voor te leggen. Als mogelijke thema's worden genoemd:
staatsrecht, democratisering van het onderwijs en democratisering
van de onderneming. Teneinde een en ander te bespoedigen wordt een
commissie van 5 man aangewezen, die zich hiermee zal belasten.

* Besloten wordt een commissie

bestaande uit 2 leden van het hoofdbestuur (Jongedijk en mevrouw Smits van Waesberghe) en 2 leden van de
fractie te belasten met het samenstellen van een "draaiboek" met adviezen voor sprekers op verkiezingsbijeenkomsten ter beantwoording
van de meest uiteenlopende vragen zowel van algemene aard als van
programma-technische aard.

19 oktober

* Besloten wordt f

30.000,-- te voteren voor de P. S. -verkiezingen en
voorlopig f 10.000,-- voor de G. R. -verkiezingen, nader te bezien in
maart 1970.

* Een voorstel

tot wijziging c. q. verhoging der contributie en verhoging
van de afdrachten aan de afdelingen ter voorlegging aan de ALV wordt
na rijp beraad verworpen.

* De voorstellen tot wijziging en

aanvulling van het huishoudelijk reglement worden besproken en op enkele punten geamendeerd.

* De verantwoording van het hoofdbestuur

in verband met de gesprekken
aan de basis wordt besproken en op enkele punten gewijzigd.

* De analyse van de landelijke

partijpolitieke situatie vormt vervolgens
het onderwerp van discussie. Na amendering wordt het aanvaard ter
aanbieding aan de ALV.

* De resoluties

(zie vergadering d. d. 13 september) worden sterk bekritiseerd. Besloten wordt ze voorlopig aan te houden.

1 november

* De

regiorapporten vormen een uitgebreid punt van bespreking; met
name de gebeurtenissen in Ede en de situatie in Brabant worden behandeld, evenals de verkiezingen in Dronten.

* Vervolgens

vindt een uitvoerige bespreking plaats met leden van de
commissie '70. Onderwerpen welke ter sprake komen zijn o. m.
- de interne kandidaatstelling en het feit dat alle leden in de regio' s
op de hoogte dienen te worden gesteld. Er wordt toegestaan, dat
de bijeenkomsten, waarin de kandidaten worden voorgesteld, ook in
groepen van afdelingen mogen plaats hebben, afhankelijk van de situatie in de betreffende regio's.
- de verzending van de stembiljetten zal uiterlijk 22 december geschied
moeten zijn. 2 januari moeten de biljetten op het sekretariaat binnen
zijn zodat verwerking op tijd gereed zal zijn teneinde de uitslag op
de provinciale congressen van 10 januari bekend te kunnen maken.

* Het verbod tot oprichting van nieuwe

afdelingen is geen belemmering
tot deelneming aan de G R. -verkiezingen i. v. m. de 6-maanden termijn.

* Tenslotte wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van

de verkiezing van het hoofdbestuur. Met name de omvang van het nieuwe hoofdbestuur vormt een punt van discussie. Een voorstel tot verkleining van
het hoofdbestuur en toevoeging van gewone leden met speciale taak
t. b. v. de regio's wordt verworpen, hoewel het vinden van deze mensen die be reid zijn als niet-lid van het hoofdbestuur, als verbindingsman voor een vertegenwoordiger van een of meer regio's te fungeren
gemakkelijker lijkt.

Van de werkgroepen
Verantw.ooraelijk voor deze rubriek: N. Schwarz, Schoutenstraat 9, Den
Haag, 070-245189.

Defensie
Deze werkgroep is weer tot actief leven gekomen. Zij rekent tot haar
taak 1) het opstellen van het hoofdstuk defensie in het politick programma, 2) het adviseren van de fractie, 3) het bundelen van alle in de partij
aanwezige deskundigheid en belangstelling, en wel in die volgorde van
urgentie.
De werkgroep hecht grote waarde aan goede kommunicatie met andere
landelijke werkgroepen en de afdelingen. Vooral ten dienste van hen die
buiten de randstad wonen, verzoekt zij de afdelingen waar mogelijk een
"defensie-consul" aan te stellen. Deze behoeft niet alle vergaderingen
van de werkgroep bij te wonen, maar moet plaatselijke belangstelling
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Het probleem "Demokratisering van de krijgsmacht" staat thans bovenaan de agenda. Schrijft Uw ervaring in het Ieger, of Uw opvatting terzake aan de secretaris: J. Idsinga, Oosthoezemkade 8, Gouda. Of meldt
U aan als lid van de werkgroep of als defensieconsul.

23 januari -1 februari- Besprekingen met indieners
2 februari- Vaststellen definitieve voorstellen
7 februari - Inleveren copy voor Congresdemocraat
21 februari- Verscbijnen Congresdemocraat
4-5 April- Congres te Rotterdam
Ook is besloten enkele desk\mdigen aan te zoeken om bet hele programma
te "kosten", d. w. z. de kosten te bepalen van a! onze wensen.

Verkeer en vervoer

Europa-rapport

Belangstellenden voor de sub-groep "Algemeen vervoer- en com_m~ica
tiebeleid", in bet bijzonder voor PTT-zaken, worden verzocht ZlCh m
verbinding te stellen met A. J. M. van Westerop, H. Cleyndertwerg 110,
Amsterdam Noord (020-278175).

De sub-groep Europa van de werkgroep buitenland beeft een rapport gemaakt, dat als basis zal dienen voor voorstellen tot wijziging van bet
programma op bet april congres.
Hieronder een summary:

Justitie

Na een motivering van een Europa-politiek vanuit Nederlandse gezicbtshoek, geeft het voorstel twee interne en twee externe Europese motieven
tot integratie; deze dient gebeel Europa te omvatten. Drie feiten staan
daarbij centraal: de Duitse de ling, de relatie met Rusland en de verhouding tot Amerika. De subgroep is zich ervan bewust, dat de ontwikkel·
de conceptie een lange-termijn-zaak is, maar meent deze voor bet kortetermijn-beleid onontbeerlijk als referentie-kader.

activeren. Hij zal aile stukken ontvangen en dient resultaten van plaatselijke werkgroepen door te geven.

Een sub-commissie heeft een pre-advies uitgebracht over haar standpunt
inzake de echtscheiding. Zodra het betreffende rapport van de werkgroep
klaar is, zal dit op de gebruikelijke wijze worden bekend gemaakt.

Coordinatiecommissie gemeentepolitiek
Na een inzinking volgende op het overlijden van haar voorzitter komt
deze commissie thans weer tot activiteit. Belangrijke en urgente taken
zijn: 1) bijdrage tot de meningsvorming over de bestuurlijke herindeling,
2) idem over de aanvullingen t. a. v. gemeentezaken in bet landelijk politiek programma, 3) bet controleren en coordineren van de gemeenteprogramma's die door de afdelingen worden opgesteld. Dit laatste k~ gedecentraliseerd geschieden, zodat zij die zich hiervoor opgeven met
regelmatig in de randstad hoeven te vergaderen. Deskundigen en belangstellenden geven zich op bij de secretaris J. de Bres, Valeriusstraat
234, Leiden, 01710-42772.

Sociaal- Economische werkgroep
Voorzitter Brand trad af en als zijn opvolger wordt voorgesteld P. van
Schilfgaarde, Mastwijkerdijk 29, post Montfoort, 03484-502.

Rapporten
Ten einde de communicatie te bevorderen zullen rapporten van de werkgroepen voortaan als volgt behandeld worden:
1) toezending van een exemplaar gratis aan !eden HB, fractie, programmacommissie, werkgroep die het maakte, afdelingssecretarissen, voorzitters en secretarissen van aile andere werkgroepen.
2) opname in Democraat van een uittreksel van een halve kolom; dit
moet zodra bet rapport klaar is worden toegestuurd aan de coordinator
van de werkgroepen.
3) ieder kan meerdere exemplaren bestellen bij het secretariaat van
D'66 a f 1,- per stuk (of een andere prijs, waar dit wordt vermeld).

Vergadering werkgroepvoorzitters
Deze vergadering werd op 22 november te utrecht gehouden. Belangrijkste besluiten:
1) Mogel.ijke onderwerpen voor programmawijzigingen voor congres op
4 april: Europa, luchtvaart, defensie, echtscheiding, abortus provocatus, bevolkingspolitiek, voorlopige hechtenis, Europese veiligheid,
waterverontreiniging, ondernemingsrecht (commissariaten en amendement-Ovezall), bestuurlijke herindeling, landelijk deel gemeenteprogram.
2) De programmapunten moeten in 13-voud bij de programmacommissie
zijn uiterlijk 21 januari; dit kan als ze op 15 januari op bet landelijk
secretariaat zijn ontvangen. De rapporten en andere documentatie behoeft pas 15 februari bij bet secretariaat te zijn (op zijn allerlaatst).
3) Bij wijze van proef zal gedurende twee maanden in de Democraat wor·den afgedrukt een lijst van aile stukken die door de fractie naar de
werkgroepen zijn verstuurd.
4) Ten behoeve van betere coordinatie tussen de werkgroepen zal maandelijks in de Democraat een lijst gepubliceerd worden van de onderwerpen waar de werkgroepen aan werken. Telkens als de staat van
deze onderwerpen daar aanleiding toegeeft zal de coordinator een bespreking hebben met de betrokken voorzitters, ten einde zeker te stellen dat ook de vakgebieden die zijdelings met het onderwerp te maken
hebben tijdig hun inbreng kunnen geven.
5) Een motie werd aangenomen om te komen tot een beleidsplan, door
bet instellen van een stuurgroep die dit in dialoog met de werkgroepen
tot stand zal brengen (zie tekst van deze motie elders in dit nummer).
6) Aan bet hoofdbestuur zal worden voorgesteld ter verbetering van de
besluitvorming op congressen niet aile, doch slechts de belangrijkste
cq fundamentele amendementen in het plenum te behandelen. De sectievergadering kan binnen bet raam van dit totaalbeeld over overige
amendementen beslissen. Wei zal een commissie van "wijze mannen"
die neutraal tegenover de werkgroep staan de selectie moeten maken
van wat er naar het plenum gaat.

Vergadering programmacommissie
Deze commissie boog zich op 24 november over de concept tekst van de
vijfde druk van bet politiek programma, die in januari zal verscbijnen,
nadat ook de wij zigingen van bet december congres zullen zijn aangebracht. Daarnaast werden de volgende data vastgesteld m. b. t. tot bet
april congres:
15januari- Inleveren programmapunten bij secretariaat
22 januari- Vergadering programmacommissie ter studie van ingekomen
~
voorstellen. Eerste selectie

Ten aanzien van de Europese Gemeenschappen formuleert de subgroep
drie eisen; de inspraak van de burger staat daarbij centraal.
Vervolgens komen drie punten aan de orde die de West-Europese integratie in groter verband betreffen. De EEG wordt daarbij niet als een heilige
koe gezien, maar wei als een der zeer belangrijke middelen tot integra-

~;;,_slotte formuleert de subgroep vier punten die op Europa als geheel
betrekking hebben.
Aan het voorstel van de subgroep is een alternatief-voorstel van de
heren Brinkhorst en Jacquet toegevoegd, dat in wezen beperking van de
integratie tot de (vergrote) EEG inhoudt. Voorts staat in het alterna~ .
tieve voorstel de band met Amerika centraal alsmede de absolute prwnteit van een non-atomair West-Europa.
Het rapport wordt naar afdelingen en werkgroepen gestuurd, en is :l.
verkrijgbaar bij het secretariaat onder No. XVIII.

f

1,-

Van de afdelingen
D' 66 in Den Haag
De samenstelling van het nieuwe bestuur van D'66 in Den Haag, dat werd
gekozen tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november en bij die
gelegenbeid werd uitgebreid van 7 tot 8 bestuursleden bestaat uit:
voorzitter : M. L. Wijvekate, Dignaland 78
tel. 858987
secretaris : S.C. Klopstra, Roggekamp 117
(n;t 18 uur) tel. 855653
(in spoedgevallen: 61441 toestel 5297)
penningm. : H. A. Schaper, Badhuisweg 157
tel. 550648
!eden
: Mej. L. Bezemer, Sportlaan 800
tel. 322703
J. van Donk, Heliotrooplaan 116a
tel. 393316
J. de Leede, Rienzistraat 30
tel. 397352
B. Markowski, Tomatenstraat 160
tel. 681617
Mevr. S.M. Molenberg-Weijl, Kraaienlaan 32
tel. 680300

0'66 in Doetinchem
Vier politieke partijen in Doetinchem zullen met een gezamenlijke kandida tenlij st deelnemen aan de volgend jaar te houden verkiezingen voor de
gemeenteraad. Dat is in een gecombineerde ledenvergadering van D'66,
PPR, PSP en Democratisch Gemeentebeleid (een groep van voormalige
!eden van de PvdA te Doetinchem).
Tijdens ori!interende besprekingen zijn de vier partijen tot de conclusie
gekomen dat tussen de mentaliteit van de vier onderscheiden groeperingen
in Doetinchem zo v1einig verschillen bestaan dat het onverantwoord is afzonderlijk aan de raadsverkiezingen deel te nemen.
1n de vergadering is in principe overeenstemming bereikt over de programmapunten, die tijdens de verkiezingscampagne centraal zullen worden gesteld.

0'66 in Zuid-Kennemerland
Geacht Bestuur,
Ondergetekenden, !eden van D'66, afd. Zuid Kennemerland, ZlJn van
mening dat D' 66 zich teveel afzijdig houdt van de pogingen van andere
groeperingen om te komen tot een politieke vernieuwing in Nederland.
Van een aktieve breekijzerfunktie van D'66 is vrijwel geen sprake meer
sinds bet kontakt met andere partijen in Leiden werd afgewezen en
sinds het "gesprek aan de basis" is gestrand.
Bovendien zijn wij van mening dat D'66 onduidelijk voor de kiezers
dreigt te worden. Immers, aan de ene kant wijst' men "officie"le" gesprekken met andere partijen af en aan de andere kant werkt men op
plaatselijk niveau met allerlei partijen samen. Soms is dit zelfs een
zeer nauwe vorm van samenwerking (PAK-lijsten in Lelystad, Dronten
en Almelo).
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Aangezien ondergetekenden van mening zijn dat de vernieuwingsbeweging, die aan de gang is, enkele nieuwe krachtige impulsen nodig heeft,
vragen zij het hoofdbestuur:
a. dat ze enkele D'66 waarnemers naar het PAK-overleg in Den Haag
stuurt.
b. dat ze spoedig nieuwe initiatieven ontplooit die v66r 1971 moeten resulteren in een alternatief van de regering de Jong.
c. dat ze een duidelijke uitspraak doet over de verregaande vorm van
samenwerking die plaatselijke D'66 afdelingen bereikt hebben met
andere partijen (b. v. Dronten en Lelystad).
Wij hopen spoedig een reactie van U te mogen ontvangen op bovengenoemde drie punten, aangezien bij ons aan een uitspraak van U hierover
een dringende behoefte bestaat.
Met vriendelijke groet,
H. Jansen Schoonhoven-Vis, P. Karsdorp, J. ten Brink,
C. G. Jansen, J. Ankum, A. Kraak, A. Di-rks, Mej. A.
Samson, P. Jonker, J. de Wit, M.L. v. OortenJ.D. v.
Ketwich Verschuur.

0'66 in Amsterdam
Drie weken later dan oorspronkelijk in de bedoeling lag werd deze
maand in het Amsterdamse Apollo Hotel Idee '66 gelanceerd. Het is een
pront drukwerkje, goed ogend en vervaardigd van kwaliteitspapier.
Uitgeefster is de Amsterdamse afdeling van D'66, die de acht pagina's
voor de prijs van f 1, 75 ("de prijs van een pakje sigaretten", zegt
voorzitter Martini verlekkerd) in de boek- en tijdschriftenhandel te
koop aanbiedt.
Voor die somma verwerft men zich niet slechts genoemde brochure,
doch tevens het recht om mee te beslissen over het gemeenteprogram
van D'66, om kandidaten te stellen voor de raadsfractie van de partij,
om kandidaat gesteld te worden en om uiteindelijk in voorverkiezingen
(de eerste Nederlandse "primaries") de uiteindelijke kieslijst te bepalen. Geen geld.

D' 66 in Voorburg

GOEDKOOP TE KOOP
te verkrijgen via de Stichting Nederlandse Politieke Jongeren Contact
Raad, Joh. v. Oldenbarneveldlaan 107, Den Haag.

via NPJCR

f

14,-- per jaar.

INTERNA TIONALE SPECTATOR
Tijdschrift voor internationale politiek
Verschijnt 2 maal per maand
Abonnementsprijs f 25, --;
via NPJCR

f

15,-- per jaar.

KA TERNEN 2000
Uitgave van Werkgroep 2000
Verschijnt 10 maal per jaar
Abonnementsprijs f 16, 50;

f

12,50 per jaar.

CURSUS "MET HET OOG OP DE USA"
Uitgave van Werkgroep 2000
Cyclus van 12 essays
Totale prijs f 15, --;

POLITIEK
VOOR DE BOEKENPLANK
ldeologie
G. van Benthem van den Bergh studeerde in Leiden en was in die tijd
overtuigd van de principie1e juistheid en redelijkheid van de Westerse
politiek. Een verblijf op het Center for International Affairs van
Harvard bracht hem tot andere inzichten.
Daarom zal zijn bij Ven Gennep in Amsterdam verschenen boek "De
ideologie van het westen", een bundel essays, kritieken en polemieken,
ongetwijfeld vee! lezers vinden.
Op de achterkant van het boek - niet duur voor nog geen negen gulden staat: "Hoe geringer de ervaringswereld van een "vijandig" volk, hoe
gemakkelijker het is om het beeld van de staat en de samenleving welke
die vijand vertegenwoordigen te Iaten beantwoorden aan het beeld dat
onze vijandschap rechtvaardigt".
Een volzin om enkele malen nauwkeurig te lezen.

Dialectiek
Psychiaters, filosofen, politieke activisten, anarchisten en marxistische intelectuelen hebben hun gezichtspunten over de maatschappij in
essayvorm gebundeld iri het boek "Dialectiek der bevrijding", een uitgave voor net geen tien gulden van Van Gennep in Amsterdam.
Met als centraal punt de behoefte individu en samenleving te bevrijden
uit een cultuurbeeld van repressie, geweld en destructie kwam in 1967
in Londen het "Congress of the Dialectics of Liberation" samen. Daar
werden de sociale en politieke problemen van de komende jaren bediscussieerd en gedefinieerd.
De neerslag van dit congres is in dit boek te vinden. Samensteller David
Cooper zorgde voor essays van onder andere Stokely Carmichael, Paul
Goodman, Herbert Marcuse en Lucien Goldmann. Een voortreffelijke
benadering van de crisisproblemen van de Westerse wereld.

Neutraal

De afdeling Voorburg van D'66 heeft in een brief aan B. en W. te kennen gegeven dat zij het niet eens is met het beleid van het college inzake de besturing van het sportcomplex de Vliegermolen in Voorburg.
Men is van mening dat .de Ieiding in 1970 bij een door B. en W. aangestelde, zeer zakelijke directeur moet berusten en niet bij het college
zelf.
Die directeur zal dan een grote bevoegdheid moeten hebben met het
zelfstandig besturen van het zwembad en de sporthal. Hij en zijn medewerkers zullen flinke premies moeten ontvangen bij een bijzonder vindingrijk of ijverig optreden of bij een relatief laag verlies.

ACTA POLITICA
Tijdschrift voor politicologie
Verschijnt driemaandelijks
Abonnementsprijs f 22, 50;
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via NPJCR

via NPJCR

f

10,--

OOST-WEST
Uitgave van de Stichting Nederlands Instituut voor studie van en
informatie over Oost-Westbetrekkingen.
Verschijnt driemaandelijks
Abonnementsprijs f 18, 50;
via NPJCR f 10,-- per jaar.
Door de NPJCR uitgegeven brochures:
Politieke Koncentraties
Oordelen en Vooroordelen van Nederlandse Jongeren
Politiek Jongerenwerk
Sfeer, Mentaliteit, Demokratie Binnen de Krijgsmacht
NA VO, Zin en Weerzin
Dokumentatie Demokratie
De Binnenlandse Situatie en de Sovjet Unie na Praag 1968,
samenvatting van een lezing van Victor Zorza

f
f

1,-1,25
1,-1,--

l

1,--

2, 25

f

0,50

Het tweede dee! van dr. L. de Jong's geschiedschrijving "Neutraal"
begint met een voortreffelijke schets van de persoon van Koningin Wilhelmina, waarin hij haar taakopvatting schetst en de bepalende factoren
van haar beleid tijdens deze oorlog duidelijk naar voren komen.
Aan de orde komen de conflicten die ertoe leiddan dat generaal Reynders
als opperbevelhebber door generaal Winkelman werd opgevangen, het
werk van de Engelse geheime dienst in Nederland, de geheime contacten met de militaire !eiders van Belgi!!, Frankrijk en Engeland, de
Duitse spionage, het Venlo-incident, Mussert en het kortzichtige beleid van het kabinet-De Geer.
Hoe "neutraal" ons land was in de periode kort voor de tweede wereldoorlog doet dr. L. de Jong neutraal uit de doeken.
Voor achttien gulden bij de Staatsuitgeverij, voor f 38,-- de wetenschappelijke editie bij N. V. Martinus Nijhoff. In beide gevallen bijzonder leesbaar.

Twee Kennedy's
De politieke gedachten van de twee vermoorde Kennedy's, John F. en
Robert, zijn door een belangrijk medewerker van de twee Amerikanen
nog eens uitvoerig op papier gezet. "Het testament van de Kennedy's"
heet het goudkleurige boek, uitgegeven door Het Spectrum in Utrecht
voor negen gulden en twee kwartjes, geschreven door T. C. Sorensen
en vertaald door let Houw\?r.
Zonder meer een nuttige uitgave, alhoewel zeker niet zo origineel als
de schrijver wil doen voorkomen. Heden en verleden van aile Kennedy's
hebben vee! pennen in beweging gebracht. Voor wie vrij nauwkeurig·
wil weten hoe de politieke gedachtengang van talrijke Amerikanen is,
moet dit boek eens lezen.

Atjeh-oorlog
Vijfentwintig gulden om nu eindelijk eens precies te weten wat zich in
de Atjeh-oorlog heeft afgespeeld, is n1et vee! geld. Zeker niet als
schrijver Paul van 't Veer zich de moeite heeft getroost aile feiten
nauwkeurig op een rijtje te zetten.
Hij is ervan overtuigd met zijn boek, een uitgave van De Arbeiderspers
in Amsterdam, te hebben bewezen dat de Atjeh-oorlog een doelbewuste
provocatie is geweest, dat er vier Atjeh-oorlogen zijn geweest en dat
deze oorlogen samenhingen met politieke en sociale veranderingen in
Nederland.
Overigens: Groter oorlog dan die in Atjeh heeft Nederland nooit gevoerd. In dodental (meer dan honderdduizend) is hij als militair gebeuren voor ons land onvergelijkbaar.
TELEVISIEUITZENDING
Woensdag 14 jan. Nederland 1 20.20 uur
RADIOUITZENDINGEN
Woensdag 17 dec. Hilversum 1 18. 20 uur
Woensdag 31 dec. Hilversum 1 18. 20 uur
Woensdag 14 jan. Hilversum 1 18. 20 uur
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+PEPERBEKWie van mening mocht zijn dat naast Democraat in zijn huidige vorm
geen middelen tot politieke informatie, communicatie, meningsvorming
en gedachtenwisseling binnen D'66 meer aanwezig zijn, vergist zich.
Peperbek is er ook. Peperbek, dat sinds juni 1967 trouw 11 maal per
jaar is verschenen. Peperbek, dat reeds velen in en buiten de partij
heeft weten te boeien, te inspireren en te amuseren. Peperbek, met
iedere maand kritische commentaren en satire op het politieke leven
in Nederland en daarbuiten.
Twee en een half jaar .geleden werd Peperbek opgericht als maandblad
van de Haagse afdeling van D'66. In korte tijd vond het blad zoveel belangstelling en waardering, dat ook velen buiten Den Haag abonnee werden. Aldra werd daarom besloten er een regionaal blad van te maken,
in het bijzonder voor de Haagse agglomeratie. Een van de taken van het
blad was en is nieuws uit en over de afdelingen te verschaffen, maar
geleidelijk aan is deze functie toch ondergeschikt geworden aan de algemene politieke beschouwingen en kritische commentaren. De kritische en onafhankeli]ke instelling van het blad werd in het algemeen
zodanig op prijs gesteld dat enige maanden geleden besloten is Peperbek officieel geheel los te maken van de partij en zijn afdelingen. Daar,toe wordt een Stichting Peperbek in het leven geroepen.
Een blad is alleen maar een stuk papier. Het zijn de men sen, die er al
of niet iets van maken. Bij Peperbek is dat nooit een probleem geweest.
Van het begin af aan is het standpunt gehuldigd dat ieder redacteur van
Peperbek was die zich als zodanig aanmeldde. Een zeer eenvoudige
procedure dus, die in de praktijk uitstekend heeft voldaan. remand die
eenmaal redacteur is wordt natuurlijk wei geacht er ook iets voor te
doen. Bij degenen die zich aanmeldden heeft daar nooit enig misverstand
over bestaan. Ook het ontslag is eenvoudig geregeld. Als iemand het
een paar nummers heeft Iaten afweten, verdwijnt zijn naam in alle stilte uit het volgende nummer. Dit gebeurt maar weinig, want de meesten

+PEPERBEK+

Rectificatie

ONAFHANKELIJK POLITIEK MAANDBLAD
•

gesteund door !eden en afdelingen van Democraten '66

Neem een abonnement!
Of vraag een proefnummer aan!
Zend onderstaande bon in!
•

worden gepakt door het boeiende werk en de prettige sfeer van samenwerking. De huidige redacteuren zijn: D. Bark, A. R. van der Burg,
A.C.A. Dake, A. C. de Goederen, W.S.A.N. Gorter, W.C. Olyslagers
en F. W. H. Vink. Directie en administratie worden gevoerd door J.
Reesink en mevr. Th. M. Reesink, penningmeester is A. J. Krom.
Ondanks een redactie van zeven mensen is er nog altijd behoefte aan
versterking. Vele handen maken licht werk en bovendien verhoogt dit
de veelzijdigheid. Aanmelden bij het redactie-adres: Sportlaan 190,
Den Haag, tel. (070) 332300.
Peperbek - hoe zou het met zo'n naam ook anders! - neem geen blad
voor de mond. Omdat het geen officieel partijstandpunt vertolkt, is het
geheel vrij in het innemen van standpunten en het zo nodig uitoefenen
van kritiek, ook op de gang van zaken binnen D'66. In de vaste rubriek
Dagvandaag worden korte commentaren op actuele gebeurtenissen gegeven. De politieke ontwikkeling in Nederland wordt op de voet gevolgd
en scherp geanaliseerd." Prognoses over de naaste toekomst ontbreken
niet. In de komende nummers wordt voortgebouwd aan een minimumpro~
gramma voor deelname van D'66 aan een regering in 1971, waarover in
de afgelopen nummers reeds belangrijke en belangwekkende ontwerpen
zijn gepubliceerd. Mensen uit verschillende partijen komen aan het
woord over de partijvernieuwing, Het PAK, de vermogenaanwasdeling,
het openbaar vervoer in de grote steden worden uitvoerig besproken,
zonder de gebeurtenissen in Vietnam, de "volksstemming in Nieuw
Guinea, de bezetting van Tsjechoslowakije, de bevolkingspolitiek en de
encycliek van de Paus uit het oog te verliezen. Naast uitspraken aan
de basis en Spaanse pepers ontbreekt vrijwel nooit een diepgaande filosofische beschpuwing over de politieke ontwikkeling op langere termijn.
Bent U nieuwsgierig geworden? In dit nummer van Democraat treft U
een bon aan voor het aanvragen van een proefnummer of voor het nemen van een abonnement op Peperbek. Doe het onmiddellijk. U zult er
geen spijt van hebben.
0 ja, verwacht geen fraaie uitvoering. Het is gewoon gestencild. Met
Uw financit'!le hulp kan de uiterlijke vorm misschien nog eens op het peil
van de inhoud komen !

Zie over Peperbek het artikel in dit nummer.

Hierlangs afknippen en als brief of op briefkaart geplakt verzenden

: Definitieve.handleiding verkiezingen provinciale
staten 1970; uitgegven 5 november 1969.

TER ATTENTIE VAN: Provinciale Verkiezings Commissies;
Regic:J-besturen;
Afdelingen;
Hoofdbestuur
Van: Commissie '70 sektie organisatie.
betreft:

definitieve handleidi~g verkiezingen provinciale staten.

In het tijdschema bij bovenvermelde handleiding, hoofdstuk I, blz. 1. is
helaas een fout geslopen:
Vermeld is, dat 2.1. 70 de stembiljetten bij de provinciale commissies
dienen te zijn. De ingevulde stembiljetten moeten echter door de !eden
en aanhangers rechtstreeks worden gezonden aan Postbus 1966 Amsterdam. Alleen die stembiljetten zullen worden verwerkt, die op 5. 1. 70
v66r 12. 00 uur zijn ontvangen op Postbus 1966, Amsterdam.
De uitslag zal v66r 9 januari 1970, 18. 00 uur schriftelijk worden doorgegeven aan de voorzitters van de provinciale verkiezingscommissies.
F.A. Hijmans

Aan de Administratie van Peperbek
Winkelstede 14, Den Haag
(aankruisen wat gewenst of van toepassing)

VERHUISD

0 Zend mij een proefnummer van Peperbek
0 (facultatief) Ik heb f 1,- overgemaakt (of zal het echt gauw doen) als
pleister op de financiele wonde, op giro 707800 t. n. v. Penningmeester
Peperbek, Voorburg (ZH)

Het redactie-adres van Democraat is veranderd omdat eindredacteur Jan G. Huygens m. i. v. 1. 12. 69 is verhuisd van
Loevesteinlaan 473F, Den Haag naar:
Van Trigtstraat 24
Den Haag, 070-242761

0 1k wil al die rompslomp niet en abonneer mij ineens met ingang van
heden op Peperbek. Daartoe heb ik f ... (!eden D 1 66 f 7,50 per jaar,
anderen f 9, --) overgemaakt op giro 707800 t. n. v. Penningmeester
Peperbek, Voorburg (ZH), of ik zal het ...... (zie hoven)
0 Zend mij (ook) het speciale nummer, gewijd aan de verkiezingen voor
de provinciale staten, dat aan alle !eden in Zuid-Holland werd toegezonden. Kosten f 1, --. Giro zie hoven.
0 Zend mij de twee nummers die tot nu toe gewijd zijn aan het minimumprogram voor deelneming aan een toekomstige regering. Kosten f 2,samen. Giro zie hoven.
0 Ik wil meewerken aan Peperbek als ...••.•••.•••...•
(b. v. invullen: nieter, schrijver, dlrecteur, redacteur, bezorger,
bankier, portier) en gireer daartoe f .... als tegemoetkoming in
mijn eventuele loon.
Naam:
Straat:
Plaats:
Datum:
PEPERBEK: VOOR HET NIEUWS UIT

Handtekening

CONTRIBUTIE 1969
Mocht u de contributie voor 1969 nog niet betaald hebben,
met een girokaart kunt u dit verzuim alsnog goedmaken.
Postgiro 1304900.

Contributieregeling
Leden, die een jaarinkomen hebben onder f 10.000,-- betalen f 15,-per jaar; tot f 15. 000. -- betalen f 25,-- per jaar; boven f 15. 000, -wordt men verzocht een contributie van f 50,--, hoven f 25. 000,-- een
contributie van f 75,-- en boven f 35. 000,-- een contributie van f 100,-te betalen.
Een tweede gezindslid betaalt de helft van deze bijdragen. Na overleg
met de penningmeester van het hoofdbestuur of van een plaatselijke afdeling kunnen voor bepaalde groepen (studenten, dienstplichtige militairen
~en werklozen) uitzonderingen worden gemaakt op bovengenoemde regeling.

K andidatennummer
december 1969 - 3e jaargang no. 3

speciaal
KANDIDATEN

nummer
in verband met de voorverkiezingen voor de

VERKIEZINGEN
PROVINCIALE
STATEN 1970
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Vragenlijst
voor kandidaten verkiezingen
provinciale staten 1970
1 Naam en voornamen
2. Adres
3. Leeftijd
4. Gehuwd/ongehuwd
5. Opleiding
6. Beknopte funktieomschrijving
7. Bestuursfunkties in maatschappelijke organisaties
8. Belangstelling
9. Lid van D'66 sedert
10. Bestuursfunkties in politieke partijen (in en buiten D 166)
11. Lid geweest van andere politieke partijen
12. Verkiesbaar of onverkiesbaar
13. Lij staanvoerder ja/neen
14. Gedeputeerde ja/neen
15. Zal zich wel/niet aanmelden als kandidaat voor:
a. gemeenteraad
b. tweede kamer
c. eerste kamer
16. Persoonlijke opmerkingen

eindredacteur:
Jan G. Huygens
Van Trigtstraat 24
Den Haag
Tel. 070-242761

administratie:
Demo<;raat
Keizersgracht 576
Amsterdam
tel. 020-226996
Postgiro:
1477777 t. n. v.
Administratrice
Democraat

advertentietarieven
bij het secretariaat
Druk Luna Delft

1969

DEMOCRAAT

december 1969

Groningen
Alfabetische lijst van canddaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

R. Bloembof
L. J. Brinkhorst
G. Brummel
S. Th. Deinum
B. H. Dommering
J. Feenstra
D. f!uisman
J. F. Jansen
T. Knoop
J. H. Lambers
11. A. W. van der Meer-Brenning
12. G. Mik
13. H. Schmitz-de MoUlin

lnformatie

a

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

l11.
2.
3.
4.
5.

R. Bloembof
Hoofdweg 102, Bellingwolde
34
gehuwd
HBS-B, PBNA-techn. chemie; Arbcldskundige e. a.
Bedrijfsleider van Opti-Nederland
Geen
Kommunikatie in techn. en org. zin Alg.pol.
zaken. Voorlichting.
Januari 1967
Regio-vertegenwoordiger D'66
VVD, van 19'61-1967
Verkiesbaar
?
Ja
a.neen; b.neen; c. neen;
Vindt pragmatische aanpak in de polltiek
van D'66 het belangrijkste.
L. J. Brinkhorst
Troelstralaan 57, Groningen
32
Gehuwd
Gym. alpha; Mr. in de Re chten; Master of
Arts, Public Law and Goverment (Columbia
N.Y.)

6. Hoogleraar Europees recht
7. Sekretaris fakulteit der rechtsgeleerdheid;
plaatsverv. rechter van de ·Rechtbank te
Groningen; bestuurslid afd. V. A. W. 0.
Groningen
8. Buitenl. politiek; juridische organisatorische
onderw., m. n. staatsr.
9. Oktober 1966
10. Ex-voorzitter Cie Staatsrecht; lid werkgroep buitenlandse politiek; lid werkgroep
Hoger onderwijs; ex-bestuurlid afd. Leiden;
adviezenfractie D'66
11. Neen
12. Verkiesbaar
13. ?
14. Neen
15. a. neen; b. neen; c. ja
16. Vindt het meest wezenlijke van D'66 de bereidheid bestaande struk1nren ter dlskussie
te stellen en alternatieven na te streven

01.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

01.
2.
3.
4.
5.

G. Brummel
Zaagmulderweg 346, Gronlngen
33
Gehuwd
Gymn. alpha; doctoraal ned. taal- en letterkunde
Wetenschappelijk medewerker voor onderzoek en onderwijs R. U.
Geen
Staatsinrichting grondrechten en vrijheden;
ruim telijke ordening
Oktober 1966
Ex-voorzitter D'66; ex-penningmecster afd.
Groningen
Neen
Ja
?

Neen
a. neen; b. neen; c. ja
Acht de wijze waarop D'66 de problemen
der menselijke samenleving benadcrt belangrijk. Het meest wezenlijke van D'66 is
het streven naar openheid.
S. Th. Deinum
Schoenerstraat 72, Veendam
24
Gehuwd
Gym; 2 jaar M. C. Nederlands
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dam); adj. sekretaris Stichting Herv. Verpl.
huis (Veendam); lid regionaal Unicef Cie
(Oost-Groningen)
8. Voorlichting bedrijfsleven
9. 1968
10. Voorzitter werkgroep gemeenteprogram D'66
Veendam; lid landelijke Coord. Cie Prov.
Politiek. lid prov. werkgroep Groningen
11. neen
12. Onverkiesbaar
13. Neen
14. Neen
15. a. in overweging; b. neen; c. neen
16. Vindt het meest wezenlijke van D'66 haar
bestaansrecht in het huidige bestel

IDh.

7. Bestuurslid Coop. Karton- en Papierfabriek
"De Eendracht" (62-68) en ex-bestnurslid
van div. verenigingen op landbouwkundig-,
waterschaps- en sportgebied.
8. Pre-historie; moderne geschiedenis; litera1nur
9. 1966
10. Lid landelijke Werkgroep Landbouw; Lid
Subcie Midden Oosten; Lid Prov. Werkgroep
11. Neen
12. Verkiesbaar
13. ?
14. Ja
15. a. neen; b. neen; c. ja
16. Acht het wezenlijke van D'66: demokratisering overheidsorganen; demokratisering
bedrijfsleven (hierin is D'66 te kort geschoten), het pragmatische, het on1ploffen,
de sfeer.

B. H. Dommering
2. Langestraat 1, Winschoten
3. 53
4. Gehuwd
5. Gym, Mta; Hogere Hotelvakschool te
Lausanne
6. Dir. eig. van het in liquidatie zijnde Hotel
IIJ1. T. Knoop
2. Wetsingeweg 15, Wetsinge (gr.)
Cafe Restaurant Dommering annex Schouw3. 29
burg, Bioscoop, Dancing, Zalenverhuur,
4. Gehuwd
Diskotheek
5. Gym. A.; doctoraal Nederlands Recht
7. Voorz. Horecaf afd. Gronlngen/Drenthe;
6. · Wetensch. medew. voor Onderz. en onderw.
lid ledenraad Horecaf; bes1nurslid StichR. U. (Ned. Recht)
ting Paard en Karos (Nat. Rijtili.gmuseum)
7. Geen
8. Kul1nur, recreatie, openbare ·werken
8. Alg. pol. comm. en Veer'!. Bes1nurl.org.;
9. December 1966
Herind. prov. en gemeent.; kul1nur
10. Gespreksleider D'66-Winschoten; lid prov.
9. Nov. 1966
Cie; ex-bes1nurslid D'66 afd. Gronlngen
10. Lid afd. bes1nur D'66 Gron. ged. 3 jaren;
11. VVD van 1962-1966
lid prov. cie; lid land. cie staatsrecht; lid
12. Verkiesbaar
land. Comm. Org.
13. ?
11.
Neen
14. Ja
12. Verkiesbaar
15. a. neen; b. neen; c. ja
13. ?
16. Vindt het meest wezenlijke van D'66 de
14. Ja
openheid en eerlijkheid
15. a. neen; b. neen; c. eventueel
16. Acht het wezenlijke van D'66: mentaliteit
J. Feenstra
van openheid, eerlijkheid met vermijding
2. Rigelstraat 7, Delfzijl
van dombeid, dus wel degelijk gevolgen
3. 33
overzien; en het voor en tegen tegen elkaar
4. Gehuwd
afwegen. De zaak, het onderwerp, is beKweekschool
hoofdakte
5.
langrijker dan de ambi tie van partij of per6. Hoofdonderwijzer aan school voor opensoon.
baar basisonderwijs
7. 2e voorz. Open Jeugdwerk (Delfzijl); voorz.
kampleiding Open Jeugdwerk; voorz. N. 0. -II!JL J. H. Lambers
Gronlngen van de Alg. Bond Onderwijs Per2. Helperzoom 349, Gronlngen
soneel; lid Overleg Org. Schoolvorderingen
3. 27
ond. Eemsm.
4. Gehuwd
8. Onderwijsvernleuwing; jeugdvorming en
5. HBS-A; Doct. econ. wetensch.
jeugdwerk; alg. politiek
6. Econoom bij N. V. Ned. Gasunie (afd. markt9. nov. '67
onderz. , anal. gem. gasdistrib. bedrijven,
10. Geen
opstellen invest. overzichten etc.)
11. Neen
7. geen
12. Onverkiesbaar
8. Ruimtel. ordenlng; milieuhygi~ne, best.
13. Neen
herind.
14. Neen
9. december 66
15. a. neen; b. neen; c. neen
10. Voorz. JOVD der drie noord.prov., redakt.
16. Vindt het streven van D'66 naar openbaaren adm. van land. orgaan van deze or~;aniheid en verdere democratisering het besatie, lid land. werkgroep landbouw van
langrijkste.
D'66.
11. Neen
D. Huisman
12. Verkiesbaar
2. Meint Veningastraat 119, Hoogezand
13. ?
3. 33
14. Neen
4. Gehuwd
15. a, neen; b. neen; c. neen
5. HBS-B; 4 jaar Hogere PTT-school (Wasse16. De zgn. open samenleving met een maximale
naar); Prop. Sociologie, s1ndeert nog
doorstroming van ideel!n, hetgeen een verreSociologie
gaande mate van inspraak en/of demokrati6. Ref. PTT, belast met direktie Post- en
sering impliceert. Tevens de interna tionale
Telegr. rayon Hoogez. Sappemeer.
gerichtheid die z. i. een variant van de eerste
7. Voorz. Ouder Cie Kleuterschool; ex-sekr.
is.
PTT-kamer in de Prov. Gron.
8. Sociologie; algemene Politiek
A. W. van der Meer-Brenning
9. november '66
2. Troelstralaan 89, Gronlngen
10. Voorz. plaatselijke afdeling D'66
3. 38
11. P.v.d.A
4. Gehuwd
12. Onverkiesbaar
5. Gym. B. , Doct. psychologie
13. Neen
6. Huisvrouw
14. Neen
7. Lid sektie Gee st. Gezondheidsz. van de
15. a. neen; b. neen; c. neen
Delleman-Stichting; psychologe bij kinder16. Vindt dat bij D'66 het zwaartepunt moet
tehuis van het Leger des Hells
liggen in een radikale demokratisering.
8. Gezin en Maatschappij
Noodzakelijk is het te koersen naar een
9. Oktober 1969
egalitaire samenleving.
10. Lid prov. werkgroep
11. Neen
12. Ver kie sbaar
J. F. Jansen
13. ?
2. Teikwerd 38, Delfzijl
14. a. neen; b. neen; c. neen
3. 54
16. D'66 heeft kritische ondogmatische ins tel4. Gehuwd
ling, voorts een zekere ingebouwde ambi5, HBS-B; landb.ir; div. prakt.landb.kursussen
valentie, sa men resulterend in een tame6. Landbouw (van 40-48); Ambt. Reg. Kommislijk krea tieve benadering
sariaat van buitenl. argr. aangel. , belast
met de landengroepen Noord-Adm., Skand.,
West-Duitsland en het M. Oosten (48-52);
lfJ1. G. Mik
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4. Gehuwd
5. Artesex. Gepromov. 1965; Opl.psychoanalytic.
6. Chef de clinique kinderpsychiatrie R. U.
7. Consulentschappen: Opvangcentrum Onaangep. Jeugd; "Open-house" spr. uur Gr.
Markt; Inst. Kind. Leermoeil. ; Penningm.
Ned. Ver. v. Psychiatrie; Lid Raad v.Adv.
Gevang. wezen e. v. a.
8. Moderne Jeugdprobl. ; Gee st. hygiene;
Stedeb-ruimtel. orden. ; Onderw. ; Demokratisering ondern.; Bedrijfspsychol. e. a.
9. Begin 1967
10. Ex-voorz. afd. en Regio Groningen D'66
11. Jongerenorg. CHU
12. Verkiesbaar
13. ?
14. ?
15. a. neen; b. neen; niet uitgesloten (nog niet
te overzien)
16. De breekijzerfunktie van D'66 in het vermolmde po!itieke bestel, het streven naar
radikale de mokra tisering, de neiging het
eigen s1andpunt ook te relativeren en het
ges1alte geven aan een soort socio-kulturele revolutie, die latent in de hele
samenleving voorhanden is maar geaktiveerd moet worden om de technologische
toekomst leefbaar te maken.

ml.2.

ElL

B. Algra
2. Nach tegaa1straa t 5, Leeuwarden
3. 13-6-1913
4. gehuwd
5. H. B.S.
6. directeur-Algra N. V.
7. geen
8. defensie, buitenlandse zaken,
poli tiek in het algemeen
L.C., N.R.C., Time
9. ondertekenaar App<ll
10. geen
1L VVD
12. onverkiesbaar
13. nee
14. nee
15. nee
16. geen

Alfabetische lijst van candidaten

E. van Beilen
Zomerweg 78, Bergum
3. 2-9-1934
4. gehuwd
5. H.B.S.a
6. officier Vliegbasis L •den
7. nee
8. defensie, C. R. M., studie andragogiek,
wil aktief zijn op pol. gebied,
L. C., V. N., H. P., Volkskrant, Trouw
9. 1966
10. ex-voonitter afd. Leeuwarden
11. A.R.
12. onverkiesbaar
13. nee
14. nee
15. nee
16. nee

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B. Algra
E. van Beilen
Mr. Th. Y. de Boer
A. J. van den Bosch
Drs. D. Faber
Drs. S. A. Hagenbeek
H. Klompmaker
A. Laansma
Ir J. Loman
S. H. Luiken
A. Meinrink-Veenland
G. P. J. S. Rolf
G. Seinen
Ir. J. Swierstra
J. Veldhuis
R. Vos
A. Westerveld
Drs. K. de Wit
G. van der Zwaag

lnformatie

IJL

A. J. van den Bosch
2. Th. Beekhuisstraat 31, Wirdum
3. 22-7-1932
4. gehuwd
5. Hogere school voor tropische landbouw
De venter
6. docent A. V. 0., wiskunde hoger agrarisch
onderwijs
7. geen
8. vernieuwing onderwijs, vorming jeugd,
wil algemene pol. doeleinden nastreven
L. C., Vrijheid en Democratie, vakbladen
9. 1967
10. best. afd. I1 den D'66
1L geen
12. verkiesbaar
13. ja
14. ja
15. 1e kamer, 2e kamer
16. d. w. z. ala er een dringend beroep op hem
gedaan wordt

Dl.2.

H. J. Albada
Wolsum
3. 30-4-'38
4. gehuwd
5. HBS B, HLS
6. veehouder
7. bestuurslid waterschap "Nieuwland"
8. Politiek in het algemeen, Leeuwarder Courant, vakbladen,. de Nederlander (CHU),
meerdere weekbladen.
9. september 1967
10. neen
1L neen
12. onverkiesbaar
13. neen
14. neen
15. ?

Dl.2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.
16.

Ill.2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mr. Th. Y. de Boer
B.inghermastraat 8, Murmerwoude
19-9-1936
gehuwd
doctoraal Ned. recht, doctoraal no1arieel
recht
no1aris
bestuurslid Friasche Bibliotheek
belangstelling politiek in het algemeen,
L. C. , V. N. , H. P. , Volkskrant, Jazzwereld
1966
geen
nee
onverkiesbaar
nee
14. nee
15. nee
16. geen

1. H. J. Albada
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14. nee
15. gemeenteraad E:_
16. geen

Dl.2.

H. Schmitz-de Moulin
Rijksweg 5, Delfzijl
3. 36
4. Gehuwd
5. Gym. B; Doct. Romaanse Talen
6. Leraar Rijkssch. Gemeensch. voor Ath. en
HA VO te Appingedam
7. Voorz. Stichting Samenlevingsopbouw Delfzijl
8. Alg, politiek; welzijnszorg
9. September 1967
10. Lid prov. werkgr.; lid land. werkgr. onder-Ill.
2.
wijs
3.
11. Neen
4.
12. Verkiesbaar
5.
13. ?
14. Neen
6.
15. a. neen; b. neen; c. ja
7.
16. Acht het·wezenlijke van D'66 het streven
8.
naar openheid. Het pragmatisme en het
streven in de diskussie feiten en waarde9.
oordelen goed te scheiden.
10.
1L
12.
13.

Friesland

december 1969

IlL

Drs. D. Faber
2. Bildtschestraat 66, Leeuwarden
3. 19-9-1939
4. gehuwd
5. doctoraal Duits
6. docent V. W. 0.
7. geen
8. sociologie, sport, toneel
L. C., Elsevier,, De Spiegel, Donald Duck,
incidenteel V. N. , N. R. C.
9. febr. 1968
10. geen
11. nee
12. onverkiesbaar

Ill.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Drs. S.A.Hagenbeek
NyHtnsdijk 119, Leeuwarden
7-5-1938
ongehuwd
doctora al Frans
docente V. W. 0.
nee
democratisering onderwijs C. R. M., ontwikkelings hulp, Sjaloomgroep,
buitenparlementaire acties, omroep 2000
L. C., V. N., Esprit, Agenor, publica ties
v. kritische leraren. Sex1ant
voorjaar 1967
seer. afd. Leeuwarden
nee
onverkiesbaar
nee
nee
nee
geen
H. Klompmaker
Badweg 6, Heerenveen
19-7-1931
gehuwd
3-jarige H.B.S., Praktijkdiplomas
procuratiehouder-houthandel
nastreven algemene pol. doeleinden
L. C. , vakbladen
voorjaar 1967
bestuur afd. Heerenveen D'66
nee
nee
nee
nee
?
geen
A. Laansma
Ooievaarslaan 23, Sneek
1-5-1936
gehuwd
praktijk diploma boekhouder, moderne bedrijfsadmin. bedrijfseconomie
Proc. houder ijzerhandel
geen
algemene pol. belangst.
L. C., H. P., V. N., Parool, Trouw
27-6-1969 (dispensatie nodig!)
seer. afd. Sneek
PvdA
onverkiesbaar
geen
geen
geen
geen

IDL

Ir. J. Loman
2. Hoofdstraat 116, Beetsterzwaag
3. 28-2-1918
4. gehuwd
5. T.H.Delft
6. hoofdingenieur kadaster, kunstschilder
7. nee
8. Cultuurphilosophie, planolo!iie (hoven- nationaal)
·
V. N., Algemeen Handelsblad, Nieuwsblad
van het Noorden, Groene
•
9. 1967
10. nee
11. nee
12. onverkiesbaar
13. nee
14. nee
15. nee
16. geen

mL

S. H. Luiken
2. Oranje Nassaulaan 89 Wolvega
3. 31-8-1933
4. gehuwd geweest
5. Middelbare Handelsschool, diverse praktijk
diplomas
6. administra leur Technische school
7. nee
8. jeugdwerk, bejaardenwerk, recreatie,
belangst. politiek in het algemeen
L. C., Het Beste, Volkskrant, Telegraaf,
vakbladen
9. 1967
10. voorz. D'66, Heerenveen
11. nee
12. onverkiesbaar
13. nee
14. nee
15. nee
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Ill.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A. Meinrink-Veenland
J. 287. Oosternijkerk
26-7-1938
gehuwd
U. L. 0. akte N.19
economisch huishoudelijk Voorlichtster
seer. Friesche Bibliotheek
wonen, landbouw, maatschappelijk werk
belangst. politiek in het algemeen
L. C. Elsevier, Doopsgezind weekblad, V. N.
Avenue, Het Beste, Vrijheid en Democratie,
vakbladen
1966
nee
nee
onverkiesbaar
geen
geen
geen
geen

IDl.

G.P.J.S. Rolf
2. Schapestraat 15, Leeuwarden ,
3. 4-4-1938
4. gehuwd
5.
6. eigenaar koeltechnisch bedrijf
7. ex-bestuurslid, vakbond voor vertegenwoordigers
8. vakbonden, verkeer,
deskundige gebieden,
L. C., Volkskrant, vakbladen
9, 1967
10. best. D'66, ·afd. Leeuwarden
11. nee
12. onverkiesbaar
13. geen
14. geen
15. geen
16. geen

ml.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

lmh.2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

G. Seinen
Rauwerd 157, Friesland
11-11-1935
gehuwd
sociale academie en voortgezette opleidtng
Directeur Humanitas Friesland
geen
welzijn, cultuur, sport recreatie, wontngbouw, sociale wetgeving,
deskundige bepaalde gebieden, wil actief
zijn op pol. gebied
L. C., V. N., N. R. C., Frankfurter Algemeine, Die Welt, vakbladen
1967
geen
1 jaar PvdA
eventueel verkiesbaar
eventueel
nee
ja
genoeg

Ir. J. Swierstra
Corn. Krusemanstraat 5, L'den
16-8-1920
gehuwd
Landbouw Hogeschvol Wageningen
Seer. penn. mr. Friesche Mij. van Landbouw
D. B. Fryske Kultuer ried
D. B. Prov. Opbouw orgaan
A. B. ETIF
best. bijz. hogere landbouwsch. Friesland
best. botercontrole station en bedrljfslab.
van landbouw
best. stichting Stama State
land- en tuinbouw, waterschappen, democratisering,
desk. bepaalde gebieden,
L. C., Intermediair, vakbladen
1966
ex-voorzitter afd. Friesland D'66
lid tot 1948 van PvdA, (best.afd. Wageningen)
verkiesbaar
nee
nee
nee
nee

mil.2. J.de Veldhuis
Wissel18, Beetsterszwaag
3,
4.
5.
6.
7.

4-4-1939
gehuwd
doctoraal klassieke talen
docent V. W.O.
nee

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ml.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13,
14.
15.
16,

1!11.2.
3,
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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eind '67
best. D'66, Smallingerland
nee
ver kie sbaar
nee
nee
eventueel Gemeenteraad
geen

R. Vos
St. Jansberg 23, Drach ten
19-12-1938
gehuwd
M. 0. pedagogiek, candidaats andralogie
directeur Stichting Bevordering Buurthuiswerk Noord Nederland
nee
welzijnsbeleid, democratie, politiek in bet
algemeen,
Volkskrant, L.C., Intermediair, V.N.,
Nieuwe Linie, Vakbladen
1966
ex-voorzitter afd. Leeuwarden, D'66
nee
onverkiesbaar
nee
nee
nee
nee

A. Westerveld
Titia Bogardastraat 2, Franeker
6-4-1936
gehuwd
M. 0. b. wiskunde
docent V. W. 0.
nee
wij sbegeerte van de wiskunde, de mens in
zijn samenleving
N. R. C., Parool, V. N., L. C., vakbladen
1966
vicevoorzitter regio Friesland
nee
verkiesbaar
Eventueel
Eventueel
Eventueel
Eventueel

Drente
Alfabetische lijst van candidaten
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

lnformatie

DR.

m1.

G. van der Zwaag

Augusteyn

oud 30 jaar, getrouwd en vader van een zoon,
woont in Emmen, waar hij wetenschappelijk
medewerker is in de pharmaceutische industrie.
Zijn belangstelling gaat uit naar Volksgezondheid en economie.
Hij is sinds Februari 1968 lid van D'66
Hij ziet in D'66 de mogelijkheid te kunnen denken en handelen zonder de belasting van een
historisch-politieke achtergrond.
Hij stelt zich voor de Staten (geen gedeputeerde) verkiesbaar, maar prefereert een eventuele
verkieztng voor de gemeenteraad; hij is bereid
actief deel te nemen aan de verkiezingscampagne.

f.IA.

Bakker

oud 45 jaar, getrouwd en vader van 5 kinderen,
woont in Emmen, waar hij als hoofdambtenaar
van de dienst gemeentewerken toegevoegd is
aan de directie. Van timmersmansleerling is
hij tot deze positie opgeklommen mede door
zelfstudie en bet volgen van opleidingen op algemeen vormend en technisch gebied.
Zijn belangstelling is veelzijdig en hij is vertrouwd met de problematiek van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Hij was van de oprichting tot voorjaar 1969 lid
van de Pv.d.A., terwijl hij voor de oorlog al
lid van de A. J. C. was. Hij werd in september
1969 lid van D'66. Hij ziet in D'66 de krachtige
drang tot vernieuwing van de maatschappij en
ons politieke bestel.
Door omstandigheden kan hij niet actief deelnemen aan het verkiezingswerk.

ml.

Drs. K. de Wit
2. Beatrixweg 7, Grouw
3. 23-2-1925
4. gehuwd
5. doctoraal Engels
6, docent V. W. 0.
7. nee
B. zeer veel
9. voorjaar 1969
10. voorzitter regio Friesland
11. nee
12. verkie sbaar
13. ja
14. nee
15. nee
16. geen

R. Augusteyn
A. Bakker
K. Barkhof
J. J. de Bie
T. Boers
E. Kunne van Drooge
H. J. Feenstra
R. Frije-Pepping
C. Th. B. Hoogenbosch
J. H. Kremer
R. G. A. Meyer
C. J. C. Rietman
J. B. Setz
R. F. Veenendaal
R. de Vries
W. de Vries

IJ K.

2

Barkhof

oud 38 jaar, gehuwd, vader van twee kinderen,
was eerst politieambtenaar en daarna maatschappelijk werker bij een gemeentelijk sociale
dienst. Hij is nu hoofdcommies ter secretarie
en plv. chef afd. sociale zaken van de gemeente Borger.
Zijn belangstelling richt zich op het sociale
beleid.
Ook ten aanzien van justitie en politie kan hij
deskundig geacht worden.
Hij is vanaf Februari 1969 lid van D'66.
In D'66 ziet hij een nieuwe frisse kijk op staatskundige verhoudingen.
Hij heeft zitting in bet bestuur afd. Drenthe.
Hij stelt zich op een verkiesbare plaats voor
de Staten en is bereid actief aan de verkiezingscampagne deel te nemen.

2. Jan Evenhuisstraat 79, Leeuwarden
3. 31-10-1924
4. gehuwd
I I J . J. de Bie,
5. sociale academie
6. Maatschappelijk werker P, T. T., Fries Liteoud 56 jaar, gehuwd. Begon zijn loopbaan bij de

ra tor
7. nee
8. Literatuur, cultuur, democratisering
L.C., V.N., Wending, Intermediair, Gezond
Gezin, Verdanda, Trottwaer, Mens en Onderneming, vakbladen
9. 1966
10. best. D'66 afd. L'den
11. nee
12. verkiesbaar
13. ja
14, eventueel

belastingsdienst als jongste bediende, klom op
tot commies A. Daarnaast volgdehij bet Avondlyceum en werd toegelaten tot de Rechienstudie.
Door omstandigheden kwam er vertraging in zijn
studie, maar hij wist deze te voltooien in 1965.
Hij is nu secretaris van de grondkamer van
Drenthe in Assen, die de uitvoering van de
pachtwet verzorgt.
Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de wereldrechtsorde. In de oorlog was hij actief in bet
verzet; na de oorlog was hij van 1946 tot 1947
lid van de P. v. d. A. Sinds september 1967 is
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sus van N. V. V., waarvan hij lid is.
Hij is voorzitter van de afd. As sen en van de
Regia Drenthe van D. '66, waarin hij geiroffen
werd door de vernieuwing in mentaliteit, die ze
teweeg brengt op het gebied van de inspraak,
die in brede lagen eigen verantwoordelijkheid
bewerkt. Hij is bereid op een verkiesbare plaats
te staan en actief dee! te nemen aan het verkiezingswerk.

DT.Boers

Ill

december 1969

is directeur van een fabriek van pharmaceu tische
producten in Emmen;
hij woont in Dalen. Hij was o. a. werkzaam bij
een Ned. Firma in Indonesie. in een commercHile functie.
Van 1945-1948 was hij secretaris van de Prot.
Chr. werkgemeenschap in de P.v.d.A. afd. Assen.

Zijn belangstelling gaat o. a. uit naar het rassenvraagstuk en de wereldpolitiek en hij is bereid zich te wijden aan begrotingsvraagstukken
van openbare lichamen.
Sinds februari 1967 is hij lid van D. '66.
1n D. '66 acht hij kenmerkend het jonge frisse,
onafhankelijke nonconfessionele elan, waarmee
D. '66 op open en eerlijke en daardoor verirouwenwekkende wijze naar buiten ireedt.
Hij stelt zich beschikbaar voor een verkiesbare
plaats en is bereid aan de verkiezingscampagne
dee! te nemen.

als primair ziet het verlaten van het onduidelij
siramien links-rechts, zoals het zich vooral
voordoet in de christelijke partijen, en voorts
de inspraak en dan vooral de wezenlijke inspra
Hij stelt zich verkiesbaar en is bereid bij onvoo
ziene verkiezinl!' deze aan te nemen. Voorzover
hij daartoe de tijd beschikbaar heeft is hij bereid dee! te nemen aan verkiezingswerk.

IJll R.

de Vries

oud 39 jaar, gehuwd, vader van twee kinderen,
woont te Roden. Hij is zelfstandig exporteur in
vee en vlees en is als zodanig ook lid van een
vakadviescommissie.
1n Roden zit hij in het bestuur van de Dorpsgemeenschap. Zijn belangstelling gaat uit naar
handel en landbouw.
Hij was een aantal jaren lid van de V. V. D. en
in 1966 stond hij op de gemeenteraadslij st voor
gemeentebelangen. 1n juli 1967 werd hij lid van
D. '66.
Als het wezenlijke van D. '66 ziet hij: openheid
en verirouwelijkheid op democratische wijze.
Hij stelt zich beschikbaar voor een verkiesbare
plaats en wil actief deelnemen aan het verkiezingswerk.

oud 38 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen,
werkt als chef-boekhouder en heeft daarnaast
een eigenkuikenmestbedrijf in Dwingeloo. Hij
is actief geweest in sport en middenstand, waarin hij bestuursfuncties bekleede; ook naar landbouw en recreatie gaat zijn belangstelling uit,
evenals de politiek.
Van 1955-1962 was hij lid van de V. V. D., van
1958-1966 was hij actief in gemeentebelangen.
Bij de oprichting van D. '66 in Drenthe is hij
lid geworden en thans is hij bestuurslid van de
mR.G.A.Meyer
Regia Dr enthe.
Het wezenlijke van D. '66 ziet hij in de drang
oud 33 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen
het goed te doen.
werkt voor de gemeente Meppel als voorlichHij stelt zich beschikbaar voor een verkiesbare
tingsambtenaar en indusiriepromotor. Heeft
plaats en is bereid actief dee! te nemen aan de
enige jaren aan de universiteit van Amsterdam
verkiezingscampagne.
politieke en sociale wetenschappen gestudeerd
van 1956-1961. Zijn belangstelling gaat ook uit I!'P.!I
naar cultuur en staatsrecht.
111.:.11
E. Kunne van Drooge ter Haar,
Hij was van 1959-1966 lid van de v. v. D. Bij het
W. de Vries
oud 49 jaar, moeder van 5 kinderen, irouwde
oprichtingscongres meldde hij zich als lid van
oud 42 jaar, gehuwd en vader van drie kinderen,
D. '66, waarin hij het sireven naar staatsrechop jonge leeftijd, behaalde in haar huwelijk het
woont in Meppel.
diploma heilgymnastiek en massage en had tot
telijke vernieuwing en het principe van openheid
Hij is P. T. T. functionaris, die zich van jong
voor kort een eigen praktijk op dit gebied; zij
en doelmatigheid bij het bestuur als wezenlijk
maatje tot hoofdemploye eerste klas opwerkte.
is nu als zodanig part-time werkzaam aan de
ziet.
Daarbij is hij actief in de vakgroep P. T. T. van
Cenirale werkplaats in Hoogeveen en studeert
Hij stelt zich beschikbaar voor een verkiesbare
de alg. Bond van Ambtenaren en in de bedrijfsdaarnaast psychologie aan de Rijksuniversiteit
plaats en is bereid actief dee! te nemen aan het
zelfbescherming.
van Groningen.
verkiezingswerk.
Zijn belangstelling gaat daarnaast uit naar
Zij is van mening, dat in D. '66 het eigen belang
milieuhygHine, ruimtelijke ordening en recreatie
minder invloed heeft dan in andere partijen. Is
Sinds 1968 is hij lid van D. '66. Hierin vindt hij
lid geworden januari 1968.
wezenlijk de ondogma tische ins telling en de aan·
Zij wenst op een niet-verkiesbare plaats te
dacht voor woon- en leefmilieu.
staan en niet aan de verkiezingscampagne dee!
C. J. C. Rietman
Hij is niet be reid op een verkiesbare plaa ts te
te nemen.
staan en heeft weinig tijd voor deelneming aan
oud 43 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen,
het verkiezingswerk.
is leraar oude talen aan de Rijksscholengemeenschap te Coevorden, na te Leiden gestudeerd te
H. J. Feensira
hebben.
32 jaar, gehuwd en vader van twee kinde.ren,
Zijn belangstelling gaat uit' naar Cultuur, recreatie
behaalde in Delft het ingenieurdiploma en is Ieien maatschappelijk werk. Een bijzondere plaats
der van een bouwbureau.
neemt bij hem de letterkunde in, op welk gebied
Hij woont in Zuidlaren; zijn belangstelling omvat
hij zelf creatief werkzaam is.
ook ruimtelijke ordening en planologie.
Voorts is hij secretaris van Humanitas in CoeHij is lid van D. '66 sinds April 1969; in D. '66
Alfabetische lijst van candidaten
vorden.
waardeert hij vooral het sireven naar activering
Sinds november 1968 is hij lid van D. '66.
van de Democratie, het sireven naar besluitvor1n D. '66 ziet hij o. a. een hedendaags antwoord
1. J. W. van den Akker
ming op basis van een bereik op lange termijn
op hedendaagse vragen, die een groep mensen
2. C. W. van Beusekom
en het pragmatisme.
poli tiek actief he eft gemaakt, die ander s niet
3. F. P. Boelens
Hij is bereid een eventuele verkiezing te aanhadden meegedaan, maar ook: blootleggen van
4. W. Bohle
vaarden en aan de verkiezingscampagne dee! te
machtsiructuren en daardoor de mogelijkheid
5. C. R. Cornelisse
nemen, voorzoverre hij zichzelf voldoende desde wacbt regelmatig af te lassen, meer mensen
6. A. ten Dolle
kundig acht.
er in te beirekken en de beleidsvorming begrij7. N. Drayer-Helsdlngen
pelij k te maken.
8. E. van Egten
Hij is bereid op een verkiesbare plaats te staan
9, P.M. Faber
R. Frije-Pepping
bij een onvoor ziene verkiezing en hij is bereid
10. J. H. Geijs
33 jaar te Veenoord, heeft twee kinder en en is
actief aan de verkiezingscampagne dee! te nemen. 11. L. C. van der Hucht
onderwijzeres; zij heeft een actief aandeel in
12. R. Klaasesz
het sociaal culturele werk en dorp en gemeente.
13. A. F. Lorier
Zij is lid geworden in december 1967.
14. M.A. Melief-Knuppe
Zij waardeert in D. '66 de openheid.
J. B. Setz
15. B. Remmelts
Zij wenst op een niet verkiesbare plaats te
16. S. Schuyer
oud 35 jaar, gehuwd, vader van twee dochters,
staan en ziet voor lopig geen kans zich actief met
17. G. J. Smits
woont in Roden. Hij is schadedeskundige van
de verkiezingscampagne te bemoeien.
18. A. A. Veldkamp
een verzekeringsmaatschappij.
19. J. Werner
Daarnaast is hij leraar aan enkele onderwijsin- •
Th.B. Hoogenbosch
stellingen op zijn terrein. 1n zijn kerk is hij actief lidmaat, die enkele bestuursfuncties vervult.
lnformatie
oud 37 jaar, geirouwd en vader van vier kindeSinds februari 1967 is hij lid van D. '66; hij ziet
ren, woont in Westerbork. Hij is verkoopleider
daarin als het wezenlijke de mentaliteit; hij is
van een schoenfabriek. Zijn interesse omvat ook
bestuurslid van de afdeling Drenthe.
de futurologie (leer der toekomst).
Hij wenst voor zich geen verkiesbare plaats op
J. W. van den AKKER
Hij is in enkele bestuursfunctie's een actief lidde lijst, maar wil wei actief deelnemen aan het
Oud 34 jaar, gehuwd (2 kinderen), direkteur
maat van zijn kerk.
verkiezingswerk.
Hengelose Stichting voor Buurt- en KlubhuisVroeger was hij enkele jaren lid van de K. V. P.
werk. Na middelbare school vakdiploma Sociale
19
jongerenorganisatie; sinds december
66 is hij
Pedagogiek. Speciale belangstelling voor weilid van D. '66.
zijnsbeleid en onderwijs. Aktief lid van KVP
Hij is bestuurslid van de afd. Drenthe en Reio- ...._
1
tot nacht van Schmelzer, Lid D'66 sinds 1968.
vertegenwoordiger in het hoofdbestuur van D. '66..._R. F. Veenendaa
Lid schaduwfraktie Hengelo.
Hij ziet in D. '66 de openheid en de drang naar
oud 30 jaar, gehuwd, en vader van twee kinderen,
Liever raadslid dan statenlid.
vernieuwing als wezenlijk. ·
is landbouwkundige in dienst van de RijkswaterHij is bereid op een verkiesbare plaats te staan
staat. Hij woont in Assen.
c. w. van Beusekom
en actief aan de verkiezingscampagne dee! te
Hij is actief in de vakorganisatie van landmeer_
_
_
nemen.
kundigen en is in het verleden enige tijd secreOud 31 ]aar, gehuwd (2 kmderen_), ":oonacht_1g
taris geweest van zijn vakgroep in het C. N. V.
te Deve_nter. Medewerker or_ga~nsahe-afdelmg
Ook schreef hij enkele publica ties voor de vak(operatwns research en stahshek) Thomassen
literatuur.
& Drijver-Verblifa. Opleiding h. b. s. -b, enige
Zijn interesse gaat uit naar organisering en autojaren studie in wis- en natuurkunde, diploma
J. H. Kremer
matisering.
statistisch analist, besliskundig analist.
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F. P. Boelens

L. C. van der Hucht

Oud 37 jaar, gehuwd (3 kinderen). Leraar ge-

Werner

Oud 30 jaar, gehuwd (1 kind), als bedrijfsingenieur werkzaam bij de bouw van de brug bij Zwolse
Hoek. (Noordoostpolder). Opleiding T. H. Delft
(civiel ingenieur). Actief in afd. Noordoostpolder van D'66. Belangstellend vooral in problematick van het bouwen. Lid sinds 1967. Niet-verkies bare plaats.

zonder voor vraagstukken van recreatie en de-

tailhandel. Wil eventueel gedeputeerde zijn.
Lid sinds augustus 1969.

IPJ R.

Gelderland

Klaasesz

Oud 32 jaar, gehuwd (2 kinderen), wonende te
Deventer, medewerker Sociale Zaken Thomassen & Drijver - Verblifa. Opleiding h. b. s. -b,
doctoraal economie N. E. H., P1 Vliegtuigbouwkunde T. H. Delft. Stafmedewerker E. T. I. voor
Zuid-Holland tot 1968. Commissie-coordinator
Junior Kamer Deventer. Belangstelling voor
werkgelegenheidsproblematiek, planologie en
hygiene van het milieu (vooral viswater). Lid
sinds 1967. Lid provinciale Verkiezingscommissie. Bij voorkeur laatste plaats op de lijst.

Bohle

Oud 26 jaar, gehuwd (2 kinder en), wetenschappelijke medewerker Technische Hogeschool Twente
(chemisch ingenieur). Opleiding h. b. s. -b, en
T. H. Delft. Belangstelling voor o. a. onderwijs,
ontwikkelingshulp, technologic, buitcnlandse
politick. Binnen D'66 actief als voorzitter afd.
Enschede, lid landelijke werkgroep Onderwijs.
Lid sinds begin 1967. Wenst op onverkiesbare
plaats te staan.

DC. R.

ID J.

Oud 47 jaar, gehuwd (3 kinderen). Eigenaar
recreatiebedrijf Camping International in Delden. Opleiding HBS-A, Engelse handelscorrespondentie. Voorheen carriere bij de Bijenkorf
in Rotterdam (algemeen verkoopleider). Hoofdbestuurslid Revako. (vereniging van eigenaren
recreatiebedrijven). Belangstelling in het bij-

schiedenis en staatsinrichting aan het Carmel-

lyceum te Oldenzaal. Opleiding h. b. s. -a, onderwijzersakte, m. o. geschieden!s, m. o.
staatsinrichting.
Oprichter, raadslid en wethouder (geweest)
van resp. voor het Sociaal Politiek Verbond te
Oldenzaal (plaatselijke politieke partij). Speciale
belangstelling voor staatsrecht, ontwikkelingsproblematiek Noord- Nederland, financien. Lid
sinds september 1969. Bereid gedeputeerde te
zijn.

IJw.
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december 1969

Alfabetische lijst van candidaten
L J. H. Benedictus

2.
3.
4.
5.
-6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

m

A. F. Lorier

P. van Eck
J. W. Eikenaar
D. Eisma
J. M.A. Franse
B. J. Frielink
R. B. M. Hoksbergen
A. F. MUller
M. F. F.A. de Neree tot Babberich
R. J. Ovezall
H. D. van Pernis
F. Plate
M. J. Segeth-Dibbetz
E. Vissers-Pop
M.A. van der Wijst

Oud 57 jaar, gehuwd (3 kinderen), importeur en
handelsagent te Kampen. Opleiding h. b. s., zelfOud 30 jaar, gehuwd (2 kinderen), woont te
studie boekhouden, administratie, economie en
Enschede, automatiseringsadviseur I. B. M.
marktresearch. Voorzitter Schoolraad 1. o. en
Nederland N. V. Opleiding h. b. s., m. b. a.,
voorzitter Vereniging voor Openbaar Onderwijs
vakstudies automatisering. Vervult bestuurste Kampen. Speciale belangstelling voor onderfuncties in enkele verenigingen (personeelsverwijs, recreatie, sport, economie, verkeer en
eniging, tennisvereniging). Bijzondere belangvervoer. Van 1966-1968 bestuurslid afdeling
stelling voor bestuurlijke organisatie, verkeer,
Zwolle D'66, na oprichting van plaatselijke afautomatisering, planning, stedebouwkundige
deling secretaris Afd. Kampen. Lid sinds 1966.
vraagstukken. Binnen D'66 voorzitter regio-belnformatie
stuur Twente-Oost Gelderland, voorzitter werkgroep gemeentepolitiek Twente, secretaris scham
.
duwfractie Enschede voorzitter schaduwfractie
M.A. Mellef - Knuppe
IJL J. H. Benedictus
Twenteraad en lid propagandacommissie VerOud 54 jaar, weduwe (11 kinderen), huisvrouw.
2. Grevensteyn, Ganssteeg 6, Beusichem.
03453-249
kiezingen Provinciale Staten 1970. Wenst laatste
Opleiding gymnasium a en b, candidaats Neder3. 41 jaar
plaats op de lijst. Lid sinds 1967.
lands. Kringvoorzitster Katholiek Vrouwendis4. gehuwd
puut Twente-Oost. Bijzondere belangstelling
5. Ingenieur (Chemisch) plus diverse bedrijfsvoor onderwijs, cultuur, sociale zaken en volksopleidingen.
gezondheid, volwassenenvorming. Lid K. V. P.
6. Bedrijfs/organisatie adviseur. Raadgevend
geweest. Lid D'66 sinds 1968. Secretaresse afA. ten Dolle
Bureau Berenschot.
deling Enschede D' 66., lid schaduwfractie ge7. Bestuursfunctie Verbond voor Veilig Vermeenteraad.
Oud 38 jaar, woonachtig te Zwolle, gehuwd (2
keer. Secretaris van twee studiewerkkinderen), verificateur, tevens rayonhoofd in
groepen chemische bedrijven.
B. Remmelts
dienst van de Nationale Woningraad. Opleiding
8. Veilig Verkeer, Lucht en Waterveronth. b. s. -a., n. i. v. r. a. 1e deel, studie m. o.
Oud 45 jaar, woonachtig te Ommen, gehuwd (4
reiniging.
economie. Speciale belangstelling voor volkskinderen), coordinator-bedrijfsarts bij de be9. Lid van D'66 sinds 1969. September
huisvesting, stedebouw, financiele onderwerpen,
drijfsgeneeskundige dienst van de Stichting
10.
geen
bestuursfuncties bij D'66 of andere
organisatievraagstukken, bestuurlijke aangeFederatie Sociale Werkvoorziening Overijssel.
pol. partijen.
legenheden. Voorzitter Afd. Zwolle, lid sinds
Na gymnasium b arts-examen, doctoraal psy1L geen lid geweest van andere pol. partij
november 1966. Geen lijstaanvoerder.
chologie. Diverse functies in nauwe of minder
12. verkiesbaar
nauwe samenhang met beroep en werk. Belang13. wel lijstaanvoerder
N. Drayer- Helsdingen
stelling voor sociale zaken, volksgezondheid,
14. geen gedeputeerde
maatschappelijk werk en recreatie. Lid sind 19
Oud 45 jaar, gehuwd (5 kinderen), huisvrouw.
15. geen gemeenteraad, geen 2e kamer geen
november 1969.
Opleiding h. b. s. -b, steno, Nederlandse en
1ste kamer
Engelse Handelscorrespondentie. Bijzondere
16. pragmatische aanpak van problemen, openbelangstelling voor volkshuisvesting en waterheid en domocratie reden tot lidmaatschap.
staatszaken. Bestuurslid afd. Enschede. Lid
S. Schuyer
sinds november 1969.
P. van Eck
Oud 39 jaar, ongehuwd, literatuuronderzoeker
afd. Maatschappijwetenschappen Technische
2. Grieteweg 11, Putten, 03418-2018
61
jaar
Hogeschool Twente. Opleiding h. b. s. -b, 4 jaar
3.
van Egten
studie politieke en sociale wetenschappen G. U.
4. gehuwd
Amsterdam. Speciale belangstelling voor (hoger)
5. Hogere Handelsschool en Staatsinrichting/
Oud 46 jaar, gehuwd (4 kinderen). SchoolpsychoHuishoudkunde.
onderwijs, politieke situatie in Nederland en
loog bij de G. G. D. Deventer. Docent cursus
6. Directeur eigenaar van uitgeverij. KruseMidden Oosten. Behoort tot de oprichters van
M.S. A. te Zwolle. Doctoraal psychologic, cermans te Den Haag.
D'66, lid hoofdbestuur, onderwijscommissie,
tificaat beroepskeuzeadviseur. Bijzondere be7. Consul Generaal E1 Salvador. Div. comcommissie buitenland (subgroep Midden Oosten).
langstelling voor onderwijs, volksgezondheid,
missies uitgeversbond, gedelegeerd .comLiever geen lijstaanvoerder
culturele zaken, maatschappelijk werk en ruimmissaris Standaard- Boekhandel.
telijke ordening. Lid geweest van P. v. d. A. en
8. Sociale en Politieke interesses.
liJG.J. Smits
P. S. P. Actief in afd. Deventer van D'66. Lid
9. lid sinds 1966
sinds 1968.
Oud 37 jaar, gehuwd, advocaat en procureur te
10. ex lid gemeenteraad Haarlemmermeer
Zwolle. Opleiding gymnasium b, doctoraal
11. P.v.d.A. V. V.D.
IJP. M. Faber
rechten. Voorzitter Vereniging voor Dierenbe12. verkiesbaar
scherming afd. Zwolle. Bestuurslid afd. Zwolle
Oud 45 jaar, leraar aan Gemeentelijk Lyceum
13. lijstaanvoerder
van D'66, adviseur D'66-gemeenteraads fractie.
te Emmeloord, woonachtig in Kraggenburg
14. gedeputeerde
Algemene politieke belangstelling, voorts op
(Noordoostpolder). Opleiding h. b. s. -b, docto15. geen gemeenteraad, wel eerste kamer
vakgebied en cultuur. Lid sinds 1967.
raal economie Nederlandse Economische Hoge16. vernieuwingsdrang en wezenlijke doorschool Rotterdam. Lid sinds 1967.
braak (visie op D'66)
ll!JA.A. Veldkamp
mJ.H. Geijs
Oud 43 jaar, gehuwd (2 kinderen), hoofd afdeling
Cornelisse

Ill

lliJ

IJ

lllJ

DL

DE.

Oud 65 jaar, gehuwd, gepensioneetd directeur
Gemeentelijke Sociale Dienst in Enschede. Opleiding Nederlandse Economische llogeschool
Rotterdam en diverse diploma's op het terrein
van het maatschappelijk werk. Was sinds 1946
lid van de P. v. d. A. Naast algemene politieke
belangstelling grote kennis van en belangst<illing
voor sociale voorzieningen, sociale dienstverlening, maatschappelijk werk, welzijnsbehartiging, volksgezondheid, intergemeentelijke

-------·-···

'-~~·-~--'-

. ·-··· .

efficiency en automatisering N. V. Hollandse
Signaalapparaten te Hengelo. Opleiding h. b. s.b, m. o. economie, candidaats economie,
technische cursussen. Voorzitter Ver. v. Ontw.
Arbeidskunde afd. Twente, vice-voorzitter Alg.
Ver. v. Ned. Reserveoff. afd. Twente, Res.kapitein der Mariniers. Speciale belangstelling
voor infrastructuur, organisatie en automatisering.
Bestuurslid afd. Hengelo, lid landelijke, regionale
en gemeentelijke werkgroepen Gemeentepolitiek.

ElL

J. W. Eikenaar
2. Domeinlaan 9, Dieren, 08330-4269
3. 36 jaar
4. gehuwd
5. H. B.S. -b
6. Bedrijfseconomisch medewerker bij Betonfabriek "De Meteoor".
7. Commandant Vrijwillige Brandweer
8. ~ilieuh,vgWne:. Ruimtelijke ordening, effi-

----~--~----L~--~----~--------
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IJL
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

lid sinds november 1966
lid provinciale werkgroep
neen
verkiesbaar
lijstaanvoerder
we! gedeputeerde
geen gemeenteraad- geen eerste kamer
visie op D'66: practische benadering van
de problemen.
D. Eisma
Kinkelenburg 15, Apeldoorn, 05760-31609
30 jaar
gehuwd
H. B.S. -b. en Doctoraal Westerse Sociologie.
Socioloog- planoloog bij Bureau voor de
Oost-Veluwe.
Docentsociologie
Planologie en ontwikke!ingshulp
lid mei 1969
lid Prov. Werkgroep
neen
verkiesbaar
lijstaanvoerder·
geen gedeputeerde
geen gemeenteraad- wei eerste kamer
visie op D'66: Pragmatische aanpak- prettige werksfeer, discussie op niveau.

IlL

J.M.A. Franse
2. Platenmakerstraat 67 Elst Gld. 08819-2053
3. 29 jaar
4. gehuwd
5. H. B.S. -a. plus acte M. 0. Nederlands A.
volledige onderwijsbevoegdbeid.
6. Leraar en Consulent Stichting "Ruimte voor
de Jeugd".
7. Lid werkgroep overbetuwe
8. Onderwijs, jeugdzorg en cultuur
9. lid sinds 1968
10. Voorzitter afd. Arnhem. lid. div. werkgroepen lid prov. werkgroep.
11. neen
12. verkiesbaar
13. lijstaanvoerder
14. gedeputeerde
15. geen gemeenteraad- we! eerste kamer
16. Denken in mensen, mensbeeld, uitgaand van
mondige burgers; democratisering, ge!wn~
de mentaliteit.

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

B. J. Frielink
Korenbloemstraat 14, Zelhem, 08342-1607
38 jaar
gehuwd
Mulo A. en Bosh. school van de Heide Mij.
Opzichter Natuurreservaten en Recreatiegebieden.

7.
8. Milieuhygi~ne en sociaal welzijn
9. lid sinds 1967
10. Bestuurslid afd. Doetinchem, lid prov.
Werkgroep
11.
12. verkiesbaar
13. geen lijstaanvoerder
14. geen gedeputeerde
15. geen gemeenteraad, geen eerste kamer
16. Pers. opmerkingen: Hoop op beter

IJ1.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

B1.2.
3.
4.
5.
6.
7.

R. B. M. Hoksbergen
Spireapad 28, Arnhem
33 jaar
gehuwd
Machine bankwerker, instumentmaker,
constructeur tekenaar
Constructeur voor de proces industrie bij
Fisscher en Porter, Arnhem
geen
Waterstaat en medezeggenschap in de
onderneming
Lid sinds 1966
Lid Prov. Werkgroep
neen
verkiesbaar
geen lijstaanvoerder
geen gedeputeerde
geen gemeenteraad- wei Eerste Kamer
pragmatische aanpak

8. Ruimtelijke ordening, planologie, democratisQring
9. Lid sinds 1968
10. 4 jaar bestuurslid J. 0. V. D. Bestuurslid
D'66 afd. de Liemers, lid prov. werkgroep
11. J. 0. V. D.
12. verkiesbaar
13. geen lijstaanvoerder
14. geen gedeputeerde
15. geen gemeenteraad- geen Eerste Kamer
16. openheid in de politiek; kritisch denken;
geen ideologielln

IJI1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8. Staatsrecht, bestuursrecht, intern recht,
ruimtelijke ordening en Waterstaat, algemene politiek bedrijfsorganisatie
9. Lid sinds 1966
10. Lid Werkgroep Staatsrecht, lid. prov.
staten
Werkgroep, hoofdbestuurslid voor Regio
Gelder! and
11. KVP
12. verkiesbaar
13. lijstaanvoerder
14. wei gedeputeerde
15. geen gemeenteraad - wei eerste kamer
16. Democratie van onder op; Herziening
Staatsbestel, toekomst gericht zijn

II!J 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
lL
12.
13.
14.
15.
16.

R. J. Ovezall
Bakenbergseweg 164, Arnhem, 085-425902
48 jaar
gehuwd
HBS B accountant
Directeur financi~le zaken AKZO
Voorz. Stuurgroep FinancW!e Werkgroepen
NIVRA
Structuur en verslaggeving ondernemingen
Lid sinds 1966
D'66 ex voorzitter Arnhem, ex lid H. B.
ad hoc adviseur fractie
PvdA 12 jaar
verkiesbaar
we! lijstaanvoerder
geen gedeputeerde
geen gemeenteraad - wei Eerste Kamer
Doelmatige partij verhoudingen, maatschappelijke vernieuwingen, gekozen min.
President.

m1.

H. D. van Pernis
2. Wijnbergseweg 25, Doetinchem, 08340-4346
3. 54 jaar
4. gehuwd
5. Gymnasium A, Doct. Economie en Staatsrecht, examen Ideologie
6. Ve"rtaler (redakteur bij Uitgeverij Misset
te Doetinchem)
7. 8. Economisclie en financi~le vraagstukken
9. April 1969
10. Bestuurslid afd. Doetinchem
11. geen
12. verkiesbaar
13. geen lijstaanvoerder
14. geen gedeputeerde
15. geen gemeenteraad - wel Eerste Kamer
16. Pragmatische aanpak - dialoog

lf)L
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A. F. MUller
Kampstraat 40, Groessen (gem. Duiven)
08360-4163
35 jaar
gehuwd
HTS Bouwkunde en Academie van Bouwkunst
Architekt, ontwerp en directie voor/over
bouwkunde (zelfstandig)
geen

M. F. F. A. de Neree tot Babberich
Babberichseweg 86, Camphuysen, Babberich (gem. Zevenaar) 08364-283
54 jaar
gehuwd
Gymnasium A en Doct. Ned. recht
Juridisch en economisch bedrijfsadviseur
Voorz. samenwerkende ingenieursbureaus
voorz. afd. Arnhem van Europese Beweging

8.
9.
10.

F. Plate
Klinkenburg 8, Apeldoorn, 05760-34898
31 jaar
gehuwd
Gymnasium B- mr. in de rechten
Marketing N. V. Philips Electrologica te
Apeldoorn
Bestuurslid Bou.w en Reparatiefonds der
utrechtse Stud. SocWteit
Administratief recht en architectuur
1966
Lid Staatsrechtcommissie, ex-bestuurslid
afd. Oss, voorzitter provinciale Werkgroep

lL
12. verkiesbaar
13. wel lijstaanvoerder
14 wei gedenuteer!!e.____

_ __

december I 8fi9
15.

geen gemeenteraad - geen Eerste Kamer

16. De mens belangrijker dan techniek, eigen
verantwoordelijkheid voor beslissingen.

IEJ1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IIJ1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

M. J. Segeth-Dibbetz
Tromplaan 47, Voorthuizen (gem. Barneveld) tel. 03429-1328
37 jaar
gehuwd
MMS
Huisvrouw (ex- R<5ntgen laborante)
geen
Cultuur en streekbelangen Nw. Veluwe
Februari 1969
Lid Prov. Werkgroep, lid Gemeentewerkgroep Barneveld
verkiesbaar
wei lijstaanvoerder
geen gedeputeerde
geen gemeenteraad- geen Eerste Kamer
Openheid en inspraak

E. Vissers-Pop
De IJsselhorst-Voorst, tel. 05758-485
57 jaar
gehuwd
Onderwijs akte psychologie
Docente aan opleiding voor verpleegkundigen te Z utphen
Onderwijs akte psychologie
Maatschappelijk werk en onderwijs
1966
Lid Prov. Werkgroep, ex bestuurslid afd.
Voorst
verkiesbaar
wel lijstaanvoerder
geen gedeputeerde
geen gemeenteraad - geen Eerste Kamer
Staatsrechtelijke hervorming, hernieuwde
democratie, pragmatische aanpak.

lllJL

M.A. van der Wijst
2. Stellingwerfstraat 55III, Arnhem, tel. 085·
420681
3. 35 jaar
4. gehuwd
5. Wetenschappelijk archiefambtenaar en
moderne bedrijfsleiding
6. Voorlichting uit en beheer van archieven bij
Ned. Museum voor Volkskunde (Openlucht·
museum)
7. Landelijke voorzitter Int. Friendship League
8. Welzijnsbeleid
9. 1967
10. Div. bestuursfuncties in diverse kleine
partijen
Van D'66: bestuurslid Regio, lid Prov. Wer!
groep, lid Gemeentewerkgroep, Arnhem
U. Nieuw Democratische partij, Landsbelangen, onafhankelijke partij (Arnhem)
12. verkiesbaar
13. we! lijstaanvoerder
14. geen gedeputeerde
15. we! gemeenteraad- geen Eerste Kamer
16. Democratisering en operiheid.

Utrecht
Alfabetische lijst van candidaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 ..
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

K. P. B. Allard
J. M. Bakker-van Wieringen
S. J. Bosma
L. L. Coihi
E. Denig
A. van Dijkman
C. S.M. Draisma-Paulus
M. Haentjes
J. Kat
J. A. Koot
A. van Kooten
K. Langelaar
A. C. G. de Langen
A. A. Manteo
A. J. Meerburg
M. J. B. Noordenbosch- van de Wiel
P.A. Olislagers

18
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

II. Post
A. van Raub van Canstein
M. Schcffers
P. Singelenberg
G.W.C.A. Swart
J. C. Terlouw
R. J. G. Thomes
A. J. Vendrik
G.C. Verhoef
M. M. Versnel-Schmitz
J. C. Visser
A. W. Voors
K. P. J. Wiss
H. J. Zeevalking

lnformatie

D1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

K.P.B.Allard
Anna Paulownalaan 26, Soest
38
gehuwd
HBS-B; vakdiploma's o.a. registeraccountant
Intern Accountant, Hoofd Interne accountantsdienst NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Financieel adviseur dekenaat A 'foort
voorzitter fin. comm. Groep '70 (kcrkelijke
vernieuwing), lid plancomm. Socst
Administratieve Organisatie, automatisering, vernieuwing binnen RK kerk,
politick, ondernemingsrecht, smalfilmen
'66
lid werkgr. Prov. Pol. Utrecht
lid werkgr. landelijke Prov. Pol.
lid werkgr. gem. pol. Soest
lid werkgr. herziening ondernemingsrecht
nee
verkiesbaar
nee
nee
a. nee, b. ? c. misschien
Frisse aanpak en vernieuwingsstrcven.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

111.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

EJ1.

J. M. Bakker-van Wieringen
2. Maatkampweg 16, Baarn
3. 52
4. gehuwd
5. MULO + 1 jaar vormingsklas
6. huisvrouw
7. geen
8. Sociale zaken, volkshuisvesting
9. begin '68
10. Seer. /penningmeest. afd. Baarn/Soest; lid
werkgroep gem. pol.
11. neen
12. verkiesbaar
13. neen
14. neen
15. a. neen, b. ? , c. open vraag
16. Het verlangen naar radicale democratisering, de afgelopen 2 jaar, he eft (volgens
mij) D'66 een werkelijke bijdragc aan de
pol. vernieuwing geleverd. Ook al blijkt
dat niet altijd helel'laal naar bulten. Er
zal nog heel vee! :noeten gebeurcn, maar
we moeten dezelfde lijn aanhoudcn.

IJ1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

S. J. Bosma
Kwintlaan 22, Leusden
34 jaar
gehuwd
doctoraal rechten
Nu direkteur dt>chteronderneming Wolter
en Dros N. V. Per 1'1'70 onderdirekteur
zelfde N. V.
Voorzitter Remonstrantse Kerkcraad
Amersfoort
Bestuur Stichting clubhuizen Amcrsfoort.
Kartelcomm. raad van Ned. Werkgeversverbonden, Lid Ronde Tafel Amersfoort
Algemeen bestuur, structuur bedrijfsleven,
maatschapp. organisaties
begin '69
Coordinatie Comm, plaatselijkc activiteiten Leusden D'66
neen
onverkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. ? c. neen
Nieuwe inbreng in politieke Ieven en nog
steeds de afbrekende functie van overleefde

1!11.2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

IlL2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
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A. van Haab van Canstein
mogclijke efficiente bcstuursvorm. BeSpoorlaan 38, Bilthoven
sturen is geen doel op zich. Bcsturen is
middel om gesteld doe! te bereiken: een
39
voor ieder individu acceptabele maa tgehuwd
schappij.
Gymnasium alpha; cursus SRO (advertizing)
marketing consulent J. Walter Thompson Cy
N.V.
geen
:
sport; recreatie; behoud leefbaarheid; fysisch
1. C. S.M. Draisma-Paulus
milieu
2. Kon. Emmastraat 25, Bunnik
sinds oprichting
3. 39
lid commissie ruimtelijke ordening utrecht
4. gehuwd
lid werkgroep Prov. Pol. Utrecht
5. Kweekschool
neen
6. lerares verkeersonderwijs
verkiesbaar
7. lid oudercommissie kleuterschool
neen
organiserende taak in actiegroep 'Man,
miss chien
Vrouw, Maatschappij'
8. onderwij s, sociologie
a. neen, b. ? , c. ja
9.
zomer
1968
Het hobbyachtige karakter waarmee de min
10. seer. afd. Zeist; werkgroep prov. pol:
of meer serieuze pol. zaken behandeld worden en toegankelijk gemaakt worden voor
Utrecht; werkgroep gem. pol. Bunnik
11. neen
belangstellenden.
12. verkiesbaar
13. neen
14.
neen
L. L. Coihi,
15. a. neen, b. ? , c. misschien
De Grote Pekken 474, Veenendaal
16.
D'66 pragmatische aanpak
25 jaar
gehuwd
gymn. Alpha; doctoraal Nederlands
M. Haentjes
leraar Chr. Lyceum Veenendaal.
2. Oranjelaan 34, Amersfoort
daal
3. 45
geen
4. gehuwd
onderwijs, cultuur, volksgezondheid
5.
HBS-B; Middelbare Landbouwschool voor
sinds mei '69
Tropische Cultures Deventer
lid werkgroep subcomm. Hoger en Wet.
6.
Adj.
direkteur N. V. DENCA
Onderwijs
7. voorzitter comm. bedrijfsvergelijking
secretaris Afd. Veenendaal
cartonnage, lid comm. techn. ontwikkeling
secretaris plaatselijke werkgroep gem.
car tonnage
pol.
8. sociaal-economisch; organisatiestructuur
neen
9. 1 mel 1969
onverkiesbaar
secretaris propagandacommissie VVD tot
10.
neen
'68, voorzitter afd. Amersfoort D'66
neen
11. VVD
a. ja, b. ? , c. neen
12. onverkiesbaar
D'66-Haar (ideeele) pragmatisme, de idee13. neen
en van maatschappij-vernieuwing, het
14. neen
frisse karakter, de eerlijkheid.
15. a. neen, b. ? , c. neen
16. D'66 doorbraak pol. verhoudingen en verkiezing rechtstreeks van burgemeester.
E. Derrig
Rontgenlaan 27, Bilthoven
40
J. Kat
gehuwd
2. Curacaolaan 26b, Amersfoort
Gymn. beta, landbouwkundig ingenieur
3. 38
hoofd afd. public relations cultuurtechni4. gehuwd
sche dienst
5.
Gymnasium beta; 3 jaar economisch avondbestuurslid Ned. genootschap voor public
studie; prop. economic Rotterdam
relations
6.
verkoopleider
en produktmanger bij een
overheidsvoorlichting, ruimtelijke
papierindustrie
ordening
7. lid handboekcommissie. Ver. van postsinds oktober 1966
reklame, lid stuurgroep Amersfoort Actiele voorzitter afd. de Bilt/Bilthoven
stad
voorzitter werkgroep Prov. Pol. Utrecht
8.
alles
wat met maatschappijontwikkeling
voorzitter landelijke coarct. comm. Prov.
samenhangt
Pol. Lid Cie '70
9. december 1966
lid landelijke werkgroep ruimtelijke
10. lid werkgroep prov. pol. Utrecht
ordening
11. neen
neen
12. ver kie sbaar
verkiesbaar
13. neen
ja
14. neen
neen
15. a. neen, b. ? , c. neen
a. neen, b. ? , c. neen
16. D'66 heeft een nieuw element ingevoerd in
D'66 het streven naar een open maatschapde Ned. politick, nuchtere realiteitszin.
pij, d. w. z. openbaarheid van bestuur en
En dat bezit (in principe) iedere burger
en betrekken van de burgers in de besluiten daarmee is 'het politiek bedrijven' nu van
vorming over alle zaken die hun aangaan.
zijn verhoging afgehaald en tussen de
mensen neergezet 'waar het ook hoort'.
'On!'' pragmatisme wil zeggen: gebruik je
A. van Dijkman
verstand, redeneer logisch, let op de realiVijverlaan 14. Groenekan
teit en baseer je op ingewonnen objectieve
29
deskundige informatie.
gehuwd
HB8-B; doctoraal Biochemic; slijtersvakdiploma
stafmedewerker organisch chemisch insti- m~. J.A. Koot
tuut TNO
2. Boompjesgoed 137, Veenendaal
geen
3. 39
volksgezondbeid, ruimtelijke ordening,
4. gehuwd
milieuhygH!ne
5. MULO; vakdiploma levensmiddelenhandel;
begin '67
6. Winkelinrichting- en presentatieadviseur
bestuurslid afd. Utrecht
P. de Gruyter en Zn.
voorzitter afd. Utrecht
7. Voorzitter wijkgemeenschap de Engelenvoorzitter afd. Maartensdijk
burg Veenendaal, lid werkgroep stichl:ing
lid werkgroep gem. pol. Utrecht
8. cultuur, recreatie, sport, welzijnszorg
neen
9. aprill969
verkiesbaar
10. secretaris afd. Haderwijk KVP, lid werkneen
groep landspolitiek KVP tot 1967, lid werkja
groep gem. pol. Veenendaal D'66
a. neen, b. ?, c. neen
11. KVP

El

IJL

ml.
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13.
14.
15.
16.

l!ll1.2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

ml.
3.
4.
5.
. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
'12.
13.
14.
15.
16.

m1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IJ31.2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

neen
neen
a. neen, b. ? , c. misschien
D 166 is niet opgericht om zelf tot de gevestige orde te gaan behoren, maar wil een
katalysator zijn in de algehele vernieuwing
van het bestaande politieke stelsel. Het is
overigens duidelijk dat hiervoor eerst pol.
macht verkregen moet worden .
A. van Kooten
Abr. Kuyperweg 19, De Bilt
40
gehuwd
HBS-B
eigenaar van een groothandel in vlees
secretaris Utrecht grossiersver. , voorzitter ULTC 'Iduna'
lichamelijke opvoeding, sociale economie
eind 1966
geen
neen
verkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. ? , c. neen
D'66 het streven om tot een andere pol.
constellatie te geraken; wijziging bestuurlijk apparaat districtenstelsel.

K. Langelaar
Boterweg 46·, Vreeland
29 jaar
gehuwd
Gymnasium beta; doctoraal Nederlands
recht
advocaat met ingang 1.1. '70
geen
territoriale herindeling
oprichting
lid prov. pol. Utrecht, lid land. coordinatiecommissie prov. pol., lid commissie
bestuurlijke Organisatie
neen
onverkiesbaar
neen
neen
a. ja, b. ? , c. neen
De poging het Ned. staatsbestel stru::tureel
hedendaags te maken om op die basis een
op de toekomst gerichte politiek te kunnen
ontwikkelen.
A.C.G. de Langen
Colense 159, Soestdijk
30 jaar
ongehuwd
MMS; Schoevers
presentatrice en samenstelster radioprogramma TROS
geen
verkeer
1968
bestuurslid afd. Baarn/Soest, lid werkgroep Prov. Pol. Utrecht
neen
verkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. ? , c. neen
D'66: openheid. Vindt zichzelf eigenlijk
nog te 'jong' voor een belangrijke post

:b

1

II!J1. A. J. Meerburg
2. woonboot "Askeladd" t/o Merwedekade
149, Utrecht
3. 30
4. gehuwd
5. HBS-B; natuurkundig ingenieur
6. oceanograaf op het KNMI
7. plv. vertegenwoordiger Centrale voor
Hogere Ambtenaren in overlegorgaan met
directie KNMI
8. internationale pol. ; bevolkingspolitiek
9. januari 1968
10. secretaris regio Utrecht
11. neen
12. verkiesbaar
13. neen
14. neen
15. a. neen, b. ? , c. neen
16. D'66: 1. verkiezing min. president, 2. geen
politieke historie, waardoor heilige huisjes
kunnen worden aangepakt (b. v. bevolkingspolitiek), 3. algehele democratisering op
vele niveaux, vooral ook de onderneming,
4. grote aandacht vrijheidsrechten.

m~.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

III~.

II!J1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

l

M. J. B. Noordenbosch-van de Wiel
Willem de Zwijgerlaan 6, Leusden
44
gehuwd
?

huisvrouw
schoolraad, ver. voor openbaar onderwijs.
zwembadstichting, concertcommissie
maa tschappelijk welzijn
maart 1969
schaduwfractie gemeente Leusden
neen
onverkiesbaar
neen
neen
a. ja, b. ? , c. neen
geen
P. A. Olislager s

2. Schmimmelpenninckstraat 6, Veenendaal
3. 49
4. gehuwd
5. HBS-B; zeevaartschool
6. verkoopleider Ritmeester sigarenfabriek
7. geen
8. ?
9. 1969

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A. A. Man ten
Cort.ezlaan 9, Utrecht
36
gehuwd
HBS-B; doctoraal examen aardkunde
hoofd redactionele afd. voor Aardwetenschappen. Elsevier Publish Cy. · "'''''
secretaris International Committee voor
Palynology en vele andere bestuursfuncties
op vakgebied, bestuurslid ver. Gereformeerd jeugdwerk Kanaleneiland, voor~
zitter raad vanjeugd en jongeren ouderlingen Utrecht West
aardwetenschappen algemeen, wetenschapsgeschiedenis, jeugdwerk; politiek
sinds begin '67
lid werkgroep Prov. Pol. Utrecht; lid Cie
70; lid land. werkgroep Prov. Pol.
A. R.
verkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. ? , c. neen
D'66 streven naar zoveel mogelijk openr
bnid uon haf b

mogelijke spreiding van macht met mogelijkheid van meebeslissen van iedere geinteresseerde burger.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

EZ!21.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

werkgroep gem. pol. Veenendaal
Nederlandse Unie
onverkiesbaar
neen

neen

a. ja, b. ? , c. neen
De niet-confessionele binding, de niet-uitgesproken linkse of rechtse binding
P. G. N. Peppelenbosch
Seer. Versteeglaan 44, Vleuten
33
gehuwd
Gymnasium; doctoraal soc. geografie
Directeur Centrum "Stichting Kontact der
Kontinenten" + nevenfuncties
seer. Nederlands-Arabische Kring
gemeenschapsontwikkeling in de provincie;
"gemeentecentra, volksontwikkelingswerk,
vormingswerk''
begin 1967
lid werkgroep Prov. Pol. Utrecht, rapporteur subcommissie Midden-Oosten, lid
landelijke werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking, lid landelijke commissie
buitenland
neen
verkiesbaar
neen
eventueel
a. neen, b. ? , c. ja
geen opmerkingen
H. Post
Theemsdreef 264, Utrecht
34
ongehuwd
Mulo-A; kantooropleiding
secretaresse cultuur-technische dienst
geen
kinderbescherming; bejaarden
januari 1969
lid werkgroep Prov. Pol. Utrecht
neen

december 1969
13.
14.
15.
16.

EiJ1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

neen
neen
a. neen, b. ? , c. neen
De niet-historisch gebonden frisse aanpak

M. Scheffers
Patrijzenlaan 2, Zeist
43
gehuwd
HBS-B; HTS bouwkunde; Academie Voortgezet Economisch Oriderwijs
Medefirmant groothandel in bouwmaterialeo
fa. Slagt
voorzitter vereniging bouwmaterialenhande·
laren rayon Utrecht
ruimtelijke ordening; bouwbeleid
1966
voorzitter afd. Zeist, regiovoorzitter
Utrecht 't Gooi
neen
onverkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. ? , c. nee
Politieke vernieuwing in Nederland teweeg
brengen, gericht op moderne uitbouw van de
demokratie met pragmatisch beleid op lange
termijn.

liJ1.

P. Singelenberg
2. Robert Schumannstraat 19, Utrecht
51
4. gehuwd
5. HBS-B; Gymnasium alpha; doctoraal
letteren en wij sbegeerte, hoofdvak kunstge·
schiedenis
6. a. wetenschapp. hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Utrecht, b. docent
7. lid commissie cultuurleven 1815-1940,
comm. behoud recente monumenten,
museumcommissie gemeente Utrecht,
secretaris/penningmeester fonds Carel
van Mander
8. bouwkunst, stedebouw, ruimtelijk ordening.
cultuur in het algemeen, onderwijs, slech ·
van verouderde denk- en leefwijzen en bedenken nieuwe inhoud en vorm.
9. begin 1967
10. lid werkgroep Prov. Pol. Utrecht
11. neen
12. ver kie sbaar
13. neen
14. neen
15. a. neen, b. ? , c. misschien
16. ln ruime zin: het scheppen van een nieuwe
samenleving, in enge zin: het willen slechteo
van de links-rechts anti these om tot een be·
paalde nieuwe pol. te komen, waarin de
burgers niet meer passief zijn.
3.

fiJI.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
1~.

13.
14.
15.
16.

EIJ1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,

9.
10.

G. W. C. A. Swart
Faustdreef 481, Utrecht
32
ongehuwd
Gymnasium beta; doctoraal sociologie
Begeleidster van experimenten in schaalvergroting bij de stichting "Samenwerken
Landelijke Kruisverenigingen"
geen
welzijnszorg
1.1 . 1969
lid landelijke werkgroep CRSM, lid prov.
pol. werkgroep Utrecht
P.v.d.A.
verkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. ? , c. neen
Breekijzer. Nieuwe pol. constellatie, zodat D'66 weer kan en moet verdwijnen. Zell
wachtend op links alternatief. Zonder te
grote vinger in de pap (kleiner dan nu) van
centrale overheid met democratieen die
functioneren van onderop.
J.C. Terlouw
Tolsteegsingel 31, Utrecht
38
gehuwd
Dr. Natuurkunde
Afdelingsleider stichting Fundamenteel
Onderzoek der Materie
geen
wetenschapsbeleid, onderwijs, economische
zaken, alg. pol., gemeentepolitiek
sinds 1967
voorzitter werkgroep gemeente politiek

d~cember

11.
12.
13.
14.
15.
16.

1969

neen
onverkiesbaar
neen
neen
a. ja, b. ? , c. neen
geen

fl!JL

R. J. G. Tboomes
2. De Grote Pekken 152, Veenendal
3. 35
4. gehuwd
5. HBS-B
6. chef werving en op1eiding Veenendaa1sche
Stoomspinnerij en Weverij
7. neen
8. ?
9. eind 1968
10. penningmeester afd. Veenendaal, lid werkgroep gemeente politiek
11. nee
12. onverkiesbaar
13. neen
14. nee
15. a. ja, b. ? , c. nee
16. het dualisme

m1. A. J. Vendrik
2. Fortunadreef 12, Utrecht
3. 28
4. ongehuwd
5. Onderwijzersbevoegdheid; acte MO Aardrijkskunde; candidaatsexamen, soc.
geografie
6. 1eraar aardrijkskunde aan MMS/Atheneum
7. geen
8. recreatie, bedrijfseconomie, bestuurlijke
organen, ruimtelijke ordening, woningbouw
9. 1967
10. lid commissie gemeente poli tiek Utrecht
11. KVP
12. onverkiesbaar
13. neen
14. neen
15. a. ja, b. ? , c. neen
16. Politieke afbraak, doorbraak, opbouwfunctie

&J1.2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

m

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

flil1.2.

G. C. Verhoef
Kon. Juliana1aan 33, IJsselstein
40
gehuwd
middenstandsdip1oma, 3-jarige cursus
vakbond KAB, enige vakdiploma's
werkmeester centrale werkplaats Kromhout kazerne
geen
?
1/1/'69
pionier in het conservaat IJsselstein
geen
onverkiesbaar
neen
neen
a.?, b.?, c. nee
a. het niet-gebonden zijn aan rcligie
b. de openheid
c. inschakeling van, waar mogclijk, de
hele bevolking
M. M. Versnel-Schmitz
Mauritsstraat ~4. Utrecht
29
gehuwd
Gymnasium beta; candidaats geschiedenis
student-assistente Universiteltsmuseum
Utrecht
geen
vrouwenmancipatie; democratic
december 1966
seer. werkgroep gemeente politiek
Utrecht
neen
onverkiesbaar
neen
neen
a. ja, b.?, c. nee
Democratisering, openheid

J. C. Visser
Boompjesgoed 141, Veenendaal m.i.v.
15/12/'69: De Brinken 36
3. 32
4. gehuwd
5. MULO-A; acte volledig bevoegd onderwijs
6. direkteur vormingscentrum "Stichting
Vorming Werkende Jongeren"
7. voorzitter oudercommissie kleuterschool,
seer. afd. Veenendaal van de Ver. voor
Openbaar Onderwijs, voorzitter culturele
commissie wijkgemeenschap, lid werkgroep ontmoetingscentrum Vecnendaal

DEMOCRAAT
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ml.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1 juni 1969
lid werkgroep gem. pol. Veenendaa1
nee
verkiesbaar
neen
neen
a. nee, b.?, c. ja
D 166 heeft nog steeds de mogelijkheid wat
fleur te brengen in het pol. establishment
in ons land.

A. W. Voors
Oudwijkerveldstraat 72, Utrecht
68
gehuwd, fiscaal gescheiden
?
gepensioneerd gemeenteambtenaar
?
Teveel om op te noemen: vanaf haringwurmen tot en met wereldvrede
oktober 1966
penningmeester afd. utrecht
CES rubriek Democraat
~
P.v.d.A. 1946-1947
onverkiesbaar
neen

neen
a. neen, b. ? , c. nee
Punt 7 en 8 in APPEL over geestelijke
vrijheid en vrije meningsuiting. Er moeten
eventueel vrouwen als mannen op de kandidatenlijst voorkomen en de kerkelijke gezindtes dienen zovee1 mogelijk gespreid te
zijn.

m~.

K. P.J. Wiss
2. Vleutenseweg 501, Utrecht
3. 39
4. gehuwd
5. MULO-A en B; vakdiploma's
6. Administratie Steenkden Handelsvereniging
7. geen
8. sport, jeugd, recreatie
9. 1 januari 1969
10. lid werkgroep Prov. Pol. Utrecht
11. nee
12. verkies baar
13. neen
14. nee
15. a. nee, b. ? , c. miss chien
16. D' 66 de openheid en de inzet van zeer velen
iets bruikbaars tot stand te brengen zonder
vooraf voorwaarden te stellen.

E'fl1.

H. J. Zeevalking
2. Evert Cornelislaan 28, Utrecht
3. 47
4. gehuwd
5. HBS- B; doctoraal rechtsgeleerdheid
6. seer. administrateur van de Orde van Vrijmetselaren
7. voorzitter Ned. Centrum voor Amateurtoneel, penningmeester Ned. Culturee1
Contact, lid bestuur Ned. Instituut Maatschappelijk Opbouwwerk
8. algemene politiek en cultuur
9. aan oprichting meegewerkt
10. ondervoorzitter H. B. D'66, voorzitter Cie
1
70
11. van 1947-1966 lid VVD; was lid culturele
commissie van VVD
12. onverkiesbaar
13. neen
14. nee
15. a. ja, b. ? , c. misschien
16. Democratisering van de samenleving, te
beginnen bij de staatsinstellingen en de
overheid. Het zijn van een programpartij.

Noord- Holland

pagina 11
'12. E. Goedhart
13. J.P. A. Gruijters
14. J.P. van der Hiele
15. A. H. Hoogland
16. Q.A. Jansen
17. V.R.E. Kant
18. M. Kind
19. C. M. van Kleef
20. P. Klok
21. T. P.M. van Koningsbruggen
22. D. Laan
23. J. de Lange
24. D. van Leeuwen
25. W. H. van Lookeren Campagne
26. G. Lunow
27. C. G. D. Maarschalk
28. C. Mertens
29. J. J. de Mik
30. C. T. 0. Muli<3
31. J. C. van Nes
32. G. Nooteboom
33. A. A. Redeker
34. K. H. Stroethoff
35. J. Sturhoofd
36. J.P. Veerman
37. H.O.Veldhuijzen
38. C.A. Verspuy
39. R. M. Voncken
40. H. J. Walboomers
41. C. Warnaar-Pellikaan
42. C. Wegener Sleeswijk
43. W.C.M. Willems
44. M. J. de Willigen
45. P. B. Windhorst
46. D. Winkel
47. C.J. tenWolde
48. A. J. Ykema
49. L. Zuiderveld

lnformatie

D1.

C. T. Affolter
2. Helena Mercierstraat 24hs, Amsterdam
3. 4. gehuwd
5. staatsakte R leraar handenarbeid
6. directeur
7. voorzitter Autobe1angen, commissaris
Hoera
8. politiek in algemene zin
9. sedert oprichting
10. 11. VVD
12. Bereid tot bezetten van verkiesbare p1aats,
bij onvoorziene verkiezing bereid benoeming te aanvaarden
13. niet op formulier
14. niet bereid
15. geen voorkeur, geen Eerste Kamer
16. -

£11.

J.A. Ankum
2. Nicolaas Beetslaan 5, Aerdenhout
3. 23 juli 1930 (39 jaar)
4. gehuwd
5. Doctor rechtsgeleerdheid
6. Hoogleraar Universiteit Amsterdam
7. Voorzitter Juridische Stichting "Socrates"
Lid juridische commissie D'66, Comm.
Nieuw B. W. D'66
8. Juridische politick, onderwijs en kunstzaken
9. 1966
10. Lid juridische commissie en commissie B. W.
11. neen
12. verkiesbaar
13. niet op formulier ver;meld
14. neen
15. voorkeur prov. staten; daarna Eerste Kamer, na 1 zittingsperiode
16. Aanbrengen essenti<ile verbeteringen in de
werking van de parlementaire democratic
en samenleving; modernisering wetgeving;
streven naar rationeler en rechtvaardiger
overheidsbeleid.

El1.2.
Alfabetische lijst van can d "d
I aten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C. T. Affolter
J.A. Ankum
J. Bakker
J.C. Blum
D. R. Blijleve
J. ten Brink
J. F. M. M. Brons
K. Burger
B. M. van Dam
C. E. Dinsbach

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

J. Bakker
Kerkedijk 15, Bergen
1 augustus 1932
gehuwd
HBS A, L. 0. Akte, Hoofdakte, M. 0. Aardrijkskunde
Leraar Aardrijkskunde en Maatschappelijke
vorming
Lid van bestuur van de afdeling van de
AVMO
Ruimtelijke ordening, maatschappelijk werk;
onderwijs; landbouw en recreatie
december 1966

DEMOCRAAT
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Noord-Holland Noord, lid coi:ird. commissie Noord-Holland, deelnemer gesprek aan
de basis te Bergen (idee '69)
geen
verkiesbaar
onbekend
ja
kiest staten, Eerste Kamer open
geen

Dt.

J. C. Blum
2. Amsteldijk 28, Amsterdam
3. 22-2-1919
4. gehuwd
5. HTS afd. werktuigbouw
6. gepensioneerd krachtens de Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 voor deelnemers
aan het verzet
7. bestuurslid v. d. landelijke Kontaktgroep
van verzetsgepensioneerden en nagelaten
betrekkingen 1940-1945
8. belangstelling voor hen die maatschappelijk uitgerangeerd zijn en hun levensomstandigheden (zelf vroegtijdig gepensioneerd door wervelletsel uit de oorlog (kamp)
9. sedert oktober 1966
10. Lid landelijke Economische Commissie,
lid programma comm. staten Noord-Holland, lid seer. Aktie bureau 1970 NoordHolland
11. nooit
12. verkiesbaar, bij onvoorziene verkiezing
zal benoeming aanvaard worden
13. niet op formulier
14. geen gedeputeerde
15. voorkeur voor Staten hoven Raad, wil
Eerste Kamer openhouden, nog geen interesse
16. was in december 1940 oprichter (mede)
van Personeelsver. Werkspoor, voorzitter tot arrestatie.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

D

1. J. ten Brink
2. Lonbar Petrilaan 12, Overveen (Gem.
Bloemendaal)
3.. 2-2-1927
4. gehuwd
5. Arts examen, specialisatie neurologie,
specialisatie electroencephalografie,
tropencursus voor artsen
6, zenuwarts en consulent neurologie (wetenschappelijk medewerker universiteit Amsterdam)
7. lid stafbestuur Antonius ziekenhuis IJmuiden, docent neurologie
8. (geestelijke) volksgezondheid, milieu
hygiene, luchtverontreiniging, reorganisatie hoger onderwijs
9. 1966
10. vice-voorzitter afdeling Zuid-Kennemerland D'66, lid landelijke werkgroep volksgezondheid, prov. werkgroep volksgezondheid, cultuur enz.
11. geen
12. verkiesbaar
13. onbekend
14. neen
15. staten, Eerste Kamer open
16. 1. D'66 richt zich te weinig op het jaar
2000. 2, Is D'66 bereid eigen stellingen te
herzien voor het nieuwe dogma-tjes zijn geworden.

·~·

J. F. M. M. Brons

10.

3, 31-12-1928
4, gehuwd
5. doctoraal rechten
6. advocaat en procureur te Haarlem, docent
rechten a, d. Hohere Econ. School
7. bestuurslid gezinsvoogdijvereniging; vicevoorzitter bestuur Detailhandelschool en
middelbare Ondernemersschool te Haarlem
8. recht en cultuur
9. sedert fehruari 1969
10. 1953-1956 seer. JOKVP kring Gelderland,
1958 kandidaat voor Raad in Haarlem
1L lid KVP 1952-1967
12. verkies baar
13. niet op formulier
14. gedeputeerde indien nodig
15. staten hoven Raad, Eerste Kamer niet uitgesloten
16. -

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Efl1.
2.
3.
4,
5,

7.

K. Burger
2. Oosterweg 11, Andijk
3, 11-12-1940

4.

seer. afd. Beemster, lid landelijke werkgroep "Landbouw"
KVP
verkieshaar
niet op formulier vermeld
neen
mogelijk Eerste Kamer
Betreurt dat tot nu toe ook D'66 er niet in
is geslaagd om de brede massa bij de politieke gang van zaken te hetrekken.
E. Goedhart
van Heuven Goedhartlaan 522, Amstelveen
16-8-1931
gehuwd

6, hoofd organisatieafdeling

Dt.

-

5. tuinhouw vakschool, vakschoolhloemhollenteelt, economie
6, hloembollenkweker
7. hestuurslid: proeftuin Bovenkarspel, Bloemhollencultuur en H. M. van Landhouw
8, geen speciale belangstelling, wei voor
land- en tuinhouw
9. sedert 1967
10. vice-voorzitter commissie landbouw D'66
11. geen
12. onverkies haar, niet he reid benoeming te
aanvaarden
13. niet op formulier
14. geen gedeputE\erde
15, verkiest Raad hoven Staten, wil niet in
Eerste Kamer
16. -

-

8. methodologie, menswetenschappen
9. sedert 1967
10. geen functies of activiteiten: "geinteresseerd
waarnemer''
11. geen andere politieke partijen
12. voorkeur voor onverkieshare plaats
13. niet op formulier
14. hereid gedeputeerde te zijn
15, kiest Staten hoven Raad, houdt Eerste
Kamer open
16. vindt vragenformulier inadequaat, hezwaren
tegen papierlawine.

lOt.

liJL
D.R. Blijleve
Nieuwlandseweg 47, Hilversum
19-4-1939 (30 jaar)
gehuwd
Gymnasium B, dipl. I sociale verzekeringen
Directeur verenigingsbureau Ned. Ver.
Toneelkunstenaars
plv. voorzitter Alg. Pensioenfonds van
Ned. Tonelisten, plv. voorz. Stichting
Suppletiefonds gepens. toneelkunstenaars.
Kunstbeleid, sociale verzekeringen, internationale politiek, omroepzaken, reclassering e. a.
1967
voorzitter landelijke werkgroep CRSM,
bestuurslid afd. Hilversum, lid culturele
werkgroep Amsterdam
neen
verkiesbaar
niet op formulier vermeld
ja
E. K. mogelijk
geen

december 196 9

2.
3.

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

10.

11.
12.
13.
14.
15,
16.

II!JL
2.
3.

4.
5.
6,

7.
8.
9,

10,
11.
12.
13.
14.
15.
16,

m~.

B.M. van Dam
Churchillpark 3, Midden Beemster
25-5-1921
gehuwd
MO sociaal-psychologie, LO tekenen diploma schooldekanaat
leraar tekenen en maatschappijleer en
dekaan aan MA VO school
landelijke voorzitter van de groep creatieve vorming in de ABOP; lid van de
hondsraad van de ABOP
onderwijs, recreatie, cultuur, volksgezondheid en maatschappelijk werk
sedert oktober 1968
lid bestuur Waterland, na opheffing voorzitter afdeling Beemster; lid landelijke
werkgroep onderwijs; lid prov, werkgroep
volksgezondheid etc.; lid prov. coordinatie
werkgroep
1952-1960 PvdA
verkiesbaar
niet op formulier
niet hereid gedeputeerde te zijn
voorkeur Staten hoven Raad, niet in de
Eerste Kamer
C. E. Dinshach
Madame Curiestraat 13, Bovenkarspel
8-1-1933 (36 jaar)
gehuwd
HBS B, analist
Vlieger opleiding (grootmiliteir vlieghrevet)
I. B. W. (1 jr. hedrijfseconomie) Cursus
Chemical Engineering (BIET)
Geen
lndustriele en hedrijfsontwikkeling, luchtverontreiniging en planologie
1967
Seer. plv. voorzitter afd. Bovenkarspel,
contactman afd. West-Friesland i. o.
neen
verkieshaar
niet op formulier vermeld
ja
ja. Staten en Eerste Kamer
.geen.

J. P.A. Gruijters
Prinsengracht 146, Amsterdam
3. 30-6-1931
4. gehuwd
5. gymnasium A en B, doctoraal psychologie,
kandidaats psf-A, vakdiploma horeca (cafe)
6. cafehouder - journalist
2.

7.

-

8. hestuurlijke organisatie
9. sedert oprichting
10. lid gemeenteraad van Amsterdam voor de
VVD, lid afdelingshestuur VVD, voorzitter
JOVD afdeling Amsterdam, lid propagandacommissie VVD (landelijk), lid staatscommissie inzake grondwet en kieswet, voor
D'66
11. lid VVD 1952-1966
12. verkieshaar
13. niet op formulier
14. indien noodzakelijk bereid gedeputeerde te
worden, liever niet
15. alleen Staten in aanmerking, Eerste Kamer
niet uitgesloten
16. -

19'1.
2.
3.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DlJ1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

J.P. van der Hiele
Kruisweg 1579, Hoofddorp
31-5-1932 (37 jaar)
ongehuwd
HBS B, MO Staatsinrichting, Gem. administratie I en II , student in de rechten
Referendaris in gem. secretarie Haarlemmermeer
Lid inst. v. Bestuurswetenschappen, lid
Bond van gemeenteamhtenaren
Woninghouw, ruimtelijke ordening streeken agglomeratie, prohlemen e. a.
oktoher 1966
lid werkgroep ruimtelijke ordening
neen
verkieshaar
niet op formulier vermeld
neen
T. K. geen Raad
geen
A. H. Hoogland
Hogeweg 19, Heiloo
29-5-1931 (38 jaar)
gehuwd
5 jaar HBS; Onderwijzersakte, akte Ned.
MOA en B
leraar Nederland MO A en B
lid A. v. M. 0., consumentenhond
planologie, onderwijs, cultuur, recreatie
1967
voorzitter afd. Heiloo, lid werkgroep
Noord Holland Noord, seer. werkgroep
Annexatie Groot Alkmaar
neen
verkieshaar
niet op formulier vermeld
neen
Eerste Kamer mogelijk
geen

L.J.J. Duyn
11.
2. Volgerweg 15, Beemster
12.
3. 18-12-1944 (25 jaar)
13.
4. ongehuwd
14.
5. 3j. HBS Midd. Landhouwschool en Land15.
houwtechnische cursussen
16.
6. agrarisch ondernemer
7. lid Land- en Tuinbouwbond, Europese hewe-IIlJl.
Q.A. Jansen
ging
2. Hohbemalaan 126, Alkmaar
8. Planologie en landhouw, jeugdbeleid
3, 15-7-1918
9. 1966
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5. 4 jaar Gymnasium, verder zelfstudie
6. verkoopleider
7. lid adviescommissie Medica Kon. Ned.
Jaarbeurs Utrecht, lid commissie Hospicare Centrale Kamer voor Handelsbevordering Den Haag, lid oudercommissie openbare lagere school Alkmaar
8. gezondheiszorg
9. 1 januari 1967
10. voorzitter afdeling Alkmaar
11. geen
12. verkiesbaar
13. onbekend
14. neen
15. Staten hoven Raad, Eerste Kamer open
16. -

IDL2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

IIlJIL

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

mJ1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
B.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

fl!JL

2.
3.
4.

5.
6.

7.

V.R. E. Kant
Cath. van Clevepark 72, Amstelveen
6-8-1921 (4B jaar)
gehuwd
MULO B, Telegrafist, Ass. KNMI
Organisatorisch, leidinggevend bij de KNMI
maatschappelijk en kerkelijk
Historie, politiek en organisatie
eind 1967
werkgroep gemeenteraadsverkiezingen
neen
onverkiesbaar
niet op formulier vermeld
neen
voorkeur Raad
geen

e!IL2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

M. Kind
Engelandlaan 462, Haarlem
19-3-1930 (39 jaar)
gehuwd
fJ)L
2 jaar NOIB (Nijenrode) en 5 jaar HBS B
2.
Area sales-manager, supervisie van verkoop,
3.
dieselmotoren in Midden- en Verre Oosten
4.
lid van V c V (Verenigde Compagnie van
5.
Verre, lid oud-studenten NOIB
6.
buitenlandse politiek, ontwikkelingshulp,
struktuur van ondernemingen e. a.
7.
medio 1968
geen
PvdA 1967/1968
8.
verkiesbaar
niet op formulier vermeld
9.
ja
10.
voorkeur Raad
D'66 kan in 1970 op mij rekcnen
11.
12.
13.
C. M. van Kleef
14.
Koewijzend 28, Blokker
15.
27-6-1934
ongehuwd
16.
gymnasium A, doctoraal Noderlands, bijvak geschiedenis
lerares Nederlands
vice-seer. Internatia Katollka Unuigo
2.
Esperantista
3.
oost-wet verhoudingen vredesproblematiek,
4.
Esperanto, literatuur, religie
5.
sedert 1967
6.
geen
7.
geen
onverkiesbaar
niet op formulier
geen gedeputeerde
B.
verkiest Staten hoven Raad, Eerste Kamer
niet over nagedacht
9.
10.
11.
12.
P. Klok
13.
Ceramstraat 6, Den Helder
14.
21-3-1937
15.
gehuwd
16.
HBS B, doctoraal sociale geografie
leraar MO aardrijkskunde en geschiedenis,
conrector Openbare Scholengemeenschap
"Nieuwe Diep" te Den Helder

ml.

-

B. onderwijs, ruimtelijke ordening, sport
9. sedert medio 1967
10. voorzitter werkgroep gemeentepolitiek D'66
11. geen
12. verkiesbaar
13. niet op formulier
14. bereid gedeputeerde te zijn
15. verkiest Staten hoven Raad (gemeenteambtenaren)
16. -

m1.

onbezoldigd ambtenaar gemeentepolitie
6. houder reisbureau voor inkomend toerisme
7. vertaler, gids, rondleider musea
8. toerisme, ruimtelijke ordening, sociale
zaken, verkeer, cultuur, ombudsman,
agglomeratie problemen
9. sedert maart 1967
10. lid verkiezingscommissie '70 Amsterdam
11. 1964-1966 KVP
12. verkiesbaar
13. onbekend
14. ja
15. kiest Raad hoven Staten, Eerste Kamer
open
16. geen

T. P.M. van Koningsbruggon
2. Amstelveenseweg 93 II, Amsterdam
3. 22-10-1930
4. gehuwd

m1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D. Laan
Spoorsingel 3B, Bovenkarspel
27-4-1930
gehuwd
land- en tuinbouwschool en harde praktijk
directeur van een onderneming (massa
toerisme en -recreatie)
geen
agrarische sector, recreatie ontwikkeling,
planologie, Europese zaken
24 november 1969
geen
KVP tot 1967
verkies baar
onbekend
zeer zeker
staten, geen Eerste Kamer
Kandidatuur door betrokkenheid bij ontwikkelingen in de provincie
J. de Lange
Julianaplantsoen 194, Diemen
1-10-1936
gehuwd
doctoraal examen sociale wetenschappen
wetenschappelijk medewerker instituut voor
de wetenschap der politiek
commissie van wetenschappelijke staf
(universitair bestuurlijk vlak), lid van een
examencommissie economie onderwijs
algemeen werkzaambeid overheidsbestuur:
politieke Ieiding, bureaucratic, burgers
sedert februari 1967
geen functies, vanaf het begin actief in afd.
Amsterdam en Diemen
geen
verkiesbaar
niet op formulier
bereid gedeputeerde
de Staten hoven de Raad, Eerste Kamer
open
geen
D. van Leeuwen
Lage Dijk 52, Zaandijk
1-B-1926
gehuwd
artsendiploma
districtsarts Haarlem en Alkmaar
voorzitter stichtingen op het gebied van
ruimtelijke ordening; bestuurslid van enkele scholen; lid D. B. stichting op het gebied van zwakzinnigenzorg
volksgezondheid, ruimtelijke ordening,
sociaal economisch beleid
september 1969
geen
neen
verkiesbaar
niet op formulier vermeld
neen
voorkeur prov. Staten
voelt zich in de overige politieke partijen
niet thuis, het jarenlang niet politiek gebonden zijn heeft enige drempelvrees veroorzaakt. Vandaar late aanmelding D'66.
W. H. van Lookeren Campagne

Achterom 23, Medemblik
11-7-1931
gehuwd
HBS B, HTS weg- en waterbouw
waterbouwkundige werkzaamheden bij
waterschap "de Vier Noorder Koggen"
examinator zeilinstruktie, wedstrijdleider,
tennisclub
sport, fotografie, edelsineden, techniek in
het algemeen
17 november 1969
geen
geen
verkiesbaar

pagina 13
14.

neen

15. Staten
16. geen

m1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

m1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

G. Lunow
Chopinstraat 13, Castricum
22-12-1925
gehuwd
HBS, SPD
bij gemeentelijke dienst vo9r Bejaardenverzorging te Amsterdam, chef administratie, Ieiding boekhouding, bevolkingsadministratie, post en archief zaken administratieve organisatie
a. voorzitter vereniging Cl'eativiteitsontwikkeling
b. secretaris sociaal cultureel centrum,
Castricum
c. lid stuurgroep samenieving Castricum
bejaardenzorg, culturele en sociale activering, welzijnszorg, samenlevingsopbouw
sedert begin 1969
provinciale werkgroep volksgezondheid en
curema, contact adres Castricum
nimmer
verkiesbaar
niet op formulier
neen
momenteel voorkeur voor de Raad, tenzij
hier een goede bezetting komt be reid in de
Eerste Kamer te gaan zitten
-

C. G. D. Maarschalk
Zomerluststraat 11, Haarlem
21-6-1917
gehuwd
Dr. economische wetenschappen, enkele
jaren studie notariaat.
docent automatisering, docent staatswetenschappen, zelfstandig org. adviseur, docent economic avondlyceum
studiegroep Ned. Instituut van Efficiency
financieel-economisch gebied, automaisering en organisatie, staatsrechtelijk gebied
28 november 1969
geen
geen
verkiesbaar
onbekend
ja
Staten, Eerste Kamer open
concept verkiezingsprogramma - regionaal
dee! - behoeft systematische indeling.
Beschikbaar voor bijdrage aan programma.

f!JI.

C. Mertens
2. 2II Elegantierstraat, Amsterdam
3. 8 januari 1939 (30 jaar)
4. gehuwd
5. candidaat geneeskunde en wiskunde
6. medewerker bureau onderwijsresearch en
studiestatistiek, werkzaamheden binnen de
overlegcommissie tertiair onderwijs
7. geen
8. o. a. onderwijs en buitenlandse politiek
9. 1966
10. afd. bestuur Amsterdam D'66
11. neen
12. eventueel
13. niet op formulier vermeld
14. ja
15. voor Raad, Staten en Eerste Kamer
16. geen

Em1.

J. J. de Mik
Prins Hendrikstraat 12, Alkmaar
22-04-1934
ongehuwd
gymnasium a, financH:He examens
sous-chef afdeling inkomstenbelasting
alg. secretaris NVSH , hoofdbestuurslid
Ned. Stichting voor Huwelijks- en Geslachts·
Ieven, hoofdbestuurslid Dr. J. Rutger
Stichting
8. sociale zaken en volksgezondheid, financien, jeugdzaken
9. sedert 196B
10. voorzitter samenwerkingsberaad D'66,
PPR, PSP, PvdA Alkmaar, gemeente politick, penningmeester verkiezingscomite
Alkmaar, lid bestuur afdeling Alkmaar
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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12. niet verkiesbaar
13. onbekend
14. bereid gedeputeerde te zijn
15. weet niet, Eerste Kamer open
16. geen

m1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16,

ED1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11,
12.
13.
14.

15.
16.

E!J1.

C. T. 0. Mulie
Elpermeer 234, Amsterdam
27-10-1935
gehuwd
drs. econ. -social.
organisatie-adviseur
bestuurslid Ned. Vereniging van Zeeaquariumhouders Biologica Maritima, lid van
flatcommissie
natuurbescherming, marine biologie, auto
en radiotechniek
sedert oktober 1966
secretaris rapportagecommissie D'66,
lid commissie '70
+ 1960-1966 VVD en JOVD
verkiesbaar
niet bekend
vooralsnog niet bereid gedeputeerde te
worden
kiest Raad niet (in gemeentedienst), Eerste
Kamer niet over nagedacht
J. C. van Nes
Willem de Zwijgerlaan 62 hs Amsterdam
23-12-'31
gehuwd
diploma Zenuwzieken en krankzinnigenverpleging
verpleger A bij gemeentelijke dienst Bejaardenzorg + particuliere praktijk voor
patienten
gezondheidszorg
sedert oktober 1969
geen
geen
verkiesbaar
niet op formulier
bereid als gedeputeerde op te treden (ook
als wethouder)
verkiest Raad hoven de Staten, wil we! in
Eerste Kamer
-

G. Nooteboom
2. Ruigeweg 73, St. Maartensvlotbrug N.H.
3. 29-11-1930 (39 jaar)
4. gehuwd
5. R. U.- Organische scheikunde + radiochemie
6. Wetenschappelijke medewerker der afd.
gezondheidsbescherming van het Reactor
Centrum Nederland
7. voorzitter Stichting Dorpshuis St. Maarten
(vlot)brug, incidenteel inleider Volkshogeschool Bergen, plv. hootd sectie ABC van
prov. Commando der B. B.
8. Milieu hygiene, pensioenspaarloon medezeggenschap, vernieuwing democratische
besluitvormingprocedure
9. 1966
10. voorzitter afd. Schagen e. o.; lid sociaaleconomische commissie
11. neen
12. verkiesbaar (als de kiezers uitmaken wie
het meest aanspraak maakt op benoeming)
13. niet op formulier vermeld
14. neen
15. geen raadslid
16. indien en zodra er genoeg anderen bereid
zijn om op de lijst voor provinciale Staten
verkiezing te staan, trekt hij zich terug.
Te weinig tijd om en iets te doen in de
landelijke werkgroepen en fractieadviezen
en te verdiepen in provinciale politiek.

i5. verkiest Staten hoven gemeente, laat
Eerste Kamer open
16. -

E!J1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

K. H. Stroethoff
Visweg 20, Limmen
21-3-1927
gehuwd
ICAO-diploma RLD, ass. bedrijfsleider
gezagvoerder DC 9
Lid V.K. V., N.K. V.
ruimtelijke ordening
1966
coordinator sub-groep democratisering
arbeidsverhoudingen
KVP
verkiesbaar
niet op formulier venneld
neen
Eerste Kamer
geen

El31.

J. Sturhoofd
2. Straat van Sicilie 19, Amstelveen
3. 23 maart 1930 (39 jaar)
4. gehuwd
5. gymnasium B, A. sociologie, bezig met
rechtenstudie
6. firmant grossierbedrijf
7. lid verschillende joodse verenigingen
8. middenstandsproblemen
9. 1966
10. bestuurslid afd. Amstelveen D'66
11. VVD
12. verkiesbaar
13. niet op formulier vermeld
14. neen
15. neen
16. geen

15.
16,

J.P. Veerman
2. Bevelandselaan 2, Amstelveen
3. 23 november 1925 ( 44 jaar )
4. gehuwd
5, HTS weg- en waterbouwkunde. Artsdiploma
6. Districts-adviserend geneeskundige Noord
Holland
7. lid Kon. Ned. Mij t. b. v. geneeskunde en
Alg. Ver. sociale geneeskunde
8. organisatie sociale geneeskunde, milieuhygiene
9. 1967
10. bestuurslid afd. Amstelveen; lid coordinatie commissie Noord Holland en werkgroep CRM - Noord Holland
11. neen
12. verkiesbaar voorkeur Statenlid
13. niet op formulier vermeld
14. neen
15. neen; we! statenlid
16, geen

m1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

H. 0. Veldhuijzen
Weesperstraat 17-13, Amsterdam
1 mei 1939
ongehuwd
praktijk diploma hoekhouden, kandidaats
politicologie, hoopt in december af te studeren
beroep student
binnenlands bestuur buitenlandse politiek
sedert 1966
lid landelijke coordinatiecommissie provinciale politiek, lid provinciale program
commissie Noord Holland, lid verkiezingscommissie 1970 afdeling Amsterdam
geen
geen
niet op formulier
niet bereid gedeputeerde te zijn
verkiest Staten hoven Raad, wil niet in de
Eerste Kamer
-

16.
A.A. Redeker
Da Costastraat 25, Amsterdam
C.A. Verspuy
17-10-1929
2. Wilhelminalaan 13, Schagen
gehuwd
3. 30-4-1938
MULO, MO economie (niet geslaagd)
4, directeur reclamebureau
5. HTS elektronica, akte N1, diploma kerntechniek
publiciteit cultuur economie
6. medewerker RCN
sedert 1966
7.
lid gemeenteraad van Amsterdam 1958-1962,
8. vice-voorzitter afdeling Amsterdam D' 66,
9. januari 1967
vee! bestuurlijke ervaring in politieke par10. lid werkgroep, bestuurslid afdeling
tijen
11. 11. PvdA 1947-1952, PSP 1957-1962, VVD
12. heeft bereidheid tot verkiesbaarzijn nog in
1964-1966
beraad
12. verkiesbaar
13. niet op formulier
____1_3_:._n_iet op formuli_e_r_ _ _ _~--- _ _ _ _ _ lA,_~----

El]1.

-

EI!J1.

R.M. Voncken
2. Van Nijenrodeweg 354, Amsterdam
3. 22-12-1933 (36 jaar)
4. gehuwd
5, scheikundig ir. en dr. technische wetenschappen
6. procesingenieur (in 1970: Hoofd procesafdeling Kon. Ned. Gist en Spiritusfabriek,
Delft)
7. lid. Kon. Inst. van Ingenieurs
8. sociologie en economie
9. februari 1969
10. voorzitter prov. commissie ruimtelijke
ordening, lid coordinatiecommissie, lid
werkgroep economische ontwikkeling Amsterdam
11. neen
12. verkiesbaar
13. niet op formulier vermeld
14. neen
15. lid Eerste Kamer mogelijk
16. geen

IJ!h.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.

ECI1.

EEJ1.

2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.

december 1969

11.
12.
.13.
14.
15.
16.

1]]1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

m1.

H. J. Walboomers
J. H. van 't Hoffweg 16, Bussum
15-11-1938
gehuwd
doctoraal examen
leraar geschiedenis economie staatsrecht
democratisering staatsbestel, bestuurlijke
o rganisatie-herstrukturering
sedert 1966
1966-1967 voorzitter atdeling Gooi D'66,
1967-1968 contactman Bussum, 1968-1969
lid. Was lid landelijke werkgroep soc.
economische zaken. Ben secretaris Coordi·
natie Commissie Noord Holland
verkiesbaar, bij onvoorziene verkiezing
benoeming aanvaard
niet op formulier
weet niet
voorkeur voor Staten hoven Raad, houdt
Eerste Kamer open
-

C. Warnaar-Pellikaan
Jisperveldstraat 528, Nieuwendam
27-12-1935
gehuwd
MMS, kweekschoollager onderwijs
verwerking van intervieuw op ponskaarten
recreatie
sedert november 1966
secretaresse afdeling Amsterdam geweest
geen
verkiesbaar
niet bekend
niet bereid gedeputeerde te worden
kiest Staten hoven Raad, Eerste Kamer open
-

C. Wegener Sleeswijk
2. Bloemgracht 91, Amsterdam
3. 16 februari 1925 (44 jaa:t;)
4. gehuwd
5. doctoraal sociografie Univ. Amsterdam
6, met bijvakken stedebouw
6. sociaal geograaf en chef stedebouwkundige
voorlichting Ams~erdam
7. seer. Ver. van Directeuren van gemeentewerken, bestuurslid Genootschap Amstelodamum
8. toekomstige maatschappij-struktuur en
ruimtelijke ordening
9. 1968
10, voorzitter landelijke werkgroep ruimtelijke
ordening
11. lid van voorloper JOVD
12. verkieshaar
13. niet op formulier vermeld
14. ja (uitsluitend gedeputeerde)
15. voorkeur provinciale staten
16. geen

1!11.
2.
3.
4.
5,
6.
7.

W. C. M. Willems
Adm. de Ruyterkaan 125, Hilversum
15-6-1933 (39 jaar)
gehuwd
Hogere Hotelvakschool na HBS B
Pensioen- en levensverzekeringdeskundige
lid vakverenigin De Buitendienst en van
voetbalvereniging
volk sh11j svpst.i n D'

rum_siru::~_D.Q.ll_ ___fiTcrn.ni.s..RtlA-
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

l~!h.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
1L
12.
13.
14,
15.
16.

sportbonden
augustus 1969
geen
neen (VVD-aanbanger)
verkiesbaar
niet op formulier vermeld
voorkeur gedeputeerde
ja, doch geen raad
laat ons door bet P. A. K. niet pakken
M.J. de Willigen
Egelantierstraat 4, Amsterdam-3
13-6-1921
gehuvd
HBS 5 jaar, helastingcons.; en accountantsexamen, makelaarsopleiding, gedeeltelijke studie economic Univ. van Amsterdam, tot 1943 i. v. m. weigering tekenen
loyaliteitsverklaring
controle en adviseren van bedrijfsleven
seer. -penningmeester coop. flatvereniging, voorzitter schoolbestuur, penningmeester amateurtoneelvereniging, lid personeelraad
beleggingen, volkshuisvesting, personeelsen sociale zaken
sedert oktober 1966
verkeerscommissie VVD
tot 1966 lid VVD
verkiesbaar
niet op formulier
eventueel gedeputeerde, afhankelijk van
taakstelling)
verkiest Staten boven Raad, Eerste Kamer
open
-

P. B. Windhorst
2. In de wolken 358, Amstelveen
3. 12-8-1943 (26 jaar)
4. gehuwd
5. Nederlands MO A (3e jaars student)
6. Leraar Nederlands en aardrijkskunde
MAVO
7. Vakbond onderwijzend personae! (P. C. 0. B. )
8. Onderwijs, cultuur en recreatie
9. 1967
10. lid werkgroep gemeentepolitiek
11. neen
12. onverkiesbaar
13. neen
14. neen
15. Gemeenteraad hoven provinciale staten;
geen Eerste Kamer
16. geen

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

El'i'JL2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.
16.

IJlb.

II!JL
2.
3.
4.
5.
6.

6.

D. Winkel
Clusiuslaan 305, Zaandam
18-7-1932 (37 jaar)
gehuwd
HBS B, doctoraal bedrijfseconomie
Organisatieadviseur Staatsbedrljf Artillerie
inrichtingen
geen
organisatie en efficiency; planologie en
struktuurbeleid
september 1969
geen
neen
verkiesbaar
niet op formulier vermeld
ja
Eerste Kamer
geen.

ID1. C. J. ten Wolde
2. Statenboek 15, Zaandam
3. 22-9-1910 (59 jaar)
4. gehuwd
5. hoofdakte en lagere akte onderwijs, staatsinrichting, economie
6. hoofd ener school
7. lid ABOP (Algemene Bond Onderwijzend
Personeel)
8. onderwijs, recreatie en economie
9. oktober 1969
10. geen
11. PvdA, tevoren SDAP
12. verkiesbaar
13. niet op formulier vermeld
14. ja
15. Raad (alleen als wethouder)
16. geen

m1.

Commercieel technisch stafmedewerker
Kent Instruments (Europa) N. V.
lid Roei- en zeilvereniging "De Amstel"
verkeer en recreatie
november 1966
lid werkgroep verkeersveiligheid v. d.
landelijke werkgroep, lid werkgroep cultuur en recreatie, afd. Amstelveen

A.J. Ykema
Jan Bulthuisstraat 16, Ouderkerk a/d
Amstel
3. 21-9-1935 (34 jaar)
4. gehuwd
~...1--~"

~=~-:IJ..!....:_---·--1-

lnformatie

B1.

2.
3.
4.
5.

neen
6.

verkies baar
niet op formulie r vermeld
miss chien
Eerste Kamer
geen

L. Zuiderveld
Jordenstraat 44, Haarlem
26-11-1914
gehuwd
ambachtschool 3 jaar, avondschool 5 jaar
(opzichter, aannemer) betonconstructeur en
zelfstudie voor architect
chef Technische Dienst en Bouwkundige
dienst van Kon. Cacaou en Choc. fabr. NV
technische vraagstukkrn, weg- en waterbouw
sedert 1968
geen
geen
verkiesbare plaats, bij onvoorziene verkiezing aanvaarding benoeming
niet op formulier
niet bereid gedeputeerde te worden
geen voorkeur Raad of Gemeente, niet in
Eerste Kamer
-

8.
9.

10.
13.
15.

3.
4.
5.
6.

7.
9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.

ElL
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alfabetische lijst van candidaten
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2L
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3L
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

J. L. Albers
A. R.I. Aris
D. Bark
G. G. v. Blokland
G. S. v. Boetzelaer·
P. c. Boeve
L. F.A. den Breejen
W. J. Brinkman
A. R. v. d. Burg
P. A. J. M. eras
J. H. Dukker
A. Eekhout
M. W. van Gelder
F.v.Gelderen
A. C. de Goederen
H. J. v. Grieken
E. E. Grlinberg
G. 't Hart
Mevr. W. Hartemink-Trouw
J. G. Huygens
H. J. Koenen
J. B.S. Kramer
J. v. Leeuwen
B. H. R. Markowski
J.P. Mazure
J. A. Nagtegaal
L. G. de Dude
P. Pappenheim
P. Peters
T. M. Putman
R. R. Rochat
W. P. J. Schuiten
N. F. I. Schwarz
A. D. M. Simonsz
A. R. Spoor
R. Venema
Mevr. E. K. Wessel-Tuinstra
W. Ch. J. Westerman

De Zuidhollandse PS-candidaten
beantwoordden vraag 15 in de volgorde:
a. Gemeenteraad
c. Tweede Kamer

Albers J. L.
Voor schoten
49
gehuwd
HBS, doctoraal economie, cursus leidinggevend functionaris
hoofdsocioloog, belast met Ieiding over
planning en onderzoek
welzijnsadviseur
januari 1969
lid werkgroep Z-Holland ruimtelijke ordening en recrea tie
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen

Aris
OIL2. A.R.I.
Den Haag

Zuid- Holland

b. Rijnmondraad

2.
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9.
10.

11.
15.
IlL
2.
3.
4.
5.

36 jaar
gehuwd
gymnasium A, doctoraal Nederlands recht
advocaa t en procureur
secretaris Vereniging van Verfhandelaren,
Nederlands Centrum v. Amateurtoneel
1966
lid sociaal-economische werkgroep, commissie '70, juridische werkgroep
VVD
onverkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. neen. c. neen, d. ja
D. Bark
Den Haag
31
gehuwd
HBS B, doctoraal politieke wetenschappen
ambtenaar min. van Buitenlandse Zaken,
VN-aangelegenbeden
seer. kerkelijke gemeente
staatsrecht, buitenlandse politick
oktober 1966
afdelingsbestuur Den Haag, provinciale
werkgroep Zuid-Holland, landelijke werkgroepen staatsrecht en buitenlandse politick
redakteur Peperbek
ARP
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen
G.G. v. Blokland
Voorhout
46
ongehuwd
HBS B, HTS, Sociologic Dipl. C. NIDER/

NVB
6.
7.
8.
9.
10.

hoofd informatiecentrum B. v. Leersticht.
momenteel geen
geestelijke volksgezondheid, onderwijs
1966/1967
seer. landelijke werkgroep onderwij s en
wetenschappen D'66, lid provinciale werkgroep, voorzitter afd. Voorhout-Bollenstr.
1L neen
15. a. neen, b. neen, c. neen, d. ja

1!11. G. S.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
13.

v. Boetzelaer
Den Haag
35
gehuwd
doctoraal economie
computer toepassingen bij managementinformatie
economic
1966
schaduwfractie Den Haag, landelijke werkgroep defensie, landelijke, werkgroep economische zaken en diverse andere
neen
neen

15. a. neen, b. neen, c. neen, d. neen

D1.

2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.

d. Eerste Kamer
11.
13.

P. C. Boev<l
Schoonhoven
41 jaar
gehuwd
HBS, hoofdakte, pedagogiek MO-A
directeur van een middelbaar technische
school voor edelsmeden enz.
onderwijs en jeugdproblematiek
eind 1967
lid landelijke coordinatie-commissie provinciale politick, lid provinciale werkgroep
Zuid-Holland
VVD
neen
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Ill.2.
3.
4.
5.
6.

9.
10.
13.
14.
15.

EJ1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.

IIJ1.

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

9.
10.

11.
13.
15.

ml.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
13.
15.

ml.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

12.
13.
14.
15.

ml.

DEMOCH.AAT

Den Breejen, L. F. A.
Delft
42
gehuwd
Gyrnn. A, MO paedagogiek A
werkleider Gemeente Sociale werkvoorziening
febr. 1969
voorzitter afd. Delft, lid werkgroep gerneentepolitiek Delft, deelnerner cornrnissie
''basisgesprekken"
neen
neen
a. neen, b. n.een, c. neen, d. neen

9.

A. Eekhout
2. Wateringen
3. 39
4. gehuwd
5. HTS
6. bouwkundige bouwfonds
7. bes1nurslid federatie bevoegde Nederlandse
sportleiders, bes1nurslid Nederlandse atletiek trainers vereniging
8. woningbouw, sport
9. juli 1969
10. landelijke werkgroep sport en recrea tie
11. neen
13. neen
14. neen
15. a. ja, b. neen, c. neen, d. neen

9.

IDt.2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
13.

14.
15.

IJllt.
2.

11.
13.
14.
15.

3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

12.
13.
14.
15.

11!11.2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
13.
14.
15.

IDt.2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
13.
15.

11!11.2.
3.
4.
5.

F. v. Gelderen
Den Haag
57
gehuwd
Gyrnn. B, docooraal bedrijfs econornie
hoofd centrale afdeling budgettering PTT
voorzitter associatie wetenschappelijk hoger
personeel PTT
financiele econornie
januari '68
provinciale werkgroep
VDJO, Pvd.A
neen
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen
A. C. de Goederen
Boskoop
39
gehuwd
HBS-B; 3-jaar TH Delft
onder zoek litera 1nur
kiesstelsels
april 1967
lid landelijke werkgroep staatsrecht, bevolkingspolitiek, abortus, sociale en econornische werkgroep. Subcornrn. fiscus, pensioenen en sociale verzekering
Rijswijkse werkgroep volkshuisvesting en
ruirntelijke ordening
werkgroep gerneente politiek Rijswijk
onverkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen

april 1967

10. penningmeester afdeling Westland

13.
15. a. neen, b. neen, c. ja, d. ja

A.R.v.d. Burg
Den Haag
54
gehuwd
HBS B, docooraal econornie
organisatie adviseur, aangesloten bij 0. 0. A.
lid bondsraad Consurnentenbond
besliskunde, bedrijfsorganisatie, verkeerstechniek, toerisme
'66
redaktie Peperbek
lid cornrnissie kieswet, programma en
referendum
neen
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen

J. H. Dukker
Brielle
29jaar
gehuwd
HBS, Technische Hogeschool Delft
ingenieur bij aannerningsbedrijf
ruirntelijke ordening
1966
lid werkgroep ruirntelijke ordening, lid
werkgroep volkshuisvesting agglornera tie
Den Haag
onverkiesbaar
neen
neen
a. ja, b. ja, c. neen, d. neen

november 1966
Voorbur~, voorzitter
afd. Voorburg, oprichter afd. Gorinchern,
lid landelijke werkgroep verkeer, lid landelijke werkgroep gesprekken a. d. basis

10. mede-oprichter afd.

W. J. Brinkman
Middelharnis
31
gehuwd
HTS, VBO, HBO
architect-stedebouwkundige
werkgroep stichting nieuwe woonvorrnen
mens en leefrnilieu
april 1968
lid bes1nur afdeling Goeree-Overflakkee
onverkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen

P.A.J.M. eras
Voorburg
34
gehuwd
docooraal Ned. recht
secretariaat sektie ziekenhuizen nationale
ziekenhuisraad
sociale politiek, volksgezondheid
augus1ns '69
werkcornrnissie Voorburg gerneente politiek
KVP
neen
a. ja, b neen, c. ja, d. ja

december 1969

fE1.2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
15.

ml.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

H. J. v. Grieken
Voorburg
37
12.
gehuwd
13.
hogere landbouwtechnologische school (den
14.
Bosch), ing.
15.
directeur consurnptiernelkbedrijf in Rijswijk
'59-'65 Kath. Jonge Werkgev. Vereniging
El]1.
'62-'69 Ver. voor zuivelindustrie
2.
cornrnercieel, reclarne en public relations
3.
januari 1968
4.
ja
5.
6.
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen
7.
8.
E. E. Grilnberg
9.
Den Haag
10.
51
gehuwd (gescheiden van tafel & bed)
11.
doctoraal Ind. en Ned. recht
14.
hoofd centrale afdeling civiele verdediging
15.
& beveiliging van het Departernent v. Cul1nur
Recreatie en Maatschappelijk Werk
~
voorzitter Interdeparternentale contactkring 1010:.11.
bedrijfs zelfbescherrning
2.
vporzitter cornrnissie noodinrichtingen
3.
4
staats- en strafrecht, verkeersrecht
·
begin 1967
5.
werkgroep provinciale poli tiek
6·
juridische cornrnissie strafrecht
7·
defensie•cornrnissie
8.
KVP
9.
neen
10.
a. neen, b. neen, c. neen, d. ja
11.
13.
G. 't Hart
14.
Delft
15.
42
gehuwd
1:9.'1
HBS B, bankcursus, candidaats politieke en ~1.
sociale wetenschappen
2·
onderdirecteur districtskantoor bank
3·
4
·
secretaris rniddenstandsfederatie
5.
economie
1967
6.
voormalig voorzitter afdeling Delft-Westland
7.
lid provinciale werkgroep
8.
Pvd.A
9.
neen
10.
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen

vice-voorzitter afdeling Westland
voorzitter werkgroep toekomst Westland
neen
neen
neen
a. ja, b. neen, c. neen, d. neen
J. G. Huygens
Den Haag
37
gehuwd
HBS A, inst. perswetenschappen, public rela·
tions cursus Ned. insti1nut v. efficiency
redacteur Alg. Dagblad
secretaris societeitscommissie internationaal
perscentrurn (Nieuwspoort)
journalistiek, ruirntelijke ordening, verkeer
en sociale aangelegenheden
1966
eindredactie "Democraat", perscontakten D~~~~
neen
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen
H. J. Koenen
Maasland
30
gehuwd
Gyrnn. Docooraal wiskunde (adrninistratieauoornatisering en cornputerrichting)
wetenschappelijk rnedewerker cornputerkunde
TH Delft
voorzitter wetenschappelijke staf, afd. algernene wetenschappen TH
voorzitter structuurcommissie "
onderwijs, bes1nurszaken
sinds oprichting
oprichter, HB lid geweest en landelijk penning
rnee ster, 8e lij st Tweede Karner
secretaris steekproefcornrnissie
secretaris coordinatie cornrnissie gerneente
politiek
nu: lid cornrnissie 1970, verantw. verwerking
sternbiljetten vOOrverkiezing Prov. Staten
onverkiesbaar
neen
neen
a. ja, b. neen, c. neen,d. ja
J. B. S. Kramer
Langerak ZH
36
gehuwd
hoofdakte LO
hoofd school GLO
secreiaris hoofdbes1nur functiegroep hoofden
van scholen ABOP
onderwijs
1968
lid werkgroep onderwijs
bes1nurslid afd. Gorinchern
jongerengroep Pvd.A
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. ja
J. v. Leeuwen
Bleiswijk ZH
55
gehuwd
handelsschool, opleiding journalist
hoofd afd. sport, cul1nu'r, recreatie der PTT
voorzitter sportraad Bleiswijk
sport, recreatie, verkeer en waterstaat,
voor lichting
1 rnei 1969
lid subgroep sport en recrea tie
Pvd.A
neen
neen
a. ja, b. neen, c. neen, d. neen

B. H. R. Markowski
Den Haag
39
6.
gehuwd
7.
Gyrnn. jeugdleiderschap, kinder be scherming,
8.
sociologie
9.
adrninistratief
arnbtenaar
10.
Odd Fellow
jeugdbeleid
11.
1967
13.
lid schaduwfractie
15.
lid werkgroep sport, recreatic, jeugdzaken
IEJ1. M. W. van Gelder
I!"P:o.
bes1nurslid afd. Den Haag
2. Arkel
u;a1. Mevr. W. Hartemink-Trouw
3. 38 jaar
2. Naaldwijk
12. onverkiesbaar
4. gehuwd
3. 31
13. neen
5. HBS-A
4. gehuwd
14. neen
_________6~.__e_x_a_m_i_n~a_oo~r~C~.B~·-R~·--------------------------~5~.__3:_-~j~a~r~ig~e~f=IB
__S_B~,~c=h=e=rn~is=c=h~b=e=d_r~ij=f_s_a_n_a_l~y_s_te_____1_5_.__a_.__n_e_e_n_,_b_.__n_e_en, c. neen, d. ja

ml.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
15.

EliJI.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

f!J1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
15.

m1.2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

m1.2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

lm1.

J.P. Mazure
Den Haag
38
gehuwd
HBS A, CIOS, MO gymnastiek
hoofd afdeling bedrijfs lichamelijke opvoeding PTT
voorzitter commissie parlementsdocumentatie Nederlandse vereniging leraren MO
sport, recreatie, onderwijs
december 1968
voorzitter commissie sport, recreatie,
jeugdzaken Den Haag, lid schaduwfractie,
lid landelijke werkgroep sport, recreatie
neen
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. ja
J.A. Nagtegaal
Rotterdam
38 jaar
gehuwd
gymnasium B, doctoraal nederlands en
notarieel recht
advocaat, candidaat-notaris
secretaris centrum voor jeugdpsychiatrie
oktober 1966
voorzitter afdeling Rotterdam, lid en secretaris hoofdbes1uur
VVD
onverkiesbaar
neen
neen
a. ja, b. ja, c. ja, d. neen
L.G. de Oude
Schiedam
32
gehuwd
HBS B, Gymnasium B, doctoraal Ned. recht
directeur fa cui teits bureau sociale faculteit NEH
secretaris school hoger economisch en administratief onderwijs
planologie, onderwijs
1967
lid provinciale werkgroep
CHU
geen
a. neen, b. ja, c. neen, d. ja.
P. Pappenheim
Rhoon
42
gehuwd
doctoraal economie
chef afdeling marktonderzoek en commerci!He planning
maart 1968
bes1uurslid afdeling Rotterdam
neen
onverkiesbaar

neen
neen
a. neen, b. ja, c. ja, d. neen.

P. Peters
Leidschendam
55
gehuwd
schooldiploma, politie diploma, vakdiploma
politie ambtenaar (postct. wijk Leeuwenbergh, wnd postct. Stompwijk)
voorzitter kerkelijke gespreksgroep, bes1uurslid dierenbescherming VoorburgLeidschendam
verkeer en vervoer, personeelszaken
1967
lid provincia!e werkgroep en afdelingswerk
Leidschendam
AR
neen
neen
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. ja.

T.M. Putman
2. Bergschenhoek
3. 37
4. gehuwd
5. gymnasium A, akte geschiedenis VHMO
6. leraar geschiedenis
7. lid schoolraad, lid Rotterdams Vietnamcomi1:E!
8. geschiedenis
9. 1967
10. bes1uurslid afdeling Rotterdam, lid coBrdinatiecommissie provinciale werkgroep
11. neen
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december 1969
14.
15.

neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. neen.

ID1. R. R. Rochat
2. Mijnsheerenland
3. 45
4. gehuwd
5. doctoraal Ned. recht
6. wetenschappelijk hoofdmedewerker juridische faculteit NEH
7. lid hoofdbes1uur centrale van hogere ambtenaren
8. bes1uursrecht
9. oktober 1969
10. commissie staatsrecht; bes1uurlijke reorganisatie, enkele commissies ad hoc
11. neen
13. neen
15. a. neen, b. neen, c. neen, d. neen.

E!)L
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
14.
15.

EIJ1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14.
15.

m

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

9.
10.
11.
13.
15.

W. P. J. Schulten
Rotterdam
42
gehuwd
HBS A, candidaat economie
ambtenaar gemeente Rotterdam, beleidsmedewerker afd. algemene personeelszaken
per soneelsbeleid
1966
voorzitter afd. Rotterdam, lid werkgroep
Rijnmond, lid provinciale werkgroep
JOVD, VVD
neen
a. neen, b. neen, c. neen, d. ja.
N.F.I. Schwarz
Den Haag
52
gehuwd
na1uurkundig ingenieur
hoofd afd. economische analyses aardolie
ex-voorzitter vakorganisatie
statistiek, petroleum techniek, economie
oktober 1966
coBrdinatie regio Z-Holland, lid hoofdbes1uur DB, voorzitter programma commissie
neen
a. ja, b. neen, c. ja, d. ja
A. D. M. Simonsz
Scheveningen
38
gehuwd
HBS B, enige jaren PSF, Amsterdam
voorlichting beleidszaken Buitenlandse
Zaken, referendaris
be s1uur slid zangkoor
voorlichting der overheid; efficiency overheidsapparaa t
sinds oprichting
publiciteitscommissie
neen
neen
a. neen, b. neen, c. ja, d. ja

ml.

A. R. SPOor
2. Scheveningen
3. 38.
4. gehuwd
5. Gymnasium B, candidaats wis- en na1uurkunde
6. leraar VHMO
8. onderwijs
9. 1966
10. landelijke commissie onderwijs, werkgroep PS
11. neen
15. a. neen, b. neen, c. ja, d. neen

El!Jl.

R. Venema
2. Den Haag
3. 60
4. gehuwd
5. HBS B, doctoraal Indologie, doctoraal Ned.
recht
6. ambtenaar ministerie Cul1uur, Recreatie,
Maatschappelijk werk
8. staatsrecht
9. juni 1969
11. PvdA
13. neen
15. a. neen, b. neen, c. neen, d. ja

EiJ1. Mevr. E.K. Wessel-Tuinstra
2. Oegstgeest
3. 38
4. gehuwd
5. doctoraal Ned. recht
('tnlu-.,..) ndujnndjn

8. sociale zorg en bes1uursrecht
9. februari 1967
10. secretaris afd. Voorburg, lid landelijke
werkgroep volksgezondheid, lid commissie
Ringnalda, lid commissie gemeente politiek Oegstgeest
11. PvdA
13. neen
14. neen
15. a. ja, b. neen, c. neen, d. neen

m1.

W. Ch. J. Westerman
2. Capelle a/d IJssel
3. 35
4. gehuwd
5. 5-jar. HBS B, HTS weg- en waterbouwkunde
6. technisch hoofdambtenaar gemeentewerken
8. vakgebied
9. januari 1969
10. vice-voorzitter afd. Cappelle a/d IJssel
12. onverkiesbaar
13. neen
14. neen
15. a. neen, b. neen, c. neen, d. neen.

Zeeland
Alfabetische lijst van candidaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

F.A. Bergwerff
J. M. Bergwerff-v't Land
J. W. Carels
A. Geerts
J.P. C. van Helderen
de Jonge-Leeuwenburgh
H. Kapenga
C.M. Kole
E. H. J. de Lyon
M. M. Niermans-Gossije
J. Roodenburg
K. C. Schouten
G. J. Swiers
A. J. A. Veldkamp
P. B. Verschuur
S. Vlieger
W. Wagenaar
W. J. Wolff
Wolff-de Boom

lnformatie

D1.

F.A. Bergwerff
Middelburg
32
gehuwd
HBS A, Kweekschool tweede en derde
leerkring
Centraal Jeugdwerkleider Hervormde Gemeente Middelburg
Voorzitter oudervereniging kleuterschool,
voorzitter ,werkgroep instuiven geestelijk
gehandicapten, bestuuretlid vrijetijdscentrum.
theotogi.e; soc. maatsch.
april 1969
geen
geen
onverkiesbaar
neen
neen
a, ja, b. neen
Drijven van een wig in de bestaande politieke partijen. Als D'66 al niet de oorzaak
zou zijn, dan stimuleert ze deze zaak dan
toch wel enorm.

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

fJb.

J. M. Bergwerff-v't Land
Middelburg
29
gehuwd
3 jaar HBS B, akte A en B Kleuteronderwijs
geen
Bestuurslid Politiek Jongeren Contact
Middelburg
onbekend
1967
Bestuurslid afdeling
geen

2.

3.
4.
5.

6,
7.
8.
9.
10.
11.
-

_: ... -----1-'"--'------

13.
14.
15.
16.

IJ1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.
16.

a

J. W. Carels
Spuiplein 9, Breskens
52 jaar
gehuwd
middenstandsdiploma; diploma Nationale
Schildersschool
kampleider en administrateurN. V. Camping Zeebad
voorzitter Haad van Beheer N. V. Expl.
Mij Zeebad Breskens; bestuurslid Kamer
van Koophandel en Fabrieken; lid gemeenteraad Breskens (vrije lijst)
industriele ontwikkeling en bevordering
vreemdelingen verkeer West-Zeeuws
Vlaanderen
1968
geen
neen
verkiesbaar
ja
neen
a. ja, b. neen, c. neen
-

1. A. Geerts
2. Goes
3. 37 jaar
4. gehuwd
5. journalistiek, handelskennis Engels
6. Organisatie opleidingen, selecteren noodwacht personeel BB
7. geen
8. geschiedenis
9. 24 augustus 1969
10. geen
11. neen
12. niet verkiesbaar
13. neen
14. neen
15. a. ja, b. neen
16. Vindt het meest wezenlijke van D'66 het
streven om de democratische stelregels
daadwerkelijk in de praktijk te brengen en
het bedrijven van een praktische in plaats
van een dogrnatische politiek.

IlL

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

8.
9.
10.

a

neen
neen
a. ja, b. neen
Vindt het meest wezenlijke van D'66 de
sfeer van openheid.

1L
12.
13.
14.
15.
16.
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.
16.

IJL
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J.P. C. van Helderen
Vlissingen
36
gehuwd
ULO en Handels-Avondschool
Chef afdeling meubelen Ahrend N. V.
Leider en techn. comm. lid eerste elftal
voetbalver. GPC Vlissingen
Sport en Hecreatie
1 januari 1968
Penningmeester afdeling Noord- en Midden
Zeeland
neen
niet verkiesbaar
neen
neen
a. ja, b. neen
geen
de Jonge-Leeuwenburgh
s'Heer Arendskerke
33
gehuwd
onbekend
geen
geen
CRM
3 december 1969
lid werkgroep Zeeland
neen
verkiesbaar
onbekend
onbekend
a. neen, b. onbekend
Vindt het meest wezenlijke van D'66 de zin
voor realiteit.
H. Kapenga
Goes
31
gehuwd
HBS B, G. A. I, G. A. II, Prakt. dip!. boekhouden, G. E. 1e dee!
Chef afdeling algemene zaken gemeentesecretarie Goes
Bestuursfucties Korfbalvereniging;, secretaris Stedebouwkundige commissie gemeen-

december 1969
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8.
9.

10.
1L
12.
13.

14.
15.
16.

IlL2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

meentewerken en planologie gemeente Goes.
Bestuursrechtelijke zaken, Planologie,
Sport, Recreatie enz.
maart 1969
Lid provinciale werkgroep, bestuurslid afd.
Noord- en Midden Zeeland, lid coord. cie
binnenlandse zaken.
1966 tot 1968 VVD
Verkiesbarc plaats
onbekend
ja
a. ncen, b. onbekend
Vindt het meest wezenlijke van D'66: Staatsrechtelijke vernieuwing; streven naar meer
openheid en doorbreken van bestuurlijke instelling "over u, zonder u"; streven naar
een bator welzijn, oak mondiaal op terrein
van verkleining van kloof tussen 11 arme en
11
rijke" landen.
C.M. Kale
Middelburg
40
gehuwd
HBS B, diploma 3e en 2e en 1e stuurman
G.H.V.
Rijks Binnenloods I
Penningmeester Ver. Sociiiteit Nederlands
Loodswezen
Werkgelegenheid en industrialisatie, Sport
en recreatie
november 1967
Seer. werkgroep gem. politiek Middelburg
neen
desnoods verkiesbaar
neen
neen
a. neen, b. onbekend
Vindt het meest wezenlijke van D'66 een
open en eerlijke aanpak om tot een werkelijke democratie te komen, waarin het bestaansrecht van ieder individu gewaardeerd
is.

IJL2.

E. H. J. de Lyon
Hulst
53
gehuwd
HBS, B3 Vlieger
Commercieel Vlieger, Beeldhouwer,
Binnenhuis architect
7. geen
8. Kunst, techniek en recreatie
9. december 1968
10. Secretaris Z. Vlaanderen
1L neen
12. verkiesbaar
13. onbekend
14. ja
15. a. neen, b. ja
16. Vindt het meest wezenlijke van D'66 de
strijd voor werkelijke democratic c. q.
rechtvaardigheid
3.
4.
5.
6.

mL
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.
16.

M. M. Niermans-Gossije
Breskens
49
gehuwd
anderhalf jaar Kweekschool
geen
Gemeenteraadslid Breskens 1953-1969,
Bestuurslid Bejaardencentrum, Bestuurslid Vrijwillige Vrouwen Hulp.
Gemeente politiek, Bejaardenwerk, Onderwijs, Sociale zaken, Cultureel- en maatschappelijk werk
20 november 1969
geen
P. v. d. A 1950 tot 1962
niet verkiesbaar
neen
neen
a. ja, b. neen
Vindt programmapunten van D'66 niet fantastisch maar wei spreekt de realiteit aan
wat de doelstelling betreft.

1L
12.
13.
14.
15.
16.

I!Jh.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.
16.

land, Secretaris prov. werkgroep, Lid
werkgroep gemeentepolitiek Vlissingen
C. H. U., 1964-1966
verkiesbaar
ja
onbekend
a. neen, b. neen
Vindt het meest wezenlijke van D'66 vernieuwingsgedachte, democratisering van
de samenleving, openheid (vooral bij het
bestuur), aandacht voor het probleem van
wclvaart en welzijn, ontwikkelingshulp.

K. C. Schouten

Terneuzen
33
gehuwd
HBS B, 3e Hang Grote Handelsvaart
Laboratorium assistent Kunststoffenlaboratorium Dow Chemical Ned. N. V
onbekend
sociaal economische onderwerpen
1966
Secretaris-penningmeester afdeling, lid
Gemeentewerkgroep
neen
verkiesbaar
neen
neen
a. onbekend, b. neen
Vindt het l:neest wezenlijke iri D'66: democratisering in aile geledingen.

ml.

G. J. Swiers
2. Middelburg
3. 44
4. gehuwd
5. HBS A, Kweekschool, Hoofdakte, L. 0.
Handelskennis
6. Adjunct directeur van de Scholengemeenschap voor Chr. Lager- en Middelb.
Middenstandsonderwijs.
7. Voorzitter plaatselijke Zendings Commissie
8. Onderwijsvernieuwing, ontwikkelingshulp
9. April 1967
10. Secretaris afdeling Noord- en Midden
Zeeland
11. neen
12. niet verkiesbaar
13. neen
14. neen
15. a. ja, b. onbekend
16. Vindt het meest wezenlijke van D'66 openheid en inspraak

ml

2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ll!IL2.

A.J.A. Veldkamp
Middelburg
25
gehuwd
HBS B, HTS Werktuigbouw, Arbeidsanalist
Directeur Centrale Werkplaats "de Beveland!
lndustrialisatie
1967
Plv. voorzitter afdeling Noord- en Midden Ze
land, voorzitter Werkgroep Middelburg.
neen
niet verkiesbaar
neen
neen
a. ja, b. neen
-

P. B. Verschuur
Scharendijke
31
gehuwd
5. Sporthochschule-Keulen, Soc. Pedagogie M.l
5 jaar (Univ. Amsterdam) Cursus ambtenaar
Sportzaken-Hecreatie, Administratieve cursu
sen
6. Hoofdleider-Beheerder-pltsv. directeur Sticl
ting Jeugdzorg
J. Hoodenburg
7. V. V. V. lid, free-lance journalistiek
2. West Souburg (gem. Vlissingen)
8. Bedrijfsleven, economie, recreatie, cultuur,
3. 38
maatschap. werk, sportzaken, onderwijs, w!
4. gehuwd
jeugd, soc. zaken
5. MULO B, Hogere Zeevaartschool B.S.,
9. 1 januari 1969
10. Lid provinciale werkgroep D'66
Stuurman Grote Handelsvaart S III, SII, SI
6. Loads 1e klasse Vlissingen
1L P.v.d.A. 1958-1968
7. Docent Radarnavigatie voor aspirant-Loodsen, 12. verkiesbaar
Lid loodstechnischecommissie
13. onbekend
14. ja
8. Nautische onderwerpen, Radar, Huimtelijke
ordening, Milieuhygiene, Industrialisatie
15. a. neen, b. ja
16. Vindt het meest wezenlijke van D'66 democra
9. Januari 1967

mL

3.
4.

U!JI1.
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11. H. W. J. van Kuijk
12. A. P. van Merrienboer
13. A. B. L. Meyer- Huisman
43
14. L. J. van Neerven
gehuwd
2e rang G. H. V., 2 jaar MULO, 2 jaar handels- 15. L. P. van Os
16. H. J. J. M. Smeets
avondschool
17. J. M. Spijkers
Beloodsen van schepen/Ned. Loodswezen
18. A. H. van Stratum
Voorzitter Ver. Nederlandse Loodsen afd.
19. H. Swinkels
Terneuzen
20. J. A. H. H. Verhulst
onbekend
21. P. Walraven
Januari 1967
22. W.A.F. Wilbers
Coordinator Gemeenteraad werkgroep Ter23. J. Witting
neuzen
neen
24. J. A.M. Zorn
niet verkiesbaar, ev. wei verkiesbaar bij opschuiving
neen
S. Vlieger

m A. Kloezen, Heeren Beekstraat 41, Rosmalen.

2. Terneuzen
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

liJL2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

III1.2.
3.
4.

On.

D

gehuwd
HBS B, doctoraal biologie
Bioloog Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen
7. Secretaris Stichting "Het Zeeuwse Landschap",
Lid Alg. Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
8. Planologie, Natuurbescherming, Milieubeheer
9. Mei 1969
10. geen

DE. M.

19 L. J.

van Dam geb. Ouwehand, Lelielaan 4,
Aalst (N-Br.)
Stndeert voor M. 0. Engels, 31 jaar. Vindt essentieel in D'66: open deelneming en directe
democratie met noodzaak duidelijke presentatie
standpunt. Wenst nu een niet verkiesbare plaats.

OG. M. M.

11. neen
12. niet verkiesbaar, maar de snoods be reid benoeming te aanvaarden
13. neen
14. neen
15. a. neen, b. neen
16. Vindt het meest wezenlijke van D'66: democratiseringsgedachte

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.

H. W. J. van Kuijk, Rechterstraat 82, Boxtel.
Architect/research ingenieur, 40 jaar. Interesse
voor werk in prov. staten m. b. t. huisvesting;
ruimtelijke ordening; sociale zaken; sport.
Vindt essentieel in D'66: openbeid, inspraak,
tegengaan van verstarring, herziening van het
bestnurspatroon. Functies binnen D'66: Lid
werkgroep huisvesting en ruimtelijke ordening.

Vindt het meest wezenlijke van D'66 vrijheidsUG. T.A. c. Aarts, Beukenlaan 1, Nuenen
rechten en openheid.
Electronica-technicus, 31 jaar. Interesse voor
werk in prov. staten m. b. t. organisatie. Vindt
W. Wagenaar
essentieel in D'66: goed doordachte bedoelingeniPJ
.
.
Goes
Functies binnen D'66: Vice-voorz. afd. Helmona.
A. P. van Merrlenboer, Irenestraat 2, Riel
41
Leraar H. T. S. 43 jaar. Interesse voor werk in
gehuwd
prov. staten m. b. t. verkeer, waterstaat, onP. A. de Bont, St. Jansweg 11, Eindhoven
HBS B, HTS Weg- en Waterbouw
derwijs. Vindt essentieel in D'66: politieke verAdj. dir. Gem. Werken Goes
Beroepskeuze-adviseur, 46 jaar. Interesse
nieuwing. Is gemeenteraadslid in Riel, dus niet
onbekend
voor werk in prov. staten m. b. t. onderwijs;
verkiesbare plaats.
Ruimtelijke ordening, recreatie
c. r. m.; soc. econ. beleid; ruimtelijke ordening.
1967
Vindt essentieel in D'66: het democratiseringsLid prov. werkgroep
streven. Functies binnen D'66: ex-bestnurslid R1l
afd. Eindhoven. Lid gemeentecommissie, voor~A.B. L. Meyer, geb. Huisman, Dirck van Horneen
sub commissie onderwijs.
nelaan 6, Waalre.
niet verkiesbaar
neen
Cand. scheikunde, 47 jaar. Interesse voor werk
neen
G. Z. Braun, Eppe 15, Geldrop
in prov. staten m. b. t. volksgezondheid; maata, onbekend, b. neen
schappelijk werk. Vindt essentieel in D'66: Het
Natnurkundige, 45 jaar. Interesse voor werk in
Vindt het meest wezenlijke van D'66 de open en
onderkennen van de werkelijke problemen van
onconventionele benaderingswijzc van de proble- prov. staten m. b. t. organisatie; onderwijs; fideze tijd zoals leefbaarheid, vrijheidsrechten,
nanciiin; bouwplanning. Vindt essentieel in D'66:
men.
inspraak, functioneren van de democratie. Funcbeweging waarin eerlijk wordt gedacht en daarties binnen D'66: Seer. (en voorz. a. i.) werknaar gehandeld. Functies binnen D'66: ex-beW.J. Wolff
groep
bevolkingspolitiek. Lid werkgroep Middenstnurslid afd. Eindhoven, ex-lid commissie
Kapelle
Oosten.
voor
technologie.
29

5.
6.

m'J1.2.

m

lnformatie

14. neen
15. a. ja, b. neen
15.

Lid directie-team winkelbedrijf, 34 jaar. Interesse voor werk in prov. staten m. b. t. ruimtelijke ordening; sport en recreatie; bestuursproblematiek; industrialisatie; werkgelegenheid.
Vindt essentieel in D'66: maatschappij visie gericht op optimale ontplooiing van het individu;
inbrengen doelmatigheidscriterium voor overheidsactiviteiten. Functies binnen D'66: lid
stadsgewest team Den Bosch.

Wolff-de Boom
Kapelle
28
gehuwd
ULO, volledig bevoegd onderwijzeres
geen
geen
Onderwijs
Mei 1969
geen
neen
verkiesbaar
onbekend
neen
a. ? , b. neen
Vindt het meest wezenlijke van D'66 democratiseringsgedachte.

6

Bedrijfseconoom, 43 jaar. Interesse voor
werk in prov. staten m. b. t. financieel-economische problemen. Vindt essentieel in D'66:
oprechte poging tot werkelijke democratie; het
betrekken van zoveel mogelijk men sen bij politieke besluitvorming. Functies binnen D'66:
vice-voorzitter en penningmeester afd. Helmond
lid prov. progr. commissie.

DlJ L. P.

F. de Haas, van Gilsstraat 18, Zevenbergschenboek.

Noord -Brabant
Alfabetische lijst van candidaten

1. G. T. A. C. Aarts
2. B. P.A. de Bont
3. G. Z. Braun
4. E. M. van Dam-Ouwehand
5. G. M. M. van Dam
6. F. de Haas
7. T. J. Heesen
8. R. Helsloot
- - · · 9 . L.A. M. Hertroijs

D

van Os, Brigidastraat 14, Breda

Leraar wis- en natnurkunde, 38 jaar. Interesse
voor werk in de prov. staten m. b. t. Openbare
Werken; onderwijs. Vindt essentieel in D'66:
IJveren voor beter functioneren zonder door
dogma's te worden gehinderd.

~
~.~.:.~~H.

Civiel ingenieur, organisatie adviseur, 30 jaar.
Interesse voor werk in de prov. staten m. b. t.
bouwen; ruimtelijke ordening; cultnur. Vindt
essenti eel in D'66: progressieve opstelling
t. a. v. pohtieke problemen die overigens pragmatisch benaderd dienen te worden
·

IIEJ T. J.

0

van Dam, Koppelstraat 81, Beek en

Donk

van Neerven, Brahmsstraat 4, Deurne

Chef afd. Financien gem. Deurne, 36 jaar. Interesse voor werk in prov. staten m. b. t. Gemeentefinancien; Streeksamenwerking; Woningbouw; Onderwijs; Maatschappelijk werk. Vindt
essentieel in D'66: Vernieuwing maatschappelijke verhoudingen en partijenstelsel; inspraak;
democratie ook in eigen partij. Functies binnen
D'66: Adviseur gem. raadsfractie D'66 in Helmond.

Heesen, Selissen 6, Boxtel

J. J. M. Smeets, Willem I laan 19, Oss
.
.
.
Kand1daat notar1s, 37 Jaar. Interesse voor werk
m ~rov. staten m. b_. t .. Openba~r vervoer; planolo~w; openb_. voor~u:.m~en. Vmdt essentieel in
D 66. geen .'d.eologwe:' d~e het held~r denken en
nemen van Jmste beshssmgen verhmderen.
Functies binnen D'66: voorz. \>'erkiezingscomm.
Oss.

General-manager Simon Heesen N. V., 40 jaar.llJ J. M. Spijkers, Wittendijk 56, Goirle
Interesse voor werk in prov. staten m. b. t.
Adviseur technisch onderwijs, 32 jaar. Interesse
cultnur; ruimtelijke ordening. Vindt essentieel
voor werk in de prov. staten m.b.t. c.r.m.;
in D'66: zakelijke benadering van problemen; het
onderwijs; ruimtelijke ordening; werkgelegendemocratiseringsstreven. Functies binnen D'66:
heid; industrievestiging. Vindt essentieel in
Lid prov. progr. commissie.
D'66: pragmatisme i.p. v. weltfremd idealisme,
openbeid. Functies binnen D'66: Lid prov. progr.
R. Helsloot, Heilige Geestland 28, Bergen op
commissie. Wenst nu geen verkiesbare plaats.
Zoom
Automatiserings-adviseur, 30 jaar. Interesse OA.H. van Stratum, Weth. Ebbenlaan 14, Helvoor werk m prov. staten m. b. t. werkgelegenmond
heiden industrialisatie, ruimtelijke ordening;
..
.
.
verkeer. Vindt essentieel in D'66: Moderne
Bedr1Jfsle1der, 49 Jaar. Interesse voor werk in
visie op heden en toekomst· radicale democratiprov. staten m. b. t. Woningbouw; sport. Vindt
s~ring • pragmatisme; doel:Uatigheid. Functies
essen~ieel _in D'66; vernieuwing in ~olitiek.
b1nnen D'66: Seer. afd. Bergen op zoom. Lid
Funches bmnen D 86: ex-bestnurshd afd. Helprov. progr. commissie. Wenst nu een niet
mond.
verkiesbare plaats.
ii!J H. Swinkels, Chr. Huygenslaan 10, Helmond
L.A. M. Hertroijs, Eindhovenseweg 186, Valkenswaard.
Directeur bouwbedrijf, 35 jaar. Vindt essentieel in D'66: geen principe partij. Is lid gemeenteraad Valkenswaard, wenst een niet verkiesh~-rp nl~Hit.~

Dierenarts, 47 jaar. Interesse voor w{lrk in
prov. staten m. b. t. volksgezondheid; alg. zaken;
sport. Vindt essentieel in D'66: het gezamenlijk
zoeken naar een goede oplossing zonder vooropgezette ideologie. Functies binnen D'66: fractievoorz. gem. raad Helmond, daarom een niet

m

J. A. II. II. Verhulst, Predikhercnlaan G51, Tii-IIEJL
burg
2.

Socioloog-planoloog, :3G jaar. Intt'resse voor
wcrk in prov. staten m. b. t. ruimtclijke ordening; milieuhygiCne: landschapsschoon. Vindt
esscnticel in D'66: pragmatisn1e, daardoor
gecn moiivcringen op basis van conicssic en
klasscstrijd. Functies bitmen D'GG: Lid prov.
progr. conunissic.

Lcraar handelsvakken, 43 jaar. Interesse voor
werk in prov. staten 111. b. t. sociaal-economische problemen. Vindt essentieel in D'GG: opcnheid; geen statusautoriteitsstructuren. Functics
binnen D'66: lid soc. econ. commissie Tilburg
en prov. progr. commissie.
E!Jw.A. F. \Vilbers, Griegstraat 21, Bergen op
Zoom

Leraar Ncderlands, 38 jaar. Interesse voor
werk in prov. staten m. b. t. onderwijs: sport:
sociaal en cultureel werk. Vindt essentieel in
D' 66: men tali lei t; democra tisering stendens:
loslaten ideologieen; pragmatisme. Functies
binnen D'GG: voorz. afd. Bergen op Zoom; lid
regiobestuur en prov. progr. cmnmissie.
Wenst nu geen verkiesbare plaats.
Witting, Opwettense weg 35, Nuenen

~3.

~2-H-1~}-1.2

gchuwd
midclelbaar; candidaat:::;examen Ned. Hecht
diructeur van hct buro Stichting Ccntrurn
voor rJeugdservice, Ileerlon; hostuurslid
Vorming-scentrum Inpoet tc llccrlen
.Jeugdzakcn, intern. politick
zie fi.
beg-in 1967
voorzitter afdeling 1-Icerlcn
neen
niet verkiesbaar
neen
a. neen, b. neen, c. neen
geen

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hi.

\Valraven, Pr. Bcatrixstraat4, BerkelEnschot

D

W. M. M ..J. Clae:oscn
ME?:r. Schrijnenstraat 57, lleerlen

'1.
5,
G.

mP.

f!JJ.

1.
2.
3.
4.
5.

P. J. Dirks
Tiecelijnstraat. 4a, Maastricht
10-8-l~l:ll

gehuwd
HBS, diverse studies eeonomie
G. directeur confoctiebedrijf
7. cconmnie en finunciCn
8. 9. 1966
10. voorzittcr afdeling Maastricht
11. '64-'65 VVD
12. verkiesbaar
13. ja
14. 15. a. neen, b. neen, c. ja
16. -

Chef personeelsdienst, 52 jaar. Interesse voor
werk in prov. staten n1. b. t. personcelsaangelegenheden; org·anisatie; jeugdproble1nen. Viudt
essenti~_el in J?'66: re~~li~crin_g idccCn op si.aats- ....

rechtel!Jk gebwd. Funcllc's bmnen D'66: voorz . ..,_1.
prov. progr. com1nissies, lid diverse commis2.
sies van D'66.
3.
4.
5,
mJ.A.M. Zom, Benmrdde Wildestraat·132, Breda
Socioloog Ned. Wet. Inst. Tourisme, 27 jaar.
Interesse voor werk in do prov. staten m. b. l.
ruimtelijke ordening; recreatie. Vindt cssentieel in D'66: doorbreken van het bestaande
hierarchische patriarclmle bcstel door democratische benaQ.ering. Functies binnen D'66:
voor z. afdeling Breda.

Limburg

Jr. J. !J. M. Duysens
Kaalheidersleenweg 2G6, Kerkrade
12-3-1937
gehuwd
civiel ingenieur
6, architecten- en ingenicursbureau
7. stedebouw
8. 9. begin 1969
10. 11. nee
12. verkiesbaar
13. ja
14. 15. a. nee, b. nee, c. nee
16.

Alfabetische lijst van candidaten IlL
1. A. H. A.M. Bergs
W. M. M. J. Claessen
P. J. Dirks
Ir. J. H. M. Duysens
P. J. M. van den Eeden

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

G. van Enekevoort
M.A. B. Erens
J. G. H. Eykenboom
S. P. A. Fortuin
P. Gijbels
A. S. Nl. van Hal
J. J. Lahaye
E. ,J. van Litsenburg
Mevr. Drs. J. E. Ch. Mol-Vermunt
J. A. M. Offermans
A. Palte
Drs. H. J. Hang
L. J. Ch. van Thoor
Drs. P. C. van Tielrooy
J. Stroop
J. J. H. Veltmans

8.
9.
10.
11.
12.
13.
1d.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. N.J.A. Wiering
23. Mevr. Wed. van Winssen-Loomans
24. A. H. van Wijk

lnformatie
D1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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A. H. A.M. Bergs
Lijsterstraat 48, Gennep
3-10-1938
gehuwd
1niddelbaar en universitair
opbouW\verker, advi.seur van de K. P. J.
Noord- Brabant
cultuur, recreatie, maatschappelijk werk
commissielid diverse con1missies
neen
verkiesbaar
ja
a. neen, b. neen, c. ja

P. J. M. van den Eeden
2. Averbodestraat 27, Venlo (W)
3. 24-2-1936
4. ongehuwd
5. llBS kandidaat chemicus
6. loraar, conservator g·emeentelljkc tentoonstellingsdienst, Den Iloseh
7. cultuur
8. zie G
9. januari 1969
10. voorzitter afdeling Venlo
11. neen
12. verkiesbaar
13. ja
14. 15. a. ne.en, b. neen, c. ja
16. -

01.
2.
3.
4.
5.
6.

G. van Enckevoort
de I-Iees 20, Sevenum
19-9-1916
gehuwd
gynmasium B
zaakvoerder, keurmeester bij Coi:ip.
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DL
2.
3.
4.
5.
G.

7.

'Sevenum" G. A.

land- en tuinbouw
zie 6
mei 1969
KVP 1946-19G2
niet verkiesbaar
neen
a. ja, b. neen, c. neen
politick gevangenc 1944-1945
M.A. n. ErellS
Broekhem 10e, Valkenburp;
le-4-1914
gehuwd
middelbarc opleiding
directeur Volkshogeschool "Geerlingshof"
bestuurslid cult. Haad Limburg, bestuurslid Prov. Bib!. Centrale Roermond
cultuur, volksontwikkeling, bestuur

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

keling
19GG
KVP 195b-196G
vcrkiesbaar
ja
a. neen, b. neen, c. net>n
-

0 1 . J. G. H. Eykenboom
2.
3.
4.

5.
H.

7.

1\laasirichterlaan 7D, Reek
22-11-l!llb
gehuwd
HTS
aannemer
\Veg- en watcrbouw

e. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.

l]h.
2.

:3.
-±.
5.
G.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

H.
15.

1-4-19()9
verkiesbaar
ja
ja
a. ncen, b. neon, c. ja
-

S. P.A. Fortuin
Grote Straat 11, Nieuwenhagen
27-3-193;)
gehu.vd
kweekschoo1, :rvlO Nuderlands
directeur 1\'L\ YO-school
ondenvij.s
zie G
januari 19G7
ncen
verkicsbaar
ja
a. neen, b. neen, c. ja

lfi.

II!J1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
b.

9.
10.
11.
12.

13.
H.
15,
16.

P. Gijbels
Alf. Aricnsstraat 108, Maastricht
23-10-1!!22
gehuwd
LTS, ULO, personeelsopleiding
bedrijfschef
cultuur, recreatie
-

februari 1967
neen
niet verkiesbaar
neen
a. ja, b. neen, c. neen
-

m1. A. S.M. van Hal
2
3.
4.
5.
6.
7.

Rijksweg 1B, Gronsveld
14-11-1933
gehuwd
l'v!ULO, HBS, analist, !ITS
afclelingschef
verkeer, ruiintelijke ordening

8.

-

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IEJ1.
2.
3.
4.
5.
G.

7.
B.
9.
10.
11.
12.
13,
14.
15.

1966
KVP tot 1962
verkiesbaar
ja
3. neen, b. neen, c. ncen

J. J. Lahaye
ll!arktstraat 59, Kerkrade
23-12-1912
gehuwd
gymnasiw11, boekhouding
lid voetbalvereniging Hoda J. C., eigenaar
assurantickantoor

industrie, sport, herstructurering
zic 6
196~

lid hoofdbcstuur en regio bestuur
1964-1965 VVD
verkiesbaar
ja
a. neen, b. neen, c. ja

DEMOCI1.A,\T

m1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1G.

m1.

2.

E. J. van Litscnburg
Himhurgcrwcg 16, Eygclshoven
15-6-1930, Vught
gehuwd
MuJo, flog·cr hcroepsonclerw. economic
Inijntcchnicus
democratisering bestuursorg;anen wcrkgelegcnheid, Europcsc C6nwording
Kern-lid Europcsc Beweging·
196(i
lid. hoofdbestuur en regio bestuur
1964-1%5 VVD
verkicsbaar
ja
a. nee, b. nee, c. ja
Mevr. Drs. J. E. Ch. Mol-Vermont
Kakcrtsweg 7, Schaesberg

11-4-1924
gehuwd
middelbaar en univer.sitair
raadslid Schaesberg
bcjaardenzorg
~- 9. juli 1969
10. 11. 1965-1969 KVP
12. verkiesbaar
13 . .ia
14. 15. a. ja, b. neen, c. neen
16. 3.
4.
G.
6.
7.

D:lJII.
2.
3.

4.

J. A. M. Offermans
Jansscnsstraat 16, Geleen
28-1-1938
gehuwd
sociale op1eiding + che1nie
1ste operator chemische fabriek D. S.M.
econ01nic, jcugdwcrk

5.
G.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1967
bestuurslid West. mijnstreek
neon
onverkiesbaar
neen
a. neen, b. neen, c. ncen

11l.

-

l!!lt.
2

3.
4.
5.
G.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
1G.
16.

A. Palte
Pres. Kennedystraat 8, /\lnby
9-7-1937
gehuwd
IITS weg en waterbouw
chef tekenkamer
recreatie, tourismc, vcrkecr
Limburgs Geschicd- en Ouclheidkundig
Genootschap
1966
voorzitter afcleling Maastricht
neen
onvcrkiesbaar
neen

a. neen, b. neen, c. neen
-

[iJ1. Drs. I-I.J. Hang
2. Ch. Ileltjenslaan 10, Sittard
3. 4-8-1931
4. gehuwd
5. f:,rynmasiunl n, universiteit
6. chef chemise he fabriek D. S.M. , leraar
7. indusirie, onderv·:'ijs, toneel
H. leraar, lid Het Limburgs Toneel
9. september 1967
10. 11. neen
12. verkieRbaar
13. ja
14.
15. a. neen, b. neen, c. ja
Hi. -

IEJh.

L. J. Ch. van Thoor

7.

Bovcnsto Eind 7, Echt
4-4-1924
gehuwd
aannemcr
volkshuisvesting

8.

-

2.
3.
4.
5.
(:i.

9.

19GH

Hl.

-

11.
12.
13.

neen
onverkiesbaar
neen

15.
1G.

[I!J1.
~

3
4.
5.
G.
7.
8.

a. ncen, b. nccn, c. neen
Drs. P. C. van Ticlrooy
Walramstraat GG, Sittarcl
G-7-1912
ong-ehuwd
miJdelbarc opleiding, w1ivert:)iteit
sou.s-chef Octrooi aldeling n. S.M.
onclen~djs, volksontwikkeling, verkcer
bcsluurslid Volkshogeschool

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
1G.
El!J1.
2
3.
4.
5.
G.
7.
8.
9.
10.
11.

l%8

neon
niet verkicsbaar
neen
a. neen, b. ja, c. ncen
-

J. Stwop
Dr. Philipslaan 10, Roermoncl
:J-12-1!J:l3
g-chuwcl

rms

verkoopleicler
organisatie
1%7
neon

1~.

niet verkicsbaar

1:~.

118811

14.
15.
16.

-

m

1.
2
3.
4.
5.
G.
7.
b.

9.
10.
11.
12.
l:l.

14.
15.
1G.

a. ja, b. neen, c. neen
J. J. H. Vcllmans
Beneluxstraat 11, Ileer
Z~J-4-1928

gehuwd
t,"}Tlnnasium A, nniversiteit
tcxticJ groothandel
ontwikkelingshulp
veronigin[4 Intern. Helaties, bestuurslid
Den. Eur. Federalisten
februari 1%7
KYI' 1961-1967
verkiesbaar
ja
a. neen, b. neen, c. neen
N.J.A. \Viering

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

E!] 1.

Vondelstraat 3, I3rwlssum
3-2-1924
g·chuwd
1nijnschool
rnicldenstand
februari 19G!J
neen
niet verkicsbnar
ncen
a. ja, b. neen, c. neen
-

2.
3.

Mevr. \Ved. van Winssen-Loon1ans
A. van Warenstraat 13, Borgharen
11-11-1926

4.

\Veduwe - 2 kinderen

3.
G.
7.
8.
9.

MULO midden
positie werkende vrouw
juni 1969
secretaresse afdeling Maastricht
neen
nict vcrkiesbaar
-

1n.
11.
12.
13.

14. 15.

EZ'J1.
2.
3.
4.
G.
G.

7.
8.
D.

10.
11.
12

a. neen, b. necn, c. necn
A. II. van Wijk
Schuttebeemd-Oost 23, Woert
27-11-1!!39
gehuwd
middelbare opleiding- sociologte
projectleidcr, begeleider onderwijs en
beclr ijfs !oven
onderwijs - industria
19GG

voorzitter nfdcling \Veert
neen

paf\"ina 21
13.
14.
15.
Hi.

ja
-

a. neen, b. neen, c. neen
-

DE GOEDE/DE BLOCK
tariefsverhogingen Ievens- en
pensioenverzekeringen
Op '27 november ovcrhandigdc mini.ster De Block
(Econo1nische Zaken) aan de kamcr con lijslje
met prijsvcrlagingcn krachtcns de calculatiebeschikking van E. Z.
Cita~1t uit de Handclingcn:
De Goede (D'66): D< mag misschicn we! ecn
vraag over dit lijs!je sicllen, Excellentic. Wij
ke1men de inhoud hiervan nog niet nu-1.a r mi.sschien k:unt U ze.ggcn of daarin ook de prijzen
van de levensvcrzekcringen en pensioenen voorkomcn. U herinncrt zich wcllicht dat ik bij de
algen1enc politicku en fill..:'lnciClc beschouwingen
hie rover ecn vraag heb g·csteld en da t ik hierop
iocn geen ant\voord heb gekregen. Somn1ige dcskundigen zijn van mcning dat door de conlinu
hogere rentesland de prijzcn van pensiocnen on
levcnsvcrzcker lngcn in de orde van groottc van
20 a 25 % omlaag zouden kl.umen gaan. ll<- hcb
bij die gclcg·cnhcicl de vraag gcstcld: waar blijven
Je uih'>'crkingon van hct prijs!Jelcid waar prijsdalingcn mog·elijk zijn?
De Block: Levensverzekeringen en pensiocnon
komen op hellijstje niei voor; het gaat 1ncer
mn de huishoudelijke zakcn. Lovcnsverzekeringen
en pensioenen vall en niet onder de prij smaa tregcl o1ndat het gccn gocderen en dienstcn zijn
in de zin van de prijsrnaatregelcn.
De Goede: En dus kijkt U or niet naar?
De Block: U;: hcb gecn mogelijkheid er naar tc
kijkcn.
De Goede: U kunt op zijn 1ninst in overlcg trcdcn
met Jc levensverzekeingsm.aatschappijcn om te
zien of U hen kunt bewcgen tot het doorg·evcn
van prijsdaling·en waar dit mogelijk is. Ik heb
'il!i.id bcgrcpcn dat dit ccn heel belangrijk element was in Uw pt'ij.spolitiek.
De Illock: i\ls U zict hoc op lwt ogenblik a! de
concurreniie is bij de lC\'Cnsverzekeringsmaatschappijen: als U zlct welke ge\~'dclig·c vcrlagingcn er komen; als U zict. ..
De Goede: \Vclke gewelcli.ge verlagingen. Excellentie? Vol gens het oordcel van deskundigcn claar ga ik op af - zijn Ct' g·een gToterC' vcrlagingcn gcwecst dan in de orde van grootte van

Gr;;,,

De Block: n~ hcb andere inforn1::llics gclczen.

Er zljn ook nag· onderlinge verzekcringsm£.Jatschappijen die nict op winsibcjag uH zijn. Als
men hierrnedc rckening houdt komt l11l'll tot de
conclusic dat cr zoveel mc'espelendc factoren
zijn clat het voor mij gcen nut hceft- al kon ik
hct; lk lzan h('1 nict doen- n1ct hen Lc prat.en.
De concurrentie is claar enonn.
Mevrouw BrauUga1n: Exccllcntie, U zegt Uat de
vcrzekeringen nicl vallen onder de diensien in
de zin v::1n de Prijzcmvet. Becloelt U hicrmee
uitsluitcnd de levensverzekeringen. Et zijn t.och
heel vecl vcrzckcringen. Er zijn tach heel vcel
verzekeringen die wei onder de Prijzcnwct vallen? U;: heb temninste een aantal brieven op dit
gebied naar het clopartement doorgcstuurd en
n1en is C'r wcl achter~l:lng-eg-aan.
De Block: Ziekicvcrzckerlng·<:'n en schadeverzekeringcn vallcn cr wcl onder.
De Goede: En waarom de levensverzekcring dan
niei?
De Block: DClt is de wC'l.
De Goede: U\: zou het logisch vinden . .Al.s de
zicktckost.cnvcrzckcring cr wel onder valt - en
tl'rccht - :de ik nict in, waaron1 lJ ecn verzekering voor hct levcnsondcrhoud voor de oude
dag er nict onder laa t vall en. ll<- wil graag van
U horen vmarorn dit niei zo 1s.
Scholten (CIIU). !let is loch nict de vraag of clc
minister die daarondPr laat vallen, rnaar of Je
wet ~He daaronder laat vallen, maar of de wet
die daaronder begrijpi? Op die \Tang weet jk
op dil mmnent ook gccn anhvoord. U n1<1g hei
cchter nict zo fotmulcren mijnhccr de Goede
alsof ci<• minister dat zotnaar wei of niet kan
cloen.
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Dec.

1969

ZO STEMT U
U maakt eerst (nader) kennis met de kandidaten door de lijst met persoonlijke gegevens zorgvuldig te bestuderen. Vervolgens probeert U de namen van de U bekende
kandidaten zo goed mogelijk in volgorde van voorkeur te zetten. Als U dit is gelukt,
kunt U het stembiljet (maximaal 15 nummers en namen) invullen.

GELDIGHEID
Namen van niet-kandidaten en eventuele toevoegingen worden genegeerd.
Indien een naam van een kandidaat op een biljet meermalen is vermeld wordt aileen
de hoogste voorkeur in aanmerking genomen.
Indien twijfel bestaat ten aanzien van de door de kiezer bedoelde kandidaat, wordt de
betreffende voorkeur en alle erop volgende voorkeuren genegeerd.

WAT GEBEURT ER MET DE STEMBILJETTEN?
De stembiljetten worden gesorteerd naar provincie en "vertaald" in ponskaarten. De
computer helpt bij de bepaling van de uitslag en produceert voor iedere provincie
een lijst, waarop de kandidaten, in volgorde van voorkeur van de kiezers, staan
vermeld. De definitieve kandidatenlijsten worden samengesteld op grond van deze
lijsten.

WAT ZIJN DE VOORDELEN
VAN DEZE COMPUTERMETHODE?
De hier toegepaste verkiezingsprocedure ("computermethode") heeft de eigenschappen
dat:
a. ook minderheidsgroeperingen, indien deze er zijn, kunnen rekenen op een zo goed
mogelijke evenredige vertegenwoordiging op de kandidatenlijst.
b. de kandidaten op de plaatsen 1, 2, 3, 4 enz. de steun hebben van zo mogelijk tenminste 50%, 33%, 25%, 20% enz. van de kiezers. De lijstaanvoerder heeft een
meerderheid van de kiezers achter zich.
c. een op een stembiljet aangegeven verdere voorkeur een eerdere voorkeur niet kan
schaden
d. stemmen worden overgedragen aileen zoals door de kiezer wordt aangegeven.

HOE WERKT DEZE VERKIEZINGSPROCEDURE?
De stembiljetten worden in eerste instantie toegewezen aan de daarop als eerste voorkeur aangegeven ~andidaten.
Indien er een kandidaat is hoven de "streep" (kiesdeler) wordt de kandidaat met het
grootste aantal stemmen verkozen verklaard. Wat deze teveel aan stemmen had wordt
verdeeld op door de kiezer aangegeven wijze.
Indien geen enkele kandidaat de kiesdeler heeft gehaald, valt de kandidaat met het
kleinste aantal stemmen af. Zijn stemmen worden ook weer verdeeld op grond van de
door de kiezer aangegeven verdere voorkeur.
Een volgorde van kandidaten wordt verkregen door deze procedure herhaalde malen
toe te passen voor een steeds groter wordende te kiezen groep. Iedere nieuwgekozene
is dan de volgende op de samen te stellen lijst.
H.J.K.

januari 1970 - 3e jaargang no. 4

Uitslag kandidatenverkiezing

2

Beleidsplan

3
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4

Nieuw hoofdbestuur
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7
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UITSLAG
KANDIDATEN VERKIEZING
PROVINCIALE STATEN
Den Haag--- De politieke partij Democraten'66 heeft zaterdag 10 januari
tijdens elf provinciale congressen de kandidatenlijsten bekend gemaakt
voor de op 18 maart 1970 te houden verkiezingen voor de Provinciale Staten. De kandidaten zijn gekozen door een schriftelijke voorverkiezing onder de leden en aanhangers van D'66-. De uitslag werd bepaald met een
computer van de T. H. Delft, in het kader van promotiewerk van drs. H.
J. Koenen.
GRONINGEN: Lijstaanvoerder G. Mik (Groningen), 2. L. J. Brinkhorst
(Groningen), 3. J.F.Jansen(Delfzijl), 4. T.Knoop(Wetsinge), 5. R.
B!oemhof (Bellingwolde), 6. mevr. A. W. van der Meer-Brenning (Grorungen), 7. J, H. Lambers (Groningen), 8. G. Brummel (Groningen) ,
9. B. H. Dommering (Winschoten), 10. mevr. H. Schmitz-De Moulin
(Delfzijl), 11. D. Huisman (Hoogezand), 12. J. Feenstra (Delfzijl),
13. S.Th.Deinum(Veendam), 14. A.Groot(Stadskanaal), 15. B.Stoelhorst (Groningen),.
In Groningen heeft D'66 geen kandidaat gedeputeerden.
FRIESLAND: Lijstaanvoerder K. de Wit (Grouw), 2. G. van der Zwaag
(Leeuwarden), 3. G. Seinen (Rauwerd), 4. A. Westerveld (Franeker),
5. A.J.van den Bosch (Wirdum), 6. J.Veldhuis (Beetsterzwaag), 7. J.
Swierstra (Leeuwarden), 8. Th. Y. de Boer (Murmerwoude), 9. B.Algra
(Leeuwarden), 10. mej. S.A.Hagenbeek (Leeuwarden), 11. mevr. A.
Meinrink-Veenland (Oosternijkerk), 12. E. van Beilen (Bergum), 13. H.
J. Albada (Wolsum), 14. D. Faber (Leeuwarden), 15. R. Vos (Drachten),
16. H. Klompmaker (Heerenveen), 17. J. Loman (Beetsterzwaag),
18. G. L. Rolf (Leeuwarden), 19. A. Laansma (Sneek), 20. S. H. Luiken
(Wolvega), .
In Friesland heeft D'66 geen kandidaat gedputeerden
DRENTE: Lijstaanvoerder J. J. de Bie (Assen), 2. C. Th. B. Hoogenbosch
(Westerbork), 3. K. Barkhof (Borger), 4. A. Bakker (Emmen), 5. F. Boers
(Dwingeloo), 6. R. Augusteyn (Emmen), 7. R. G. A. Meyer (Meppel),
8. H. Ff:lenstra (Zuidlaren), 9. R. F. Veenendaal (Assen), 10. C. J. C.
Rietman (Coevorden), 11. mevr. R. Frije-Pepping (Veenoord), 12. mevr.
E.Kunne van Drooge (Hoogeveen), 13. J.B.Setz (Roden), 14. R.deVries
(Roden), 15. J. H. Kremer (Dalen), 16. W. de Vries (Meppel),.
In Drente zijn voor D'66 kandidaat gedeputeerden de heren
J. J. de Bie, C. Th. B. Hoogenbosch en A. Bakker.
OVERIJSSEL : Lijsttrekker S. Schuyer (Enschede), 2. G. J. Smits (Zwolle), 3. A,A.Veldkamp (Hengelo), 4. A.F.Lorier (Kampen), 5. F.P.Boelens (Oldenzaal), 6. mevr. M.A. Melief-Knuppe (Enschede), 7. mevr.
N. Drayer-Helsdingen (Enschede), 8. A. ten Dolle (Zwolle), 9. B. Remmelts (Ommen), 10. J.H.Geijs (Enschede), 11. E. van Egten (Deventer),
12. R. Klaasesz (Deventer), 13. J, W. van den Akker (Hengelo), 14. c. w.
van Beusekom (Deventer), 15. J. Werner (Noordoostpolder), 16. W.Bohle (Enschede), 17. P.M.Faber (Emmeloord), 18. L.C.vanderHucht
(Delden), 19. C. R. Cornelisse (Enschede).
GELDERLAND: Lijsttrekker F. Plate (Apeldoorn), 2. M.F.de Nereetot
Babberich (Babberich), 3. D. Eisma (Apeldoorn), 4. R. J. OverzalC{Arnhem), 5. M.A. van der Wijst (Arnhem), 6. J. W. Eikenaar (Dieren), 7.
J.M.A.Franse (Elst), 8. mevr. M.J.Segeth-Dibbetz (Voorthuizen), 9.
mevr. E. Vissers-Pop (DeiJsselhorst), 10. J. H. Benedictus (Beusichem),
11 .. A:.F.Miiller (Duiven), 12. R.B.M.Hoksbergen (Arnhem), 13. B.J.
Friehnk (Zelhem), 14. P.van Eck (Putten), 15. H. D. van Pernis (Doetinchem), 16. W.K.Ates (Wiege), 17. E. Schiks (Nijmegen); 18. D.Kloen
(Wageningen).
In Gelder land zijn voor D'66 kandidaat gedeputeerden de heren F. Plate
en M. F. de Neree tot Babberich.
UTRECHT: Lijstaanvoerder E.Denig (De Bill), 2. K.B.P.Allard (Soest),
3. P.G.N.Peppelenbosch (Vleuten), 4. A.A.Manten (Utrecht), 5. P.Singelenberg (Utrecht), 6. mevr. C. S.M. Draisma-Paulus (Bunnink), 7.
mevr. J. M. Bakker-Van Wieringen (Baarn), 8. J. Kat (Amersfoort),
9. A.C.G. deLangen(Soestdijk), 10. A. vanDijkman (Groenekan),
11. A. van Raab van Canstein (De Bilt), 12. mej. M. Post (Utrecht),
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De andere kandidaten, die over de kieskringen Amsterdam, Den Helder,
Alkmaar, Hilversum, Amstelveen, Zaandam, Hoorn, Haarlem en Velzen zijn verdeeld, zijn:
J. Bakker (Bergen), J.P. van der Hiele (Hoofddorp), D. Winkel(Zaandam)
G. Nootenboom (Maartenvlothrug), J. C. Blum (Amsterdam), R. M. Voncken (Amsterdam), B. M. van Dam (Midden Beemster), C. E. Dinsbach
(Bovenkaispel), H. 0. Velthuysen (Amsterdam), M. J. de Willigen (Amsterdam), J. J. de Mik (Alkmaar), A. H. Hoogland (Heiloo), J. F. M. M.
Brons (Haarlem), A. J. Ykema (Ouderkerk a. d. Amstel), C. G. D. Maarschalk (Haarlem), M. Kind (Haarlem), G. Lunow (Castricum), J. Sturhoofd (Amstelveen), T. P.M. van Koningsbruggen (Amsterdam),
K. Burger (Andijk), W. C. M. Willems (Hilversum), C. J. ten Wolde (Zaan·
dam), L. Zuiderveld (Haarlem), C. T.Affolter (Amsterdam), E. Goedhar1
(A.mstelveen), C.A. Verspuy (Schagen), C. M. van Kleef (Blokker), P.B.
Wmdhorst (Amstelveen). -en D. Laan (Bovenkarspel).
In Noord-Holland heeft D'66 geen kandidaat gedeputeerden

ZUID-HOLLAND: Lijsttrekker mevr. E.K. Wessel-Tuinstra (Oestgeestl
2. D. Bark (Den Haag), 3. A. R. van der Burg (Den Haag), 4. N. F. J. Schwa
(Den Haag), 5. G. G. van Blokland (Voorhout), 6. mevr. W.HarteminkTrouw (Naaldwijk), 7. G. S. van Boetzelaer (Den Haag), 8. P.A. J. M.
Cras (Voorburg), 9. W. P. J. Schulten (Rotterdam), 10. J. L.Albers
(Voorschoten), 11. H. J. van Grieken (Voorburg), 12. J. G. Huygens (Den
Haag), 13. R. R. Rochat (Mijnsheerenland), 14. M. W. van Gelder (Arkel),
15. J.van Leeuwen (Bleiswijk), 16. J.A.Nagtegaal (Rotterdam), 17. H.
J. Koenen (Maasland).
De andere kandidaten, die over de kieskringen Den Haag, Delft, Gouda,
Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Ridderkerk zijn verdeeld, zijn: A. R.I.
Aris (Den Haag), F. van Gelderen (Den Haag), T. M. Putman (Bergschenhoek), P.C.Boev~ (Schoonhoven), A.C.de Goederen (Boskoop), J.P.Mszure (Den Haag), G. 't Hart (Delft), A. R. Spoor (Den Haag), L. F. A. den
Breejen (Delft), J. B. S, Kramer (Langerak), R. Venema (Den Haag), L. G.
de Oude (Schiedam), A. Eekhout (Wateringen), W. J. Brinkman (Middelhsr·
nis), P. Peters (Leidschendam), E. E. Griinberg (Den Haag), B. H. R. Markowski (Den.Haag), W. Ch. J. Westerman (Capelle), J. H. Dukker (Brielle),
P. Pappenheim (Rhoon), en A. D. M. Simonsz (Den Haag).
In Zuid-Holland zijn voor D'66 kandidaat gedeputeerden de heren
A. R. van der Burg (Den Haag), G. G. van Bloklan (Voorhout), G. S. van
Boetzelaer (Den Haag), P.A. J. M. Cras (Voorburg) en J. L.Albers (Voorschoten).
ZEELAND : Lijstaanvoerder J. Roodenburg (Vlissingen), 2. H. Kapenga
(Goes), 3. K. C. Schouten (Terneuzen), 4. E. H. J. de Lyon (Hulst), 5. W.
J. WolfY (Kapelle), 6. P. B. Verschuur (Scharendijke), 7. W. Wagenaar
(Goes), 8. J. W. Carels (Breskens), 9. C. M. Kole (Middelburg), 10. mevr
Wolff-Boom (Kapelle), 11. S. Vlieger (Terneuzen), 12. mevr. DeJongeLeeuwenburgh ('sHeer Arendskerke), 13. A. J.A. Veldkamp (Middelburg)
14. mevr. J, M. Bergwerff-van •t Land (Middelburg), 15. G. J. Swiers
(Middelburg), 16. mevr. M.M.Niermans-Gossije (Breskens), 17. J.P.(
van Helderen (Vlissingen), 18. A. Geerts (Goes), 19. F.A.Bergwerff
(Middelburg).
In Zeeland zijn voor D'66 kandidaat gedeputeerden de heren J. Roodenburg en H. Kapenga.
NOORD-BRABANT : Lijstaanvoerder A. Kloezen (Rosmalen), 2. J. Witting (Nuenen), 3. mevr. A.B.L.Meyer-Huisman (Waalre), 4. G.M.M.
van Dam (Beek en Donk), 5. L. J. van Neerven (Deurne), 6. H. J. J. M.
Smeets (Oss), 7. J.A. H. H. Verhulst (Tilburg), 8. B. P,A.de Bont (Eindhoven), 9. F.de Haas (Zevenbergschenhoek), 10. F.J.Heesen (Boxtel),
11. H.W.J.vanKuijk (Boxtel), 12. G.T.A.C.Aarts (Nuenen), 13. G.Z.
Braun (Geldrop), 14. L. P. van Os (Breda), 15. P. Walraven (Berkel-Enschot), 16. J.A. M. Zorn (Breda), 17. W.A. F. Wilbers (Bergen op Zoom),
18. H. Swinkels (Belmond), 19. mevr. E. M. van Dam-Ouwehand (Aalst),
20. A. H. van Stratum (Belmond).
In Noord-Brabant zijn voor D'66 kandidaat-gedeputeerden de heren A. Klo
zen en L. J. van Neerven.
LIMBURG: Lijstaanvoerder E. J. van Litsenburg (Eygelshoven), 2. M.A.
B. Erens (Valkenburg), 3. mevr. J. E. Ch. Mol-Vermunt (Schaesberg),
4. A. H. A.M. Bergs (Gennep), 5. H. J. Rang (Sittard), 6. S. P. A. Fortuin
(Nieuwenhagen), 7. A. H. van Wijk (Weert), 8. J. J. Lahaye (Kerkrade) ,
9. J. H. M. Duysens (Kerkrade), 10. P. J. van den Eeden (Venlo), 11. J.
A: M. Offerma.ns (Geleen), 12. A. S.M. van Hal (Gronsveld), 13. P. J.
Dirks (Maastrwht), 14. P.C.van Tielrooy (Sittard), 15. J.J.H. Veltman&
(Heer), 16. W.M.M.J.Claessen (Heerlen), 17. J.G.H.Eykenboom (Beel
18. P. Gijbels (Maastricht), 19. G. van Enckevoort (Sevenum), 20. mevr
Van Winssen-Loomans (Borgharen).
In Limburg heeft D'66 geen kandidaat gedeputeerden.

De andere kandidaten, die over de kieskringen Utrecht en Amersfoort
zijn verdeeld, zijn: M. Scheffers (Zeist), A. van Kooten (De Bilt), K. P. J.
Wiss (Utrecht), A. J. Meerburg (Utrecht), H. J. Zeevalking (Utrecht),
J. A. Koot (Veenendaal), J. C. Terlouw (Utrecht), K. Langelaar (Vreela.nd), mej. G. W. C.A. Swart (Utrecht), S. J. Bosma (Leusden), J. C.
VIsser (Veenendaal), G. C. Verhoef (IJsselstein), A. J. Vendrik (Utrecht),
P.A.Olislagers (Veenendaal), A.W.Voors (Utrecht), enmevr. M.J.B.
Noordenbosch-Van de Wiel (Leusden).
In Utrecht heeft D'66 geen kandidaat gedeputeerden

Vaarwel Amerika

NOORD-HOLLAND: Lijstaanvoerder J.P.A.Gruijters, 2. L.J.J. Duyn
(Beemster), 3. J.A.Ankum (Aerdenhout), 4. A.A.Redeker (Amsterdam),
5. J. ten Brink (Bloemendaal), 6. P. Klok (Den Helder), 7. D. van Leeuwen (Zaandijk), 8. K. H. Stroethoff (Limmen), 9. H. J. Walboomers (Bussum), 10. D. R. Blijleve (Hilversum), 11. J. de Lange (Diemen), 12. J.P.
Veerman (Amstelveen), 13. Q.A.Jansen (Alkmaar), 14. mevr. C. Warnaar-Pellikaan (Nieuwendam), 15. C. T. A. Muli~ (Amsterdam).

Een goed boek over Amerika en de familie Kennedy is "Vaarwel Ameriks'
van James Hepburn, een uitgave a veertien-negentig van de uitgeverij
Westfriesland in Hoorn.
Goed gedocumenteerd geeft het een overzicbt voor, tijdens en na de
Kennedy-periode. Krachtig is bet protest van de schrijver tegen de
leugens en bet bedrog rond de moordenaars van de twee Kennedy's. Voor
treffelijk is de literatuurlijst na ieder boofdstuk en de toegevoegde mede·
delingen ter orientatie.

Politiek van de boekenplank
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DEMOCRAAT

Voorlopig plan van het
hoofdbestuur van 0'66 voor
uitvoering motie 9 (Beleidsplan)
d.d. 13 december 1969.
In motie no. 9 van 13 december 1969 besloot het congres van D'66

- dat in 1970 een concreet beleidsplan tot stand behoort te komen, waarin
in integraal verband de doeleinden en prioriteiten worden gepresenteerd,
waarop D 166 haar beleid zal richten.
- dat hiertoe een doelgerichte coordinatie van de werkzaamheden van de
politieke werkgroepen tot stand dient te komen
en werd het H. B. opgedragen:
1 te bevorderen dat de werkzaamheden van de werkgroepen met voorrang
worden gericht op verwezenlijking van deze centrale doelstelling.
2 een centrale werkgroep op te richten die onder verantwoordelijkheid
van het hoofdbestuur wordt belast met de taak alle coordinerende en
inspirerende activiteiten te ontplooien welke voor de totstandkoming
van genoemd beleidsplan noodzakelijk zijn;
3 een efficHinte procedure te ontwikkelen, volgens welke het tot stand
gekomen antwerp op democratische wijze binnen alle geledingen van de
partij wordt behandeld, alvorens het zal worden voorgelegd aan een
A. L. V. in 1970;
4 in deze procedure te voorzien in een voor mei 1970 te houden ledenvergadering over de uitgangspunten van dit concrete beleidsplan.
Opgemerkt zij dat punt 4, als boven overgenomen uit de notulen, niet
goed begrijpelijk is geformuleerd. Geeft men dit punt 4 de ruimst mogelijke interpretatie dan zou daaruit volgen dat voor mei '70
a een plan voor een efficiente procedure als bedoeld onder 3 aan de A. L. V.
wordt voorgelegd ter goedkeuring;
b de uitgangspunten voor de ontwikkeling van een beleidsplan ter beslissing aan de A. L. V. worden voorgelegd. Er dient derhalve een democratische procedure te worden ontworpen, die het de leden mogelijk
maakt een beleidsplan in de afdelingen en werkgroepen te bediscussieren en te amenderen, mits hiervoor voldoende tijd beschikbaar komt.
Vermeden dient te worden dat de centrale werkgroep als een soort inner
circle van de werkgroepen een stuk te voorschijn tovert, dat weliswaar
met medewerking van de werkgroepen is tot stand gekomen, maar dat
dan toch min of meer rauwelijks aan een congres wordt voorgelegd.
Anderzijds is het H. B. vast van plan niet terecht te komen in het andere
uiterste, te vergelijken met de situatie waarin het hoofdbestuur zich
ten gevolge van een overvloed aan inspraak bevond voor het congres in
Helmond, toen een onvoldoende gestructureerd pakket reglementen
voorstellen als een moeilijk te bemachtigen vrij lauwe gehaktbal aan
het congres moest worden voorgeschoteld.

ten. Deadline discussie in afdelingen 10 november '70, congres
begin december '70.

Toelichting
Aanvankelijk leek het wenselijk om in fase 2 eerst een vergadering van de
voorzitters of besturen van de werkgroepen te hebben, daarna door de
centrale werkgroep de uitgangspunten voorlopig te laten vaststellen, daarna deze uitgangspunten naar de afdelingen te zenden, en ze vervolgens
door een vergadering van afdelingsvoorzitters en/of besturen te Iaten
bediscussieren en amenderen n. a. v. het besprokene in de afdelingen,
waarna een voorlopig definitieve versie door de centrale werkgroep zou
kunnen worden vastgesteld. Ik ben hiervan afgestapt, omdat dit zou betekenen dat omtrent de verkiezingen voor de Provinciale Staten waar vrijwel iedereen zijn handen vol aan zal hebben en om trent het congres op
4/5 april men zoveel extra tijdsruimte aan deze 2 ronden (1x werkgroepen, daarna 1x afdelingen) zou moeten besteden, dat- met de naderende
vakanties in het verschiet - beslist onvoldoende tijd over zou blijven voor
de uitwerking van het beleidsplan voor uiterlijk 31 december '70. Hier
treedt de controverse democratie/ snelheid die in de motie 9 is ingebouwd
weer duidelijk aan het licht. M. i. is echter de uitspraak van de werkgroepen en de afdelingen voldoende gegarandeerd, ook al gebeurt dit tegelijkertijd; het leek wenselijk eerst de uitgangspunten aan het congres voor
te leggen op 4/5 april '70.
Naar mijn mening is de hier voorgestelde werkwijze, gezien de opdracht
aan het H. B., de best werkbare, al zal het wel zaak zijn alle zeilen bij
te zetten.

lnhoud beleidsplan
Het vaststellen van een beleidsplan zal allereerst inhouden dat een aantal
prealabele min of meer technische vragen worden beantwoord. Ik noem
er enkele.

1.
2.

3.

4.

5.

Plan voor de procedure
lase 1 Daar het H. B. verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
motie, dient zij te definiiiren wat met de motie wordt bedoeld,
met name wat men bedoelt met de uitgangspunten.
Het H. B. houdt hierover een speciale vergadering op 18 januari
1970.
lase 2 Het H. B. benoemt - de machtiging ligt in de motie - een centrale
werkgroep, die dadelijk concrete uitgangspunten formuleert voor
een beleidsplan. Deadline 5 februari 1970.
lase 3 Deze uitgangspunten worden integraal voorgelegd aan alle werkgroepen en aan alle afdelingen, die hierover in februari vergaderen. Daarna plus minus 1 maart '70 een vergadering van voorzitters of besturen van de werkgroepen en van voorzitters of besturen van de afdelingen om in de werkgroepen en afdelingen opgekomen commentaren en amendementen te bediscussiiiren en te
verwerken. De centrale werkgroep stelt de eindredactie van de
uitgangspunten vast en het H. B. publiceert deze uitgangspunten
als tussenbalans voor 4/5 april '70.
lase 4 Aan het congres van 4/5 april '70 wordt de tot dan toe gevolgde
procedure en de procedure ter verdere uitvoering van de motie
in de fasen 5 en volgenden ter goedkeuring voorgelegd. Het congres op 4/5 april beslist ook over de inhoud van de uitgangspunten.
lase 5 De uitgangspunten worden uitgewerkt en vertaa1d in concrete beleidspunten en alternatieven door de werkgroepen en ter versnelling ook door de kleine gespecialiseerde ad hoc commissies uit
de werkgroepen. Deadline 30 juni '70.
lase 6 De Centrale werkgroep neemt de uitgewerkte voorstellen van de
werkgroepen en kleine werkgroepen in, stuurt deze naar alle
leden van alle werkgroepen en wint nadere alternatieven en eventuele amendementen in. Deadline 1 september '70.
lase 7 De centrale werkgroep doet daarna aan de besturen van de werkgroepen in een vergadering te houden uiterlijk op 1 oktober '70
voorstellen tot integra tie van het totale beleidsplan. De centrale
werkgroep stelt de uiteindelijke redactie vast. Deadline 10 oktober '70.
lase 8 Het plan gaat naar de afdelingen ter discussie en wordt voorgelegd aan het eerstvolgende congres, met eventuele amendemen-

6.

7.

Op welke termijn wordt in het plan gedacht? Men dient hier te denken
aan minstens 4 zo mogelijk 10 of 20 jaar.
Behandelt het plan uitsluitend de landelijke (incl. buitenlandse) politick? Denkt men daarbij ook aan vernieuwing van de partijstructuren?
M. i. zal het eerste - gelet op het program van D'66 - het laatste
impliceren.
Het plan zal alternatieven moeten inhouden. Kost een project, als
nieuwe absolute prioriteit gesteld, 1 miljard, dan zal men moeten
aangeven welke andere prioriteiten moeten vervallen of welke nieuwe
prioriteit in de financiele of fiscale sfeer moet worden gesteld, resp.
hoe een combinatie van beide, 1 miljard op zalleveren.
Een beleidsplan als het onderhavige dient voortdurend te worden
geevalueerd en aangepast. Nieuwe prioriteiten worden gesteld, andere
vervallen of komen op een niveau waar ze alternatief worden gesteld
tegenover andere kiesbare wenselijkheden. Derhalve dient een beleids·
plan als dit een flexibele structuur te hebben en precies aan te geven
het niveau van een prioriteit in vergelijking met de andere prioriteiten en de mate van elasticiteit van ieder voorstel binnen het kader
van de uitgangspunten.
In een moderne democratic dient een goede werkverdeling te bestaan
tussen de beslissers en de z. g. "deskundigen". De kiezers leggen de
uitgangspunten vast en de prioriteiten. Derhalve dienen, binnen de
door de kiezers vastgestelde uitgangspunten, de consequenties van
de prioriteiten op een goed verstaanbare en op een voor een reele
keuze vatbare wijze te worden vertaald. Binnen en na deze beslissingen moet een snelle uitvoering aan de deskundigen worden overgelaten.
..
Voor een beleidsplan als het onderhavige betekent dit dat de uitgangspunten en prioriteiten met hun alternatieven voor het congres van
D'66 geheel doorzichtig moeten worden gemaakt. Het congres kan
dan zinvol over dergelijke voorstellen beslissen. Ik noem een voorbeeld.
Een congres kan zeer goed beslissen of meer aan bejaardenzorg en
minder aan defensie dient te worden besteed en daarna ook nog beslissen of in de bejaardenzorg de extra-murale zorg op bepaalde te
omschrijven gronden meer aandacht moet krijgen, waardoor eventueel de bouw van grote verpleeghuizen zou kunnen worden afgeremd.
Het congres beslist niet meer - als de extra-murale zorg prioriteit
zou hebben gekregen - of de huis aan huis verstrekking van warme
maaltijden aan bejaarden in tinnen of gietijzeren pannen moet gebeuren; de consumentenbond weet dat trouwens beter. Het is niet de taak
van een politiek congres, maar van de volksvertegenwoordigers, om
hier te controleren en te critiseren.
Het beleidsplan is een politiek beleidsplan en de beslissing over de
prioriteiten is geen simpele kwestie van boekhouding. Wie b. v. gekozen minister-president willa ten vallen of wil relativeren als
programmapunt en de voorkeur geeft, als eerste prioriteit, aan ontwikkelingshulp en verwacht, dat hij meer steun voor ontwikkelingshulp zal krijgen door de gekozen minister-president te laten vallen,
is bezig met een zuiver politieke beslissing. Het kan nl. zeer wel
zijn dat hij, door de gedachte van een gekozen minister-president
prioriteit te geven en actief te steunen, m~~r steun verwerft voor
zijn eerste prioriteit (de ontwikkelingshulp) en niet, zoals hij dacht,
minder.

Het beleidsplan en de prioriteiten
Bij de totstandkoming van het beleidsplan komen vanzelf naast de uitgangs·
punten, de prioriteiten naar voren. Als de nogal ambitieuze opzet van dit
plan gelukt, zal in december 1970 het congres van D'66 het beleidsplan
kunnen vaststellen tesamen met de prioriteiten. Het is zelfs mogelijk
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een aantal onder ling verwisselbare prioriteiten vast te stellen wanneer
het congres beslist dat llC van gelijk niveau llijn.
(Hier komt een procedurekwestie aan de orde: als het congres met SO% -.
20% van de stemmen punt A prioriteit 2 geeft, dan wordt de democratic
geridiculiseerd wanneer punt B met 79% - 21% van de stemmen naar
prioriteit 3 zou worden verwezen. Ze zijn immers van practisch gelijk
niveau.

draagt het hoofdbestuur op:
1. zo spoedig mogelijk de totstandkoming van minimum voorwaarden voor dcclnamc aan de rcgcring te bevorderen;
2. dczc minimum voorwaardcn v66r mei 1970 op een congres aan
de leden tcr vaststclling aan te bieden;
3. de discussic over dczc minimumvoorwaarden op korte termijn
in zo breed mogclijkc kring op gang tc brengen.
Bij stemming wordt dczc motic vcrworpcn.

Het beleidsplan en de fractie
Het zal noodzakelijk zijn leden van de fractie van de Tweede Kamer in de
centrale werkgroep op te nemen, omdat de in de fractie thans aanwezige
deskundigheid en georienteerdheid mede moet worden benut. Het zal ook
nodig zijn de fractie te vragen haar apparaat in te schakelen voor de
werkzaamheden die voor de totstandkoming van het beleidsplan noodzakelijk zijn, gelet op het vele werk dat de uitvoering van de motie meebrengt,
waartegen zeker in periodes van de verkiezingen, het apparaat van het
secretariaat niet opgewassen kan zijn.
Amsterdam, 3 januari 1970
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Namens het hoofdbestuur
H. van Beekhuizen
coordinator beleidsplan

Motic no. 2 ingcdiend door v. d. Burg, van Montfoort en 16 anderen,
afd. Den Haag, wordt aangcnomcn. Dcze luidt aldus:
"De A. L. V. , gclet op de bcsluitcn van de A. L. V. 'sin Helmond
1967 en Lcidcn 1968 ten aanzien van het vcrlenen van medewerking
aan de vorming van een kabinet, van oordcel dat het opstellen van
een aanvaardbaar minimumprogramma ccn moeilijke en tijdrovende bezigheid is, waaraan zoveel mogelijk leden en aanhangers
van de partij hun krachten moeten geven,
nodigt het Hoofdbestuur uit op korte termijn stappen te ondernemen om het overleg in zo breed mogelijkc kring op gang te brengen en om maatregelen te treffen dat in het geval van een kabinetscrisis onmiddellijk een concept-minimumprogramma aan de
leden kan worden voorgelegd.
Motie 5 wordt verworpen

Besluitenlijst van de algemene
ledenvergadering, gehouden te
Amsterdam op 13 dec 1969
1. 1n de notulencommissie worden benoemd mevr. de Ner(le en de heren
Koreman en Hoogenboezem.
2. 1n de stemcommissie worden benoemd de heren van Dam en Boers.
3. De besluitenlijst van de Algemene Ledenvergadering te Leiden zoals
afgedrukt in de Democraat 3e jaargang no. 2 en die van de Algemene
Ledenvergadering te Den Haag in dezelfde Democraat afgedrukt, worden goedgekeurd.
4. Verslag geschillencommissie: er waren geen geschillen.
5. Verslag rapportagecommissie: bij stemming wordt besloten dat deze
commissie niet opnieuw de problemen rond beleid van Hoofdbestuur
c. q. Dagelijks Bestuur inzake het secretariaat zal behandelen.
6. Verslag Commissie '70 wordt goedgekeurd.
7. De volgende motie wordt aangenomen, ingediend door D. Bark en
C. van der Kaaden-Boogert.
"De A. L. V. van D'66 in vergadering bijeen op 13 december 1969
te Amsterdam, overwegende: 1. dat van artikel 28-1 van het huishoudelijk reglement luidende
"het hoofdbestuur wordt gekozen voor een periode van twee
jaar" terwille van de zo gewenste continurteit in het hoofdbestuur aileen bij hoge uitzondering behoort te worden afgeweken;
2. dat het hoofdbestuur ingevolge het besluit van de algemene
ledenvergadering te Helmond een politieke taak heeft;
3. dat in de komende twee jaar een drietal verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen zullen plaats vinden, zodat deze
poli tieke taak een extra accent zal krijgen;
4. dat het hoofdbestuur ongeacht de vastgestelde procedure direkt
of indirekt een belangrijke rol zal moeten spelen bij het zoeken
van geschikte kandidaten voor de tweede kamer en het opstellen van het advies over de volgorde van de kandida tenlij st;
gezien de omstandigheden dat, na de leden van de tweede kamer
fractie, vanwege hun functie vrijwel aileen de !eden van het hoofdbestuur geacht kunnen worden bij de leden van D'66 algemeen bij
name bekend te zijn;
acht het ongewenst dat hoofdbestuursleden, die anders dan door
herverkiezing, gekozen worden voor een periode waarbinnen periodieke twee kamer verkiezingen plaats vinden bij die tweede kamer
verkiezingen kandidaa t zullen zijn
en
nodigt alle kandidaten voor het hoofdbestuur uit zich v66r de verkiezing van het hoofdbestuur ten overstaan van de algemene ledenvergadering uit te spreken over hun opvattingen ten aanzien van
het zich kandidaa t stellen voor de tweede kamer door hoofdbestuursleden die nog niet hun zittingsperiode van twee jaar hebben
volbracht, alsmede - voorzover het de eerstvolgende tweede
kamer verkiezingen betreft- over hun voornemens ter zake."
8. Moties van politieke aard, zoals afgedrukt in Democraat 3e jaargang
no. 2, p.12.
Moties 1, 3 en 4 worden ingetrokken en vervangen door de motie ingediend door W. Bohle, J. Kras en J. Borst:
"De A. L. V. van D 166 bijeen op 13 december •tw te Amsterdam
van mening:
dat terwille van de duidelijkheid ten opzichte van de kiezer en de
overige politieke partijen,
en teneinde voorbereid te zijn op de mogelijkheid van vervroegde
verkiezingen,
in het voorjaar 1970 het standpunt van D'66 ten aanzien van minimumvoorwaarden voor regeringsdeelname op een niet mis te verstane wijze komt vast te staan;

Motie 6, ingediend door van Montfoort en 20 anderen afd. Den Haag,
wordt enigszins gewijzigd aanvaard. Deze'luidt nu:
"De A. L. V. bijeen op 13 december 1969 te Amsterdam gelet op
de besluiten van de A. L. V. te Leiden 1968 ten aanzien van het
verlenen van medewerking aan de vorming van een kabinet,
gezien de staatsrechtelijke opvatting van D'66 welke naast directe
invloed van de burgers op de regeringsvorming wederzijdse onafhankelijkheid van regering en parlement verlangt;
overwegende, dat de praktijk van de kabinetsformaties in de
laatste jaren niet verenigbaar is met het vereiste v~n wederzijdse
onafhankelijkheid tussen regering en parlement;
nodigt het Hoofdbestuur uit te onderzoeken welke vorm een kabinetsformatie, binnen de grenzen van het huidige staatsrechtelijke
bestcl, dient te hebben, teneinde zo nodig te voldoen aan de eerdervermelde cis van onafhankelijkheid, dat D'66 tot een dergeli]ke
kabinetsformatie zijn medewerking zal kunnen verlenen;
draagt het Hoofdbestuur op er naar te streven de resulfatcn van
dit onderzoek uiterlijk op het volgende congres aan de leden voor
te leggen, en gaat over tot de orde van de vergadering."
Motie 7 wordt ingetrokken
Motie 8 wordt verworpen
Motie 9 ingediend door voorzitters van werkgroepen, wordt aangevuld
met punt 4 en luidt aldus:
De A. L. V. van D'66 op 13 december 1969 te Amsterdam bijeen,
van mening
- dat in de loop van het jaar 1970 een concreet beleidsplan tot
stand behoort te komen, waarin in integraal verband de doeleinden
en prioriteiten worden gepresenteerd, waarop D 166 haar beleid
zal richten
- dat hiertoe een doelgerichte coordinatie van de werkzaamheden
van de poltieke werkgroepen tot stand dient te komen;
draagt het Hoofdbestuur op
1) te bevorderen dat de werkzaamheden van de werkgroepen met
voorrang worden gericht op verwezenlijking van deze centrale
doelstclling;
2) een centrale werkgroep op te richten, welke onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur belast wordt met de taak alle
coordinerende en inspirerende activitcltcn te ontplooien welke
voor de tot standkoming van genoemd beleidsplan noodzakelijk
zijn;
3) een efficiente procedure te ontwikkelen, volgens welke het tot
stand gekomen ontwerp op democratische wijze binnen alle geledingen van de partij wordt behandeld, alvorens het zal worden voorgelegd aan een algemene ledenvergadering in 1970.
4) in deze procedure te voorzien in een v66r mel 1970 te houden
algemene ledenvergadering over de uitgangspunten van dit concrete beleidsplan.
Deze motie wordt aangenomen met dien verstande dat het Hoofdbestuur
zich achter deze motie stclt onder voorwaarde dat punt 4) geiiltcrpreteerd zal worden als het geven van een tussenbalans.
9. Het jaarverslag van de Secretaris wordt gocdgekeurd.
10. Verkiezing Dagelijks Bestuur. De heren Jongedijk en Dijsselbloem
behoeven niet in het Hoofdbestuur herkozen te worden, moeten alleen
in het Dagelijks Bestuur gekozen worden, hetgeen gebeurt. De heren
Beekmans en Nagtegaal treden periodiek af, moeten derhalve eerst
herkozen worden en vervolgens in het Dagelijks Bestuur gekozen worden. Dit gebeurt in (l(ln keer.
11. 1n de geschillencommissie worden gekozen: mevrouw van Lookeren
Campagne, de heren van der Ven, Josephus Jitta en Lorier.
1n de rapportagecommissie worden gekozen de heren Boeren en mevr.
Smal-Klitsie.
1n de programmacommissie zullen voor evcntuele vacatures de gestelde candida ten in de onderstaande volgorde in aanmerking komen: de
heren Schwarz, Brand en Pappenheim.
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12. Programmavoorstel inzake hoofdstuk 11, Verkeer en Vervoer.

NIEUW HOOFDBESTUUR

Amendement IV g 13 in de vorm van een nieuw punt (11. 24) luidende:
"Op door zee- en binnenschepen drnk bevaren wateren dient op knelpunten een beperkte verkeersregeling voor de scheepvaart te worden
ingesteld. 11
Dit amendement wordt aanvaard.

Sinds de hoofdbestuursverkiezingen, gehouden op het congres van 13
december j.l., is de samenstelling van het h 0ofdbestuur als volgt:

Amendement, voorstel werkgroep, toevoeging van punt d) aan art.
11.14, dat als volgt luidt:
"Tussen stads- en streekvervoerbedrijven moet- rekening houdend met de plaatselijke situatie - een nauwe vorm van samenwerking tot stand worden gebracht, met name op het gebied van
de strnctuur van het lijnennet en het tariefbeleid. "

voorzitter

J. A. P. M. Beekmans
Beatrixlaan 4, Melissant, 01877-698

vice-voorzitter

H. Jongedijk
Van Montfoortlaan 20, Wassenaar 01751-5970

Dit amendement wordt aangenomen.

sekretaris politiek

J. A. Nagtegaal
Leeuweriklaan 8, Rotterdam, 010-184670

sekretaris organisatie

F. C. M. van Leeuwen
Alkenoord 147, Capelle a/d IJssel,
overdag: 010-302415

penningmeester

H. H. A. Dijsselbloem
dr. H. A. Colijnstraat 22, Uithoorn 029754016

publiciteit

L. Timp
Torenlaan 7, Blaricum

coordinatie werkgroepen

J. H. Moerkerk
Hartenstraat 32, Amsterdam, 020-226098

coordinatie beleidsplan

H. van Beekhuizen
Herengracht 314, Amsterdam, 020-230726

coordinatie Staten- en
raadsfracties

P. Fetter
Boulevard 143, Katwijk aan Zee, 017183375

Behandeling landelijk deel provinciaal programma.
13. Motie van regionaal congres van 22.11. 69 wordt ingetrokken.
14. Motie van de afd. Apeldoorn (Borst, Onnes) inzake art. 130 van het

huishoudelijk reglement betr. de verplichting van de kandidaten voor
de provinciale staten om zich in alle afdelingen van hun provincie voor
te komen stellen, wordt aangenomen.
15. Titel "Inleiding vanwege Hoofdbestuur tot het provinciaal programma"

dient veranderd te worden in "Algemene Inleiding bij het provinciaal
programma".
16. Voorstel tot inpassing van hoofdstuk 15 in hoofdstuk 1 van werkgroep
Staatsrecht (Boeren, Plate) wordt aangenomen, waarbij 1. 35 (publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) komt te vervallen.
17. Amendement 1 a 1(van den Burg) wordt aangenomen en dient ingepast

te worden in bovengenoemd voorstel.
18. Amendement 1a, 2, 3, 4, 5, 6L, 7 en 1b1 worden verworpen of inge-

trokken.
Amendement !b2 en 1b2' worden aangenomen.
Amendement 1b3 wordt aangehouden tot volgend congres
1b4 (betr. 15. 12) wordt aangevuld met:
d) gemeentesecretaris
e) secretaris Waterschap
f) lid of gecommitteerde van bovengemeentelijk
orgaan
1b5 verworpen
1b6 ingetrokken
1b7 verworpen
1b8 aangenomen (dus 15.14 wordt gewijzigd)
1b8 1 ingetrokken
1b9 aangenomen (dus 15. 15 vervalt)
1b10 verworpen
1b11 verworpen
Alternatief B van 15.21 aangenomen
Eventuele aanvulling van 15.21 verworpen
1c1 aangenomen
1c2 vervalt
1c3 ingetrokken
1c4 aangenomen
1c5 aangenomen, waarbij de laatste zin van 15.24 wordt
gehandhaafd.
1c6 aangenomen (15. 28 schrappen)
1c7 aangenomen (15. 211 schrappen)
1c8 aangenomen (15. 212 wordt ondergebracht bij hfst.
Volksgezondheid)
1c8'aangenomen (15.213, laatste zin schrappen)
1c9 aangenomen (nieuw artikel15. 213')
1c9 1verworpen
1c10 aangenomen
1c11 verworpen

Deze bestuurleden vormen het dagelijks bestuur.
Overige leden:
Regio's Friesland. Groningen mejuffrouw S. Hagenbeek
en Drenthe
Nyl1tnsdijk 119, Leeuwarden, 0150034152
regio' s Gelder land en
M. F. F. A. de Nert'\e tot Babberich
Overijssel
Camphuysen, Babberich, 08364-283

In 15.16 moet "haar" vervangen worden door ''hun".
De redactie der amendementen moet nog aan een onderzoek onderworpen worden.

regio Gelder land en
Overijssel

H. van Holten
Oosteinde 32a, Zevenaar, 08360-3673

regio Noord Holland

Ch. Mertens
Egelantiersstraat 2 II, Amsterdam
020-227351

regio Zuid Holland
+ coordinatie werkgroepen

mevrouw H. C. M. Smits van WaesbergheBakker
Reigerlaan 4, Leidschendam, 01761-4922

regio Utrecht

A. J. Meerburg
woonboot Askeladd, t/o Merwedekade 149,
Utrecht, 030-886597

regio Zeeland

P.C. Porrey
Paauwenburgweg 107, Vlissingen,
01184-6465

regio Noord Brabant

R. L. Blik
Katerstraat 6, Vessem, 04979-335

regio Noord Brabant

A. J. Kalthoff
Vrijheidstraat 21, Oosterhout, 01620-4521

regio Limburg

A. Palte
Pres. Kennedystraat 8, Amby bij Maastricht, 04400-22313

Commissie '70

F. A. Hijmans
Julianaplantsoen 146, Diemen, 020-920742

19. Het landelijk deel provinciaal programma wordt aangenomen.

20. De motie van Friesland (van Beilen e. a.) behelzende een voorstel om
gelden die door de partij besteed zouden worden voor het laten maken
van artikelen als bierviltjes enz. enz. voor de verkiezingscampagne
te schenken aan Biafra en tevens de andere partijen aan te sporen dit
ook te doen, wordt verworpen.

21. Wijzigingen en aanvulling Huishoudelijk Reglement.
Het voorstel om Hfst IX (Candidaatsstelling Tweede Kamer) uit te
stellen tot het volgend congres wordt aanvaard. Er wordt een nieuwe
commissie benoemd die dit zal bestuderen. Hierin hebben zitting:
mevr. van der Kaaden, de heren Nooteboom, de Goederen, de Vries
Robbt'\, Zeven en Schrauwen.

coordinatie werkgroepen

Toevoeging van art. 137 bis wordt aanvaard. (Dem. 3e jrg. no. 1 p. 5)
Toevoeging van een zin aan art. 138 wordt aanvaard.
(Dem. 3e jrg, no. 1 p. 5)
Amendement II a 1 betr. art. 23.3 wordt aanvaard
II d 17 II
112
II e 1
144
II f 1 wordt overgenomen door Hoofdbestuur en aangenomen
II f 2 wordt ingetrokken
II f 3 wordt overgenomen door Hoofdbestuur en aangenomen
I

mejuffrouw G. Swart
Faustdreef 481, Utrecht, 030-717926
Binnen het hoofdbestuur is een verdeling gemaakt tussen de HB leden die
zich met de werkgroepen gaan bezighouden.
Als algemeen co15rdinator binnen het dagelijks bestuur treedt J. H. Moerkerk op. Adres: Hartenstraat 32 Amsterdam. Tel. : 020-226098.
De andere hoofdbestuursleden die zich met de co15rdinatie van de werkgroepen gaan bezighouden zijn:
mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe-Bakker, Reigerlaan 4, Leidschendam, tel. : 01761-4922.
mej. G. Swart, Faustdreef 481, Utrecht, tel.: 030-717926.
Tevens zal de heer J. L. M. Elders, Vredeman de Vriesstraat 72 te Rotterdam zich over enige werkgroepen ontfermen. De heer Elders is geen lid
van het HB. Zijn telefoonnummer is: 010-201882.
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De volgende werkgroepen zijn toebedeeld aan:
Staatsrecht
Justitie
Landbouw
Buitenland
Defensie
Sociaal/Economische Groep
Planning
Technologie
Bevolkingspolitiek
Verkeer en Vervoer
Cultuur; Recreatie, Maatsch. Werk.
Onderwijs en Wetenschappen
Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting
Volksgezondheid
Gezondheidsbescherming
Jeugdbeleid
Bestuurlijke Herindeling
Coordinatie Gemeentepolitiek

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Elders
Elders
Elders
Moerkerk
Moerkerk
Moerkerk
Moerkerk
Moerkerk
Schwarz (tot 4 april '70)
Mevr. Smits v. W.
Mej. Swart
Mej. Swart
Moerkerk
Mevr. Smits v. W.
Mej. Swart
Mej. Swart
Mevr. Smits v. W.
Mej. Swart
Moerkerk

De heer H. van Beekhuizen gaat zich met het samenstellen van het Beleidsplan (motie 9 A. dam congres) bezighouden.
De hoofdbestuurscoordinatoren, voorzover zij nieuw gekozen zijn, zullen
zo spoedig mogelijk kontakt opnemen met hun werkgroepen.
Voor de algemene coordinatie, wordt verzocht de heer J. H. Moerkerk zo
spoedig mogelijk te berichten welke onderwerpen momenteel door een
werkgroep worden bestudeerd. Tevens gaarne informatie van afdelingsbesturen of er plaatselijk werkgroepen zijn die zich met landelijke problemen bezighouden.
Bij de hoofdbestuursverkiezingen, door de computer gecontroleerd en herekend, kwamen de volgende eerste voorkeuren naar voren:
Van Leeuwen 62, Van Beekhuizen 61, Moerkerk 51, Kalthoff 36, Timp 34,
Mertens 31, Van Holten 29, Hagenbeek 24, Palte 21, Meerburg 20, Hijmans 19, Porrey 19, Swart 13.

REGIO-INDELING
Verdeling HB- Regiowerk in Overijssel, Gelderland,
't Gooi, de IJsselmeerpolders, Drente en Groningen
Op de hoofdbestuursvergadering van 3 januari jl. werd besloten het h. b.
regiowerk in genoemde gebieden als volgt te verdelen:

Gebied Deventer, Olst, Wijhe,
Raal te, Hoi ten, Oostelijk
Flevoland

F. de Ner~e. "Camphuysen",
Babberich, tel. 08364-283 (HB lid)

2.

Twente

C. R. Cornelisse, W. Kalfstraat 39,
Enschede, tel. 05420-14856

3.

Zwolle en omgeving, N. W. Overijssel, Noord Oost Polder

nog niet in voorzien

4.

Hoevelaken, Vianen, Nederbetuwe (Culemborg), Tielerwaard (Tiel), prov. Utrecht

A. J. Meerburg, woonboot "Askeladd'
t. o. Merwedekade 149, Utrecht,
tel. 030-886597 (HB)

5.

't Gooi

G. Stappershoef, Laan '40-'45 nr. 67
Hilversum, tel. 02150-55202

6.

Gelderland, behalve Nederbetuwe en Tielerwaard (zie 4)

H. v. Holten (HB lid), Oosteinde
32A, Zevenaar, tel. 08360-3673
met assistentie van J. M.A. Franse,
Platenmakerstraat 67, Elst (OB),
tel. 08819-2053

7.

Drente

C. T. B. Hoogenbosch, 't Heidehoes,
Pieter Bergweg 35, Westerbork,
tel. 05933-1461

8.

Groningen

R. Bloemhof, Hoofdweg 102,
Bellingwolde, tel. 05973-553

1.

Met het oog op de uitgestrektheid van het gebied en het feit dat niet iedere
regio rechtstreeks vertegenwoordigd is in het H. B. werd een aantal !eden
verzocht een deel van het regiowerk op zich te nemen. Met bovengenoemd
resultaat.
De namen en adressen van de andere h. b. -!eden met een regiotaak vindt
U in deze "Democraat".

TELEGRAM
VOOR MINISTER-PRESIDENT DE JONG
Het dagelijks bestuur van D'66 heeft zondag 11 januari 1970 het volgende
telegram gestuurd naar minister-president P. J. S. de Jong:
"Het dagelijks bestuur van D'66 dringt er bij de Nederlandse regering
met klem op aan met spoed te bewerkstelligen dat V. N. waarnemers naa1
het oorlogsterrein in Nigeria worden gezonden. De catastrofale situatie
in Biafra maakt dit noodzakelijk. D'66 wijst op de mogelijkheid een recht
streeks appel op de regering in Lagos te doen om te voorkomen dat de be
volking van Biafra nog verder het slachtoffer wordt van repressailles Vall
Nigeriaanse zijde. Om voedseltransporten mogelijk te maken, dienen de
aanvoerwegen naar Biafra door de Nigeriaanse regering optimaal te wor·
den gegarandeerd. De Nederlandse regering dient hiervoor alle diplomatieke kanalen te gebruiken. Zonodig kunnen minister-president De Jong
en minister Luns persoonlijk een beroep op het staatshoofd van Nigeria
generaal Gowon gaan doen".

lnternationale contacten
Er is (nog) geen "Democratische Internationale" van D'66-achtige partijen. De hoofdreden hiervan zal wel gelegen zijn in het ontbreken van
D'66-evenknieen in het buitenland. Eigenlijk wel jammer, want in de
meeste (W) europese landen is de democratie rninstens even onaangepast als hier en de maatschappij dikwijls nog meer gesloten. Denkt eens
aan Italiii, de situatie is daar acuut gevaar lijk.
In veellanden vraagt de situatie om een politieke vernieuwing. We
moesten in het buitenland dus maar eens wat D'66-partijen (helpen) oprichten ..•••.
Dat zit er natuurlijk niet direkt in. Met ons kleine ledental kunnen we
nauwelijks de eigen zaken enigzins behoorlijk behartigen.
Toch moet D'66 de mogelijkheden van internationale contacten niet uit
het oog verliezen. Dat is ook niet gebeurd. Bij tijd en wijle is er wel
een of ander, meestal informatief contact geweest met personen of
groepen waarvan verondersteld werd dat zij ongeveer dezelfde ideeen
als D'66 zouden hebben.
In die zin zijn b. v. te noemen: Technique et Democratie (Fr.)
Serven Schreiber (Fr.), Dahrendorf (D).
Vee! vastigheid is er tot dusverre niet uitgekomen. Met gevestigde
partijen elders werden geen contacten gezocht, meestal zijn zij debet
aan de politieke malaise aldaar.
Verder is er in het voorjaar van 1969 een werkgroepje gevormd met het
oog op internationale relaties (contactman: H. Jongedijk, lid H. B.).
Tot nu toe is een keer of drie vergaderd. De meer specifieke bedoeling
van dit werkgroepje is: de voorlichting over D'66 in het buitenland waar
mogelijk te realiseren (b. v. via de pers), informatie te geven aan min
of meer verwante groepen en mensen; op basis daarvan zijn mogelijk
wat stabiele relaties op te bouwen.
Voor dit werk zijn o. m. nodig vertalingen van "D'66-literatuur", zoals
het Appel, de inleidingen tot de Leidse resoluties en het provinciaal
program. Verscheidene mensen zijn hierbij behulpzaam. Omdat er regel
matig vertaalwerk gedaan zal moeten worden, zijn vertalers steeds van
harte welkom. (Fr. D. E.).
Intussen werd door een "Europese Politi eke Actiegroep" (opgericht door
individuele !eden van socialistische en andere progressieve partijen en
groeperingen") gevraagd of D'66 wil deelnemen aan o. m de oprichting
van een "Progressieve Europese Partij" (PEP).
Het standpunt van H. B. en fractie is dat allereerst een specifieke D'66aanpak moet worden geprobeerd, d. w. z. bundeling van jonge onafhankelijke groeperingen die politieke vernieuwing wensen. Mocht dit niet lukken dan kan toetreding tot de PEP alsnog worden bezien. Van belang zal
dan zijn of de PEP een bijdrage tot vernieuwing !evert en de dogmatiek
verre weet te houden.
Tenslotte:
De Liberal-Demokratische Partei Deutschland (DDR) heeft tot D'66 een
uitnodiging gericht voor een studiereis naar de DDR (plm. 30 januari).
Gezien de mogelijkheid en wenselijkheid van een Europese veiligheidsconferentie is meer kennis over de DDR in Nederland gewenst. Het H. B.
heeft besloten deze uitnodiging aan te nemen en daartoe een delegatie te
vormen. Uitdrukkelijk is bij de aanvaarding van de uitnodiging door het
H. B. gesteld dat uit ons bezoek geen sympathie voor het regime mag
worden afgeleid. Het uitsluitende doe! van het bezoek is orientatie en
"fact fiding".

Verzoek aan alle afdelingsbesturen: Informeer Uw regiocontactmensen over
belangrijke ontwikkelingen in Uw afdeling en geef hun afschriften van notulen
van afdelingsvergaderingen e. d.
Van 25 februari tot 1 maart houdt de Nederlandse Politieke
Jongeren Contact Raad een simulatie-oefening in samenwerking
met het Polemologisch Instituut in Groningen. De deelname, a
f 25,- per persoon, staat open voor 15-30 jaar. Opgave is
mogelijk via het landelijk secretariaat van D'66, Keizersgracht
576, Amsterdam.

BEKWAME VERTALERS GEZOCHT (F,D,E)
De komende jaren zal er regelmatig D'66-documentatie ver~
taald moeten worden met het oog op internationale contacten
en informatie.
S. v. p. opgaaf aan het secretariaat.
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FRACTIE NIEUWS
lmkamp/De Block/Economische Zaken
Bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken (25/11) sneed Imkamp
het probleem van de milieuhygiene aan. Motief: milieureiniging is een
conditio sine qua non voor de verdere industriele expansie van Nederland.
Volgens de klassieke definitie (produktie en distributie van schaarse
goederen) moet de economie zich primair richten op de produktie van
zuivere Iucht en zuiver water. Zonder deze goederen is de werkgelegenheid niets waard. De memotie van toelichting van de Block getuigt echter
van de verouderde economische denktrant: economische groei als absolute prioriteit. Milieuhygiene vertegenwoordigd echter wel degelijk een
zakelijk belang en is geen hobby van nostalgieken en dagdromers. Zo kan
de huidige bevolkingsexpulsie in Rijnmond aileen worden opgevangen door
een drastische verbetering van het woon- en leefmilieu. Hoogvliet, Pernis, Overschie en Vlaardingen hebben ghetto's die onze welvaartsstaat
eigenlijk niet kan velen. Een planologische blunder die ernstig kapitaalverlies oplevert. Door de verschillende voorwaarden op het stuk van
milieuhygiene in de ons omringende landen ontstaan kostprijsvervalsingen
bij de vestiging van industriele bedrijven. Imkamp noemde een reeks
voorbeelden ter illustratie van de verouderde opvatting bij Economische
Zaken en bepleit een zeer hoge prioriteit voor de milieuhygiene. Engere
economische grootheden moeten hierin worden ingepast. Hij komt tot
negen beleidslijnen:
1.- Aanstelling van twee ecologen bij het ministerie van Economische
Zaken om "binnen het ministerie een zaadje aan multidisciplinair
denken in te planten".
2.- In de komende decennia een gecoordineerd nationaal industriebeleid
waarbij de overheid bewust prioriteit verleent aan die bedrijfstakken
die het meest kunnen bijdragen aan zowel de economische welvaart
als het lichamelijk en geestelijk welzijn van de bevolking. De overheid zal vooral die bedrijfstakken moeten stimuleren die enerzijds
weinig bijdragen aan lucht- en waterverontreiniging en anderzijds
steeds beter geschoolde arbeidskrachten een bevredigende werkkring
kunnen bieden, zoals elektronische bedrijven en industrieen van "fine
chemicals". Bij het opstellen van plannen voor industriegebieden
moet van tevoren rekening worden gehouden met de eisen gesteld
door moderne inzichten in de ruimtelijke ordening en verwante wetenschappen. Bovendien: inspraakprocedures voor de bevolking. Staatssecretaris Kruisinga - door Imkamp verschillende malen met instemming aangehaald - heeft eerder in de Eerste Kamer al gezegd dat in
de toekomst wel zal blijken dat o. m. gezondheidszorg en - bescherming
een veel grotere betekenis zullen moeten krijgen bij de hele economische planning.
3.- Ter realisatie van bovengenoemde desiderata is de oprichting nodig
van een Raad voor Milieuhygiene en Industrialisatie, bestaande uit
vertegenwoordigers van industrie, deskundigen op het gebied van
milieuhygiene (ook werknemers en vakbonden), ruimtelijke ordening,
volksgezondheid en andere zaken en ook huisvrouwen. Naast overheidsambtenaren een groot aantal onafhankelijke deskundigen. Werking
van de Raad volgens het stramien zoals door Visser voorgesteld voor
de Raad voor de Kunst. Adviezen rechtstreeks aan het kabinet en te
bespreken in de kamer bij de besluitvorming. Optimale inspraak van
de bevolking die in elke fase de deskundigen op democratische wijze
moet kunnen horen. Openheid van rapporten dient verzekerd te zijn.
4.- Subsidie aan industrieen die van kolen of olie willen overschakelen op
aardgas.
5.- Minister van E. Z. moet binnen afzienbare tijd met een voorstel komen
dat de electrische krachtcentrales (de grote 802-vervuilers) binnen
vijf a zes jaar helemaal zullen zijn overgestapt op aardgas. Over dit
onderwerp diende Imkamp een motie in die is aangehouden tot de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Volksgezondheid.
6.- Bij de bespreking met de Rijnoverstaten over de vervuiling van de
Rijn en met name over de kalivervuiling zal de regering moeten overwegen of bepaalde concessies- b. v. op het stuk van de EEG-landbouwfinanciering - niet afhankelijk moeten worden gesteld van de
mate waarin de Rijnoeverstaten hun medewerking zullen geven bij de
oplossing van deze voor Nederland vitale problemen.
7.- De regering zal op zeer korte termijn een gesprek moeten beginnen
met de ons omringende landen om te komen tot een gelijk kostenpeil
bij de berekening van de uitgaven voor milieureiniging bij de vestiging
van industrieen. Het binnensluipen van kostenvervalsende elementen
moet worden voorkomen.
8.- Bij het onderzoek naar de milieuverontreiniging door chemische bedrijven, dat verricht gaat worden door het Centraal Instituut voor
Industrievestiging, moeten groeperingen van buiten. de industriele
wereld worden ingezet. Zo niet - dan gaat de minister bij de duivel
te biecht.
9.- Opdracht aan het CBS en het Centraal Planbureau voor een studie inzake een berekeningswijze van het nationaal inkomen waarbij rekening
wordt gehouden met sociale kosteninvesteringen ter bestrijding van
de negatieve effecten van de industriele welvaart worden ten onrechte
nog geboekt als stijging van het nationaal inkomen.
Imkamp vatte de voornaamste punten van zijn betoog in een motie samen
die hij op verzoek aanhield tot de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken
en Volksgezondheid.

Nypels/Schut/ Huurdebat
Bij het huurdebat (op 2/12) heeft Nypels uiteengezet hoe D'66 denkt over
de betekenis van de Jaarlijkse huurverhogingen. Bij de algemene be-
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schouwingen heeft de fractie gepleit voor opvoering van het bouwprogramma in drie jaarlijkse etappes van elk 5000 woningen. Deze opvoering - waar ook vorig jaar al voor werd gepleit - kan alleen worden
bereikt als naast het subsidiebedrag ook de huren worden verhoogd. Huurverhoging leidt rechtstreeks tot een verbetering van het onderhoud maar
daarnaast (indirect) tot afbraak van subsidies. Voorbeeld: door het opschuiven van de huurverhoging van 1 januari 1970 tot 1 juli 1970 verspeelt
de overheid 25 miljoen gulden, een bedrag dat ruimschoots genoeg is
voor de bouw van 5000 woningen.
Hoewel deskundigen het eens zijn over de samenhang tussen huren, subsidies en woningbouwprogramma blijkt D'66 als enige dit standpunt in de
politiek uit te brengen. De PvdA pleit alleen voor meer woningen en
zwijgt over de daarmee samenhangende noodzaak om de huren te verhogen. De VVD houdt een tegengesteld betoog.
Konsekwentie van de opvatting van D'66 is dat de huurpolitiek een eigen
prioriteit heeft en niet ondergeschikt moet zijn - zoals in concreto gebeurt- aan de conjunctuurpolitiek. Nypels: de huurpolitiek wordt niet alleen ondergeschikt gemaakt aan de conjunctuurpolitiek, maar zelfs vooraf
ondergeschikt gemaakt: het opschuiven van de huurverhoging is onderdeel
van de inflatiebestrijding.
Het verwijt dat D'66 met deze opvatting een a-sociaal huurbeleid voorstaat gaat niet op omdat D'66 tussen huurbeleid en inkomenspolitiek een
nauw verband wil leggen (wat de VVD niet wil). De huurverhogingen behoren te worden ingebouwd in de loonpolitiek; als complement moet
bovendien worden overgegaan tot individuele huursubsidies.
Als bezwaren tegen het door de regering voorgestelde uitstel van de huurverhoging 1970 somde Nypels op:
-- de discrepantie in huren tussen nieuwbouw en bestaande woningen
blijft bestaan of wordt vergroot; daardoor ongelijke huren bij gelijke
kwaliteit; de doorstroming stagneert; realisatie van het bouwprogramnu
komt in gevaar; neiging om de nieuwe woningen in kwaliteit uit te kleden teneinde het huurverschil af te zwakken;
-- door uitstel van de wettelijk gegarandeerde huurverhoging wordt het
vertrouwen van de beleggers geschokt; het wordt moeilijker om financieringsmiddelen voor de particuliere huurbouw aan te trekken, waardoor bouwprorrramma moeilijker gerealiseerd kan worden;
-- minder middelen voor onderhoudt;
-- de overheid ontvangt minder gelden, waardoor de afbraak van subsidies trager moet verlopen; daardoor minder geld voor subsidiering
nieuwbouw en voor reserveringen met het oog op stadssanering (een
stelselmatig onderschat probleem dat binnen weinige jaren acuut wordt)
Nypels verklaarde zich tenslotte akkoord met het voorgestelde uitstel aileen omdat de regering voor het eerst het principe aanvaardde dat het uitstel in volgende jaren moet worden gecompenseerd. De compensatie verminderde het gewicht van de hierboven genoemde bezwaren. De erkenning
van het principe vormde naar de mening van de fractie voldoende tegenwicht.
Herplaatsing wegens misstelling

Milieuhygiene/schriftelijke vragen
Het streven naar verbetering van de milieuhygiene neemt in de werkzaamheden van de fractie een centrale plaats in. Nypels heeft de afgelopen weken verschillende -nog niet beantwoorde- vragen gesteld over
actuele onderwerpen. Op 27 november samen met Van der Lek (PSP)
over de vestiging van Pechiney in het Sloegebied. Nypels bezwaar is
dat overheid en bedrijf wel een "convenant" inzake de vestigingsvoorwaarden hebben gesloten maar dat de voorwaarden inzake de milieuhygiene geen deel uitmaken van het convenant. Hij wil dat deze voorwaarden onderdeel zijn van het convenant en dan ook openlijk bekend
zijn. Op 15/10 stelde Nypels vragen over het streekplan Noordzeekanaalgebied dat indertijd wei aan de toen te stellen eisen voldeed maar nu niet
meer klopt met de moderne inzichten. In dit gebied heeft de luchtverontreiniging verschillende malen de officiele TNO-norm overschreden.

De Goede/De Block/Tariefsverhogingen
Ievens- en pensioenverzekeringen
Op 27/11 overhandigde minister De Block (Economische Zaken) aan de
kamer een lijstje met prijsverlagingen krachtens de calculatiebeschikking van E. Z.
Citaat uit de Handelingen:
De Goede (D 166): Ik mag misschien wei een vraag over dit lijstje stellen,
Excellentie. Wij kennen de inhoud hiervan nog niet maar misschien kunt
U zeggen of daarin ook de prijzen van de levensverzekeringen en pensioenen voorkomen. U herinnert zich wellicht dat ik bij de algemene
politieke en financiele beschouwingen hierover een vraag heb gesteld en
dat ik hierop toen geen antwoord heb gekregen. Sommige deskundigen
zijn van mening dat door de continu hoge rentestand de prijzen van pensioenen en levensverzekeringen in de orde van grootte van 20 a 25 pet
omlaag zouden kunnen gaan. Ik heb bij die gelegenheid de vraag gesteld:
waar blijven de uitwerkingen van het prijsbeleid waar prijsdalingen mogelijk zijn?
De Block: Levensverzekeringen en pensioenen komen op het lijstje niet
voor; het gaat meer om de huishoudelijke zaken. Levensverzekeringen
en pensioenen vallen niet onder de prijsmaatregel omdat het geen goederen
en diensten zijn in de zin van de prijsmaatregelen.
De Goede: En dus kijkt U er niet naar?
De Block: lk heb geen mogelijkheid er naar te kijken.
De Goede: U kunt toch op zijn minst in overleg treden met de levensverzekeringsmaatschappijen om te zien of U hen kunt bewegen tot het doorgeven van prijsdalingen waar dit mogelijk is. Ik heb altijd begrepen dat
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dit een heel belangrijk element was in uw prijspolitiek.
De Block: Als u ziet hoe op het ogenblik al de concurrcntie is bij de levensverzekeringsmaatschappijen; als u ziet welke geweldige verlagingen er
komen; als u ziet ....•.
De Goede: Welke geweldige verlagingen, Excellentie? Volgens het oordeel
van deskundigen - daar ga ik op af - zijn cr geen grotere verlagingen geweest dan in de orde van grootte van 6 pet.
De Block: 1k heb andere informatics gelezen. Er zijn ook nog onderlinge
verzekeringsmaatschappijen die niet op winstbejag uit zijn. Als men hiermede rekening houdt komt men tot de conclusie dat er zoveel meespelende factoren zijn dat het voor mij geen nut he eft - al kon ik het; ik kan het
niet doen - met hen te praten. De concurrentie is daar enorm.
Mevrouw Brautigam: Excellentie, u zegt dat de verzckeringen niet vallen
onder de diensten in de zin van de Prijzenwet. Bedoelt u hiermee uitsluitend
de levensverzekeringen. Er zijn toch heel veel verzekeringen die wel onder de Prijzenwet vallen? 1k heb tenminste een aantal brieven op dit gebied naar het departement doorgestuurd en men is er wei achteraangegaan.
De Block: Ziekteverzekeringen en schadeverzekcringen vallen er wei onder. De Goede: En waarom de levensverzekeringen dan niet?
De Block: Dat is de wet.
De Goede: 1k zou het logisch vinden. Als de ziektekostenverzekering er
wei onder valt - en terecht - zie ik niet in, waarom u een verzekering
voor het levensonderhoud voor de oude dag er niet onder laat vallen. 1k
wil graag van u horen waarom dit niet zo is.
Scholten (CHU). Het is toch niet de vraag of de minister die daaronder
laat vallen, maar of de wet die daaronder begrijpt? Op die vraag weet ik
op dit moment ook geen antwoord. U mag het echter niet zo formulcren
mijnheer De Goede alsof de minister dat zomaar wel of niet kan doen.
De Goede: De oplossing van de heer Scholten is erg aantrekkelijk voor de
minister, maar de vraag blijft gewoon relevant waarom de minister geen
actie voert om ook daar prijsdalingen te bewerkstelligen.
De Block: Omdat ik daar de wettelijke bevoegdheden niet voor heb omdat
ik weet dat er een zeer grote concurrentie is in deze sector en omdat ik
weet dat er onderlinge verzekeringen zijn die geen winsten willen maken,
althans deze aan de directe verzekerden ten goede willen Iaten komen.
Mevrouw Brautigam: Excellentie, zou u het toch nog eens Willen nakijken
want ik ben er echt niet zeker van. U zegt zo plompverloren dat het er
niet onder valt, maar ik twijfel daar eerlijk gezegd aan.
Nelissen (KVP) : 1k twijfel niet, mevrouw de voorzitter. Naar mijn mening
vallen die verzekeringen er namelijk niet onder (........ )
einde citaat.
Later in het de bat produceert Mevrouw Brautigam de wettekst waaruit
duidelijk blijkt dat levensverzekeringen en pensioenen wel onder de werking
van de Prijzenwet vallen. In tweede termijn slikt De Block zijn hele betoog in en belooft in overleg te treden met de maatschappijen. Hij weigert
echter een termijn te noemen. De Goede dient vervolgens een motie in
waarin hij de regering verzoekt:
a) aan de levensverzekeringmaatschappijen en pensioenverzekeraars een
termijn te stellen waarbinnen zij conclusies omtrent mogelijke prijsdalingen formuleren;
b) de conclusies als 'mder a) bedoeld te toetsen aan het door de regering;
voorgestane prijsbeleid met name wat betreft het doorgeven van mogelijke prijsdalingen aan de consument;
c) de kamer in te lichten - uiterlijk in het voorjaar van 1970 - omtrent de
uitkomsten van het onder a) en b) bedoelde .
De motie wordt verworpen.

Goudsmit/Beernink/Binnenlandse Zaken
De burger, aldus Anneke Goudsmit bij de behandeling van de begroting
binnenlandse zaken (17 /12/69), heeft het recht te weten welke gegevens
de overheid over hem verzamelt, Hij moet weten wie toegang hebbenl
tot de over hem verzamelde gegevens en er moet een rechtsgang komen
die hem de mogelijkheid biedt de juistheid van de gegevens aan te tasten.
Mej. Goudsmit toonde zich tevreden over de afschaffing van de lijst met
voor ambtenaren verboden verenigingen. Intussen blijft de overheid het
recht. houden ambtenaren te ontslaan zonder feitelijke redenen te noemen.
Namelijk: indien naar het oordeel van het gezag uit de gedraging van de
ambtenaar van een zodanige gezindheid blijkt dat geen voldoende waarborg aanwezig is dat hij zijn plicht als ambtenaar onder alle omstandigheden "getrouwelijk" zal volbrengen (art. 97b, lid 1 Algemeen Rijksambtenaren Reglement). Met dit artikel kan het bevoegde gezag nog heel
wat uitrichten. Mej. Goudsmit bepleitte dan ook afschaffing. Minister
Beernink kwam haar een heel eind tegemoet, zo bleek later. Hij deelde
mee dat de woorden "naar het oordeel van het gezag" uit het artikel zullen worden geschrapt. Daardoor zal voor de Centrale Raad van Beroep
een veel ruimere toetsingsgrond ontstaan. De Raad heeft zich niet Ianger
aileen te richten naar het oordeel van het gezag maar mag het ontslag
toetsen aan geobjectiveerde normen zoals de redelijkheid (een grond die
ook voorkomt in de wet Beroep Administratieve Beschikkingen).
Verder vroeg Mej. Goudsmit publikatie van nevenfuncties van nieuwbenoemde !eden van de Raad van State - en ook dat werd door minister
Beernink beloofd.

Visser /Kiompe/Cultuur
Bij de begrotingsbehandeling c. r. m. (9/12, 10/12, 11/12) wees Visser
op het vraagstuk van de experimentele kunstuitingen die te weinig subsidie ontvangen en bij de verschillende afdelingen van de Raad voor de
Kunst tussen wal en schip vallen. En dat terwijl iedereen zo roept over
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het belang van de experimentele kunstvormen. Voorbeelden: de Stichting
Mickery Workshop, Theater Terzijde, Dansgroep van Pauline Groot, het
Internationaal Folkloristisch Danstheater. Ook de Stichting Eigentijdse
Dans hoort in dit rijtje thuis al heeft minister Klompe inmiddels (kennelijk als verlate reactie op de schriftelijke vragen die Visser over dit
onderwerp stelde) besloten deze stichting te subsidieren overeenkomstig
het door de stichting opgestelde meerjarenplan. De waardering voor het
werk van dcze stichting is algemeen. Waarom stelde de minister dan aanvankelijk voor deze stichting te subsidi1!ren door inpassing in het Nationaal
Ballet? Organisatorisch en artistiek bleken be ide instellingen niet te combineren. De inpassing is dan oak op een fiasco uitgelopen -- maar dat
kon iedereen van te voren zien aankomen.
In haar mcmorie van toelichting aldus Visser wijst de minister er op dat
een mocilijkhcid bij het financieel mogelijk maken van vernieuwingen in
de kunst in de praktijk nag a! eens blijkt te liggcn in het vervolg er op.
"Als vernieuwingen waardevolle resultaten hebben opgeleverd ontstaat
soms het gevaar dat nieuwe groeperingen opkomen die zich door institutionalisering uiteindelijk tegen hun oorsprong kunnen keren". Visser
keerde zich tegen deze benadering van de miniHter: blijkbaar bedoelt de
minister dat zij een experiment wei wil stimuleren en subsidieren maar
dat het niet uit de hand moet !open en werkelijk serieus moet worden.
" .... het moet niet serieus worden, het moet niet doorzetten want dan
blijf ik aan het subsidieren en daar heb ik geen geld meer voor en bovendien is het dan oak geen experiment meer, gclukkig maar, komt dat even
goed uit, want dan hoef ik het oak niet meer to subsidieren. Ik chargeer
nu iets, maar ik dacht die teneur terug te vinden". Zo vatte Visser de
houding van de minister samen.
Een faire kans voor vernieuwde bewegingen in de kunst betekent niet dat
instcllingen als het Concertgebouw Orkest en de Nederlandse Comedie nu
meteen maar zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Wel lijkt het redelijk
ook na te gaan of het traditioneel gesubsidieerde nog wel aan een behoefte
voldoet.
Visser herhaalde wat hij bij de bespreking van de nota Jeugdbeleid ook al
had gezegd: dat de minister geen juist begrip heeft van de waarde en de
betekenis van wetenschappelijk onderzoek als essentieel onderdeel bij de
beleidsvoorbereiding. Volgens de minister is het onderzoek voornamelijk
gericht op de beleidsrelevante punten. Maar, aldus Visser, het onderzoek moet juist uitmaken wat beleidsrelevant is. De minister keert dus
de zaken om.
Visser complimenteerde minister voor de redelijke dialoog die zij het
afgelopen roerige jaar met de kunstenaarswereld heeft gevoerd. ln het
TV-debat over het cultuurbeleid kwam de minister duidelijk als winnares
te voorschijn. Maar wei blijkt steeds meer dat de minister tach de nodige
duwtjes moet krijgen. Eigen initiatieven worden te weinig ontplooid.
Het vorig jaar wilde de minister geen wetswijziging inzake de Hand voor
de Kunst. Nu wel. Visser herinnert aan het voorontwerp dat 0'66 terzake heeft opgesteld. Dat is niet zomaar gebeurd: een snelle vernieuwing
van de huidige regeling is hard nodig. Visser zei dat de werkgroep van
D'66 die het voorontwerp opstelde het werkstuk nag zal verbeteren, zodat het zonodig als een initiatief kan worden ingediend. Macht het echter
volkomen duidelijk zijn dat de minister nog ruimschoots tijdens deze
kabinetsperiode met een voorstel tot wetswijziging zal komen dat redelijk
ligt in de door D'66 gewenste zin of amendeerbaar is dan is het indienen
van een initiatiefontwerp niet nodig.
Over 'sministers reactie op de P. C. Hooftprijs (Van 't Reve) was Visser
goed te spreken. Niet echter over de regionalc en educatieve tv. Het advies van de NOS is nog steeds niet binnen, hocwel het voor de zomer van
1969 zou verschijnen. De NOS is zo hopeloos vcrdeeld dat de minister
beter zelf een beslissing kan nemen want anders dreigt het zicht op een
regeling geheel verloren te gaan.
Omtrent de wijziging van de wet op de Raad voor de Kunst antwoordde
minister Klompe dat daarover zal worden geadviseerd door een werkgroep. Uit haar woorden bleek echter dat de werkgroep niet open zal zijn.
Daarom zei Visser in tweede termijn dat hij in mei 1970 een uitvoerige
nota wil hebben over de werkzaambeden van de adviesgroep, de richting
waarin zij werkt en de snelheid waarmee wordt gewerkt. Antwoorden op
die vragen zijn nodig voor de beslissing inzakc het al of niet indienen van
een initatiefontwerp door D'66. De kansen voor een dergelijk initiatief
leken Visser gezien de uitlatingen van Vrolijk (PvdA) en Engels (KVP)
niet bij voorbaat afwezig. Visser omschreef zijn wens in een motie die
onvoldoende werd gesteund (D'66, PvdA, PP!t, PSP en de CH-afgevaardig·
de Schuring stemden voor).

Nypels Beernink/ Ambtenarenstatus
Bij de begrotingsbehandeling binnenlandse zakcn (17 /12/1969) heeft Nypels
gepleit voor een ingrijpende verandering van de status van de ambtenaren.
De overheid dient in principe dezelfde rechten en plichten te krijgen als
de particuliere werkgever. De ambtenaar behoort in dat geval oak dezelfde rechten en plichten te krijgen als de werknemers bij de particuliere
bedrijven. De gedachten van een eenzijdige vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren door de overheid dient in deze visie natuurlijk te vervallen evenals de bijzondere rcchtspositie of status voor de
ambtenaren.
Volgens Nypels, die deze opvattingen presentccrde als deels nog voorlopige opvattingen binnen D'66, zou de afschaffing van aparte rechtspositie voor de ambtenaren de volgende konsekwenties kunnen hebben:
1.- De ambtenaren worden formeel onder de werkingssfeer gebracht van
alle sociale wetten die voor werknemers gelden (de sociale verzekeringswetten, de wetten op het gebied van de arbeidsbescherming,
misschien oak de minimumloonwet). Uitcraard is hiermee in strijd
het streven naar een aparte wettelijke rcgcling voor een ziektekosten·
voorziening voor ambtenaren. Maar hicrmee is oak in strijd de be-
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staande methode van premieheffing voor ambtenaren ten behoeve van
de AOW, evenals de bestaande inbouw van de AOW-uitkeringen in
het ambtenarenpensioen.

2.- De nieuwe wet op de ondernemingsraden zal in principe ook gelden
voor aile overheidsdiensten en - bedrijven. Dit houdt o. m. in dat in
de te vormen personeelsraden bij de overheid gekozen vertegenwoordigers van de ambtenaren zitting zullen nemen.
3.- Voor de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren worden collectieve
arbeidsovereenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zullen,
evenals in het particuliere bedrijfsleven, aileen tot stand kunnen
komen bij wilsovereenstemming tussen de contractpartijen, d. w. z.
tussen de overheid als werkgever en de personeelscentrales. Van
een eenzijdige vaststelling van de arbeidsvoorwaarden door de overheid is dan geen sprake meer.
4.- Het nieuwe ontslagrecht dat ingevoerd moet worden wanneer het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen wordt opgeheven zal ook
gelden voor de ambtenaren.
5.- In overeenstemming met het Europese Sociaal Handvest wordt het
stakingsrecht in principe toegekend aan de ambtenaren. Wanneer het
eventueel wezenlijk wordt geacht bepaalde categorieen van het stakingsrecht uit te zonderen dient dit te geschieden op grond van algemene criteria die gelden voor ambtenaren en niet-ambtenaren.
Nypels noemde het een duidelijke zaak dat de binnenkort door de regering
in te stellen commissie inzake de ambtelijke status aan a! deze ideeen
aandacht dient te besteden. De goede samenstelling van de commissie is
daarbij van grote betekenis. Met name moet de commissie deskundigen
!ellen op het gebied van arbeids- en bestuursrecht. Bovendien moet de
helft van de commissie bestaan uit niet-ambtelijke deskundigen. Minister
Beernink antwoordde bevredigend op deze vragen.

Verantwoording H oofdbestuur
i.v.m. gesprekken aan de basis
In de vorige verantwoording (Democraatnov/dec. 1969) van de periode
tot november 1969 werd melding gemaakt van twee brieven die de commis-

sie verstuurde. Een aan de afdelingen met voorstellen betrekking hebbend
op de gemeenteraadsverkiezingen, en een brief aan de politieke partijen
waarin gevraagd werd mee te werken om te komen tot een gezamenlijke
actie tot het meer politiek bewust maken van de Nederlandse burger. De
afgelopen drie maanden hebben in het teken gestaan van de uitvoering van
de in de brieven voorgestelde plannen. Op beide fronten zijn aanzienlijke
successen geboekt. De voorstellen aan de afdelingen zijn over het algemeen
goed ontvangen en in vee! plaa tsen wordt aan de realisering ervan gewerkt.
Een willekeurige greep: Breda, Hilversum, Driebergen, Katwijk en Maasland.
Op 8 december 1969 had Wassenaar de primeur om de in die gemeente afgeronde onderhandelingen in een persconferentie te Nieuwspoort wereldkundig te maken. De grote publiciteit en de positieve vermelding in de rede
van Van Mierlo maken het noodzakelijk de !eden min of meer uitvoerig
melding te maken van de daar gevolgde gedragslijn, te meer daar deze nu
in veel plaatsen navolging vindt.

Wassenaar
Een uitnodigingsbrief voor orienterende besprekingen werd verstuurd aan
alle partijen die in de gemeentepolitiek actief zijn. ,Van begin af werd gesteld dat PAK-formaties, lijstverbinding of gemeenschappelijke programma's door D 166 niet als basis voor samenwerking konden worden beschouwd.
Uitgangspunt moest zijn de ontploffing van de bestaande partijafdelingen
voor zover ze zich op het terrein van de gemeentepolitiek begeven. Deze
gedachte bleek aileen voor de P. v. d. A. in Wassenaar te accepteren. Om
aan niet-gebondenen en aan individuele !eden van andere partijen optimale
inspraak en beslissingsmogelijkheden te geven, werd besloten onder gelijktijdige liquidatie van de bestaande afdelingen een kiesvereniging "Open
App~l" op te richten waarbij ieder zich ongeacht zijn landelijke politieke
binding als lid kan aanmelden. De !eden van de deelnemende partijen die
automatisch lid werden van de kiesvereniging konden zich uiteraard als lid
van "Open Appill" Iaten schrappen maar wellid van D'66 blijven, hiervan
is door Mn lid gebruik gemaakt. Het geheel blijkt een groot succes, want
meer dan 60 niet partijgebondenen gaven zich als lid op, zodat ook het bestuur voor de helft uit niet gebondenen kan bestaan. Deze getallen zijn voor
Wassenaar onverwacht hoog. Ten aanzien van het programma zijn door D'66
wei de bekende minimumeisen gesteld en geaccepteerd. De kandidatenlijst
wordt opgesteld van Open Appill maar behoeft de goedkeuring van de deelnemende partijen. Daarbij is zwart op wit gesteld da t niet gelet zal worden
op de plaatsingsnummers van de eigen kandidaten maar slechts op de kwaliteit van de personen. Tevens is afgesproken dat zittende raadsleden geen
opvallende plaats mogen hebben of anderszins een rol van betekenis spelen
omdat anders aan de vernieuwingsgedachte geweld zou worden gedaan.
Op deze manier is aan de beide uitgangspunten van D'66: de ontploffingsg_edachte en de openheid volledig recht gedaan en de psychologische barri~re die het PAK oproept is bij deze opzet niet aanwezig.
Naast het Amsterdamse initiatief besproken in de vorige verantwoording,
verdient ook deze ontwikkeling de volle aandacht van de afdelingen. De
commissie-basisgesprekken kan bij realisering van een van de initiatieven
aile denkbare steun verlenen.

Gezamenlijke actie
Ook ten aanzien van het andere initiatief zijn flinke successen geboekt.
Aile grote partijen (voorlopig nog met uitzondering van de C. H. U.) hebben positief gereageerd op het idee een hoven de partijen staande "commis-
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sie gesprekken aan de basis" gezamenlijk op de been te helpen ter stimulering van de politieke belangstelling bij de burgers.
.
Om er elke politieke partijpropaganda aan te ontnemen, is besioten de uitwerking van het initiatief over te Iaten aan een onafhankelijke instantie, te
weten: "Het Nederlands Centrum voor democratische Burgerschapsvorming". In de loop van januari vinden zo de eerste orienterende besprekingen met de andere partijen plaats onder Ieiding van het Centrum.
Conclusies
Concluderend kan gesteld worden dat in de afgelopen periode de gesprekken aan de basis goed gestalte hebben gekregen, in veel afdelingen en ook
op andere plaa tsen gevoerd worden en in vee! gevallen met redelijk succes
Ongetwijfeld zal in de komende periode nog vee! energie gevraagd worden
ter verdieping en voltooiing van de nu in gang gezette gesprekken.
Daarnaast bezint de commissie basisgesprekken zich over de functie die
de gekozen gemeenteraadsleden van D'66 in de gesprekken aan de basis
kunnen hebben. Suggesties daarover worden gaarne ingewacht.
De commissie-basisgesprekken
E. H. Schuyer
voorzitter

Verklaring Hoofdbestuur
over rapport Liberaal Beraad
Op 19 december 1969 hood het Liberaal Beraad (bestaande uit de dagelijkse besturen van VVD, JOVD, Liberale Studentenverenigingen en het
bestuur van het LDC) aan de pers een antwoord op de vraag: "Welke
funktie kan de VVD vervullen in het proces van hervorming van de partijstructuur?" Dit rapport komt tot enige aanbevelingen voor het komende congres v~··. 1 VVD, in de vorm van ontwerpresoluties die ook op
D'66 bC'tl·ekkiug hebben.
Het Liberaal Beraad blijkt zich in ontwerpresolutie 1 uit te spreken voor
een stembusaccoord van de VVD met de KVP, ARP, CHU en ...•. D'66.
Om geen misverstanden te Iaten ontstaan wenst het HB van D'66 zich
duidelijk uit te spreken over deze ontwerpresoluties. Het HB verenigt
zich met het commentaar van Hans van Mierlo in het Alg, Handelsblad;
hij zei ondermeer: "Ret stuk van het Lib. Beraad gaat weer uit van de
traditionele tegenstelling Liberalisme-Socialisme, die voor de PvdA en
VVD de enig acceptable is. De VVD beschouwt zichzelf, evenals de PvdA
als de 2 absolute polen waarbinnen de politiek gevangen ligt. Zolang dit
verouderde dwangbuis voor politiek gedrag de Nederlandse politiek domineer!, zal er geen verandering komen. Uit de hele benadering blijkt dat
ook de VVD bij de vernieuwing wenst uit te gaan van de bestaande politieke
groeperingen".
Een dergelijke uitnodiging voor een koncentratie met de VVD ligt op hetzelfde vlak als de uitnodiging _om te gaan onderhandelen over een Progressieve Koncentratie, waarop wij in 1968 ~ hebben gezegd. Nogmaals:
politieke vernieuwing kan niet tot stand worden gebracht door vanuit bestaande politieke partijen, door middel van een optelsom, tot koncentraties te komen.
Het rapport spreekt tevens van een grote mate van programmatische
overeenstemming tussen VVD en D'66. Het HB betwijfelt dit zeer, daar
er een groot aantal kernpunten is (staatsrecht, buitenlandse politiek,
vrijheidsrechten en sociaal-economische politiek) waarin de beide par·tijen essentieel van mening verschillen.
Hoewel het rapport van het Liberaal Beraad een aantal opvatting weergeeft die dicht bij die van D'66 staan, wijst het Hoofdbestuur van D'66 de
hoofdgedachten van dit rapport af.

Politiek voor de boekenplank
Vallen en opstaan
Buitenlands correspondent in Den Haag Herman Bleich heeft zich de
moeite getroost een aantal van zijn artikelen te bundelen tot "Herrijzen
met vallen en opstaan", in de handel gebracht door J. H. de Bussy N. V.
voor negen-negentig.
Wat buitenlandse kranten tussen 1945 en 1968 over Nederland hebben gemeld, is het lezen waard. De politieke aardverschuiving in 1946, Nederlanders hebben maling aan politiek (1952) en Ruk naar links (1965) zijn
met artikelen uit de jaren 1966 en 1967 een aardige terugblik. Temeer
omdat de in Polen geboren correspondent soms uiterst scherp zag hoe
kneuterig Nederlanders dikwijls zijn.

Zwarte juli
U. G. de Jong vond het nodig te beschrijven hoe de spanning in Europa
toeneemt, hoe pacifisten aan de macht komen in Nederland en hoe de
Russen ons land tegen Amerikaanse bezetting komen beschermen. Dat
allemaal - en nog veel meer - in "Zwarte Juli" voor twaalf-negentig bij
uitgeverij Westfriesland in Hoorn.
Het is al kommer en ellende dat ons staat te wachten. De gebeurtenissen
in Praag liggen ons nog vers in het geheugen, zegt de auteur die wellicht
hoopt dat zijn hoek in het Russisch zal worden vertaald om voor de Russen
als handleiding te dienen. Het zit er niet in ....

pagina 10

DEMOCRAAT

VAN DE WERKGROEPEN
De landelijke werkgroep justitie heeft een rapport gemaakt over het wetsontwerp Herziening Echtscheidingsrecht. Op verzoek van het Hoofdbestuur is een voor niet-juristen wat toegankelijker versie van dit rapport
vervaardigd. Het hoofdbestuur meent dat een zo breed mogelijke discussis over dit onderwerp, ook binnen D'66 mogelijk moet worden gemaakt
en biedt daarom onderstaand stuk aan ter discussie.
Commentaar wordt gaarne ingewacht door de heer J. L. M. Elders, Vredeman de Vriesstraat 72 te Rotterdam.
Het volledige werkgroeprapport is op de gewone voorwaarden verkrijgbaar op het landelijk secretariaat Keizersgracht 576 te Amsterdam.
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Arbeidsverhoudingen
Door de subgroep Democratisering Arbeidsverhoudingen is een uitgebreide
brief aan de 3 vakverenigingen opgesteld. Deze brief gaat in op een suggestie van NVV -voorzitter Kloos dat het nuttig zou zijn als de politieke
partijen meer kontakt met de vakbonden zouden onderhouden.
De D'66 werkgroep heeft zich in deze brief met 18 vragen tot CNV, NKC
en NVV gericht.
Het hoofdbestuur heeft de publikatie van dit werkgroepinitiatief willen bevorderen omdat het uiterst nuttig is als een politieke partij als D'66 nauwe
kontakten met de vakbeweging onderhoudt,
Op het landelijk secretariaat is een copie van deze brief te verkrijgen.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de beer K. Stroethoff,
Visweg 20 te Limmen (N-H) tel. : 02205-398),

Discussiestuk herziening echtscheidingsrecht

De nieuwe samenstelling van de Programmacommissie is:

Volgens het bestaan<fe recht is echtscheiding mogelijk op de in de wet genoemde zogenaamde schuldgronden, t. w. overspel, kwaadwillige verlating gedurende vijf jaar, veroordeling tot meer dan 4 jaar vrijheidsstraf en levensgevaarlijke mishandeling. Daarnaast kennen wij de echtscheiding met onderling goedvinden na vijf jaar scheiding van tafel en
bed via een zeer ingewikkelde procedure die bijna nooit wordt toegepast.
Wanneer partijen het nl. eens zijn over echtscheiding, komt de scheiding in feite bij onderling goedvinden tot stand doordat een van partijen
overspel erkent, althans niet tegenspreekt.
Zijn partijen het niet eens, dan is echtscheiding onmogelijk, tenzij de
eisende partij er in slaagt te bewij zen dat zich een van de wettelijke
echtscheidingsgronden voordoet. Dit bewijs is slechts zelden te leveren
hetgeen tot gevolg heeft dat er een vrij groot aantal huwelijken is, waarin bij gebrek aan eensgezindheid, die nu juist een van de kenmerken van
het huwelijk behoort te zijn, echtscheiding onmogelijk is. Deze moeilijkheden worden soms nog vergroot omdat de bestaande wet het recht op
levensonderhoud aan de zogenaamde schuldige partij onthoudt. Dit heeft
weer tot gevolg dat een partij die prijs stelt op levensonderhoud na echtscheiding, niet bereid zal zijn de schuld op zich te nemen.
Het wetsontwerp van minister Polak vervangt de bestaande schuldgronden
door een nieuwe grond, de duurzame ontwrichting. Wanneer partijen gezamenlijk op deze grond echtscheiding verzoeken, moet de rechter deze
uitspreken, doch als regel niet binnen twee jaar na het sluiten van het
huwelijk en niet eerder dan een jaar na indiening van het verzoek. Thans
is echtscheiding met onderling goedvinden in feite mogelijk binnen twee
maanden, zodat het wetsontwerp een stap terug is voor echtgenoten die
het eens zijn over de ontbinding van hun huwelijk. Bij echtscheiding op
eenzijdig verzoek ;moet de verzoeker, in geval van tegenspraak, de duurzame ontwrichting bewijzen en, als hij hierin slaagt, mag de verweerder
desgewenst bewijzen dat de schuld van de ontwrichting bij de verzoeker
berust. Als dit laatste bewijs geleverd wordt, moet de eis worden afgewezen. De bezwaren van de bestaande praktijk, t. w. bewijsnood en langdurige en kostbare procedures tussen echtgenoten, komen in dit ontwerp
in versterkte vorm terug. Er is slechts een nooduitgang, voor het geval
de duurzame ontwrichting en de schuld hieraan beide bewezen zijn. Alsdan kan nl. wel scheiding van tafel en bed worden uitgesproken die dan
na vijf jaar op eenzijdig verzoek in echtscheiding kan worden omgezet.
Met inbegrip van de tijd die nodig is voor beide procedures duurt het in
dit geval ongeveer zeven jaar voor echtscheiding mogelijk is, Slaagt de
verzoeker echter niet in het bewijs van duurzame ontwrichting, dan is,
bij verschil van mening, scheiding onmogelijk.
Ook hier is er nauwelijks vooruitgang t. o. v. het bestaande recht. De
enige verbetering zou kunnen zijn dat "ontwrichting" gemakkelijker te
bewijzen is dan overspel. Omdat het ontwerp geen omschrijving van het
begrip "ontwrichting" geeft, zullen er helaas een groot aantal procedures
nodig blijken, voordat er een vaste jurisprudentie op dit punt zal ontstaan.
De subcommissie van de landelijke werkgroep "justitie" heeft dit wetsontwerp unaniem afgewezen, als reeds nu volkomen verouderd, De commissie heeft als uitgangspunt genomen dat een huwelijk slechts reden
van bestaan heeft als het is gebaseerd op een vrijwillige samengaan van
partijen. De wet moet slechts het formele kader bieden waarbinnen
partijen zelf voor de inhoud zorgen. De eensgezindheid van partijen die
nodig is voor het aangaan van een huwelijk, is ook voorwaarde voor het
voortbestaan daarvan. Daarom kiest de commissie voor de mogelijkheid van echtscheiding op eenzijdig verzoek, zonder opgaaf van redenen.
Wel is de commissie van mening dat de rechtsgevolgen van de ontbinding
van het huwelijk, met name voor wat betreft voogdij en alimentatie, beter
kunnen worden geregeld. De subcommissie heeft daarom-o. m. het volgende voorstel gedaan:

namens hoofdbestuur: mevr, H. C. M. Smits van Waesberghe-Bakker,
Reigerlaan 4, Leidschendam, 01761-4922
J. H. Moerkerk, Hartcnstraat 32, Amsterdam,
020-226098
H. van Beekhuizen, Herengracht 314, Amsterdam,
020-230726
Mej. G. Swart, Faustdreef 481, Utrecht,
030-717926

1. Echtscheiding wordt uitgesproken, hetzij op gemeenschappelijk, het-

zij op eenzijdig verzoek, zonder opgaaf van redene·n.
2. Alleen bij eenzijdig verzoek tot echtscheiding wordt het vonnis eerst
uitgesproken nadat sedert de indiening van het verzoek zes maanden
zijn verlopen.
3. De uitspraak vindt eerst plaats nadat de verzoeker aan de rechter de
nodige gegevens heeft verschaft ter vaststelling van eventueel door
hem of de wederpartij te betalen uitkeringen tot levensonderhoud, alsmede - wanneer er minderjarige kinderen zijn-, nadat een voorstel is
gedaan met betrekking tot de voogdij en de bijdrage in de kosten van
opvoeding van deze kinderen.
4. De wet dient nadere regelingen in te houden met betrekking tot de aanspraken op pensioen of daarmee gelijk te stellen uitkeringen, bestaande ten tijde van de uitspraak van het vonnis tot echtscheiding, ten behoeve van diegene van de gewezen echtgenoten aan wie een recht op
uitkering van levensonderhoud wordt toegekend,

na:mens ALV:

namens de fra:ktie:

N. Schwarz, Schoutenstraat 9, Den Haag,
070-245189
J. Brand, Van Ostadelaan 48, Naarden,
02159-33568
P. Pappenheim, Margrietstraat 22, Rhoon,
01897-3026
A. van der Burg, Sportlaan 190, Den Haag,
070-332300
C. Th. van Maastrigt, Clarenburg 4, Breukelen,
03462-2405
P. J. Zeven, Van Aerssenstraat 238, Den Haag,
070-542769
J, L. M, Elders, Vredeman de Vriesstraat 72,
Rotterdam, 010-201882
H. van Mierlo, Herengracht 26, Amsterdam,
020-241734
E. Nypels, Cederlaan 11, Rijswijk Z. H.,
070-905771

Vrijheidsrechten
De werkgroep vrijheidsrechten zoekt nieuwe leden die zich op korte termijn willen gaan bezighouden met onderwerpen als:
1) Drugs (soft drugs buiten de opiumwet brengen).
2) Positie vreemdelingen.
3) Leefbaarheidsrechten - bedreiging door milieu verontreiniging.
4) Privacy - bedreiging door automatisering.

MOTIES CONGRES AMSTERDAM
motie 2 (v. d. Burg, v. Montfoort e. a. - zie besluitenlijst in deze Democraat) heeft het hoofdbestuur· besloten de daarin voorkomende
problematiek met voorrang door de Programmacommissie te
laten behandelen. Tevens zullen voor een snelle inventarisatie
de werkgroepen ingeschakeld worden.
Wat motie 6 betreft (van Montfoort e. a.) heeft het HB besloten een spoedadvies aan de Staatsrechtcommissie en de Tweede Kamerfraktie
te vragen.
Elders in dit nummer vindt U een schema voor het op te stellen beleidsplan (motie 9). De algemene coordinatie is in handen van het
HB lid van Beekhuizen.

0'66 in Den Haag
De plannen voor een semi-metro in Den Haag- kosten 500 miljoen guldenblijken al in een zo vergevorderd stadium te verkeren, dat gevreesd moet
worden, dat zelfs aan details weinig veranderd kan worden, zo schrijft
D'66 in Den Haag aan de leden van de Haagse gemeenteraad. Men vreest
onder meer, dat er een verhoogde baan dwars door de Koekamp gaat
lopen.
Al in juni 1969 is, zo schrijft D'66 middels een telegram aan de Haagse
gemeenteraad uiting gegeven aan haar verontrusting en onder meer aangedrongen op wat uitstel teneinde alternatieve mogelijkheden een kans te
te geven alvorens de plannen definitief vastgesteld zouden worden.
De onlangs georganiseerde studiedag door de Stichting Comite Stadsontwikkeling heeft bij D'66 de indruk gewekt, dat men zich nog slechts defensief opstelt als de discussie gaat over de semi-metro. D'66 meent
dat er gevaren zijn voor aantasting van het natuur- en stedeschoon. Een
ondubbelzinnige uitspraak van de gemeenteraad over een eventuele verhoogde baan door de Koekamp acht D'66 dan ook dringend gewenst. Ook
de ondertunneling van de Grote Marktstraat dient andermaal nog eens bezien te worden, temeer daar de Nederlandse Spoorwegen daarin grote invloed zullen hebben.
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LANDELIJKE WERKGROEPEN
STAA TSRECHT:
voorzitter:
Mr. F. Plate, Kinkelenburg 8, Apeldoorn, 05760-34898 (thuis)
05760-30123
sekretaris:
R. L. M. Verhagen, J.P. Heijestraat 20, Gouda, 01820-14373 (thuis)
01820-2952
JUSTITIE:
voorzitter:
W. Kingma, Amsterdamsestraatweg 13, Abcoude, 02946-1597
Prinsengracht 460, Amsterdam
020-221846 (kant.)
Kant. m. i. v. 1-1-70, Viottastraat 39 020-736262
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STUURGROEP PLANNING
woensdag, donderdag, vrijdag, Vrijheidslaan 31 IV, Amsterdam Oud Z.
voorlopig voorzitter:
J. Hendriks, Pieter Keylaan 76, Bloemendaal, 023-266058,
023-319350 (kt)
TECHNO LOGIE
voorzitter:
H. J. G. Meyer, Dirck van Hornelaan 6, Waalre, 04904-2703
040. 60. ooo tsl. 42458
secretaresse:
Mevr. Noothoven- van Goor, Leeuweriklaan 14, Eindhoven, 040-440670
SOCIALE EN ECONOMISCHE ZAKEN
voorzitter:
P. van Schilfgaarde, Mastwijkerdijk 39, Linschoten, 034848-502
secretaris:
K. Grool, Herculesstraat 30-I, Amsterdam, 020-730252

sekretaris:
Mr. H. van Beekhuizen, Herengracht 314, Amsterdam, 020-230726

subgroep Financien:
P. v. Schilfgaarde, Mastwijkerdijk 29, post Montfoort, 03484-502,
030-23243 (kt)

subgroep Strafrecht:
G. J. Hartog, 2e Nassaustraat 26II, achter, Amsterdam, k: 020-760287

subgroep Economie:
G. S. van Boetzelaar, Frankenslag 52, Den Haag, 070-546369, 023-43253

subgroep Vriiheidsrechten:
Mevr. Mr. J. Soetenhorst-de Sarvornin Lohman, Frederik Hendriklaan 11,
Oegstgeest, 01710-53470

subgroep Sociale Zaken:
K. Grool, Herculesstraat 30-I, Amsterdam, 020-730252

BillTENLAND: (Nagtegaal)
voorzitter:
Mr. P. van Heijnsbergen, Nieuwe Laan 183, Amsterdam, 020-195452
020-217878 (tst. 3422)
sekretaris:
Drs. M. B. Engwirda, Barentzstraat 44, Den Haag, 070-614941 (verdag)
subgroep Oost-West:
J. H. Moerkerk, Hartenstraat 32, Amsterdam, 020-226098, 217878,
td. 3324
subgroep Ontwikkelingshulp:
Drs. A. F. G. N. van Suylichem, Nassaulaan 15, Leidschendam,
01761-6790, 070-630550
subgroep Europa:
W. C. Fiege, Van Neckstraat 11, Den Haag, 070-241256

subgroep Democratisering arbeidsverhoudingen:
K. H. Stroethoff, Visweg 20, Limmen N.H., 02205-398
LANDBOUW
voorzitter:
J. Swierstra, Corn, Krusemanstraat 5, Leeuwarden, 05100-24890
secretaris:
Ir. J. J. Vonk, Camminghalaan 24, Bunnik, 03405-1951, 030-26751
ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN
voorzitter:
F. W. M. van der Ven, Piet Heinlaan 29, Oegstgeest, 01710-50607,
070-814491
secretaris:
G. G. van Blokland, Jan Steenlaan 27, Voorburg, kant. 070-183526
2e secretaris:
E. H. Schuyer, Groot Hoefijzerlaan 50, Wassenaar, 01751-9091

subgroep Vredesstrategie:
N.J. Prinsen, Middelweg 40, Wassenaar, 01751-6048

VERKEER EN VERVOER
voorzitter:
H. J. Kleijn, Henry Hagalaan 40, Voorburg, 070-869930, 020-916161
tsl. 1324
secretaris:
Mevr. M. Vroom-Mos, Keucheniuslaan 13, Amstelveen, 02964-51532

subgroep Vietnam:
J. Voswinkel, Dr. H. Colijnlaan 59, Rijswijk Z. H., 070-904307

subgroep Algemeen vervoer en communicatiebeleid:
A. J. M. van Westerop, H. Cleijndertweg 110, Amsterdam, 020-278175

subgroep De West:
N.J. Prinsen, Riddelweg 40, Wassenaar

subgroep Verkeersveiligheid en- wetgeving:
M. W. van Gelder, Hobostraat 2·, Arkel Z. H. 01831-629

subgroep China i. o. :

subgroep Luchtvaart:
voorzitter:
K. Grool, Herculesstraat 30-I, Amsterdam, 020-730252
secretaris:
Sj. Wiegersma, Burg. Amersfoortlaan 98, Badhoevedorp, 02968-3557,
020-234991

subgroep Midden-Oosten:
Drs. P. G. N. Peppelenbosch, secretaris, Versteeghlaan 44, Vleuten,
030-17766

subgroep Biafra i o :
M. B. Engwirda, Barentzstraat 44, Den Haag
DEFENSIE:
voorzitter:
J. Sjoerds, Oranjelaan 12, Harderwijk, 03410-2150
sekretaris :
J. Idsinga, Oostboezemkade 8, Gouda
CULTUUR, RECREATIE en MAATSCHAPPELIJK WERK:
voorzitter:
D. R. Bleyleve, p/a N. V. T. , Herengracht 564, Amsterdam, 020-67187,
02150-13141
sekretaris:
voorlopig zie voorzitter
subgroep Algemene Cultuurpolitiek:
Mr. E. v. Antwerpen, 2e Marnixplantsoen, 3I, Amsterdam, 020-238443
subgroep Gemeentepolitiek; algemene richtlijnen CRM:
T. de Blank, Strausslaan 65, Apeldoorn, 05760-19621
subgroep Plaatselijke Radio:
H. J. H. Sliepen, Alex. Boersstraat 2, Amsterdam, 020-794670,
715915 (tot 1 uur) 217878, tst. 2439
subgroep Maatschappelijk Werk:
K. Grool·, Herculesstraat 30-I, Amsterdam, 020-730252
subgroep Sport en Recreatie:
T. de Blank, Strausslaan 65, Apeldoorn, 05760-19621
JEUGBELEID
voorzitter:
L; Velleman, Groen van Prinsterenlaan 163, Amstelveen, 02964-10197
secretaris:
A.A. de Roo, Fred, van Eedenstraat 29, Voorburg, 070-860285

subgroep Scheepvaart- en havens:
voorzitter:
P. J. van Dijk, Ruimzicht 329, Amsterdam-Osdorp, 020-193349
secretaris:
·
J. J. van Oostendorp, Postbus 793, Amsterdam, 020-118123, 02560-8166
RUIMTELIJKE ORDENING (v. Ardenne)
voorzitter:
C. Wegener Sleeswijk, Bloemgracht 91, Amsterdam-3, 020-242801,
020-916161 tsl. 1356
secretaresse:
Mej. E. M;E. Karlas, Daniel, Stalpertstraat 105 IliA, Amsterdam-8,
huis 020-791334, kant. 020-181001, tsl. 258
VOLKSHUISVESTING (Mertens)
voorzitter:
M. J. de Willigen, Egelantierstraat 4, Amsterdam, 020-240616
secretaris:
vacant
GEZONHEIDSBESCHERMING (milieuhyiene, etc.)
voorzitter:
J. W. Copius Peereboom, Kastelenstraat 283- III, Amsterdam,
020-421087' 020-181313 (kant.)
secretaris:
S. Troost, Molkenboerstraat 5, Oldenzaal
BEVOLKINGSPOLITIEK
secretaresse:
Mevr.A. Meyer-Huisman, Dirck van Hornelaan 6, Waalre, 04904-2703
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0'66 AFDELINGEN
ALKMAAR
C. A.M. Rijllart-Speekman, W. de Zwijgerlaan 252, postbus 364,
02200-17760
ALMELO
A. J. ten Roope, Schiemanstraat 22, 05490-5785
ALPHEN A/D RIJN
Mej. J. M. Oele, Lekstraat 2, na 19. 00 uur: 01720-3123
AMERSFOORT
Mevr. E. Meesters-van Oldenburgh, Heinsiuslaan 14, 03490-14564
AMSTELVEEN
A. F. Lorier, Pallieterstraat 49, 020-411338

januari 1970

FRIESLAND
B. Jansen, De Lange West 50, Drachtcn, 05120-3483
GOEREE/OVERFLAKKEE
Mevr. I. Beekmans-Borgmeyer, Beatrixlaan 4, Melissant, 01877-698
GOO!
J. C. van der Hoeven-Bruyn, Legrasweg 12, Laren N.H. 02153-5568
GORINCHEM
Mevr. A. K. Lindeboom-Venhuizen, Vissersdijk 59, 01830-3446
GOUDA
R. C. M. Verhagen, J.P. Heyestraat 20, 01820-4373
GRONINGEN
S. Eijsbroek-Abma, Coeman Borgesiuslaan !l4, postbus 416, 050-35065
ledenadm.: Mej. J. Borcherts, Gelkingestraat 25A, 050-29870

AMSTERDAM
H. Verduin, Vrolikstraat 110, postbus 3538, 020-923272

DEN HAAG
S.C. Klopstra, Roggekamp 117, 070-855653
ledenadm.: Mevr. S.M. Molenberg-Weyl, Kraaienlaan 32, 070-680300

APELDOORN
R. Rijnhout, Tienwoningenweg 57, 05760-51710

HAARLEMMERMEER
A. Eilander-Koper, Fahrenheitstraat 3, Badhoevedorp, 02968-3219

ARNHEM
M. v. d. Hazel-Mulder, Hoge Waard 9 II, 085-455270

HEERENVEEN
H.Klompmaker, Badweg 6, 05130-2155

ASS EN
H. Goed, Postbus 120, Thorbeckelaan 226

HEERHUGOWAARD
J. M. Kouwen, Const. Huygensstraat 96

BAARN/SOEST
Mevr. J. M. Bakker-van Wieringen. Maatkampweg 16, Baarn,
02154-4823

HEERLEN
J. A. Peters, Sallustiusstraat 32, 04440-5275

BARNEVELD
H. vanEs, Joh. Vermeerstraat 10, Voorthuizen, 03429-1220

HEILOO
B.S. Dobber, J. J. Potgietersweg 18, 02200-33360

BEEMSTER
L. Duyn, Volgerweg 15, 02998-361

DEN HELDER
Mej. G. de Jong, Geleenstraat 30

BERGEN N.H.
Mevr. H. Bruiil, Kerkedijk 10, 02208-3250

HELMOND
A. Prent, Schutterslaan 21, 04920-25275

BERGEN OP ZOOM
R. Helsloot, Heilige Geestland 28, 01640-6562

HENDRIK !DO AMBACHT
P. Tap, Van Lodewijckstraat 199, 01858-4661

DE BILT/BILTHOVEN
J. Wieringa, Kometenlaan 114, De Bilt, 030-786945

HENGELO OV
A. G. Spruyt, J. v. d. Nootstraat 16, 05400-19518

BODEGRAVEN
W. C. Hoenderdos, Vrije Nesse 28

HOOGEZAND/SAPPEMEER
S. H. Hoek-Beugeling, Treubstraat 30, Hoogezand, 05980-4662

BOVENKARSPEL
C. E. Dins bach, Madame Curiestraat 13, 02285-2245

KANAALSTREEK
E. J. Riensema-Beeftink, Anjerstraat 19, Musselkanaal

BOXTEL
Th. Heesen, Selissen 6

KAMPEN
A. F. Lorier, Oostzeestraat 17, 05292-2654

BREDA
A. van Bijnen, Van Antwerpenstraat 442, 01600-49796

KRIMPEN A/D IJSSEL
E. Douwes, Rode Klaver 7, 01807-2368

CAPELLE A/D IJSSEL
F. N. M. Emmink, Alkenoord 263, 010-336101

LEEUWARDEN
tijdelijk: Mej. S. A. Hagenbeek, Nylansdijk 119, 05100-34152

CULEMBORG
F. de Breet, De Kaapstraat 7, 03450-2238

LEIDEN
tijdelijk: W. Kuyper, Witte Rozenstraat 57, 01710-33681

DELFT
H. Bordewijk, Van Adrichemstraat 32, 01730-43863
interne zaken: Mw. M. Verbeek-Nicolas, Thorbeckestraat 35, 01730-35284

LEIDERDORP
J. v. d. Berg, Rosenburg 21, 01710-43705

DEVENTER
H. Middel, Wezenland 86, k: 05700-82675
DIE MEN
J. H. Sampiemon, Julianaplantsoen 148, 05700-19141
DOETINCHEM
C. W. Boon, Brinkweg 36, Zelhem, 08342-1500
DRECHTSTEDENGEBIED
Mej. H. M. van der Holst, Nessestraat 33, Dordrecht, 01850-36052
DRENTE
Mevr. S. Venema-Noordhof, Watermolendijk 10, Eelde, 05907-2558
DRIEBERGEN - RIJSENBURG
B. Wagenvoort, Welgelegenlaan 80, 03438-2039

LEIDSCHENDAM
H. van Ommen, Graaf Janlaan 15, 01761-6253
LEKKERKERK
Mevr. H. W. M. Dijkstra-Koot, Kamerlingh Onnessingel 54, 01805-684
DE LIEMERS
Mej. D. Roes, Vondellaan 130, Zevenaar, 08360-3045
LOCHEM
W. F.Ritsma, Gr. Hendriklaan 27, 05730-2721
LOENEN A/D VECHT
W. van Oort, Brugstraat 8, Loenen, 02943-1463
MAARTENSDIJK
Mevr. L.A. W. Weetink-Stalpers, Pr. Marijkelaan 27, 03461-1643

EDE
G. van Kralingen, Paasbergerweg 26, 08380-13312

MAASTRICHT
Mevr. J. van Winssen, Adam van Harenstraat 13, Borgharen,
04400-19265

EEMSMOND
F. Feenstra, Rigelstraat 7, Delfzijl, 05961-2879

MONNlCKENDAM
Mevr. J. Schroder, Jan Persijnlaan 19, 02995-3193

EIBERGEN
B. J. Nyland, Hofvennestraat 24, 05454-1856

MUIDEN/MUIDERBERG
A. C. Brouwer, Ruysdael!aan 5, Muiderberg, 02942-1893

EINDHOVEN
Mevr. A. H. Boers-Lepoutre, Broekhovenseweg 27, Waalre, 04995-3185

NIEUWERKERK A/D IJSSEL
H. van den Berg, Rietveen 50, 01803-3025

EMMEN
R. Augusteijn, Leemkoelen 17, 05910-23347

NOORD EN MIDDEN ZEELAND
G. J. Zwiers, Mosselkreekstraat 3, Middelburg, 01180-4621

ENSCHEDE
Mevr. M.A. Melief-Knuppe, Ripperdastraat 15, 05420-17971

NOORDEN VAN LIMBURG
A. P.Jansen, Prins Hendrikstraat 30, Genriep

EPE
H. de Leeuw, Klimtuin 24, 05780-2659

NIJMEGEN
E. Schiks, Koningsmantelhof 23, 08800-50447

nnuari 1970
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lEGSTGEEST
:. E. van Lookeren Campagne-van Renterghem, Aert van Neslaan 114,
11710-52891
lLDENZAAL
'· P. Boelens, Zuivelstraat 43, 05410-3506
lOSTELIJK FLEVOLAND
i. Malestein, Weidehof 8, Biddinghuizen
lOSTELIJKE MIJNSTREEK
;, Bodelier, Albertuslaan 81, Kerkrade
)OSTERHOUT
1!. J. M. van Oosterhout, Aalbersestraat 22, 01620-6001
lSS

U. P,

Juurlink, Treubstraat 12, 04120-2055

PAPENDRECHT
M.G. van Kleef, Henri Dunantsingel 12, 01850-51911
PURMEREND
H. A. Bakker-Feenstra, Meteorenweg 274
RHEDEN
J.Bierma, Weth. Winterinkstraat 52,
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WASSENAAR
Mevr. M. H. Schrijver-Lans, Klingelaan 30, 01751-8145
WEERT
A. H. van Wijk, Schuttebeemd Oost 23, 04950-5048
WE ESP
Mevr. R. M. M. Bos-van Staten, Nieuwstad 126, 02940-4208
WESTELIJKE MIJNSTREEK
H. J. Mulder, Burg. Arnoldtsstraat 48, Sittard, 04490-5615
WESTLAND
W. Hartemink, Bachlaan 48, Naaldwijk, 01740-5540
WINSCHOTEN
D. Meyer, Herman Heyermansstraat 14
IJMOND
A. van Etten-Wigman, Baljuwslaan 26, Beverwijk, 02510-28260
ZAANSTREEK
J. van den Arend, Renessestraat 55, Assendelft, 02980-83997
ZEEUWS VLAANDEREN
E. H. J, de Lyon, Zijldijk 51, Hulst, 01140-3493

ROEHMOND
J.Stroop, Dr. Philipslaan 10, 04750-7463

ZEIST
Mevr. C. S.M. Draisma-Paulus, Kon. Emmastraat 25, Bunnik,
03405-1809

ROOSENDAAL
J.B. P.M. Huisman, Schubertlaan 28B, 01650-37677

ZOETERMEER
Th. Boermeester, Ambachtsherenlaan 1518, 01790-5162

ROTTERDAM
E. C. van der Jagt-Dragt, Rochussenstraat 247 A, 010-231611

ZUID KENNEMERLAND
H. Jansen Schoonhoven-Vis, Prof. Eijkmanlaan 94, 023-287531

ROZENBURG
H. van Montfoort, Lijsterbeslaan 34, 01889-2595

ZUTPHEN
J. Heida, Leeuweriklaan 17, 05750-5788

RIJSWIJK
Mevr. M.A. C. Broer-Zandvliet, Dr. H. Colijnlaan 138, 070-984420

ZWOLLE
Mej. G. Takken, P"1Gstrinalaan 753, 05200-10995

SCHAGEN
D:Cle'i3e8t, Jacob Marisstraat 25

ZWIJNDHECHT
J. M. Jullien-Redeker, Marsmanstraat 23, 01850-27095

SCHIEDAM
M. J. Spier-Walraven, W. de Zwijgerlaan 48, 010-268031
SCHOONHOVEN
P. C. Boeve, Mr. Kesperstraat 38, 01823-2640
SCHOORL

~egem, Boksdoornweg 20, 02209-1944

SNEEK
A:Laansma, Ooievaarslaan 23, 05150-4658
STADSGEWEST DEN BOSCH
J]. C. Noordhoff-Wertenbroek, Jac. Obrechtstraat 6, Den Bosch,
04100-37529
T!LBURG
ii:T.KOi:iOssen, Predikherenlaan 445, per 1/1/70: 04250-75231
UDEN
fiG. Bartels, Maatsestraat 14
U!THOORN
J.K:oster, Valeriuslaan 39, 02975-3431
UTRECHT
C. Meerburg-Wieringa, woonboot Askeladd t/o Merwedekade 149,
030-886597
VEENDAM
IV. J. Woldendorp-de Vries, AE-kade 33, 05987-4470
VEENENDAAL
L. L. Coihi, De Grote Pekken 474, 08385-11989
VENLO
J. C. M. Hovers, Molenbossen 377, 04700-17557
VIANEN
P,Niessen, Populierstraat 30, 03473-1287
VLAARDINGEN/MAASSLUIS/MAASLAND
A.R. J. M. Scholman, Lepelaarsingel 360, Vlaardingen, 010-118545 (Overdag)

0'66 in Oegstgeest
De afdeling Oegstgeest van D'66 heeft zich met een brief tot burgemeester en wethouders gericht met het verzoek opmerkingen kenbaar te
maken over een onderdeel van het door D'66 opgestelde conceptgemeenteprogramma.
In deze brief stelt D'66 dat naar zijn oordeel ook een gemeentebestuur in
de gelegenheid behoort te worden gesteld zijn zienswijze over dit concept-gemeenteprogramma te geven, aangezien het in de toekomst met
de consequenties ervan zal worden geconfronteerd.
Het oordeel van het gemeentebestuur wordt gevraagd over een aantal
paragrafen die betrekking hebben op waarborgen voor een doeltreffend
bestuur, opens telling van het gemeentehuis, openbaarheid, voorlichting,
inspraak en rechtsbescherming. Daartoe behoren voorstellen om eenmaal in de veertien dagen de gemeentesecretarie 's avonds open te stellen, om het voorlichtingsbeleid over alle gemeentelijke taken te Iaten
behartigen door een wethouder en om maandelijks een voorlichtingsbulletin, eventueel via ruimte in een plaatselijke krant aan de inwoners te
verstrekken.
D'66 wenst ook aan de publieke tribune, tijdens een raadsvergadering,
inspraak te verschaffen. Het hierop betrekking hebbende artikel luidt:
"Alvorens de gemeenteraad na eventuele beraadslaging met betrekking
tot een agendapunt een beslissing neemt, dient aan de publieke tribune
gelegenheid te worden geboden om - onder Ieiding van de voorzitter van
de vergadering - omtrent het in behandeling zijnde punt vragen te richten
aan burgemeester en wethouders en individuele raadsleden. Het verdient
wellicht aanbeveling dit te beperken tot een vraag per vraagsteller per
agendapunt".
Voorts wordt voorgesteld dat de gemeenteraad een onafhankelijke raadsman aantrekt, die de burgers wegwijs kan maken in de doolhof van
regelingen en voorschriften en hen zonodig behulpzaam is bij het invullen van formulieren en het verschaffen van advies betreffende administratief beroep. Op basis van de ervaringen van deze raadsman dient
de gemeenteraad jaarlijks de gemeentelijke verordeningen te herzien.

VOORBURG
A.J.Krom, Noordenburglaan 46, 070-861272
I

· VOORHOUT/BOLLENSTREEK
G. G. van Blokland, Jan Steenlaan 27, Voorhout, k: 070-183526
VOORNE/PUTTEN
IV. A. Vreke, Campanulastraat 20 c, Spijkenisse, 01880-3506
VOORSCHOTEN
N. Cok, Frans Halsplantsoen 203, 01717-5465
WAALWIJK
E. Schut- Hummelman, Mr. van Zuylen van Nyeveltstraat 13, 04160-2815
\VADDINXVEEN
Mevr. M. van Vloten-Smit, Kon. Wilhelminasingel 81, 01828-3632
\VAGENINGEN
wnd: G. van de Wall Bake, Grebbedijk 12, 08370-3227

0'66 in Leidschendam
Op 8 januari is door de afdeling Leidschendam een telefoonactie begonnen
onder de ca. 5000 Leidschendamse telefoonabonnes. Ongeveer 20 !eden
van de afdeling zullen in de komende weken elk 250 telefoongesprekken
voeren. De resultaten van de eerste twee proefavonden waren dermate
gunstig, dat besloten werd deze monsteractie uit te voeren. Ruim 30%
van de opgebelde Leidschendammers bleek belangstelling voor een huiskamerbijeenkomst of nadere informatie te hebben of reeds positief ten
opzichte van D'66 te staan. Deze actie blijkt een aanzienlijke tijdsbesparing te zijn in vergelijking met een huis-aan-huis actie. In de komende zes maanden zullen de Leidschendammers die geen telefoonaansluiting
hebben bovendien op andere wijze worden benaderd.
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0'66 KONTAKTADRESSEN
ALBLASSERDAM
H. W. Wagenaar, Van Hogendorpweg 1, 01859-3564
BARENDRECHT
R. Schieven, Kruizemunthof 5, 01806-3743
BERGSCHENHOEK
Th. M. Putman, Ds van Couwenhovelaan 131, 01892-3876
BERKEL EN RODENRIJS
H. G. Fetter, Milliadeplein 14, 1891-3040
BLEISWlJK
J. van Leeuwen, Admiraal Helfrichplein 6, 01892-3257
BREUKELEN
A. W. Landman, T. Brandsmastraat 91
BUSSUM
R. Lingeman, Pr. Beatri.xplantsoen 1, 02159-33378
CUYK
R. Hartings, In 't Hoefijzer 21
DRIEBERGEN
G. van Vugt, Akkerweg 94
EEMNES
M. C. Lammerts van Bueren, Zaadkorrel 9, 02153-4676
IDLVERSUM
Mevr.A. M. Stappershoef-Bouman, Laan 1940-1945 nr. 67, 02150-55202
HUIZEN
C. R. van Caspel, Trompstraat 31
KORTENHOEF /' s-GRA VELAND
J.P. Hooft Graaflandhof 4, Ankeveen, 02150-60266

januari 1970

VOLENDAM
G. Groet, Schoklandstraat 9
VOORHOUT
Mevr. Josten, Oranje Nassaulaan 69
VOORNE
J. H. Dukker, Mgr. Smitsstraat 22, Brielle, 01886-4710
WARMOND
Mevr. C. E. Dalhuisen-Polano, Postdam 5A, 01711-2834
WILNIS
J. Jansen, Burg. Padmosweg 132, 02979-1793
WOERDEN
P. Ultee, Plantsoen 1, 03480-2390
WOLVEGA
S. H. Luiken, Oranje Nassaulaan 89
IJSSELSTEIN
G. C. Verhoef, Kon. Julianalaan 33, 03478-2353

Secretariaten 0'66-regio's
Groningen: Mevr. S. H. Hoek-Beugeling, Treubstraat 30, Hoogezand,
05980-4662
Friesland: B. A. Jansen, De Lange West 50, Drachten, 05120-3483
Drente: J. J. de Bie, Oranjestraat 47, Assen, 05920-12820
Overijssel: F.J. van Doesum, De Kamp 45, Deventer, 05700-12558
Gelder land: M.A. van der Wijst, Stellingwerfstraat 55 I, Arnhem,
085-420681
Utrecht: voorlopig: A. Meerburg, Woonboot Askeladd, t/CJ Merwedekade
149, Utrecht, 030-886597
Noord Holland: A. Lorier, Pallieterstraat 49, Amstelveen, 020-411338

LAREN/BLARICUM
Mevr. J. C. van der Hoeven-Bruyn, Legrasweg 12, Laren, 02153-5568

Zuid Holland: J. J. van der Kaaden, Nicolaistraat 3, Den Haag,
070-392583

LEEK
H. Hofstee, Nyenoerterweg 58

Noord Brabant: W. A. F. Wilbers, Griegstraat 21, Bergen op Zoom

LEUSDEN
Mevr. C. Verduin-Munnik, Maria Stuartlaan 1, Leusbroek, 03490-11760
LISSE
W. R. Zeeberg, Vincent van Gogbstraat 9
MAARSSEN
Mevr. J. Bol-Doeleman, Piet Heinstraat 86, 03465-1916
MEPPEL
R. G.A. Meijer, Jacob van Ruysdaellaan 57, 05220-4117
MIJDRECHT
C. G. Sens, Ambachtsherenstraat 20, 02979-3565
NAARDEN
J. M. Brand, van Ostadelaan 48, 02159-33568
NIEUWKOOP
K. Starn, Bernardlaan 42
NOORDOOSTPOLDER
J. Werner, Lucernehof 10, Nagele
NOORDWIJK AAN ZEE
A. H. Andreas, Beatrixstraat 4, 01919-3479
PIJNACKER
Mevr. C. J. M. de Jong-van de Laar, Wegedoornlaan 8, 01736-2197
RENSWOUDE
J. Ph. van der Mijn, Eikenlaan 25, 08387-249
RHOON
P. Pappenheim, Margrietstraat 22, 01897-3026
RIDDERKERK
Mevr. M. Dwarswaard-Kersten, Nicolaas Beetslaan 72, 01804-5417
RIJNSA TERSWOUDE
R. C. Canne, Leidsevaartlaan 18, 01721-487
SCHARENDIJKE
P. B. Verschuur, Platteweg 28
SCHELLINKHOUT
M. Haller-Wulff, Dorpsstraat 143
SCHERMERHORN
H. Hilhorst, Pinksterblomstraat 64
TERNEUZEN
S. Vlieger, Bellamystraat 63
TIEL
A. M. de Kan, Waardenburglaan 2, 03440-4521
VAALS
H. Cremer, Maastrichterlaan 26
VLEUTEN/DE MEERN
J. Ritsema van Eck, Broederschapslaan 8, Vleuten, 03407-902

Zeeland: J. Roodenburg, Van Doornlaan 8, West Souburg, 01183-1597
Limburg: H. Graus, Koolhofstraat 29, Brunssum, 04449-52623

MOTIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De A. L. V. verzoekt het H. B. algemene bekendheid te geven aan de uitgangspunten van de "actie Zeist" (zie bijlage) en indien meer afdelingen
hierin mee willen gaan, deze actie landelijk te coordineren.
MOTIVERING
Geen specif!eke emeente r ramma's
Uitgangspunt is dat het schrijven van spec· ieke gemeenteprogramma's
zoveel mogelijk vermeden moet worden omdat: a. Het een fictie is dat
kleine afdelingen hiertoe de deskundigheid opbrengen; b. Het een fictie
is te geloven dat voor deze programma's een lezersmarkt bestaat; c.
Het vrijwel onmogelijk is iets te bieden dat ook al niet elders wordt aangeboden; d. Het schrijven van een gemeenteprogramma is gebaseerd op
een weinig relevante politiek oud-vorm.
Nadruk op functioneren als medebestuurder
In plaats van op het "programma" zal de nadruk gelegd moeten worden
op het zakelijk, efficient en deskundig functioneren van diegenen die voor
D'66 zitting nemen. Deze garantie moet D'66 aan de kiezers geven.
Landelijke coordina tie
Wanneer meer afdelingen zich achter dit idee willen stellen, dient de landelijke coordinatie zich te richten op: a. Publiciteit; b. Programma van
eisen vc>or D'66 candidaten; c. Training van candidaten; d. Landelijke
coordinatie van deskundigheid om gemeenteraadsleden te voeden.
Bijlage Actie Zeist
1. Het landelijk programma gemeente-politiek volstaat als programmatische basis van de gemeentkraadsverkiezingen. 2. Propaganda voor de
idee dat een globaal gemeenteprogramma weinig zakelijks heeft te bieden.
3. Ontwikkeling van een visie op de enkele gemeentezaken waarvan tijdens
de verkiezingen alle faeetten en feiten bekel).d zijn. 4. Opsomming van de
enkele nu te overziene specifieke gemeentezaken waarin de fractie van
D'66 initiatief zal ontwikkelen, voor zover dat niet al blijkt uit het landelijk programma. 5. Zeer sterke beklemtoning van de garantie om te zorgen voor de goede mede-bestuurders in de gemeenteraad: Onder goede
mede-bestuurders wordt verstaan lieden die: a) niet in de eerste plaats
zelf lllln of meerdere specifieke deskundigheden bezitten, maar vooral
de wegen weten waarlangs zij voor de aan de orde zijnde onderwerpen
de benodigde deskundigheid kunnen betrekken; b) over voldoende gezond
verstand beschikken om de door het gemeentebestuur aangeboden informatie en de van de deskundige zijde verworven kennis te ordenen en op
elkaar te laten aansluiten; c) in staat zijn hun gedachten duidelijk te formuleren en op anderen over te dragen; d) een mentaliteit bezitten, op
grond waarvan zij bereid zijn niet alleen hun kiezers, maar alle betrokkenen bij specifieke gemeenteprojecten zoveel als in hun vermogen ligt
te peilen en te informeren.
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Politiek voor de boekenplank
Politieke propaganda

Uitslag enquete no. 14

•

VRAAG)

JA
abs.

1. de Gaulle groot
Europeaan

23

3. Voor of tegen
stembusakkoord

15

4. Afzien distrikten-

44

stelsel/ gekozen
min. pres.
5. Luns groot

51,8

20,0
95

7. Dienstplicht

84

12,6

62,2
105

iedere parlementarUir
112

12

10. Mansholt groot

Europeaan

71,0

Weinreb I en II
Het lezen van Weinreb II en III, elk ongeveer zeshonderd pagina's, is
geen eenvoudige zaitk. We! echter aan te bevelen. Niet aileen komt Weinreb tevoorschijn als een intelligent en goed mens, maar ook als een man
die onrecht is aangedaan.
Tot die conclusie komt ook Aad Nuis in zijn nawoord, waarin hij de vloer
aanveegt met de bijzondere rechtspleging.
Het is onvoorstelbaar dat een uitgebreid vooronderzoek en een handvol
fatsoenlijke rechters niet hebben voorkomen dat Weinreb onschuldig is
veroordeeld.
Daarnaast geeft Weinreb een kritisch beeld van het Nederlandse volk in
de oorlog, een beeld dat niet zo best is. Weinreb II en Weinreb III kosten
per stuk zeventien-vijftig. Het eerste dee! is inmiddels in herdruk bij
Meulenghoff Nederland N. V. De belangstelling ervoor is terecht groot.

135
11,1

11

100,0

D'66 in Rheden

135
100,0

8,1
28

7,4

100,0

11,9

8,9
10

97

100,0
135

15
11,1

83,0

100,0
135

17,0

25,9

77,8

100,0
135

16

15

100,0

13,3
23

35

135
135

18

17

TOTAAL
abs.
%
135
100,0

15,6

66,7

70,4

meisjes

21

90

27

6. Recht op zelf gewenste euthanasie

9. Erkenning DDR

74
32,6

Europeaan

8. Stemblad voor

NEEN
GEEN/ANDERS
%
% abs.
% abs.
17
95
17,0
70,4
12,6
1I 15
11,~
11,1
77,8

Acht gulden en een kwartje kost het boekje "Politieke propaganda", geschreven door W. Vandendijck en in de handel gebracht door WoltersNoordhoff N. V. in Groningen.
De ondertitel "grenzen en mogelijkheden" geeft weer wat de auteur in
honderd pagina's bijeen heeft gebracht. Hij stelt ook vragen. Vragen als:
Is de ontvankelijkheid van de mens voor de moderne propagandamogelijkheden gewijzigd? en zijn er tegenkrachten aan het werk die een waarborg
bieden voor een echte democratische maatschappijvorm?

135
20,7

100,0

Kommentaar
Het aantal inzendingen was 135. De blanko antwoorden zijn onder "geen
mening" gerangschikt.
Bij vraag 1, 5 en 10 vroegen sommige inzenders zich af water met "een
groot Europeaan" werd bedoeld. Toch blijkt bij de inzenders een zeer
uitgesproken mening over de kwaliteiten van de betrokken "staatslieden"
te bestaan. De Gaulle en Luns komen er slecht af. Eigenlijk een beetje
vreemd, omdat ze juist met betrekking tot de EEG nogal eens met elkaar
van mening verschillen. Mans holt, daarentegen is goed voor 71, 9% "ja".
Vraag 3. Een aantal van de afwijzers van het stembusakkoord vermeldt,
dat deze afwijzing door hen op landelijk nivo bedoeld is, op plaatselijk
nivo willen zij deze mogelijkheid we! open Iaten. 77, 8% volgt de partijlijn.
Vraag 4. Bij deze vraag werd zeer vaak kritiek geleverd op de kombinatie
"afzien distriktenstelsel" en "gekozen minister-president". Men wilde
deze twee punten in twee vragen gescheiden zien. Het lijkt dan ook dienstig
deze voor D'66 zo belangrijke vraag, bij de volgende enquete nogmaals
maar dan gesplitst te stellen.
Vraag 7. Bij de dienstplicht voor meisjes werd door ja-zeggers dikwijls
als voorwaarde gesteld, dat de emancipatie van de vrouw dan we! voltooid zou moeten zijn (gelijke beloning voor gelijke prestaties), terwijl
een aantal nee-zeggers vermeldde tegen iedere vorm van dienstplicht te
zijn.
Vraag 9. Het hoogste percentage ja-zeggers van deze enquete, 83 !
*) Vraag 2 ontbreekt in de tabel. Er was een essentHHe drukfout in de
tekst geslopen: leerplicht tot 27 i. p. v. 17 jaar. Deze vraag is vervallen.

Mutatie in Enquete-commissie
Het zag er even naar uit dat het kontinu enquete systeem niet erg konitu
meer zou zijn. Er waren enkele (geografische) kommunikatiemoeilijkheden, die de heer Voors uit Utrecht noopten zijn medewerking te stoppen. Hij deed zoveel van het werk waarvoor vee! dank, dat zijn plaats ·
werd ingenomen door twee nieuwe !eden en we! M. L. van Dijk-den Bandt
en H. van Dijk.
Wat het beleid t. a. v. de vragen betreft is er nog niet vee! mee te del en,
behalve dat er naar gestreefd zal worden vooruit te !open op zaken, die
in de Tweede Kamer aan de orde zullen komen.
Wat het beleid t. a. v. de administratieve aspekten van het C. E. S. betreft doen de nieuwe !eden een beroep op de inzenders om het formulier
uit te knippen en niet de vragen of de nummers ervan met de antwoorden
op briefpapier te schrijven en tussen de regels door aanvullende op- en
aanmerkingen te schrijven. Indien U de antwoord··mogelijkheden te ongenuanceerd vindt en daarom toch aanvullend kommentaar wilt geven, doet
U dat dan op een apart papier en stuur dat samen met het ingevulde formulier in de ze!fde enveloppe aan het buro van D'66 (Keizersgracht 576,
Amsterdam). Overigens worden op- en aanmerkingen op hoge prijs gesteld, evenals een groot aantal inzendingen.
In deze editie van de "Democraat" zijn geen nieuwe vragen opgenomen.
Het kost even tijd om aile tot nu toe gestelde vragen door te nemen en
daarmee onnodige doublures te voorkomen.
In het volgende nummer wordt het systeem weer kontinu.

Het college van B en W in de Gelderse gemeente Rheden heeft bij de hegrotingsbehandeling niet slechts de vragen van de zittende fractieleiders
beantwoord maar ook die van het publiek.
Na afloop van de algemene heschouwingen kregen maandagavond 15 december niet-raadsleden de gelegenheid het college vragen te stellen over het
beleid in hun dorp. De PPR, de PSP en D'66, politieke groeperingen die
niet in de raad zijn vertegenwoordigd, maakten van die gelegenheid met
graagte gebruik.
Het college van B en W zei achteraf dat men vol bewondering was voor de
vragenstellers die blijk gaven de stukken, die de gemeente ter beschikking
had gesteld goed te hebben bestudeerd. Het college van B en W heeft nog
niet meegedeeld of deze vorm van inspraak ook bij gewone raadsvergaderingen kan worden toegepast.

D'66 in Driebergen
De afdelingen van de P.v.d.A., P.P.R., D'66 en P.S.P. in Driebergen
hebben een blok gevormd voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Zaterdag 3 januari werd daartoe de Progressieve Hergroepering '70 opgericht.
De !eden van de aangesloten partijen zijn automatisch lid van de nieuwe
club. Maar als iemand lid wil worden van de groepering zonder daarbij
lid te zijn van een van de partijen kan dan ook.
Belangrijkste punt van het verkiezingsprogramma is een radicale democratisering van het gemeentebestuur. Bestuurslid Willem de Jong: "Driebergen is een hesloten gemeenschap. Geheimhouding is hier normaal,
openheid abnormaal. En dat willen wij radicaal omgooien. Wij zijn bijvoorbeeld ook wel voorstander van een gekozen burgemeester, maar
daar kunnen wij als plaatselijke groepering niet over beslissen. We!
willen wij meer inspraak bij de benoeming".

Van Mierlo
heeft meeste vertrouwen
De fractievoorzitter van D'66, Hans van Mierlo, blijkt zich het
meest van aile Nederlandse politici die geen minister zijn, in
het vertrouwen van de Nederlanders te kunnen verheugen.
Dat blijkt uit het resultaat van een NIPO-enqullte, waar 32 percent van de gei:inqullteerden hun vertrouwen uitspreken in Van
Mierlo. Met 29 percent werd Barend Biesheuvel, fractievoorzitter van de AR in de Tweede Kamer, tweede en derde werd
PvdA-voorman Joop den Uyl (26 percent). Behalve Vondeling
en Cals (met 23 en 22 percent) kwam geen van de andere politici
boven de 20 percent uit.

RAPPORT
De landelijke werkgroep Gezondheidsbescherming heeft een rapport uitgebracht, dat de titel heeft "Watervervuiling in Nederland". Deze uitgave is voor f 1,- verkrijgbaar onder bestelnummer XIX bij het secretariaat van D'66, Keizersgracht 576, Amsterdam.

Het Delta-merk
is meer dan een versiering
in de metselbaksteen
van Van Lookeren Campagne.
Het is een garantie. Een merk schept verplichtingen; het is
de handtekening van de maker. Die verplichtingen geven de
gebruikers belangrijke zekerheden. Ons bedrijfslaboratorium
is voortdurend doende de samenstelling, de drukvastheid, de
wateropname, de vorm, de afmetingen en de kleur van onze
produkten zo constant mogelijk te maken. Allemaal dingen
die speciaal voor langlopende termijnorders uitermate belangrijk zijn.
Delta metselsteen is ook een dynamisch produkt: de afdeling
produkt-ontwikkeling van Van Lookeren Campagne is voortdurend bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de
grof-keramische produkten blijvend een gunstige plaats te
geven in de wereld van de bouwmaterialen.
Delta metselstenen hebben ook nog een service-afdeling
achter zich, die adviseert over alles wat met het produkt te
maken heeft. Mortelsamenstelling bijvoorbeeld, opslag en
gebruik op de bouwwerken; het voorkomen van fouten in
constructies, de toepassing van metselsteen.
Dat zijn de zekerheden en de voordelen die het gebruik van
een merkprodukt geeft, en Delta metselsteen is een van de
eerste merkstenen in Nederland; waarschijnlijk een van de
eersten in de hele wereld.

Koninklijke Steenfabrieken

VAN LOOKEREN CAMPAGNE N.V.
Zaltbommel - Molenwal 22 -tel. (04180) - 20 31
Fabrieken te Haaften en Hurwenen.
Aangesloten bij de Vereniging Metselbaksteenkeur.

februari 1970 - 3e jaargang no.5

CONGRESDEMOCRAAT
Met het Amsterdamse Congres nog vers in het geheugen en midden in de
voorbereidingen van de verkiezingen van 18 maart ontvangt U hierbij alweer
de eerste stukken voor het Aprilcongres in Rotterdam. De grote hoeveelheid te behandelen onderwerpen maken het noodzakelijk meer dagen te vergaderen. · Om meer dan een reden wordt dit een belangrijk congres.
Niet alleen in verband met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook en vooral in verband met de uitvoering van de in Amsterdam aangenomen moties. De verdere uitwerking van ons landelijk programma is van belang voor het Beleidsplan.
Ik hoop dan ook op een grote deelname aan dit naar alle waarschijnlijkheid
laatste programmacongres v66r de kamerverkiezingen van 1971.
J. Beekmans,
voorzitter.

DERDE KAMER IN ENSCHEDE
De zeven fractieleden in de Tweede Kamer zijn op zaterdag 7 maart in de
Twentse Schouwburg, Langestraat 49 in Enschede. Van 11.00 uur af zullen
zij vragen beantwoorden en informatie geven over hun werk in de Tweede
Kamer en de standpunten van D'66 toelichten.
Deze bijeenkomst, uiteraard openbaar, is reeds enige malen gehouden. In
Utrecht, Eindhoven en Amsterdam was de belangstelling voor deze "3e kamer" aanzienlijk. Ook ditmaal verwachten wij veelleden van D'66 en in de
politieke geihteresseerden in Enschede.
De weg door Enschede zal met borden worden aangegeven.
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In de a vonduren organiscert de Afdeling Rotterdam een
(bip ?) feest met een cabaretgedeelte. Alleenstaanden,
echtparen en vriendenparen zijn van harte welkom.

I TOELICHTING
OP HET CONGRES~
Het congres is een Algemene Ledenvergadering. Het heeft het karakter
van een

Programmacongres
d. w. z. dat het in hoofdzaak ten doel heeft ons politiek programma aan te
vullen, te verbeteren en te moderniseren. Dit soort congres is op gezette
tijden nodig om "Het politiek program periodiek aan te pas sen aan de zich
wijzigende normen en omstandigheden" (preambule program, pag.1). De
voorstellen die aan de orde zullen komen vindt U in hoofdstuk V van deze
extra-congres-D'emocraat.
Voor de onderwerpen die Uw speciale belangstelling hebben, raden wij U
aan de rapporten van de werkgroepen te bestellen, die aan de programmavoorstellen ten grondslag liggen. Ze zijn in de tekst vermeld, en a f 1,per stuk verkrijgbaar bij het sekretariaa t.

Zondagmorgen 5 april
11.00 uur: aanvang plenaire gedeelte
13.30 uur - 14.15 uur: lunchpauze
14. 15 uur: vervolg plenaire zitting
Getracht zal worden in de ochtenduren voor liefhebbers de mogelijkheid
tot kerkgang te organiseren. In ieder geval is er tot 11. 00 uur tijd voor
uitgetrokken.
Het Congresreglement zal in de volgende DEMOCRAA T verschijnen.

Ill ALGEMENE INLICHTINGEN
1 Plaats

Toelichting op het indienen van amendementen
De in te dienen amendementen hebben aan de volgende technische eisen te
voldoen:
1. Zij dienen GETYPT te zijn.
2. Het papier dient maar aan EEN ZIJDE getypt te zijn.
3. Indien meerdere amendementen worden ingediend moet er voor ieder
nieuw onderwerp een nieuw APART PAPIER genomen worden met duidelijke vermelding (bovenaan de blz.) bij welk hoofdstuk het hoort.
4. Ieder amendement in 3-VOUD op te sturen.
5. Ruime marge en 1~ spatie.
6. Amendementen indienen door 5 D'66 !eden of moeten behandeld zijn op
een Afd. vergadering (ondertekend dan door de secretaris van de afdeling.
7. Amendementen dienen v66r 13 maart 1970 opgezonden te worden aan Secretariaat D'6il;"" Keizersgracht 576 te Amsterdam,
met op de enveloppe duidelijke vermelding AMENDEMENT.
8. Amendementen die aan deze voorwaarden NIET voldoen, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Sectievergaderingen
De taak van deze is, alle ingekomen amendementen en alternatieven te
beoordelen of ze van voldoende interesse zijn om tot de plenaire zitting
op zondag te worden toegelaten. Op de sectievergaderingen worden ook in
een gezelschap van deskundigen en speciaal geinteresseerden, en met
medewerking van !eden van de programmacommissie die op iedere sectievergadering aanwezig zullen zijn, de formulering en vormgeving van de
voorstellen vervolmaakt. Het plenum behoort zich tot de politieke keuze
te beperken. Terwijl op de sectievergadering een ieder zal willen deelnemen aan de (soms) diepgaande discussies, in de plenaire zitting zal
door tltln voorstander en tltln tegenstander van een voorstel een resumtl
van de argumenten worden gegeven, waarna stemming kan volgen.

Caf(l-Restaurant "Lommerijk". Straatweg 99, Rotterdam-12. (Hillegersberg).

2 Bereikbaarheid
Per trein rijden tot station Noord. (Eventueel overstappen op station
C. s·. ). Van station Noord nog slechts een korte wandeling. De uitgang
van station Noord ligt n.l. aan de Straatweg.
Per auto uit richting:
a. Den Haag. Bij Kleinpolderplein (einde Rijksweg) links aanbouden. Via
Kanaalweg en Gordelweg doorrijden tot kruising met Bergweg. Daar
links afslaan en onder het spoorwegviadukt (Station Noord) naar Straatweg.
b. Utrecht. Aan einde Rijksweg rechtsaf (richtingaanwijzer Hillegersberg). Via Terbregseweg naar Molenlaan. Aan het einde van de Molenlaan linksaf via Grindweg, Bergse Dorpsstraat naar Straatweg ..
c. Dordrecht. Via Van Brienenoordbrug recht door langs Alexanderstad
tot aan de laatste afrit. Na deze afrit invoegen verkeer uit Utrecht en
kort daarna rechts afslaan (richtingaanwijzer Hillegersberg). Zie
verder onder Utrecht.

3 Parkeren
Lommerijk beschikt over een ruim eigen parkeerterrein.

4 Kontaktadres
J. Roos, Schiebroeksesingel 4, Rotterdam-12. Tel. 010-22.67.94.

5 Overnachtingen
Uw wensen, met vermelding van Uw voorkeur, gaarne tijdig kenbaar makel
aan bovengenoemd adres.
(Bij voorkeur schriftelijk).

II AGENDA
6 Creches
Vrijdagavond 3 april
Aanvang:

19.00 uur
Alleen sektievergaderingen (tot ongeveer 22. 00 uur).
Waarschijnlijk worden op deze avond de sekties LANDBOUW en ECHTSCHEIDING behandelt; tevens kan de bespreking van de voorstellen tot verandering en aanvulling van het Huishoudelijk reglement besproken worden.

Slechta bij voldoende deelname zal naar een mogelijkheid worden uitgezlen.
Aanmeldingen (bij voorkeur schriftelijk) aan bovengenoemd adres. Gaarne
tijdig.

7 Feest
Op Zaterdagavond, 4 april (ook in Lommerijk) enige gezellige ontspanning
onder een dansje en een praatje etc. De afd. Rotterdam heeft een kabaretgroep uitgenodigd om deze avond op te luisteren.

Zaterdagmorgen 4 april
Aanvang:

10. 00 uur: Openingsrede Voorzitter D'66.
10.30 uur: Benoeming notulen- en stemcommissie.
- Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie.
- Verkiezing nieuw Hoofdbestuurslid
11. 00 uur: sektievergaderingen
13.30 uur: Algemene lunchpauze
14. 00 uur: vervolg sektievergaderingen
15.30 uur: Aanvang plenaire discussie over Tussenbalans
BELEIDSPLAN
17. 30 uur: Einde 2e congresdag

8 Entreeprijzen

f
f

15,-: Noord-Holland (beneden Noordzeekanaal), Zuid-Holland, Utrecht.
10,-: Gelder land, (minus Achterhoek) Brabant, Zeeland (minus ZeeuwsVlaanderen), Noord-Holland (boven Noordzeekanaal).
f 5,-:RestvanNederland.
Reduktieregeling voor scholieren, studentcn en dienstplichtige militairen
(beneden de rang van Vaandrig): f 5,-.
Opgave op strook (achterkant Democraat) aan Postbus 1966 te Amsterdam.
Entreegelden overmaken op gironummer 130. 49.00 van penningmeester
D'66.
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V VOORSTEL TOT WIJZIGING
EN AANVULLING VAN HET
HUISH. REGLEMENT
hoofdstuk IX

NDIDAATSTELLING TWEEDE KAMER
RAAGPUNTEN VOOR REGLEMENT
commissie die op het vorige congres is belast met het voorbereiden
'n voorstellen voor de regeling die binnen D'66 zal moe ten gelden voor
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer-verkiezingen is tot de con·usie gekomen dat aan de ledenvergadering een aantal belangrijke vragen
r beslissing na een open discussie moe ten worden voorgelegd, voorda t
n zinvolle behandeling van een uitgewerkt voorstel mogelijk is. Door
ze scheiding van grondslagen en uitwerking kan naar de mening van de
~mmissie een betere besluitvorming worden bereikt. De vragen zijn
ueronder met enige toelichting op de keuzemoge!ijkheden weergegeven.
~beslissing

over personen of zaken wordt bepaald door:
tide privll-opvattingen van de stemgerechtigden;
lide wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt.
le invloed van het onder a) genoemde is terecht, want dat is de essen tie
ijn de democratie. De methode van beslissen is echter medebepalend
mor de uitslag van de beslissingen. Daarom vooral is de wijze waarop de
~sluitvorming plaatsvindt uiterst belangrijk. Hoewel de regeling van de
landidaatstelling voor de Kamer een nogal technische materie is, wilde
~mmissie het praktische en politieke belang van de hier aan de orde zijn~grondslagen voor deze regeling onderstrepen. De technische toelichjng is slechts bedoeld ter bevordering van een meer fundamentele dis~ssie.

lie commissie is samengesteld uit !eden met zeer uiteenlopende en dik-

tijls uitgesproken voorkeuren. Zij hoopt erin geslaagd te zijn de belangtijkste vragen te stellen en deze vragen zo duidelijk en objectief mogelijk
toe te lichten. Volledigheid kon echter niet worden nagestreefd en 100%
oojectiviteit was uiteraard niet mogelijk.
1\> de gebruikelijke wijze kunnen door de indiening van amende men ten
mdere fundamenteel geachte vragen worden toegevoegd.
1\> basis

van de uitspraken over en naar aanleiding van de vraagpunten
ml het hoofdbestuur een reglementsvoorstel ter behandeling in het eerst•olgende congres laten uitwerken (tenzij vervroegde verkiezingen dit onnogelijk maken, zie vraag 8).

Vraag 1: Moet de lijsttrekker door middel van een aparte verkiezing worlen aangewezen, of moet degene die bij de stemming over de rangorde
ijQ de kandidaten 1-60 als eerste kandidaat verkozen word! automatisch
lijsttrekker worden?
loelichting: De vraag kan gesteld worden of men aan de lijsttrekker
mdere eisen wil stellen dan aan de overige kandidaten. Te denken vall
lan eisen betreffende karaktereigenschappen, uiterlijk, wijze van optre~n in het openbaar en voor de televisie etc. Word! deze vraag bevestigend
~ntwoord dan ligt het voor de hand de lijsttrekker apart te verkiezen,
lit die kandidaten die zich voor lijsttrekker beschikbaar stellen.
1\>gemerkt moet worden dat door de manier van verkiezen van groepen
~rsonen die binnen D'66 wordt gehanteerd, nl. de "methode van den
Berg", het mogelijk is dat op de eerste plaats iemand komt die niet bereid is lijsttrekker te worden; ook is het mogelijk dater iemand op de
eerste plaats komt die weinig le voorkeurstemme11 heeft behaald maar
tel veel 2e en verdere voorkeuren.

Vraag 2: Hoe is Uw volgorde van voorkeur voor de (hieronder beschreven)
O[llossingen 1 t/m 6?
loelichting: Er dient te worden vastgesteld op welke wijze bij D'66 de
kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zal worden
vastgesteld. Een zestal basis-mogelijkheden wordt hieronder genoemd.
Bij elke besluitvorming zijn er een aantal vragen (faktoren) en een aantal
O[llossingen. Aan elk der vragen (faktoren) kan een bepaalde gewichtsfak~r (prioriteit) worden toegekend. Meestal werken een aantal van de fak~ren elkaar tegen, zodat ieder op grond van zijn priv~ prioriteitenkeus
bepaalde wenselijkheden moet Iaten vallen terwille van andere wenselijkbeden die hij belangrijker acht.
Elk stelsel van antwoorden op vragen (faktoren), met een bepaalde onderlinge verhouding der gewichtsfaktoren (prioriteitenvolgorde), !evert een
!lllossing (met nog nader uit te werken details). Bij andere gewichtsfak~ren luidt de oplossing dus anders.
lnprincipe kan net zo goed gestemd worden over de vragen als over de
oplossingen. Uit praktische overwegingen verdient het echter de voorkeur
om te stemmen over de oplossingen; waarbij men zich dient te realiseren
datelke oplossing een verwerking is van een bepaalde prioriteitenkeuze
met betrekking tot de vragen (faktoren). Onderstaande tabel kan een nuttlg hulpmiddel zijn voor het kiezen van een oplossing.

Faktoren:
Oplossingen:

A
Open
deelneming

B
c
Ieder lid· Me deiedere
beslissen
kandidaat

E
D
Gelijke
Goede
kansen
fractie
kandidaten

1. Aileen ALV

0

2. ALV na landelijke
voorverkiezing

0

3. ALV na regionale
voorverkiezingen

0

4. Aileen landelijke
voorverkiezing

++

+

+

0

0

+

5. Steekproefvergaderingen

++

++

++

6. Steekproefvergadering(en) na
regionale voorverkiezingen
0

+

+

+

++

Verklaring der tekens:
++ deze faktor komt in deze procedure maximaal tot gelding (= zeer hoge

priori teit)

~~

tussenliggende gradaties

-- deze faktor komt in deze procedure (vrijwel) niet tot gelding (= zeer
!age prioriteit)
N. B. Waar een 0 in de tabel staat is een uitwerking van de betreffende oplossing mogelijk in positieve of negatieve richting. Zo kan b. v. in de gevallen waarin de ALV-beslissing wordt voorafgegaan door voorverkiezingen
de mate van binding van de Algemene ledenvergadering (ALV) aan de resultaten van de voorverkiezingen van invloed zijn.
Toelichting op de faktoren.

A Open deelneming
Deze faktor kan ook worden omschreven als "maximale inspraak door
de gewone !eden", in die zin dat elk lid het recht heeft om zijn stem uit
te brengen en ook iedere aanhanger. Enerzijds is dit "algemeen stemrecht" een onaantastbare verworvenheid van de democratie; anderzijds
beweren sommigen dat het algemeen kiesrecht niet de gewenste medezeggenschap heeft gebracht en zelfs de meest effectieve marrier is om
werkelijk medebeslissen door de basis te verhinderen en slechts de
schijn ervan in stand te houden. Het is niet mogelijk om bij algemeen
stemrecht iedere stemmer zoveel informatie te Iaten verwerken over
iedere kandidaat dat zijn stemmen ook kiezen uit aile kandidaten kan
zijn.

B Ieder lid iedere kandidaat
(Maximalisering van het actief kiesrecht).
Deze faktor is te beschouwen als een nadere uitwerking van de vorige
(open deelneming), omdat het hier niet alleen gaat om stemmen door
iedereen, maar ook om de mogelijkheid om op iedere kandidaat te stemmen.

Het gaat om ~~n kamerfractie die moet worden aangewezen. Iedere onderverdeling van de kandida ten, ook een regionale, is in zekere zin
willekeurig, en beperkt de mogelijkheden voor de kiezers en voor de
kandidaten.

C Medebeslissen
Bij de faktoren A en B lag de nadruk op het stemmen, bij deze faktor
echter op het beslissen, d. w. z. het kiezen op grond van uitgebreide informatie over alle kandidaten waarop gestemd kan worden. Het gaat
hier om het vaststellen van de uitspraak (via objectieve, het algemeen
kiesrecht van "~~n mens, ~~n stem" niet aantastende procedures), die
zou zijn verkregen als iedereen werkelijk zou hebben kunnen kiezen.

D Gelijke kansen kandidaten
(Maximalisering van het passief kiesrecht).
Er zijn verschillen in karakter, intelligentie, opvattingen, enz. tussen
de kandidaten. D.H rechtvaardigt juist de keuze tussen de kandidaten
die aan de !eden wordt gevraagd. Er zijn daarnaast verschillen in bekendheid·, geldmiddelen, hoeveelheid beschikbare tijd in de periode
voorafgaand aan de verkiezingen, en in de wijze waarop de voor D'66
beschikbare tijd en geld wordt besteed. Sommige aktiviteiten leveren
immers vee! meer bekendheid en populariteit op dan andere die even
hard nodig zijn om de zaak draaiende te houden. D~ze verschi!len zouden geen rol mogen spelen, ze zijn aileen te elimineren door aan degenen die kiezen z6veel informa tie over aile kandida ten waaruit zij
kunnen kiezen te geven dat de informatie die zij tevoren a! hadden over
sommige kandidaten daartegenover in het niet valt. Verschillen in hoeveelheid geld en tijd tussen de kandidaten zijn praktisch aileen weg te
werken door een selectieprocedure die weinig geld en tijd van elk der
kandidaten vergt in het stadium van de voorverkiezingen. Ook aan de
kiezers moeten niet te hoge eisen worden gesteld in tijd en geld om
zich over alle kandidaten waaruit zij kunnen kiezen grondig te informeren.
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E Goede fractie
Elk verkiezingssysteem waarbij in Mn ronde meerdere kandidaten
moeten worden aangewezen brengt met zich mee dat de totaliteit der
(hoog op de lij st) verkozenen allerminst in overeenstemming behoeft te
zijn met de wensen van de kiezers ten aanzien van de te vormen fractie. In theorie is het ook bij het systeem van den Bergh mogelijk dat
vrijwel ieder b. v. na van Mierlo als nr. 1 een bierbrouwer op de tweede plaats zet; ervan uitgaande dat de anderen dat wel niet zullen doen
zodat het risico groot is dater wElElr geen bierbrouwer in de fractie zal
zitten. Het gevolg is dan dater een fractie komt bestaande uit van
Mierlo plus 17 bierbrouwers wat vermoedelijk strijdig is met de bedoeling van elke kiezer.
Dit probleem (dat in minder extreme vorm een grote rol kan spelen) is
onoplosbaar, tenzij:
of slechts ElEln kandidaat door de !eden wordt gekozen, en deze zijn
eigen team aanwijst (welke mogelijkbeid is weggelaten bij de oplossingen, omdat de commissie niet verwacht dat daarvoor vee! voorstanders
zijn);
Of de !eden en aanhangers de kandidatenlijst vaststellen in een aantal
kiesronden.
Het systeem van den Berg met ElEln ronde garandeert dat een groep die
een kwart der stemmen achter zich heeft, ook minstens een kwart der
verkiesbare plaatsen verkrijgt; dat voordeel gaat weer verloren bij
het kiezen in ronden waarbij telkens een aantal kandidaten wordt aangewezen.

Toelichting op de oplossingen
Er is aangenomen dat in alle gevallen:
a. gestemd wordt volgens het systeem van den Bergh;
b. waar voorverkiezingen gevolgd worden door een tweede ronde (ALV of
steekproefvergadering), de tweede instantie binnen vrij nauwe grenzen
gebonden is door het resultaat van de voorverkiezingen;
c. onder een steekproefvergadering wordt verstaan een vergadering verkregen door een aselecte steekproef uit alle !eden en aanhangers;
d. in de gevallen waarbij de ALV betrokken is de mogelijkbeid tot presentatie ook in voldoende mate aanwezig is (b. v. een halve congresdag);
e. een lijst van in totaal ongeveer 60 kandidaten nodig en voldoende is.
1. Alleen de ALV beslist over de kandidatenlijst.
De ALV kiest uit alle kandidaten de nrs. 1 (hij aparte lijsttrekkerverkiezing: 2) tot 60 in volgorde.
2. ALV na Mn landelijke voorverkiezing.
Uit ElEln landelijke voorverkiezing resulteert een lijst van kandidaten in
de volgorde 1 (2) tot 60. Vervolgens kiest de ALVin enkele stemniingen, X.
bijvoorbeeld als volgt:
- uit de nummers 1 - 10 van de voorverkiezingenuitslag de nummers
1 - 10 in definitieve volgorde;
- uit de nummers 11 - 30 van de voorverkiezingenuitslag de nummers
11 - 30 in definitieve volgorde;
- de lijst wordt aangevuld (nrs. 31 - 60) in de volgorde van de voorverkiezingenuitslag voor deze nummers.
3. ALV rta regionale voorverkiezingen.
Het hoofdbestuur verdeelt volgens een nader te regelen methode de 18
kieskringen in kieskringgroepen; Binnen elke kieskringgroep vindt een
voorverkiezing plaats. De ALV stelt de definitieve volgorde vast van
de bijdeze verkiezingen hoogstgeplaatsten, en daarna groepsgewijs de
volgorde van de lager geplaa tsten.
4. AllMn landelijke voorverkiezingen.
In Mn landelijke voorverkiezing worden de nummers 1 (2) tot 60 direct

in volgorde gekozen.
5. AllMn steekproefvergaderingen.
In steekproefvergaderingen worden de kandidaten in de volgorde 1 (2)

tot 60 gekozen.
6. Steekproefvergadering(en) na regionale voorverkiezingen.
Het hoofdbestuur verdeelt de 18 kieskringen volgens een nader te
regelen methode in kieskringgroepen; binnen elke kieskringgroep vindt
een voorverkiezing plaats. Een of meer steekproefvergaderingen stellen de definitieve volgorde vast van de bij deze verkiezingen hoogstgeplaatsten, en daarna groepsgewijs de volgorde van de lager geplaatsten.
N. B. de lijstvorm 4 met regionale nummers 2 (zie vraag 6) is alleen verenigbaar met een oplossing met regionale voorverkiezingen (oplossingen
3 en 6).
Vraag 3: Stemadvies.
a. Acht U een sternad vies aan de !eden in principe wel of niet gewenst?
b. Zo ja, advies van de fractie (alleen dan wel met Mn van de volgende
mogelijkbeden gecombineerd?
c. Idem: hoofdbestuur?
d. Idem: werkgroepen?
e. Idem: afdelingen en regio' s die dit will en?
f. Idem: alle !eden die dit willen?
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Toelichting: Het voordeel van adviezen is dat ze bijdragen tot de meningsvorming van de kiezer, in het beste geval zelfs tot diens objectieve informatie en tot een goede fractie; daar staat tegenover de mogelijkheid van
"vriendjespolitiek", zelfs indien niet bewust nagestreefd. Over het voor
en tegen zal bij de verschillende mogelijkbeden (b t/m fen hun combinaties) verschillend worden gedacht.
Vraag 4: (indien Mn of meer van de punten b t/m f van vraag 3 zijn aanvaard:). Moet deze combinatie inderdaad advies uitbrengen?
Toelichting: Deze vraag is alleen opgenomen om de zekerheid te hebben
dat de combinatie die resulteert uit de stemming over de afzonderlijke instanties inderdaad door de meerderheid wordt gewenst.
Vraag 5: Moet van iedere kandidaat geeist worden dat hij de p!aats waarop
hij binnen D'66 verkozen wordt en zijn eventueel daaruit voortvloeiende
benoeming tot kamer lid accepteert?
Toelichting: Deze vraag is alleen bedoeld voor een benoeming binnen een
half jaar na de kamerverkiezingen.
Het voordeel van het opnemen op de lijst van kandidaten die geen werkelijke kamerkandidaat zijn is dat mensen met een zekere bekendheid bij bepaalde groepen kiezers stemmen voor de partij kunnen trekken, ook wanneer het niet hun bedoeling is om werkelijk in de Kamer te komen. Bovendien komen aldus meer mensen voor de staarten van de lijsten beschikbaar
(omdat ook mensen met een minder directe ambitie kunnen meedoen zonder groot "risico"), wat bij een mogelijk gering aanbod van belang zou
kunnen zijn.
Nadelen van het systeem zijn:
1. de interne verkiezingsuitslag moet gecorrigeerd worden, wat nadere
regelingen nodig maakt en een minder fraaie indruk wekt;
2. in verschillende situaties kan een groot dee! van de reserve toch in actie moeten komen; de kans op bedankjes moet dan niet te groot zijn,
anders zou de reserve nodeloos groot moeten worden;
3. op de lijst plaatsen van mensen die in werkelijkbeid geen kandidaat zijn
kan worden opgevat als een vorm van kiezersbedrog;
4. de ongelijksoortigheid der kandidaten ("we! of niet verkiesbaar") brengt
een vertroebelend element in de interne verkiezingen voor de "echte"
kandida ten, waar het in de eer ste plaa ts om gaa t.
Bij de huidige electorale verwachtingen hebben we uiteraard geen opvulling van de lijst nodig, in tegendeel, er moeten meer kandidaten beschikbaar zijn dan op Mn lijst mogen.
Op het oprichtingscongres is indertijd besloten dat ieder die op de kandidatenlijst staat zijn eventuele benoeming dient te aanvaarden. Daarna
is alleen voor de verkiezingen van 1967 de uitzondering gemaakt dat
deze verplichting alleen zou gelden voor de eerste 15 p!aatsen.
Vraag 6: Hoe is Uw volgorde van voorkeur voor de (hieronder beschreven)
5 a!ternatieve wijzen van indelen van de officiiile kandidatenlijsten?

Toelichting: De kandidaatstellingsprocedure binnen D'66 zal uiteindelijk
moeten uitmonden in het opstellen van een aantal officiele kandidatenlijst·
en waarover de in de volgorde 1 - 60 gekozen kandidaten worden verdee!d.
Het congres te Arnhem (dec. 1968) heeft zich uitgesproken voor een zo
uniform mogelijke opzet van de kandidatenlijsten. Uitkomen met Mn Jande·
lijk uniforme lijst werd niet verantwoord geacht omdat een aanta! van 30
kandidaten i. v. m. eventuele verkiezingssuccessen en met de noodzaak
om over voldoende reserve te beschikken niet toereikend is.
De uitgangspunten die te Arnhem als motleven gegolden hebben zijn:
a. duidelijkheid voor de kiezers wie er voor D'66 in de Tweede Kamer
zal komen,
b. een zo groot mogelijke en gelijke kans om via voorkeurstemmen, zoa!s bij wet geregeld, verkozen te worden.
Nederland is verdeeld in 18 kamerkieskringen. Een partij die over het
gehele land aan de verkiezingen wenst dee! te nemen moet in iedere kieskring een kandidatenlijst indienen. Deze lijsten mogen geheel gelijkluidend
zijn, ze mogen ook gedeeltelijk of geheel van elkaar verschillen. Het
maximale aantal kandidaten per lijst bedraagt 30. Voor het bepalen van
het aantal zetels dat ElEln partij heeft behaald worden de stemmen op alle
lijsten van die partij uitgebracht bij elkaar opgeteld.
Voor het bepalen of en wie er voldoende voorkeurstemmen heeft behaald
om verkozen te worden, worden de op dezelfde kandidaat uitgebrachte
stemmen alleen dan bij elkaar opgeteld indien deze kandidaat op gelijkluidende lijsten voorkomt. Een groep van gelijkluidende lijsten wordt n.l.
als Mn lijst beschouwd. Op het ogenblik komen kandidaten in aanmerking
om via voorkeurstemmen in de Kamer te komen als zij een aantal stemmen behaald hebben dat ligt hoven de helft van de lijstkiesdeler. De
grootte van de lijstkiesdelers is sterk afhankelijk van het aantal groepen
van gelijkluidende lijsten waarmee een partij uitkomt. (In 1967 kwam de
KVP uit met 4 lijstengroepen, de lijstkicsdelers varieerden van 41.000
tot 45. 000; de PvdA, 6 lijstengroepen, 41. 000 - 50. 000; de VVD, 18 verschillende lijsten, 26.000- 62.000. ). Bij de kamerverkiezingen in 1967
behaalden van de D'66 kandidaten Mn kandidaat ruim 3500, Mn kandidaat
ruim 2200, en twee kandidaten ongeveer 1700 voorkeurstemmen; de anderen minder dan 500. De wijze waarop de verkiezingscampagne door de
partij gevoerd wordt kan echter het uitbrcngen van voorkeurstemmen
stimuleren.
Heeft een kandidaat het vereiste aantal voorkeurstemmen behaald dan is
toch niet zeker of hij verkozen zal worden. Na de kandidaten die rechtstreeks de lijstkiesdeler hebben behaald komen n.l. eerst in aanmerking
die kandidaten die door stemoverdracht de lijstkiesdeler behalen. Heeft
meer dan Mn kandidaat op een lijst het vcreiste aantal voorkeurstemmen
behaald dan zal over het algemeen slechts ElEln van hen in aanmerking komen, de andere(n) zal (zullen) dan geplaatst worden als eerste plaatsvervanger(s).
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Bij de Tweede Kamer is op het ogenblik een wetsontwerp in behandeling

m. b. t. vergroting van het effect van de voorkeurstem. Daarin wordt voorgesteld de "voorkeurdrempel" te verlagen tot van de lij stkiesdeler en
de kandidaten die het vereiste aantal stemmen hebben behaald te rangschikken direct na de kandida(a)t(en) die rechtstreeks de lijstkiesdeler
behaalde(n).

±

Mod ellen
1. Volledige gelijkheid van een zo
groot mogelijk aantal lij sten:
17 lijsten waarop de kandidaten
1-30 staan, 1 reservelijst waarop
de landelijke lijsttrekker als nr. 1
staat, verder de kandidaten 31-59.

2. Volledige gelijkheid van 15 lijsten,
waarop de kandidaten 1-30 staan,
3 reservelij sten waarop bovenaan
staan de kandidaten 1-20, de kandidaten 31-60 worden over de laatste 10 plaatsen van de reservelijsten verdeeld.

3. Zo klein mogelijk aantal verschillende lijstengroepen: 2 lijstengroepen, beide aangevoerd door
de landelijke lij sttrekker, op de
lij sten van de ene groep verder de
even kandida ten op de lij sten van
de andere groep verder de oneven
kandidaten.

4. Een groter aantallijstengroepen
(b. v. 6), met per lijstengroep een
verschillende nr. 2, en met meer
kandidaten (24) die op alle lijsten
voorkomen.

17

1

X

[][1L
15

lx

X

29-64.

lx

groep A

groep B

1

1

1x

8-19
21

18

Vraag 7: Aanmeldingstermijn.
a. Wanneer moet de aanmeldingstermijn voor de kandidaten sluiten:
2 maanden of tenminste 4 maanden voor de (eerste) interne verkiezing?
b. Indien tenminste 4 maanden: 4 of 6 maanden?
Toelichting: Vroege sluiting betekent langere tijd voor interne verkiezingscampagne, voor informatie, presentatie en discussie. Tegenover dit voordeel staat dat een lange tijd van "voorhangen" voor de betrokkenen misschien niet prettig en in een enkel geval wellicht nadelig is. Bij vroege
sluiting zullen enkelen zich mogelijk later terug (moeten) trekken door
nieuwe ontwikkeling van politieke of persoonlijke aard, en mogelijk enkele
anderen, die dat later nog wei zouden kunnen of willen, zich niet meer
kunnen opgeven; de situatie wordt op een vroeg tijdstip a. h. w. bevroren.

etc.
voor de
groepen
2A,2c,2F C,D,E en F

20
26
32
38
44
50

-

51

X

Lill

f30l
l_ §_J-- etc.
1

Vraag 8: Kan het hoofdbestuur zich gemachtigd weten om strikt op basis
van de hiervoor door het congres gedane uitspraken een regelin,g te Iaten
uitwerken die automatiscli bii:taeii.de Kracht krijgt in het geval dat door
vervroegde verkiezingen de ALV zich niet tijdig over deze uitwerking kan
uitspreken?
Toelichting: Het enige alternatief is dat het reglement-1966 zal worden
toegepast (opgenomen in de congresdemocraat van december 1969); dit
reglement is in de huidige si tua tie en ook principUiel weinig aantrekkelijk.
Wanneer (voorlopig) geen vervroegde verkiezingen plaatsvinden zal het
uitgewerkte voorstel normaal op de eerstvolgende ALV worden behandel;
de vraagpunten zijn in de eerste plaats voor een dergelijke gang van zaken
bedoeld, maar in geval van nood zouden ze ook gebruikt kunnen worden
voor de opstelling van een reglement voor Mn keer dat (noodgedwongen)
niet door een ALVis behandeld.

POLITIEK
VOOR DE BOEKENPLANK

[I
['291

b. Het "voorkeurstemmen-effect" is voor alle kandidaten en alle kiezers
ongeveer gelijk, doch praktisch nihil.

b. Het "voorkeurstemmen-effect" is praktisch gezien nihil.

3-7

8- 19

3. a. Over het hele land is de lijsttrekker "bekend" en de helft van de kandidaten die verkozen zullen worden. De kiezers hebben hierdoor geen
overzicht over de samenstelling van de toekomstige fractie.
Door loting wordt bepaald wie de laatste zetel zal bezetten.
Nemen we met minder kandidaten genoegen, b. v. 55, dan kunnen de
nrs. 1-5 hoven aan beide lijstengroepen staan, doch wordt de invloed
van lotingen groter.

5.a. De eerste 28 kandidaten zijn over het hele land ''bekend".
Tot en met 28 zetels geen invloed van lotingen.

2B

2A

der kiezers gelijk en iets minder groot dan bij model 1, voor de kandidaten 31-59 en voor 10% der kiezers afwezig.

4. a. De eerste 24 kandidaten zijn over het hele land ''bekend".
Tussen de 12 en 24 zetels geen invloed van lotingen.

rn
ww
3-7

b. "Voorkeurstemmen-effect11 voor de eerste 30 k.andidaten en voor 90%

b. Het "voorkeurstemmen-effect" is voor alle kandidaten en alle kiezers
gelijk, voor de eerste 30 kandidaten en voor 98% van de kiezers 2 x
zo klein als bij model 1. Alleen bij dit model hebben de kandidaten
31-59 enige kans op verkiezing door voorkeurstemmen.

31

2B - 2F

5. Zo groot mogelijke gelijkheid van
alle lij sten: op alle lij sten de kandidaten'1-28, de laatste 2 plaatsen
op de 18 ver schillende lij sten worden bezet door de kandidaten

X
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Commentaar
Vergelijkende waardering van de 5 modellen aan de hand van de 2 uitgangspunten, waarbij de commissie zich de vrijheid heeft veroorloofd om ook
mo:lel 4 als mogelijkheid op te nemen mede op grond van andere overwegingen dan de hoven genoemde uitgangspunten.
I.a. De eerste 30 kandidaten staan op het stembiljet van het overgrote
deel der kiezers, n.l. bij 98% als Zeeland als reserve-kieskring
wordt gekozen. Nemen we met minder kandidaten genoegen, b. v.
55, dan kunnen de nrs. 1-5 hoven aan de reservelijst worden geplaatst.
Wie de door D'66 behaalde zetels zal bezetten wordt niet door lotingen
beinvloed.
b. Voor de eerste 30 kandidaten is de mogelijkheid om via voorkeurstemmen in de Kamer te komen gelijk en vergeleken met de andere
modellen het grootst. Voor de kandidaten 31-59 is deze mogelijkheid
praktisch gezien afwezig.
Voor 98% van de kiezers is de mogelijkheid dat hun eventuele voorkeurstem effect heeft vergelijkenderwijs het grootst. Voor 2% van de
kiezers is deze mogelijkheid afwezig.
2.a. De eerste 20 kandidaten zijn over het hele land "bekend", de nrs.
21-30 bij 90% der kiezers als Zeeland, Drente en Friesland de reserve kieskringen zijn. Tot en met 20 zetels geen invloed van lotingen.

Albert Hahn
Koos van Weringh heeft over de politieke kunstenaar Albert
Hahn (1877-1918) een monografie geschreven die uiterst
zorgzaam moet worden doorgenomen.
Financiele steun van het NVV, het Prins Bernardfonds en
de Centrale Levensverzekeringsmaatschappij maakten het
mogelijk dat deN. V. Arbeiderspers die hoek voor zestienvijftig kan leveren. Geen geld voor een werk da t onbekende tekeningen beva t en briefwisselingen met Troelstra,
Roland Holst en Wibaut.
Koos van Weringh heeft goed werk verricht. Zijn mededeling in De Volkskrant een boekje te willen schrijven over
het verschijnsel politieke karikatuur in het algemeen mag
niet bij een mededeling alleen blijven.

Politieke politiek
Prof. dr. F. Hartog heeft in "politieke politiek" een analyse gegeven van de politieke verhoudingen in Nederland.
Op de achterzijde van zijn hoek, voor 2;even-vijftig een
uitgave van H. F. Stenfert Kroese N. V. in Leiden, zegt de
auteur dat hij dit heeft gedaan omdat hij meent dat bij velen inzicht op dit punt ontbreekt als zij hun politieke keuze
bepalen.
Wie de auteur niet kent, moet het Algemeen Handelsblad
maar eens opslaan. Daarin publiceert hij over economische politiek.
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V PROGRAMMAVOORSTELLEN
HOOFDSTUK Va - EUROPA
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Voorstel subcommissie Europa

Voorstel Brinkhorst-Jacquet

4.4. De Europese integratie
Doelstelling

4.4. De Europese integratie
Doelstelling

Uitgangspunt van de Europese politiek van D'66 is de status quo, zijnde
de ihans bestaande machtsverhoudingen tussen Oost en West zowel in
Europa als op mondiaal niveau.
Doel van onze Europese politiek is de eenwording van Europa in een Confederatie van West- en Oost-Europa.

Een zo groot moge!ijke Westeuropese politieke eenheid dient met name te
worden nagestreefd om:
I) een oplossing te vinden voor de "interne" sociale en economische
vraagstukken in West-Europa;
II) een eigen bijdrage te leveren tot de stabilisatie van de betrekking in
Europa, waarbij met name van belang is dat West-Duitsland aan West·
Europa verbonden blijft;
III) een gemeenschappelijke houding te vinden t. o. v. de V. S. teneinde
binnen het Atlantische bondgenootschap een zelfstandige plaats in te

Motivering: Behalve de geografische is er de historische en culturele
verbondenheid tussen Nederland en de andere Europese Ianden. Hieruit
vloeit voor Nederland en de andere Europese Ianden een medeverantwoordelijkheid voort voor elkaar, in concreto de opdracht tot:
(intern)
verzoening van West- en Oost-Europa:
. antwoord geven op de schaalvergroting op geopolitiek, technologisch en economisch gebied.
Als deel van de wereld, die evenzeer door genoemde schaalvergroting
wordt gewijzigd, hebben Nederland en de andere Europese Ianden eveneens een verantwoordelijkheid tegenover de overige Ianden, in concreto
inhoudende de opdracht tot:
(extern) . bevordering van vrede op veiligheid op mondiaal niveau;
. hulpverlening aan de ontwikkelingslanden.
Voor de vervulling van deze taken is een Verenigd Europa noodzaak,
waarvoor de con-federatieve structuur voorshands de aangewezene lijkt.
Middelen: De totstandkoming van dit Verenigd Europa wil D'66 bevorderen
met name door een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een wijziging langs vreedzame weg van de omstandigheden die tot handhaving van
de status quo aanleiding (kunnen) geven.
Toelichting:
De huidige situatie in Europa wordt wezenlijk gekenmerkt door vier feiten:
1) de deling van Duitsland;
2) de overheersing van de Oost-Europese Ianden en de DDR door Rusland;
3) de totstandkoming van een Economische Gemeenschap van Frankrijk,
West-Duitsland, ItalHi en de Beneluxlanden;
4) de Amerikaanse garantie ten O{:zichte van West-Europa via de NA VO.
Als recent historisch gegeven is ten vijfde nog te memoreren het verkrijgen van zelfstandigheid van de vroegere koloniale imperia der Europese
Ianden.
Zowel de deling van Duitsland als de overheersing van Oost-Europa - gevolgen van de Tweede Wereldoorlog- worden door Rusland beschouwd als
vuistpanden tegen de mogelijkheid van een bedreiging van Rusland door
het Westen en met name door de Bondsrepubliek. Deze vuistpanden worden door de Russen veilig geacht bij handhaving van de status quo.
Zelfs beperkte democratisering binnen het communistische maatschappijbeeld in een buurland wordt door Rusland nog als een bedreiging ervaren
en zo mogelijk verhinderd, desnoods met geweld.
Van een rechtstreeks ingrijpen door de West-Europese Ianden. ter stimulering van fundamentele wijzigingen, in de Oost-Europese Ianden moet
dus worden afgezien, daar zulks tot een gewapend conflict zou kunnen leiden.
De mogelijkheden tot wijziging van de huidige situatie liggen allereerst
bij de jongere genera ties in Rusland. Zij zijn- beHmgrijk feit- niet door
de Tweede Wereldoorlog getraumatiseerd en hebben- niet minder belangrijk feit- meer oog voor de fouten van het communisme als politiek maatschappelijk stelsel. Tenslotte zijn we welhaast bezeten van een diepgeworteld verlangen naar vrede.
West-Europa's bijdrage tot wijziging van de huidige situatie kan er terzake in bestaan de contacten met Rusland - en vanzelfsprekend ook met
de andere Oost-Europese Ianden - zoveel mogelijk, gecoordineerd, uit te
bouwen via toeristische, sportieve, cu!turele, wetenschappelijke en economische samenwerking. (Voor de laatstgenoemde sector zou met name
ook de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties als
platvorm kunnen dienen).

Positie NAVO
Daar een mentaliteitswijziging via de jongere genera ties in Oost-Europa
eerst op langere termijn vruchten kan afwerpen en het huidige regime,
met name het Russische establishment, slechts respect voor macht heeft,
dient de defensieve kracht van West-Europa voorshands op peil te worden
gehouden resp. te worden gebracht; voorzo!ang zulks noodzakelijk is in
het kader van de NA VO.
Voor een echte vrede in Europa is het, zeker op de lange duur, nodig dat
het Duitse vraagstuk tot een oplossing wordt gebracht. Een gedeeld land
vormt in Europa een bron van onrust en een potentHile bron van oorlogsgevaar; zulks temeer wanneer dat land in het hart van Europa is gelegen.
De geschiedenis Ievert terzake voldoende bewijzen.
De verdeling van Duitsland wordt echter door Rusland in stand gehouden
om een eventuele wederopstanding van een gevreesde (ex-)vijand bij voor-

nemen;

IV) een gemeenschappelijke inbreng te hebben in de militair strategische
vraagstukken, zoals wapenbeheersing, non-proliferatie, ontwapening
enz.
Toelichting:
a) Uitgangspunt vormt hierbij het feitelijk voortduren van de militair-politieke oost/west tegenstellingen. Ondanks het toenemende verlangen naar
politieke zelfstandigheid in Oost- en West-Europa zal de internationale
verdeling van invloedssferen nog geruime tijd worden beheerst door het
nucleaire machtsevenwicht tussen de V. S. en de S. U.
De recente ontwikkelingen in Oost-Europa (Tsjechoslowakije, Breznjewdoctrine) tonen aan dat de S. U. op grond van ideologische machtspolitiek
en veiligheidsoverwegingen duidelijk grenzen stelt aan het streven naar
onafhanke!ijkheid door de Oost-Europese Ianden. Zonder te concluderen,
da t door deze ontwikke!ingen een meer rechtstreekse bedreiging van de
Europese veiligheid is ontstaan dan voorheen, betekenen zij we!, dat
ook in West-Europa de noodzaak aanwezig blijft om aan de geintegreerde
militaire structuur in de NA VO en aan de garantie van het Amerikaanse
atoomwapen vast te houden.
b) De aard van de huidige Oost- West betrekkingen, zoals deze worden beinvloed door de Sow jet- Unie, impliceert dus de noodzakelijkheid van bet
voorlopig voorthestaan van de beide blokken, het Warschaupakt en de
NA VO. Gehoopt moet worden dat het mogelijk zal blijken om dit op
"militair lager niveau" te doen. West-Europa zal daarbij natuurlijkerwijze zijn plaats binnen de Atlantische samenwerking moeten vinden.
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baat onmogelijk te maken. De hereniging van Duits!and kan dus aileen
plaatsvinden wanneer de veiligheid van Rusland er op zijn minst genomen
niet door word t verminderd. Een hereniging op confedera tieve grondslag
in het kader van een Europese Con-feredatie- waarmede Rusland, gelet
op het gestelde in de vorige zin, via hei Oost-Europese dee! ten nauwsie
verbonden is - lijkt voorshands de enige ree!e mogelijkheid. De hercniging
van Duitsland is derhalve geen voorwaarde tot maar s!uitstuk van de Europese eenwording.
·

4.41 De Europese Gemeenschap van de zes
1. Uitvoering van de verdragsbepalingen inzake besluitvorming in de Raad
(van Ministers) en inzake rechtstreekse verkiezing van de Vergadcring
(Europees Parlement). Voorzolang de rechtstreekse verkiczing nog
niet op Europees niveau plaatsvindt, dienen de Nederlandse afgevaardigden rechtstreeks op nationaal niveau te worden gekozen.
2. Eigen inkomsten van de Gemeenschap dienen gepaard te gaan met effectieve controle door het Europees Parlement.
3. Consolidatie van hetgeen bij de verwezenlijking van de Gemeenschap is
bereikt, voorzolang het onder 2. gestelde niet is gerealiseerd. Zodra
dit we! het geval is, dient op sociaal en economisch gebied hct gcmccnschappelijk beleid krachtig te worden uitgebouwd.
Toelichting:
Een der lidstaten, Frankrijk, blokkeert de uitvoering van de onder 1 genoemde bepalingen van het Verdrag van Rome. Om ontbinding van de Gemeenschap te voorkomen, moet di t tijdelijk worden aanvaard, maar zodra
dit mogelijk is, dienen de betreffende verdragsbepa!ingen tot uitvoering te
komen. Tot dan' dienen de Nederlandse afgevaardigden rechtstreeks op
nationaal niveau te worden gekozen.
Het miljarden-budget van de Gemeenschap is aan geen enkele effectieve
controle van het Europees Parlement onderworpen. Het is dus uit demoera tisch oogpunt onaanvaardbaar dat in een zodanige situatie de Gemcenschap over eigen inkomsten beschikt.
Voorzolang de effectieve controle door het Europees Parlement niet is
verwezen!ijkt, dient consolidatie van het bereikte plaats te vinden. Zodra
- eventueel in etappen - de controle wordt verwezen!ijkt. dient het gemeenschappelijk beleid met name op het gebied van de sociale, conjunctuur-, energie-, handels-, industrie- en landbouwstructuurpolitiek
krachtig te worden uitgebouwd.

4.41 De Europese Gemeenschappen
(EEG. EGKS en EURATOM)
Het beleid in de Europese Gemeenschappen dient op de volgende prioriteiten ie worden gericht:
a) Inwendige versterking: uitbouw Gemeenschappelijke Markt tot economischc unic.
Toclichti_rl_g:
De recente paritcitswijzigingen van de Franse franc en de Duitse mark
hebben eens te meer aangetoond, dat handhaving van de gemeenschappl'lijkc markt een onmogelijkheid is zonder het gelijktijdig voeren van
een gemeenschappelijk of a! thans sterk gecoordineerd sociaal economisch beleid.
Dit geldt speciaal voor de volgende gebieden:
- conjunctuurpolitiek en economische politiek op middellange termijn
(economische groei, lonen en prijzen);
- monetaire en financiele politiek (doe!: monetaire unie met Europese
munteenheid);
- energiepolitiek (gemeenschappelijk beleid ten aanzien van verschillende energiebronnen, inclu sief kernenergie);
- handelspolitiek (oostblok Ianden, China, Japan en "derde Ianden");
- landbouwstructuurpolitiek (plan Mansholt);
- industriepolitiek (financiering advanced sience based industries, subs.idies en onderzoek).
Met name voor het voeren van een industriepolitiek en een Jandbouwpolitiek zullen in toenemende mate eigen middelen van de Gemeenschappen nodig zijn. Financiele onafhankelijkheid vormt hoe Ianger hoe meer
een noodzakelijke voorwaarde voor een effectief functioneren van de
Gemeenschappen.
D'66 meent evenwel dat g.;.;n eigen middelen aan de Gemeenschappen
kunnen worden toegekend zoiang het Europees Parlement nog niet met
de vereiste budgetaire en wetgevende controlebevoegdheden is uitgerust.
b) Institutionele versterking
Toe!ichting:
Een efficiente en democratische besluitvorming in de Gemeenschappen
is onmogelijk zonder dat de instellingen meer dan voorheen de institutionele spelregels van de verdragen volgen en voorts m. n. de bevoegdheden van het Europese Parlement worden uitgebreid.
In concreto betekent dit:
I) betere denkwijze van de Raad m. n. door toepassing van de in
het Verdrag van Rome voorziene procedure van beslissingen bij
meerderheid van stemmen.
Toe!ichting:
Het z. g. Akkoord van Luxemburg van 1966 dient derhalve ongedaan te worden gemaakt.
II) erkenning van de onafhankelijke positie van de Europese Commissie.
III) vergroting van budgetaire en wetgevende bevoegdheden van het
Europese Parlement.
IV) directe verkiezingen voor het Europese Parlement. Om uit de
reeds jarenlang bestaande impasse te geraken zullen deze per
land moeten worden georganiseerd, zolang zij nog niet op
Europees niveau worden gehouden.
Toelichting:
In navolging van recente Belgische en Italiaanse wetsontwerpen
moet derhalve ook in Nederland te dien einde een antwerp van
wet worden ingediend.
c) Geografische uitbreiding
Toelichting:
De toetredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en met
Denemarken, Noorwegen en Ier!and zullen zo spoedig mogelijk moeten
beginnen.
Van de zijde van de Gemeenschap zullen aan de kandidaat-leden de
volgende voorwaarden moeten worden gesteld, uiteraard nadat deze
door de huidige lidstaten zelf volledig zijn onderschreven:
I) integrale aanvaarding van de Verdragen en de daarop gebaseerde besluiten van de laatste tien jaar;
II) bereidheid om mede te werken aan de versterking van de institu tionele structuur van de Gemeenschap om te komen tot een
werkelijk geintegreerde besluitvorming zoals hierboven onder
b) is voorzien.
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4.42 a Samenwerking t.a.v. buitenlandse politiek
en defensie, monetair beleid
en wetenschappelijk onderzoek

4.42 Samenwerking t.a.v. buitenlandse politiek
en defensie

b Uitbreiding van de Europese Gemeenschap
c Vorming van een West- Europese Federatie
Om tot een hecht geintegreerd Europa te geraken is het noodzakelijk naast
economische integra tie ook politieke integra tie te doen plaatsvinden; een
integra tie die met name tot uitdrukking dient te komen op het gebied van
de buitenlandse politick en de defensie. Voor wat betreft de vorm - een
West-Europese Federatie - is de mate waarin hier het supra-nationalc
element tot uitdrukking komt in het aanvangsstadium niet van doorslaggevende betekenis. Bepalend is dat men het eens is over de doclcinden
van het te voeren beleid, zijnde de Federatie dienstbaar te maken aan de
eenwording van geheel Europa in vrede en veiligheid.
a. Coordinatie in het kader van een permanent Comit~ van Ministers van
het buitenlands beleid, de defensie, het technisch-wetenschappelijk
onderzoek en het monetair beleid van de West-Europese Ianden.
b. Uitbreiding van de Europese Gemeenschap van de Zes met de andere
West-Europese Ianden.
c. Vorming van een West-Europese Federatie.
Toelichting:
Voor een zo groat mogelijke evenwichtigheid van een Con-federatie van
West- en Oost-Europa is een hecht geintegreerd West-Europa voorwaarde.
Als eerste stappen op de weg hiernaar toe streeft D'66 het gestelde onder
a. na. Hiermede dient niet te worden gewacht tot de Europese Economische
Gemeenschap met de andere West-Europese Ianden is uitgebreid. Dit laatste dient overigens zo spoedig mogelijk plaats te vinden.
Wanneer met betrekking tot de punten a. en b. zodanige voortgang is gemaakt, dat aan de integra tie met name op politick gebied een structurele
vorm kan worden gegeven, wil D'66 de oprichting bevorderen van een
West-Europese Federatie waardoor met name het buitenlands beleid en
de defensie (met inbegrip van / alternatief: met uitsluiting van de kernwapens) zoveel mogelijk kunnen worden geintegreerd.

Naast de uitbouw van de Europese Gemeenschappen, zoals hierboven omschreven, is een geinstitutionaliseerde samenwerking op het gebied van
de buitenlandse politiek en de defensie noodzakelijk.
De Zes moeten trachten v66r de ondcrhandelingen met het Verenigd
Koninkrijk en de andere kandidaatleden ovcrecnstemming te bereiken'
over een intcntieverklaring tot intergoevernementele samenwerking op
het gebied van buitenlandse politiek en defensie, waaraan de Zes en de
nieuwe !eden van de EEG deelnemen.
Als ecrstc aanzet tot een dergelijke buitcnlandse politiek en militaire
samcnwcrking zal van het volgcndc instrumentarium gebruik moeten worden gemaakt:
a) regelma tige verplichte consul ta ties door de regeringen over vraagstukken op het gebied van buitenlandse politiek.
b) vorming van een Europcsc groep binncn de NA VO, bestaande uit de
Ianden van de uitgebrcide Gemeenschap, (z. g. European causus) voor
de bevordcring van een Europese samenwerking inzake conventionele
dcfensie en hct vcrkrijgen van grotcrc inspraak in de aanwending van
het Amerikaanse kernwapen, voor zovcr het de verdediging van Europa
betrcft.
c) de instelling van een onafhankelijke Commissie ter voorbereiding van
de consultaties op het gebied van buitcnlandse politiek en defensie en
met het recht om voorstellen in te dienen.
d) uitbreiding van de bevoegdheden van hot Europese Parlement tot de
bui tenland se poli tiek en de defensie.
Inhoudelijk zal de samenwerking op het gcbied van de buitenlandse politiek
betrekking moeten hebben op:
a) de betrekkingen met de V. S.
b) de betrekkingen met de U.S. en de Oost-Europese Ianden.
c) de totstandbrenging van een systeem van Europese veiligheid.
Hierbij wordt gedacht aan de oprichting van een Europese Veiligheidscommissie.
d) betrekkingen met de derde wereld (in het bijzonder Afrika en het Midden Oosten).
Daarnaast zal de samenwerking op defensiegebied zich vooral moeten
richten op:
a) de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees standpunt in
NA VO-verband middels het houden van bijeenkomsten van de Europese
Defensieministers, voorafgaande aan iedere Raadszitting van de NAVO.
b) de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europee s beleid inzake
wapenontwikkeling, -produktie en -aankoop.

4.43 De Europese Kernmacht

4.43 De Europese Kernmacht

De integra tie van de West-Europese defensie stelt mede de vraag naar de
positie van de Engelse en Franse kernwapens.
Er zijn terzake vier mogelijkheden:
- voortbestaan als nationale kernmacht,
-integra tie in de West-Europese defensie,
- integratie in de NAVO,
- af schaffing.

De Europese samenwerking op defensiegebied dient in het kader van de
NA VO plaats te vinden en zich te rich ten op de onderwerpen a) en b) zoals
genoemd aan hct slot van 4. 42 (Alternaticf Brinkhorst, Jaquet).

Het lijkt in het kader van de bepleite West-Europese defensie-integratie
onlogisch maar bovenal gevaarlijk de Engelse en Franse kernwapens biervan uit te' sluiten: Hoe meer Europese staten mede-beslissingsrecht op
het al of niet gebruik ervan hebben, hoe kleiner de kans op misbruik.
Integra tie van deze kernwapens in NAVO-verband zou aanvaarding inhouden van d u u r z am e instandhouding van de koude oorloginstrumenten
NA VO- en Warschaupacht, alsmede vereeuwiging van de Europese en
Duitse deling met alle gevaren van dien.
Afschaffing, in het kader van een wereldwijde afschaffing van de kernwapens, ware verreweg de beste oplossing. Te vrezen valt dat wij daarvan nog ver verwijderd zijn.
Integra tie in de West-Europese defensie lijkt voorshands dus de minst
slechte oplossing. Hierdoor zou West-Europa overigens in staat zijn een
potentiele agressor duidelijk te maken, z elf te kunnen beslissen over
het serieus weer stand bieden aan een agressie, resp. dat atoomchantage
door derden niet risico-loos kan plaatsvinden.
(De stelling dat West-Europa zelf atoomchantage zou kunnen bedrijven is
onhoudbaar: geen van de beide atoomgrootmachten zou voor een dergelijke
chantage bukken).
De - hopelijk - effectieve werking van een wereldwijd non-prolifera tieverdrag zou door deze regionale integra tie niet worden belemmerd.
Met betrekking tot de houding van Rusland terzake dient de door de subgroep gestelde context niet uit het oog te worden verloren:
vorming van kernwapenvrije zilnes in Europa
erkenning van de DDR en de grenzen van Polen en Tjecho-Slowakije
on!binding van de NA VO
totstandkoming van een Europees Veiligheidspact.
Voorzover de partij zou besluiten e en z i j dig e afschaffing van de Engelse
en Franse kernwapens na te streven, zou het partijstandpunt m. b. t. de
NAVO moeten worden herzien: de ruggegraat van het NA VO wapenarsenaal is immers de atoombom.

Het instellen van een Europese kernmacht als militair instrument van een
volwaardig Europese federatie moet zowcl indien deze in de NAVO wordt
"ingebracht" en l1 fortiori indien deze als wapen van een Europa dat zich
tussen de Sowjet Unie en de Verenigde Staten als een derde macht zou opstellen een factor worden geacht die ondoelmatig zou zijn en instabi!iteit
en spanningen zouden verwekken. En wcl om de volgende redenen:
a) Voor het dichtbevolkte West-Europa met zijn sterk geconcentreerde industrieen zou een nuc!eair conflict vee! meer nog dan voor de SowjetUnie, de Verenigde Staten, of voor China, zelfmoord betekenen. Een
Europees deterrent wordt daardoor ongeloofwaardig.
b) Nog afgezien van het feit dat een Europese kernmacht een militair instrument ter ondersteuning van een - voorshands niet bestaand - gemeenschappelijk Europees beleid zou moeten zijn, lijkt het in de voorzienbare toekomst ondenkbaar, dat Ianden als Frankrijk en Engeland op
het levensbelangrijke terrein van de nucleaire strategie hun souvereiniteit zouden will en opgeven, teneinde dcze aan een Europese federatie
over te drag en.
c) Een Europees nucleair wapen zou profilcrend werken aangezien bierdoor aan andere Westeuropese Ianden dan Frankrijk en Engeland (met
name ook aan de Westduitse Bondsrepubliek) medezeggenschap over
nuclcaire wapens zou worden gegevcn. Dit zou de Oost-West betrekkingen op onaanvaardbare wijze schadcn en ook binnen de Westelijke
alliantie spanningen verwekken.
d) West-Europa moet, zo het daartoc de politieke wil zou hebben, financieel in staa t worden geacht een kernmacht op te bouwen vergelijkbaar
met die van de Sowjet-Unie. De verschuivingen in de begrotingen ten
voordele van dcfensie aoch ten detrimente van andere begrotingsonderdelen (onderwijs, sociale zaken, ontwikkelingshulp enz.) moeten zolang
West-Europa democratisch geregeerd wordt in verband met de daartegen te verwachten oppositie van puhlieke opinie en parlement ondoorvoerbaar worden gcacht.
Tegen het optreden van a! of niet sampnwcrkende nationale Europese kernmachten kunnen overeenkomstige bezwarcn worden ingebracht. Deze bezwaren zullen des te grater zijn naar mate deze nationale kernmachten
sterker zijn en buiten een Atlantischc sa menwerking worden gehouden.
Voorzover slechts Britse en Franse nationale kernmachten in een At!antische samenwerking worden ingebracht blijft uiteraard een element van
discriminatie jegens de andere West-Europese bondgenoten bestaan. Ge-
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hoopt client te worden dat zulk een discriminatie mettertijd zal worden opgeheven, niet door het verlenen van gelijkwaardig nucleaire rechten aan
andere Westeuropese Ianden doch integendeel door het langzaam wegkwijnen van de Franse en Britse kernmachten die de grate en toenemende
kosten die gepaard gaan aan modernisatie in het kader van de snelle technologische ontwikkelingen op den duur niet zullen kunnen blijven opbrengen.

EENDUIDIGE VOORSTELLEN
4.44 Oost-Europa
lntensivering tot een zo hoog mogelijke graad van de contacten met de
Oost-Europese Ianden, in het bijzonder met Rusland, via toeristische,
sportieve, culturele, wetenschappelijke en economische samenwerking.
Toelichting:
Gelijktijdig met de West-Europese integra tie dienen de contacten met
Oost-Europa en in het bijzonder met Rusland in de grootst mogelijke mate
- gecoordineerd- te worden uitgebouwd via de bovengenoemde vormen
van samenwerking. Deze zullen met name bevorderlijk zijn voor de toekomstige samenleving in con-federatief verband van West- en Oost-Europa.
N. B. Dit staat reeds gedeeltelijk in het partijprogramma, n.l. onder de
Oost-West-paragraaf.

4.45 Ontbinding van het NAVO-en
het Warschaupact is samenhang met sluiting
van een Europees veiligheidsverdrag
Toelichting:
Zodra uit de feitelijke omstandigheden in Oost-Europa, met name in Rusland, 60k in de top van regering en partij, duidelijk dat een werkelijke
ontspanning tussen Oost- en West-Europa mogelijk is en anderzijds de
West-Europese integra tie concreet gestalte heeft gekregen, kunnen het
NAVO- en het Warschaupact worden vervangen door een - onder auspicien
van de Verenigde Naties - te sluiten Europees Veiligheidsverdrag.
De Verenigde Staten van N.Amerika zouden zich daarbij moeten verplichten tot desgevraagde gewapende hulpverlening in geval van agressie op
West-Europa, terwijl Rusland zich tot eenzelfde garantie ten opzichte van
de Oost-Europese Ianden verplicht.
In het raam van dit verdrag zou het grondgebied van West- en Oost-Duitsland alsmede van Polen tot kernwapenvrije gebieden dienen te worden verklaard.
Oost-Duitsland, dat een van de ondertekenaars van het Europese Veiligheidsverdrag dient te zijn, zal in samenhang hiermede als een de facto
bestaande staat de jure dienen te worden erkend.
Een Europees Veiligheidsverdrag dient tevens erkenning met name door
West-Duitsland, van de huidige staatsgrenzen van Polen en Tjechoslowakije te impliceren.

+ vanwege het feit, dat de con-federatieve vorm een grate mate van vrijheid voor de deelgenoten mogelijk maakt, hetgeen gewenst is:
voor de instandhouding van de West-Europese integratie,
in verband met de positie van Rusland m. b. t. de (overige) partnerlanden van het Oostelijk deel van de Con-federatie en daarmede in
Europa.
in verband met de positie van de Verenigde Staten van N. -Amerika
met betrekking tot het Westelijk deel van de Europese Con-federatie.

HOOFDSTUK V a-b
verbindende tekst Europa - Defensie
Zowel het voorstel van de subgroep Europa, als de alternatieve voorstellen van Brinkhorst/Jaquet houden in, dat de veiligheid van West Europa
niet mag worden verwaarloosd.
Een oorlog in West Europa is zeer onwaarschijnlijk, omdat deze gemakkelijk kan leiden tot een ongewenste totale nucleaire oorlog en wederzijdse
vernietiging. Daarom valt het accent niet meer op de verdediging van het
grondgebied, maar op de oorlogpreventie en het inperken van een eventueel conflict.
De werkgroep Defensie meent dat de Nederlandse bijdrage aan de NA VO
kan worden beperkt tot een bijdrage ten behoeve van de crisismanagement
en het optreden bij een beperkt conventioneel confliCt. In dit kader passen
geen door de Nederlandse krijgsmachtdelen te gebruiken nucleaire middelen.
Enige wij zigingsvoorstellen programma Buitenlandse Politiek
pt 4. 22. a

pt 4. 22. a

De toelichting kan vervallen.

pt 4. 22. b

Tweede alinea "Een termijnkoppeling is hier op zijnplaats, enz"
tot onderaan de bladzijde: kan vervallen.
Weliswaar is een 1 ontspanningsorgaan 1 binnen de NA VO op
zijn plaats, doch de ontspanningsvoortgang kan beter worden
gestimuleerd door een permanent Europees overlegorgaan
buiten de NAVO.

pt 4. 23

Dit pt als volgt te wijzigen:
"Zolang een continueren van het Nederlandse lidmaatschap
van de NA VO noodzakelijk wordt geacht, dient de omvang en
samenstelling van de Nederlandse strijdkrachten te zijn afgestemd op een bijdrage in het kader van de crisisbeheersing en
op het functioneren bij beperkte conventionele conflicten van
relatief geringe omvang."

4.46 Europese con-federatie
Toelichting:

als volgt te wijzigen:
"Nederland dient voorshands niet uit de NA VO te treden.
Dit zou ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid in West
Europa.
De NA VO heeft een tijdelijk karakter en dient niet te worden
omgezet in een permanent Atlantisch Verbond. Zodra de antspanning tussen Oost en West, en de voortgeschreden West
Europese integratie dit toelaten, dient de NA VO te worden
vervangen door andere verdragen, waarbij de veiligheid van
Europa wordt gegarandeerd."

\Vanneer bovengenoemde pun ten zijn gerealiseerd, kan geleidelijk aan de
samenleving tussen West- en Oost-Europa staatkundig gestructureerd
worden. De con-federatieve vorm is hier het meest geeigend, niet alleen
vanwege de omstandigheid dat de Duitse hereniging slechts in het kader
van een con-federatief Verenigd Europa mogelijk is, maar ook:
+vanwege de politiek, economisch en maatschapp(llijk uiteenlopende struc1uren van Oost- en West-Europa,

De toelichting bij dit pt kan vervallen.

HOOFDSTUK Vb - DEFENSIE
1 Militair strategische conceptie krijgsmacht
IAiternatief 1)
1.1.

D 1 66 meent dat wij Ieven in een ondeelbare wereld, waarin
moet worden gestreefd naar een militaire macht welke alleen
haar bestaansgrond heeft als politiemacht van de Verenigde
Naties.
Nu reeds dient de hoogste prioriteit te worden toegekend aan
aile mogelijke vredesoperaties (peace-keeping operations,
waarnemings- en kontroletaken, hulp bij rampen e. d.)

1. 2.

D 1 66 streeft naar een toestand in Europa, waarin de veiligheid
niet meer berust op een volledig opgaan in een der machtblokken. Erkend wordt evenwel dat thans de vrede in ons werelddeel berust op het nucleaire machtsevenwicht tussen Oost en
West.

Militair strategische conceptie krijgsmacht
(Aiternatief 2)
1.1.

D 1 66 streeft naar een toestand in Europa, waarin de veiligheid
niet meer berust op een volledig opgaan in een der machtblokken, hoewel wordt erkend dat thans de veiligheid in ons werelddeel be rust op het (nucleaire) machtsevenwicht tussen Oost en
West.

1. 2.

Nederland dient mede te werken aan verzachting van de tegenstellingen tussen Oost en West en een verdergaande ontspanning in Europa - hetgeen onder meer mogelijk is door - meer
dan tot nu is geschied - te benadrukken dat de functie van haar
krijgsmacht is: "het voorkomen van een oorlog". De taak van
deze krijgsmacht is in eerste instantie het voorkomen van een
allesvernietigende oorlog en mocht onverhoopt een kont1ikt
toch uitbreken dit konflikt zo snel mogelijk in te perken.

DEMOCHAAT
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1. 3.

fehruari 1970

Nederland dient mede te werken aan een verzachting; van de
tegenstellingen tussen Oost en West en aan het voortgaan van
de ontspanning in Europa.
Dit is onder meer mogelijk door in toenemende mate te benadrukken dat de funktie van de krijgsmachten btnnen de NA VO
het voorkomen van een oorlog is. De taak van onze strijdkrachten dient te zijn gericht op het medewerken aan het beheersen van crises en aan het inperken van een konflikt, indien dit ondanks alle pogtngen tot over leg tach nag mocht uitbreken.

TOELICHTING
Het feit dat een totaal nucleair konflikt onder de huidige omstandigheden tot wederzijdse vernietiging Jeidt, wettigt de konklusie dat een aanval op \Vest-Europa on\vaarschijnlijk is.
Meer aandacht diont te worden besteed aan een strategie die
beoogi: bij beperkte konflikten door snel ingrijpen verdere uitbreiding; te voorkornen, de situatic te stabiliseren en op deze
wijze de wcg weer vrij te maken voor verder politiek over leg.
Deze krijgsmacht dient te bestaan uit konventionele parate
strijdkrachten van hoge kwaliteit met een grate taktische en
strategische mobiliteit. De gewijzig;de taakstelling en de daaraan inherente te stellen kwalitatieve eisen impliceren voor de
huidige krijgsmacht dat:

1. 3.
TOELICHTING
Een oorlog in West-Europa is zeer onwaarschijnlijk, omdat
deze gemakkelijk zou kunnen leiden tot een ongewenste totale
nucleaire oorlog en wederzijdse vernietiging. Daarom valt het
accent niet meer op de verdediging van het grondgebied, maar
op de oorlogspreventie en op het inspreken van een eventueel
konflikt.

1.4.

De Nederlandse bijdrage aan de NAVO dient te bestaan uit konventionele strijdkrachten van hoge kwaliteit met cen grote mobiliteit.
De Nederlandse krijgsmacht dient haar nucleaire taken af te
staten.

1. 5.

Teneinde een grotere doelmatigheid te verkrijgen, dient in
bondgenootschappelijk vcrband te worden gestreefd naar een
zo groat mogelijke integratie van krijgsmachtmiddelen.
In het kader van deze integratie moet de Nederlandse bijdrage
overeenkomen met de voor ons land passende mogelijkheden.

- bij de landmacht mobilisabele eenheden (van relatiof geringe
kwaliteit) - anders dan ter beveiliging van vitale objecten
tegen optredende subversieve elementen - dienen te worden
afgestoten;
- de krijgsmacht haar nucleaire taken dient af te staten;
- de taak van de marine meer ~ericht dient te worden op het
Jeveren van een adekwate bijdrage in het kader van de ,,risisbeheersing; derhalve dient zij te beschikken over snelle
schepen met grate vuurkracht, mogelijkheden tot het snel
overbrengen van troepen c. q. het op effektieve wijze beschermen van troepentransporten.

TOELICHTING
Internationale integratie kan leiden tot een grotere effektiviteit en tot aanzienlijke besparingen. Bij de door Nederland te
leveren bijdrage moet rekening worden gehouden met de ligging en de maatschappelijke struktuur van ons land. Dit zou
betekenen een relatief grotere bijdrage aan zee- en luchtmacht,
en een relatief kleinere bijdrage aan landmacht.

2 Dienstplicht
D'66 is van mening, dat dient te worden gestreefd naar vervanging van
de militaire dienstplicht door een systeem van legervorming door vrijwillige dienstneming. De krijgsmacht dient te bestaan uit vrijwilligers,
die een verband voor onbepaalde tijd (beroepsmilitairen) dan wei een
kart verband (4 6 jaar) sluiten.

a

3. 7.

D'66 acht het noodzakelijk, dat de procedure om erkend te
worden als dienstweigeraar sterk wordt vereenvoudigd. De
voorlichting over dienstweigertng dient vee! verbeterd te
worden.

3. 8.

D'66 wenst, dat iedere militair kennis kan nemen van aile op
zijn persoon betrekking hebbcnde bescheiden bij het Departement van Defensie, met tnachtneming van de thans in de maatschappij geldende medische en psychologische normen.

3. 9

D'66 is van oordeel, dat de wedde van het opgeleide dienst~
plichtig personeel etappegewijs dient te worden opgetrokken
tot het niveau van de wedde van beroepsmilitairen.

3.10

D'66 acht het aan te bevelen te komen tot een Centraal Militair
Georganiseerd Overlcg, waaraan meer bevoegdheden dienen
te worden verleend dan thans het geval is en waarin officieren,
onderofficieren, korporaals en soldaten van de krijgsmachtdelen zitting hebben. De tot dusver voorgeschreven geheimhouding van het over leg dicnt te vervallen.

TOELICHTING
Uit militair-teclmische overwegingen verdient een vrijwilligersleger
de voorkeur boven een kadermilitieleger. De onrechtvaardigheid inherent aan de huidige "algemene" dienstplicht waarbij van de tien ingeschrevenen er slechts vier hun dienstplicht behoeven te vervullen,
pleit voor een vrijwilligersleger.

3 Rechtspositie van het militair personeel
(het oude hoofdstuk Rechtspositie van de militairen uit het bestaande
Partijprogramma vervalt bij aanneming)
3.1.

3. 2.

D'66 stelt de spoedige instelling voor van een studiecommissie,
die, onder parlementaire auspici8n, een onderzoek moet instellen naar de werkelijke waarde van de grondslagen waarop
de disciplinaire opleiding van de militair in vredestijd be rust.
Dit moet een niet-militaire commissie zijn, bestaande onder
meer uit sociologen en psychologen, eventueel bijgestaan door
militaire adviseurs.

4 Programmapunt democratisering krijgsmacht
4. 1.

D'66 zal ervoor ijveren, dat de militair, die de Nederlandse
strafwet in vredestijd overtreedt, zich moet verantwoorden
voor de burgerlijke rechter.

3. 3.

D'66 is van oordeel, dat het stemmen bij volmacht van de stemgerechtigde dienstplichtige militair vergemakkelijkt dient te
worden. Indien deze procedure ten behoeve van deze categorie '
niet vereenvoudigd kan worden, is D'66 van oordeel, dat deze
militair de gelegenheid dient te krijgen zijn stemrecht in zijn
woonplaats uit te oefenen.

3.4.

D'66 meent, dat, ten behoeve van de handhaving van een gezonde discipline in de krijgsmacht en gelet op het eigen karakter van de specifiek militaire vergrijpen, deze discipline dient
te worden onderhouden door militaire instanties. Een en ander
met behoorlijke waarborg van de verdediging van de betrokkenen en omschreven in een aan de eisen des tijds aangepast
reglement.

3.5.

D'66 wenst de ongelijkheid in diensttijd tussen de krijgsmachtdelen en onnodige verschillen in diensttijd binnen een krijgsmachtdeel op te heffen. Waar dit onmogelijk blijkt dient hier
compensatie tegenover te staan.

3. 6.

D'66 wenst de praktische discrepantie tussen dienstplicht en
vervangingsdienst te zien teruggebracht.

D'66 is van mening dat- binnen de eisen voortvloeiend uit de
doelstelling - in de krijgsmacht de interne verhoudingen dienen te worden gemodelleerd overeenkomstig democratische
principes en normen.
Op basis hiervan dient een vc randeringsproces op gang te worden gebracht waarbij de defensieleidtng het initiatief dient te
nemen tot een sanering van datgene wat in de huidige situatie
vanult de doelstelling niet meer te rechtvaardigen is.
Dit houdt onder meer in:
- dat in de krijgsmacht de noodzaak moet worden erkend dat
een mentaliteitsveranderin~ noodzakelijk is; een verandering
die vooral plaats moet vinden door een betere begeleiding
bij het Ieiding geven en een doelmatiger motivering bij a!
het personeel in de krij!(~!lulcht;
- de aanvaardtng van het inzieht dat ieder gemeenschappelijk
belang een gemeenschappPlijke verantwoording vraagt:
- dat in de krijgsmacht de IJereidheid aanwczig dient te zijn
om voortdurend noodzakelijke veranderingen te onderkennen
en aan te brengcn.

4. 2.

D'66 is van mening dat de militaire organisatie haar personeel
in vredestijd niet meer rna~ ilinden dan strikt noodzakelijk is.
Er dient daarom in de krij"~macht een onderscheid te worden
gemaakt tussen de werksitualic, de oefensituatie en de "leef'
situatie. Onderkend moet worden dat iedere situatie haar eigen eisen stelt:
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- buiten de werk/ oefensituatie dient het personeel (behoudens
uitzonderingen) geen andere verplichtingen te hebben aan de
militaire organisatie dan de normaal maatschappelijke;
- in de werksituatie dienen de interne verhoudingen geregeld
te zijn naar analogie met de situatie in de civiele bedrijven.
In de oorlogssituatie (oefensituatie) valt noodzakelijkerwijs vee!
weg wat in de andere situaties geldt.

16. 202 Openbaarheid moct regel zijn, ook in het gemeenlelijk overheidsbcleid. Gcmccntelijke docu1nenten moeten in bcginsel gratis (in bij-

zondere gevallcn tegen kostprij s) ter beschikking worden gesteld
aan diegencn die de mocite willen nemen ze te komen halen.
16.203 Ecn ieder dicnt het recht te hebhcn van inzage in aile gemeentestukken. Inzage mag worden gcweigerd in bijzondcre gevallcn.
Van de:t:C' \Veigcring; moct bcroep open staan op ecn beroepscommis-

sie uit de raad.

HOOFDSTUK Vc
GEMEENTEPOLITIEK
16.

De gemeente

16.01

De gemeente is de kleinste territoriale gemeenschap met cigen bestuur.

16.02 De taak van het bestuur is de bevordering van welzijn en welvaart

van allen die in de gemeente wonen, werken of vertoeven.
16.03 lndien delen van de bestuurstaak die uit hun aard of om redenen

van doe!matigheid, dan we! uit financiele overwegingen. bcter door
een grotere eenheid dan door de afzonderlijke gemeenten kunnen
worden verzorgd, dienen deze door democratisch ingerichte, nieuw
te creeren bestuurslichamen te worden behartigd die niet noodzakelijkerwij s hoven de gemeenten behoeven te staan. Onderzocht
moet worden welke vorm - bijvoorbeeld provincies, gewesten,
samenwerkingsorganen- de voorkeur verdient op grond van doelmatigheid en democratic.
16.04 De gemeente, als kleinste algemenc bestuurseenheid, is bij uit-

stek geschikt voor het bevorderen van een democratische samenleving. De belangrijkste middelen tot verbetering van het dikwijls
geringe vertrouwen van de bestuurden in de gemeentebestuurders
ziet D'66 in:
a. meer contact tussen bestuurden en bestuurders;
b. direkter betrekken van de burgers bij de bepaling van het beleid;
c. het scheppen van betere mogelijkheden voor de raad om een
wezenlijke invloed op het beleid uit te oefenen.
16.1

lnrichting van het gemeentelijk bestuur

16. ll Het actief kiesrecht voor de gemeenteraad dient te worden terug-

gebracht tot 18 jaar, het passief kiesrecht tot 21 jaar.
16.12

Zij die hun werkkring hebben binnen de gemeente, maar elders
ingezetene zijn, behoren desgewenst het actief en passief kiesrecht uitsluitend voor hun werkgemeente te kunnen uitoefenen.

16.13 Wethouders worden door de raad benoemd; het dient niet noodza-

kelijk te zijn dat zij ook uit de raad worden benoemd. Wethouders
die geen lid zouden zijn van de raad zouden in die raad een adviserende stem moeten hebben.
16.14 D'66 is van mening dat de burgemeester rechtstreeks door de

kiezers moet worden gekozen.
16.15 Als eerste stap op de weg van een door de gemeentenaren gekozen

):mrgemeester zal worden bevorderd dat de raad het recht verkrijgt van het do en van een aanbeveling.
16.16 Burgemeester en wethouders behoren afzonderlijk zowel als gezamenlijk verantwoording af te leggen tegenover de raad over het
door hen of het college van B en W gevoerde beleid, zonder wettelijke ontsnappingsclausule.
16.17 In elke gemeente moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van functionele decentralisatie. In het bijzonder dient er

naar te worden gestreefd, dat in functionele en territoriale commissies (b. v. jeugdraad of wijkraad) en in commissies van advies
en bijstand, in ruime mate niet-raadsleden worden benoemd. Zoveel mogelijk dient aan deze commissies en raden bestuursbevoegdheid te worden overgedragen. Zij behoren over voldoende geldmiddelen te beschikken om behoorl~jk te kunnen functioneren.
16.18 In de grote gemeenten, of gemeenten met gespreide woonkernen,

moet de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur mede worden gestimuleerd door h<>t instellen van wijkraden met bestuursbevoegdheid. De !eden van de wijkraad dienen door de kiezers uit
de wijk te kunnen worden gekozen.
16.19 De functione]e en territoriale commissies dienen van een ambtelijk

apparaat gebruik te kunnen maken. Waar een wijkraad wordt ingesteld behoort ook een hulpsecretarie te worden gevestigd.
16.2

Handel en van het gemeentelijk bestuur
Voor bijzondere onderwerpen van gemeentezorg (b. v. volkshuisvesting, onderwijs, subsidiebeleid) wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken van dit programma.
1) Openheid en openbaarheid

16.201 Burgemeester, wethouders en raadsleden moe ten jaarlijks aan de

gemeenteraad opgave doen van hun overige functies in de particuliere,
semi-overheids- of overheidssfeer. Ook moeten zij hun belangen
bij ecn bedrijf dat aan de gemeente goederen of diensten Ievert. kenbaar maken. Hct overzicht van deze opgave moet voor een ieder
kosteloos ter inzage liggen op de secretarie.

16.204 De vcrgaderingen van alle cmnmissies mocten opcnbaar zijn, be-

houdens bij de uehandcling van die gevallcn waarover ook de raad
in beslotenhcid ueraadslaagt. De adviezen van aile commissies
moctcn tijdig voor openbarc behandcling openbaar worden gemaakt,

maar in Plk gcval binnen :30 dagen nadat zc zijn ingediend. Dit kan
geschicdcn door adviezen kostcloos ter inzage op de gemeentesecretarie tc lcggcn. Afschriftcn moetcn tcgen kostprijs worden verstrekt.
16.205 Voorstellcn van Ben W moeten de raad bereiken in een stadium,
waarin nog wezenlijke inv]oed er op kan worden uitgeoefend. Waar
mogelijk mocten alternatievcn aan de raad worden voorgelegd.
16.206 Teneindc de betrokkenheid \'an de bestuurden bij het beleid te intensiveren dienen Ben Wen raad v66rdat belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen of plannen worden opgesteld de mening van
belanghebbenden te horen. Bijvoorbeeld worde gebruik gemaakt van
openbare hoorzittingen of van opiniepeilingen, bij voorkeur verricht
door of in samenwcrking 1net onafhankelijke bureau's.

16.207 De gemeentcnaren moeten op regelmatige tijden en in iedcr geval
bij de behandeling van de begroting in de gclcgenheid worden gesteld
om bij gelegenheid van een openbare raadsvergadering rechtstreeks
vragen tc stcllen aan burgemeester, wethouders en raadsleden.
16. 208 Het gebruik maken van burgerrechtelijke organisatievormen voor
het uitoefenen van overheidstaken behoort uitgesloten te zijn wanneer deze vormen de verantwoording aan gekozen organen voor de
taakuitvoering verhinderen of illusoir maken.
16.209 Goede en tijdige voorlichting zal de communicatie tussen bestuur
en bestuurden verbeteren. In het bijzonder voorafgaande aan hoorzittingen en belangrijke besluitvormingen dient door voorlichting
middels pers, regionale radio en televisie, lezingen, teach-in's en
tentoonstellingen de openbare meningsvorming en discussie op gang
te worden gebracht.
16.210 Een eenvoudige samenvatting van de begroting met een voor ieder
begrijpelijke toelichting, waarui t de hoofdpunten van het te voeren
beleid blijken, moet jaarlijks voor de begrotingsdebatten worden
verspreid.
16. 211 Om de voorlichting zo doeltreffend mogelijk te doen zijn is het aan
te bevelen dat op diverse plaatsen in de gemeente publicatieborden
worden opgericht. Met de PTT zou kcmnen worden overeengekomen
dat op elk postlmntoor in de voor het publiek toegankelijke ruimte
een gemeentclijk publica tiebord mag worden aangebracht en bijgehouden. Voorlichtingsmateriaal zou naast de loketten kunnen worden
neergelegd om mee te nemen.
16. 212 De voorlichting van overheidszijde aan de burgerij inzake rechten
en plichten van het individu moet worden uitgebreid. Het is gewenst
dat in elke gemeente een ambtcnaar wordt aangewezen tot wie de
burger zich met vragen kan wenden.
16.213 Van gemcentewege behoort een huis aan huis te verspreiden voorlichtingsblad te worden uitgegeven.
2) Doelma tigheid
16. 214 Doorlichting van het gemeentelijk apparaat op organisatie en efficiency
wordt noodzakelijk geacht en wel vooral voor de gemeenten met meer
dan 50. 000 inwoners. Daarbij moe ten mede tcrzakekundige bureau's
worden ingeschakeld. De resultaten van de onderzoekingen dienen in
een openbare raadsvergadering ter discussie te worden gesteld.
16.215 Doeltreffende controle op het financieel beheer van het gemeentelijk
bestuursapparaat en van de gemeentelijke diensten en bedrijven moet
met inschakeling van onafhankelijke deskundigen worden verzekerd.
16. 216 De behoefte bestaat voor de raad om bij technische kwesties het voorstel van B en W te toetsen aan de mening van een onafhankelijk deskundige. De mogelijkheid moet worden onderzocht hoe dit kan worden gerealiseerd.
16.217 De raad moet. indien zij dit wenst, tenminste ~Gnmaal gedurende
het begrotingsjaar een tussentijds overzicht krijgen van de financie!e
situatie, waardoor het mogelijk wordt corrigerende initiatieven te
ontwikkelen en in ernstige gevallen efficiencycontrole te eisen.
16.218 De gemeente dient zoveel mogelijk aile belemmeringen weg te nemen, die passief kiesgerechtigden ervan weerhoudt zich kandidaat
voor de raden te stellen of een benoeming daarin te aanvaarden. In
concreto dicnt een morele druk op werkgevers te worden uitgeoefend
dat zij hun werknemers geen belemmeringcn in de weg leggen aan
het wcrk van de raden dee! te nemen. In ruil daarvoor dient de gemecntc dezc werkgevers naar rcdelijkheid schadeloos te stellen voor
de gederfdc diensttijd. Aan zclfstandigcn wordt een uitkering van
vergelijkbaar niveau gedaan. In beide gevallen wordt door de uitkeringen een minimum en een maximum bedrag vastgesteld. Vergaderingen van gemeente-raad worden zoveel mogelijk buiten de
gangbare werktijden gehouden.
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Toelichting: Wij moeten vele waardevolle aspirant-kandidaten missen, omdat hun werkgever hetzij een feitelijk verbod oplegde, hetzij stelde dat de benodigde tijd als ver!of diende te worden opgenomen. Afgezien van de morele ongewenstheid van een dergelijke
werkgeversinvloed leidt het ook tot een betrekkelijk eenzijdige
samenstelling van de staten (ambtenaren en mensen verbonden aan
instituten buiten het bedrijfsleven). Vele zelfstandigen worden van
een kandidatuur weerhouden door de aanzienlijke inkomensderving
die een actieve deelname aan het werk van de gem. raad ten gevolge heeft.

3.42.

D'66 is van mening, dat de centrale overheid de gemeenten in staat
moet stellen een behoorlijk voorzieningsniveau te realiseren.
Daartoe is noodzakelijk, dat bij de vaststelling van de rijksbegroting de behoeften van de gemeenten zorgvuldig worden afgewogen
tegen die van het Rijk. Hantering van een 6%-norm is ongewenst.
Voorts dienen de ministers er zorg voor te dragen, dat de gemeenten de beschikking krijgen over voldoende kapitaalmarktmiddelen, nodig voor de realisatie van de investeringen, waarvoor de
gemeenten zich zien gesteld.
Een snelle herziening van de verdeelsleutels van het gemeentefonds zal door D'66 met kracht worden nagestreefd. De toekenning
van aanvullende bijdragen uit dit fonds aan individuele gemeenten
zal zeer sneller moeten plaatsvinden, evenals de "definitieve"
vaststelling van de hoogte van de uitkeringen voor het lager onderwijs.
De gemeentelijke kosten van door de rijksoverheid ingestelde (landelijk uniforme) regelingen -met name in de sfeer van de sociale
zorg- dienen door het rijk rechtstreeks en geheel aan de individuele
gemeenten te worden vergoed.
In het algemeen acht D'66 het ongewenst, dat het rijk regelingen
creeert, die de bestendingsvrijheid van de gemeenten inperken, doordat ze voor de gemeenten verplichte uitgave inhouden. Het rijk
dient de gemeenten voor de door hen bij de uitvoering van rijksregelingen of landelijk uniforme regelingen gemaakte kosten geheel schadeloos te stellen. Ook in geval de gemeenten slechts een
kassiersfunctie vervullen, behoren de extra kosten door het rijk te
worden vergoed.
D'66 is van mening, dat de gemeenten met kracht moeten streven
naar een optimale aanwending van de ter beschikking staande middelen.
Een voortdurende aandacht voor het nut, dat de diverse gemeentelijke voorzieningen opleveren is daarbij een eerste eis.
De opzet van de gemeentelijke begrotingen en rekeningen dient op
korte termijn zodanig te worden herzien, dat deze stukken een voor
een ieder duidelijk beeld geven van de gemeentelijke activiteiten.
Aileen daardoor kan de gemeenteraad zijn budgetrecht op een democratische en efficillnte manier uitoefenen. De gemeenten dienen
meerjarige investerlngsplannen op te zetten, die een zorgvuldige
prioriteitenvaststelling mogelijk maken.

HOOFDSTUK Vd
ECHTSCHEIDING
Voorstel tot heiZiening van punt 3. 4
De wet dient zowel de mogelijkheid van echtscheiding zonder
opgaaf van redenen op gemeenschappelijke als op eenzijdig
verzoek te erkennen.
Toelichting: Het uitgangspunt hierbij is dat aileen de echtgenoten kunnen heoordelen of een voortzetting van hun huwelijk zin
heeft. Verschillen partijen van mening over de vraag of hun
huwelijk moet worden voortgezet, dan moet dit huwelijk op
verzoek van de partij die echtscheiding wenst, ook ontbonden
kunnen worden. Omdat eensgezindheid tussen echtgenoten niet
afdwingbaar is, is iedere pogmg om met hehulp van de wet het
huwelijk in stand te houden tegen de uitdrnkkelijke wil van een
van de echtgenoten tot mislukken gedoemd.
Het bemoeilijken van een wettelijke scheiding maakt de gevolgen
van een feitelijke scheiding niet ongedaan. Soms is zelfs het
tegendeel waar en leidt het tegenhouden van de door een van
partijen gewenste echtscheiding er toe dat ook de financiele belangen van de andere partij in gevaar komen.
Daarom behoort de wetgever in deze tijd de echtscheiding aileen te regelen in haar gevolgen, t. w. het gezag over de kinderen, de eventueel verschuldigde alimentatie en de boedelscheiding. Langdurige procedures tussen echtgenoten zullen dan tot
het verleden behoren.
Teneinde te voorkomen dat echtscheiding op eenzijdig verzoek
lichtvaardig zou worden gevraagd en verkregen, dient de wet
een termijn in te houden die moet verlopen tussen de indiening
van het verzoek en het vonnis waarbij de scheiding wordt uitgesproken. Te denken valt hierbij aan een termijn van 6 maanden. Binnen deze termijn dient de verzoeker aan de rechter aile
gegevens te verschaffen betreffende de financiele omstandigheden van partijen zodat het vonnis waarbij de echtscheiding wordt
uitgesproken, tevens de omvang van de eventuele onderhoudsplicht vaststelt.

1970

De rechter kan bij het vonnis waarbij echtscheiding wordt uitge·
sproken, aan de economisch sterkere partij de verplichting opleggen bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van dE
economisch zwakkere partij. Bij dit vonnis wordt !evens bepaald of en in hoeverre de economisch zwakkere partij in de op
het moment van het vonnis bestaande pensioenrechten of daarmee gelijk te stellen uitkeringen zal delen.
Toelichting: In de hiervoor vermelde regeling van de echtscheiding is er geen sprake meer van een schuldige partij. De vraag
of en in hoeverre een echtgenoot na echtscheiding aanspraak kar
maken op een uitkering tot levensonderhoud van de andere echtgenoot, wordt uitsluitend beoordeeld naar behoefte en draagkracht. Zonodig kunnen in de wet nadere hepalingen worden opgenomen om de verplichting tot en het recht op uitkering te hegrenzen, waardoor de taak van de rechter in dit opzicht zou
worden vereenvoudigd.
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3.43.

Conform bestaande programma.
Toelichting: De wet dient wei de mogelijkheid te openen dat de
rechter in hepaalde gevallen, b. v. na ingewonnen advies van
deskundigen, de niet met het gezag over de kinderen beklede
ouder het recht geeft contact met zijn kinderen te onderhouden.
Een dwingende regeling komt hier onwenselijk voor, omdat het
helang van de kinderen zich als regel zal verzetten tegen het
als gevolg van een bezoekregeling opnieuw ontstaan van een con·
flictsituatie.

HOOFDSTUK Ve
LANDBOUW
Programmavoorstel van de landelijke werkgroep Landbouw met de daarin
door de programmacommissie aangebrachte redactionele wijzigingen en
aanvullingen.
LANDBOUW
10.1

Algemeen.

10.1. 1. De landbouw dient als integrerend dee! van de economie en als
wezenlijke factor van het maa tschappelijke Ieven te worden beschouwd.
Daarom dient het landbouwbeleid een zelfstandige plaats te blijver
innemen in het economisch en sociaal beleid van de overheid.
Toelichting: Een goede voedselvoorziening is een nationaal belang. Vraagstukken van kwantiteit, kwaliteit en prijs spelen hierbij een grote rol. Technologischc en economische veranderingen
op agrarisch terrein hebben niet aileen gevo!gen voor de agrarische beroepsbevolking maar ook voor allen die werkzaam zijn
in toeleverende, dienstverlenende en verwerkende bedrijven.
Het landbouwvraagstuk moet worden bezien in samenhang met de
samenwerk.ing in E. E. G. verband, de wereldhandel en de ontwikkelingssamenwerking. Vraagstukken rond het evenwicht tussen vraag en aanbod, prijs- en inkomensvorming k"Ullllen niet op
aanvaardbare wijze worden opge!ost zonder een sterke overheidsbemoeiing.
Voor de betekenis van de landbouw voor het leefmilieu en het
landschap wordt verwezen naar het hoofdstuk ruimtelijke ordening.
10. 1. 2. In verband met de sterke samenhang met niet-agrarische vraagstukken moet het landbouwbeleid meer afgestemd worden op andere be!eidssectoren en wei met name: 1. de ruimtelijke ordening; 2. de milieuhygiene en milieubescherming; 3. het sociaal
beleid; 4. de handelspolitiek; 5. de ontwikkelingssamenwerking.
10.1. 3. Nadere bezinning op doeleinden en midde!en van het !andbouwbeleid is dringend nodig, waarbij ook de nederlandse bijdrage tot
het landbouwbeleid in de E. E. G. moet worden betrokken
(zie verder o. m. 10.1. 4, 10. 2. 2., 10. 2. 3., 10. 2. 4., 10. 3. 4.,
10. 4. 3. ).
10.1. 4. In grote lijnen kunnen de in het E. E. G. verdrag geformuleerde
doeleinden van het landbouwbelcid, zoals nader uitgewerkt, tijdens
de conferentie van Stresa in 1958, worden onderschreven. De
uitwerking van dit beleid en de besluitvorming binnen de EEG
dienen te worden verbeterd.
Toelichting: In de reso!utie van Stresa wordt met name o. m. de
nadruk gelegd op de landbouw als integrerend dee! van de economie, op de betrekkingen met derde Ianden, het evenwicht tussen
produktie en afzet, regionale specialisatie, afschaffing van subsidies die in strijd zijn met de geest van het verdrag en op het
scheppen van vervangende werkgelegenheid in plattelandsgebieden.
Tot verbetering van de besluitvorming op EEG niveau zou o. m.
een uitbreiding van de bevoegdhcden van de Commissie der Europese Gemeenschappen inzake de technische vormgeving van de
landbouwmaatregelen kunnen bijdragen, alsmede het beslissen op
basis van meerderheid in plants van op basis van unanimiteit in
de Raad van Ministers. Een confrontatie met andere landbouwpolitieke stelsels als gevolg van een uithreiding van de gemeenschap zou voorts een doorbreking van de huidige verstarring kunnen bevorderen.
(Zie ook Europese integratie).
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10.1. 5. Voor zo ver het agrarische bedrijfsleven inzake maatregelen op
het terrein van de 1andbouw of bij maatrege1en die de agrarische
belangen raken, geen beslissingsbevoegdheid heeft, dient inspraak zo vee1 mogelijk te worden bevorderd. Daarbij dient een
duidelijke scheiding te worden aangebracht tussen verantwoordelijkheid van de overheid en die van het bedrijfsleven.
Toelichting: Op landbouwgebied bestaan veel colleges van bestuur
en over leg waar bovengenoemde scheiding minder duidelijk is.
Gezien de grote rol die de P. B. 0. in de landbouw speelt, wordt
in dit verband gewezen op het gestelde onder 9, 8.
10.1. 6. Het gebruik in de landbouw van voor het leefmilieu van mens, dier
of plant schadelijke chemische middelen, dient tot het uiterste te
worden beperkt en mag slechts onder streng overheidstoezicht
geschieden. Onderzoek gericht op het overbodig worden van het
gebruik van deze middelen door het gebruik van nieuwe methoden,
dient sterk te worden bevorderd. (Zie ook gezondheidsbescherming).

10.2.

Het markt en prijsbeleid in de landbouw

10. 2.1. Enerzijds dienen efficient geleide landbouwbedrijven een redelijk
inkomen op te leveren, anderzijds dient de consument een ruim
samengesteld levensmiddelenpakket tegen een zo gunstig mogelijke prijs te worden gewaarborgd.
Het ingrijpen in de marktorganisatie en de prijsvorming van landbouwprodukten door of vanwege de overheid moet daarom in veel
gevallen noodzakelijk worden geacht.
10.2.2. ln verband met het EEG-verdrag en de ontwikkeling van het Europese landbouwbeleid is er weinig plaats meer voor een nationaal
markt- en prijsbeleid. De regelingsmechanismen van de gemeenschappelijke landbouwmarkt dienen te worden vereenvoudigd en
de besluitvorming versneld.
10.2.3. Het streven naar volledige zelfvoorziening mag geen richtsnoer
zijn voor het markt en prijsbeleid in de EEG. Deelname aan
wereldgoederenovereenkomsten moet ernstig worden nagestreefd.
voor de Europese landbouw dient in dit verband per produkt een
produktiedoel te worden vastgesteld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de noodzaak van een minimale zelfvoorziening,
met de exportbelangen van ontwikkelingslanden, met handelspolitieke betrekkingen met derde landen, met de eisen van voedselhulp en de algehele wereldmarktsituatie.
10. 2. 4. Ter voorkoming van structurele overschotten dient het markt- en
prijsbeleid voldoende flexibel te zijn. Systemen van tijdelijke
prijsquotering en areaalbeperking dienen op hun bruikbaarheid te
worden onderzocht evenals produktiebeperking door verminderde
toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen.
Ook kan verlaging van de consumentenprijzen met toeslagen uit
de openbare middelen ter aanvulling van de prijzen of het inkomen
van de producenten bijdragen tot een beter evenwicht tussen produktie en afzet. Bij een beleid da t er met kracht op gericht is
structurele overschotten te voorkomen, kan vernietiging van incidentele overschotten, waarvoor gElEln doelmatige bestemming
kan worden gevonden, als uiterste maatregel worden aanvaard.
Zqlang er nog van een wereldvoedseltekort sprake is, dienen
maatregelen tot beperking van de landbouwproduktie, niet het
produktievermogen op lange termijn blijvend aan te tasten.
10.3.
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Het landbouw structuurbeleid

10.3.1. Het zwaartepunt van het landbouwbeleid op langere termijn, zal
dienen te liggen bij de begeleiding van de structurele veranderingen in de Nederlandse en Europese landbouw. Bij het structuurbeleid blijft ruimte voor nationale activiteiten, doch de doelstelling van het beleid en de instrumenten zullen meer dan tot
dusver op EEG niveau moeten worden vastgesteld.
10. 3. 2. De analyse van de structurele situatie van de Europese landbouw,
alsmede de visie op de ontwikkeling tot 1980, door de Europese
commissie neergelegd in het "Memorandum inzake de hervorming
van de landbouwstructuur (dec. 1968) kunnen in grote lijnen wordenonderschreven.
Een dieper gaande kosten-baten analyse is echter op korte termiJn noodzakelijk.
10.3.3. De beslissingsvrijheid van de ondernemers in de agrarische bedrijfskolom t. a. v. produktie-organisatie en investering dient
waar mogelijk behouden te blijven. Het ingrijpen van de overheid
moet vooral gericht zijn op verbetering van de infrastructuur en
bevordering van een goed economisch klimaat.
10. 3. 4. Het structuurbeleid zal zich moeten richten op het ontstaan van
efficient geleide en rendabele landbouwbedrijven van voldoende
omvang. Bescherming van het "gezinsbedrijf" dient geen doelstelling te zijn van het landbouwbeleid. Voor de eventuele betekenis van het gezinsbedrijf voor de landschapsbescherming
wordt verwezen naar het hoofdstuk "ruimtelijke ordening".
10. 3. 5. Het structuurbeleid zal zich vooral moeten rich ten op de voortdurende verbetering van het ondernemerschap in het agrarisch
bedrijf. Doelmatige voorlichting en goed onderwijs zijn daarbij
noodzakelijk. Meer aandacht is nodig voor nieuwe samenwerking
vormen in landbouw, agrarische industrie en handel, zowel horizontaal als vertikaal.

10. 3. 6. Een nieuwe bestaansmogelijkheid moet worden geboden aan de
agrarii3rs die als gevolg van structurele veranderingen geen be-

staan in de landbouw meer kunnen vinden. Omscholing en gerichte arbeidsbemiddeling zijn hierbij nodig. Voor oudere landbouwers en landarbeiders moeten goede sociale voorzieningen
worden getroffen.
ln gebieden met een agrarisch arbeidsoverschot dient voor vervangendc werkgelegenheid te worden gezorgd.
10.3. 7. Kredietgaranties, fiscale maatregelen en het verruimen van de
bevoegdheden van de pachter vormen de meest geschikte maatregelen om het financieringsprobleem voor jonge landbouwers te
verlichten. Een oplossing moet niet worden gezocht in het verschaffen van kapitaal- en rentesubsidies.
10. 4.

Bestemming en gebruik van de grond

10. 4. 1. Het grondverwervingsbeleid van de overheid voor planologische
doeleinden dient door een centrale instantie gecoordineerd te
worden om grote verschillen in schadeloosstelling te voorkomen.
ln streek- en bestemmingsplannen dient gekozen te worden tussen ongehinderde agrarische bedrijfsvoering, aankoop met volledige schadeloosstelling of beperkte bedrijfsvoering met schadeloosstelling. Er dient een uniforme regeling voor schadevergoeding te komen op basis van de vervangingswaarde met bijkomende schade.
10. 4. 2. Ook incidenteel dient de overheid op ruimere schaal gronden
met agrarische be stemming op de vrije markt aan te kopen om
hetzij vervangende grond te hebben voor de verplaatsing van
landbouwbedrijven, hetzij om aan deze gronden een andere bestemming te kunnen geven. Tevens kan hierdoor de grondspeculatie worden tegengegaan.
10. 4. 3. Vergroting van grondbezit door de overheid moet worden aanvaard voor zo ver dit kan bijdragen tot een goede ruimtelijke
ordening, verbetering van de structuur van agrarische bedrijven,
aanpassing van het areaal aan de afzetmogelijkheden, en voorzieningen voor de leefbaarheid voor de gehele bevolking. Stichting van een doelmatig beheerd staatsgrondbedrijf waarin ook de
gronden in de IJsselmeerpolders en andere domeingronden zijn
opgenomen, is dringend gewenst.
10. 4. 4. Voor zo ver bij bedrijfsbe!iindiging aan agrarische grond, geheel of ten dele een niet agrarische be stemming kan worden gegeven (b. v. open bebouwing) dient de meerwaarde van de grond
direct of indirect ten goede te komen aan de betrokken agrariers,
b. v. in de vorm van premies en dergelijke.
10. 4. 5. ln verband met de noodzaak tot snelle verbetering van in infrastructuur van veellandbouwgebieden, met het oog op de mo:iernisering van de bedrijfsvoering in de landbouw, moet de bestaande
ruilverkavelingswet voorlopig worden gehandbaafd als juridische
basis voor de herinrichting van landelijke gebieden. De besluitvorming dient echter verder gedemocratiseerd te worden.
10. 4. 6. Waar niet-agrarische belangen de agrarische overtreffen, dient
de herinrichting van een begied te steunen op een landinrichtingswet, waarbij voldoende aandacht moet worden geschonken aan de
belangen van milieu- en landschapsbescherming.
10. 4. 7. Een waterschapsbestel, waarin doelmatig begrensde en uitgeruste
waterschappen ingeschakeld blijven bij waterkering en waterhuishouding en waar nodig ook bij de strijd tegen de waterverontreiniging, geeft de beste mogelijkheden van inspraak van agrarische
en niet agrarische belanghebbenden.

HOOFDSTUK Vf - BEVOLKINGSPOLITIEK
Reeds thans vinden velen Nederland overbevolkt. De voortgaande bevolkingsgroei zal de leefhaarheid en de welvaart steeds meer nadelig
belhvloeden.
1.1. D'66 is van mening dat het de taak van de overheid is bij voortduring te wijzen op de verantwoordelijkheid die een ieder heeft
om Nederland voor de volgende geslachten blijvend leefbaar te
maken. Te dien einde moet een actief beleid gevoerd worden dat
gericht is op het tot staan brengen van de bevolkingsgroei. Uiteraard dienen de beslissingen ook t. a. v. dit beleid op democratische wijze met inspraak van alle groeperingen van de bevolking
en in alle openheid tot stand te komen.
Toelichting: Volgens de minimum prognose van het CBS (1967)
zal Nederland in het jaar 2000 18 miljoen inwoners hebben. Als
de bevolking in de zelfde mate zou blijven doorgroeien, dan zouden er in 2030 25 miljoen inwoners zijn, in 2060 35 miljoen,
enzovoorts. Op deze wijze voortgaand zou in ons land, zelfs bij
optimale ruimtelijke ordening, een volstrekt onleefbare situatie
ontstaan.
Om een stationaire bevolking te krijgen is nodig dat het gemiddeld kindertal per vrouw daalt tot 2,1 (waarde in 1968 ongeveer
2, 5). Zelfs als dat zo snel als redelijk mogelijk is, d. i, in
5-10 jaar, zou worden bereikt, dan zal het inwonertal nog blijven stijgen tot het ongeveer in 2020 stationair geworden is op
een niveau van 17-18 miljoen.
Zelfs bij de huidige bevolkingsdichtheid zijn al tekenen van regionale en landelijke overbevolking merkbaar:
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- tekort aan ruimte voor havens, vliegvelden, wegen, woningen,

Stimuleren van emigratie en bestuderen van bet prob!eP.m van
de immigratie is geboden.

industrie;

- tekort aan bereikbare recreatiemogelijkbeden in de vrije
natuur;
- verontreiniging van Iucht, water en grond, die slechts met
hoge kosten kan worden bestreden;
- grote verkeersdichtheid, waardoor onveiligheid, vertragingen
en geluidshinder;
- beperking van de persoonlijke vrijheid door geperfectionneerde reglementering;
- voortdurende bedreiging met verarming en vernietiging van
het natuurlijke milieu.

Alternatief B (minderheid van de werkgroep)
Stimuleren van emigratie blijft geboden, terwijl t. a. v. nietNederlander, voorzover geen politieke vluchtelingen, een minder soepel toelatingsbeleid dient te worden gevoerd. Met name
dient het werven en toe Iaten van buitenlandse arbeidskrachten
te worden gestaakt, resp. sterk beperkt.
Toelichting: Het vertrekoverschot van Nederlandse staatsburgers
beliep gedurende de jaren 1960 t/m 1968 per jaar gemiddeld ca.
5900 personen tegen ca. 19000 over de jaren 1951 t/m 1959.
Daarentegen was er gedurende beide genoemde perioden een
vestigingsoverschot van vreemdelingen. Gedurende de periode
1960 t/m 1968 beliep dit gemiddeld per jaar ca 13200 personen,
tegen ca. 2200 over 1951 t/m 1959. Tegenover een aanzienlijke
vermindering van het vertrekoverschot van nederlanders staat
dus een nog sterkere toeneming van het vestigingsoverschot van
vreemdelingen. Deze tendens is juist tegengesteld aan wat voor
een reeds overbevolkt land wenselijk is.

Voorts leidt toenemende welvaart tot toename van de benodigde
ruimte per inwoner (auto, tweede huis) en tot steeds pijnlijker
voelen van genoemde bezwaren (de biosfeer).
Als gevolg van de bevolkingsgroei moet een relatief groot dee!
van het nationaal inkomen aan breedte-investeringen worden besteed, die niet bijdragen tot welvaartsstijging, op straffe van
achterop raken van onderwijs, gezondheidszorg, verkeersvoorzieningen, huisvesting (uitbreiding van het aantal huishoudens
eist de helft van de nieuwe woningen op). Het handhaven van
een zeker niveau van leefbaarheid gaat hoe Ianger hoe meer
kosten.
Om aan alle genoemde bezwaren het hoofd te kunnen bieden,
dient de bevolkingsgroei zo spoedig mogelijk tot staan gebracht
te worden. Het aantal inwoners in het jaar 2000 is niet van belang, maar wel het niveau waarop de bevolking stationnairzal
kunnen blijven.
1. 2. Dwang t. a. v. de gezinsgrootte wordt afgewezen. Het beleid
moet er zich toe bepalen de mentaliteit van de bevolking zodanig te hervormen dat:
a) kleine gezinnen algemeen als wenselijk worden beschouwd;
b) het sociaal aanzien van de ongehuwden en de kinderloze echtparen verbetert;
c) het verschil tussen het individueel gewenste en gerealiseerde
kindertal verdwijnt.

1. 6.

1. 4

Hoewel niet is aangetoond dat gezinssubsidies bet kindertal verhogen, dient in het kader van de mentaliteitsverandering de indruk te worden vermeden dat de gemeenschap het krijgen van
kinderen zou stimuleren door de ouders een premie per kind
toe te kennen. Het krijgen van een kind is een vrije beslissing
en voor de gevolgen daarvan moeten in eerste aanleg de ouders
opkomen. De ontplooiing van kinderen die er eenmaal zijn mag
echter niet worden geschaad.
Toelichting: Vanuit een oogpunt van bevolkingspolitiek dienen
dus kinderaftrek, kinderbijslag en kindertoelage geleide!ijk te
verdwijnen. Deze subsidies dienen te worden vervangen door
collectieve voorzieningen rechtstreeks ten behoeve van het kind,
zoals gratis kleuteronderwijs, gratis leermateriaal, gratis
sportbeoefening, gratis gezondheidszorg, verstrekken van
beurzen aan aile jongeren in opleiding enz.
Als de ontplooiing van kinderen in gevaar komt door gebrek aan
financiele middelen behoort individueel te worden gesteund via
de algemene bijstandswet.
In de hogere woonkosten van gezinnen met vee! kinderen dient
zo nodig door subsidie aan de bewoner (en niet voor de woning)
te worden tegemoet gekomen (zie art. 13. 05, 13. 06).

1. 5. Alternatief A (meerderheid van de werkgroep)

Bij uit te voeren studies en te vormen plannen betreffende langetermijnontwikkelingen (b. v, inzake ruimtelijke ordening, woningbouw, milieuhygiene, gezondheidszorg, onderwijs, industrialisatie, verkeer, nationaal inkomen per hoofd, benodigde belastingopbrengst) dient de groei van het inwonertal als een variabele
factor te worden ingevoerd. Hiervoor dienen telkens voor enige
duidelijk onderscheiden graden van bevolkingsgroei alternatieve
prognoses en plannen te worden uitgewerkt, zodat de consequenties van het groeitempo van de bevolking duidelijk worden. De
zijn verantwoordelijkbeid voelende burger kan deze consequenties mee Iaten wegen bij het bepalen van zijn wensen t. a. v. de
gezinsgrootte.

2 - Betreffende paragraaf 14.4 van het Landelijk Programma (=redactioneel).
a. De titel "Bevolkingspolitiek" vervangen door geboorteregeling.

Toelichting: Aangetoond kan worden dat als (i) het huidig geboortepatroon van kinderen met rangnummer drie of lager gehandhaafd blijft, maar (ii) geen vrouw vier of meer kinderen
zou krijgen, de bevolkingsgroei tot staan zou komen. Dit is een
weg, mogelijk de minst pijnlijke, om een statio~ir' bevolking
te bereiken. Maar in 1968 werden nog 33000 kinderen met rangnummer 4 of boger geboren, terwijl de jaarlijkse daling in dit
cijfer de laatste tijd weer terug loopt.
1. 3. De bedoelde verandering in de mentaliteit dient te worden verkregen door:
- systematisch voorlichting te geven, zo mogelijk onder inschakeling van maatschappelijke groeperingen en instellingen,
over het individueel belang van ouders en kinderen bij kleine
gezinnen en over de verantwoordelijkbeid van de ouders voor
de gevolgen op lange termijn van groter kindertallen;
- het stimuleren van het gebruik van voorbehoedsmiddelen ter
bevordering van geboortebeperking;
- meer aandacht te besteden aan de mogelijkbeid tot vrijwillige
sterilisatie;
- het opheffen van de wettelijke bepalingen t. a. v. zwangerschapsonderbreking (zie par. 14. 5);
- het opnemen van demografie, voortplantingsfeer en anti-conceptie in het onderwijs (zie ook art. 14. 42);
- opheffing van discriminatoire maatregelen tegenover ongehuwden en kinderloze echtparen, b. v. op het gebied van de woningbouw, woningtoewijzing en belastingwetgeving;
- bevorderen van deelname van vrouwen met gezinsverantwoordelijkbeid aan het arbeidsproces (zie art. 9. 13);
- ingrijpende herziening van het huidige stelsel van gezinssubsidies (zie art. 6. 24).
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b. De preambule schrappen.
c. In art. 14.41 "rationele" schrappen en "vrij" vervangen door
"ongehinderd".
d. In art. 14. 42 de toelichting schrappen.

HOOFDSTUK Vg
ABORTUS
1,

14.44 Schrappen

2.

Invoegen in hoofdstuk 14 "Volksgezondheid" de volgende paragraaf:

Nieuw:
14.44

Vrijwillige zwangerschapsonderbreking

14. 44.01 Aile wettelijke bepalingen op grond waarvan door de vrouw gewenste zwangerschapsonderbreking strafbaar is dienen te vervallen. Er is ter zake geen behoefte aan een bijzondere wettelijke regeling.
Toelichting: D'66 meent dat de beslissing om tot zwangerschapsonderbreking over te gaan voor alles een zaak van de betrokken
vrouw. Door de bestaande strafbepalingen ter zake, welke een
inperking van de persoonlijke vrijheid betekenen, wordt naar de
mening van D'66 geen enkel redelljk algemeen of particulier belang gediend.
Door niet bevoegde uitgevoerde zwangerschapsonderbrekingen
kunnen na afschaffing van bedoelde strafbepalingen nog altijd
worden vervolgd wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde.
14. 44. 02 Zwangerschapsonderbreking is geen normaal middel tot geboorteregeling, doch slechts te zien als een noodmaatregel bij mislukte anticonceptie. Niettemin acht D'66 het van belang dat de
onder de bevolking, met name onder artsen en ziekenhuisbesturen, nog sterk verbreide negatieve houding ten aanzien van
zwangerschapsonderbreking plaatsmaakt voor een positieve
instelling omdat:
- het weigeren van een door de vrouw gewenste zwangerschapsonderbreking in het algemeen betekent het weigeren van passende hulp aan een medemens in een acute noodsituatie,
waardoor vermijdbaar menselijk leed wordt veroorzaakt;
-pas dan het kwaad van de vele onbevoegd en onder ongunstige
omstandigheden uitgevoerde abortussen (geschat op 20. 000 ll
60. 000 per jaar), die voor de patlenten grote risico's inhouden, effectief zal kunnen worden bestreden.
Het behoort bijgevolg zo te zijn dat iedere hoogstens 3 maanden
zwangere, die de wens daartoe te kennen geeft, haar zwangerschap binne 1 het kader van de nor male gezondheidszorg kan
doen afbreken, zonder afhankelijk te zijn van het oordeel van
individuele medici of commissies van medici.
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14.44. 03 Het contact tussen de vrouw die zwangerschapsonderbreking
wenst en de gynaecoloog die de ingreep moet uitvoeren zal bij
voorkeur via de huisarts tot stand komen. Daar dit in een aantal gevallen (no g) niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de huisarts weigert of de patiiinte hem niet durft te benaderen, bepleit
D'66 de oprichting van een groot aantal over het gehele land
verspreide adviescommissies, elk bestaande uit een of meer
artsen en eventueel een sociaal-psycholoog en/of maatschappelijk werker, welke de rol van de huisarts kunnen overnemen.
Daarnaast dient het zonder meer mogelijk te zijn zich rechtstreeks tot een gynaecoloog te wenden.

a) op welke wijze de verantwoordingsplicht van de commissarissen t. a. v.
het personeel en de aandeelhouders geregeld behoort te zijn;
b) dat commissarissen niet volgens een arbeidsovereenkomst mogen
werken bij de betreffende N. V.;
c) dat de beloning van de commissarissen door de algemene vergadering
van aandeelhouders wordt vastgesteld in de vorm van een vaste vergoeding per jaar;
d) dat indien de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders de personeelsraad deze benoemingen
dient te bekrachtigen.

14.44. 04 Zwangerschapsonderbreking is een normale gynaecologische
verrichting, welke als zodanig dan ook in het verstrekkingenpakket van ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars is begrepen. Hierin dient geen verandering te komen.

HOOFDSTUK Vi

HOOFDSTUK Vh

Aan tekst paragraaf 14. 53 vooraf in te voegen:

MILIEUBEHEERSING
14.5 Algemene gezondheidsbescherming

DEMOCRATISERING BEDRIJFSLEVEN
Voorstellen programmawijzigingen.

liOok in het bedrijfsleven wordt een democratisering - inhoudende een verllltwoordingsplicht van degenen bij wie de macht of het gezag berust tegenover degenen die aan deze macht of dit gezag zijn onderworpen - noodzakelijkgeacht. Men vergist zich als men meent dat eigendom paal en perk zou
lumen stellen aan democratic. In het stelsel van private ondernemingsgelijze produktie betekent dit een verantwoordingsplicht van de ondernemingsleiding jegens de werknemers.
Vanuit democra tisch oogpunt is het gewenst dat de bevoegdheden van zowel
~e raad van commissarissen als die van de algemene vergadering van aan~eelhouders overgedragen worden aan de personeelsraad. Dergelijke bevoegdheden doorkruisen immers de verantwoordingsplicht der machtheb~rs t. o. v. de aan deze mach\ onderworpenen. Daarbij komt nog dat de
meeste aandeelhouders in feite toch geen enkele macht hebben, Of omdat
aeer niet in geinteresseerd zijn, Of omdat deze macht berust bij de hou~rs van allerlei oligargische clausules (prioriteitsaandelen e. d.). Deze
ordening van het economische Ieven is weinig democratisch.
Ditzou kunnen inhouden dat de raad van commissarissen en de algemene
vergadering van aandeelhouders in de toekomst slechts adviserende bevoegdheden en het recht van enqu~te zullen hebben. Een en ander vergt
oodere bestudering.
Daar het bedrijfsleven in toenemende mate wordt gekenmerkt door interoationale vervlechtingen dient er met kracht naar een op demooratische
~asis stoelende internationale sociaal- economische rechtsorde te worden
geslreefd.
!.81 te wijzigen als volgt:

a. b. c. ongewijzigd
~.

Ter vervulling van haar taak dienen aan de personeelsraad de volgende
bevoegdheden te worden toegekend:

· de bevoegdheid om, zolang het bestuur der onderneming wordt benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen, deze benoeming te bekrachtigen;
· de bevoegdheid om van de ondernemingsleiding een opening van zaken
te verlangen welke benodigd is om tot een verantwoord oordeel te komen over het ondernemingsbeleid;
· de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten met de ondernemingsleiding inzake sociale regelingen - b. v. de uitgangspunten van
bet personeelsbeleid, omscholings- en afvloeiingsregelingen - voorzover deze niet in de wet, collectieve arbeidsovereenkomst e. d. geregeld zijn;
·de bevoegdheid vertegenwoordigers van vakorganisaties of andere adviseurs te raadplegen en deze aan de vergadering van. de raad te Iaten
deelnemen;
·de bevoegdheden om alleen of tezamen met andere personeelsraden fonds en
te beheren, in het bijzonder met be trekking tot collectieve besparingen
en winstdelingsregelingen voor de personeelsleden.
· de bevoegdheid tot het ui troepen van een wettige staking;
·de bevoegdheid de ondernemingsleiding te adviser en betreffende het
aangaan van fusies e. d.
Bedrijfssluitingen, ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsorganisatie en
verplaatsingen behoeven de instemming van de personeelsraad.
De partij is voorts van mening dat aan de personeelsraad het enqu~te
recht moet worden toegekend.
een f ongewijzigd.
DEMOCRA TISERING ARBEIDSVERHOUDlNGEN

Voorstellen programmawij zigingen
!.82

Zolang de raad van commissarissen mElElr dan adviserende bevoegdheden
heeft dient te worden vastgelegd:

De educatie ten aanzien van de oorzaken en de ernstige gevolgen van de
aantasting van het leefmilieu en ten aanzien van het behoud en hers tel
daarvan dient met de meeste spoed te worden aangevat. Het onderwijs
-vanaf de lagere school- zal hierbij ingeschakeld moeten worden. Verplichtstelling van de leerstof is hiervoor noodzakelijk. De milieueducatie
moet onverwijld verplicht gesteld worden op kweekscholen, nijverheidsscholen en bij het lager, middelbaar en boger technisch onderwijs.
Toelichting:
Wil men bij het bedrijfsleven en de bevolking de bereidheid vinden om daadwerkelijk mee te werken aan milieuhygiiine en milieubeheer en de daarvoor
noodzakelijke offers te brengen (volgens schatting f 50 miljard in 30 jaar),
dan dient de overheid op dit gebied een intensieve voorlichting te bevorderen.
Verplichtstelling van de leerstof op scholen moet gepaard gaan met verstrekking van daarvoor samen te stellen leermiddelen en met periodieke
nascholing van het onderwijzend kader.
Onverwijlde verplichtstelling op kweekscholen is noodzakelijk omdat daar
de opvoeders worden opgeleid, die de milieu-educatie als kader moeten
geven, op technische scholen omdat deze de notoire milieu-vervuilers.
afleveren.
- Aan paragraaf 14.57 vooraf in te voegen:
Bij elke ontwikkelingsplanning, in het bijzonder bij industrieplanning,
dient de bevolking zoveel mogelijk bij de formulering en de uitvoering van
het beleid betrokken te worden en inspraak en medebeslissingsrecht te
hebben.
Een optimale behartiging van het welzijn van de burger en van de leefbaarheid van zijn milieu moet gewaarborgd zijn, onder meer door de installing
van centrale en regionale meld- en klachtenkamers met een daaraan verbonden speciale functionaris (b. v. officier van justitie).
- Paragraaf 14.57, wijziging slot-alinea ("N. B ..... ").
Op deze wijze zal mede bereikt worden dat deze informatie meer direct,

juister en oprechter de kiezer bereikt.
14. 6 Milieuhygiene
toevoegen:
14.64 De wettelijke maatregelen om de steeds voortschrijdende verontreiniging van onze bodem, van grondwater, landbouwgewassen en
voedingsmiddelen met chemische produkten tegen te gaan dienen
te worden verscherpt.
Het gebruik van al diEl insektenbestrijdingsmiddelen, onkruidbestrijdingsmiddelen en schimmelwerende middelen, waarvan een
sterke biologische accumula tie is aangetoond dan wel met redelijke
zekerheid kan worden verondersteld, of die niet of nauwelijks in
de natuur worden afgebroken (dit zijn de persistente middelen,
waartoe o. a. behoren de chloorhoudende insecticiden DDT, lindaan, aldrin, dieldrin, endrin etc. ) dient te worden verboden.
Het gebruik van de nog resterende chemische bestrijdingsmiddelen
dient tot' een minimum te worden beperkt. De controle op de naleving hiervan moet in alle opzichten worden verscherpt en uitgebreid. Men dient zo spoedig mogelijk te komen tot de invoering
van zg. harmonische of geintegreerde bestrijdingsmethoden, die
voornamelijk moeten berusten op biologische principes. De overheid dient te bevorderen, dat dergelijke programma's met spoed
in de praktijk worden ingevoerd, door tijdig te zorgen voor een
voldoende geschoold kader om het uitvoeren van op harmonische
bestrijding gerichte programma's te begeleiden.
Invoegen nieuw sub, hoofdstuk:
14.7 Waterverontreiniging.
14. 71

Zo spoedig mogelijk dient een nieuwe internationale regeling ter
bescherming van het water van de Rijn tegen verontreiniging opgesteld te worden, door het sluiten van een Europees tractaat
door de verschillende Rijnstaten. De nieuwe regeling moet uitvoerende, en toezichthoudende bevoegdheden geven aan een intereuropees beheerslichaam. Dit moet wettelijke voorschriften kunnen uitvaardigen, die bindend zijn voor de lid-staten.
Toelichting:
De Rijn is de voornaamste zoe·twaterbron voor Nederland; daarnaast is de Rijn Mn van de meest verontreinigde rivieren in de
wereld.
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Het huidige systeem ter bescherming van de Rijn tegen verontrei-

niging, gebaseerd op afspraken op vrijwillige basis, voldoet niet.
De verlangde internationale regeling moet bestaan uit:
1. bindende kwaliteitseisen voor het Rijnwater op een aantal punten langs de rivierloop;
2. bindende regels voor de toelaatbaarheid van het lozen van afvalstoffen;
3. strenge controle met afdoende wettelijke sancties op de naleving
hiervan;
4. vrije toegang tot alle betreffende bedrijven voor inspecteurs
van het beheerslichaam en verplichting tot het verstrekken van
alle gewenste inlichtingen;
5. vereiste goedkeuring van fabrieks- en zuiveringsinstalla ties;
6. strenge regeling voor het transport van gevaarlijke stoffen.
14.72 De watervervuiling van het IJsselmeer en de raildmeren moet met
kracht bestreden worden. De be stemming van de Markerwaard
moet opnieuw worden bezien en aangepast aan de dringende behoefte aan zoetwaterreservoirs in de randstad Holland.
Toelichting:
Het IJsselmeer en de randmeren hiervan nemen in de nederlandse
waterhuishouding een centrale plaats in als spaarbekken en
grootste waterwingebied voor zoet water. Verboden moet o. a.
worden: het lozen van afvalwater op deze meren, zonder dat dit
afvalwater een waterzuiveringsinstallatie is gepasseerd, en het
veroorzaken van industriiile verontreiniging en het scheppen van
risico daartoe (als voorbeeld: olieboringen).
14.73

D'66 bepleit een snelle en afdoende uitwerking van de uitvoeringssluiten van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Het toezicht op de krachtens deze wet gegeven voorschriften moet in de
toekomst worden uitgevoerd door het Centraal Instituut voor Gezondheidsbescherming.

14.74 In de bestaande situatie moet het kwalitatieve beheer van oppervlaktewater geheel onder het Ministerie van Volksgezondheid
komen. Het kwantitatieve beheer kan voorlopig onder het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat blijven ressorteren. Het Rijksinstituut
Zuivering Afvalwater (R.I. Z.A.) dient weer ouder het Ministerie
van Volksgezondheid te komen.
14.75 In het kader van een nationaal beheersplan voor binnenwateren
dient lozing van verontreinigd afvalwater en van schadelijke afvalstoffen op het water van een aantal nader aan te wijzen binnenwateren onverwijld te worden verboden.
Indien de lozing van ma tig verontreinigd water op bepaalde aan te
wijzen binnenwateren thans nog technisch onvermijdelijk is, dienen
bedrijven en groepen gebruikers (c. q. gemeenten) daarvoor een
zg. verontreinigingsheffing te betalen. Deze heffingen dienen mede ter bekostiging van de nodige zuiveringsinstallaties.
14. 7 6 Er dienen wettelijke bepalingen te komen die het lozen en in de
handel brengen van niet-afbreekbare was- en verwante middelen
verbieden. Het invoeren van een extra zuiveringstrap voor de verwijdering van fosfaten uit het afvalwater dient te worden gestimuleerd en bekostigd uit een zg. verontreinigingsheffing op fosfaten.
14. 77
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Voor de zuivering van zeer moeilijk te zuiveren chemisch afvalwater dienen de industrie en de overheid gezamenlijk te komen tot
het oprichten van regionale, specifiek daarvoor bestemde waterzuiveringsinstalla ties.

14.78 Het wegpersen van grote hoeveelheid afvalwater in zee of in zeearmen is alleen toelaatbaar wanneer na uitgebreid onderzoek is
aangetoond dat het aqua tisch leven aldaar niet ingrijpend wordt
aangetast. In alle andere gevallen dient het afvalwater v66r een
eventuele lozing in zee of zeearmen voldoende te worden gezuiverd.
(Referentie: Discussie-nota Watervervuiling in Nederland, januari 1970).

HOOFSTUK Vj - LUCHTVAART

11. 41. Op regeringsniveau dient het initiatief genomen te worden tot oprichting van een overkoepelend West-Europees lichaam, waarin
zowel regeringen als luchtvaarlmaa tschappijen zijn vertegenwoor·
digd. Dit supra-nationaal orgaan die als onderhandelingspartner
op te treden ter verkrijging van landingsrechten en behoort veranl
woording verschuldigd te zijn aan het West-Europees parlement.
Dit toporgaan dient voorts een centraal financieringsfonds, een
centraal aankoopfonds en een centraal boekingskantoor te beheren
evenals een centraal opleidingsinstituut voor vliegend personeel.

11. 42. Voor het exploiteren van intercontinentale lijnen moet de wereld,
naar.Amerikaans voorbeeld, in gebieden worden verdeeld, waarw
voorts voor het noorden, het midden en het zuiden van West-Euro
telkens Mn supra-nationale maatschappij dient te worden gesticht
om de verbindingen tussen het cigen gebiedsdeel en de overige ge·
bieden van de wereld te onderhouden.
11. 43. Het inter-Europees luchtverkeer moet als binnenlands verkeer
worden beschouwd en door de bestaande maatschappijen gepoold
worden volgens een nieuw op te zetten lijnennet, waarin mede de
aan- en afvoerfunctie ten behocve van de intercontinentale lijnen
is opgenomen.
11. 44. Zolang deze structuren niet zijn aanvaard, dienen de Nederlandse
luchtvaartbelangen, ook de binnenlandse, te worden beschermd
tegen discriminerende maatregclen van derden, omdat de praktijl
uitwijst, dat de bestaande internationale verdragen ten aanzien va
de "vijfde vrijheid" (Chicago 1944) veelal ~ eenzijdig, ten eigen
bate, geinterpreteerd worden.
11. 44. Vervangen

(~ amendement MOEll.KERK 1-6-1969 congres Den
Haag)

Zolang nieuwe strnkturen niet zijn gerealiseerd, zal de Nederlandse regering met kracht haar liberale luchtvaartpolitiek op
basis van de 5e vrijheid (verdrag van Chicago 1944) moeten voort·
zetten om zodoende de vooraanstaande plaats van Nederland in he
wereldluchtverkeer te handhavcn.
Toelichting: Een Nederlandse protektionistische luchtvaartpolitiel
zou funest zijn. Aangezien de onderhandelingspositie van ons land
in de meeste gevallen zwak is, ligt de enige kans, onder de huidi!
omstandigheden, om de bestaande posities te handhaven in een
luchtvaartpolitiek die zoveel mogelijk de vrijheid van vervoer tot
uitgangspunt heeft. Bovendien zal Nederland op deze manier ook
zijn Verdragsverplichtingen in de Multilaterale Overeenkomst lnzake Commercii!le Rechten Voor Niet Geregeld Luchtdiensten in
Europa (gesloten in 1956) kunnen nakomen.

HOOFDSTUK VI
a Beleidsplan(procedure)
A. de procedure die tot het congres in april is gevolgd en de daarna te
volgen procedure wordt aan het congres voorgelegd in een aantal punb
als volgt:
fase 1: Het H. B. definieert nader wat in motie 9 wordt bedoeld met ''uit- - - gang spun ten" en hoe en door wie de centrale ~erkgroep zal worde
bemand. Dit is gebeurd op 18 januari 1970. Daarbij is besloten da
de eerste aanzet voor een beleidsplan, in vrije discussie zal komi
op het congres, samen met een beslissing over de procedure.

fase 2: De centrale werkgroep - uit de door het H. B. voorgestelde namer
door het D. B. krachtens machtiging van het H. B. samengesteld
uit de leden Draaijer, Linnebank, Nuis, Schondorff, Veenhof, var
de Ven, Walthuys, van Mierlo, de Goede, Nypels en van Beekhuizen- stelt uiterlijk 21 februari een stuk op, inhoudende eigen
bijdragen en vragen aan de werkgroepen. Dit stuk wordt tussen 2E
februari en 5 maart 1970 door de werkgroepen besproken. Het
commentaar wordt dadelijk verwerkt in de centrale werkgroep, Z1
dat het discussiestuk voor het congres nog 17 maart in de amende
menten - Democraat kan afgedrukt worden.

De 4 voorgestelde punten + 1 amendement zijn door de sektie vergadering
in Den Haag (1-6-1969) reeds aangenomen. Dit onderdeel is blijven liggen ter behandeling. Amendering is dus niet mogelijk. Op 5 april alleen
plenaire behandeling.

fase 3: N. a. v. de discussie op het congres werken de werkgroepen het
plan verder uit, tesamen met de centrale werkgroepen.

11. 4.

fase 5: Het plan gaa t naar de afdelingcn ter discussie en wordt voorgelegl
aan het eerstvolgende congres, met eventuele amendementen.
Congres uiterlijk december UJ70.

De enorme technologische ontwikkelingen in de luchtvaart zullen
investeringen van astronomische omvang tot gevolg hebben, die
geen enkelland of geen enkel maatschappij zich kan veroorloven,
Om de steeds sneller opkomende concurrentie van de Amerikaanse
en Russische luchtvaart het hoofd te bieden, dienen initiatieven
ondernomen te worden tot samenbundeling van de West-Europese
luchtvaart (geen fusies) door middel van bijvoorbeeld een internationale overeenkomst in de trant van het EGKS-verdrag. Slechts
hierdoor zal een evenwichtige verdeling per gebiedsdeel mogelijk
worden. Het uitgangspunt van bedoelde samenbundeling moet zijn
het op basis van rentabiliteit gezamenlijk exploiteren van het luchtvervoer door de economisch zelfstandige maatschappijen.

fase 4: De centrale werkgroep doet in september aan de werkgroepen voo
stellen tot integra tie van het lolale beleidsplan. De centrale werk·
groep stelt de uiteindelijke onlwcrp-redactie vast; uiterlijk 10 okb
ber 1970.

b Beleidsplan(inhoud)
Hiervoor zij verwezen naar de brief aan alle leden en naar de volgend
Democraat, waarin een eerste aanzct. Het H. B. , de centrale werkgroep en de werkgroepen ontdekkcn aan deze materie steeds weer
nieuwe kanten; pas gaandeweg zal duidelijk worden wat een beleidspla
moet inhouden en kan inhouden.

lbruari 1970

D)

Motie

6

DEMOCRAAT

(declneming Regering)

pagina 17

FRACTIENIEUWS

Het H. B. heeft hierover ad vies gevraagd aan de werkgroep staatsrecht
en aan de fractie. Een van beide adviezen is nog niet ontvangen nu deze

Democraat wordt gedrukt.
Hel H. B. zal het rcsultaal van de beYindingen doen afdrukken in de

De Goede/Gaten van Witteveen

amende men ten- Democraa t.

Bij de behandeling van de bcgroting van het departement van financien
(4/1 en 5/1) vroeg De Goede aandacht voor het verschijnsel dat de opeenvolgende ramingen van de opbrengst van de BTW in 1969 steeds lager zijn
geworden. De persdienst van Financien heeft geprobeerd de opmerkelijke
verschillen te versluieren door steeds slechts het verschil te publiceren
tussen de laatste raming en de voorlaatste raming. Zo kwam het ministerie
in september met de mededeling dat de raming slechts 123 miljoen tegenviel. De werkelijkheid is echter anders. Bij de invoering van de BTW
werd de opbrengst over 1969 nog geraamd op 5. 450 miljoen gulden, ~
een verwachte prijsstijging van 4, 5% in 1969. In maart 1969 voorspelde
De Goede echter al een prijsstijging van 7 a 8%. Witteveen noemde die
voorspelling toen "ten onrechte", alarmerend en sterk overdreven". Maar
de prijsstijging bleek inderdaad uit te komen 7, 5%. Het effect van deze
hogere prijsstijging resulteerde in een hogere BTW-opbrengst van 150 a
180 miljoen, zodat de oorspronkelijke raming gebracht zou moeten worden
op ruim 5, 6 miljard gulden. De werkelijke opbrengst was echter ruim
4, 8 miljard zodat Witteveen zit met een tegenvaller van ongeveer 800 miljoen --heel wat meer dan de publikaties van zijn departement suggereren.
De 800 miljoen, aldus De Goede, is voor een deel (ongeveer 250 miljoen)
een eenmalige zaak door technische invoeringskwesties (cijfers afkomstig
van Financien). Er moet dus een structureel herstel van ongeveer 0, 5
miljard in de BTW-opbrengst komen. Mede gelet op het feit dat Witteveen
zelf in zijn begroting 1970 de opbrengst van de BTW op 6, 6 miljard raamt
-- een verhoging van de opbrengst met niet minder dan 30% -- was er ook
voor de confessionele regeringspartijen aanleiding om hun bezorgdheid
over de BTW-opbrengst uit te spreken. Een meeropbrengst van ongeveer
30% is immers welhaast onhaalbaar).

VII. Van het hoofdbestuur
UIT DE REGIOVERSLAGEN (medio januari)
·De provinciale congressen van 10.1. hadden in het algemeen een gunstig
verloop, op enkele plaatsen kwam men niet helcmaal rond met de agenda.
· Het blijkt nu dat in de meeste gemeenten waar D'66 aan de raadsverkiezingen zal deelnemen dit geheel zelfstandig en op eigen titel zal gebeuren.
In een aantal afdelingen is besloten zich met enkele kernpunten tot de
burgerij te richten voor de verdere programuitwerking en de kandidaatstelling, waarbij een "plaatselijk lidmaatschap" kan worden gebezigd
voor toetredenden. (Voorbeelden: de lijst "D'66-Amsterdam", afd.
Eindhoven). Een aantal andere afdelingen overwegen deze methode (b. v.
Amersfoort, Heerlen), welke aldus de nadruk legt op openheid en polilieke mobilisatie van de inwoners.
In een tiental gemeenten is D'66 be zig met !llln of meer andere partijen
~n met ongebondenen aan de vorming van een nieuwe eenheid in de gemeentepolitiek (b. v. Wassenaar, zie januari-Democraat blz. 9). Hierbij staat de ontploffingsidee en de openheid voorop.
In een enkele andere gemeente verbindt D'66 zich met andere partijen
in een progressief akkoord (PAK, b. v. Leiden). Het gaat hier om
samenwerking met bestaande partijen.
· Het aantalleden van D'66 neemt wel toe, maar nog niet voldoende om
in aile gemeenten deel te nemen aan de raadsverkiezingen. Ook blijkt
helaas vaak nog dat van de schaarse leden slechts een minderheid actief
is.
· Sommige afdelingen houden enqu~tes en slaan daarmee een goed figuur
(b.v. Noord Limburg, Heemstede, Spijkenisse).
· Vrij algemeen is de wens dat de leden, zonder de activiteit voor de gemeentelijke verkiezingen te kort te doen, meer interesse en energie
opbrengen voor de provinciale campagne.

VAN DE WERKGROEPEN
Voor het komende congres zijn op het Landelijk Secretariaa t verkijgbaar
de rapporten:
· Europese Politick + Alternatieve voorstellen van de heren Brinkhorst
en Jacquet.
· Echtscheiding
· Landbouw
· Bevolkingspolitiek
· Abortus
· Waterverontreiniging (Milieubeheersing).
Tevens zijn op het secretariaa t exemplaren te verkrijgen van de vragenlijst die de werkgroep DEMOCRA TISERING ARBEIDSVERHOUDINGEN
aan de 3 vakcentrales heeft gestuurd.

OPROEP
De werkgroepen Ruimtelijke Ordening (seer. : Mej. Karlas,
Daniel Stalpertstraat 105 IliA, Amsterdam) en Volkshuisvesting (seer.: Egelantierstraat 4, Amsterdam), hebben
dringend behoefte aan nieuwe leden.

I. v. m. het aftreden van het Gelderse Hoofdbestuurslid de
Ner~e tot Babberich (die zich verkiesbaar - 2e plaatsheeft 1aten stellen voor de Staten van Gelderland, en daardoor zijn hoofdbestuurszetel dient te verlaten (roept het
Hoofdbestuur kandidaten op voor deze vakature. Aangezien
er voor Groningen, Drente en Overijssel geen Regio HB
lid bestaa t, is het wellicht aan te bevelen vooral aan te
dringen op kandida turen uit deze provincies.
Aanmelding voor 13 maart 1970.
Verkiezing vindt plaats op zaterdag 4 april te Rotterdam.

Het tweede gat van Witteveen, waarop De Goede wees, is het gevolg van
een serie tijdelijke dekkingsmaatregelen, die te zijner tijd vervangen
moeten worden door solide structurele dekking. Zich baserend op cijfers
van Financien berekende De Goede dat de tijdelijke dekkingsmaatregelen
voor 1969 en 1970 een bedrag van 600 a 800 miljoen per jaar belopen. Weliswaar zijn er ook enige tijdelijke uitgaven (zoals de uitgaven voor werkloosheidsbestrijding) die tegen de tijdelijke dekkingsmaa tregelen kunnen
worden weggestreept, maar intussen zijn er weer nieuwe omvangrijke
toekomstige uitgaven bijgekomen (rente subsidies scheepsbouw, Verolme,
regionale probleemgebieden). Wil men dus een volgend kabinet niet met de
gaten van het voorgaande kabinet opknappen dan moet de begroting worden
gesaneerd. De beide gaten -- het achterblijven van de BTW-opbrengsten
en de tijdelijke dekkingsmaatregelen)-- moeten worden gedicht. Volgens
De Goede komt dit voor het jaar 1970 neer op een opera tie van circa 1
miljard gulden. Gezien de narigheid in 1969 (prijs- en loonspiraal) zou
men de dekking niet uitsluitend in een verhoging van de BTW moe ten
zoeken. Bij afwezigheid van andere mogelijkheden zou de verhoging immers niet minder dan 20 procent moeten zijn.
Volgens De Goede zouden ook maatregelen in de vermogenssfeer moeten
worden overwogen. Hij diende daartoe een motie in (tekst hieronder).
Wijzend op de uitspraak van de Liberale fractievoorzitter Geertsema,
onlangs gedaan te Rotterdam, waarbij deze zich een voorstander toonde
van kamerverkiezingen nog dit jaar voor het geval de statenverkiezingen
belangrijke verschuivingen zouden registreren, vroeg De Goede zich af
of deze uitspraak niet verband zou kunnen houden met de grote financiele
problemen van minister Witteveen. De Goede kon zich nl. heel goed voorstellen dat de VVD, nu eenmaal de belastingverlaging binnen is en haar
verkiezingsissues inflatiebestrijding, ombuiging van het uitgavenbeleid,
gMn nieuwe belastingverhoging onhaalbaar zijn gebleken, het uiterst onaantrekkelijk zou vinden de verkiezingen van 1971 in te gaan met een
enorme belastingverhoging gevolgd door een nieuwe prijzengolf.
Minister Witteveen reageerde op De Goede's betoog met het verwijt dat
de voorspellingen te somber waren. Hij sprak de verwachting uit dat de
BTW zich in 1970 zal herstellen. Als enige feitelijke ondersteuning van
deze verwachting voerde hij aan dat de BTW-opbrengst over november en
december 1969 groter was dan die in de voorafgaande maanden (maar in
november werd veel gekocht in verband met Sinterklaas en in december
werden veel kerstinkopen gedaan). Ander materiaal dat De Goede's becijfering kon bestrijden noemde de minister niet. Het opvangen van de
tijdelijke dekkingsmaatregelen zou volgens de minister beperkt blijven
tot een bedrag van 300 miljoen dat pas in de jaren '72 en '73 ter beschikking zou moeten komen.
Opvallend bij het debat was dat geen van de woordvoerders der regeringsfracties de aanval van De Goede feitelijk bestreed.
"De Kamer,
gehoord de beraadslagingen over de begroting van Financien;
van oordeel, dat een daadwerkelijke doorbreking van de prijs- en loonspiraal in 1970 en 1971 een zeer hoge prioriteit moet hebben;
van oordeel, dat de onvermijdelijke verhoging der BTW-tarieven en de
daaruit voortvloeiende gevolgen voor de prij s- en loonpeil tot het uiterste
dient te worden beperkt;
van oordeel, dat een meer solide dekking der overheidsuitgaven steeds
dringender wordt;
verzoekt de Regering bij de opstelling van het dekkingsplan 1971 -- en
een eventueel herzien dekkingsplan 1970 -- ook een verhoging van de belastingen in de vermogenssfeer in overweging te nemen, en gaat over
tot de orde van de dag ".
De motie kreeg alleen de steun van D'66, PvdA, PSP, PPR en werd verworpen.
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lmkamp/Rijnvervuiling
Bij de behandeling van de begroting van sociale zaken en volksgezondheid
(4/2) stelde Imkamp het probleem van de Rijnvervuiling aan de orde. Hij
diende een motie in die met algemene stemmen door de kamer werd aanvaard.
Tekst van de motie:

"De Kamer,
gehoord de beraadslagingen over de begroting 1970 van Sociale Zaken en
Volksgezondheid (afd. Volksgezondheid);
van mening dat de Rijnvervuiling Nederlands vi tale belangen schaadt,
voorts van oordeel dat die Rijnoeverstaten, die de grootste vervuiling
veroorzaken, tot nu toe geweigerd hebben aan een adequate oplossing mede te werken;
onder verwijzing naar de in 1966 door de Wereldgezondheidsorganisatie
aanvaarde resolutie;
nodigt de Regering uit, het probleem van de Rijnverontreiniging aan de
orde te stellen in de futernationale Commissie ter Bescherming van de
Rijn tegen Verontreiniging en in deze commissie met kracht aan te dringen
op de instelling van een futernationaal Beheersorgaan over de Rijn met
bindende bevoegdheden,
en gaat over tot de orde van de dag".

Nypels/Schut/Woningbouw
Bij het tweede kamerdebat over het woningbouwprogramma 1969 heeft de
fractie van D'66 zijn stem niet gegeven aan de motie van wantrouwen, ingediend door de socialist Van den Doel. Waarom?
Een uitvoerige weergave van het debat -- eind januari in de tweede kamerin deze aflevering van Democraat is technisch niet mogelijk. Derhalve
volgt hieronder een korte weergave van de argumenten waardoor de fractie zich bij zijn stembepaling heeft Iaten leiden.

-- De fractie heeft altijd zeer kritisch gestaan tegenover het woningbouwbeleid van minister Schut. Dat blijkt uit de moties die D'66 in het verleden heeft ingediend.
-- Ret standpunt van de fractie is steeds geweest da t oplossing van het
huisvestingsvraagstuk slechts mogelijk is indien zowel de overheid als
de burgers voldoende offers brengen.
-- Het offer van de overheid moet bestaan uit het ror beschikking stellen
van meer gelden voor uitbreiding van het woningbouwprogramma en
uitvoering van de stadssanering. Het offer van de burgers moet bestaan
uit huurverhoging omdat hogere huren de verkrotting tegengaan en indirect bijdragen aan de financiering van nieuwe woningen en de stadssanering.

februari 1970

gingen van de minister de motie niet handhaafde. In da t geval zouden

de regeringsgczinde fracties de motie-Nypels stel!ig als "overbodig"
hebben gekwalificeerd waarna de motie zou zijn verworpen met het
risico dat de toezeggingen op Josse schroeven waren komen te staan.
Opmerking: in het debat en ook in bovcnstaande samenvatting werd gesproken van "woningequivalenten". Hantering van deze betrekkelijk nieuwe

term heeft het voordeel da t ook niet-vol too ide woningen bij het opmaken
van de stand van het woningbouwprogramma kunnen worden betrokken, zodat de werkelijke woningbouwproduktie kan worden gemeten. Eenvoudig
gezegd: twee half afgebouwde woningen vormen samen ElEln woningequivalent.

0'66 IN RIJNMOND
Een werkgroep Rijnmond uit de politieke partij D'66 heeft een persbericht uitgegeven naar aanleiding van de nota-Fibbe over de structuur van
het openbaar lichaam Rijnmond. De werkgroep vindt dat de nota voldoende goede eigenschappen stelt om zich er positief tegenover op te stellen.
Niettemin laat het stukruimte voor een aantal kritische opmerkingen. Om
te beginnen vraagt de werkgroep zich af of het juist is de Rijnmondraad
in zijn huidige samenstelling een aanbeveling aan de minister te la ten doen
Er zijn de laatste tijd zoveel veranderingen in de politieke verhoudingen
opgetreden dat naar de mening van de wcrkgroep een beslissing beter kan
worden overgelaten aan de nieuwe Rijnmondraad.
Verder is de werkgroep de mening toegedaan dat: de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden niet ver genocg reikt, het ambtelijk apparaat
van een Groat-Rotterdam aan de aandacht van de heer Fibbe is ontsnapt,
de gemeente Rotterdam in het college van advies en samenwerking te zwak
is vertegenwoordigd, het aan de gemeenten toe te kennen beroepsrecht op
Gedeputeerde Staten ondoelmatig lijkt, aan democratisering van het bestuur en bevordering van inspraak te weinig wordt gedaan. De werkgroep
betreurt het dat de mogelijkheid om de voorzitter rechtstreeks te kiezen
niet in de overwegingen is betrokken.
De werkgroep zegt ten slotte dat de nota nalaat conclusies te trekken uit
de overigens gedurfde voorstellen die zij beva t. Deze conclusies raken
de taak en de positie van de provincie ten opzichte van Rijnmond en in wat
minder mate ook die van de gemeenten.

POLITIEK
VOOR DE BOEKENPLANK

-- De PvdA heeft slechts aandacht voor het offer dat de overheid moet
brengen en besteed geen aandacht aan het offer dat de burgers moeten
brengen hoewel de PvdA het belang vim ook dit offer moet inzien.
-- D'66 is het derhalve niet eens met het beleid dat de PvdA zou willen
voeren ter bestrijding van de woningnood.
-- De motie- Van den Doel (motie van wantrouwen) was gebaseerd op het
feit dat in l969 het woningbouwprogramma· niet is gehaald. Over het
achterblijven op het programma is iedereen het eens. De fractie vindt
het echter onjuist om gebrek aan vertrouwen aileen te baseren op het
feit dat tussen 1 januari en 31 december 1969 niet precies het beloofde
aantal woningbouwequivalenten is bereikt. Het wei of niet halen van het
programma is in feite niet meer dan een kwestie van een paar dagen
meer of minder bouwen.
-- Nypels namens de fractie het woord voerend heeft in zijn bijdrage het
woningbouwvraagstuk uit de politieke sfeer willen halen door van
minister Schut te vragen:
1. dat het aantal te weinig gebouwde woningbouwequivalenten van de
afgelopen jaren nog dit jaar zou worden ingehaald. fu feite impliceert dat een verhoging van het woningbouwprogramma 1970.
2. de tot standkoming van de reele bouwproduktie als beleidsdoel te
beschouwen en niet -- zoals de minister tot dusver deed -- het afgeven van vergunningen.
Deze drie punten werden in een motie neergelegd.
-- Minister Schut beloofde in zijn antwoord aan de wensen sub 1, 2 en 3
gevolg te geven. Vervolgens trok Nypels zijn motie in. Bij de intrekking omschreef hij nog even de toezeggingen van de minister: bij de
realisering van het programma wordt uitgegaan van de werkelijke
woningproduktie (niet meer van afgegeven vergunningen), de achterstand wordt in 1970 gecompenseerd, bij dreigende stagna tie in de woningbouw wordt het instrumentarium aangevuld of aangepast.
-- Na deze toezeggingen was er voor D'66 geen reden meer om voor de
motie Van den Doel te stemmen. Zakelijk kon de fractie tevreden zijn.
Vervanging van Schut (het doel van de motie-Van den Doel) zou geen
verandering van het woningbouwprogramma hebben opgeleverd. Het
hele kabinet is verantwoordelijk voor het beleid-Schut. Alleen een ander kabinet zal een ander beleid kunnen voeren. Bovendien bleek uit
de discussies dat regering en kamermeerderheid voor 1970 geen ander
woningbouwprogramma wensen.
-- Men zou zich kunnen afvragen waarom de fractie ondanks de toezeg-

Sexualiteit en klassenstrijd
ln de reeks Parmanente Kritiek verscheen bij Van Gennep

N. V. in Amsterdam voor acht-negentig "Seksualiteit en
klassenstrijd" van Reimut Reiche. ln het eerste hoofdstuk
wordt al antwoord gegeven op de vraag wat klassestrijd
met seksualiteit te maken heeft. Het hoek is een rechtstreekse resultaat van de meer rccente theoretische als
ook praktisch-politieke discussics op dit moment met betrekking tot seksualiteit, politieke strijd en maatschappelijke bevrijding in de Bondsrepubliek.
De zes vertalers zeggen in een nnwoord dat de situatie in
Nederland anders is dan die in het buurland. Het hoek is
geschreven voor de oppositionelc jongeren in Duitsland,
zo schrijven zij.
Geen reden overigens om Reimut l{eiche in Nederland ongelezen te Ia ten liggen.

Welvaart en onvrede
Loonexplosies, spontane stakingsacties, happenings, provocaties en demonstraties hebbcn cen functie in het maatschappelijk bestel. Men vergete immers niet, dat van deze
verstoringen een belangrijke prikkcl is uitgegaan op de bereidheid tot snelle politieke vernieuwing.
Dat zegtprof.dr. P.J.A. ter Hocven, hoogleraar in de
sociologie aan de N. E. H. te Roth·rdam, in zijn hoek
"Arbeiders tussen welvaart en onvrede". Een hoek (f 22, 50)
verschenen in de serie Maatschappijbeelden van de uitgeverij N. Samson N. V.
ln het hoek wordt uilvoerig ingcgaan op de Amsterdamse
havenslakingen van 1960 en 1961 en op de staking van de
bouwvakkers in 1960. De auteur noemt stakingen een randverschijnsel nu de belangenbeharliging is ondergebracht
in een nationaal economisch-politiek systeem.
Een ui tgebreide litera tuurwijziging maakt het hoek - een
studie over klassenstrijd zonder revolutionair perspectief een belangwekkend werk over een onderwerp dat terecht
in het middelpunt van de belangslelling staat.

lehruari 197 0
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GAAN WE STEMMEN
OF BLIJVEN WE THUIS7
Vele honderdduizend kiezers zullen zich bij de komende verkiezingen afrragen, of ze de gang naar het stembureau wei zullen maken, of dat ze

net gehele politieke gedoe maar aan hun laars zullen Iappen. Tot nu toe
moesten ze wel naar de stembus. Er is immers nog altijd opkomstplicht.
\Vie verstek laat gaan, kan een bocte krijgen.
Van die f 15,- (maximaal) gaat men wel niet failliet, maar het is toch een
stokachter de deur. Een stok, die waarschijnlijk grater is dan die f 15,~oet vermoeden. Want uit een ondcrzoek is gebleken, da t vele kiezers niet
e:ns weten wat de strafsanctie is. De taxa ties van de ondervraagden liepen
UJteen van f 1, 50 boete tot drie jaar gevangenisstraf.
Die opkomstplicht is ruim vijftig jaar als het ware een paraplu boven de
~ohtieke partijen geweest.

De sociaal-democraat Kleerekoper heeft in 1921 dit argument onder tafel
geveegd met de opmerking, dat de politiek onverschilligen volkomen rationeel vertegenwoordigd zijn als ze niet vertegenwoordigd zijn.

Vier jaar geleden verdedigde de liberaal Geertsema in de Kamer de opkomstplicht met de redenering, da t anders de ontevredenen (die zeker
naar de stembus gaan) een onevenredig grote invloed op het regeringsbeleid dreigen te krijgen. In zijn gedachtengang is de tevreden burger, die
best over het regeringsbeleid te spreken is, eerder geneigd op de verkiezingsdag thuis te blijven. In afgezwakte vorm is dit dezelfde argumentatie
die Vermeulen van de Rooms Katholieke Staatspartij in 1892 gebruikte:
zonder opkomstplicht dreigt het lot van de staat in handen te komen van
''volksmenners en door de zen opgezweepte scharen''.
Hoewel volksmenners op onze drassige grond slecht tot wasdom komen,
kan men het gevaar dat Geertsema signaleerde tach niet wegwuiven. Daar
staat tegenover, dat de indirecte stemdwang ook zijn nadelen heeft. Door
mensen tegen hun zin naar het stemlokaal te drijven hebben voor de oorlog
in Amsterdam de lijst Had-je-me-maar (bijnaam van een bekende landloper) en in Rotterdam de Rapaille-partij hun kans gekregen.
Er mag dan geen stemplicht zijn, maar een balorige kiesgerechtigde, die
eenmaal in het stemhokje staat, maakt meestal tach wei een hokje rood,
soms lukraak, soms zijn potlood zo dirigerend, dat zijn onlustgevoelens
en nega tieve ins telling aan hun trek komen. Da t deze kiezers een van de
onmisbare pijlers van de democratie zijn, is moeilijk vol te houdcn.

Verbazing
Het verhaal gaat, dat president Kennedy tot zijn stomme verbazing eens
een berichtje in een Amerikaanse krant las, dat bij verkiezingen in ons
ffind 95 procent van het electroraat in het geweer was gekomen. Hij liet
uttzoeken hoe die enorme politieke belangstelling in dat kleine landje verUaard moest worden. Toen hij hoorde, dat een Nederlandse kiesgerechtig~e met een boete wordt bedreigd als hij op de verkiezingsdag verstek laat
!Ran, moet hij zich een zeer onparlementaire uitdrukking hebben Iaten ontl~llen.

Zijn verbazing wordt begrijpelijker als men weet, dat zelfs bij de presi~entsverkiezingen in de VS tientallen procenten kiezers het Iaten afweten.

President Truman werd in 1948 gekozen na een opkomst van slechts 54
van het kiezersvolk.
De vrijheid, die de Nederlandse kiezer straks krijgt om zelf te beslissen
of hij wei of niet naar stemlokaal wil gaan kan ingrijpende gevolgen heb- '
ben voor de sa mens telling van onze vertegenwoordigende lichamen in
~laats van door 95 procent van de kiesgerechtigden zullen ze voortaan misschien door 80 procent worden gekozen en dat zou de politieke verhoudingen
wei eens flink kunnen veranderen.
In Engeland zegt men wel: "Als het op de verkiezingsdag regent, wint
lAbour; bij stralend weer gaan de conservatieven met de winst strijken"
Links zou dus bewuster stemmen dan rechts.
.
We weten niet wat die theorie waard is. Wei, dat de ene partij de afschafhng van de opkomstplicht met zorg, de andere met optimisme tegemoet
z1et.
Zeker is, dat de partijc~ meer dan ooit jacht moeten gaan maken op de
lauwe, weinig geinteresseerde kiezer. Die zijn er nogal wat. Bij de laatste Kamerverkiezingen in 1967 bleef - ondanks de opkomstplicht - 5 procent thuis. Zij waren met hun allen goed voor 7 Kamerzetels. De blancostemmen (1, 6 pet.) en de kiezers, die hun biljet ongeldig hadden gemaakt
[l pet.) hadden vier kandida ten een zetel op het Binnenhof kunnen bezorgen.
Debianco-stemmers zijn natuurlijk de eersten, die na afschaffing van de
opkomstpl~cht met een grote boog om het stemlokaal zullen heenlopen. Het
landelijk percentage van deze categorie (over toen verkiezingen gerekend)
ts 1,6 pet. Het katholieke Brabant en Limburg steken daar bovenuit met
l:_6 procent, terwijl er uitschieters van 3, 1 procent in deze provincies
Z~Jn _voorgekomen. Dit is geen gunstig teken voor de KVP, die bij de verkiezsngsenqu~tes tach al geen hoge ogen gooit.
~rocent

Sleurkiezers
In het algemeen kan men verwachten da t de partijen niet vee! sleur-kiezers een klap krijgen door afschaffing van de opkomstplicht. Niet voor
niets is de CHU altijd zo'n felle tegenstandster van die afschaffing geweest
~rwijl de AR zusterpartij met haar gemidaeld militantere aanhang zich
~oor de jaren heen als kampioen van de afschaffing heeft opgeworpen. De
hheralen en vrijzinnig-democraten waren veelal verdeeld, zoals ook nu in
~e VVD de meningen uiteen !open.
De socialisten zijn altijd tegen opkomstplicht geweest, hoewel in de begin~eriode van het algemeen kiesrecht sommige sociaal-democraten er ook
•.el iets goeds in zagen. Zij dachten daarbij aan de duizenden arbeiders,
die van hun patroons geen gelegenheid kregen naar de stembus te gaan
door ze op slinkse wijze vast te houden. Een ander argument was, dat
velen een gratis autoritje eisten: Als je me niet met de auto komt ophalen,
stem ik niet, kregen partij-afdelingen nogal eens te horen.

Rode lampjes
Zo goed als de verkiezingsuitslag iets zegt, zegt ook het aantal wegblijvers iets. De opkomstplicht heeft lang versluierd hoe groot de politieke
malaise was. Het onbehagen over ons partijwezen zou eerder en scherper
aan het Iicht zijn getreden als een hoog percentage kiesgerechtigden de
stemlokalen had genegeerd. Op de partijbureaus zouden de rode lampjes
vroeger zijn gaan branden.
De bij velen bestaande afkeer van de gevestigde partijen bleek pas toen de
Boerenpartij en later (als serieuzer alternatief) D'66 op het politieke veld
verschenen.
·
Het is na afschaffing van de opkomstplicht meer dan ooit de taak van de
politieke partijen de wegblijvers duidelijk te maken, dat het dom is de
kans onbenut te Iaten invloeden op het staatsbestuur uit te oefenen.
Als het percentage stemgerechtigden, dat verstek laat gaan, hoog uitvalt,
zal dit ongetwijfeld een dankbaar onderwerp zijn voor enqu~tes door politieke partijen. Wellicht, dat ze daarvan heel wat over zichzelf kunnen leren. Als bepaalde groeperingen door de afschaffing van de opkomstplicht
een gevoelige klap krijgen, moeten ze de schuld niet bij het systeem zoeken, maar bij zichzelf, omdat zij onvoldoende tot meeleven prikkelen.
Ons kiesstelsel gaat er te vee! van uit, dat de Tweede Kamer een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling moet zijn van aile politieke stromingen en
strominkjes. Het systeem is bijna mathematisch. Belangrijker is, dat de
Tweede Kamer een basis oplevert voor een nieuw kabinet. Het geschutter
bij de forma ties bewijst, dat die bijna wiskundig toegepaste evenredige
vertegenwoordiging grote nadelen heeft.
Ui t vroegere onderzoekingen is gebleken da t zonder de bedreiging met een
boete 20 procent van de kiezers verstek had Iaten gaan. De opkomstplicht
kan men dus zien als dwangmaatregel van de staat ten gunste van de partijen, die onvoldoende enthousiasme voor de verkiezingen weten te wekken.
Voor afschaffing van de opkomstplicht pleit ook, dat de controle op denaleving een wassen neus is. Van de 350. 000 absenten wordt ongeveer drie
procent door de burgemeester ter verantwoording geroepen door middel
va.~ een kaart (met betaald antwoord), waarop men de reden van het wegbliJven moet vermelden. De meesten hebben een prachtige smoes: Ik werd
die dag door een Iichte duizeling bevangen, ik had buikloop, mijn auto
kreeg op de Veluwe een lekke band enz. Zelden of nooit is het antwoord:
die verkiezingen kunnen me geen lor schelen.
Het aantal gevallen, dat bij de kantonrechter terecht komt is miniem. Dat
kan moeilijk anders. Men moet er niet aan denken, dat na elke verkiezing
de kantonrechters pakweg 200. 000 mensen, die geen behoorlijk excuus
hebben, voor het hekje krijgen. Om nog maar te zwijgen van de overbelasting van het gemeentelijk apparaat als elke wegblijver aan de tand gevoeld moet worden.
P. A. L. DEN ENG ELSE
(met toe stemming van de auteur overgenomen uit Het Vader land)

BETALEN GRAAG!

Onverschilligen
Voor- en tegenstanders van de opkomstplicht hebben elkaar meer dan een
~lve eeuw met principie!e argumenten om de oren geslagen. De opkomst~licht (indirecte stemdwang) is het meest verdedigd met de stelling, dat
deze het sluitstuk is van het algemeen kiesrecht en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, omdat dit systeem er van uitgaat, dat aile
s~omingen in ons volk gerepresenteerd moeten worden.

Aile !eden van D'66 hebben enige tijd geleden een acceptgirokaart
gekregen om de betaling van hun contributie voor dit jaar te vergemakkelijken. De penningmeester heeft ze nog lang niet allemaal
terugontvangen. Oat is jammer ....... .
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Hoofdstuk II a

VAN HET HOOFDBESTUUR
1) Op de HB-vergadering van 22 februari j.l. werden ingevolge het huishoudelijk reglement ben:;!,fQti~n van de Steekproegcommissie de
heren R. P. Adriaanse~--~f·· K. H. Stroethoff, onder d!lcharge
van en dankzegging aan de e en 1e tot die datum zitting hadden. Een
uitbreiding van het ledental der commissie zal binnenkort nog plaa ts
vinden (tot 5 leden).
Het hoofdbestuur wil in samenwerking met de nieuwbenoemde commissieleden later in 197 0 een steekproefvergadering realiseren.
Reeds nu worden de leden van D'66 opgewekt om deel te nemen aan de
steekproefvergadering, zo de steekproef hen mocht aanwijzen tot deelname. Het ontbreken van d~ bereidheid tot deelname was er nl. oorzaak van da t een vorige poging is gestrand.
Een herhaling hiervan is zeer onwenselijk. 't Gaat hier om een reglementair aanvaarde vergadering van wezenlijke waarde.
Schmelzer
D'66 wijst elke dwang t. a. v. de gezinsgrootte van de hand. Daarom
heeft het dagelijks bestuur van D'66 krachtig stelling genomen tegen uitlatingen van drs. Schmelzer op een verkiezingsbijeenkomst van de KVP
in Zevenaar.
Door enige onjuiste berichten als basis te nemen voor zijn verklaring
heeft de heer Schmelzer de onjuiste indruk gewekt dat een werkgroep
van D'66 voorstander zou zijn van verplichte sterilisatie.
De KVP-fractieleider, die zei dat hij nog geen kennis had genomen van
de voorstellen van de D'66 werkgroep bevolkingspolitiek, heeft deze
voorstellen inmiddels toegestuurd gekregen.
Met grote nadruk verklaart het dagelijks bestuur van D'66 onder geen
enkele voorwaarde -- ook niet in de toekomst -- zal instemmen met
verplichte sterilisatie of enige andere vorm van dwang t. a. v. de gezinsgrootte.
Deze verklaring is door het dagelijksbestuur opgesteld op zondag 8
maart j. l. Nadien heeft het Dagelijks Be stuur nog een brief gericht aan
de heer Schmelzer met een duidelijke uitspraak over het zeer onjuiste
gedrag van de KVP fraktieleider.
3) Op de hoofdbestuursvergadering van 15 maart j.l. is uit het hoofdbestuur
en de fraktie een werkcommissie gevormd die de politiek/strategische
problematiek van het grote politieke congres in december gaat voorbereiden. De commissie bestaat uit Mej. G. Swart en de heren Nagtegaal,
Beekmans, Mertens, van Mierlo, Moerkerk en Dijkstra.
Deze commissie zal zich met de specifiek politieke aspecten, die de
positie van D'66 met zich meebrengt, (breekijzerfunktie, wel/niet
regeringsverantwoordelijkheid etc.) in eerste instantie gaan bestuderen
opdat het hoofdbestuur met gefundeerde voorstellen kan komen.
Naast deze commissie bestaat uiteraard de z. g. Centrale Werkgroep
die zich met de programmatische voorbereiding op lange termijn bezighoudt.

Hoofdstuk II b
VAN DE WERKGROEPEN
correspondentie: J.H. Moerkerk
Hartenstraa t 32
Amsterdam.
bestellingen D'66: - 020 - 22. 69. 96

maart 1970

antwoord is zeer sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie. Hoe sterk
is D'66 in de betrokken gemeente? Hoe liggen de krachtsverhoudingen
tussen de andere partijen? Hoeveel min of meer gelijkgezinden zitten er
in de andere raadsfrakties en wie en wat zijn de andere kandidaat-wethouders? Valt het te verwachten dater met hen een beleid te voeren valt
dat enigszins overeenkomt met de D'66 ideeen?
Dit soort omstandigheden zal van geval tot geval beslissend zijn voor
deelname van D'66 aan het college van B & W. Enige algemene richtlijn
valt dan ook moeilijk te geven. Da t zou trouwens ook niet in de geest van
de Leidse resoluties zijn, die juist wilden experimenteren met allerlei
vormen van samenwerking. Enkele overwegingen zijn echter van speciaal
belang:
Ten eerste de kiezers. Die zullen het op prijs stellen om v66r de verkiezingen te horen waar ze met D'66 aan toe zijn. Dat zou dus een argument kunnen zijn om van te voren een uitspraak te doen over de houding
die D'66 bij de wethoudersverkiezing zal aannemen. 1n het kader van de
poli tieke duidelijkheid zal er steeds meer om dit soort informa tie gevraagd worden.
Ten tweede de demokratische kontrole. Volgens de grondwet staat de raad
aan het hoofd van de gemeente, terwijl de gemeentewet het dagelijks bestuur opdraagt aan B & W. Theoretisch is het college van B & W dus het
uitvoerend orgaan dat het door de raad uit te stippelen beleid moet uitvoeren. De praktijk is echter wei een beetje anders. B & W zijn niet aileen maar een uitvoerende instantie. 1n werkelijkheid wordt het beleid
door hen ook ontwikkeld, voorbereid en vervolgens aan de raad voorgeschoteld. Natuurlijk kan de raad anders besluiten dan door B & W wordt
voorgesteld, maar meestal komt daar niet vee! van. 1n de meeste gemeenten zijn B & W in feite het beleidsbepalende orgaan. De funktie van de
raad is daar voornamelijk kontrolerend. Deze kontrole is echter bijzonder
belangrijk. 1n een demokratische situatie behoort machtsuitoefening (zoals door B & Win de gemeente) te zijn onderworpen aan een doelmatige
kontrole vanwege degenen over wie die macht wordt uitgeoefend. Vandaar
ook dat het belangrijk is dat de verhouding tussen de raad en het college
van B & W zodanig is dat de raad het college naar behoren kan kontroleren.
Daartoe is het gewenst dat de meerderheid in de raad zonder politiek gezichtsverlies voor de betreffende partijen waar nodig "Nee" tegen het college kan zeggen.
Ten derde het akkoordje met andere partijen dat onvermijdelijk is voor
een wethouderszetel. Om tot wethouder te worden gekozen moet een kandidaat namelijk de absolute meerderheid (50% + 1) van de stemmen in de
raad op zich verenigen. Dat betekend dat als geen enkele partij de meerderheid in de raad heeft, er altijd een afspraak tussen meerdere partijen
moet worden gemaakt in de trant van: "Wij stemmen voor de eerste wethouder op jullie kandidaa t als jullie bij de tweede stemming onze man
steunen". De huidige praktijk is meestal dat B & W zodanig wordt samengesteld, dat de politieke verhoudingen in het college een min of meer getrouwe afspiegeling vormen van die in de raad. Alle frakties van enige
betekenis zijn dan vertegenwoordigd in B & W en dragen dus een zekere
verantwoordelijkheid voor het beleid dat het college voert. Soms leidt dit
er toe dater vanuit de raad maar liever niet te vee! kritiek wordt geleverd. 1n andere gevallen is dit gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid minder sterk en wordt er door de verschillende raadsfrakties
wei tegenspel geleverd. Daar komt nog bij dat een wethouder niet geacht
wordt alle voorstellen van B & Win de raad te steunen. Als hij in het college wordt overstemd behoeft hij later in de raad niet per se solidair te
zijn, maar kan als hij dat wil tegen het voorstel van (de meerderheid in)
B & W stemmen.
Er zijn echter ook gemeenten waar de (KVP) meerderheid in de raad alle
wethouderszetels inpikt. De mi!Jderheid zal dan natuurlijk weinig geremd
zijn om te pas of te onpas kritiek op B & W te spuien, maar zolang ze nog
in de minderheid zijn zal dat allemaal niet veel uitbalen. Een voordeel van
zo'n situatie is wel dat het voor B & W wat gemakkelijker zal zijn om een
konsekwent beleid te voeren. Er zullen in het college miss chien wa t minder kompromissen gesloten moeten worden. Bovendien komt de politieke
verantwoordelijkheid voor het beleid vee! duidelijker tot uiting. Sommige
progressieve concentristen hebben dan ook gezegd dat als hun PAK de
meerderheid zou behalen, zij ook alle wethouderszetels zouden gaan bezetten.

Op het secretariaa t zijn verkrijgbaar de rapporten:

1) Abortus Provocatus
- prijs f 1, -2) Demokratische Bevolkingspolitiek - prijs f 1, 50
3) (na 1 april)
lnvloed Milieuverandering en Milieuverontreiniging op onze biosfeer
en het welzijn van de mens.- prijs f 2, 50
Mededeling:
De afdeling "Het Noorden van Limburg" heeft een uitgebreide enqu@te gehouden in Noord-Limburg.
Bestellingen bij: A. P. Jansen, Prins Hendrikstraat 30, Gennep. Prijs
f 2,20, over te maken op rek.nr. 126.23.52.

0'66-wethouders ?
door F. Plate, voorzitter staatsrechtcommissie.
Als de verschillende opinie-onderzoeken juist zijn, bestaat er een redelijke kans dat verschillende afdelingen van D'66 zeer binnenkort voor de
vraag komen te staan of D'66 in hun gemeente een wethouder zal leveren
of niet. Anders gezegd, of D'66 bereid en in staat is om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het dagelijks bestuur van de gemeente, zoals
dat door het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd. Het

Een D'66 afdeling die rekening wil houden met de mogelijkheid van een
D'66 wethouder kan allerlei kanten op. Om maar eens wat te noemen:
1. Men kan zich op het standpunt stellen da t de hele wethoudersverkiezing
een zaak is die de D'66 fraktie pas rut de verkiezingen moet beslissen,
aan de hand van de uitslag en de situatle van het ogenblik. Dat is tot op
heden het standpunt van de meeste partijen geweest. Het nadeel is dat
de kiezers niet weten wat ze in dit opzicht aan D'66 hebben; het voordeel dat men de handen vrij houdt totdat de kaarten op tafelliggen.

2. Men kan v66r de verkiezingen bekend maken of D'66 will of niet in beginsel bereid is om een wethouder te leveren. De kiezers weten dan
iets meer en er gaat weinig manoevreer-ruimte verloren.
3. Men kan voor de verkiezingen bekend maken dat D'66 in beginsel bereid is een wethouder te leveren en bovendien aangeven wie de D'66
kandidaat zal zijn. De kiezers weten dan een stuk meer, de baas van
de aspirant-wethouder echter ook. Da t kan wel eens een nadelige inv.loed hebben op de loopbaan van de betrokkene, wanneer het wethoudersfeest onverhoopt niet doorgaat. Een moeilijkheid hierbij is nog dat
de kandidaat misschien niet aanvaardbaar is voor andere partijen.
Tegenover de kiezers is het dan eigenlijk niet goed meer mogelijk om
hem te Iaten vallen, zodat de wethouderszetel niet verkregen wordt,
terwijl dat wel gelukt zou zijn als men zich niet tevoren op Mn kandidaat had vastgepind.

maar! 1D71l
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Zowel de hveedc als de derde mogelijkheid laat zich kombincren met
cen soort minimum-program. Daarmee wordt bedoeld dat D'GG v66r de
verkiezingen zegt onder welke omstandigheden of voorwaarden zij bereid is een wethouder tc leveren. Het voordeel is alwecr meer informa-

Zondag 5 april
Aanvang 11. 00 uur
Grote Zaal

lie voor de kiezers en dus grotere duidelijkheid. Eon en ander echtcr
ten koste van de onderhandelingsmarge na de verkiezingen. Bovcndien
kan een minimum..:.program in de praktijk ontaarden in een lnaximum-

program, doordat de andere partijen precies 'Aeten hoever D'6G zal

11. 00 - 11.45 Eerste dee! Huish. Reglement (Hfd IV)
11.45 - 13.30 Plenaire behandeling programmaonderdelen te beginnen met Luchtvaart.
14.30- 15.30 Tweede dee! Huish. Reglement (Hfd IV)
15.30- 17.30 Voortzetting plenaire behandeling pro-

gaan. Hct gevolg zou dan h.-unnen zijn dat mindcr wordt bereikt dan wanneer men geen n1inimum-program had bekend gemaakt.

grammaonderdelen.

Als er al voor de verkiezingen officieel wordt samenge'"'erkt met an-

j,

dere partijen liggen de zaken weer anders. Behalve deal gcnoemdc
mogelijkheden kan men dan ook nog overwegen of men, wanneer de
kombinatie de meerderheid in de raad zou behalen. ook aile wethouderszetcls zal gaan bezetten. Het is we! duidelijk dat men dan niet meer
mag hopen op wethouderszetels indien de kombinatie in de minderheid
blijft.
Er zitten nogal wat haken en ogen aan de zaak van de D'G6 wethouder. Dezelfde problemen doen zich trouwens ook voor ten aanzien van eventuele
D'66 !eden van Gedeputeerde Staten van de provincics. Men kan het van
zeer verschillende kanten bekijken. Het zou daarom wei interessant zijn
om in het najaar de ervaringen van de verschillende afdelingen te verzamelen om te zien of er algemene konklusies te trekken zijn.

Hoofdstuk Ill b
CONGRESREGLEMENT
(vastgesteld door het hoofdbestuur, daartoe bevoegd krachtens artikel 17
lid 2 statuten met verwerking van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement).

1.
2.

Hoofdstuk Ill a
AGENDA CONGRES
(zie oak Congresdemocraat, pg. 2)
Congresvoorzitters: Baehr
Wilbers
Zeevalking

3.

Grote Zaal

: Sektie Gemeentepoli tiek (tot 21. 00 uur)
:19.00-20.00 uur:
Sektie Echtscheiding
20. 00 - 21.00 uur:
Sektie Abortus

Serre Zaal

4.

Sektie Milieubeheersing

Aanvang 10. 00 uur : benoeming stem- + notulencommissie

Motie
Motie
Motie
Motie

1
2
3
5

5.

2) Verkiezing nieuw hoofdbestuurslid
Ner~e

heeft neergelegd:

1)

B. Remmelts, de Schammelte 5, Ommen.
beroep: bedrijfsarts -lid D'66 sinds 19/11/1969
leeftijd: 45 jaar

2)

J. H. Geys, te Enschede.
gepensioneerd directeur Gem. Soc. Dienst
lid D'66 sinds 1/11/1969
leeftijd: 65 jaar

6,

Benoeming !eden Geschillencommissie - kandidaten de heren Stokvis en
Verhees.

7.

Kleine Zaal
Serre Zaal

: 12. 15 - 14. 00 sektie Europa
14.00 - 15.30 sektie Defensie
12.15 - 13.30 sektie Landbouw
13. 30 - 15. 30 sektie Bevolkingspoli tiek
12.15 - 15.30 sektie Demokratisering Bedrijfsleven

Grote Zaal

: PLENAIR
15.30 - 17.30 Beleidsplan

Avonduren

: FEEST

Notulen- en stemcommissie
Een A. L. V. en een sectievergadering begint met de aanwijzing van
een stemcommissie en een notulencommissie op voordracht van de
voorzitter(s).

8.

Taak stemcommissie
De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan, en constateert de uitslag
van de stemming.

11.15- 12.15 uur :. 1e Plenaire zittihg Europa
12.15 uur : aanvang sekties
Grote Zaal

Bevoegdheden Ieiding
De fungerend voorzitter van de A. L. V. heeft het recht spreektijd te
verdelen en te beperken.
De beslissingen van de voorzitters zijn bindend behoudens onmiddellijk beroep op de A. L. V. die daarvoor stemt zonder discussie.

31 Verslag penningmeester en kascommissie.
4)

Leiding A. L. V.
De A. L. V. wordt geleid door drie voorzitters, die door het hoofdbestuur zijn aangewezen uit de !eden die geen zitting hebben in het
hoofdbestuur of de programmacommissie. Bij de behandeling van
een onderwerp waarbij een der voorzitters uit hoofde van enigerlei
andere partijfunctie persoonlijk is betrokken treedt deze niet als
fungerend voorzitter op zolang deze behandeling duurt.

(Frinking)
(Cie-Basisgesprek)
( Dik)
(Hoofdbestuur)

Kandidaten voor de funktie, die van de heer

Amendementen van rapportage- en programmacommissie
De rapportagecommissie en de programmacommissie hebben het
recht op de grondslag van de ingediende amendementen ook tijdens
de A. L. V. amendementen in te dienen.

Zaterdag 4 april
10.00- 10.30 uur : Rede Partijvoorzitter
10.30 - 11. 15 uur : 1) behandeling moties

Amendementen en moties
Ieder lid heeft het recht amendementen en moties in te dienen, met
dien verstande dat amendementen uiterlijk 13 maart. 1970 schriftelijk
bij het hoofdbestuur moeten zijn ingediend.
Aile amendementen door !eden ingediend mede ondertekend door tenminste vijf andere !eden van D'66 dan wei door een afdelingsvergadering zijn goedgekeurd.
De Ieiding van de A. L. V. laat de A. L. V. beslissen of een motie die
na 14 maart is ingediend in behandeling wordt genomen.

Aanvang 19.00 uur

Kleine Zaal

Nieuwe onderwerpen agenda
Aan de door het hoofdbestuur vastgestelde agenda kunnen punten worden toegevoegd op verzoek van:
a) de fractie van D'66 in de Tweede Kamer;
b) vijf procent van de !eden, waarvan niet meer dan een derde uit
dezelfde afdeling afkomstig is;
c) de ledenvergaderingen van ten minste vijf afdelingen mits het verzoek daartoe - voorzien van een korte toelichting - schriftelijk
bij het hoofdbestuur is ingediend uiterlijk 1 april 1970.
Over niet op de agenda opgenomen onderwerpen kunnen geen besluiten worden genomen, behoudens ten aanzien van aanbevelingen omtrent actuele onderwerpen.

R'DAM

Vrijdagavond 3 april

Het congres is een algemene ledenvergadering van D'66.

9.

Splitsing in secties
Op voorstel van de voorzitters kan de A. L. V. zich ter voorbereiding
van de plenaire discussie in secties splitsen onder Ieiding van door
de voorzitters aangewezen sectievoorzitters.

10. Besluiten A. L. V. en secties
Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen
neemt de A. L. V. en nemen de secties besluiten met absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen zijn
geen "geldig uitgebrachte stemmen"), met dien verstande dat het
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verschil tussen v66r- en tep;enstemmen ten minstt' vijf procent van
het totaal 1·an de uit;>;ebrachte en de blanco stemmen dicnt te bedragen.

11. De A. L. V. kan echter besluiten eon bepaald·hesluit s\cchts te nomen wanneer twee derde der aanwezige leden van D'GG v66r stemmen.
12. Indien geen der leden stemming wenst kan de A. L. V. en kan de sectievergadering bij acclamatie een besluit nomen.

1:l. Stemrecht
Ieder bij een stemming op de A. L. V. of een sectievergadering aanwezig lid kan een stem uitbrengen. mits dit lid aan zijn contributiel'erplichtingen heeft voldaan.

H. \Vijze van stemming
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, Met een schriftelijke stemming wordt gelijk gesteld stemming door middel van een
electrisch of mechanisch systeem.
13. Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitters van de A. L. V.
resp. de voorzitter van een sectie te bepalen wijze.

1G. Wijze van behandelen
Behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt:
a) de indiener of een door hem aangewezen lid geeft een beknopte
toelichting op zijn voorstel:
b) de voorzitter resp. de sectievoorzitter is verplicht tenminste een
tegenstander van het voorstel zijn standpunt te laten toelichten
en kan ook andere leden a an de discussie laten deelnemen;
c) het hoofdbestuur, de rapportagecommissie, de programmacommissie en het bestuur van de betrokken werkgroep kunnen, indien
zij dit wensen, aan de A. L. V. of de sectievergadering een advies omtrent het voorstel of amendement geven;
d) de voorzitter brengt in stemming eerst alternatieve voorstellen,
daarna de amendementen in de volgorde bepaald door hun ingrijpendheid, daarna het al dan niet geamendeerde eindvoorstel.
17. Behandeling voorstellen sectievergaderingen
Voorstellen die in een sectievergadering minder dan 25% van het
totaal van de uitgebrachte en de blanco stemmen hebben gekregen
worden in de plenaire zitting niet aan de orde gesteld. Voorstellen
die in een sectievergadering 25% van dit totaal of meer hebben gekregen worden in de plenaire zitting aan de orde gesteld; amendering
van deze voorstellen in de plenaire vergadering is niet mogelijk, behoudens het gestelde in punt 4 van dit reglement.
18. Redactie voorstellen voor plenaire zitting
Ieder voorstel waarvan de sectievergadering besluit dat het zal worden voorgelegd aan de plenaire zitting moet vergezeld zijn van:
a) de uitslag van de stemming in de sectievergadering;
b) de naam van de indiener resp. een door hem aangewezen lid, dat
het voorstel op de plenaire zitting verdedigt, en de naam van een
door de tegenstemmers aangewezen lid, dat het voorstel in de
plenaire zitting bestrijdt.
19. Onvoorzien
In de gevallen betreffende de gang van zaken op de A. L. V. resp. de
sectievergaderingen, waarin het huishoudelijk reglement en dit reglement niet voorzien, beslissen wat de A. L. V. betreft de gezamenlijke voorzitters, en wat een sectievergadering betreft, de voorzitter van een sectievergadering.
(Voor behandeling Europa-voorstel, zie motie 5 (Hoofdbestuur) .

Hoofdstuk IV
AM EN OEM ENTEN
HUISH. REGL.

Toevoegen aan de toelichting:
Bij g. en h. wordt gedacht aan commissies volgens het vereenvoudigde systeem van den Bergh te kiezcn door een A LV resp. een congres
binnen elke kieskringgroep.
Een LSAC zou uit 9 !eden kunnen hcstaan: :l uit de fractie, 3 uit het
HB en 3 uit de ]eden. Een KSAC uit: ~ fractieleden, 2 ]eden uit het
HB en G uit de ]eden zelf. De uit hct liB en uit de leden te kiezen
personen mogen niet tevens candida at voor de Tweede Kamer zijn.
AMENDEMENT 3.

Hoofdstuk
MOTIES 1

indiener: afd. Wassenaar

steekProefvergadering na landelijke voorverkiezing:
A
B
C
D
E
+
+
+
+
indiener: F. de

V-1

5

MOTIE VAN ORDE 1
te behandelen aanvang plena ire zitting za terdag. 4 april.
De vergadering besluit om de behandeling van de programmaonderdelen:
Bevolkingspolitiek en Abortus uit te stellen tot een volgend congres.

!~~E"-h_l!':\!E
Deze twee onderdelen zijn in de politick nog weinig doorgesproken themata.
Ook binnen D'66 is er tot op heden nauwelijks op grote schaal aandacht
aan geschonken. 1n deze omstandigheden eist een democratische besluitvorming een discussie in brede kring, waarvoor voldoende tijd wordt uitgetrokken. 1n dit geval is dit niet gebeurt om drie redenen:
a) Door de voorbereidingen van de provinciale verkiezingen is er in de
afdeling nauwelijks aandacht aan be steed.
b) De tijd gereserveerd voor het indienen van de amendementen (eind
februari - 13 maart) is te gering om er afdelings bijeenkomsten aan te
wijden.
c) De achterliggende rapporten overbeide onderwerpen zijn ondanks herhaalde aanvraag niet verstrekt voor 1:! maart (de sluitingsdatum voor
de amendementen).
Hiervoor bestaat niet de uit democratlsche oogpunt noodzakelijk gelijkheid in niveau van informatie van opstcllers van het programma en
amendementindiener s.
ondertekend:
Frinking + 4 anderen
MOTIE 2 (te behandelen aanvang p!enair za terdag 4 april)
"Leden van D'66 in congres bijeen te Rotterdam op 3,4 en 5 april 1970,
eraan herinnerend, dat op het congres in Helmond (1967) met grate
meerderheid een extra mogelijkheid tot democratische besluitvorming
binnen de partij is geschapen, n.l. de asclecte steekproef of "het panel",
betreurend da t tot nu toe van deze moge!ijkheid geen gebruik is gemaakt,
waardoor belangrijke problemen vaak lang op een ALV moeten wachten,
dringen er bij het hoofdbestuur op aan van deze mogelijkheid in de toekomst we! gebruik te maken, met name drtrtr waar snelle beslissingen
vereist zijn. Ondermeer in het geval da t voor de behandeling van het Beleidsplan en/of hoofdstuk 9 van de voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement geen ALV meer gehouden zou kunnen worden".
ondertekend:
Commissie Basisgesprekken

Toevoegen op blz. 3, rechter kolom bij vraag 2: oplossing nr. 7:

AMENDEMENT 2.

indiener: afd. Wassenaar

Toevoegen vraag 9:
a. Worden ten aanzien van de aanmelding voor de kandidaa tstelling
aan de individuele ]eden wel of in het geheel geen beperkingen opgelegd?
b. lndien gckozen wordt voor beperkingen, moeten dat zijn:
1. lidmaatschap van D'66 gedurcnde ten minste zes maanden
voorafgaande aan de aanmelding (a! of niet met dispensatiemogelijkheid)?
2. ondertekening van de aanmelding met 10 of meer handtekeningen?
3. onderschrijving van de staatsrechterlijke paragraaf van het
partijprogramma in het bijzonder van hetgeen om trent de
Tweede Kamer is vermeld, en de verklaring de morele verplichting op zich te nemen zich terug te trekken uit beeindiging
van het lidmaatschap van D'66 (zoals art. 116, lid 4 t. a. v. de
kandidaatstellingprocedure Eerste Kamer bepaalt)?

Kandidaatstelling Staten-Generaal
AMENDEMENT 1.

maart 1970

DEMOCHAAT

Ner~e

en 4 anderen

Toevoegen op biz. 4, linker kolom, van vraag 3:
g. Idem: een landelijke stemadviescommissie (LSAC).
h. Idem: een stemadviescommissie per kieskringgroep (KSAC).

MOTIE 3
Leden van D'6G in congres bijeen te Rotterdam op 3,4 en 5 april1970.
spreken de bezorgdheid uit dat D'66- door het stellen van adminitratieve
regels als voor het indienen van amendementen op de voorstellen mn dit
congres (zie Democraat februari '70) - spoedig zal verzenden in een onverteerbare bureaucra tie en stellen daarom voor, voor volgende congressen en bijeenkomsten alle genoemde regcls, uitgezonderd die onder nr. 6,
te schrappen.
ondertekend:
Dik + G anderen

maarl 1H70

Ondt•rgctekt•ndcn nodigen hei Hoofdbes1.uur de Jnotit' nUinmcr 9. z.oals afgl'drukt in de Democraat :le jaargang no. 4. onvcrwijld uit tc voeren,

door uitgangspunten voor een concrect beleidsplan a an de Algcmcne Ledenvergadcring voor te leggen en in de agenda voor 4 april a. s. nchter
l.i.:lo uur "tussenbalans" te vervang·en door "uitgang·spunten van het".

Toelich ling:
Op het Congres in Amsterdam is het Hoofdbestuur duidclijk gevraagd om

uitgangspunten en niet om een tussenbalans. Het hoofdbcstuur lutd daarcn~gen bezwaar (te korte termijn voor mei etc.) maar wcrd hierin door de
Algemene Ledenvergadering niet gevolgd. Het Hooldbesiuur trad daarop
niet af en dient derhalve de motie uit te voeren.
lnterpreta•iie van een dergelijke motic is aan de Algemcne Ledenvergadering, althans de !eden van D'66 eerder dan exclusief aan het Iloofdbt•stuur.
ondertekend:
Creemcrs 1 4 andercn

indiener:
- -Hoofdbestuur
·-------

MOTIE 5

De Algemene Ledenvergadering van Democra ten '66 in vergadering op 4
april 197 0 bijeen,
overwegende dat de behandeling van de paragraaf "Voorstellen Europa"
tolgens de gebruikelijke congresprocedure tot onduidelijkheid aanleiding
zal geven,

van mening dat het noodzakelijk is te komen tot een efficHinte behandeling
van dit programmaonderdeel opdat iedere congresganger zich optimaal kan
orienteren op deze problematiek,
besluit de behandeling van dit programmaonderdeel als volgt te Iaten verlopen: 1) Op zaterdag 4 april te 11. 15 PLENAIR een aanvang te maken
met de Europa-voorstellen. In deze vergadering zal getracht
worden een z. g. Hoofdlijn voor de sektie-behandeling vast te
stellen; dit betekent dat het congres zich na deze discussie in
eerste instantie zal uitspreken over ~~n van de twee alternatieven als genoemd in de congresdemocraat van februari 1970
(pg 6 e. v. ). Deze eerste peiling dient er toe de discussie in de
sektie soepel via de gekozen Hoofdgedachte te Iaten verlopen.
2) Direkt na deze eerste. algemene plenaire discussie zal de sektie bijeenkomen. Hierin worden aile amendementen, benevens
het overgebleven alternatief. nu 06k te beschouwen als amendemen!, behandeld volgens de normale procedure.
3) Op zondag 3 april zal de laatste behandeling in plenaire zitting
geschieden: in deze vergadering zal de uiteindelijke beslissing
vall en.

Hoofdstuk V-2

AMENDEMENTEN
V-a Europa
MOTIE 6

indiener: Wallis de Vries c. s.

"Het congres aanvaardt het voorstel Brinkhorst- Jacquet wat de paragrafen 4. 4, 4. 41, 4. 42 en 4. 43 betreft. Het verzoekt de desbetreffende
•erkgroepen (waaronder de Subcommissie Europa) een nieuwe uitgebreide redactie van hoofdstuk 4. 1 "Vredesstrategie" samen te stellen, zodanig dat:
· daarin de verschillende fa sen van deze strategie duidelijk worden aangegeven
· da.rin de voorstellen van de Subcommissie Europa (speciaal wordt bedoeld: de eenwording in een Confederatie van West- en Oost-Europa) en
de "eenduidige voorstellen" sub 4.44, 4.45 en 4.46 worden betrokken
· daaraan als laatste fase een uitgewerkt plan voor een democratische
wereldorde wordt toegevoegd en
· daarin tevens de essen tie van de bestaande paragraaf 4. 1 behouden
blijft".
Ondergetekenden achten zowel de voorstellen van de Subcommissie Europa
als van Brinkhorst- Jacquet uiterst waardevol. Aan die van de Subcommissie Europa kan echter een zeker utopisch karakter niet worden ontzegd. Het verdient daarom de voorkeur die onder "Vredesstrategie" op
le nemen, maar de lijn dan in utopische zin oak consequent door te trekken tot een uiteindelijk na te streven democratische wereldorde (een ondeelbare wereld met een politiemacht van de Verenigde Naties nieuwe
stijl; zie Hoofdstuk Vb "Defensie", alternatief 1 voorstel l. l. ).

AMENDEMENT 2
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DEMOCHAAT

3. Bij de vorming van de West Europese eenheid dient te worden gestreefd naar <'Cn zo groat mogclijke ontspanning tussen Oost en
West.
In dit kader past dcrhalvc niet con militair sterk Europa dat een
bedreiging zou kunncn vormen voor een der grate mogendheden.
Een Europcse kernmacht wordt afgewezen.
4. D'G6 wil een hechtc integra tie op allerlei gebied binnen West Europa bcvordercn. De diverse aspecten van hct integratieproces dienon in principc gclijkc trod te houden.
Bij de gedachicngang in dit voorstel bchoort een nadere uitwerking ten aan%ion van de Europcsc Gemccnschappen, de buitenlandse politiek, defensie
enz., Oost Europa, en de Europese veiligheid. Hierbij kan aansluiting
worden gezocht op een aantal punten uii de voorstellen van de subcommissie Europa, en van Brinkhorst/ Jacquet.
Pt 4. 4:l (Eur. kernmacht) en 4. 46 (Eur. eonfederatie) dienen niet in beschouwing te worden genomen.

AMENDEMENT 3

indiener: En!hoven + 4 anderen

Voorstel Brinkhorst-.Jacquet.
4. 4 De Europes<' integra tie Doelstelling
Onder "Toelichting", 2 alinea van a), laatste zin:
de zinsned<' "en aan de garantie van het Amerikaanse atoomwapen" dient
tc vervallen.
Toclichtin_g:
Zolang D'66 zich niet positief heeft uitgesproken voor het gebruik van
atoomwapcns bij de verdediging van West-Europa dient het (Europa) programma gecn toelichtende zinsneden te bevatten, waarin de noodzaak van
een mogelijk gebruik van atoomwapens als vanzelfsprekend aanwezig
wordt verondersteld.

AMENDEMENT 4

indiener: Manten + 4 anderen

Voorstel nieuw programmapunt Hoofdstuk Va. sectie 4. 4
Het ontbreken van voldoende geloof"aardigheid van het Westen is een belangrijke hinderpaal bij het bereiken van interna tionale ontspanning. Een
voortdurende kritische instelling jegens partner-landen is daarom geboden,
Toelichting:
De angst voor het communisme is er nag vee! te veel oorzaak van dat de
Westerse Ianden te onkritisch staan tegenover opkomende en bestaande
systemen, bewegingen en infil tra ties die aan het fascisme verwant zijn.
Wanneer b. v. de NA VO pretendeert de de mokra tische rechtstaa t te verdedigen is het als zodanig volstrekt ongeloofwaardig indien het dat meent
te kunnen doen met behulp van Janden als Portugal en Griekenland. Zo
Iaat men de machtsstrukturen de politiek overheersen. De tragedie van
het Westen is dat we niet zijn wat we willen voorstellen. Een alternatief
jegens een totalitair systeem (als het communisme) kan zich aileen staande houden als het een sterke en gezonde maatschappij representeert waarin vrijheid heerst voor allen, en daardoor een houding in de wereld kan
aannemen waardoor anderen gaan zeggen: Dat zijn de mensen waar je
mee praten moet.

AMENDEMENT 5

indiener: de

Ner~e

+ 4 anderen

Amendement bij 4. 41 De Europese Gemeenschappen (EEG, EGKS en Euratom)
voorstel Brinkhorst -Jacquet, Congresdemocraat,
pagina 7, rechterkolom, onder b) Institutionele Versterking.

Invoegen na IV) en voor c) Geografische uitbreiding
"V) regelmatige doorlichting op organisatie en efficiency van de amble. lijke apparaten van onderscheiden instellingen door een onafhankelijk
bureau.
Toelichting:
De intern-ambtelijke voorbereiding van de institutionele besluitvorming
in de diverse instellingen en organen (Europees Parlement, Raad,
Commissie, College van Permanente Vertegenwoordigers, Economisch en Sociaal Comi1£, enz.) laat zeer vee! te wensen over.
Zulk een onafhankelijk onderzoek, bij voorkeur door een bureau uit de
VS., zal in ieder geval moeten plaats vinden, voordat tot uitbreiding
van de ambtelijke apparaten in verband met toetreding van derde
Europese Ianden wordt overgegaan''.

indiener: Bloema + programmacommissie

4,4 De Europese integra tie (alternatief voor Brinkhorst/Jacquet> sub-groep
Europa).

l. D'66 streeft naar een verenigd Europa -waarvan zowel West Europa
als Oost Europa dee! uitmaken- dat zowel een bijdrage Ievert aan
een wereldrechtsorde, als aan een rechtvaardiger verdeling van de
welvaart op mondiaal niveau.
2. Als eerste stap hiertoe dient een West Europese eenheid te worden
gevormd, vooralsnog binnen het Atlantisch Verbond, doch gericht
op een positie buiten dit verbond.

AMENDEMENT 6

indiener: de Nert<e + 4 anderen

Amendement bij 4. 41 De Europese Gemeenschappen (EEG., EGKS en
EUHA TOM) (voorstel Brinkhorst - Jacguet, Congresdemocraat, pagina 7, rechterkolom. onder a)
Inwendige Versterking
In de toelichting v60r de voorlaatste alinea, beginnende met: "Met name .. "
invoegen:
'- technologische politiek (gemeenschappelijk beleid t. a. v. de technologische ontwikkeling)'.
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DEMOCRAAT

AMENDEMENT 7

indiener: afdeling Eindhoven e. o.

Amendement op artikel 4. 42, voorstel Brinkhorst-Jacguet.
Na regel "Defensieministers, voorafgaande aan iedere Raadszitting van
de NA VO" invoegen:
Nederland zou (in de Europese fractie van de NA VO-raad) een meer ·.
"agressieve" vredespolitiek lmnnen voeren. De volgende initiatieven zouden op hun uitvoerbaarheid beproefd lmnnen worden:
1. Het afgeven van periodieke "Posture Statements".
2. De Oost- West uitwisseling van groepen van beperkte omvang van officieren uit Ianden van het Warschau-pact en de NA VO.
3. Het Iaten oefenen van kleine contingenten troepen op het grondgebied
van de tegenstander. Bijvoorbeeld een NAVO-tankpeloton in Husland,
c. q. Bulgarije en omgekeerd.
4. Het voorstellen van enige vermindering van de Amerikaanse troepensterkte in Europa. Bijvoorbeeld van 310. 000 naar 200. 000.
5. Het uitspreken van een negatieve sfellingname t. a. v. het ABM-standpun t van de regering van de V. S.
6. Het bij de Warschau-pactlanden, die betrokken waren bij de interventie
in Tsjechoslowakije aandringen op verminderen van hun troepensterkte
aldaar tot het peil van voor de interventie.

AMENDEMENT 8

indiener: Enthoven + 4 anderen

"De NA VO heeft een tijdelijk karaktcr en dient niet tc worden omgezet in
een permanent Atlantisch Verhond. Zodra de ontspanning tussen Oost en
West, en de voortgeschreden West Europcse integra tie dit toelaten,
dient de NA VO to worden vervangen door andere vcrdragen, v..aarbij de
veiligheid van Europa wordt gegarand('erd".

heter niet onder het hoofd NA VO moet "orden opgenomcn, omda t vooruitgelopen "ordt op een gewcnstc ont.,.,ikkcling, die nict allecn van Nederland
en de andere West-Europese landen afhangt, maar evenzeer van Ilusland
en de overige Oost-Europese Ianden. MPn kan daarin geloven of nict,

maar in ieder gcval schijnt het ondergel<•kcnden pracmatuur daar nu reeds
een standpunt tenaanzien van de NA VO aan te verhinden. Een ontwikkeling
in andere dan de zo z;eer gev.;enste richting zou juist kunnen pleiten voor

tegenovergestelde maa tregelen.
Als het congres dczc passage - of althans de strekking daarvan - wil overnemen, achten ondcrgetekendcn het hoofdstuk "Vred~sstrategie" daarvoor
de juistc plaats.
"A'-'M=E'-'N.:..:Do:.E=McocE=N'-'T'--'V"a._-~h-.:2:.__ _ _ _.::inc::d::i:::e.:.:n:::.er:

M. Wallis de Vries

1

3 anderen

Ondergetekenden stollen voor in het parti jprogramma op een door het
congres c. q. de programmacommissic nader aan te wijzen plaats het
volgende artikel op te nemen, teneinde icdcre onduidelijkheid over het
standpunt van D'66 tenaanzien van een adequate defensie te vermijden:

behorende bij: paragraaf 4. 43 De Europese Kernmacht
betrokken op beide alternatieve voorstellen

"De democratic staat of valt met de veiligheid van West Europa. D'66
stelt aan de defensielasten derhalve financHlel de hoogste prioriteit, begrensd tot ..... . 'k van het bruto nationaal inkomen (zie art. 9. 5. )".

1. De gehele paragraaf "4. 43 De Europese Kernmacht" dient te vervallen.
2. Hierop aansluitend de navolgende hernummering:
"4. 44 Oost-Europa" wordt 4. 43,
"4. 45 Ontbinding."
wordt 4. 44,
"4. 46 Europese con-federatie" wordt 4. 45.

V -b Defensie

Toelichting:
zowel het voorstel van de subgroep Europa als het voorstel van Brinkhorst
en Jacquet zijn onvoldoende gefundeerd. Een verantwoorde uitspraak over
de wenselijkheid van een Europese kernmacht kan dan ook niet in de vorm
van tltln van deze beide voorstel!en plaats vinden.

De algemene Jedenvergadering van D'66 in vergadering bijeen in april
197 0 te Rotterdam, overwegende:

indiener: afdeling Eindhoven e. o.

AMENDEMENT 9

Amendement op artikel 4. 43 c, voorstel Brinkhorst-Jacguet.
Na de eerste zin invoegen:
Veeleer dient aangedrongen te worden op een drastische vermindering
c. q. afschaffing van de Engelse en Franse kernmachten.
AMENDEMENT 10

indiener: Man ten + 4 anderen

Toe te voegen aan Hoofdstuk Va, artikel 4. 43 voorstel Brinkhorst-Jacguet,
als punt d) (bestaande punt d wordt dan e):
Hoewel de beide grootmachten, de Verenigde Staten van Amerika en de
Sovjet-Unie, al!es doen om een direkte militaire konfrontatie te vermijden, blijven ze een harde politiek voeren jegens elkaar. Daarin past dat
men konflikten tussen kleinere Ianden niet aileen de vrije loop laa t, maar
vaak zelfs aanmoedigt. In geval van een Europa als derde zelfstandige
kernmacht wordt de kans op een konfronta tie op Europees grondgebied
vergroot, waarbij de grootmachten wel partij zijn, elkaar echter voor een
strategische kernoorlog vrijwaren, doch de ondergang van Europa via taktisch kernwapens zijn gang Iaten gaan.
AMENDEMENT 11

indiener: Voswinkel + 4 anderen

Toevoegen aan punt 444 Oost Europa (v66r de toelichting):
Deze kontakten en het ontstaan van een situatie die ontbinding van NA VOen Warschau-pakt en het houden van een Europese veiligheidsconferentie
rechtvaardigt, kunnen bevorderd worden door een gezamenlijk ingesteld
Permanent Orgaan van Overleg.
indiener: Haenjes + 4 anderen

AMENDEMENT 12
pagina 9 congresdemocraat
pt. 4. 22. a Tussenvoegen als volgt:

...... en dient niet te worden omgezet in een permanent Atlantisch Verbond. (Dit betekent b. v. dat de NAVO zich dient te onthouden van nietmilitaire activiteiten- zoals research op het gebied van milieuhygiene,
oceanografie e. d. - aangezien dit de militaire taak van de NAVO vertroebelt terwijl aldus, buiten de controle van de betrokken parlementen,
gelden worden gespendeerd voor civiele doeleinden). Zodra de ontspanning .....

MOTIE 8

indiener: M. E. E. Enthoven + 8 anderen

1. dat de nucleair-strategische aspecten van het Nederlands defensiebeJeid uitsluitend zinvol beoordeeld kunnen worden in het kader van een
gezamenlijk West-Europees of Atlantisch defensieverband;
2. dat diverse omstandigheden, zoals:
de onduidelijkheid ten aanzien van de levensva tbaarheid van de NA VOstrategie van het "afgepaste antwoord"
de reele mogelijkheid van een verdere reductic van ::le Amerikaanse
strijdkrachten in Europa
het afnemen van de geloofwaardigheid van de garantie van het Amerikaanse kernwapen tengevolge van de interne ontwikkelingen in de
U.S.A.
de dreiging van een conflict tussen de Sowjet Unie en de Volksrepubliek China
de versnelde opbouw en uitbouw van de Strategische Raket Strijdkrachten van de Sowjet Unie in de afgelopen twee jaren
de voortgezette ontspanning in de verhouding Oost Europa- West
Europa
de opgang gekomen S. A. L. T. -voorbesprekingen tussen de Sow jet
Unie en de U.S.A.
een bezinning op de uitgangspunten van de beveiliging van West-Europa
met behulp van kernwapens tot een zeer urgente zaak maken;
3. dat hij een dergelijke bezinning het nastreven van een grotere onafhankelijkheid op defensiegebied van de West-Europese bondgenoten ten opzichte van de U.S. A. voorop dient te staan;
4. dat het complexe vraagstuk van de beveiliging van West-Europa met
behulp van kernwapens een diepgaand onderzoek van de hieraan verbonden politieke, ecologische, morele, juridische, militaire, technologische en economische aspecten noodzakelijk maakt;

verzoekt het hoofdbestuur over te gaan tot de ins telling van een speciale
werkgroep, die tot taak zal hebben:
1. deze aspecten van een West-Europese nucleaire strategic in hun ondertinge samenhang te bestuderen;
2. de partij binnen de termijn van Mn jaar na haar instelling uitgangspunten en zo mogelijk meerdere alternatieve voorstellen te verschaffen, op grond waarvan de partij een gcfundeerd standpunt kan bepalen
terzake van de beveiliging van de West-Europese Staten tegen:
nucleaire chan tage
een overweldigende aanval met convcntionele middelen op Mn of
meer van deze staten
een beperkte of mas sale aanval met kernwapens op tltln of meer van
deze staten
het aftasten van de verdedigingsbercidheid van (j;ln of meer van deze
staten door middel van een geforceerde crisis met lokale inzet van
kernwapens

Verbindende tekst Europa-Defensie
AMENDEMENT Va-b1

indiener: M. Wallis de Vries + 5 anderen

Ondergetekenden menen, dat de bij punt 4. 22a voorgestelde tekstwijziging
beperkt moet blijven tot:
" Nederland dient voorshands niet uit de NA VO te treden. Dit zou ernstige
gevolgen hebben voor de veiligheid in West Europa".
Ondergetekenden zijn van oordeel, dat de daarop volgende passage:

de gevolgen van een door fouten, misrekening of accidentele oorzaken ontstaan nucleair incident
en
spreekt de wens uit in afwachting van de resultaten van deze werkgroep
geen uitspraken te doen inzake nucleair strategische aspecten van het defensiebeleid.
Toelichting:
1. D'66 is het aan zijn wezenlijke karaktcr van vernieuwende beweging op
politiek terrein verplicht om op het zo belangrijke en tegelijk precaire
terrein van het bezit en gehruik van kcrnwapens een nieuw Iicht te Iaten schijnen op de chaos van gedachten, die thans de door de WestEuropese Ianden gevolgde nucleaire strategie schijnt te beheersen.
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2. Deze chaos van gedachten, geleidelijk aan ontstaan na het verlaten van
de "massive retaliation" doctrine (de massale nucleaire vergeldingsaanval) onder invloed van de in de considerans vermelde omsta.ndigheden en ontwikkelingen maakt het klaarblijkelijk de bestaande Nederlandse politieke partijen onmogelijk cen duidelijk standpunt terzake te
formuleren. Van een Nederlands beleid inzake het gebruik van kern\\apens voor de beveiliging: van West-Europa kan dan oak nauwelijks
\\Orden gesproken.
3, Het ontbreken van een zodanig beleid heeft onder meer tot ernstig bez\mar dat bij een onvcrhoopt conflict of incident het beslissingsproces
over het al dan niet inzelten van kernwapens in de praktijk vrijwel uitsluitend een A1nerikaansc aangelegenheid zal zijn, waarbij de president
van de U.S. A. sterk gemanipuleerd zal worden door de militaire bevelhebbers (vergelijk het Tonkin-incident) en de stem van de WestEuropese bevolking nauwelijks zal doorklinken.
4. Zolang West-Europa praktisch geheel afhankelijk is van de garantie van
het Amerikaanse kernwapen zal haar invloed op dit beslissingsproces
gering b!ijven.
De in het alternatief Brinkhorst-Jacquet voorgestelde European caucus
zal hooguit- indien de tijd dit onder de gegeven omstandigheden toestaat- de militaire pressie tot inzet van kernwapens versterken, tenzij er een duidclijk West-Europees beleidsplan is, dat in een groat
aantal mogelijke situaties voorziet. Het behoort tot de taak van D'66
houwstenen voor een dergelijk nucleair-strategisch beleid aan te dragen.
;, Zander uitvoerige bestudering van de consequenties van aspecten van
Mn of meer mogelijke West-Europese beleidsplannen terzake is het
echter onmogelijk bruikbare bouwstenen in te brengen; men draagt dan
slechts bij tot een verdere vergroting van de verwarring.
Het is dan ook onverstandig op dit moment een partijstandpunt vast te
leggen over de wenselijkheid van een Europese kernmacht (voorstel
subgroep Europa), het vasthouden aan de garantie van het Amerikaanse
atoomwapen in Navo-verband (alternatief Brinkhorst-Jacquet) of andere mogelijkheden zoals het totaal afzien van nucleaire verdedigingsmiddelen, temeer daar de motivering van de thans aan de orde gestelde alternatieven zwak is. De motivering van iedere uitspraak in deze
zal zwak blijven, zolang zij niet berust op de bepleite studie.

AMENDEMENT 1
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indieners: v. d. Graaf/Wenders + 5 anderen

Alternatief 3 voor militair strategische conceptie krijgsmacht.
Art. 4. 23 Doen vervallen in hoofdstuk "Buitenlandse Politiek"
Zie "Defensie" art. 1. 1
.\rt. 4. 24 Doen vervallen in hoofdstuk "Buitenlandse Politiek"
Ongewijzigd opnemen in hoofdstuk "Defensie"
Zie art. 1. 5
1. 1 Zolang een continueren van het Nederlandse lidmaa tschap van
de NA VO noodzakelijk wordt geacht, client de omvang en de
samenstelling van de Nederlandse strijdkrachten te zijn afgestemd op een in bondgenootschappelijk verband te leveren bijdrage in het kader van de crisisbeheersing en het inperken van
conventionele conflicten.

Toelichting:
De taak van de krijgsmacht in dit kader is in eerste instantie
het medewerken bij het voorkomen van een allesvernietigende
oorlog en - mocht onverhoopt een conflict uitbreken - door snel
ingrijpen verdere uitbreiding te voorkomen, de situatie te stabiliseren en op deze wijze de weg weer vrij te maken voor verder politiek over!eg.
1. 2 Hoewel erkend wordt da t in het kader van deze crisisbeheersing
een zo groot mogelijke verscheidenheid van - in elke noodzakelijke combinatie te gebruiken- militaire middelen ter beschikking dienen te staan, meent D'66, dat Nederland niet, zoals
thans het geval is, het volledige scala van middelen client in te
brengen.
Nederland dient zich te beperken tot het leveren van onmiddellijk beschikbare, conventionele strijdkrachten.
---Toelichting:
De Nederlandse bijdrage aan de NA VO bestaat thans uit een geheel spectrum van middelen bestaande uit para te en mobilisabele,
conventionele en nucleaire, land-, lucht- en zeemachteenheden.
Een bijdrage die m. b. t. haar totale effectiviteit grote twijfels
oproept en nauwelijks financieel te realiseren is.
1. 3. Deze strijdkrachten dienen te bestaan uit onmiddel!ijk beschikbare conventionele strijdkrachten van hoge kwaliteit met een
grote tactische en strategische mobiliteit. De gewijzigde doelstelling en de daaraan inherente te stellen kwalitatieve eisen
impliceren voor de huidige krijgsmacht dat:
- de krijgsmacht haar nucleaire taken client af te staten;
- bij de landmacht mobilisabele eenheden (van rela tief geringe
kwaliteit) - anders dan ter beveiliging van vitale objecten tegen optredende subversieve elementen - dienen te worden afgestoten;
- de taak van de marine meer gericht dient te worden op het
leveren van een adekwate bijdrage in het kader van de crisisbeheersing; derhalve client zij te beschikken over snelle schepen met grote vuurkracht, mogelijkheden tot het snel overbrengen van troepen c. q. het op effectieve wijze beschermen
van troepentranspor.ten;

- de taak van de luchtmacht meer gericht dient te worden op het
verlenen van directe en indirecte luchtsteun aan de grondstrijdkrachten en op de luchtverdediging.
1. 4. Tcneindc een grotere doelmatigheid te verkrijgen, dient in bond-

genootschappelijk verband te worden gestreefd naar een zo groot
mogclijkc integra tie van krijgsmachten of krijgsmachtdelen.
Binnen hct kader van deze integra tie moet de Nederlandse bijdrage overeenkomen met de voor ons land passende mogelijk""den.
Toelichting:
Internationale integra tie kan leiden tot een grotere effectiviteit
en tot aanzienlijke besparingen. Bij de door Nederland te leveren bijdrage moet rekening worden gehouden met de ligging en
de maatschappelijke en materiiile mogelijkheden van ons land.
Dit zou betekenen een relatief grotere bijdrage aan zee- en
luchtmacht, en een relatief kleinere bijdrage aan landmacht.
1. 5. Het NAVO-lidmaatschap mag niet verhinderen dat Nederland een
bijdrage !evert aan de oplossing van in lerna tionale spanning en
binnen het kader van de Verenigde Naties. Met name wordt hierbij gedacht aan het leveren van troepen voor een VN-vredesmacht.

AMENDEMENT 2

indiener: M. W. M. Wanninkhof + 5 anderen

Art. 1. 3., na "huidige krijgsmacht dat"
-een grote aandacht voor het opleiden tot een individuele, niet-geweldloze
weerbaarheid, met de nadruk op een persoonlijke motivatie.
AMENDEMENT 3

indiener: A. A. Man ten + 6 anderen

Nieuw programmapunt (in te lassen aan eind sektie 1):
De traditionele normen volgens welke de burgerbevolking als zodanig niet
het doelwit van een militaire aanval mag zijn, dienen onverkort te blijven
gehandhaafd en te worden aangepast aan de moderne situatie. De pogingen
van het Internationale Rode Kruis en andere instanties om tot grotere
rechtszekerheid te komen dienen door Nederland krachtig te worden gesteund. A, Ben C wapens behoren internationaal te worden verboden.
AMENDEMENT 4

indiener: M. R. van Gils + 5 anderen

Nieuw punt (in te lassen aan eind sectie 1):
D'66 acht het noodzakelijk dat bij de financiering van de krijgsmacht de
zogenaamde 2. 1.1.- verdeels!eutel wordt losgelaten, aangezien deze s!eutel de doelmatigheid van het defensieapparaat niet bevordert. De taken van
de krijgsmacht en de voor deze taken benodigde middelen dienen in hun totaliteit bekeken te worden, zodat een geihtegreerde beleidsvoorbereiding
ontstaat.
Zonodig zal ter effektuering van deze geihtegreerde beleidsvoorbereiding
tot een reorganisatie van het Ministerie van Defensie moeten worden overgegaan.
Toet'ichting:
Het is onwaarschijnlijk, dat met het huidige defensiebudget aan de eisen
van de min of meer autonoom opererende krijgsmachtonderdelen voldaan
kan worden. De handhaving van de huidige verdeelsleutelleidt er toe dat
geen der krijgsmachtonderdelen op volwaardige wijze zijn doeleinden kan
realiseren. Tevens is een gevolg dat de exploitatiekosten dusdanig hoog
zijn dat weinig ruimte meer overblijft voor noodzakelijke investeringen.
Nodig is een geihtegreerde visie op het defensiebeleid (en niet drie afzonderlijke visies), waarbij duidelijk prioriteiten worden gesteld en waarbij
op technisch, financieel, bestuurlijk e. a. gebied gestreefd wordt naar zo
groot mogelijke economische besparingen.
AMENDEMENT 5

indiener: A, A. Man ten+ 6 anderen

Nieuw programmapunt sectie 2.
Zolang de militaire dienstplicht nog bestaat behoren er uitgebreide mogelijkheden te zijn als alternatieven voor de dienstplicht.
Toelichting:
Iedere dienstplichtige zou een keuze moe ten kunnen maken tussen bijv.
NAVO-leger, politiedienst Verenigde Naties, sociale burgerdienst in Nederland, en ontwikkelingswerk.
In korrespondentie met Pax Christi stelde minister van defensie Den Toom
o. m. dat het NA VO-leger een vrededienende funktie heeft, evenals de
N. V. politionele macht. Hier schuilt een denkfout, want in deze!fde redeneertrant heeft dan ook het Warschau-Pakt-leger een vrededienende taak.
Het gaat de voorstander van alternatieve dienstplicht niet om een vredesfunktie, maar om vredelievendheid. Voor velen is het deelnemen aan het
instituut leger geen dienst aan de vrede.
AMENDEMENT 6

indiener: H. W. M. Stokvis + 5 anderen

3. 1, 3. 2 en 3. 4 worden vervangen door de volgende pun ten:
3. 1 De rechtspositie van zowel de beroepsmilitair als de dienstplichtige
moet worden geregeld bij de wet. Deze wet regelt tevens aan welke
bijzondere 'beperkingen in vrijheidsrechten militairen kunnen worden
onderworpen.
3. 2 Een staatscommissie, waarin het militaire element niet mag overhecrsen, client spoedig een algehele herziening ter hand te nemen van
het gehele complex rechtsregels die het formele en het materiele
militaire straf- en tuchtrecht beheersen. Deze herziening dient ondermeer daartoe te leiden dat:
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a. strafrechtspraak over militairen wordt uitgeoefend door een onafhankelijke rechter die dee! uit maakt van de gewone rechtelijke
macht;
b. de reikwijdte van het militaire normenstelsel zodanig wordt ingeperkt dat toepassing van militaire gedragsregels niet plaats vindt
in die situaties, waarin de hoedanigheid van militair voor die situatie niet relevant is;
c. de mi!itaire dicipline wordt gezien als een vorm van bedrijfsdicipline waarbij: - een onafhankelijke diciplinaire rechtspraak wordt
ingevoerd;
- vrijheidsbeperkende diciplinaire sancties komen te vervallen.
AMENDEMENT 7
3.

indiener: S. Stijkel, J. Mentink+ 5 anderen

Rechtspositie van het militair personeel

3. 2 D'66 is van mening dat de militair die de Nederlandse strafwet overtreed\, uitgezonderd in het geval dater feitelijke oorlogshandelingen
plaats vinden, zich voor de burgel!jke rechter moet verantwoorden,
zolang dit niet is verwezenlijkt dient voor de militair beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk te zijn.
AMENDEMENT 8

indiener: S. Stijkel + 5 anderen

3. 3 D'66 is van oordeel dat het stemmen bij volmacht niet aan (dienstplichtige) militairen opgelegd mag worden. Gestreefd moet worden
naar een methode waarbij de militair zelf zijn stemrecht uit kan
oefenen.
AMENDEMENT 9

indiener: S. Stijkel + 5 anderen

3. 4 schrappen.
a! terna tief:
D'66 is van mening dat het huidige militair tuchtrecht dient te vervallen.
Hiervoor in de plaats moet een hoofdstuk overtredingen aan het militair
strafrecht worden toegevoegd. Daarnaast zal de strafvervolging door een
militair kanton- en/of politierechter moeten geschieden.
De op dit moment nog te straffen bevoegde meerdere zal dan de rol van
aanklager moeten vervullen; schikken zal tot zijn bevoegdheden behoren.
AMENDEMENT 10

indiener: J. van den Hazel + 5 anderen

punt 3. 3. wordt punt 3. 4.
punt 3. 4. wordt punt 3. 3. in de volgende gewijzigde redactie mede omwille
van de duidelijkheid:
D'66 meent, dat gelet op het eigen karakter van specifiek militaire vergrijpen, de handhaving van een gezonde discipline binnen de krijgsmacht
een taak en bevoegdheid is van militaire instanties.
Behoorlijke waarborgen voor de verdediging van de betrokkenen dienen in
een aan de eisen des tijds aangepast reglement te worden omschreven en
iedere militair bekend te zijn.
AMENDEMENT 11

indiener: J. van den Hazel + 5 anderen

Aanvulling:
in een nieuw punt opnemen het oude artikel 3. 52 uit het huidige program,
b. v. als punt na voorstel3.3.
Dit artikelluidt;
D'66 is van oordeel dat de celstraf als disciplinaire maatregel geheel verouderd is en uit het systeem dient te verdwijnen.
AMENDEMENT 12

indiener: J. van den Hazel + 5 anderen

AMENDEMENT 18
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indiener: A.A. Manten + 6 anderen

Nieuw programmapunt.

Het is zeer ongewenst dat militaire organisaties officieel toegestaan wordt
zich ook bezig te houden met taken op gcheel andere terreinen, zoals het
toekennen van studiebeurzen en fellowships, en het steunen of !a ten verrichten van zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek voor niet-direkt militaire doeleinden.
Toelichting:
Zodra een militaire organisatie langere tijd bestaat gaan de oorspronkelijke bestaansredenen vervagen. Er ontwikkelt zich echter tevens een
sterke drang tot zelfhandhaving bij die organisaties. Om hun voortgezet
bestaan waar te maken gaat men zich dan vaak steeds meer op allerlei
andere taken rich ten. Deze taken hebben vaak weinig of niets met het militaire bedrijf te maken. Een duidelijk voorbeeld vormt de NA VO.
.
De NA VO trekt jaarlijks een groeiend bedrag uit voor de bevordering der
wetenschappen (in 1968 ca. 15,5 miljoen gulden). Hiervan wordt een zeer
groot dee! besteed aan studiebeurzen en fellowships (ca. 9,4 miljoen).
Omstreeks 300 instituten krijgen subsidies voor wetenschappelijk onderzoek (ca. 2, 9 miljoen). Aan het organiseren van symposia, e. d. (Advanced
Study Institutes) wordt een bijna even groot bedrag besteed (ca. 2, 8 miljoen). Een relatief kleine post wordt besteed voor onderzoek op het terrein der menswetenschappen, in het bijzonder via een in A thene gevestigd
instituut voor psychologisch onderzoek van individueel en groepsgedrag
(aanvankelijk voornamelijk betrekking hebbende op militair psychologische
factoren, tegenwoordig ook op overheids, industrHlle, economische en
commerciiile factoren). Er is een duidelijke tendens tot uitbreiding der
eigen wetenschappelijke bemoeienissen: In 1960 begaf men zich op het gebied van de oceanographic, in 1968 werd begonnen met computer sciences,
in 1969 ging men zich eveneens be zig houden met zeer ui teenlopende aspekten van de milieuhygiene.
Bovengeschetste ontwikkeling is ongewenst omdat:
(1) militaire en civiele zaken gescheiden dienen te blijven,
(2) er op deze wijze zeer onoverzichtelijke situaties ontstaan,
(3) de aandacht zodoende van hoofdzaken wordt afgeleid en beslissingen
over het a! of niet voortbestaan van de betreffende militaire organisatie nodeloos worden bemoeilijkt,
(4) er daardoor heel gemakkelijk dupliceringen in wetenschappelijk onderzoek ontstaan, die verspilling van wetenschappelijk potentieel en van
gemeenschapsgelden betekenen,
(5) de wetenschapsbeoefening als zodanig hierdoor onder gevaarlijke beinvloeding komt te staan.
AMENDEMENT 19

indiener: A.A.Manten + 6 anderen

Nieuw programmapunt.
D'66 is ernstig bezorgd over de voortgaande bewapeningswedloop. Nederland dient op dit punt een goed voorbeeld te stellen door een stringente beperking van het eigen aandeel in de wapenhandel en door op alle geeigende
manieren andere Ianden tot hetzelfde te bewegen. De Nederlandse wapenproduktie dient aan zeer strenge overheidskontrole te zijn onderworpen.
Wapenfabrikage door buitenlandse ondernemingen op Nederlands grondgebied moet worden tegengegaan.
Toelichting:
Nederland behoort momenteel tot de middelgrote wapenexporteurs.
Tot de buitenlandse ondernemingen die in Nederland wapens produceren
behoren de inmiddels beruchte fabrieken van Jurgen Hyer in Limburg en
"De Kruithoorn" in 's-Hertogenbosch (deze laatste als onderdeel van het
Duitse Quandt- concern; de in 1967 verongelukte Harald Quandt was een
stiefzoon van Joseph Goebbels).

punt 3. 5. "diensttijd" vervangen door: "dienstplichttijd".
AMENDEMENT 13

indiener: S. Stijkel + 5 anderen

D'66 verwerpt iedere discrepantie tussen dienstplicht en vervangende
dienst.
AMENDEMENT 14

indiener: S. Stijkel + 5 anderen

3. 9. schrappen van: "etappegewijs".
indiener: J. Sons + 5 anderen

toevoegen als punt 3. 11:
D'66 is van mening, dat een voor alle militairen uniform, verantwoord
beoordelingssystemen gehanteerd dient te worden. De beoordeelde zal
daarbij volledige inzage hebben in de over hem uitgebrachte beoordeling.
AMENDEMENT 16

De produktie van dum-dum patronen behoort eveneens internationaal te
worden verboden. Vooruitlopend hierop dlent Nederland reeds een nationaal verbod uit te vaardigen.
Toelichting:
Dum-dum kogels (genoemd naar een gelijknamige legerplaats met wapenfabriek nabij Calcutta, India) kunnen zeer gevaarlijke wonden toebrengen,
doordat het voorste dee! van de stalen mantel is weggenomen en de Ioden
kern bij het treffen uit de mantel kan dringen. Op het Vredescongres te
's-Gravenhage in 1899 werd door de sektle belast met de bewapeningskwestie de dum-dum kogel als een ongeoorloofd projektiel aangemerkt.
Bij de Conventie van Geneve (1949) werd het gebruik van dum-dum kogels
internationaal verboden. De Nederlandse Wapen- en Munitiefabriek "De
Kruithoorn" heeft ze echter nog tot 1965 geproduceerd.

indiener: S. Stijkel + 5 anderen

4. 1. als volgt veranderen:

AMENDEMENT 21

D'66 is van mening dat- binnen de eisen voortvloeiend uit de doelstellingen - in de krijgsmacht de interne verhoudingen dienen te worden herzien op basis van democratische principes en normen. Op basis hiervan ...

Nieuw programmapunt

AMENDEMENT 17

lndiener: A. A. Manten + 5 anderen

Nieuw programmapunt

3. 6 als volgt veranderen:

AMENDEMENT 15

AMENDEMENT 20

indiener: H. W. M. Stokvis + 5 anderen

Nieuw programmapunt.
Aan de beroepsopleiding van militaire officieren, dient een algemene
maa tschappelijke- en wetenschappelijke vorming aan gewone burgeronderwijsinstellingen vooraf te gaan.

indiener: A. A. Man ten + 6 anderen

Het is noodzakelijk dater landelijk uniforme geheime voorschriften worden opgesteld inzake door ambtenaren te vernietigen administra tieve gegevens in geval van een vijandelijke bezettlng.
Toelichting:
Dit is vooral nodig geworden door de sterk toegenomen hoeveelheid informa tie welke de overheid ter beschikking staa t en de zeer snelle marrier
waarop deze informatie met behulp van moderne technische hulpmiddelen
voor al!erlei doeleinden kan worden gebruikt.

maarl 1!l70
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indiener: A. A. Man ten + 6 anderen

programmapunt.

Er behoort een erecode te komen voor de houding "e1ke overheidsambtenaren dicnen aan te nemen tegenover een eventuelc bczetter.
fkzt' ere code dient gcpubliceerd tc v.:orden.

ALTERNATIEF:
het toe te vocgen punt kan eventueel ook als vervanging dienen
voor punt 16. 04 - b.
Toelichting:
"dirocter betrekken van de burgers bij de bepaling van het belt.Hd"

V-c Gemeentepolitiek
AMENDEMENT 1

indiener: P. A. Vuurens Amste1veen.

lli. 01 ve rvalt

Toelichting: het constateren van een feit kan in een politick
programma achterwege blijvcn.

indiener: Lorier

-r

4 anderen

lli. 01 vervalt.

Toelichting: Het uitspreken van de eis dat de gemeente de kleinste
territoriale gemeenschap met eigen bestuur is en blijft lijkt
strijdig met de concept-artike1en 16. 03 en 16. 17. 16. 18. Van het
al gemeen bestuur der gemeente zullen taken 1noeten \vorden afgesplitst, zowel naar hoven (bovengemeentelijke organen. intergemcentelijke samenwerkingsverbanden) als naar beneden (territoriale en functionele decentralisatie). Het is niet bij voorbaat onmogelijk dat in een zodanig proces kleinere territoriale eenhcden dan
de huidige gemeenten een eigen, zij het beperkt, bestuur krijgen,
terwijl de bestuurstaak van de gemeente zijn algemeen karakter
zal verliezen.
AMENDEMENT 2

In afwachting van de noodzakelijke nieuwe opzet van het regionale en
piaatselijke bestuur moe! terughoudendheid in acht worden genomen bij
hct ontwikkelen van plannen voor gemeentelijke grenswijzigingen.
In geen geval mogen gemeentelijke grenzen worden gewijzigd zonder
deugdelijk wetenschappelijk onderzoek.
AMENDEMENT 3

Toelichting: Niet goed is in te zien waarom niet juist bij de gemeente begonnen kan worden met opheffing van de discrimininatoire leeftijdgrenzen voor actief en passief kiesrecht. Wanneer
iemand rijp genoeg bevonden wordt om kiesgerechtigd te zijn wat
het bestuur van zijn gemeente aangaat, kan men die rijpheid niet
nog drie jaar ontkennen voor wat betreft het bekleden van een
raadslidmaatschap.
AMENDEMENT 8

indiener: Afd. Voorschoten.

AMENDEMENT Sa
16.12- ware (voorhands) te schrappen.

Toelichting: De vraag zou kunnen worden gesteld of de gegeven
oplossing niet tot ongewenst gevolg heeft dat in forensengemeenten - in uitersten geredeneerd - het plaatselijk beleid wordt bepaald door een fractie van de ingezetenen. Het gehele
probleem heeft ook raakvlakken met de wijze waarop de wijkraden
van de grond kornen. Kan men in zijn werkgemeente stemmen en
in zijn woongemeente als "kiezer" (vgl. slotzin 16. 18) de wijkraad kiezen of daarin verkozen worden~ dan zou er voor forensengemeenten geen probleem zijn. De vraag rijst dan of dit in
omgekeerde richting (deelneming aan wijkraad in werkgemeente)
niet evenzeer een oplossing kan bieden. wellicht zelfs een meer
doeltreffende dan het uitsluitend uitbrengen van een stem voor de
gerneenteraad van die werkgemeente.

AMENDEMENT 9

"De taak van het gemeentebestuur"

indiener: Meerburg.

pt. 16. 13 schrappen

In de nummering der artikelen word! 16. 02 16. 01 en zo door tot en
met 16. 04 dat 16. 03 wordt.
indiener: Voorsclioten.

16. 03 - de zin tussen gedachtenstrepen dan wei het woord "provincies"
daarin ware te schrappen.
Toelichting: D'66 streeft geen versteviging van de positie van
provincies (oude stijl) na, zeker niet als nieuwe bovengemeentelijke bestuursvorm als waarvan sprake is.

Toelichting: Het zou natuurlijk volkomen tegen onze ideeen ingaan
als we door het volk gekozen wethouder (a! is het via een omweg)
zouden Iaten vallen, terwijl we wel een direct gekozen burgemeester willen. Het voorstel 16. 13 zet de deur open voor ambtenaren
op wethouderszetels, waardoor de ondoorzichtigheid van het gemeentelijk bestuur nog verder zal toenemen.

AMENDEMENT 10
indiene'r: Voorschoten.

16.04 - het gestelde onder c. ware te schrappen of te combineren met b.
Toelichting: Wanneer men - uitgangspunt - verbetering wil
brengen in het geringe vertrouwen van bestuurden heeft men meer
aan het scheppen van optimale mogelijkheden dan aan "betere".
Dit 11 betere" suggereert overigens min of meer ten onrechte dat
de bestaande mogelijkheden nauwelijks die naam mogen hebben.
Aileen met het scheppen van mogelijkheden is men er echter niet,
deze moe ten ook benut worden. Kennelijk he eft c. echter niet de
strekking dit aan de raden voor te houden. Dan is beter in c. tot
uitdrukking te brengen: het benutten en scheppen van mogelijkheden voor de burgers om e~en wezenlijke inv loed op het beleid uit
te oefenen, evt. te combineren met b.

~A~M~E~N~D~E~M~E~;~N~T~6~--------------------------~in~d~i~e~n~e~r· Vuur~

I6. 04 toevoegen:
"d. het op ruime schaal Iaten meedenken. meewerken en mede
verantwoordelijkheid drag·en van de burgeriL zowel ten aanzien
van beleidsvorming als beleidsuitvoering".
Toelichting; overbodig.

indiener: Staatsrechtcommissie.

16. 12 schrappen.
Motivering: 1. beantwoordt niet aan hetbeoogde doe!:
2. manipulaties bij verkiezingen;
3. door gewestvorming wordt het probleem opgelost:
4. technisch onuitvoerbaar.

indiener: Vuurens.

16.02 "De taak van het bestuur"
wordt:

AMENDEMENT 5

indiener: Afd. Voorschoten.

indiener: werkgroep STAA TSRECHT

i.p.v. 16.01/16.04:
De gemeente is als kleinste algemene bestuurseenheid bij uitstek geschikt voor het bevorderen van een democratische samenleving.
De taak van het plaatselijk beetuur is de bevordering van welzijn en weimart van allen, die in de gemeente wonen, werken of vertoeven. Als belangrijkste middelen tot het bevorderen van de democratie op locaal nii veau ziet D'66:
a. meer contact tussen bestuurden en bestuurders,
' h. directer betrekken van de burgers bij de bepaling van het beleid.
c. het scheppen van betere mogelijkheden voor de raad om een wezenlijke invloed op het beleid uit te oefenen.

AMENDEMENT 4

AMENDEMENT 7

16. 11 - ware te vervangen door:
Het acticf en passief kiesrecht voor de gemeenteraad dient te
worden teruggebracht tot 18 jaar.

ALTERNATIEVE INTERPRETATIE:
,\MI·;NDEMENT 1b

klinkt te vaag. Het is niet voldoende als de gemeentelijke bestuursorganen minzaam open staan voor suggcsties. De plaatselijke
overheid zal zelf acticf contact moeten zoeken met de inwoners
en zal niet alleen het uiten van wensen en ideeen. maar waar mogelijk ook het daadwerkelijk meewerken en mee verantwoordelijkheid dragen moeten stimuleren.

indiener: Staatsrechtcommissie.

i. p. v. 16.13:
De burgemeester dient geen voorzitter van de gemeenteraad te zijn. in
plaats daarvan moet de raad het recht hebben uit zijn midden een voorzitter te kiezen.
De burgemeester behoort geen beleidsportefeuille onder zijn beheer te
hebben. De thans wettelijk aan de burgemeester toegekende taken. speciaal op het gebied van de openbare orde, moeten bij het college ,·an ll &
W worden gebracht.
In afwachting van verdergaande wijzigingen in he! gemeentelijk bestuur
moet het mogelijk zijn om wethouders buiten de raad te benoemen. Kandidaten hiervoor moeten v66r de gemeenteraadsverkiezingen bij de kiezers bekend zijn.
Teneinde de controlerende functie van de gemeenteraad heter tot uitdrukking te Iaten komen. dient een raadslid dat tot wethouder word! benoemd, zijn zetel ter beschikking te stellen.
Om de onafhankelijkheid van de raad tegenover B & W beter te waarhorgen dient de gemeenteraad een eigen. a! dan niet ambtelijkl' secretaris
te hebben. Dezfi' functie is niet verenigbaar met die van getneentesecretaris.
Het verdient aanbeveling dat de raad onafhankelijke deskundi~en inschakelt bij de beoordeling van de voorstellen van B & W.
De gemeentelijke begroting dient een post te bevatten waaruit deze adviezen kunnen worden bekostigd.
(NB. Bij aanneming vervalt 16. 2Hi).
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AMENDEMENT 11

indiener: Berman c. s.

"Territoriale commissie (wijk- en dorpsraden)"

Punt 16. 13 worde in zijn geheel vervangen door:

Toelichting: Territoriale decentralisalie moe! bij voorkeur worden gerealiseerd door instelling van wijk- en dorpsraden. In de

"Wethouders worden door de raad benoemd; slechts bij uitzondering dient
het mogelijk te worden gemaakt dat zij niet uit de raad worden benoemd.
Wethouders die geen lid zijn van de raad dienen daarin slechts een adviserende stem te hebben".
Toelichting: In de praktijk hebben wethouders een grate invloed
op het bestuur van de gemeente. Wanneer het regel zou worden
dat wethouders niet uit de raad zouden worden benoemd. zou dit
een verzwakking van de democratie ten gevolge hebben, omdat
zij als niet gekozen vertegenwoordiger een ander soort verantwoordingsplicht ten opzichte van de kiezers van de gemeenteraad
hebben.
AMENDEMENT 12 a

indiener: Vuurens c. s.
16.14 wordt:
"D'66 is van mening dat de burgemeester, in ieder geval in de
grotere gemeenten, rechtstreeks door de kiezers moet worden
gekozen''.

AMENDEMENT 12 b
16. 15 " ..... het doen van een aanbeveling." wordt:
" ..... het doen van een bindende voordracht."

oorspronkelijke redactie van punt 16. 18 ontbreckt de aanduiding
"territoriale commissie". omdat deze aanduiding bij punt 16. 17
reeds werd verwerkt. Zoals ons amendement bij punt 16. 17 aantoont kan de territoriale decentralisaticgcdachte beter bij .Punt
16. 18 worden uitgewerkt.
AMENDEMENT 18

indiener: Staatsrechtcommissie.

16. 18, 1e zin: voor "bestuursbevoegdheid" toevoegen:
verordenende- en/ of. ....
Voorts na de laatste zin toevoegen:
Het lidmaatschap van de wijkraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad.
AMENDEMENT 19

indiener: Afd. Voorschoten.

16. 19- aan de laatste zin ware toe te voegen: desgewenst.
Toelichting: Er zijn ook kleine gcmeenten.
AMENDEMENT 20

indiener: Staatsrechtcommissie.

16. 19 - na 1e volzin toevoegen:
Zij behoren over voldoende geldmiddelen te beschikken om behoorlijk te
kunnen functioneren.
In de Iaatste volzin "behoorlijk" wijzigen in "dient bij voorkeur".

AMENDEMENT 12c
Nieuw punt 16. 16 (andere punten in het concept van 16. 16 tot en met
16.19 doornummeren):
16. 16 "ln kleine gemeenten behoort de raad een adviserende stem te
hebben in de benoeming van de burgemeester".

AMENDEMENT 21

indiener: Staatsrechtcommissie.

16.202: i. p. v. 2e volzin nieuwe tekst:
Gemeentelijke documenten moeten gratis of tegen kostprijs aan iedere
gelhteresseerde ter beschikking worden gesteld.

Toelichting:

AMENDEMENT 22

Zolang er gemeenten zijn die bestaan uit slechts enkele duizenden inwoners zal het lang niet altijd mogelijk zijn een inwoner
te vinden die in staat en bereid is het burgemeestersambt te vervullen. Zelfs kan er aan worden getwijfeld of kleine gemeenteraden altijd een verantwoorde keuze zullen doen. In grotere gemeenten bestaan deze moeilijkheden in zoveel mindere mate dat
rechtstreekse verkiezing c. q. een bindende voordracht van de
raad daar op hun plaats zijn.

16. 202 invoegen tussen eerste en tweede zin:
"Van deze regel kan slechts worden afgeweken indien door toepassing de be Iangen der gemeente dan wei van individuen aanwijsbaar
zouden worden geschaad.

AMENDEMENT 13

indieners: Cie. Staatsrecht.

i.p.v. 16.17:
1n elke gemeente moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden

van functionele decentralisatie. Er dient naar te worden gestreefd dat
in functionele commissies (bv. jeugdraad) uitsluitend niet-raadsleden
zitting hebben.
Deze commissies moeten aileen adviserende taken hebben.
Indien het gemeentebestuur het advies niet opvolgt, moet de desbetreffende beslissing tegenover de commissie behoorlijk worden gemotiveerd.
AMENDEMENT 14

noemd. In commissies van advies en bijstand dienen in ruime mate niet-

raadsleden te worden benoemd"
Toelichting: Er is (ook in de gemeentewet) een duidelijk onderscheid tussen deoentralisatie in functionele en territoriale zin.
Aan beide soorten commissies kan ook duidelijk een andere taak
worden toegekend: aan de functionele een adviserende - , aan de
territoriale een bestuurlijke taak. In de oorspronkelijke redactie van punt 16. 17 komt dit niet duidelijk tot uiting. De territoriale decentralisatie kan beter bij punt 16. 18 worden uitgewerkt.
(Zie desbetreffend amendement).
AMENDEMENT 15

indiener: Vuurens c. s.

Aan de functionele en territoriale commissies dient zoveel mogelijk bestuursbevoegdheid te worden overgedragen.
indieners: Afd. Voorschoten.

16. 17 - laatste zin ware te lezen:
De gemeente dient voldoende faciliteiten ter beschikking te stellen opdat zij behoorlijk kunnen functioneren.
Toelichting: De huidige tekst laat in het midden wie voor het geld
moet zorgen (de burgers zelf?). In kleine gemeenten zou de vraag
kunnen rijzen of subsidie moet worden verleend ook indien geen
bestuursbevoegdheid wordt toegekend.
Het ruimere "faciliteiten" drukt uit dat in een dergelijk geval '"'.
een zaal gratis ter beschikking moet worden gesteld.
AMENDEMENT 17

AMENDEMENT 23

indiener: Afd. Voorschoten.

16.204- als tweede zin ware toe te voegen:
Zolang voor openbaarheid in aanmerking komende commissies
niet openbaar zijn moet over het daar behandelde in de openbare raadsvergadering vrijelijk kunnen worden gesproken.
Toelichting: Thans is nog meermalen het inzicht. dat uit commissievergaderingen niet mag worden geklapt. Dit leidt tot geheimtaal, welke de publieke trlhune mag pogen te reconstrueren
(over "gering vertrouwen" -punt 16.04- gesproken). Reglementen van orde, die deze geheimhouding zouden voorschrijven.
zijn verwerpelijk.
AMENDEMENT 24
16. 204

indiener: Vuurens c. s.

De eerste zin luidt:
"De vergaderingen van alle commissies moeten openbaar

zijn~

tenzij openbaarheid de be Iangen der gemeente dan wei van individuen aanwijsbaar zou schaden. Van beslotenheid staat beroep
open bij de raad." (Alternatief voor dat laatste: "Bij een beroepscommissie uit de raad).
"De adviezen van alle commissics" wordt:
"De adviezen en notulen van alle commissie"

Toelichting: De raad heeft de vrijheid over zeer vee! gevallen in
beslotenheid te vergaderen. De rcdactie \'an het concept-artikel
zou er toe kunnen leiden dat de commissies aileen dan in het openbaar raads,·ergadering uitdrukkelijk voorschrijft.
AMENDEMENT 25

indiener: Vuurens c. s.

16.204 toevoegen:

16. 17 3e zin vervangen door:

AMENDEMENT 16

Toelichting: Speculatie ten koste van gemeenschapsgelden en het
schaden van private be Iangen bij b. v. sol!icitaties dient te worden voorkomen.

indiener: Berman c. s.

Punt 16. 17 worde in zijn geheel vervangen door:
"In elke gemeente moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van
funct!Onele decentralisatie. Er dient naar te worden gestreefd dat in
functionele commissie (-raden) geen gemeenteraadsleden worden be-

indiener: Vuurens c. s.

indiener: Berm~l]_.£~.

In de eerste zin van punt 16. 18 worde het woord "wijkraden" vervangen
door:

'lljdens de vergaderingen van deze commissies moeten de p;emeentenaren op de een of andere wijze in de gelegenheid gesteld wor-

den vragen te stellc>n.
AMENDEMENT 26

indiener: Commissie

BasisgespreJ.~~l!:

Toevoegen: nieU\\' artikel bij Openheid en opcnbaarheid
Om een zo groat mogelijkt.• openbaarheid. ook hij eigen standpuntbepaling van de D'GG-fractiL•s te \\'Uarborgen. zullen de fractievergaderingen

van D'66 in de g·cmeenten openbaar zijn en \'66r de raads\·erg-adt•ring-en
g-ehouden worden. Geheimhouding- door on.•rheidsinstanties aan de fracties opgelep;d. zal hierbij uiteraard gl.'rt'HJ)(.•cteerd worden. VergadL•ringen worden gericht g-econ\'oceerd.
Toelichting: (niet \'OOr het prog-ramma)
De voordelen zijn: Al Dt• buq;t>rij ht•t•ft inspraak voor de besluitt>n "L'\·allen zijn.
-~
B) De fractie kan g-emakkelijker gt•bruik maken ,·an dt•skundigen uit de
burg·erij.
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C) Voorkomt voor een deel de vorming van "establishment" bij de eigen
fractie. Weinig kans op institutionalisering.
D) Juist omdat ve1en zich dicht met hun Gemeente verbonden weten,

ligt hier een kans ze ·bij de politiek te betrekken· en tot een blijvende
politieke bewustwording te bewegen.
(een van de doe1stellingen Leidse Reso1uties)
Onder gericht convoceren wordt verstaan dat be1anghebbenden bij agendapunten in ieder geval uitgenodigd worden. (voorb. Bezwaarschriften,
Subsidieaanvrangen etc.).
AMENDEMENT 27

indiener: Afd. Voorschoten.

16. 205 - de eerste zin ware te vervangen door:
De raad moet wezenlijk invloed op aile aan hem voorgelegde
voorstellen kunnen uitoefenen. Daartoe dienen deze voorstellen de raad in een stadium te bereiken, dat die invloed nog mogelijk is.
Toelichting: Het geobjectiveerde taalgebruik ("waarin ..... uitgeoefend") laat in het midden door wie de invloed kan worden uitgeoefend (raad, B. & W., Minister?) en spreekt zich daarom in
feite niet uit over het tijdstip waarop het bedoelde stadium is bereikt.
AMENDEMENT 28

indiener: Berman c. s.

Punt 16. 206 aanvullen met:
"Territoriale commissies met bestuurlijke bevoegdheden (wijk- en dorpsraden) kunnen ook gebruik maken van het referendum (derhalve met bindende uitslag) bij practische zaken die de wijk of het dorp betreffen".
Toelichting: Nadelen zijil aan het houden van een referendum niet verbonden als het gaat om practische wijkaangelegenheden, waarvan de strekking een ieder in de wijk duidelijk zal zijn, zodat alleen de voordelen van
het referendum wegen (Zoals het zo goed mogelijk garanderen van het
medebeslissingsrecht voor iedere betrokkene).
AMENDEMENT 29

indiener: Berman c. s.

Punt 16. 206 worde in zijn geheel vervangen door:
"Teneinde de betrokkenheid van de burgers bij het beleid te intensiveren
dienen B & W, gemeenteraad en de functionele- en territoriale commissies, de mening van belanghebbenden te peilen voordat belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen op plannen worden opgesteld. Men
dient hierbij gebruik te maken van opiniepeilingen, waarvan de resultaten onvoorwaardelijk openbaar moe ten worden gemaakt en in de besl uitvorming verwerkt; men benutte de kennis van terzake kundige, onafhankelijke bureau's. Ook openbare hoorzittingen kunnen als hulpmiddel dienen. ''
Toelichting: Ook de functionele- en territoriale commissies dienen de burgers vooraf te horen. Opiniepeiling is een modern en effectief hulpmiddel
om de burgers beter bij het beleid te betrekken, indien de uitkomsten van
dit soort peilingen ook bij de besluitvorming worden benut.
Hoorzittingen zullen eerste belangstelling trekken als het onderwerp de
burgers voldoende aanspreekt. De opiniepeiling geeft hiervoor (zeker in
eerste instantie) een betere waarborg omdat een meer passieve wijze van
deelname mogelijk is. De genoemde feiten dienen in de redactie van punt
16.206 terug te vinden zijn.
AMENDEMENT 30

indiener: Vuurens c. s.

16.207 1e regel:
"regelmatige tijden vervangen'\loor: regelmatig
toevoegen na "de begroting"
op daarvoor vastgestelde tijden
toevoegen nieuwe alinea:
Datum en tijdstip dienen minstens een week van te-voren door
publicatie aan de gemeentenaren bekend te worden gemaakt.

AMENDEMENT 31

indiener: Staatsrechtcommissie.

16. 219: Alternatieve tekst voor 5e alinea (eerste 2 volzinnen):
in het algemeen acht D'66 het ongewenst, dat we.ttelijke regelingen worden gecreeerd waaraan voor de gemeenten verplichte uitgaven zijn verbonden, zonder dat gelijktijdig voor adequate financiering wordt gezorgcl.
AMENDEMENT 34

indiener: Afd. Veenendaal.

Leden van D'66, in congres bijeen te Rotterdam, ervan uitgaande dal. er
bij elke vorm van bestuursvorming sprake dient te zijn van de grootst mogelijke openheid,
besluit derhalve punt 16. 15 in zijn geheel te Iaten vervallen.
AMENDEMENT 35

indiener: v. Gelder c. s.

Leden van D'66, in congres bijeen te Rotterdam, stellen voor de tekst
van art. 16. 203 van de voorst. tot wijz. v. h. H. R. te vervangen door: al
Aile te behandelen onderwerpen, alsmede alle ingekomen stukken (ook
zalde inhoud geheim zijn), dienen met name op de agenda te worden vermeld. Iedere burger dient, ook buiten de normale werkuren (bijv. in een
openbare leeszaal) het recht van inzage te hebben in alle stukken, waarvoor wettelijk geen geheimhouding geldt. In andere (niet wettelijk vastgeJegde) gevallen is de beslissing over eventuele geheimhouding voorbehouden aan de raad, met een mogelijkheid tot beroep bij een commissie uit
de raad.
Toelichting: Indien in een (openbare) comm. vergadering over een bepaald onderwerp tot geheime beraadslaging wordt besloten, dient de raad
dit achteraf goed te keuren. Indien zij het afkeurt vindt in de raadsvergar'ering alsnog openbare behandeling plaats.
AMENDEMENT 36 (nagekomen)

indiener: Manten + 4 anderen.

De punten 16. 18 en 16. 19 te vervangen door de volgende, anders geformuleerde versie:
In grote gemeenten en gemeenten met gespreide woonkernen moet de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur mede worden gestimuleerd
door de ins telling van territoriale raden (wijkraden, dorpsraden). Deze
raden dienen reele bestuurs bevoegdheden en redelijke financiele mogelijkheden te hebben. De !eden van territoriale raden dienen door de kiezers uit de wijk of het dorp te kunnen worden gekozen. In de wijken of
dorpen waarvoor territoriale raden worden ingesteld behoort ook een
hulpsecretarie te worden gevestigd. Naast de territoriale raden kunnen
ook functionele bestuursraden meehelpen de afstand tussen bestuurders
te verkleinen. Zowel de territoriale als functionele raden dienen van het
gemeentelijke ambtelijke apparaat gebruik te kunnen maken.

V -d Echtscheiding
MOTIE 7

indiener: Afd. Wassenaar.

De !eden van D'66 in congres bijeen te Rotterdam d. d. 3-4-5-april 1970
spreken als hun mening uit dat in het hoofdstuk over de echtscheiding de
positie van de kinderen zeer onvoldoende is uitgewerkt en verzoeken de
betreffende werkgroep het programma op dit punt binnen negen maanden
aan te vullen
AMENDEMENT 1 + 2

indiener: Wallis de Vries + 4 anderen.

3.41
De wet dient de mogelijkheid van echtscheiding zonder opgaaf van redenen zowel op gemeenschappelijk als op eenzijdig verzoek te erkennen en
voor echtscheiding op eenzijdig verzoek een in acht te nemen wachttijd
te bepalen,
3. 41 Toelichting
In 3e alinea schrappen: "in deze tijd"; na 11 • • • • • • • • • • • alementatie"
komt: " ........ , de boedelscheiding en de pensioenrechten."
In 4e alinea laatste gedeelte van laatste zin, na: " ......... wordt uitgesproken11, doen luiden: " ......... de minimale pensioenrechten van de
economisch zwakkere partij en de eventuele onderhoudsplicht van de economisch sterkere partij zonder tijdverlies kan vaststellen".

indiener: Afd. Voorschoten.

16.216 - "technische" ware te lezen: specialistische.
Toelichting: Sommige "technische" kwesties (bv. de techniek van
de begroting) zullen voor de raad geen probleem zijn; om redenen
van duidelijkheid ware niet de indruk te wekken dat alleen ingenieurs in de arm genomen kunnen worden.
AMENDEMENT 32

AMENDEMENT 33
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indiener: Afd. Voorschoten.

16.218 - in de tweede zin ware achter "werkgevers" aan te vullen: de
overheid inbegrepen. Voorts ware het gestelde vanaf "In ruil
daarvoor ... " tot en met" ... maximum bedrag vastgesteld". te
schrappen.
Toelichting: Er zijn gevallen bekend waarin ook de overheid in
deze niet al te inschikkelijk is.
De te schrappen passages zijn vee! te categorisch en zouden eerder als eventuele aanbevelingen in de toelichting een plaats verdienen. Overigens kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat
het voorgestelde administratief een (ook casuistische) rompslomp
tengevolge zou hebben die in geen verhouding staat tot het belang
dat ermede gediend wordt.

AMENDEMENT 3

indiener: Zeven + 4 anderen.

Na 3. 42 twee punten invoegen:
a. Diegene der gewezen echtgenoten die de verzorging van de kinderen
op zich neemt, dient van de andere een evenredig dee! van de kosten van
levensonderhoud en opvoeding van die kinderen vergoed te krijgen, en
bovendien een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden ten behoeve
van die kinderen te ontvangen.
b. De gewezen echtgeno(o)t(e) die tengevolge van het huwelijk minder
goed in staat is in eigen levensonderhoud te voorzien, dient door de andere financieel in staat te worden gesteld een zodanige opleiding te volgen of een zodanige carriere op te bouwen, dat deze achterstand kan worden ingehaald.
Aileen wanneer de betrokken echtgenoot niet in staat geacht moet worden
(eventueel na een hoge, tijdelijke uitkering als hiervoor genoemd) op passend niveau dee! te nemen aan het arbeidsproces, behoort hem een blijvende uitkering ten laste van de ander te worden toegekend.
Toelichting:
Het programmavoorstel is wat betreft de "alimentatie" zeer summier:
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de hele zaak \\'Ordt ann de rcchtcr overgelaten. \\'at wei tnt een zeer traditionclc behandeling zal leiden. De voorgestclde aanvullingen beogen
dezc lecmte op tc vullen op een wijze die recht doct aan de eigen waarde
\'an de tnoderne \TOll\\'. zonder de feitelijke hclemmeringen die voor
haar (nog) bestaan te veronachtzamen. De punten zijn ontleend aan het
aktieprogramma van Man/Vrouw/Maatschappij dat overigens vrijwel
o\·ercen komt met het programmavoorstel.

AMENDEMENTEN 4 t/m 9.

indiener: Walles de Vries " 4 anderen.

3. 43 (nieuw)
De "·et dient de pensioenrechten van gescheiden echtgenoten zodanig te
regelen. dat het weduwe- of weduwnaarspensioen (en aile daarmee gelijk
te stellen uitkeringen) aan de successievelijke huwelijkspartners van de
economisch sterkere partij word! uitgekeerd naar rato van het aantal huwelijksjaren. Tevens dient de rechter door de wet te worden verplicht
in zijn echtscheidingsvonnis de pensioenrechten vast te stellen. waarop
de gescheiden economisch zwakkere partij tenminste recht heeft op basis van de op het moment van het vonnis hestaande pensioenrechten (en
aile daarmee gelijk te stellen uitkeringen).
3. 43 (nieuw) Toelichting
De pensioenaanspraken van de gescheiden economisch zwakkere partij
dienen door dwingend recht zo veilig mogelijk te worden gesteld. Om de
gevolgen van mogelijke manipulaties van de gescheiden economisch sterkere partij ten opzichte van zijn of haar eigen pensioenrechten (en dus
met het totale volgens de wet te verde len toekomstige weduwe- of weduwnaarspensioen) te begrenzen. dient tevens per echtscheidingsvonnis
het minimale weduwe- of weduwnaarspensioenrecht te worden vastgesteld.
3.44
De mogelijkheid tot scheiding van tafel en bed dient te vervallen.
3. 44 Toelichting
Gelet op de strekking van deze paragraaf moe! scheiding van tafel en
bed als een overleefd begrip worden beschouwd.
3. 43 (oud)
Wordt 3.45
3. 43 (oud) Toelichting
Idem.

V-e landbouw
AMENDEMENT
betreft 10. 1. 1
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PEMOCHAAT

indiener: Vijverberg.
ondertekend: Programma Commissie.

AMENDEMI·:N'r 7 (Mark!- en prijsbeleid)
betreft 10. 2. 1 t/m 10. 2. 5.

10. 2. 1. Voorgestelde tekst vervangen door: Erkend dient te worden dat
het markt- en prijsheleid tot op heden heeft gefaald en de Europese Gerneenschap wordt geconfronteerd enerzi jdH met een zodanige stijging van
de productie. dat daardoor de financiele lasten onevenredig groot worden. een aggressieve exportpolitiek word! bedreven. onvoldoende rekening wordt !!,"ehouden met de belangen van de ontwikkelingslanden. in toenemende mate handclspolitieke moeilijkhedcn ontstaan en de totstandhrenging van wereldwijde goederenoverecnkomsten wordt helemmerd. en
anderzijds met een relatieve daling van het landhouwinkomen ondanks de
toeneming van de productiviteit.
10. 2. 2.

Voorgestelde tekst kan als overbodig vervallen.

10. 2. 3. Voorgestelde tekst vervangen door: In het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten voor elk product de productiedoeleinden en omvang worden vastgesteld, rekening houdende o. a. met
de noodzaak van een minimale zelfvoorzieningsgraad in tijden van nood.
met de exporthelangen van de ontwikkelingslanden. met de handelspolitieke betrekkingen met derde Ianden, met de noodzaak van voedselhulp
en het verschaffen aan de consument van een ruim samengesteld levensmiddelenpakket tegen redelijke prijzen. In het mark!- en prijsbeleid dienen elementen te worden ingehouwd die een evenwicht verzekeren tussen
de gestelde doeleinden enerzijds en de feitelijke productie anderzijds.
Aangezien gebleken is dat een prijsbeleid dit evenwicht aileen niet kan
realiseren, dient mede overgegaan te worden tot systemen die de productieomvang daadwerkelijk en feitelijk beinvloeden, met name het beperken en onttrekken van productiemiddelen.
10. 2. 4. Voorgestelde tekst vervangen door: Het prijsbeleid dient enerzijds in sterkere mate te worden afgestemd op de rendabele bedrijven.
rekening houdend met het beginsel van de specialisatie in de Gemeenschap. doch dient anderzijds een inkomenspolitiek in de landbouw mogelijk te maken. die de landbouw in een positle stelt die gelijk is aan de
overige sectoren van de economie.
Deze inkomenspolitiek dient mede verwezenlijkt te worden door een
structuurbeleid dat gericht is op vergroting en rationalisatie van de
landbouwbedrijven en het verbeteren en verkorten van de afzetwegen van
de landbouwbedrijven en om aldus de landbouwer voor een groter dee! te
Iaten delen in de prijs die de consument hetaalt. Deze maatregelen dienen onaangetast te Iaten het zelfstandig ondernemingsschap van de landbouwers en de noodzakelijke samenwerkingsvormen dienen uitsluitend
tot stand te komen op basis van vrijwillige keuze.
De maatregelen die genomen moeten worden tot herstel van het evenwicht tussen de productie en de productiedoeleinden dienen gepaard te
gaan met maatregelen die het daardoor ontstane inkomensverlies voiledig compenseren, zowel door afkoopregelingen en pensioenregelingen
als door het scheppen van vervangende wcrkgelegenheid.
10. 2. 5. Voorgestelde tekst vervangen door: Verlaging van de consumentenprijzen door een systeem van toeslagen uit de openbare middelen
op de producentenprijzen kan zowel uit sociale als uit economische overwegingen gerechtvaardigd zijn.

Tweede alinea van 10. 1. 1. moet vervallen omdat deze in tegenspraak is
met de eerste alinea en 10.1. 2.

AMENDEMENT 8

AMENDEMENT 2

betreft 10. 2. 4.

indiener: Cop - Peereboom + 4 anderen.

betreft 10. 1. 1.
toevoegen derde lid: Het landbouwbeleid mag niet in strijd komen met de
voor de leefbaarheid noodzakelijke ruimtelijke voorzieningen. Groenstroken, recreatiegebieden, natuurbeschermingsgebieden en verkeerswegen
dienen te worden verkregen door inkrimping van het landbouwareaal.
AMENDEMENT 3
betreft 10.1.3.

indiener: Vijverberg.
ondertekend: Programma Commissie.

voorgestelde tekst vervangen door: De doelstellingen van het landbouwbeleid, als omschreven in het EEG-Verdrag en uitgewerkt op de Conferentie van Stresa kunnen worden onderschreven, doch het huidige beleid
zal gewijzigd moeten worden om de doelstellingen daadwerkelijk te verwezenlijken.
AMENDEMENT 4
betreft 10. 1. 4.

indiener: Vijverberg.

betreft 10. 1. 5.

indiener: Vijverberg.
ondertekend: Programma Commissie.

Voorgestelde tekst kan vervallen. Is bovendien onduidelijk.
AMENDEMENT 6
betreft 10. 1. 5.

indiener: H. Dijkstra en 4 anderen.

Voorgestelde tekst vervangen door: Bij een beleid dat er met kracht op
gericht is structurele overschotten te voorkomen, zijn incidentele tekorten en overschotten meestal niet te vermijden. Zij dienen in het prijspeil tot uiting te komen waardoor de consumptie zich aan de productie
kan aanpassen.
Toelichting: Tekorten verhogen de prijs voor de consument. Daarom is
het onbillijk de consument niet te Iaten profiteren van eventuele over·schotten. Het vernietigen van voedsel door de overheid is ook om andere
redenen te verwerpen.

AMENDEMENT 9

indiener: Copius Peereboom,

betreft 10. 2. 4.
Laatste zin van dit artikel, beginnend met: "Zolang er nog ...... " schrappen.

ondertekend: Programma Commissie.

voorgestelde tekst vervangen door: De besluitvorming binnen de EEG
dient onvoorwaardelijk te geschieden overeenkomstig de voorgeschreven
meerderheidsregel omdat anders het totstandbrengen van een economisch
en sociaal verantwoord beleid onmogelijk wordt.
AMENDEMENT 5

indiener: Vijverberg.

ondertekt•nd: Programma Commissie.

indiener: Copius Peereboom.
ondertekend: 4 anderen.

Toevoegen: Echter dient ook de inspraak van de betrokken niet-agrarische
bevolking bij specifieke problemen als ruimtelijke ordening, recreatie
en natuurbehoud te worden vergroot.

AMENDEMENT 10

(structuurbeleid)

betreft 10. 3.1. en 10. 3. 2.

indiener: Vijverberg.

ondertekend: Programma Commissie.

10. 3. 1. Voorgestelde tekst ven·angen door: Hoewel beperkte ruimte
kan blijven bestaan voor nationale activiteiten, gericht op specifieke nationale omstandigheden, dient het nationale structuurbeleid geintegreerd
te worden in een Europees structuurbeleid.
Dit Europees structuurbeleid dient met name gericht te zijn op het verwezenlijken van het markt- en prijsbeleid als omschreven onder 10. 2 en
het verbeteren van de sociale positie van allen, die in de landbouw werkzaam zijn.
10. 3. 2. De analyse van de structurele sltuatie van de Europese landbouw, zoals neergelegd in het zgn. "Pian-Mansholt" van de Europese
Commissie, word! volledig onderschreven. De voorgestelde maatregelen moeten evenwel kritisch onderzocht worden, mede in het Iicht ,·an
het gestelde onder 10. 2.

maart 1970

AMENDEMENT 11
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DEMOCRAAT

indiener: Copius Peereboom en 4 anderen

V-f Bevolkingspolitiek

betreft 10. 4. 1.
Toevoegen als slot: Als algemene doelstelling dient steeds te gelden dat
het huidige landbouwareaal moet worden ingekrompen ten behoeve van
leefbaarheidsvoorzieningen van de gehele bevolking. (recreatiegebieden,
ruimer opgezette stedelijke bebouwing, aanleg van wegen enz ... )

AMENDEMENT 1

indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen

Titel en preambule worden gelezen: BEVOLKINGSPOLITIEK
AMENDEMENT 12

indiener: Copius Peereboom en 4 anderen

betreft 10. 4. 3.
Toevoegen achier: voor de leefbaarheid van de gehele bevolking (o. a. recreatiegebieden en natuurbehoud)
Toevoegen als slot: De inspraak van de bevolking in het staatsgrondbedrijf
dient te worden gewaarborgd.
AMENDEMENT 13

indiener: Copius Peereboom en 4 anderen

betreft 10. 4. 5.
Aan de voorgestelde tekst toevoegen: Echter dient men met het aanvatten
van nieuwe ruilverkavelingsprojecten in weinig rendabele landbouwgebieden grote voorzichtigheid te betrachten, vooral indien door deze ruilverkavellng het huidige landschapsschoon kan worden aangetast.
AMENDEMENT 14

indiener: Copius Peereboom en 4 anderen

betreft 10.4. 7.
Toevoegen als slotzin: De structuur van de huidige waterschappen dient
waar nodig hieraan te worden aangepast.
AMENDEMENT 15

indiener: Copius Peereboom en 4 anderen

betreft: toe te voegen 10. 4. 8.
De landbouwgronden van de nieuwe IJsselmeerpolders moeten dienen als
een soort wisselgeld voor de herstructurering van de landbouw. Voor elke
Ha landbouwgrond in deze polders in gebruik te nemen, dienen 2 tot 3 ha
mlnder rendabele landbouwgronden op het "oude land" aan hun agrarische
bestemming te worden onttrokken en b. v. tot recreatiegebieden te worden
bestemd.
Toelichting:
De gronden in de nieuwe polders zijn voor een groot dee! zeer vruchtbaar.
Bij "inwisseling" van 1 ha poldergrond tegen 2 ha marginale grond op het
oude land wordt de overproductie nog nauwelijks verminderd.

Ret is ons aller zaak ervoor te zorgen, dat ons land niet door overbevolking onleefbaar wordt. Inspanning op allerlei terreinen, o. a. het veilig
stellen van de geestelijke vrijheid, het medebeslissingsrecht van allen
en de milieubeheersing, zijn daartoe allereerst noodzakelijk. In zoverre
geb.J.igt het gehele D'66 programma van een politiek gericht op goede leefbaarheid. Toch blijken deze middelen het zich laa t aanzien niet voldoende.
Om te voorkomen, dat de gemeenschap t. z. t. zelfs ook maar tot de overwaging gebracht zou worden om noodgedwongen in te grijpen in de vrije
bepaling van hun kindert.al door de ouders, moet reeds ml een actief beleid gevoerd worden om de bevolking in Nederland op den duur st.ationair
te krijgen.
D'66 meent, dat ondanks de ergste graad van overbevolking bepaling van
het kindert.al ook in de toekomst tot het onvervreembare recht van de
ouders blijft behoren. Voor allen dient een geestelijk en materieel best.aansminimum in onze samenleving verzekerd te zijn en te blijven.
Toelichting:
Volgens de minimumprognose van het CBS (1967) zal Nederland in het jaar
2000 18 miljoen inwoners hebben. Als de bevolking in dezelfde mate zou
blijven doorgroeien zouden er in 2030 25 miljoen inwoners zijn, en in
2060 35 miljoen. Op deze wijze voortgaand dreigt in ons land -zelfs bij
optimltle ruimtelijke ordening enz.- een volstrekt onleefbare sib.J.atie te
ontstaan, voorzover wij dat althans op dit ogenblik kunnen overzien. Zelfs
bij de huidige bevolkingsdichtheid zijn al tekenen van dreigende regionale
en landelijke overbevolking merkbaar:
- tekort aan ruimte voor havens, vliegvelden, wegen, woningen, industrie;
- tekort aan bereikbare recreatiemogelijkheden in de vrije naruur;
- verontreiniging van Iucht, water, grond;
- onveiligheid en ernstige hinder door te grote verkeersdichtheid;
- beperking van de persoonlijke vrijheid door geperfectionneerde reglementering;
- toeneming van de agressiv!teit onder de mensen: enz. enz.
D'66 mennt, dat in de bevolkingspolitiek niet de welvaart, maar de absolute
eisen van leefbaarheid het criterium zijn.
AMENDEMENT 2

indiener: A. W. Voors, Utrecht+ 4 anderen

Titel "Bevolkingspolitiek" schrappen.
Preambule ... schrappen.
AMENDEMENT 3
NAGEKOMEN AMENDEMENTEN:
AMENDEMENT 2b

in diener: v. Montfoort en 4 anderen

In artikel 10. 1. 1 wordt de tweede zin vervangen door de volgende zin:
"Daarom dient het landbouwbeleid ingepast te worden in het totale economisch en sociaal beleid van de overheid. "

AMENDEMENT 2c

indiener: Werkgroep

Art. 1.1. Onder toelichting: Voorts leidt toenemende welvaart tot toename
van de benodigde ruimte per inwoner en tot steeds pijnlijker
voelen van genoemde bezwaren (vooral t. a. v. vervuiling van de
biosfeer).
AMENDEMENT 4

indiener: Copius Peereboom + 4 anderen

Art. 1. 1. Toelichting: in de 3e alinea "Reeds bij de huidige bevolkingsdichtheid zijn tekenen ..... ".

indiener: v. Montfoort en 4 anderen
AMENDEMENT 5

Artikell0.1. 2 vervalt.

indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen

Art. 1. 1. wordt gelezen:
AMENDEMENT 3c

indiener: v. Montfoort en 4 anderen

Artikel 10. 1. 3 vervalt.
AMENDEMENT 6b

indiener: v. Montfoort en 4 anderen

Artike\10.1. 5 dient te vervallen.
AMENDEMENT 6c

indiener: v. Montfoort en 4 anderen

Het voorgestelde artikel 10. 1. 6 dient te vervallen.

Ret knellende probleem van de bevolkingstoename moet door
actief beleid worden aangepakt. Daarbij dient het respekt en de
prior!teit voor de geestelijke en lichamelijke integriteit van het
menselijk Ieven onaant.astbaar te zijn.
Toelichting:
Ret gaat er D'66 om de geestelijke en lichamelijke integriteit
van het menselijk Ieven ook voor onze kinderen en kinds kin-~
deren veilig te stellen.
AMENDEMENT 6

Toelichting:
Overbodig naast milieuhygiline.

indiener: C. J. Al + 4 anderen

Toelichting:
Er is een hoofdstuk ruimtelijke ordening. Er bestaat geen agrarische of
niet-agrarische grond; er is maar een soort grond nl. die, die we tekort
hebhen.

Art. 1. 1. Dit artikel dient vervangen te worden door:
"D'66 is van menirl.g, dat het de t.aak van de overheid is te wijzen
op ieders verantwoordelijkheid om Nederland voor de volgende
geslachten leefbaar te maken. Wanneer dan ook op g'rond van de
in art. 1. 6 genoemde onderzoekingen zou blijken, dat de bevolkingsgroei afgeremd moet worden en dit niet kan geschieden
door de au tonome ontwikkeling in de menselijke opva ttingen ten
aanzien van het kindert.al, dient de overheid ter zake een actief
beleid te voeren, met name op het gebied van de voorlichting.
De voorziene maatregelen mogen daarbij nooit van dien aard
zijn dat werkelijk- ingegrepen wordt in de persoonlijke vrijheid
van de mensen ten aanzien van de bepaling van het kinder tal".

AMENDEMENT 17

AMENDEMENT 7

AMENDEMENT 12b

indiener: v. Montfoort en 4 anderen

Artlkel10. 3. 3 vervalt.
AMENDEMENT 16

indiener: v. Montfoort en 4 anderen

Paragraaf 10.4 dient te vervallen.

indiener: Achten en anderen

indiener: A. W, Voors + 4 anderen

Nieuw punt toevoegen aan paragraaf structuur:

Art. 1. 1. schrappen.

10. 3, 8
Gezien de maatschappelijke en culturele achterstand die bij de
plattelandshevolking en vooral bij de landbouwbevolking vaak is waar te
nemen, dienen voor het onderwijs op het platteland speciale voorzieningen
te worden getroffen. Tevens moet voor een goede spreiding van culturele
centrums worden gezorgd,

Art. 1. 2. Dwang t.a. v. de gezinsgrootte wordt afgewezen. Ret overheidsbeleid moet er zich toe bepalen het mogelijk te maken, dat de
ment.aliteit van de bevolk!ng zich hervormt, zodat: a) etc.

AMENDEMENT 8

indiener: Werkgroep
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AMENDEMENT 9
Art. 1. 2.
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indiener: F. W. M. van der Vt'n

t

9 and<-'!_L'_f!

ore!! gclezcn:

Dwang t. a. v. de gezinsgrootte v.ordt afgewezen. Hct overheids-

beleid moet er zich toe bepalcn hct mogclijk tc maken. dat de
mentaliteit \'an de bcvolking zich hervormt. zodat:
a) men zich medc \'t•rantv.oordelijk voclt voor de conscqucntics
van de bcvolkingsgroei:

b) het sociaal aanzien van kleine gezinnen. ongehu\\den en kinderloze echtparen verbetert;
c) het verschil tussen het individueel gewenste en gcrcalisecrde

kindertal verd11ijnl.
Toelichting:
Om een sta tiona ire bevo!king te krijgen is het nodig. da t het
gemiddelde kindertal per vrou11 daalt tot 2.1 (was in 1968 ongeveer 2,5). Zelfs als dat in 10jaarmogelijk is, zalhetinwonertal blijven stijgen tot het ongeveer in 2020 stationair geworden
is op een niveau van 17 - 18 miljoen. Voorkomen moet worden,
da t gezinnen met meer dan 3 kinder en met een discriminerend

maatschappelijk stigma 11orden be1ast. Dat zou een ondemocratische behandeling van een grote groep burgers betekenen, die
in feite een zekere geestelijke dwang inhoudt in strijd met het
uitgangspunt: dwang t. a. v. de gezinsgrootte wordt afgewezen.
Dit artike1 dient te worden genummerd als 1. 4.
AMENDEMENT 10

AMENDEMENT 17

AMENDEMENT 1H

4 anderen

1

4 andcren

F. W. M. van der Ven · 9 andercn

Toelichting:
De groei en ontplooiing van kinderen moet worden veilig gesteld
met middelen, die niet de indruk wekken alsof de wetgever een
premie op het krijgen van kindcren stelt, zelfs a! is het geenszins aangetoond dat de huidigc wijze van gezinssubsidie het
kinderaantal verhoogt. Evenmin mag de indruk worden gewekt.
dat de wetgever straf uitdeelt voor het krijgen van vee! kinderen.

indiener: A. W. Voors

Dit artikel dient te worden genummerd 1. 7.

indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen

- duide!ijke voorlichting over de consequenties van de bevolkingsgroei (zie art. 1. 6) (1. 6 werkgroepvoorstel), o.a. via het onderwijs;

- opheffen van discriminatore maatregelen tegenover ongehuwde
en kinderloze echtparen, bijv. op het gebied van de woningbouw, woningtoewijzing en be1astingwetgeving;
- bevorderen van deelname van vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid aan het arbeidsproces (zie art. 9.13);
- herziening van het huidige stelsel van gezinssubsidies (zie art.
1. 4); (1. 4 werkgroepvoorstel);
- bevorderen van goede voorlichting over het gebruik van voorbehoedsmiddelen;
- bevorderen van de aandacht voor de mogelijkheid en de wense!ijkheid van vrijwillige sterilisa tie;
- sexue1e voorlichting op de scholen in het kader van een bredere
sexue1e opvoeding;
- opheffing van wettelijke bepalingen t. a. v. zwangerschapsonderbreking (zie par. over Abortus).
Toelichting:
Dwang, ook geestelijke dwang. wordt afgewezen. De beslissing
over het kinderaantal moet niet alleen formeel, maar ook werkelijk bij de ouders blijven berusten. De overheid heeft tot taak
wettelijke hindernissen weg te nemen, e. d., maar op het gebied van de voorlichting dient zij omzichtig en met zoveel mogelijk inschakelen van de daartoe mee ge<Hgende maa tschappelijke organen te werk te gaan.
Dit artikel dient te worden genummerd als 1. 5.

indiener: C. J. AI en 4 anderen

Art. 1. 3. Dit artikel dient te vervallen.
indiener: A. W. Voors + 4 anderen

Art. 1. 3. Schrappen.

indiener: C. J. AI

AMENDEMENT 21

T

4 anderen

Art. 1. 4. Dit artikel dient te vervallen.
AMENDEMENT 22

indiener A. W. Voors

+

4 anderen

Art. 1. 4. De woorden "in het kader van de mentaliteitsverandering
''schrappen. en dan de hele alinea als "toelichting" invoeren op
hetgeen nu in de toelichting staat.
1. 4. Toelichting:
De woorden "Vanuit een oogpunt van bevolkingspolitiek" schrappen, en dan de hele alinea als programmapunt opnemen onder
Sociale Politiek (i.p.v. 9.74) methetgeen nu onder 1.4. staat
als "toelichting".
AMENDEMENT 23

indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen

Art. 1. 5. Stimuleren van emigratie. Bestuderen van het probleem van de
immigratie; elke discriminatie van vreemdelingen moet echter
worden vermeden.
Toelichting:
Gelijk aan de toelichting op het 11erkgroepvoorstel.
Dit artike1 dient te worden genummerd als 1. 2.
AMENDEMENT 24

indiener: J. K. Berman + 4 anderen

Art. 1. 5. Alternatief A Iaten voorafgaan door:
"De bevolkingspolitiek als geheel dient in Europees verband te
worden bestudeerd en geregeld".
AMENDEMENT 25

indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen

Art. 1. 6. Dit artike1 dient te worden genummerd als 1. 3.
AMENDEMENT 26

AMENDEMENT 13

indiener: A. W. Voors + 4 anderen

Art. 1. 6. 1aatste zin ("De verantwoordelijkheid voelende burger enz. ")
schrappen.
AMENDEMENT 27

indiener: F. W. M. van der Ven + 9 anderen

(radactioneel)
indiener: L.A. van Montfoort + 4 anderen

Art. 2.

Art. 1. 3. De zinsnede- het opheffen van wettelijke bepalingen t. a. v.
zwangerschapsonderbreking (zie par. 14. 5) "dient te verval1en.

(redactioneel; par. 14. 4.) De in het program staande paragraaf
"Bevo1kingspolitiek" wordt geschrapt met uitzondering van artikel
14. 43, waarin het woord "middclen" vervangen wordt door "voorbehoedsmiddelen''.

AMENDEMENT 28
AMENDEMENT 16

indiencr: ,J. W. Copius Pcerehoom

~A,_,M=E'-'N~D=E:.:M=E:.:N_T~2:.:0______in_d_J_·e_n_e_r:_

indiener: C. J. Al + 4 anderen

Art. 1. 3. wordt ge1ezen: De overheid dient deze men tali tei tsverandering
mogelijk te maken door:

AMENDEMENT 15

I

Art. 1. 4. wordt gelezen:
Bestudeerd moet '.\Orden hoe kinderaftrek, kinderbijslag en
kindertoelage geleidelijk door andere gezinssubsidies kunnen
worden vervangen. In de hogerc woonkosten van gezinnen met
vee! kinderen dient zonodig door subsidie a an de be" oner (en
niet voor de waning) te worden tegemoet gekomen (zic art.
13.05, 13.06).

Art. 1. 2. schrappen.

AMENDEMENT 14

l'eercboom

~A,_,M=E:.:NccD=E:.:M=E:.:N'-T"---'1'-'9'----'-'in'-'d'-'i"'e:.:ncce:.:r:.::-"J'-'.--'W. Copiu s Peereboom 1 4 anderen
Art. 1. 4. toelichting: In de derde zin schrappen: "Via de algemene bijstandswet".

Toe!ichting:
De stelling is onbewezen, dat een actieve restrictieve bevolkingspolitiek gevoerd moet worden.

AMENDEMENT 12

W~__(;_<>j>i_us

Art. 1. 4. toelichting: Achter " ..... jongeren in opleiding, enz." toevocgen: "Het minimumloon moet geleidelijk zodanig \\Orden
vastgesteld da teen gcz.in met ~ kinderen hicrvan een alleszins
sociaal verant\\oord bcstaan kan lcidcn".

Art. 1. 2. Dit artikel dient te vervallen.

AMENDEMENT 11

indiencr: ,J.

Art. 1. 4. ecrste zin: het \\oord "gemc(_.n:-a;hap" \·crvangen door "Nederlandse samenlcdng''.

indiener: Werkgroep

Art. 1. 4. Onder toelichting: Vanuit een oogpunt van bevolkingspolitiek
dienen kinderaftrek, kinderbij slag en kindertoelage geleidelijk
te worden vervangen door collectieve voorzieningen, rechtstreeks ten behoeve van het kind, zoals gratis kleuteronderwijs,
gratis leermateriaal, gratis sportbeoefening, gratis gezondheidszorg, verstrekken van beurzen voor aile jongeren in opleiding enz. Uiteraard moeten verworven rechten ten alle tijde
in aanmerking worden genomen.

Art. 2.

indiener: A. W. Voors + 4 and_eren

(redactionee1; par. 14. 4)
De titel ''bevolkingspolitiek" nlet vervangen door "geboorteregeling", maar zonder meer schrappen. Pun ten over sexue1e voorlichting, gezinsplanning enz. <•ventueel onderbrengen bij Gezondheidszorg. Preambule: schrappen. 14.42 en 14.43 bij 14.41
voegen (geen apart punt). De woorden "ten aanzien van de kennis geldt" en "ten aanzien van de middelen" schrappen.
14.42 toelichting kan vervallen, maar laatste zin (over "ouderlijke verantwoordelijkheid") aan de tekst 14.42 toevoegen.

maar! 1B70
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V-g Abortus
.\MEI\DEMENT 1

indiener: afd Wassenaar

l.L±! Vrijwillige

zwangerschapsonderbreking veranderen in: Vrijwillige
l.ll'angerschapsverbreking. Idem voor verdere plaatsen. waar dit voorkomt.
Ioelichting: er is geen sprake van onderbreking van een zwangerschap, want
deze \\'ordt later niet voortgezet, dus verbreking.
indiener: Frinking + 4 anderen

.\MENDEMENT 2

l.L±!.Jl.!. Dit

moet vervangen worden door: "De wettelijke bepalingen t. a. v.
de strafbaarstelling van door de vrouw gewenste zwangerschapsonderbreking.
dienen: '!:.,_, niet meer te gel den voor een vrouw. die hoogstens drie maanden
lll'anger is: J!,_ voor dispensatie vatbaar te zijn, ingeval de zwangerschap verder gevorde.rd is. De dispensatie kan worden verleend door de onder 14. 44.03
genoemde adviescommissies. Toelichting : In het gewone recht komen talloze
strafbepalingen voor. die het Ieven van personen beschermen. De ongeborene
hlijkt hier buiten beschouwing. omdat hij pasha de geboorte als persoon in
juridische z.in wordt aangemerkt. Toch leidt hij een eigen leven, weliswaar in
afhankelijkheid van de moeder, maar niet als verlengstuk van haar, waarover
deze vrijelijk zou kunnen beschikken. De huidige abortuswetgeving geeft aa<l
dit Ieven dan ook een zekere bescherming. Dit is op zichzelf juist en daarom
moeten de wettelijke bepalingen principieel niet verdwijnen. Er is immers
geen sprake van een bijzondere wetgeving. zoals in het conceptprogramma
gesuggereerd. het is een algemene wetgeving. die terecht oak wordt uitgebreid wordt tot het ongeboren Ieven. De vraag is dus aileen op welk moment
dit ei en Ieven een dermate zelfstandigheid heeft bereikt. dat het eigen rech~n heeft. Omtrent de bepaling van dit tijdstip moet door deskundigen een nader
advies worden uitgebracht. Na dit tijdstip heeft het kind dus in principe recht
op Ieven. aan welk Ieven slechts een einde kan worden gemaakt in zeer bijzondere omstandigheden (dispensatiemogelijkheid). Dit recht op Ieven moet
principieel woor de wet beschermd worden.
indiener : Frinking + 4 anderen

AMENDEMENT 3
~

dit· artikel dient te worden vervangen door: "Zwangerschapsonderbreking is geen middel tot geboorteregeling, maar een maatregel om de geboorte van een kind af te wenden, ingeval de konsekwenties hiervan onoverkomelijk zijn. D'66 acht het van belang, dat onder de bevolking een op basis
van dit uitgangspunt gestoelde houding veld wint. Dit betekent, dat enerzijds
ingezien wordt. dat ingeval van het optreden van voornoemde onoverkomelijke
konsekwenties de abortus niet negatief is, terwijl anderzijds het niet-plegen
van abortus wanneer er wei bepaalde nadelige konsekwenties zijn, maar
geen onoverkomelijke, als een positieve houding wordt ervaren. Vooral voor
deze laatste categorie moeten de mogelijkheden verbeterd worden om de gevolgen op te vangen, b. v. door vergemakkelijking en versnelling van adoplieprocedures".
indiener: Mevr. Smits + 5 anderen

AMENDEMENT 4
~n

eerste zin 'bijmislukte anticonceptie'. Iaten vervallen.
Toelichting: In het huidige voorstel wordt "mislukte anticonceptie" als een
voorwaarde gezien en de enige rede voor een abortus.
AMENDEMENTEN 5 + 6 (redactioneel)

indiener: Voors + 4 anderen

zoekt de desbetreffende werkgroep met nieuwe voorstellen te komen valgens welke wordt aangegeven hoe democratisering van het bedrijfsleven
kan plaatsvinden:
1. zonder de besluitvaardigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van
de ondernemingsleiding aan te tasten
2 .. met verantwoording omtrent het gevoerde beleid zowel tegenover aandeelhouders als tegenover het personeel en
3. waarbij jegens betrokkenen een zo groat mogelijke openheid wordt betracht ten aanzien van het toekomstige beleid.
Het verzoekt Ievens daarin tot uitdrukking te brengen:
4. welke wetswijzigingen daartoe noodzakelijk zouden zijn, voorzover die
niet reeds door de regering, deS. E. H. en/of de Staatscommissie Verdam zijn voorgesteld."
Ondergetekenden lichten deze motie als volgt nader toe:
Naar zij gel oven zijn de beide peilers van het be grip "democratie", zoals
dat door D'66 beleden word!:
1. een zo groat mogelijke "consensus 11 van alle betrokkeuen ("inspraak",
"aan de basis", "openheid", etc .. ) en
2. een maximale besluitvaardigheid van een krachtig, democratisch gecontroleerd. beleid.
Hoofdstuk V -h is volgens de voorstellen met deze opvatting duidelijk in
strijd, schenkt geen aandacht aan in het Westen ontwikkelde ideeen op het
gebied van de bedrijfssociologie, -psychologie en -economie en wil in
Nederland en zelfs internationaal ideeen in praktijk gebracht zien, waarmee achter het IJzeren Gordijn op beperkte schaal is geexperimenteerd.
Ondergetekenden willen de betekenis van deze experimenten niet ontkennen. Zij vragen zich echter af of de desbetreffende werkgroep ook bekend
is met de daar in de praktijk gebleken schaduwzijde ervan (corruptie bij
benoemingen). Wat in Joegoslavie een stap vooruit betekent, behoeft dat
in het Westen nog niet te zijn. Wat daar dictatoriaal kan worden ingevoerd,
kan hier aileen maar langs democratische weg worden bereikt. Omdat uitschakeling van de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders politiek een volslagen onhaalbare kaart is - en zeer democratisch zijn zou bovendien - moeten de voorstellen volstrekt verwerpelijk
worden geacht.
Zander nag op verdere punten te willen ingaan, verzekeren ondergetekenden tenslotte, dat zij deze motie van afkeuring indienen, juist omdat zij
een bijzonder groat belang hechten aan een democratisering van het bedrijfsleven. Dit proces is in Nederland thans mede door de regering op
gang gebracht. Het is echter in wezen een mentaal groeiproces, waaraan een politieke partij - anders dan door haar leden individueel op hun
plaats in het bedrijfsleven - slechts een bescheiden (tot wetgeving beperkte) bijdrage leveren kan.
AMENDEMENT 2
9. 8.

indiener: Brand en Programma r:ommissie

Preambule

Handbaving tekst zoals vastgesteld op A. L. V. Den Haag (Partij-programma 5e druk), behoudens het volgende:
Achter de zin: "In het stelsel van private ondernemingsgewijze produktie
betekent dit een verantwoordingsplicht van de ondernemingsleiding jegens
de werknemers enerzijds, de aandeelhouders anderzijds" .....
toe te voegen: "Dit betekent eveneens dat de werknemers op gelijke voet
met de aandeelhouders bij de benoeming en het ontslag van de ondernemingsleiding betrokken moe ten zijn".

schrappen en de paragrafen gewoon onder "Glzondbeidszorg" opnemen.
(14. 44) "Aile wettelijke bepalingen ..... t/m ... regeling" handhaven.
(14.45) "D'66 bepleit de oprichting van een groat aantal over het hele
land verspreide adviescommissies van artsen met toegevoegd
maatschappelijk werker om het contact tussen de vrouw, die zwangerschapsonderbreking wenst en de gynaecoloog, die de ingreep
moet uitvoeren, mogelijk te maken op plaatsen en in gevalll;m,
waar consultatie van de huisarts terzake moeilijk is".

Toelichting:
ledere hoogstens drie maanden zwangere, die zulks wenst, moet haar
zwangerschap binnen het kader van de normale gezondbeidszorg kunnen
afbreken. Het contact tussen de vrouw en de gynaecoloog zal bij voorkeur
via de huisarts tot stand komen. Daar dit in een aantal gevallen (nog) niet
mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de huisarts weigert of de patiente hem
nlet durft te benaderen, bepleit D'66 de oprichting van bovengenoemde
commissies van bijstand. De onder artsen en ziekenhuisbesturen nag
sterk verbreide negatieve houding t. a. v. zwangerschapsonderbreking kan
op deze wijze ondervangen worden. Een positieve instelling terzake dient
inlussen bevorderd te worden omda t:
a. bet weigeren .... enz.
b. pas dan het kwaad ... enz. (tekst als onder 02 t/m "bestreden")
indiener: afd. Wassenaar

AMENDEMENT 7
!4.44. 04

le regel: schrappen "normale".

Toelichting:
De bijvoeging "normale" is overbodig en kan tot verwarring leiden met de
le regel van 14. 44. 02, waar staat:· Zwangerschapsonderbreking is~
normaal middel etc.

V-h Democratisering bedrijfsleven
AMENDEMENT 1

indieners: Wallis de Vries en 4 anderen

(Motie van afkeuring)
"Het congres keurt de voorstellen tot programmawijzigingen van hoofdstuk
V·h "Democratisering bedrijfsleven" af, aangezien daarin het begrip "democratie" wordt geihterpreteerd op een wijze, die in strijd moet worden
geacht met de opvatting van het merendeel der !eden van D'66. Het ver-

AMENDEMENT 3

indiener: Vijverberg, Brussel

9. 8 Preambule
Laatste zin eerste alinea, alsmede tweede eQ derde alinea te vervangen
door het volgende

Men vergist zich evenzeer als men aan de eigendom elke zeggenschap en
beschikkingsrecht zou ontzeggen. In het stelsel van private ondernemingsgewijze produktie betekent dit een verantwoordingsplicht van de ondernemingsleiding, zowel jegens de werknemers als jegens de aandeelhouders.
Vanuit democratisch oogpunt is het gewenst dat de Directie als ook de
Raad van Commissarissen hun bevoegdheden en mandaat zullen ontlent>n
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en aan de Personeelsraad
raad, aan welke organen zij dan ook verantwoording schuldig zijn.
Bovenstaande beginselen zouden als volgt kunnen worden uitgewerkt.
De commissarissen dienen voor de helft benoemd te worden door de
Vergadering van Aandeelhouders en voor de helft door de Personeelsraad. De Vergadering van Aandeelhoudersen de Personeelsraad moeten
elk het veto-recht hebben t. a. v. de door de ander ter benoeming of antslag voorgedragen commissarissen, tenzij de voordracht be rust op een
unaniem besluit.
De directie wordt benoemd en ontslagen door <!e commissarissen met
meerderheid van stemmen. Zowel de Aandeelhoudersvergadering als de
Personeelsraad hebben daarnaast elk afzonderlijk het recht om bij
unaniem besluit de Directie te ontslaan.
AMENDEMENT 4
9. 8.

indieners: v. d. Does de Willebois en 4 anderen

Preambule

Na le alinea volgt direct 4e alinea. Vervolgens (i. p. v. 2e en 3e alinea):
"Vanuit de oogpunten democratie en internationale gerichtheid dienen de
posities van de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van
commissarissen, de directie/raad van bestuur en de personeelsraad opnieuw te worden doordacht en de bevoegdheden van elk opnieuw te worden
vastgesteld. De personeelsraad dient uiteindelijk het hoogste gezag in de
onderneming te vertegenwoordigen. Van de aandeelhouders dienen alleen
zfj rechtmatig invloed op de besturing van de onderneming te kunnen uitoefenen. die zich met een aanmerkelijk finanoieel belang en gedurende
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langere tijd contractueel aan de onderneming verbinden. Op deze wijzc
kan tevens een effectieve waarborg worden geschapen tegen zgn. overvallen.
Een en ander zou kunnen inhouden. dat de raad van commissarissen in de
toekomst adviserende bevoegdheden heeft. de algemene vergadering van
aandeelhouders zich ontwikkelt tot een publiek forum van informatie en
discussie. terwijl de aandeelhouders in het algemeen steeds het recht van
enquete ter beschikking staat.
De huidige verdeling van de bevoegdheden doorkruist de verantwoordingsplicht van de machthebbenden tegenover hen die aan deze macht zijn onderworpen. Het systeem van oligarchische clausules maakt de machtsverhoudingen in de top van ondernemingen geheel en al ondoorzichtig en dient
te worden afgeschaft."
Toelichting:
Hoewel ondergetekenden zich met de strekking van het genoemde programmapunt geheel kunnen verenigen. achten zij de voorgestelde formulering
bij nader inzien tach weinig gelukkig. IJe formulering van de betreffende
alinea's maakt het de critici van D'66 nl. te makkelijk om te stellen, dat
D'66 aile problemen voor de vuist weg meent te kunnen oplossen door er
lukraak het democratische schema op toe te passen, zonder zich daarbij
om analyse en practische consequenties te bekommeren. Ondergetekenden
stellen daarom een andere volgorde in de gedachtengang voor, zodat de
noodzaak tot opnieuw doordenken van de bevoegdheden-verdeling aan de
hand van enkele essentiiile criteria voorop wordt gesteld.
Vervolgens stellen ondergetekenden een wijziging van de formuleringen
zelf voor, waardoor de gedachtengang scherper naar voren komt. de indruk als zou D' 66 financierings- en kapitaalmarktaspecten geheel verwaarlozen wordt voorkomen, en oligarchische clausules expliciet worden veroordeeld.
AMENDEMENT 5

indiener: Jongedijk, Nijpels.
ondertekend: Seer. afd. Wassenaar.

9. 8. Preambule
2e alinea, regel 3: Invoegen na aandeelhouders: "uiteindelijk"
na 2e alinea invoegen:
"Voor een dergelijke ontwikkeling moeten de mogelijkheden in breder verband worden gezien. Een van de belangrijkste voorwaarden hiertoe is een
permanent goed funtionerende kapitaalsvoorziening voor het bedrijfsleven."
na 4e alinea invoegen:
"Voor kleine bedrijven zijn aparte regelingen nodig, waarbij zowel voor
de ondernemer - kapitaalverschaffer als voor het personeel een evenwichtige bevoegdheidsverdeling ontstaat."

AMENDEMENT 6

indieners: Hijmans en 4 anderen.

maar! 1970

2e zinsnodo tekst Den Haag:
••••• ,
alsmede het aangaan van overeenkomstcn met de ondornomingsleiding inzako de voor het personee1 hieraan verbonden gevolgen ...... "

11

vervangen door:
••••• ,
alsmede het aangaan van overeenkomsten met de ondernemingsleiding inzake aan bcsluitcn dienaangaande voor het pcrsoneel verbonden
gevolgen~ ..... "
Uitgegaan moet worden van het beginsel dat de ondernemingsleiding terzakc van ingrijpende maatregelen. vooraf met de pcrsoncclsraad overleg
pleegt: niettemin moet de mogelijkheid worden opengehouden dat zwaarwichtige belangcn van de ondcrncming zich hiertegen kunncn verzetten.
Wel volgt uit de eerstgenoemde bevoe~dheid dat de ondernemingsleiding
de personeclsraad van een genomen besluit en de beweegrodenen daartoe
achteraf in kennis moet stellon. alsook de moticven zal moeten noemen
waarom
kennisgeving en ovt•r]<_•g vcoraf is uitgebleven.
11

De vierde gcnoemde bevoegdheid is overcenkomstig de tekst A. L. V. Den
Haag.
AMENDEMENT 8

indiener: Brand+ Progr. Commissie.

9. 82. Commissarissen.
Een wettelijke rcgeling ten aanzien van de commissarissen dient o. m. het
volgende in te houden:
a. een effectievo verantwoordingsplicht van corr1missarissen~ ZO\\'el collectief als individueel, tegenover aandeelhouders en werknemers: dit
geldt temeer wanneer aile ingrijpende bcsluiten het ondernemingsbcleid betreffende. slechts met toestcmming van de raad van commissarissen genomen kunnen worden en de raad tevens de bevoegdheid
krijgt, de bestuurders van de onderneming te benoemen en te ontslaan:

b. gelijke invloed van werknemers en aandeelhouders op de benoeming en
het ontslag van commissarissen;
c. een gelijke taakstelling voor alle cornn1issarissen die gelegen dient te
zijr.. in het geheel van de belangen van de onderneming: elke commissarisbenoeming dient een gezamclijke aangelegenheid te zijn van aandeelhouders en werknemcn; via hun organon; een afzonderlijke representatie van het aandeelhoudersbelang en het werknemersbelang dient te
worden afgewezen:
d. personen in dienst Yan de ondernemi 1g of van een hiermede \·erbonden
onderneming mogen niet tot commis:.;aris worden benoemd~ even:nin
bestuurders van wcrknemersorganisaties betrokken bij de vaststelling
van arbeidsvoorwaarden van personen in dienot Yan de onderneminp;:
e. comrnissarissen mogen geen aandelen in de betreffende onderneming
bezitten noch op een andere wijze financiele bindingen met de betreffende onderneming mogen hebben.

9. 8. Preambule

Toelichting:

1. Het voorgestelde art. 9. 8. dient te worden beschouwd als de preambule
van hoofdstuk V-h. De nummering (9. 8.) vervalt derhalve.
2. A an het slot van de tekst van 9. 8. op te nemen:

De partij wijst iedere regeling inzake de raad van commissarissen af die
een versterking van de positie van de raad in het ondernemingsbeleid. ten
koste van de bestuurders van de onderneming, beoogt,
zonder
dat in een effectieve verantwoordingsplicht van de raad tegenover aandeelhouders en.werknemers is voorzien. Om die reden zou de totstandkoming
van een wettelijke regeling overeenkomstig het SER-advies 11 Commissarissen" van 19 September 1969 voor de democratisering van de onderneming een ernstige stap terug betekenen.

Een aparte regeling is nodig voor sterk kapitaalintensieve onderneming
(relatief weinig personeel). De desbetreffende verhouding dient nader
te worden bepaald,
AMENDEMENT 7

indiener: Brand+ progr. commissie.

9.81. Personeelsraad.
a. b. c.

ongewijzigd.

d. Ter vervulling van haar taak behoren aan de personeelsraad de volgende bevoegdheden te worden toegekend:
-

de bevoegdheid om van de ondernemingsleiding een opening van zaken
te verlangen, welke benodigd is om tot een verantwoord oordeel te komen over het ondernemingsbeleid;

-

de bevoegdheid aan de ondernemingsleiding voorstellen te doen betreffende de richtlijnen van het ondernemingsbeleid;

-

de bevoegdheid om zich tegenover de ondernemingsleiding uit te spreken betreffende een door de ondernemingsleiding voorgenomen verplaatsing, uitbreiding, inkrimping of sluiting van bet bedrijf, een wijziging van de prodruktiemethoden en een duurzame samenwerking met
een ander bedrijf of andere bedrijven, alsmede het aangaan van overeenkomsten met de ondernemingsleiding inzake haar besluiten dienaangaande voor het personeel verbonden gevolgen, inzover hierin niet door
een andere instantie wordt voorzien;

-

de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten met de ondernemingsleiding inzake sociale regelingen, voorzover deze niet in de wet,
incollectieve arbeidsovereenkomsten e. d. zijn geregeld;

Laatste 2 alinea's (m. b. t. enqueterecht en geschillen over interpretatie
van de wet) ongewijzigd.
e. en f. ongewijzigd.

Een regeling als in dit advies beoogd, waarbij het bestuur •·an de onderneming in een afhankelijke positie wordt geplaatst ten opzichte van een orgaan dat in de dagelijke gang van zaken van bet ondernemingsgebeuren
niet is betrokken. houdt bovendien het risico in dat de eenheid van Ieiding, vereist voC:r een slagvaardig ondernemingsbeleid, wordt verzwakt.
Op grand van het voorgaande acht de partij het gewenst dat de noodzaak
van een raad van commissarissen~ andcrs dan als een college van advies, aan de orde wordt gesteld als een vraagstuk dat een nadere bestudering behoeft.

V-i Milieubeheersing
AMENDEMENT 1

indiener: J. v. d. Hazel + 4 anderen

Betreft 14. 53 tekst veranderen in:
De educatie ten aanzien van het behoud en herstel van het lecfmilieu dient
met de meeste spoed te worden aangepakt. Kennis van de oorzaken en de
ernstige gevolgen van miiieuverontreiniging zijn daarbij onontbeerlijk.
Het onderwijs-van de basisschool af-moet hierbij ingeschakeld worden.
Daartoe is onverwijlde opneming van milieuhygiene en milieubeheersing
als verplicht en geihtegreerd vak in hct leerprogramma van pedagogische
academies en van basis-, voortgezet- en hager beroepsonderwijs noodzakelijk.
Toelichting:
Laatste volzin dient te verva!len.

Toelichting op amendement:
De twee eerstgenoemde bevoegdheden zijn overeenkomstig de voorstellen
programmawijzigingen.
De tekst van de derde genoemde bevoegdheid komt overeen met die als
vastgesteld op het A. L. V. Den Haag (Partij-programma), behoudens bet
volgende:

Motivering voor tekst amendement:
Opvoeding t. a. v. oorzaken en gevolgcn van iets is taalkundig onjuist gesteld en een pedagogische onmogelijkheid, daar bet kennis van fei ten etc.
en niet een handeling veronderstelt.
De opsomming van schooltypen/onderwljssoorten is verwarrend, doordat
de oude namen (van voor de Mammoetwet) gebruikt worden en niet duide-
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lijk is of "middelbaar" slaat op middelbaar technisch onderv.ijs en/of

111ictde!baar onderwijs in het
~ezet

algemeen~in

de huidige terminologie "voort-

onder\\ijs''.

)Joti,·ering toelichting-amendering:
Laatstc volzin bcvat onjuistheden en onvolledigheden.
L Men zou moeten spreken \'an "leerkrachtenopleidingen" (niet alleen
kweekscholen leveren leerkrachten) en van beroepsopvoeders (ouders
zijn natuurlijke op,·oeders die zich ook behoren bezig te houden met
milieu-educatie).
2. Door de onvolledige opsomming wordt de laatste volzin uit de tekst en
de voorlaatste volzin uit de toelichting; die spreekt van "de scholen" in
het algemeen beperkt.
3. Technische scholen als leveranciers van notoire milieuvervuilers te
kwalificeren zou (mogelijk terecht) als een discriminerende generalisatie opgevat kunnen worden. Deze zinsnede is dan ook in strijd met de
D'66-gedachte, die zich verzet tegen elke \'arm van discrimina tie.
AMENDEMENT 2
Betreft 14. 53, regel 3:

indiener: Schuver, afd. Wassenaar

Toelichting:
Het tweede gedee1te van dit amendement is in minder preciese vorm opgenomen in de toelichting bij het huidige programmapunt 14.51 (gezondheidsbescherming) en kan beter als volwaardig programmapunt worden loegevoegd.
AMENDEMENT 8

indiener: Meerburg + 4 anderen

betreft14. 71
Wijziging 2e alinea in toelichting:
2. bindende regels voor de toelaatbaarheid van het lozen van afvalstoffen
en koel water.
Toelichting:
Met de voortschrijdende bouw van grate electriciteitscentrales, ook aan
de Rijn in Duitsland, is het gevaar niet denkbeeldig dat de temperatuur
van de Rijn te hoog zal oplopen; het water zou zo warm Nederland kunnen
binnenkomen, dat wij het niet meer kunnen gebruiken.
(Zie oak het amendement van Wisse over het koelwaterprobleem)

ondertekend: afd. Wassenaar

Na "Verplichtstelling van de leerstof is hiervoor noodzakelijk" toevoe en:
"in het raam van de vakken biologie. aardrijkskunde, na tuurkunde en of
scheikunde ''.
Al>!ENDEMENT 3
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indiener: Copius Peereboom + anderen

betreft 14.57

AMENDEMENT 9

indiener: Copius Peereboom + anderen

betreft 14. 73
. ..... door of namens het Centraal Instituut voor Gezondheidsbescherming.
AMENDEMENT 10

indiener: Copius Peereboom + anderen

betreft 14. 74

Aanvulling en wijziging.
Centrale, regionale en waar nodig plaa tselijke meld - klachtenkamers met
een daaraan verbonden bevoegde functionaris (b. v. officier van justitie
speciaal belast met leefbaarheidsproblematiek).
In ambtelijke deskundigen en specialisten vrijelijk van hun wetenschappelijke inzichten te mogen getuigen. In het geval van ambtelijke deskundigen oak a! zou hun mening in strijd zijn met de offici!He beleidslijn
ran hun superieuren of van de betreffende (of van andere) ministers. Alle
etc.

Toevoegen:
Alternatief A. In de toekomst dienen zowel het kwalitatief als het kwantitauef beheer onder Mn coordinerend beheerslichaam te ressorteren.
Alternatief B. Als A. Hiervoor wordt voorgesteld een apart staatssecretariaat voor Milieubeheersing.
AMENDEMENT 11

indiener: Copius Peereboom + anderen

betreft 14. 76
AMENDEMENT 4

indiener: Terlouw + 4 anderen

betreft 14. 6
Beginnen met:
0'66 zal bevorderen dat bij ieder voorstel betreffende landbouw, industriele
aktiviteiten, energievoorziening, bebouwing, e. d. vooraf wordt bestudeerd
•at de invloed ervan op biosfeer zal zijn. Als op grand van de huidige kennis een redelijk vermoeden bestaat dat deze invloed ongunstig is, is dat
een doorslaggevende reden om het voorstel af te wijzen.
Toelichting:
Landbouwbestrijdingsmiddelen, afval (in aile aggregatie-toestanden) van
industrie en vervoer, koelwater en energiec<Ontrales, om maar enkele
dingen te noemen, hebben tot nu toe een vee! te ongecontroleerde invloed
uitgeoefend op onze biosfeer. Vee! diersoorten zijn a! door de mens uitgeroeid. Vogels en vissen worden in hun bestaan bedreigd. Wetenschap en
techniek geven in toenemende rna te antwoord op de vraag welke oorzaken
•~Ike gevolgen hebben voor de biosfeer. De resultaten- zelfs a! zijn die
niet meer dan redelijke vermoedens - dienen verv.erkt te worden in het
overheidsbeleid, om daardoor de flora. de fauna, en vooral onszelf voor
ondergang te behoeden.
.
AMENDEMENT 5

indiener: J. v. d. Hazel + anderen

betreft 14. 6
toevoegen:
14.65 Door gemeentelijke overheden dienen bij vestiging van nieuwe en
uitlJreiding van bestaande industrieen strenge normen in acht te worden
genomen ter voorkoming van milieuverontreiniging. Ten aanzien van bodem-, Iucht- en waterverontreiniging dient jaarlijks in de gemeenteraden
aangetoond te worden, dat het maximaal mogelijke resultaat is bereikt.
Hierbij dienen de gemeentebesturen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, in de te treffen maa tregelen rekening te houden met de consequenties ten aanzien van de werkgelegenheid.
AMENDEMENT 6

indiener: J. v. d. Hazel + anderen

betreft 14. 6
Toevoegen:
14,66 Stichting van regionale verbrandingsinstallaties voor vernietiging
van straat- en huisvuil en industrieel afval dient door de gemeenten bevorderd te worden. Deze installaties moeten zijn toegerust met deugdelijke voorzieningen om luchtverontreiniging te voorkomen.
AMENDEMENT 7

indiener: Berman + 4 anderen

betreft 14. 6
Toevoegen:
14.67 "Het vergunningenbeleid t. a. v. benzinepomphouders dient te worden omgebogen, zodat op den duur aileen nog de zgn. "schone" benzine
kan worden verkocht. Daarnaast dienen er wettelijke maatregelen te komen waarbij verplicht wordt gesteld dat automohielen slechts mogen worden geimporteerd resp. gefabriceerd, als deze voorzien zijn van inrichtingen die de luchtverontreinigen tot het technisch mogelijke minimum beperken11.

Aanvulling:
Van biologisch niet -afbreekbare was- en verwante middelen.
AMENDEMENT 12

indiener: Copius Peereboom + anderen

betreft 14. 78
Aanvulling:
na uitgebreid onderzoek door onafhankelijke deskundigen op overtuigende
wijze is aangetoond dat het aqua tisch !even aldaar niet ingrijpend wordt
aangetast.
AMENDEMENT 13

indiener: van der Veen + 4 anderen

betreft 14. 7
Toevoegen:
14.79
Tot fluoridering van het drinkwater dient niet te worden overgegaan, daar
de invloed van grate hoeveelheden fluor op het leefmilieu niet bekend is.
Toelichting:
Wij brengen door fluoridering van het drinkwa ter grate hoeveelheden fluor
in het oppervlaktewater, het grondwater en de bodem. Niemand kan voorspellen welke gevolgen dit zal hebben voor het leefmilieu. Temeer daar
slechts een zeer gering dee! van dit gefluorideerde drinkwa ter voor het
eigenlijke doel gebruikt wordt, verdient het gebruik van fluortabletjes de
voorkeur. Deze moe ten dan oak in principe door het ziekenfonds verstrekt
worden.
AMENDEMENT 14

indiener: Wisse + anderen

betreft 14. 7
Toevoegen:
14. 80 Teneinde een voortgaande thermische pollutie te voorkomen dient de
overheid te stimuleren da t:
a. Nieuw te bouwen centrales zo geplaatst worden dat koelwater kan worden gebruikt voor industri!ile doeleinden en stads- en wegverwarming
Het tot nu toe gevoerde beleid om per regia een grate centrale te
bouwen, dient hiertoe wellicht omgebogen te worden.
b. onderzoek wordt gedaan naar andere vormen van energieopwekking
waarbij geen koelwaterproblemen ontstaan, zoals getijdencentrales
e. d.
Toelichting:
In de diskussienota 'Watervervuiling in Nederland' wordt de lazing van
warm water te simplistisch voorgesteld. Enkele opmerkingen hie rover:
1. Bij de lazing van warm water ontstaat vaak een overvloedige flora/fauna, die daarna bij afkoeling afsterft. Er ontstaat rotting.
2. Warm water in rivieren, kanalen en meren heeft bij sommige weersomstandigheden mist tot gevolg. Dit kan scheepvaart, wegverkeer en
luchtvaart (plassen bij vliegvelden, verwarming waddenzee) hinderen.
De meteorologische konsekwenties moeten nog geevalueerd worden.
3. In de nota wordt gesproken over 'autonome koelcircuits'. Wat verstaat
men hieronder ?
a. natte koeltorens? Dit zijn grate, lelijke dingen die vee! stratus,
mist en ijzel kunnen veroorzaken. De meteo hiervan wordt bestudeerd.
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b. droge koeltorens? duur en erg groot en lelijk
c. koelmeren? Dit kan niet autonoom. De electriciteitsproduktie neemt
zo snel toe (1 00. 000 MW in 2000) da t vrijwel al hct water in Nederland hiervoor nodig zou zijn <! a 1 ha per MW).
AMENDEMENT 15 (nagekomen)

indiener: v. Montfoort c. s.

Voor 14. 53 in te voegen i. p. v. voorstel werkgroep:
"Bij het onderwijs, de vorming en de voorlichting, gericht op ontwikkeling
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de burgers, dient bijzondere aandacht te worden be steed aan het behoud en het herstel van het
leefmilieu ''.
AMENDEMENT 16 (nagekomen)

indiener: v. Montfoort c. s.

Eerste zin van/aan paragraaf 14. 57 vooraf in te voegen/dient te vervallen.
Toelichting:
zie hoofdstuk ruimtelijke ordening.
AMENDEMENT 17

indiener: v. Montfoort c. s.

Artikel 14. 74 dient te vervallen.

Hoofdstuk VI

BEHANDELING BELEIDSPLAN
De gang van zaken tot nu toe
Dadelijk na het congres van 13 december 1969 heeft het hoofdbestuur zich
intensief be zig gehouden met de voorbereiding van de uitvoering van motie 9, de motie waarin het hoofdbestuur werd opgedragen er voor te zorgen dat nog in 1970- via een democratische procedure - een concreet
beleidsplan - tot stand komt, waarin - in onder ling op elkaar afgestemde
voorstellen - de doeleinden en prioriteiten worden gepresenteerd, waarop D'66 haar beleid zal richten.
Er werd a! dadelijk een voorlopige procedure vastgesteld, die is afgedrukt in de D'emocraat, die begin januari 1970 verscheen. Onze eerste
taak was nauwkeuriger aan te geven wat onder een beleidsplan moet worden ve rs taan.
Het hoofdbestuur heeft hierover overleg gepleegd in een speciaal op zondag 18 januari 1970 daarover gehouden vergadering. Het bleek niet gemakkelijk een hiervoor bevredigende definitie te vinden. In die vergadering werden tevens namen genoemd voor de samenstelling van de centrale werkgroep. Het dagelijks bestuur werd gemachtigd om uit deze namen
een keus te doen. Overwogen werd dat ook enkele !eden van de fractie
Tweede Kamer in deze werkgroep moesten worden opgenomen, om de in
de fractie nu aanwezige deskundigheid en georienteerdheid zoveel mogelijk te benutten. Na een op dinsdagavond d. a. v. gehouden vergadering
van het DB werden in de loop van de daarop volgende week tot !eden van
de centrale werkgroep benoemd de !eden Drayer, Linnebank, Nuis,
Schondorff, Veenhof van de Ven, \Valthuys, van Mierlo, de Goede, Nypels
en van Beekhuizen.
Op 31 januari kwam de centrale werkgroep voor het eerst bij elkaar in
Utrecht.
Inmiddels was al op 26 januari een brief uitgegaan naar de voorzitters
van werkgroepen. In deze brief werden de werkgroepen gevraagd om op
korte termijn een schets te geven van het beleid dat elke afzonderlijke
werkgroep voorstaat op langere termijn, daarbij rekening houdend met
de kijk van die werkgrocp op andere beleidsonderdelen. Ook werd de
werkgroepen gevraagd zo vee! mogelijk de financiele consequenties van
een en ander aan te geven. In een brief aan alle !eden van D'66 werd gevraagd aan de !eden persoonlijk om aan het beleidsplan mee te werken.
De centrale werkgroep kwam in zijn eerste vergadering (31-1-'70) tot
de conclusie dat over de aard van een beleidsplan vee! valt te zeggen,
maar dat men tach pas al doende preciezer zou krmnm zien, wat er wei
en niet in een beleidsplan thuis hoort.
Ook werd geinventariseerd water aan "grondstof'' voorhanden was:
ons omvangrijk programma, de ook vaak uitvoerige rapporten van diverse werkgroepen en de voorstellen en rapporten die nog bij de werkgroepen in bewerking waren. Dit basismateriaal werd door aile !eden doorgewerkt en vervolgens verdeeld onder de !eden van de centrale werkgroep.
De werkgroepvoorzitters werd telefonisch gevraagd hun werkgroepen
bijeen te roepen, zo tijdig, dat zij hun beleidspunten en hun commentaar
zouden kunnen g.even aan de hand van een door de centrale werkgroep van
21 februari op te stellen voorlopig stuk met kernproblemen en met gerichte vragen.
De werkgroepen hebben merendeels prompt gereageerd, al kon het gezien de tijdnood, veelal niet meer dan een eerste, onvolledige reactie
zijn.
Inmiddels was ook bet manifest van Servan-Scbreiber in Frankrijk gepubliceerd en later ook nog - door een van de !eden van de centrale werkgroep. AI deze stukken werden door het fractiesecretariaat rondgestuurd
aan de !eden van de centrale werkgroep. Het hoofdbestuur wil hier graag
vermelden dat de fractie inmiddels in de heer M. Engwirda een medewerker heeft aangetrokken die zich voor een groot dee! van zijn tijd met
bet secretariaat aan de centrale werkgroep heeft willen belasten.
Met deze berg van stukken, geproduceerd door de partij in haar programma en voorstellen, door de werkgroepen en door de centrale werkgroep,
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(al dan niet speciaal met het oog op bet tot stand brengcn van een beleidsplan) heeft de centrale werkgroep zich van vrijdagavoncl 1:l maart tot
zondag 15 maart bezig g;ehouden.
De volgende resultaten zijn te vermelden:
1. De concretisering van een denkbeelcl over de aard van het beleidsplan
de voorwaarden waaraan het moet voldoen, en een denkbeeld over de manier die gebruikt kan worden om het te realiseren.
2. De uitwerking op bepaalde deelgebieden: clit "work in progress" is
nog fragmentarisch en dus niet op andere onderdelen afgestemd. Op dit
moment heeft het nog te vee! programma, te weinig plan-karakter om een
indruk te kunnen geven van het bedoelde eindresultaat.
Conclusie: het is beter nu aile aandacbt te richten op het afgeronde basisgedeelte, dat ricbtinggevend zal zijn voor het komende werk en dat
juist daarom zeer gebaat zal zijn bij critiscbe aandacbt van bet congres.
Men kan er over twisten of hier 11 Uitgangspunten' 1 worden geboden.
Wij beschouwen bet hieronderstaande als een antwerp voor een vertrekpunt, niet meer, maar ook belangrijk genoeg om er met het congres
over van gedachten te wisselen.

Nog iets over de procedure
!let ligt in de bedoeling om via de fasen 3, 4 en 5 als gepubliceerd in
boofdstuk VI van de congresdemocraat het beleidsplan door de werkgroepen en de centrale werkgroep - gehoord het congres van april - verder
doen uit te bouwen, ook wat de rekenkundig;e kant van de zaak betreft.
Het zal zeker zo zijn dat de centrale wcrkgroep nog een of meer malen
vergadert met de voorzitters van de werkgroepen over het door de landelijke werkgroepen thans en ook in een later stadium nog verder aangedragen materiaal.
Het hoofdbestuur beveelt het congres wei aan de procedure niet te strak
te maken. De ervaring wijst uit dat allerlei onvoorziene omstandigheden
vertragingen veroorzaken.
Ook versnellingen zijn gelukkig mogelijk gebleken.

Een aanzet
Wat geboden wordt is bet steigerwerk, een plan voor een plan.
Inhoudelijk legt de werkgroep nog niets voor aan het congres.
In de eerste plaats omdat de aanpak die wordt voorgesteld de instemming
van het congres moet hebben voordat de werkgroep ermee verder kan.
In de tweede plaats omdat weliswaar goode vorderingen zijn gemaakt op
een aantal rubrieken van het beleidsplan, maar het evenwicht met andere, nog niet bestudeerde rubrieken ontbreekt nog. En ten slotte, laat het
gezegd wezen, omdat pas gaandeweg begon duidelijk te worden welk een
zee van verschil er ligt tussen een partijprogramma en een beleidsplan,
waarover hieronder meer.

Wat is een politiek beleidsplan
Een politiek beleidsplan is een samenhang;end antwerp voor een regeringsbeleid, waarin politieke doelstellingcn met elkaar in verband zijn
gebracht, zijn gerangschikt naar prioriteit, zijn getoetst op de financiele realiseerbaarheid.
Het beleidsplan zet de koers uit voor een langere periode en geeft voor
de eerstkomende 4 a 5 jaar concreet aan welke daden van een regering
zouden worden verwacht, onvoorziene ontwikkelingen voorbehouden. Het
beleidsplan wil wensen en mogelijkheden zinvol op elkaar afstemmen,
uitgaande van de hoofdlijnen die in de programmapunten van D' 66 zichtbaar zijn. Het wil aangeven welke lasten een regering daarmee op zich
neemt en waar de middelen daarvoor vandaan komen.
Een dergelijk beleidsplan bestaat in Nederland nog niet.
De manier om er een te maken evenmin.
Op het eerste gezicbt zou men vermoedcn dat politieke programma's
en zeker het onze, voldoende houvast geven voor de conceptie van een
beleidsplan.
Dit blijkt niet het geval. Enig houvast geven zij, dat we!, maar in programma's is evenwicht als structure rend element, niet bij voorbaat gesteld, en dat geldt wel voor een beleidsplan. Indien een programmapunt
"een hoogste prioriteit" toekent wordt daaronder nooit een grate voorrang in een totaal regeringsbeleid verstaan, altijd een relatieve .. oarrang in dat programma onderdeel. Een hoogste prioriteit in een beleidsplan bestaat eigenlijk niet: daar bangt allcs met alles samen en prioriteiten komen tot uitdrukking in de Jigging; van een evenwicht of in een
verhouding van een acres in een sector tot die in een andere.
Een ontwerp-regeringsbegroting is op zicbzelf ook geen beleidsplan. Zo'n
begroting zou een waardevol sluitstuk van het plan kunnen vormen, niet
zozeer wat de begrotingsposten zelf betreft maar wel wat hun onderlinge
stijgings- of dalingstendens aangaat in de komende 4 a 5 jaar.
Hoe een troonrede er eigenlijk zou moeten uitzien is evenmin een uitgangspunt, hoogstens een gegeven voor de toelichting op het plan.
En om de lijst van wat een beleidsplan allemaal niet is te besluiten: het
is zeker niet identiek met een minimumprogramma voor een regeringsperiode, maar natuurlijk >:noet een minimumprogramma wiH uit een beleidsplan kunnen worden afgeleid.

De vereisten
Nodig is in de eerste plaats een visie op ontwikkelingen in eigen land en
de wereld. Een visie waarin de hoofdlijnen van hetgeen ons als D'66 aangaat worden zichtbaar gemaakt. Er zijn hoofdlijnen die wij zullen steunen en hoofdlijnen die wij zullen bestrijdcn. Om dat te kunnen moeten zij.
zichtbaar zijn en toetsbaar aan wat wij willen. Het ontwikkelen van een
visie daarop is zowel een zaak van pragmatische politiek als van wijsgerige reflexie. Daarbij blijkt bij herhaling dat D'66 wi!l werkt in een idee,
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maar niet in cen ideologie. De vier hoofdlijnen waarlang·H hd IH•l<•idsplan
w.ordt aangczct (waarover hierna me8r) hebben dt• opt•niH'id \':111 ideei5n.
met de geslotenheid van een ideologie. Nodi!-{ is in dt• twl'edc plaah; L'cn
stcl \'Oorwaarden waaraan het plan moet voldoen.

-!'lannon hebbcn de neiginJ.( cen loekomsl dichl lc limmeren:
dat zijn slcchle plannen. Hel beleidsplan moel J.(ericht zijn op het continu open en hewerkbaar houden van de toekomst en de rujmte voor
toekomsiige beslissingen.
- Het plan moel met name gericht zijn op vergroting van de beslissingsruimte van burgers en lagere bestuursorganen:
wat niet persC centraal bes1ist moet worden dient gebracht te worden
hij degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de beslissingen.
-Bet plan moet doorkruisbaar zijn. Het dient daartoe de toekomstige
keuzemomenten zichtbaar te maken en \~aar mogelijk alternatieven te
bieden. Als men later een detail of een uitJ.(angspunt opnicuw aan de
orde wil stellen moet dan kunnen. Het plan zij een werktuig, geen juk.
- Een heleidsplan is mede daarom een geheel van voortdurende plan-procedures: het kon best eens zijn dat het op gang brengen daarvan het
belan~-rijkste dee! van het werk wordt.
- Ondanks deze middelpuntvliedende voorwaarden blijft de eis stP.an, dat
het plan helder en duidelijk is in zijn bedoeling, zoveel mogelijk voor
een uitleg vatbaar. een met getallen gestaafd on twerp voor een landsbeleid volgens D'66.
- Tens lotte: het plan moet zo leesbaar e•l begrijpelijk zijn dat het een
functie gaat krijgen in de politieke bewustwording van het volk.

De methode
Er zijn, het werd al genoemd, een aantal hoofdlijnen bloat te leggen die
len stelligste tot de ideeen van D'66 behoren. Deze lijnen, meer nog dan
de vele andercn die kunnen worden aangewezen staan als een schering op
de inslag van onze programmapunten. Zij worden gebruikt als de bindende. structurerende elementen, die een beleidsplan maken tot wat het
moet zijn: een samenhangend ontwerp, een weefsel. dat alle zaken met
elkaar in verband brengt.
Het noemen van deze "scheringslijnen" is nodig. maar niet voldoende.
Zij zullen later precies moeten zijn gedefinieerd en zodanig toegelicht
dater ~reen misverstanden over mogelijk zijn.
De vijf hoofdlijnen zijn:
De open maatschappij.
- de leefbaarheid.
- de rechtvaardige verdeling van de welvaart in Nederland en in de
\\'ereld.
- de ontplooiing van de menselijke vindingsrijkheid: de cultuur. wetenschap. techniek.
- vrede en veiligheid.

Balans per 1 januari 1969
I 8784.or;
- 1:;24:;.2H
Machines en Inventaris
12:;o.-Voorraad drukwcrk
17:Jo. -\ht'aarborgsom pand
222K.:;o
N. T.O. div·erscn
2000.-N. T. 0. subsidie T.V.
Voorui lbctaalde afdrachten
l:l2G. :Hi
aan afdelingen
4H:l:l. :;o
Exploi ta tie sal do
Kas. Bank. Giro

Algemcen:
Hierbij hebben wij het genoegen U hct financieel overzicht over het boekjaar 1969 aan te bieden.
Het voordelig sal do is verge leken met 196R teruggelopen met f 1. R49, 07.
ter.ijl de contributies zijn gestcgen met f 19.060, 47.
Een en ander is veroorzaakt door de gestegen loonkosten met f 13.337. 70.
door de informa tie Democraa t ad J 12. 3 03 . 80.
Bij het houden van congressen werd er vanuit gegaan. dat deze in beginsel
zichzelf moesten betalen. Over hct algemcen is dit bevredigend verlopen.
al moet betreurd worden. dat hierdoor d<• kostcn v·an de deelncmcrs Hij
hoog Mren. Van het voordelig sal do is J 770. 99 naar de vcrkiczingsreservc gebracht. terv.ijl v·an het restanl ad .f 11. :;:;1. H:;. hct nadelig saldo ran Dcmocraat over de jarcn 196H en 1969. afgeboekt dient te worden.

:n <JO, -!):~H4,

fiO

174G,GO

H£;4G.KO

Baten en lasten over het boekjaar 1969
Afschr. machines en
inventaris
Loncn en soc. lasten
Huisvestingskosten
Vergaderkosten
Ka n loorbcnodigdheden
({ent.c en bankkosten
Onderhoud machines
Adresseerkosten
Assuranties
l{cprescnta tickoslen
Tclefoon
Porto en Postbus
Stencils. papier. inkt
Pap1er en enveloppen
Programma's
De Keuze van D'66
Kansgeverscheques
Vergaderkosten
Informa tie en congres
democraten
Documentatie
Rciskosten secretaris
Deklaraties
Persconfcrenties
AdYcrtenties
Hadio en Televisiekosten
Zaalhuur congressen
Diycrse congreskosten
Afdrachlen afdelingen
Naar algemene reserve
Naar \'erkiezingsfonds

.r

:l972. 04
- 4047fi.4G
- 1oo:;s ..)H
1000.20
134.40
36K.7K
496.2:;
179.90
3::>6.23
2324.~2

396::>. 97
7332,48
2117.44
6703.46
2630.-2300.-3:;24.61

J I OH4!iG. I 2
Conlributies
4~:i.-llijdrage aanhangers
2:i2 ..)()
Bijdrage dona teurs1946.).
7.)
Giften
:;ooo.-Subsidie T.V.
1402 ..)0
Huur Votometer
79.).-KansgeverschequesBijdrage congres
Den Haag
Bijdrage congres
5242. 2.)
Amsterdam
Verkopen rapporten
7i29.20
programma's etc. -

- 12303.80
418.29
G34.20
3;)37.78
234.47
1164.96
6623.65
2665.-1910.19
- 20875.20
- 12031,86
770.99

Verkiezingsfonds
Verkiezingskosten
Proef campagne
Naar verkiezingsreserve

J

717.65
8319.54
5500.--

Balans per 1 januari 1970Kas. Bank, Giro
f 21489. 93
Machines en inventaris
Waarborgsom pand
Voorraad drukwerk
N. T. 0. diYersen
Vooruitbetaa1de afdrachten een afdelingen

Hoofdstuk VII

VERSLAG PENNINGMEESTER

J44fi7. --

_[ :l7417. 70

.L:l7417.70

Voordat deze lijnen nader worden bezien kan worden opgemerkt dat nog
een zesde erhij zou horen nl.
- de continue en stahiele economische groei.
lnderdaad zou deze zesde als hoofdlijn kunnen worden aangemerkt, ware
het niet dat hij met alle andere in wisselwerking staat, en wei op pen
ll'ijze die telkens de vraag mogelijk maakt: welk offer is men bereid te
aam'aarden t. a. v. de economise he groei indien men aan de vijf anderen
duidelijke eisen stelt. In de structuur van het beleidsplan vervult daarom
deze zesde lijn niet een functie in het weefsel, maar is veel meer een
eerste. allereerste toets van het geheel. Bij elk snijpunt in het weefsel
kan men de vraag opnieuw stellen.
De continue en stabiele economische groei is daarom niet een lijn op
zichzelf maar een die telkens moet worden afgewogen tegen de als wezenlijke ervaren andere lijnen.

Krcditcurcn
.f
Leningen \'an ]edenAlhct. machines
1\fdrachtcn afd.
N. T. B. B. llcmo··
craat
Vooruitontvangen
contributies

- 12076. 84
17:i0. -2375.-2000.-902.80

f

Bijdrage Verk. 70
brief aan !eden
Bijdrage Ver. 70
proef campagne
reservering

f

11227.-2339.20
770.99

Krediteuren
f
Leningen van !edenAfbet. machines
Afdrachten afd.
Vooruitontvangen
contributies
Verkiezingsreserve
Alg. reserve

24486.18
2600.-466.80
1316.73

f

40394.37

40594.:)7

4314.-3300.-1710.86

Toelichting:
Declaraties-Giften : De deklaraties die in de vorm van een gift aan D'66
zijn geschonken in 1969 bedragen .f 53.481, 98. Gillen hoven de 2500,00 zijn:
N.N. f 2770,-, N.N. f 2750,--, N.N. f 3135,--, N.N. f 2790,-- N.N.
2630,--. N. N. 2832,03.
Deze zijn niet in de posten Deklaraties en Giften op de rekening van baten
en lasten opgenomen.
Algemene reserve

per 1-1-1969
f 4833.60 neg
voordelig saldo 1969 - 12031.83

J

7218.33

Nadelig saldo democraa t 19GH-19G9

:;:;o7 .49

per 1-1-1970

1710. ~6
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Toelichting op de begroting

Financieel overzicht Democraat 1969
Rekening Eaten en Lasten van 1 november 1968 t/m 1 januari 1970.

f

Abonnementen
Losse verkoop
Advertenties

f

Drukkerij
Porto
Adresseerkosten
Redactiekosten
Girokosten
Affiches
Diverse kosten

12.457,50
226,37
767,25

13.897,19
2.354,04
362,23
358,49
57,-200,50
44,05

Nadelig Saldo

Contributies
5300

Aantelleden per 1 januari 1970
!eden die hun lidmaatschap niet
:!: 300
zullen continueren
nieuwe !eden tot l juli 1970
±1000

700

± 6000
nieuwe !eden van 1 juli 1970 tot
31 december 1970
6000 !eden :l
500 !eden :l

3.822,38

f
f

+

500

f

22,50 contributie
11,25 contributie

133000. -5623.--

De contributie per lid is berekend naar de gemiddelde contributieonn·angst
over 1969.

Eindbalans per 1 januari 1970

Overige ba ten

f

Giro
Nadelig Saldo 1968
Nadelig Saldo 1969

421,44
1. 685,11
3.822,38

De overige baten zijn begroot naar de ontvangsten over de jaren 1968-'69.
Afdrachten

f

Krediteuren

5.928,93

i~~ij,,~g~~:j,
De activa en pas siva zijn overgenomen door de partij en de nadelige saldi
over 1968 en 1969 ad f zijn afgeboekt van de a!gemene reserve.

De Kascommissie heeft de boeken van Democraten '66 over het jaar 1969
gecontro!eerd en akkoord bevonden. Zij stelde met tevredenheid vast da t
de penningmeesters kan hebben gezien om voor het eerst in het bestaan
van de partij het verslagjaar met een batig saldo te eindigen.
Desondanks meent de Kascommissie het H. B. in overweging te moe ten
geven om in de toekomst, meer dan in het verleden, bij het opzetten van
bepaalde akties de financHHe konsekwenties te overwegen, gezien de zeer
geringe middelen die onze partij te dienste staan.
De Kascommissie stelt de A. L. V. voor de penningmeesters voor hun beleid over het jaar 1969 de charge te verlenen.

Voor 1970 zijn 8 democraten begroot _:

f

1900,-- per exemplaar.

Personeelskosten

Automatisering
Begroot op de offerte van juli 1969.
Aanschaf machines sekretariaat
Er is dringend behoefte aan een fotocopleerapparaat, een dicteerapparaat,
opbergruimte en kantoorinventaris. Hiervoor is f 3500,-- begroot. Eventuele andere noodzakelijke investeringen zullen moeten worden gefinancierd
uv H.utgere rermiJll.

Radio - t.v. kosten
Deze kosten zullen volledig gedekt moeten worden door de subsidie voor de
L v. -uitzendingen.

Begroting 1970
las ten

Overige lasten

baten

f
-

26075,-15000,-47000,-5000,-7349,-501,-1600,-2500,-6000,-2000,-475,-3000,-8000,-6500,-1000,-3000,-5500,-3500,-4500,-1500,-P.M.

-

contributies
f 140625,-giften
12000,-dona ties, nanhangers
1000,-verkoop rapporten, 8500,-programma's etc.
huur votometer
1000,-advertenties in Democraat
1000,-diver sen
625,-subsidie t.v.
P.M.
congresbijdrage
8000,--

Verkiezingsfonds
baten

las ten

f

30000, -10000,--

De overige lasten zijn begroot naar de uitgaven over de jaren 1968-1969
verhoogd met een ree!e kostenstijging van 5% voor 1970.
Verkiezingen
Voor de verkiezingen in 1970 is door het d. b. in 1969 reeds besloten een
bedrag van f 40.000,-- hiervoor te besteden. De reserveringen zijn echter
f 28250,--, zodat een tekort in dit jaar ontstaat van f 11750,--.
Algemeen
De posten liquide middelen, achterstalllge contributies 1969 en diverse
' vorderingen zullen de post crediteuren goeddeels dekken. Een en ander
houdt in dat bij het huidige ledenbestand nag geen gelden vrijgemaakt kunnen worden voor vergoeding van declaraties, afbetaling lening ad f 2600,de schuld over 1967 aan de afdelingen en een verdere uitbreiding van de
personeelsbezetting op het sekretariaat.
Voorts is het onverantwoord om het jaar 1970 af te sluiten met een tekort
van f 11750,- daar in 1971 de verkiezingen voor de Tweede Kamer voor
de deur staan en hiervoor zal waarschljnlijk een grater bedrag moeten
worden uitgetrokken dan voor Staten- en raadsverkiezingen.
Deze campagne zal echter gefinancierd moeten worden op langere termijn
door een lening, af te beta! en in twee jaar.
H. H. A. Dijsselbloem,
penningmeester.

22750,--

U~~2J~l1~-;,-;,

Staten verkiezingen
Raadsverkiezingen

Democraat

De personeelslasten per 1 januari 1970 zijn f 34.000, --. Er is voor 1970
ruimte geschapen voor een geringe loonsverhoging van 2: f 2500,--, en een
uitbreiding van de sekretariaatsbezetting met 1 medewerker met ingang
van 1 april tegen een salaris van± f 1000,-- bruto.

Verslag kascommissie

afdrachten
Democraat
personeelskosten
au toma tisering
huur
elektrici tei t, gas, water
schoonhouden sekretariaat
telefoon
porto
kantoorkosten
documentatie
papier, drukwerk
programma's
stencils etc.
rente
vergaderkosten
regiokosten
aanschaf sekretariaat
zaalhuur congressen
onvoorzien
radio- t.v.
reservering verkiezingen

20% van de contributies, donaties en reglstratiekosten.

reservering 1969
reservering 1970
tekort

f

5500,-22750,-11750,--

L~i~~~~,;:,;:,
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Hoofdstuk VIII

dat ter leniging van die behoeften een groter deel van de Ned. ontwikkclingshulp aan sociale projccten dient tc worden bestced;

VAN DE FRACTIE

vcrzoekt de ltcgering met de ltcgcringcn van Suriname en de l\'cd.
Antillen in ovcrle!-{ tc tredcn tot opstcllin)..!; van cen sane rings- en
woningbouwplan, waarbij de krotopruiming in die rijksdelcn op korte termijn op grate .schaal zal worden aangcpakt.

De Goede/Bakker/De West
1\i.i de parlcmentaire de batten 0\'er de situali<-' van d(' koninkrijkspartners
(17 /2/' 70) vcrwcc.s De (ioedc naar
het standpLmt dnt de fraciic vorig jaar had ing\'nomen: NPdcrland moct het
initiatief nomen tot hcrziening van Statuui. aangepast aan de gewenste
ont\\'ikkeling in de toekomst waarbij opzegging niPt tot de onmogelijkheden
moet behoren. Ter voorbcreiding ctaarvan zoudcn koninkrijksrcgering en
koninkrijksparle1ncnt uiterlijk in 1 D70 hi,ieen moe ten komen. Nederland
zou verder duidelijk moe ten n1akcn we Ike uitlcg lwt gccft aan art. 4:1 Staluut, dat elk van de partners de plicht oplc~><t te zorgcn. voor do verwczenlijking van de fundamcntele mensclijke rPchten en vrijheden. de rcchtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. Tens lotte (aldus nog steeds De
Goede in 1969) zou Nederland haar op\'atting- n1oeten geven over de waarhorgen bij de verkiezingen in Surinan1e en de Antillen die toen nog gehouden moesten worden.
Suriname en de .Nederlandse Antillcn

Intussen is de situatie duidelijk veranderd. In Suriname lijkt de Iucht
voorlopig weer helder, Maar de gebeurtenissen op de Antillen (de opstand van 30 1nei 1969) toont de noodzaak van structurele veranderingen
aan. Blijkbaar zijn dit soort explosies nodig on1 Nederland met de neus

op de realiteit te drukken,
Hoofdbezwaar van de huidige situatie, aldus de Goede: dat de Nederlandse
regering ingevolge het Statuut verplicht is militair op te treden om de bestaande orde te handhaven terwijl het op die orde geen invloed uitoefent.
Daar moet zo snel mogelijk een eind aan komen, Voorts: het is ondenkhaar dat de internationale ont-kolonisering aan Nederland en de rijksdeIen voorbij zal gaan. Conclusie: een andere vcrhouding, leidend tot zelfstandigheid binnen afzienbare termijn. De Goede legde deze opvatting
neer in een motie, die verworpen werd.

Argument van de tegenstemmers: de opvatting· gaat dwars in tegen die van
Suriname en de Antillen, initiatief moet uit de andere rijksdelen komen,
Feit is echter dat de PNP (een van de Surinaamse regeringspartners) wel
degelijk zelfstandigheid binnen afzienbare tijd voorstaat. De Surinaamse
regering werkt bovendien aan een "zelfstandigheidsplan" dat ook sociaaleconomisch wordt onderbouwd. En voorts verschenen op de dag van het
tweede kamerdebat persberichten inhoudende dat de meerderheid van
het Antilliaanse parlement evenzeer aandringt op zelfstandigheid binnen
afzienbare termijn. Nederland echter laat de zaak op zijn beloop en
wacht tot het initiatief elders wordt genomen, Vooral gezien zijn militaire verplichtingen zou Nederland echter tach ook wei een eigen opvatting
moeten hebben,
Over de ontwikkelingshulp aan de West zei de Goede (evenals vorig jaar)
dat een groter dee! aan op meer directe wijzen ten voordele van de bevolking moet worden gebruikt. --bijv, voor de bestrijding van het onvoorstelbare krottenprobleem, Alleen a! op de Antillen zijn minstens achtduizend krotten, volgens de Antilliaanse definitie van "krot", Het bouwprogramma is momenteel 750 huizen per jaar, waarvan alleen al 500 nodig zijn om de bevolkingsgroei onder te brengen. De sane ring (met behulp van de resterende nieuwbouw van 250 per jaar) zal op die manier 30

a35 jaar vergen,

Inzake de besteding van de ontwikkelingshulp diende De Goede eveneens
een motie in--ook verworpen.
Tekst van be ide moties:
(1)

De Kamer,
van oordeel, dat het Statuut voor het Koninkrijk, gelet op de snel
veranderende omstandigheden in Suriname en de Nederlandse Antillen, geen pas send kader meer biedt voor toekomstige ontwikkelingen op langere termijn;
dat het huidige Statuut Nederland verplichtingen oplegt -- speciaal
wegens art. 43 -- die het in redelijkheid niet k a n nakomen, zonder verwikkeld te raken in binnenlandse conflicten in de overzeese
rijksdelen;
dat ook Nederland, naast Suriname en de Ned. Antillen, een v1s1e
behoort te ontwikkelen op de toekomst van deze rijksdelen en niet
!anger een afwachtende houding behoort aan te nemen;
nodigt de regering uit, het lnitiatief te nemen tot vervanging van
bet Statuut door nieuwe staatkundige verhoudingen en tot dat doe!
een aanvang te maken met gezamelijke bestudering -- door Nederland, Suriname en de Ned. Antill en -- van wenseiijkheden'
en mogelijkheden, die leiden toe zelfstandigheid der overzeese
rijksdelen binnen een afzienbare termijn,

(2)

De Kamer,
van oordeel dat de sociale omstandigheden -- met name de woningsituatie -- voor grote bevolkingsgroepen in Suriname en de
Ned. Antillen dringend verbetering behoeven;

Visser /Luns/Buitenlandse Zaken
Visser bleek hel bij de begrotingsbehandelin~ buitenlandse zaken (10/2/
'70) helemaal nict cens met proL l'atijn die in de Int. Spectator heeft
gcschreven dat de Ned. buitcnlandsc politick zovecl "gcraffineerder en
interessanter" is dan de vole critici wel eens menen.
Men windt zich wei op over zaken als Portugal, Vietnam en Grieken1and
waar Nederland zo weinig aan kan docn al dus Patijn -- maar denkt nooit
aan de EEG-politiek waarin Nederland een belangrijke rol speelt, Volgens
Visser echtcr zijn zaken als Vietnam, Griekenland en Portugal wel dege-

lijk recel, Vietnam bijvoorbeeld is van groot belang voor het binnenlands
politieke klimaat van de VS en daarmee voor de hele westelijke wereld van
betckenis. Misschicn houden we ons niet te vee! met dat soort zaken bezig, maar vceleer te weinig. Visser bepleitte daarom een "geengageerde"

buitenlandse politiek, zowel idealisme als realisme inhoudend.
Luns, aldus V., is nog steeds even apathisch als vroeger wanneer hij
voor een internationaal forum een mening moet geven. Het Nederlandse

stemgedrag bij de VN-resoluties over de Portugese koloniale gebieden
kan hier als testcase gelden, Tijdens de openbare commissievergadering
van de tweede kamer afgelopen zomer werd het Ned. stemgedrag t, o, v,
van voorg-aande VN-resoluties over dit onderwerp van alle kanten veroordeeld. De minister beloofde tijdens de op. comm, vergadering het stemgedrag te veranderen.
Visser: 'i Een eenvoudig parlementarier heeft dan het gevoel dat hij een
miniem puntjc heeft gescoord, Zij die nog sceptischer zijn dan kamerleden -- dergelijke personen schijnen te bestaan -- zeggen slechts: "Wait
and see".

Alle moeite bleek ech ter voor niets te zijn want bij de stemming in de VN
in november j, 1. onthield Nederland zich weer. "Als aardig gevonden verfijning heeft Nederland zich deze keer ook onthouden van het geven van
een stemverklaring, zodat wij nu helemaal in het duister tas.ten over de
achtergronden van de Nederlandse houding, Ik (aldus Visser) onthoud mij
niet van mening hierover. Ik vind het een treurige zaak zowel om de zaak
zelf en tevens omdat het gemeen overleg tussen regering en kamer op deze wijze verder devalueert".

Luns lichtte later toe dater tussen de Nederlandse houding van '68 en die
van '69 geen verschil was. Argumentatie gaf hij niet, beloofde slechts
er met het parlement nog wel eens over te willen praten. Visser kwam
met een motie die na wijziging werd aangenomen.
Bij het onderwerp Europese veiligheid gaf Visser een idee door van de
subgroep Oost-West van de D'66-werkgroep buitenland: vervang de verwarrende hoeveelheid bilaterale contacten door wat structuur in de vorm
van een Europese veiligheidscommissie die de standpunten moet verzamelen en rangschikken en een coordinerende funktie kan vervullen bij de
contacten ter voorbereiding van de conferentie. Luns antwoordde dat
reeds in die richting was gedacht (voorleggen aan de Groep van Tien)
maar dat de Sovjet- Unie niet wilde. Visser suggereerde als mogelijke oplossing nog een soort troika van bijv. Nederland, Finland en een nader
aan te wijzen Oost- Europees land.
Visser keurde de "ongeengageerde en ongeihteresseerde" houding van
Nederland t. a. v. Vietnam af. Men hoeft zich geen illusies meer te rnaken. De Amerikaanse Vietnam-politiek is steeds duidelijker een fiasco,
Visser verwees naar de voorstellen die Harriman (ex-delegatieleider in
Parijs) onlangs heeft gedaan: gefaseerde maar konsekwente en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Deelt de regering die opvatting en zo ja wil zij dat dan aan Washington doen weten?
In Luns antwoordde dat de regering de opvatting van Harriman niet deelt.
De minister legde in zijn antwoord sterk de nadruk op het zelfbeschikkingsrecht van Vietnam waarop Visser interrumpeerde met de vraao·: wat
komt er eigenlijk terecht van het zelfbeschikkingsrecht in zowel ZuidVietnam als Noord-Vietnam? In de politiek van de laatste tientallen jaren
helemaal niets. Zelfbeschikkingsrecht klinkt mooi maar als er niets van
terecht komt is er weinig reden om het als discussieonderwerp te continueren. De motie die Visser over dit onderwerp indiende werd verworpen.

Bij het onderwerp China en de V. N. pleitte Visser voor toepassing van
de "twee staten-theorie", d. w. z, China en Formosa beide lid van de V, N.
en China bovendien lid van de V. raad. De kwestie is helemaal in een impasse, er zit niet de minste beweging in. Kan Nederland niet icts doen
om toepassing van de "twee staten-theorie" te bereiken? En indien dit
geen succes heeft wil Nederland dan meedoen aan de harde oplossinp;: uitstoting van Formosa en toelating van China? Dat is, aldus Visser, wel
een zwa~rwegende stap maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen.
Luns we1gerde. In tweede termijn leidde het onderwerp tot een g;eemohoneerd interruptie-debat waarbij Visser van Berkhouwer (vvd) te !wren
kreeg dat hij door uitstoting van Formosa een bevolking van dertien milJOen buiten de V. N. zou plaatsen --" net zo vee! als de Ned. bevolking".
Geelkerken (arp) noemde de door Visser voorgestelde oplossing "immoreel", Visser antwoordde dat je met het bevolkingscriterium nergens
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komt: Duitsland en Korea zijn ook geen lid. Verder wees hij er op dat
zijn opvattingen niet zo vreemd en extreem is als een dee! van de kamer
deed voorkomen. "Het is een opvatting, die b. v. door !an den als Frankrijk en Engeland wordt gesteund in de Verenigde Naties".
Tekst van de moties:
(1)

De Kamer,
gelet op de discussie tussen Regering en Kamer in de openbare commissievergadering van 30 juni 1969 over problemen betrekking hebbend op de VN;
in het bijzonder in herinnering brengend de daar door de minister
gedane uitspraken inzake het stemgedrag van Nederland bij resoluties inzake het verlenen van ze1fbeschikking aan de Portugese gebieden in Afrika;
betreurt het stemgedrag van de Nederlandse delegatie inzake een
soortgelijke resolutie (rr. 2507) tijdens de 24ste zitting van de Algemene Vergadering op 28 november 1969;

De motie werd ingediend met in de laatste alinea de woorden "keurt ar'.
Tijdens het de bat bleken de confessionele partijen een heel eind mee te
gaan met Vissers kritiek. Steun aan de motie wilden zij echter alleen geven als de woorden "keurt af" vervangen werden door 11 betreurt". Na
lange aarzeling besloot de fractie hieraan toe te geven. Een aangenomen
motie waarin het stemgedrag wordt "betreurt" leek haar waardevoller
dan een verworpen motie die "afkeurt". Bij de stemming bleek derhalve
de SGP ook de VVD tegen te zijn -- al stemde (bij zitten en opstaan) de
VVD-fractie per ongeluk v66r.
(2)

De Kamer,
van oordeel dat een snelle konsekwente terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Vietnam volgens de lijnen van het plan-Harriman wenselijk is;
verzoekt de regering tegen de regering van de VS van een zelfde
inzicht te geven.

De motie werd verworpen.
De fractie heeft verder steun gegeven aan een motie-Dankert (medeondertekening door Visser) waarin verontrusting wordt uitgesproken over
leveranties van wapens aan Portugal die in Afrikaanse gebieden worden
of kunnen worden gebruikt. De motie nodigt de regering uit bi i de waoenleverende bondgenoten aan te dringen op eerbiediging naar letter en geest
van de desbetreffende VN-resoluties. De motie behaalde geen meerderheid. De fractie steunde de motie-Van der Spek over de volkenrechtelijke
erkenning van de DDR. De tekst van de motie was in overeenstemming
met ons partijprogramma. Ook deze motie werd verworpen.

Dijkstra/Bakker/Verkeer en Waterstaat
Bij de behandeling van de begroting van verkeer en waterstaat (24/2'70)
toonde Dijkstra zich kritisch over de magere opmerkingen die minister
Bakker in de begrotingsstukken maakte over het Zeehavenbeleid, vooral
omdat enkele maanden na de begrotingsindiening de minister wiH in staat
was een substantiele rede te houden. Dijkstra pleitte voor een internationaal zeehavenbeleid voor althans de Westeuropese zeehavens, met gelijkstelling van vestigingsvoorwaarden en berekening van exploitatiekosten
(evt. subsidies). Men zou bijv. kunnen beginnen met een inventarisatie
van deze punten. Als voorbereiding van een later te voeren politiek gesprek over een internationaal beleid zou een studiegroep werkzaam kunnen zijn bestaande uit deskundigen die emotioneel niet aan de eigen havens zijn gebonden.
Dijkstra drong er voorts op aan dat de maatschappelijke kosten van zeer
grote mammoetschepen (van een half miljoen ton of meer) doorberekend
zouden worden in de prijzen van deze schepen. Hij dacht hier aan kosten
tengevolge van vergroting en uitdieping van havens, uitbreiding van het
wegennet, spoorwegen enz. in een al vollopende agglomeratie als Rijnmond. Verder vroeg Dijkstra zich af waarom minister Bakker onlangs
alleen sprak over "pijpleidingstraten" tussen Waterweggebied, Scheldebekken en IJmond. Waarom geen pijpleidingstraat naar de Eemsmond
in het noordoosten van Groningen?
Dijkstra vond dat er spoed geboden was bij het werk van de commissie
Falkenhagen die een onderzoek instelt naar de wenselijkheid van een
tweede nationale luchthaven. Hij verzette zich tegen de door Schiphol
voorgestelde vijfde landingsbaan langs Hoofddorp in noord-zuid richting.
Geluidshinder. In 1967 beloofde minister Bakker "binnen enkele maanden"
een wijziging van de luchtvaartwet ter bestrijding van geluidshinder. Dijkstra dreigde met een motie waarna de minister toezegde nog voor het zomerreces . met een wetswijzinging te zullen komen. Voorts bepleitte hij
een betere be manning, betere contacten met burgers, meer geld en meer
bevoegdheden voor het Informatiecentrum-~ •luidshinder Schiphol.
Bij het onderwerp openbaar vervoer stelde Dijkstra dat de beslissing ove.r
de aanleg van de Schiphollijn niet hoeft te wachten op de balanssanering
van de Ned. Spoorwegen. De overheid zelf moet de sanering doorvoeren
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en hoeft niet op zichzelf te wachten. Dijkstra steunde de motie-Van Thijn
door medeondertekening. De motie die v raagt om het besteksklaar maken
van de Schiphollijn (d. w. z. te beslissen tot aanleg) werd z. h. s. aangenomen. Staatssecretaris Keyzer zal hem echter niet uitvoeren.
De overheid, aldus Dijkstra, heeft nog gcen werkelijk openbaar vervoersbeleid. Zelfs de verdelingsnormen waarop men nu al drie jaar lang dertig
miljoen aan de grote steden geeft voor hun verliezen op het openbaar vervoer zijn nog steeds niet definitief vastgesteld. Hetzelfde kan gezegd worden van de vijftien miljoen die nu aan het streekvervoer worden gegeven.
Dijkstra pleitte voor een nieuwe grate wet op het openbaar vervoer, waarin dit beschouwd wordt als een systeem van elkaar aanvullende voorzieningen. Verder moet er een duidelijk beleid komen voor de binnensteden,
inclusief het openbaar vervoer.
In dit beleid zouden eventueel zwaardere lasten moeten worden gelegd op
het particuliere vervoer in de binnenstad.
Dijkstra herhaalde zijn klachten van vorig jaar over de ondoorzichtige opstelling van de begroting Rijkswegenfonds. Het is de kamer volstrekt onmogelijk enige controle uit te oefenen omdat behalve de onoverzichtelijke
opstelling bovendien de veranderingen in de prognoses van bouwtijd en
bouwkosten niet goed zijn te vinden. In 'G9 beloofde minister Bakker aanzienlijke verbeteringen naar het resultaat was dit jaar een nog grotere
warboel. Dijkstra toonde zich daarover zeer verontwaardigd omdat hier
het beleidscontrolerecht van de kamer in het geding is, de toezegging zonder enige uitleg niet was nagekomen en omdat de presentatie van Rijkswaterstaat ook in andere begrotingsstukken noal slecht is. Dijkstra maakte
zijn bezwaren met een groot aantal voorbeelden duidelijk en diende tenslotte een motie waarin hij eiste: -- verbetering van de opstellingen voor
1969 en 1970 binnen enkele weken zodat de openbare commissievergadering die de kamer op 24 maart aan verkeer en waterstaat zou wijden beter voorbereid zu kunnen plaatshebben;
-- een overzicht van de geraamde kosten tot en met 1974 en van de geraamde inkomsten van het Rijkswegenfonds;
-- een geheel gewijzigde presentatie bij de volgende begroting.

Minister Bakker erkende dat de presentntie grondige herziening behoeft
en beloofde tijdig voor 24 maart met eon verbeterde versie te komen.
Eveneens voor die datum zou hij een raming van kosten en baten aan de
kamer overleggen. De minister verklaarde zich bereid tijdens de openbare commissie vergadering van 24 maart met de kamercommissie nader
te overleggen over de toekomstige presentatie. Aan de hand van dit overleg zou hij de presentatie van de begroting 1971 geheel willen herzien.
Deze ministeriele toezeggingen waren voor Dijkstra reden om zijn motie
in te trekken.

0'66 in Bergen op Zoom
Het plaatselijk afdelingsbestuur van D'G6 heeft in een uitvoerig rapport,
dat onder meer is gezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Bergen op Zoom zijn visie gegeven op
het verkeerscirculatieplan dat, zoals bekend is,
ontworpen door het
adviesbureau Goudappel en Coffeng. D 'GG zegt het over het algemeen eens
te zijn met de inhoud van het plan, maar meent niettemin dat bepaalde onderdelen niet voldoende uit de verf zijn gekomen. "Gaarne stellen wij de
deskundigheid van het bureau Goudappel en Coffeng voorop en wij hopen
slechts dat u onze summiere bijdrage wilt zien als een paging om positief
en met opbouwende kritiek de verkeerssituatie in Bergen op Zoom mede
te helpen verbeteren", aldus het bestuur van D'66.
Volgens het rapport ontbreekt in het verkeersplan een duidelijke omschrijving van de opdracht aan genoemd adviesbureau. Indien deze opdracht
luidde een opsomming te geven van de werkzaamheden die op korte termijn zonder infastructurele wijzigingen te verwezelijken zijn met het
doe! een betere verkeerscirculatie in de te nauwe binnenstad te bewerkstelligen, dan is dit advies volgens D'GG voldoende. De uitvoering van een
dergelijk advies heeft, aldus het rapport zijn nut bewezen in enkele stationaire steden, zoals Apeldoorn, Devcnter en Zutphen.
Maar in dynamische steden als Vlaardingen en Hilversum, eveneens door
Goudappel en Coffeng geadviseerd, block iedere verkeerstechnische verbetering volgens een dergelijk circulatieplan echter zoveel nieuw verkeer
aan te trekken, dat van een verlichtin~~: in parkeer- en doorstromingsmoeilijkheden nauwelijks sprake kon zijn.

0'66 in Mijdrecht
D'66, de Groep gemeentebelangen, en de Partij van de Arbeid in Mijdrecht (een 10.000 inwoners tellende lltrechtse gemeente) hebben besloten onder de naam Idee '70 samen op ccn lijst de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Ze willen een grate vooruitstrevende groepering vormen, waarin inwoners met verschillendc levensopvattingen zitting hebben.
Idee '70 he eft voornamelijk jonge mensen op de kandidatenlijst geplaatst:
van de elf zijn er zes jonger dan 35 janr, terwijl de oudste 52 is. De nieuwe groep wil de burgerij meer in het ~~:omeentelijk bestuur gaan betrekken
door hearings, voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakexperimenten.
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'66 in Spijkenisse
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De op Ul/l/1D70 opgerichte afd. Spijkenisse koos op lwar algt~llll'JW leOen\'er~adcring van 20 februari het volgende bestuur:
':oorzittcr F. J. Zweers, Andries van Bronckhorstlaan 441,

Spijkenisse. tel. 01~80-6151
( nog niet aangesloten)
secretaresse: n1evr. M. E. J. Morssinkhof-Veldhuis,
Johan Vermeerstraat 45, Spijkenisse

tel. 01880-4396
penningmeester: J.I. P. Lotte, Winston Churchill laan 11 h
Spijkenisse. tel. 01880-3834
lid: mevr. P. L. M. Groenewegen-Verhoeven, Venusstraat 36
Spijkenisse

D'66 in Delier
In De Lier (Westland) zullen de P. v.d.A. en D'66 met een gemeenschap~elijk programma en met een kandidatenlijst uitkomen. Thssen beide
~artijcn

bcstaat een zeer grote overeenstemming op het gebied van de
~emeentepoli tiek.

D'66 in Rotterdam
De leden\·ergadering mn de afdeling Rotterdam van D'66 heeft besloten
bij een minin1un1 van zeven raadsleden deel te nemen aan het dage-

e.~rst

lljks bestuur ,·an de gemeente.
De andere \'OOl'\\·aarden die D'66 stelt voor het leveren van een wethouder
burgemecster dient verantwoording af te leggen van het door hem
ge\'oerde beleid:
!. icdere wethouder dient persoonlijk verantw oording af te leggen voor al

zijn bestuursdaden:
'·de !eden mn het college van B. en W. dienen zowel gezamenlijk als afzonderlijk in een vroeg stadium de raadsleden en andere belangstellenden inspraak te geven op grond van tevoren te verschaffen informatie;
l. aile mads- en commissievergaderingen dienen openbaar te zijn, tenzij
de noodzaak van geheimhouding duidelijk wordt aangetoond.

D' 66 in H eemstede
t:a een ruim tweejarige activiteit van de "werkgroep gemeentepolitiek
0'66 Heemstede" als exponent van de ledengroep en daarmee samenllcrkende s.,·mpathisanten te Heemstede, is op 9 februari in een daartoe
bijeengcroepen ,·ergadering van !eden besloten tot oprichting van de afdeling D'GG Heemstede als noodzakelijk gebleken organisatievorm overeenkomstig de opbouwstructuur van de partij.
De oprichtingsvergadering werd mede bijgewoond door een bestuursafl'aardiging \'an de "agglomeratie-afdeling Zuid-Kennemerland". Met dit
hestuur blijft nauwe samenwerking bestaan terzake de door de !eden der
gemeentelijke afdelingen c. q. werkgroepen nader gezamenlijk te besluiten eonformiteit in de verkiezingsprogram-paragraaf" intergemeentelijke
samem1erking Zuid-Kennemerland" en de nieuwe D'66 structuurvorm in
het ge\\est.
Voorzitter is de heer A. Dirks. Secretaris is de heer J. W.Apon, dr. J,
R. Thorbeckelaan 73, Heemstede. Zijn telefoonnummer is 032-287070.

0'66 en de omroepen
Groningen - D'66-stemmers voelen de meeste s,·mpathie voor TROS en
A\'RO. VVD-stemmers meer voor AVRO en TROS, KVP-, PvdA-, ARP-,
en CHU-stemmers bleven "in eigen huis". Dit is het resultaat van een
Xipo-enquete onder 1059 Nederlanders waarbij hun de vraag werd gesteld:
"Voor welke omroepvereniging hebt u persoonlijk de meeste sympathie".
Cit de resultaten bleek. dat 32 procent van de D'66-stemmers de voorkeur
aan de TROS geven en 25 procent aan de AVRO. Bij de VVD-stemmers
l'oelde 30 procent meer voor de TROS tegen 36 procent voor de A VRO. De
TROS kreeg 44 procent van de KVP-stemmers achter zich aan, de VARA
lOprocent van de P\·dA-stemmers, de NCRV 78 procent van de ARP en
6j l'an de CHU-stemmers.

Verlaging kiesgerechtigde leeftijd
Het dagelijks bestuur van D'66 heeft aan de hoofdbesturen van de politieke
partijen die in de tweede kamer een fractie hebben een brief gezonden,
Marin deze uitgenodigd worden bij hun fracties in de Tweede en Eerste
kamer aan te dringen op het nemen van stappen, die ertoe kunnen leiden
dat op de kortst mogelijke termijn de kiesgerechtigde leeftijd teruggebracht wordt van 21 naar 18 jaar. Men kan daarbij volgens de briefschrijvers denken aan het uitoefenen van pressie op de regering harerzijds met een wetsontwerp te komen. Als andere mogelijkheid wordt genoemd het indienen van een initiatiefvoorstel.
Directe aanleiding voor het schrijven het dagelijks bestuur van D'66 was
een VPRO-uitzending waarin enige jongeren er hun misnoegen over kenbaar maakten, dat zij wel geschikt geacht worden voor de militaire dienst
maar niet bekwaam worden geacht om het kiesrecht uit te oefenen.

De mens
De voorbewerking van de ruimte. waar allen Ieven. gcbcurt mccstal door
een voor onbekenden en dezc voorbcrciding -- dc1.e ruimtdijkc ordening -is daarom gcricht op een doorsneemcns, die in wcrkclijkheid niet bcstaat.
Dat zegt ir. L. Wijers in zijn hoek "De mens in de stad van de mens". ccn
uitgave van negen-vijftig van Samsom N. V. in Alphen aan den !Ujn.
"Wij hllnnen met onze stijgende welvaart steeds meer "anders" zijn. maar
onze omgeving wordt steeds meer hetzelfde". schrijft de dircct.eur van de
afdeling Stadsgewensten van de Hijksplanologische Dienst.
Dit goede boek had buiten ir. Wijcrs nog als medcwcrkcrs dr.A ..J. Nijk.
dr. L.W.Nauta. prof.dr.N.Beets. mevr. F.T.llicmcr. dearchit.ectJ.J.
Vriend. dr. H. van Leeuwen. drs. H. J. de Wit. drs. F. van den Oudcnrijn en prof. ir. N.J. Habraken.

Nieuwe revolutionairen
Opgedragen aan het Vietnamese volk. wiens heldhaftige strijd tegen het
imperialisme revolutionairen in de helc wereld heeft geinspireerd.
Zo begint het hoek "Nieuwe revolutionairen", een zestien-negentig kostend
boek van Uitgeverij Paul Brand in Bussum.
Het is voortreffelijk samengesteld door Tariq Ali, een in Engeland wonende Pakistaner, die onder meer uitgever is van een tweemaandelijkse krant
van links-radikalen.
In het voorwoord zegt de schrijver: "De red en voor de publika tie van dit
boek is eigenlijk een heel simpele. Te lang zijn de ideeen van revolutionaire socialisten die links stonden van de traditionele communistische
partijen onderdrukt en verdraaid. zowel in de kapitalistische landen als
in bijna de gehele communistische wereld.
Aan het boek werkten mee Fidel Castro. Regis Debra,·, Ernest Mandel.
de Nederlander F. J. Methorst en Fritz Teufel. Hun personalia zijn toegevoegd.

De toekomst
De historicus en jurist dr. N. B. van der Hoeven noemt zijn nieuwste boek
--Kluwer. Deventer voor twaalf-vijftig-- "De toekomst is niet in nevelen
gehuld".
Na een analyse van de wetenschappelijk-technische revolutie \'ia de industriEHe en technische revolutie gaat de auteur dieper in op de radicale
veranderingen van de situatie van de mens en zijn arbeid. Hij probeert
-- en wie zal zeggen of hij juist is -- richtlijnen te geven voor door hem
noodzakelijk geachte hervorming van levensstijl. opvoeding en onderwijs.
Hij wijst op de unificatie van de sociale en natuurwetenschappen en de invloed van de wetenschap op de poli tieke analyse.

Broodnodig
Oud-minister dr. G. M. J. Veldkamp ziet heil in een jaarlijkse sociale miljoenennota in combinatie met de traditionele miljoenennota. Zijn gedachte.
die hij wa t jaren geleden lanceerde. kom t ui tgebreid en goed gedocumenteerd naarvoren in zijn boek "Broodnodig" in de Nautareeks van Samsom
N. V. in Alpen aan den Rijn.
Dr. Veldkamps sociaal-politieke verkenningen zijn waard met aandacht te
worden gelezen. Niet het minst door zijn ingaan op het pensioenvraagstuk.
Een enqui\te houden om de pensioenbehoefte bij de verschillende bevolkingsgroepen eens nate gaan. vindt de auteur van belang. Hij schrijft:"Ik
vind trouwens meer in het algemeen de mogelijkheden in onze tijd enqui\tes
te houden een belangrijk middel om grotere inspraak in onze moderne samenleving te krijgen".

Ontwikkeling
Een groep van internationale desb.'undigen onder voorzitterschap van
Lester Pearson. oud minister-president van Canada. heeft een onderzoek
ingesteld naar de resultaten van twintig jaar ontwikkelingshulp en naar de
mogelijkheden voor de toekomst.
Met vee! feitenmateriaal heeft de Staatsuitgeverij het rapport "Deelgenoten in ontwikkeling" voor vier-negentig op de markt gebracht. Een nuttige gedachte, want niet kan worden ontkend dat in ons land een groeiende
belangstelling bestaat voor het ontwikkelingswerk. Er over oordelen
wordt gemakkelijker als voor niet vee! geld een naslagwerkje verkrijgbaar is.

Van Marx tot Mao
De uitgever Wolters-Noordhoff N. V. in Groningen noemt het een-en-dertig gulden kostende boek "Van Marx tot Mao" een handboek dat inleidt tot
de algemene geschiedenis van het communisme. Het toetst de wisselende
interpretaties van het marxisme aan de opeem·olgende communistische
beleidslijnen.
Ongetwijfeld heeft dr. A. Starn met deze studie nuttige werk verricht. want
aan volledigheid ontbreekt het niet. AI wat ligt tussen de materialistische
geschiedenisopvatting. de Duitse revolutie (1R48-1H49), de rcv·olutic van
1903, Brest Litowsk, Lenin, de opkomst van de Chinese volksrepubliek,
Stalin en het Chinees-Russischc conflict krceg \'Olop plaats.
Terecht hoort dit boek thuis in de serie Historische Studies. Vcrheugend
is het dat hct wcrk van de auteur van proefschrift ter verkrijging van de
graad van doctor in de lettercn aan de Utrechtse univcrsitcit is verhcven
tot lccsbare uitgave.
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vragenlijst nr. 15.

19~

GEEN/ANDER
MENING

1. Bent U het eens met het advies van de kiesraad aan de minister van

Binnenlandse Zaken om de kiesdrempel van 2/3% tot 2% te verhogen?
2. Was U het eens met de steun die D'66 gaf aan het woningbouwbeleid
van minister Schut door niet tegen zijn begroting te stemmen?
3. Bent U van mening dat meer subsidie zou moeten worden verleend
door experimenten met nieuwe woonvormen?
4. Bent U van mening dat het onjuist is in Nederland nog meer gronden
aan de recreatie te onttrekken ten behoeve van militaire oefeningen?
5. Moet de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de
aanvraag van de AVRO om meer zendtijd honoreren?
6. Vindt U dat de akties van de Dolle Mina's een positieve bijdrage vormen
tot een mentaliteits verandering ten opzichte van de vrouw?
7. Moet D'66 eventueel afzien van het "districtenstelsel" als minimumeis
voor deelneming aan de regering ?
8. Moet D'66 eventueel afzien van de "gekozen minister-president" als
minimumeis voor deelneming aan de regering?

9. Bent U van mening dat D'66 moet ijveren voor geleidelijke afschaffing
van de kinderbij slag ?
10. Zouden er volgens U in de plaats van deze uitkering aan de ouders
meer collectieve voorzieningen voor kinderen moeten komen, b. v.
creches, kleuterscholen, speel- en sportaccomodaties,?
Reacties op deze vragenlijst zenden aan: Secretariaat D'66, C. E. S., Keizersgracht 576, Amsterdam.

MEDEDELING

uitgave van de politieke
partij Democraten '66

De afdeling "het noorden van Limburg" heeft een uitgebreide
enquete gehouden over het maatschappelijk gebeuren in dit deel
van Nederland. Bestellingen voor de uitslag van deze enquete

eindredacteur:
Jan G. Huygens
Van Trigtstraat 24
Den Haag
Tel. 070-242761
administratie:
Democraat
Keizersgracht 576
Amsterdam
tel. 020-226996
Postgiro:
1477777 t. n. v.
Administratrice
Democraat
advertentietarieven
bij het secretariaat
Druk Luna Delft

kunnen worden gedaan bij de heer A. P. Jansen, Prins Hendriklaan 30 in Gennep, die hiervoor

f

2, 20 rekent.

Zijn gironummer is 1262352

OPROEP
De landelijke werkgroep van D'66 jeugdbeleid (werkende jeugd)
heeft gebrek aan mensen en moet dus dringend worden aangevuld. Het hoofdbestuurslid mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe·'
Bakker, Reigerlaan 4 in Leidschendam is gaarne bereid telefonisch en schriftelijk te vertellen hoe nuttig het is deze werkgroep te komen versterken. Haar telefoonnummer is 01760-4922 i::

.,
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Democraat?
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Van Trigtstraat 24
Den Haag
Tel. 070-242761
administratie:
Democraat
Keizersgracht 576
Amsterdam
tel. 020-226996
Postgiro:
1477777 t. n. v.
Administratrice
Democraat
advertentietarieven
bij het secretariaat
Druk Luna Delft
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Eigenlijk aileen maar dit: alle leden van
D'66 bereiken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met z 'n allen will en we U
helpen die verkiezingen tot een succes te
maken. Ieder van ons doet dat op zijn
eigen manier. De Mn brengt U wellicht op
een idee, de ander zet U aan het denken,
weer een ander geeft U de oplossing voor
het probleem waar U net mee bezig bent.
Maar er zit meer achter: wij willen op
deze manier iets uitproberen voor de kamerverkiezingen van 1971. Dan zou er
weer zo 'n uitga ve moeten komen en dan
groter, vollediger en nog beter. Daarvoor
vragen we nu al om Uw medewerking.
Nu het karakter van verkiezingscampagnes
duidelijk aan het veranderen is, moeten
met succes toegepaste nieuwe methoden
doorgeschoven worden naar iedereen die
iets met een campagne te maken heeft. En
dat zijn in ons geval: alle leden van D'66.
Ook na de gemeenteraadsverkiezingen willen wij graag Uw ervaring horen ....... en
doorgeven.
De verkiezingscampagne van 1971 is al
begonnen. Het moet een geweldige campagne worden, en dat kan.
Maar dan moet U meedoen.
Vanaf vandaag.
Jan Beekmans

Van het
hoofdbestuur

Losse ideetjes
* Krant met op de achterkant een raambiljet
gedrukt. Zijn gemaakt vuor provincia/e statenverkiezingen in Utrecht. 4000 stuks voor
f800, -.

* Kreet van Utrecht: D '66 wil 250.000
burgemeesters in Utrecht.

* Utrecht bouwt een opvouwbare marktkraam,
die opgezet zal worden bij winkelcentra in
aile wijken van Utrecht.

* "Politick is te belangrijk om het aan anderen
over te Iaten ".

* In Mijdrecht is een enquete gehouden. IOO
mensen uit de adreslijst van de gemeente geprikt. Formulieren deze/fde week opgehaa/d,
waardoor zeer huge respons.

* Maartensdijk heeft aile partijen uitgenodigd
dee/ te nemen aan een presentatie-avond
waar aile gemeenteraadskandidaten 5 minuten moeten praten.

In de week na het Rotterdamse congres

hebben D. B. en/of H. B. driemaal vergaderd. Begonnen werd aan de uitvoering
van de verschillende moties. Voorbereidingen voor verbeteringen in de organisatie werden getroffen. De eerste contacten
voor de discussie met de A. R. P. werden
gelegd. Zoals toegezegd zal er in mei een
congres gehouden worden met als agendapunten:
1 Huishoudelijk reglement (zie congres
Democraten Rotterdam)
2 Eerste beraadslagingen over de besluitvorming in en buiten de partij. Een stuk
hierover wordt in samenwerking met de
groep Zeist voorbereid.
Het congres zal gehouden worden op
ZA TERDAG 9 MEl in de Haarlemse
Kegelbond, Tempelierstraat, HAARLEM. Aanvang 11 uur. Nadere gegevens volgen.
De rest van de agendapunten, die in Rotterdam niet afgehandeld konden worden,
zullen op een nader te bepalen datum aan
de orde komen.
Het hoofdbestuur biedt U, als eerste uitvoering van de motie Wassen, in deze Democraat een stuk "Wij zijn geen politici"
aan, dat wellicht op het congres van 9 mei
in Haarlem zal kunnen leiden tot een discussie. Hans Moerkerk en Chel Mertens
schreven het concept dat in de H. B. vergadering van 11 april besproken en geamendeerd werd.
Wij hebben het zodanig geplaatst dat U het
zonder moeite uit de Democraat kunt
halen. Bovendien zullen overdrukken gemaakt worden.
13 april 1970.

* In Rhenen worden up aile openbare avonden
''groentjes" uitgedeeld, om aan te geven dat
er geen geld is om andere consumpties aan
te bieden.

* In Zeist werd tijdens de provincia/e staten
actie door twee kandidaten een mooi lied gezongen, met daarin opgenomen al/erlei punten uit het provinciaal programma.

* In Utrecht zijn 2 politieke markten gehouden
voor het stadhuis. Elke partij een eigen
kraam, met een speakers corner.

* Gaarne opsturen: programma's /euke drukwerkjes, ideetjes aan A .I. Meerburg, woonboot 'Askeladd' tjo Merwedekade 149,
UTRECHT, overdag telefoon KNMI 030 762611, 's avonds 030 - 88659 7 of 786945.
Iedereen is welkom, iza telefonische afspraak,
om programma's e. d. van de andere afdelingen in te zien. Het is immers jammer dat
vee/ ideeiin verloren gaan doordat de andere
afdelingen ze niet kennen.
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Open bare
bijeenkomsten

B. Hekkert

M. Edelijn

M. Kofflard

Drie jaar praktijk
Toen wij in 1967 met zijn drieen de zwolse
gemeenteraad binnenstapten, realiseerden
wij ons goed, dat ons heel wat moeilijkheden te wachten stonden. Geen van de andere fracties stond te juichen, het werk als
zodanig was ons vreemd en we moesten
ook nog een program waar maken. Gelukkig bleek dit in de praktijk erg mee te
vallen. Door onze kritische maar positive
opstelling tegenover college en mederaadsleden kregen we binnen het gemeentelijk
bestuur veel goodwill; door hard te werken en met de hulp van velen waren we binnen niet al te lange tijd ingewerkt en kenden we de weg in de gemeentelijke doolhof.
Bovendien lukte het ons een groot deel van
ons program te verwerkelijken zoals een
betere,gemeentelijke voorlichting, meer
en betere nota's van b & w, inspraak van
de burgers bij bestemmingsplannen; een
andere methode van begrotingsbehandeling, een eerste aanzet tot lange termijnplanning, een marktonderzoek naar de
woonwensen, een voor de burgers meer
bevredigende beroepsprocedure via de
commissie voor de beroeps- en verzoekschriften.
Het grootste probleem, waar we in 1967
geen flauwe notie van hadden, maar dat

steeds sterker is gaan spelen, is de vraag,
of en hoe de burgerij op ons werk zou reageren. Om onze doelstellingen te verwezenlijken hebben we twee dingen nodig:
macht - dus veel raadszetels - en de medewerking van de meerderheid in de raad.
Door een diplomatieke werkwijze hebben
we de medewerking van de raad inderdaad
gekregen. Ten aanzien van de macht zijn
we echter niet optimistisch. Helaas blijkt
slechts een klein deel van de kiezers politiek bewust en mondig te zijn. Om echter
de grote massa te bereiken moet je het
hebben van de harde lijn, de spectaculaire
toer, de vette koppen in de krant, hetgeen
echter weer een averechts gevolg kan hebben op de samenwerking binnen het gemeentebestuur.
Mede in verband met de verkiezingsuitslag van 18 maart jl. - in Zwolle 6, 7%
tegen 9, 4% bij de gemeenteraadsverkiezingen in juni '67 - heeft de afdeling Zwolle voor de harde lijn gekozen.
Afgezien van de vraag welke methode de
juiste is, het staat als een paal boven water, dat het nog steeds de waarde en de
kracht van de argumenten moeten zijn,
die onze politieke stellingname bepalen.

Image
De image van een politieke partij is de totaliteit van beelden, ideeen of reputaties
van die partij in de voorstelling van de
mensen die met delen van die partij in
kontakt komen. Eenvoudiger gezegd:
ima e is de al emene indruk van een wil-

Wat is de tekst van zo 'n uitnodiging?
Hieronder vindt u een voorbeeld:

Uitnodiging
Over . ... weken ( op 3 juni! ) kiest u eennieuwe
gemeenteraad.
Ontmoet de D '66 kandidaten en stem mee over
het antwerp gemeenteprogramma van D '66,
afdeling .......... .

Ben Hekkert

Het imago van een
politieke partij
Een politieke partij, bestaat uit een groot
aantal afdelingen, werkgroepen e. d.
Publiciteit en propaganda in de gewone
zin van het woord kunnen ervoor zorgen
dat alle geledingen van een politieke partij goed voor de dag komen.
Maar er is meer voor nodig om het imago van het geheel te bepalen. Krachtsinspanningen van een geheel ander karakter
zijn er voor nodig om samenhangende en
controleerbare resultaten te boeken over
een langere periode.
In vakjargon heten die inspanningen: Corporate Design. Vertaald zou dat 'ontwerpcoordinatie' opleveren.

Bedenk, dat openbare bijeenkomsten vee/ moeite
vragen en relatief weinig effekt sorteren. Zelfs in
de grate steden zijn vergaderingen met meer dan
200 mensen uitzondering. En wat betekent 200
op een elektoraat van enkele duizenden tot tienduizenden? De publicitaire uitstraling is gering:
zelfs wanneer de pers de bijeenkomst verslaat,
terwijl men bovendien geen kontrole heeft op
de inhoud van het verslag.
Als u desondanks tach een openbare bijeenkomst
wilt-houden, doe dat dan als start enfof finish
van een bepaalde actie, de verkiezingscampagne
bijvoorbeeld.
Laat de vorm van de vergadering afwijken van
het geijkte patroon. Wat het altijd goed doet:
een walk-in. En als er toespraken worden gehouden of gepraat wordt aan de hand van nota's,
dee/ dan met kwistige hand foldertjes uit.
Hoe nodigt u de mens en uit voor zo 'n openbare
bijeenkomst? Een adverte~tie (ingezonden mededeling) ktin. Maar beter is het natuurlijk huis aan
huis een invitatie te verspreiden.

lekeurig onderdeel van de partij in de
ogen van een buitenstaander.
En de indruk die hij krijgt zal bepalen of
hij de partij sympathiek vindt of niet, vertrouwenwekkend of niet.
Die indruk kan hij krijgen door in kontakt
te komen met de kandidaten, het drukwerk, de bijeenkomsten, het partijprogramma, de publikatie!l, het briefpapier,
de reclame, de propaganda.
Dat alles wordt gezien door kiezers, medepartijgenoten, leden van andere partijen, journalisten van radio, TV en pers
en het publiek in het algemeen. Al deze
mensen ontwikkelen ieder hun eigen ideeen
over de partij.
Een image is dan ontastbaar en gecompliceerd, het is van veel verschillende mensen en veel verschillende factoren en de
vele verschillende relaties daartussen afhankelijk. Iedere partij heeft een image.
De vraag is of deze goed is of slecht of
onbelan ri.ik. De vraag is of deze verbe-

Programma
congres
( Vermelden datum, uur en plaats)
Jedere inwoner van . . . . . . is van harte welkom
en heeft volledig stemrecht.
Het ontwerp-gemeenteprogramma is voor een
gulden verkrijgbaar bij:
(namen en adressen)
Het D '66-vignet dient te worden opgenomen. De
tekst kunt u avera/ voor gebruiken. Voor huis
aan huis folders, advertenties enz.
Natuurlijk mag u ook zelf een tekst schrijven.
Let er dan wei op dat datum, uur en plaats van
handeling altijd duidelijk staan vermeld.
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terd kan worden en hoe de image geleid
kan worden. De vraag is ook of deze waar
is, waar als weergave wat de partij is en
doet.

Coordinatie
Meestal is het zo in een partij dat de image bepaald wordt door verscheidene op
zichzelf staande overtuigingen van hoofdbestuur, afdelingen, fracties e. d.
Elk van hen kan een eigen image ontwikkelen, met het gevolg dat er verschillende
gezichten kunnen ontstaan, die met elkaar
in conflict zijn.
Hier doet zich de noodzaak voor van coordinatie, veelal geconcretiseerd in een algemene handleiding, een 'manual'.
Een pasgeboren partij met weinig externe
contacten (en dan nog meestal via een persoon) heeft eenheid van stijl, omdat de
image afhankelijk is van uitingen en karakter van die ene persoon.
Maar een sterk groeiende en grote partij
heeft geen natuurlijke eenheid van image.
Er zijn te veel onderdelen, te veel moten
om te mogen aannemen dat een natuurlijk
gevormde image in de juiste vorm komt.
De ware image wordt verkregen door zeer
overwogen, zeer voorzichtig en zeer consequent, coiirdinerend te werk te gaan.

Voorwaarden
Styling (we gebruiken dit woord voor het
totale complex van image-building) kan
alleen geschieden als de partij, en in het
bijzonder de top van de partij, be reid is
dit op de juiste wijze aan te pakken.
Weinig of geen mensen in een partij zien
de totaliteit van zaken die door een buitenstaander wordt gezien. Het is meestal een
(pijnlijke) verrassing om alle vormen van
propaganda en publiciteit vergaard te zien
(en dat is dan nog maar een deel van het
geheel).
Een eerste stap naar styling is om het
standpunt van de leiders met betrekking
tot de image vast te stellen. Daarbij moeten huidige situatie en de middelen om het
doel te bereiken, onder ogen gezien worden.

leden. Maar intussen was er een enorme
afstand ontstaan tussen de formele structuren en de materiele werkelijkheid. Het
gezag werd niet meer als vanzelf aanvaard, organisaties en instellingen die generaties lang de macht hadden uitgeoefend
bleken op drijfzand te staan. De jonge generatie wilde alles op zijn waarde toetsen
en bleek niet meer bereid de oude dogma's over te nemen. Beter onderwijs,
hogere levensstandaard en algemeen kiesrecht bleken hun gevolgen te hebben. De
na-oorlogse Nederlanders, beter toegerust dan hun ouders, gingen de samenleving zelf ter discussie stellen. En een van
de gebieden waarop de discussie zich snel
concentreerde was de politieke vormgeving, de democratie.
Was Nederland wel een democratie ?
1966 was zoals gezegd een uitzonderlijk
jaar. Bij twee opeenvolgende verkiezingen
- voor de provinciale staten en voor de
gemeenteraden - bleken oude gevestigde
partijen niet meer de stabiele machtsconcentraties te zijn die zij vijftig jaar lang
waren geweest. De vier grote zuilen, de
katholieke, de protestantse, de socialistische en de liberale, die sinds de invoering van het algemeen kiesrecht aan
het eind van de Eerste Wereldoorlog het
politieke bestel hadden gedragen, bleken
af te brokkelen. Nieuwe groeperingen
zonder de oude ideologieen namen een
grote vlucht. De on-serieuze Boerenpartij, nog maar kort tevoren een komisch
randverschijnsel van de parlementaire
democratie, groeide op ElEln verkiezingsdag uit tot een middelgrote groepering.
En in het magische centrum Amsterdam
slaagden de provo's er in door te dringen
in de gemeenteraad, de vergaderplaats
van het establishment. Onvrede was het
wachtwoord van 1966. Onvrede over het
oude bestel dat zijn verzieking toonde in
een reeks van incidenten die ook bij vele
ouderen twijfel deden rijzen. Wat was er
toch verkeerd in de Nederlandse samenleving, toonbeeld van jarenlange stabiliteit
waar nu ineens alles in een stroomversnelling raakte ?

Samenvatting
Er bestaat geen eenvoudig recept voor een
image die succes heeft. Eerste voorwaarde blijft dat het product (voor een politieke partij: het programma) succesrijk kan
zijn. Tweede voorwaarde is dat er een
beeld gevormd wordt dat waar is. Derde
voorwaarde dat alle activiteiten een zoveel mogelijk identiek karakter dragen.
Vierde voorwaarde dat de topleiding van
een partij en alle geledingen daaronder
het belang van een ware image onderkennen en gezamenlijk voor een juiste identiteit zorgen, niet naar eigen ideeen, maar
naar de gecoiirdineerde grondgedachten
die eens zijn vastgelegd. Basisprincipes
echter, die constant behoefte hebben aan
aanpassing en verbetering.
Nico Hey

Drie jaar D'66
1966 was voor Nederland een uitzonderlijk jaar. De eer ste naoorlogse genera tie
was bezig volwassen te worden, keek om
zich heen en ontdekte dat er in het kleine
koninkrijk treurige dingen gebeurden. Het
land werd nog steeds bestuurd volgens de
codes van een voorbij tijdperk, volgens de
wetten en gebruiken van honderd jaar ge-

Feilen
De 36 Nederlanders die in het voc;>rjaar en
de zomer van 1966 bijeenkwamen om de
feilen te bespreken wisten het antwoord
ook niet. Maar ze hadden een vermoeden.
De democratie, zo constateerden zij, was
bezig aan een ernstig devaluatie-proces.
De burgers mochten er wel stemmen
maar daarna waren ze machteloos. Door
de veroudering van het staatsrechtelijke
en politieke bestel kregen ze geen kans
hun verlangens duidelijk te formuleren en
vervolgens te realiseren. Door het verouderde kiesstelsel en door de aanwezigheid van partijen met verouderde ideologien bleken zij na iedere verkiezing toch
weer eenzelfde clubje machthebbers in
het zadel te houden. De ontoereikende democratische situatie zou verbeterd moeten worden. Dat was al vaker beweerd en
bijna altijd was men met een Ojldeugdelijk
middel gekomen: een paar ongerusten
richtten een politieke partij op die vervolgens bij de eerstkomende verkiezingen
als de zoveelste splinterpartij de mist inging. Moesten de 36 ongeruste democraten dezelfde,vaak zo heilloos gebleken weg,
volgen?
Ze kozen een andere weg. Ze omschreven
hun bezwaren tegen de bestaande situatie
en koppelden daaraan vast een schets van
een oplossing. Vervolgens vroegen zij het
Nederlandse volk om adhaesie betuigingen.
"Niet ~maar Qbeslist of onze democra-
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Huiskamerbijeenkomsten
We hadden het daarnet a/ over de huiskamerbijeenkomsten waarvoor u mensen kunt uitnodigen
die duidelijke belangstelling toonden voor D '66
tijdens het 'V/oermatten'.
Zorg ervoor dat u tijdig enige van dergelijke bijeenkomsten hebt vastgesteld, zodat u de belangstel/enden onmiddellijk kunt informeren over
tijdstip en p/aats.
Laat deze bijeenkomsten niet te lang duren. Half
negen beginncn en half elf eindigen, dat is voor
niemand bezwaarlijk. Zorg voor presentatiemateriaa/: wittc boekjes, uittreksel uit uw gemeenteprogramma e. d.
Zorg er oak voor dat de aanwezige kandidaten
het landelijk en gemeentelijk programma kunnen
dromen, dat wekt vertrouwen.
Zorg voor een korte, nogmaals: korte inleiding,
waarin u uitlegt waarom D '66 landelijk zich in
de politick begaf en waarom dat oak in uw gemeente nodig is, geef een summier overzicht van
de ontwikke/ing van uw plaatse/ijke groepering e. d.
En ten slotte: mensen die zo 'n huiskamerbijeenkomst bezoeken komen voor de politiek, en niet
voor vee/ drank en gebak; ze moe ten op D '66
stemmen omdat het programma ze aanspreekt en
niet omdat ze zo 'n gezellige avond hebben gehad.
Overdrijf dus niet in uw gastvrijheid.
(A propos: oak voor het plannen van een
dergelijke bijeenkomst geldt, datu zich goed
dient te vergewissen ofer op de gep/ande
al'Ond geen be/angrijke p/aatselijke gebeurtenissen of televisiereportages p/aatsvinden)

De meest
efficiente manier
om kiezers
persoonlijk
te benaderen
't Liefst zou 11 aile inwoners van uw gemeente
persoon/ijk benaderen, maar u geeft de moed
bij roorbaat a/ op?
Doe dat niet te snel, want er is een ejjiciente
methode om meer mensen persoonlijk te benaderen dan u wellicht zou den ken. Die methode
heet in goed Nederlands 'V/oermatten'.
Het gaat a/dus. Kandidaten en andaen die goed
op de hoogte zijn van het programma, bel/en
huis aan huis, overhandigen een summier jo/dertje (over het redigeren daarvan vindt u elders
we/ enige tips} C'll vragen of men wi/ overwegen
op 3 juni op D 'fJ6 (of op de kandidaat zelj) te
stemmen voor de gemeenteraad. Meer niet, behalve dan misschien een vriendelijk goedenavond.
Begin pas een praatje, a/s de ander daarmee begin!, maar treed niet in details. Mocht de ander
daartoe behoejie voelen, nodig hem dan uit voor
een huiskamer-bijeenkomst.
En dannog iets over de tijden. A is u tijdens een
televisiereportage van een voetbalwedstrijd belt
en meneer A. mist net een doe/punt, dan kunt u
de stem van meneer A. natuur/ijk we/ vergeten.
Uit de praktijk blijkt dat normaal gesproken de
maandag tot en met de vrijdag tussen zeven en
half negen 's avonds de geschiktste tijden zijn.
Neem in ieder geval de wijken van uw gemeente
waar groei van het stemmental verwacht kan
worden.
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tie een nieuwe levenskans krijgt, "aldus
bet" AppEll aan iedere Nederlander die ongerust is over, de ernstige devaluatie van
onze democratie". Pas na voldoende adhaesiebetuigingen zou bezien moeten worden of tot oprichting van een politieke
partij zou worden overgegaan. "Wanneer
deze partij inderdaad zou worden opgericht zou zij bijvoorbeeld Democraten '66
kunnen heten", aldus het AppEll.

Analyse
Achteraf bezien was de analyse van de ontoereikende democratische situatie, zoals
in het AppiH gegeven, wellicht een van de
meest intelliJente en doeltreffende aanvallen op het oude bestel geweest. Honderden
lezers ondervonden bij het lezen de schok
der herkenning. En het plan voor de nieuwe vitale democratie werkte intrigerend:
rechtstreekse verkiezing van de ministerpresident door de kiezers, waardoor de
kabinets--formatie niet Ianger meer een
proces zou zijn dat zich na de parlementaire verkiezingen binnen de werkkamers
van de partijbonzen zou voltrekken.
De gevolgen van de opzienbarende gebeurtenis bleven niet uit. Zelfs de conservatieve regering oude stijl die na zes weken
onderhandelen werd gevormd moest toegeven dat er iets moest gebeuren. Het kabinet-De Jong stelde een staatscommissie
in voor de herziening van de grondwet en
de kieswet die na twee en half jaar studie
met een voorstel kwam dat verrassend
veelleek op het Democratische voorstel
inzake de rechtstreeks gekozen premier.
Dat het voorstel binnen de hu~dige constellatie politiek geen kans maakt is niet fataal. De constellatie kan en zal vermoedelijk ook veranderen.
Na februari 1967 is het accent in de politieke discussie ineens komen te liggen op
vernieuwing en democratisering. De oude
partijen beijverden zich in het instellen
van studiecommissies die naar vernieuwing zouden moettm streven. Politieke samenwerkingsverbanden werden voorgesteld en D'66 heeft intussen heel wat bedekte en onbedekte aanzoeken gekregen om
partner te worden van een van de oude
partijen (en aldus de eigen vernieawingsstrijd verder te vergeten).

Effect
Na drie jaar werkzaamheid in de politiek
blijkt het effect van D'66 tweeledig te zijn.
De parlementaire fractie heeft zich inde
volksvertegenwoordiging een volwaardige
discussiepartner getoond die op talloze
gebieden met eigen ideeen is gekomen.
Met toenemend succes wordt gepleit voor
een meerjarenplanning op financieel-economisch gebied, vergaande democratisering in het bedrijfsleven en het onderwijs,
structurele verandering in het bestuursrecht, een nieuwe benadering van de buitenlandse politiek en de ontwikkelingshulp,
meer overheidsaandacht voor de technologische ontwikkeling, vergaande maatregelen ter bescherming van de regeringsmeerderheid - dat neemt echter niet weg
dat ze hun invloed uitoefenen in de discussies in en buiten het parlement. Het gewicht van de voorstellen wordt bovendien
verzwaard door de uit vele enquetes geputte wetenschap dat D'66 bij komende
verkiezingen meer winst zal boeken.
De electorate bedreiging van het verouderde partij stelsel is het tweede effect
van D'66. De partij is begonnen in een excentrische positie om van daaruit het gehele verouderde partijbestel onder vuur te
nemen. De partij is er in geslaagd die excentrische positie te handhaven en aldus
zijn eigen identiteit duidelijk te maken.
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Hoewel talloze oude rotten de partij verwijten g~en keus te maken tussen "links"
en "rechts" blijkt de partij zelf met zijn
groeiende aanhang ongevoelig te zijn voor
dit verwijt - waarschijnlijk omdat het
voorkomt uit een verouderde politieke gedachtenwereld die de versleten begrippen
"links" en "rechts" ten onrechte nog steeds
gebruikt.
Deze handhaving van de excentrische positie sluit doeltreffend aan en werkt bevorderend op de afbraak van de verouderde
partijformaties. - dE! essentiele voorwaarde voor een hergroepering van de kiezers
waardoor tenslotte een progressieve meerderheid gevormd kan worden. De progressieve vleugels van de confessionele partijen staan te wankelen of hebben hun partijen reeds verlaten. Binnen de socialistische partij is zich een opmerkelijke gisting aan het voltrekken. De liberale partij - in Nederland in feite een conservatieve partij - heeft vrijwel zijn hele jon..:
gerenorganisatie aan D'66 verloren. D 166
beziet deze verschijnselen niet met een
destructief leedvermaak maar als bouwstenen voor nieuwe politieke eenheden die
moderne oplossingen zullen moeten geven
voor moderne problemen.

Verhoudingen
De driejarige politieke aanwezigheid van
D'66 heeft in de Nederlandse verhoudingen
vermoedelijk meer veranderd dan in de
twee voorafgaande decennia samen. De
partij heeft een opmerkelijke aanhang onder de jeugd (volgens sommige onderzoekingen 25 procent) en kan als een van de
weinige politieke partijen bogen op een
groeiend ledental. Opmerkelijk is verder
dat de politieke opvattingen en mentaliteit
van D'66 ook in andere West-europese
Ianden de aandacht trekken. Maar zo verwonderlijk is dat nu ook weer niet want we
zijn er inmiddels wel achter gekomen dat
veroudering en verstarring van het staatsrechtelijk en politiek patroon een algemeen probleem is dat zich ook in andere
Ianden voordoet.
Behalve zijn eigen volksvertegenwoordiging zou de kiezer ook zijn eigen regering
moeten kiezen waardoor de heilloze verstrengeling tussen parlementaire fracties
en coalitiekabinetten tot het verleden zou
behoren. En daarnaast: invoering van een
meervoudig districtenstelsel waardoor
een nauwe relatie zou ontstaan tussen ·gekozenen in het par lement en· hun kiezer s.
Niet meer de partijorganen zouden de samenstelling van de fracties bepalen, zoals tot dusver in het stelsel van evenredige vertegenwoordiging steeds gebeurde,
maar de kiezer. Binnen het districtenstelsel zou hij op een herkenbare persoon
stemmen en niet meer op een lijst met
anonieme partijpolitici. De volksvertegenwoordigers zouden zich daardoor meer
moeten richten naar wat de kiezers witden dan naar wat de partij eiste.

Hobbyisten
De verspreiding van het AppEll trok enige
aandacht, maar door partijpolitici en gevestigde opinie-makers werden de Democraten'66 vooral gezien als een clubje po~
litieke hobbyisten. Maar dat veranderde
toen kort na de publikatie van het AppEll,
in september 1966, het officiele politieke
bestel zijn zoveelste debacle beleefde mef
een kabinetscrisis die zelfs voor ingewijden nauwelijks begrijpelijk was. Na een
jaar vol maatschappelijke spanningen
stond de gevestigde politiek te kijk als een
toonbeeld van ongeloofwaardigheid en
machteloosheid. Weinige weken later
kwamen een paar honderd lezers van het

Weggeeffolders
Natuurlijk bedient u zich in de verkiezingscampagne van drukwerk. Drukwerk dat onder
zoveel mogelijk ogen dient te komen. We den ken
aileen a/ aan de mensen die eventueel huis aan
huis aanbellen en die een dergelijk drukwerkje
moe ten kunnen achterlaten.
Zo 'n drukwerkje hoeft helemaal niet zo kostbaar te zijn.
Wei een voorwaarde is dat zo 'n drukwerkje /eesbaar is en duidelijk.
Zorg voor het D '66 vignet in de juiste k/eur
( zie elders).
Behandel niet het hele gemeenteprogramma, dat
is voor de meesten toch te uitgebreid. Beperk u
tot de meest aansprekende pun ten en behandel
zesummier.
Presenteer de kandidaten in zo 'n folder op een
vertrouwenwekkende manier. Gee[ hun volledige
adressen en telefoonnummers, vertel dat ze gerust opgebeld kunnen worden, oak als ze Iii I in
de raad zete/en om de wensen van de inwoners
goed te kunnen behartigen. Plaats eventueel
pasfoto's.

Straatacties
Nu niet meteen aan marktkoopmanschap denken, want in sommige gemeenten zijn dergelijke
acties voor de provinciale statenverkiezingen bijzonder ingeslagen met alle succes vandien.
Een goede mogelijkheid is om op koopzaterdagen voor de verkiezingen in het shoppingcentre van uw gemeente enige sandwichmen
(u weet wei: mannen die borden dragen op de
borst en de rug) te Iaten rand/open die foldertjes verspreiden, waarop kart de voornaamste
gemeentelijke programmapunten van D '66,
plus het lijstnummer. Het is eens gebeurd dat
er op een marktplein groene D '66 balonnen
werden uitgedeeld en opgelaten. Misschien is dit
iets ter navolging.
Nag een mogelijkheid doet zich voor tijdens
de zaterdagen. De kandidaten zelf kunnen in
het koopcentrum mensen aanspreken en foldertjes overhandigen met de vraag of men wil
stemmen op D '66.
In ieder geval niet de plaatse/ijke middenstand
in de wielen rijden, door een irritatieverwekkende, lawaaierige campagne op straat te voeren.
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AppEll bijeen om hun partij D'66 op te
richten. Het werd een hachelijke onderneming. Wie een politieke partij wil oprichten moet een programma hebben dat
meer omvat dan de punten direct gekozen
premier en districtenstelsel. Een politi.eke partij moet zich in het parlement
uitspreken over duizend en een andere andere zaken. En om de kiezer ook in die
zaken een houvast te geven moet de partij
zich daarover uitspreken in zijn programma. Maar bij de behandeling van ieder politiek punt liepen de oprichters het risico
verzeild te raken in de versleten clichl\'s
van de oude partijen. Nu eens een liberaal
clichE!, dan weer een socialistisch clichE!
of een confessioneel. Zou de toevallige
groep lezers van het AppEll over genoeg
verstand en kennis beschikken om zelfmet
eigen standpunten te komen? Zouden zij
bij de aanvang al niet het risico lopen
over allerlei onderwerpen mank te gaan
aan interne verdeeldheid? of zich aan te
sluiten bij bestaande dogma's -- aldus hun
eigen overbodigheid demonstrerend?
Het pakte anders uit. Voor de ogen van
talloze sceptische partijbonzen-oude- stijl
slaagden de deelnemers aan het driedaagse orientatiecongres er wonderwel in een
politiek programma op tafel te krijgen dat
gekenmerkt werd door een eigen, moeilijk
te definieren karakter. Zorg voor de democratie was het hoofdmotief maar daarnaast viel het programma op door een zakelijke benadering, de bereidheid om een
probleem eerst zo objectief mogelijk te
analyseren, vervolgens de beschikbare
oplossingen te bespreken en tenslotte de
beste daar uit te kiezen. Zo ontstond een
progressief programma, niet bedacht
vanuit oude politieke ideologien en dogma's, zonder goedkope demagogie maar
met een zakelijke benadering - slechts
ondersteund bewogenheid omtrent de democratie en daadwerkelijk enthousiasme.
In de laatste week van 1966 besloten de
Democraten 66 een echte politieke partij
te worden. Zes weken later zou de nieuwe
volksvertegenwoordiging gekozen moeten
worden.

DEMOCRAAT
lmprovisatie
De verkiezingscampagne was een kwestie
van improvisatie. Het jonge elan trok de
aandacht. De oude partijen waren er
steeds op uit D'66 in te delen bij hun eigen
verafschuwde tegenstanders. De socialisten noemden ons neo-liberalen met een
hang naar gaulli sme, de conservatieven
schoven ons bij de gevaarlijke revolutionairen. D'66 weigerde echter zich in te
laten delen. De partij had de strijd aangebonden met.het hele verouderde bestel,
inclusief de vijf oude partijen die in dat
bestel al jarenlang de dienst uitmaakten.
Het staatsrechtelijk bestel moest worden
vernieuwd, de oude partijen - in zichzelf
verdeeld doordat zij verschillende groepen
kiezers verenigd probeerden te houden op
verouderde politieke noemers zoals "confessie" of "socialisme" - moesten ontploffen, D'66 zou het breekijzer zijn.
Verkiezingsavond 1967 ontwikkelde zich
tot een sensationele gebeurtenis. De twee
grootste partijen - die elkaar in de haren
hadden gezeten over verouderde issues
zoals het overheidsaandeel in de aardgaswinning - leden frappante verliezen. De
andere partijen deden het weinig beter,
op een kleine uitzondering na. D'66 bleek
de grote winnaar en kwam met zeven !eden in de volksvertegenwoordiging van
150. Naar Hollandse maatstaven een aardverschuiving - groter dan ooit meegemaakt. Onderzoekingen naar het stemgedrag toonden bovendien aan dat vele kiezers wei op D'66 hadden willen stemmen
maar tenslotte besloten dat niet te doen
omdat de partij vermoedelijk toch niet in
het parlement zou belanden. Het potentiele electoraat op de vijftiende februari
was vermoedelijk nog eens zo groot als
het werkelijke.

H et gezicht van de partij
De partij moet een Gezicht krijgen, hoor
ik. Geen gewoon mensengezicht natuurlijk, maar een partijgezicht: een papieren masker, met kleine oogjes, minuscule oortjes en een hele grote mond. Die
mond is bevroren in een welwillende
grijns tegen de kiezer, maar een diepe
frons vanwege de ernst van de toestand
herstelt het evenwicht. Een Manifest,
met Hoofdlijnen. Niet aileen helder geschreven, maar gesteld in heldere en
bovendien nog klare taal. Niet aileen
duidelijk, maar een toonbeeld van DUIDELIJKHEID. Een gezicht dat gelijk
heeft, en dat daar zelf' uitstekend van op
de hoogte is.
Voor mij hoeft het niet. Het doet me te
veel denken aan het soort politici dat altijd alles weet. Dat achter kathedertjes
in slecht bezette zaaltjes rad en gedecideerd antwoord geeft op aile vragen die
het publiek maar bedenken kan. De antwoorden hoeven niet perse op de vragen
te slaan, als de antwoordman zich maar
nooit, nooit, nooit laat betrappen op uitlatingen als: dat weet ik niet, daar het ik
eigenlijk nooit over nagedacht, dat zou
ik eerst eens moeten navragen. Dat soort
dingen zeggen ze pas weer als ze achter
het kathedertje vandaan zijn. Tenzij het
zover met hen is gekomen, dat het kathe-
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dertje aan hun buik vast gemonteerd zit.
Ik hou niet van dat soort politici, en ik
hou ook niet van politieke manifesten vol
krachtige zekerheden.
Neem nu zo'n stuk van Moerkerk en Mertens. In zijn soort voortreffelijk, een
goede samenvatting van de dingen waar
D'66 voor staat en waar ook ik wei zo'n
beetje achter sta. Maar ja, het blijft een
Manifest. Als je dat mooi bol wil laten
staan, dan moet je er hete lucht bijpompen, dat kan moeilijk anders.
"De mens moet in staat zijn mens te
blijven!" Ai! Dat kunnen de heren van de
andere partijen in hun zak steken! Die
willen heel wat anders! Die willen een
onmenselijke politiek, 'en dat is nog heel
wat anders dan on-nederlands!
"Dat noemen wij werkelijke progressiviteit: permanent ontevreden zijn met de
situatie om je heen". Ai, dat kan ik in
mijn zak steken; blijkbaar ben ik zo weinig werkelijk progressief, dat ik de definitie ervan aanzag voor de definitie van
het absolute sjagrijn.
Nou ja. Zoals gezegd, ik vind het helemaal geen slecht stuk, en ik zal er niet
om treuren als het congres het met blij
handgeklap als partijgezicht aanvaardt.
De gebreken zijn de gebreken van de
soort, denk ik. Zo'n fraaie Papieren Tij-

Een
telefoongesprek
van vrouw tot
vrouw
De telefoon leent zich voortreffelijk voor het
benaderen van kiezers. Over het algemeen zal
dat vrouwen beter afgaan dan mannen. Zij beschikken nu eenmaal over een wat charmanter
stemgeluid en hebben bovendien meer de gelegenheid tot het voeren van een dergelijke actie.
De ideale tijden om in de telefoon te k/immen
liggen tussen half 1 0 en 11 uur en tussen half 3
en half 4. Voorwaarde is we/ dat men iets te
zeggen heeft. Men zou het kunnen hebben over
typisch "vrouwelijke" onderwerpen als creches,
winkelcentrajwinkeluren, openbaar vervoer en
hoeD '66 over deze zaken denkt.
Men kan de "telefonades" ondersteunen met
zgn. "teaparties ". Gedachte: nodig die vrouwen
die belangstelling tonen regelmatig uit op de thee
en zorg steeds dat een of meer kandidaten aanwezig zijn. Succes lijkt wei haast bij voorbaat
verzekerd.

Hoe
om te gaan met
de pers
A is u van plan bent de pers in te schakelen, documenteer u dan eerst uitvoerig. Welke bladen
zijn van belang. Welke mensen behandelen we/ke
onderwerpen. Wat zijn de verschijningstijden, de
verschijningsdata, de sluitingstijden. Journa/isten
zijn druk bezette mensen, die niet altijd tijd hebben zich grondig in een bepaalde materie te verdiepen. Leg alles duidelijk uit en overval ze niet
op het laatste moment met uitnodigingen en
moeilijk te lezen, oeverloze stukken. Plan a/les
goed. Zorg op tijd voor uitnodigingen, weggeef
fo/dertjes, samenvattingen van nota's en programma's in de vorm van rege/matig te verzenden perscommunique 's.
"Stuff" voor zo 'n perscommunique zou bijvoorbee/d kunnen zijn: de definitieve kandidatenlijst,
het verkiezingsprogramma, het minimumprogramma, de eventuele a[spraken met andere politieke
partijen, de a.s. verkiezingscampagne enz.
U zoudt natuurlijk oak een persconferentie
kunnen organiseren, waarin u genoemde zaken de
revue /aat passeren. AI zou aileen de verslaggever
van het plaatse/ijk weekblad maar komen, dan
nog is het meegenomen. Vergeet nooit dat a/les
wat in de verkiezingstijd in en om de locale af
delingen gebeurt, nieuws is.
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ger kan ook vast wel nuttig zijn. In het
poppenspel van de verkiezingsstrijd kun
je hem mooi laten opdraven tegen de Anti-revol utionaire Leeuw, de Katholieke
Zeeslang, het Rode Sinterklaaspak en het
Liberale Paasei.
Als we het partijgezicht maar niet gaan
gebruiken als een bord voor ons eigen
hoofd. Het belangrijkste lijkt me toch,
dat we onze eigen gezichten laten zien.
Wie in de gemeenteraad wil, zal de kiezers moeten opzoeken om zichzelf voor
te stellen. Niet met de voet tussen de
deur en onstuitbaar pratend als ging het
erom een exemplaar van de Wachttoren
te verkopen, maar met de vraag wat de
mensen eigenlijk willen. En met een visitekaartje, waarop adres en telefoonnummer van het toekomstig gemeenteraadslid, zodat de kiezer weet waar hij
terecht kan als hij straks een idee heeft
of een vraag of een grief.
De kiezer is niet gek. Hij weet best dat
alleen een _echt gezicht echte oren heeft.
Aad Nuis.

politiek voor de boekenplank
Kiezen en delen
Steeds meer Nederlandse gemeenten willen jonge kiezers als ze 21 jaar zijn geworden duidelijk laten merken hoe belangrijk ze eigenlijk zijn. Een voorlichtingsbijeenkomst over democratie is wel het
, minste dat in de mode is op gemeentelijk
voorlichtingsgebied.
De Haagse journalist J. Verstegen maakt
het die gemeentebesturen gemakkelijk. In
opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hij een boekje
"Kiezen en delen" geschreven, dat hij de
: toevoeging een kwestie van spel en tegenspel in de samenleving heeft meegegeven.
De gemeenten kunnen het boekje bestellen
bij uitgeverij Vemande Zonen N. V. in IJmuiden. De bedoeling is dat de jonge kiezers het gratis krijgen en dat de geinteresseerde burger het werkje koopt in de boekwinkel.
De auteur vertelt op prettige wijze wat
democratie is, hoe het landelijk en plaatselijk bestuur functioneert en hoe de kiezer daarbij een vinger in de pap kan en
moet hebben.
Een alleraardigst, maar ongetwijfeld niet
zo bedoeld, grapje is dat in de adreslijst
de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) is ondergebracht op het
secretariaatsadres van D'66, Keizersgracht 576 in Amsterdam.
In de volgende oplage verandert dat en
bovendien zal de auteur keer op keer de
bijna zeventig pagina's kritisch doornemen om zijn Kiezen en Delen modern te
houden.

De PPR op aarde
Erik Jurgens, begenadigd voorman van de
PPR, is de schrijver van het boekje De
PPR op aarde, dat hij zelf een haastig
pamflet noemt en aan de achterzijde is
voorzien van de afbeeldingen van Jurgens,
Mertens, DeGraaf en Kloos.
Zijn pamflet is duidelijk geschreven met
de Statenverkiezingen in het vooruitzicht.
Dat blijkt wel uit zijn voorspelling dat als
het op 18 maa.rt om Tweede Kamerzetels
gegaan zou zijn, de PPR van 3 naar 6 zou
zijn gestegen en D'66 van 7 naar 14. Een
erratum in het boekje zegt: PPR van 3
naar 7 en D.'66 van 7 naar 16. Zo gaat dat
met voorspellingen.

Blijft echter dat Jurgen's produkt een
aardig boekje is dat door uitgeverij De
Fore! voor f 4, 90 in de handel is gebracht.
Om nogmaals te citeren: lk (Jurgens) besef dat het in de zo zwaarmoedige Nederlandse partijpolitiek een onvergeeflijke
zonde is om met een niet fundamenteeldoorkneed verhaal te komen. Maar dit
pamflet heeft die pretentie niet. Het wil
informatie verschaffen, om bij te dragen
aan de politieke bewustwording van de
Nederlandse kiezer.

Pak mee
Het omstreden rapport van de landelijke
PAK-commissie is door uitgeverij De
Fore! van een fraaie kaft voorzien en voor
nog geen vijf gulden in de handel gebracht.
Pak mee heet het interessante geschrift
met de ondertitel Een opzet voor een bundeling van vooruitstrevenden, dat voor
pak weg 49 duppies verkrijgbaar is.
Zonder het rapport van een toelichting te
voorzien, kan hier worden gezegd dat het
lezen van de bijna tachtig pagina's de
moeite waard is. Pas daarna treden de
twijfels op, maar bij sommigen misschien
ook de waardering.
Om vrij nauwkeurig te weten wat het PAK
is, moet dit boekje eerst worden gelezen
en daarna worden bewaard om het bij de
hand te hebben als iemand vraagt wat PAK
betekent.

Mei '40
Werkelijk boeiend schrijft dr. L. de Jong
in het derde deel van Het koninkrijk der
Nederlanden in de tweede wereldoorlog
over het beleid van de ·regering in mei
140, de angst voor de vermeende vijfde
colonne en over het bombardement van
Rotterdam.
Vermakelijk als het niet zo diep treurig
was, geeft hij een overzicht van de waarlijk knullige manier waarop ministers als
kippen zonder kop te hoop !open op momenten dat ingrijpen noodzakelijk is.
De dramatische ontwikkelingen aan het
front en de beslissingen van het toenmalig
algemeen hoofdkwartier in die tijd zijn
niet te vergelijken met situaties in het
heden. Triest zijn ze wel.
Gezegd kan worden dat de auteur zich alle
moeite heeft getroost volledig te zijn. Voor
zover dat te beoordelen valt, is hij daarin geslaagd.
Met ruim veertig kaartjes en meer dan
honderdzeventig foto' s en afbeeldingen
van documenten kost de populaire uitgave
(Staatsuitgeverij) achttien gulden en twee
kwartjes. De wetenschappelijke editie
van N. V. Mart. Nijhoff kost vijfenveertig
gulden.

Wie is wie
Frits v. d. Molen heeft zich de moeite getroost de honderdvijftig Tweede Kamerleden eens anders op een rij te zetten als
ieder jaar gebeurt in Parlement en Kiezer
van de l:ioofdadministrateur ter griffie van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal de
heer P. Goossen.
Hij toont het VVD-kamerlid mr. C. Berkhouwer op een geheel nieuwe manier, besteedt twee pagina's aan de GVP-er P.
Jongeling en laat CHU-fractieleider Mellema genoeglijk op zijn bril kluiven.
AI lezende beginnen de kamerleden te !even en ontstaat de gedachte dat ze toch
wei een aardige doorsnede zijn van het
Nederlandse volk.
Wie Parlement en Kiezer koopt, is al
gauw dertig gulden kwijt. Wie is wie in de
Tweede Kamer, alleszins gemakkelijker

Plaats
een idee in uw
kandidaat
Uiteraard is het streven er altijd op gericht de
afstand tussen bestuurders en bestuurden te verkleinen. In dit kader past voortreffelijk het volgende idee:
zet bij kandidaten een opvallende ideeenbus op
paal in de tuin. (Graag in D '66-groen met D '66vignet!) Breng hoven de bus een schild aan met
de tekst: Plaats een idee in uw kandidaat.
Het werkt.

Hoe een
perscommunique
te redigeren
Als voorbeeld van een ideaal perscommunique
(kart, kernachtig, zeer informatief) mage dienen
de volgende tekst, uitgestuurd door de afdeling
Diemen:

Perscommunique
De afdeling Diemen van D '66 verspreidt in de
week van 24 tot 28 november huis aan huis een
brief aan de inwoners van Diemen. In de brief
zijn opgenomen een aanzet tot een gemeenteprogramma, een oproep aan de inwoners aan de
uitwerking van dat programma mee te doen in
de verschillende werkgroepen en een biljet,
waarop de inwoners van Diemen verschillende
vormen van instemming kunnen kenbaar
maken.
Op de laatstgehouden ledenvergadering van de
afdeling is besloten, dat kandidaat kunnen staan
bij de volgend jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen en dat kandidaten kunnen worden
aangewezen en gekozen door: de /eden van
D '66 in Diemen en zij, die voor 15 februari
1970 als belangstellende werden geregistreerd.
Het is de bedoeling, dat /eden en belangstellenden op 12 januari aanstaande voor een eerste
hoorbijeenkomst zullen samenkomen. Over
plaats en aard van die bijeenkomst zullen nadere mededelingen worden gedaan.
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te lezen, kost door uitgeverij Bekking
slechts twaalf gulden en twee kwartjes.
Geen geld voor honderdvijftig kamerleden
op ~~n boekenplank.

Cuba
De Amerikaan JosE'\ Yglesias bracht een
tijd door in het Cubaanse stadje Majari.
Hij vond het nodig zijn verblijf daar uitgebreid te omschrijven in het hoek Leven in
een Cubaanse provinciestadje, dat door
Bru~ voor dertien gulden wordt verkocht.
Op de achterzijde staat dat het hoek geen
verhandelingen over de theorie en de rol
van de revolutie op het eiland bevat.
Het is een aantrekkelijk mengsel van observatie en historie, waaruit het beeld oprijst van een revolutie op weg naar succes.
Dat succes is de Cubanen alleszins gegund, maar of JoSe Yglesias de juiste man
is om dat allemaal te omschrijven, valt te
betwijfelen.
Sommige inwoners van het provinciestadje
stellen zich aan of hebben de schrijver op
een geweldige manier in de lu,ren gelegd.
Het eerste betekent niet dat de Cubanen
ongelijk hebben met hun revolutie, het
tweede impliceert dat andere schrijvers
Cuba en de Cubanen beter beoordeelden.

Confessioneel
nietconfessioneel
Er is na de verkiezingen van 18 maart jl.
veel geschreven en gespeculeerd over het
feit, wie nu eigenlijk de winnaars of de
verliezers waren. De televisie-uitzending
van de verkiezingsuitslagen had ook hinderlijk gewerkt. De partijen die het meest
en het duidelijkst verloren, in casu de drie
christelijke regeringspartijen, stelden
zich op als de grote winnaars. De partij
die het meeste won, D'66, toonde het droevige gezicht van Hans van Mierlo en Jan
Beekmans, die zo teleurgesteld waren over
het achterblijven van hun winst, dat zij
voor het gemak maar aannamen dat zij inderdaad verloren hadden. En Links Nederland was ook al niet enthousiast. De PvdA
was iets achteruit gegaan, de PSP was nagenoeg gehalveerd. Dat de CPN had gewonnen, daarover mocht het reguliere
Links zich al helemaal geen vreugde scheppen, en dat het PAK dik zeven percent
haalde, gaf niemand reden tot persoonlijke blijdschap, omdat men van elkaar niet
wist, wie voor die winst verantwoordelijk
was. En niets is in Nederland zo verwerpelijk als je blij maken over iets wat niet
aantoonbaar echt van jezelf is.
De VVD was wel blij, zij was van 10 tot
12 percent gestegen, en Haya en Molly deden het bij het klimmen der uren voorkomen alsof de VVD daarmee de grootste
partij van Nederland was geworden. Wat
men in die kringen trouwens al jaren denkt,
alleen de overige 88 percent is nog niet
zo ver. Wat mij bijzonder interesseerde
was de verhouding confessioneel - niet
~onfessioneel. Het is tenslotte te gek, dat
m ons land een aantal lieden met de bijbel in de hand en een politiek programma
achter de hand nog steeds tracht de gunst
("charitas") van onze politieke stem te verwerven. Dat met de vingerwijzing Gods getracht wordt Begrotingscijfers aan te duiden als de enig juiste ("onfeilbare") en dat
de namen van Schmelzer, Biesheuvel en
Mellema ons worden gepresenteerd als die
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van Zijn discipelen die wij hebben te volgen willen wij het eeuwige leven verwerven.
Welnu, die christelijke politiek is op de
terugtocht, zij is dat al jaren, maar nu in
sprekende cijfers. Als wij voorbijgaan aan
de tegenstelling links-rechts of aan die
tussen regeringspartijen - niet-regeringspartijen en ons bepalen tot confessioneel niet-confessioneel, dan zien we dat de afgang van de confessie en de opkomst van
de duidelijkste vertegenwoordigers van het
niet-confessionele deel der kiezers inderdaad indrukwekkend is.
KVP, ARP, CHU, Combinatie van Christelijke Partijen, SGP en GPV behaalden
in 1966 tezamen 51,42 percent; in 1967
47,42 en in 1970 45,39 percent.
In diezelfde verkiezingsjaren behaalden
de niet-confessionele partijen: VVD, D'66
en de vertegenwoordigers van Links (PvdA,
PSP, CPN, PPR) tezamen 41,14 - 45,23
en 51,73 percent, een indrukwekkende opmars van ruim tien percent in krap vier
jaar tijd. De Boeren Partij hebben wij
buiten beschouwing gelaten, omdat het een
aflopende zaak is, en de PPR hebben wij
bij Links ingedeeld, omdat zij zozeer anti-KVP stemt en met de Linkse oppositiepartijen mee, dat die keuze gerechtvaardigd is.
Al met al is het keuzepakket van de nietconfessionele, louter op politiek gerichte
partijen een aantrekkelijke voor het Nederlandse volk dat niet in zijn geheel in
Staphorst woont. De VVD is een goede,
rechtse partij, die openlijk belijdt dat
waar gehakt wordt spaanders vallen (ook
in de VVD: Gruyters, Korthals, Stikker,
Visser) en die ook een krachtige voorstander is van dat hakken (Geertsema.
Van Riel). D'66 is een politieke middengroep, die in de kamer soms met de oppositie meestemt dan weer ertegenin.
Dat brengt het pragmatisme mee, in de
door haar zo geliefde enqueteurstermen
zou men beter kunnen spreken van "past
niet goed, past niet slecht". Links biedt
ook als DS'70 zich duidelijker zou mani-'
festeren, een aardige keus tussen democratische socialisten, gevestigde social~sten, ondemocratische socialisten, prakhsche socialisten en idealistische socialisten. Maar in ieder geval geen broeders
in den Heere, Christus wordt hier om de
zoveel jaar niet opnieuw gekruisigd zoals Zijn Eigen volk dat politiek wel doet.
Als aan de dertig procent thuisblijvers,die
de invoering van de stemvrijheid hebben
opgevat als een bevrijding van de stemdwang, duidelijk gemaakt kan worden dat
hun politieke stem past bij een van die
drie laatstgenoemde groepen, dan is er
via de gemeenteraadsverkiezingen nog
juist voor de landelijke verkiezingen van
'71 meer winst geboekt dan ooit tevoren.
Daarin kunnen VVD, D'66 en Links een
zijn. Hoe zei Mulisch het ook weer in Pays
Bah (dat haastboekje over de laatste stuiptrekking van het christendom, toen opeens
alle knoppen moesten worden omgedraaid
omdat Het Beeld van Zo is het op tv verscheen): "Nog 25 jaar en u bent goddank
uitgestorven". Zo lang hoeven wij, politiek
gezien, niet eens meer te wachten.
Joris v. d. Berg

Propagandaperikelen en hoe
ze te omzeilen
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur.
En dat betekent voor u een stel drukke we ken.
Propagandawerk voor politieke partijen is monnikenwerk. Vooral omdat het voor de meeste
[eden geen dagelijkse kost is. Via deze
Democraat willen we daarom graag een handje
helpen aile perikelen die bij uw p. opagandawerk
kunnen opdoemen te omzeilen.
Met wenken voor uw huisbezoeken, uw telefoongesprekken, uw advertenties, uw drukwerk, uw
omgang met de pers, uw vergaderingen, uw openbare bijeenkomsten. U treft ze aan op e/ke rechterpagina van deze specia/e Democraat.
We vertrouwen erop dat u er uw voordeel mee
zult doen en wensen u vee/ succes in de komende
we ken.

Drukken
D'66 groen
A is u straks voor de verkiezingen kleur gaat gebruiken in uw drukwerken, neem dan de kleur
die bij D '66 past: groen.
Maar, zegt u, er zijn tientailen kleuren groen!
Goed, daarom deze tip:
zeg tegen uw drukker dat u de k/eur groen wilt
uit Das Farbenmischbuch (oude uitgave) nummer 28, pagina 10. Dit is een samengestelde
k/eur.
Een k/eurenboek van recenter datum is dat van
Oosterveld & Romijn. Het D' 66 groen is het in
dit boek gecodeerde groen 1.1.51.4 72, standaardkleur, pagina 42.
Bijna aile drukkers hebben een van beide boeken
in gebruik, zodat u er zeker van kunt zijn datu
de juiste kleur groen hanteert.

Stencil voor
uw drukwerk
Stencil is een bekende druktechniek. Vee/a/ toegepast voor k/eine oplagen: brieven, mededelingen e. d. Het maximale papierformaat bedraagt
circa 24 x 34 em.

I
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Progressiviteit ..
Verzet tegen
•
n1euwe
horigheid
Politieke analyses uit de jaren vijftig zijn
voor wie ze nu, zo'n twintig jaar later,
weer eens inziet, een bron van verbazing
en bezorgdheid. Verbazing, omdat deze
analyses zo volledig bezijden de werkelijkheid van vandaag staan; bezorgdheid, omdat de fouten in die ananlyses aantonen
hoezeer pogingen om de eigen tijd in een
breder verband te plaatsen tekort kunnen
schieten. Algemeen was men in die jaren
van mening dat het einde van de ideologie
was aangebroken, dat het oplossen van politieke problemen nog slechts een kwestie
van techniek was, dat "wasmiddelenconcurrentie" tussen politieke partijen valledig in overeenstemming was met de algemeen gangbare opvatting over de "democratische klassenstrijd", die een goed geregelde en in toenemende mate onschuldige discussie was geworden. Zelfs intelligente schrijvers als .Raymond'Aron,
Seymour Martin Lipset beschreven de
westerse samenlevingen in zulkte termen.
Is het toeval dat juist deze schrijvers onbeholpen en geirriteerd reageren op de
tegenwoordige studentenbeweging? Het
stemt tot nadenken dat juist zij op de hernieuwde 1ntensiteit van de politieke discussie reageren met eeri. "innere Emigration".
Het is niet toevallig dat nu de kritiek op
het kapitalisme weer herleeft, ook de oude
droom van de anarchie weer velen inspireert. Nu welstand niet meer noodzakelijkerwij s tevredenheid tot gevolg he eft en
nu zelfs verstokte democraten het failliet
der politieke partije'n constateren, gaat
juist nu de belangstelling verder terug dan
de oppervlakkige analyses uit de jaren
vijftig. Marx wordt weer gelezen, of in
elk geval geciteerd. Beter nog zou het
misschien zijn om Max Weber te lezen,
wiens opstellen over Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland uit
1918 qua scherpte, inzicht en pessimisme
niet onderdoen voor Sweezy, Baran, Fanon en Marcuse.

Ondergang
van het socialisme
I'n Mn opzicht hadden de analyses uit de

jaren vijftig echter gelijk: het socialisme
had als historische kracht afgedaan. De

tegenwoordige pogingen van jongeren om
het lijk van dit politieke idee weer nieuw
leven in te blazen, is even heroi'sch als
vergeefs. E~ zijn enkele direct herkenbare oorzaken voor de ondergang van het
socialisme. De socialistische ideeen hadden geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een enorme economische
groei, die bovendien voor het eerst een
zekere mate van welstand voor de massa's
zou brengen. En juist in landen die zichzelf socialistisch noemen ontwikkelde de
economie zich minder snel en hielden de
ontplooiingsmogelijkheden van de enkeling
zelfs daarmee geen gelijke tred. In zoverre het politieke socialisme met de opheffing van privi\-eigendom van produktiemiddelen een einde trachtte te maken aan
de menselijke vervreemding, waren de
ervaringen in de socialistische samenlevingen teleurstellend; voor zover het massale participatie door middel van socialisatie nastreefde, bleek dit voornamelijk
bureaucratisering, en daarmee nieuwe bevoogding, met zich mee te brengen.
Maar er is een fundamentelere oorzaak
aan te wijzen voor de ondergang van het
socialisme. De historische bezieling van
het socialisme lag in de poging om iedereen een basis voor participatie te verschaffen. Weliswaar kan men het idee van
de burgerrechten een oorspronkelijk liberale gedachte noemen (het was nl. niet
de verdienste van het socialisme dat de in
alle traditionele samenlevingen bestaande
idee van een natuurlijke ongelijkheid der
mensen in twijfel getrokken en ten slotte
politiek ontkracht werd), maar Marx had
wel gelijk toen hij deze liberale gedachte
wel revolutionair, maar tegelijkertijd ondraaglijk formeel noemde. Vergeleken
met het geloof in een natuurlijke ongelijkheid der mensen, was het idee dat mensen
als gelijken met elkaar contracten konden
sluiten, al revolutionair. Maar' juist de
vroeg-liberale fictie dat het arbeidscontract tussen ondernemer en individuele
arbeiders een contract tussen gelijken
zou zijn, vormde ~E\n van de belangrijkste
aangrijpingspunten voor de kritiek van de
vroege arbeidersbeweging. Het is een
voorbeeld van hoe een juiste politieke gedachte tekortschiet door haar innerlijke
onvolkomenheid en doordat de sociale implicaties ervan niet voldoende zijn door-
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dacht. Het is een voorbeeld van hoe de
ene revolutie vrijwel onvermijdelijk de
volgende in zich draagt. Gelijke kansen
voor allen komen namelijk niet tot stand
door juridische garanties alleen. Het arbeidscontract als contract tussen gelijken
is een fictie, omdat de ondernemer door
zijn eigendom van de produktiemiddelen
over onvergelijkbaar grotere machtsmiddelen beschikt dan de arbeider. Vooral in
een situatie van algemene werkloosheid
maakt het nogal wat uit of de arbeider de
ondernemer opzegt, of dat de ondernemer
de arbeider ontslaat. Om de machtsposities ook maar bij benadering gelijk te rnaken moesten de arbeiders zich eerst organiseren. Pas de vakbonden waren ge:...
lijkwaardige onderhandelingspartners voor
de ondernemers (die zich overigens inmiddels ook hebben georganiseerd). Dit
alles is slechts een voorbeeld. Meer algemeen heeft T. H. Marshall in zijn analyse
van het verband tussen burgerrechten en
klassenstructuur aangetoond, dat op de
juridische gelijkstelling van alle burgers
het algemeen kiesrecht logisch zou moeten
volgen, en dat beide slechts reele inhoud
hebben wanneer ieder indivudu op grond
van zijn sociaal-economische positie in
staat is om van de hem toekomende rechten gebruik te maken. Noodzakelijke voorwaarden daarvoor zijn onder meer het bestaan van sociale voorzieningen, van algemene verzekeringen tegen ziekte, ouderdom, werkloosheid, etc. Marschall onderscheidde drie aspecten van burgerrechten,
nl. het juridische, het politieke en het sociale. Misschien moet daar tegenwoordig
een vierde, psychologisch aspect aan worden toegevoegd. Het is namelijk ook van
belang om het bewustzijn van de mensen
zodanig te veranderen, dat zij van hun
rechten gebruik maken. Het feit dat tegenwoordig het aantal arbeiderskinderen op
de universiteiten in veel landen nog relatief klein is, is mede het gevolg van psychologische barri~res, die voortkomen uit
restanten van oude systemen van maatschappelijke gelaagdheid. Om zulke barri~res op te heffen is een beleid van informatieverschaffing en overtuiging nodig,
dat pas sinds kort op gang is gekomen.

Socialisme nieuwe horigheid
Deze beihvloeding van het bewustzijn wordt
door de socialisten nauwelijks ter hand genomen. De historische verdienste van het
socialisme was de onthulling van het oppervlakkige karakter van het oud-liberale
burgerrechtsbegrip. Omdat ik het over
reele verschijnselen, e.n niet over termen
wil hebben, geef ik geen ingewikkelde definities van liberalisme en socialisme,
maar als minimum-omschrijving kan men
zeggen, dat socialistische politiek er op
gericht was door middel van sociale verandering materiele inhoud te geven aan de
slechts formele gelijkheidsrechten van het
liberalisme. Maar de gevolgen van dit
historische proces tonen duidelijk dat ook
het socialisme de paradox van de innerlijke onvolkomenheid niet bespaard is gebleven. Sociale realisering van een juridisch recht op participatie impliceerde
bijvoorbeeld de vrijmaking van het individu
van traditionele bindingen aan familie en
naaste omgeving, bedrijf en kerk. Maar
in plaats daarvan ontstonden nieuwe afhankelijkheden, namelijk van de grote, bureaucratische, aan Michels' "ijzeren wet
van de oligarchie" gehoorzai:nende organisaties, waarop de enkeling net zo weinig
invloed heeft als zijn voorvaderen op de
feodale horigheid. Socialisme betekent organisatie, en organisatie betekent nieuwe
horigheid.
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Dit is geen oppervlakkig argument, en ook
niet een gemakkelijke kritiek op een succesvolle politieke beweging. Willen sociale
rechten effectief zijn, dan is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat het individu beschermd wordt tegen gebrek, voor zover
dat het gevolg is van buiten zijn macht liggende oorzaken als ziekte, ouderdom,,ongelukken en werkloosheid. Deze bescherming eist in moderne samenlevingen gecompliceerde organisaties voor de inning
en verdeling van fondsen voor sociale verzekeringen. Hoe dit in concrete gevallen
ook georganiseerd mag zijn, er zijn regels
voor nodig, en bureaucratieen die naar die
regels handelen. Al deze regels beperken
de ruimte voor het nemen van persoonlijke
beslissingen door het individu: het verplicht verzekerden die liever anders deden; doktoren die verlengstukken worden
van ziekenfondsen en daarmee vaak van de
patienten vervreemden; rentetrekkers die
door een wet worden benadeeld of juist bevoordeeld; en daarnaast natuurlijk de vele
uren die wachtend worden doorgebracht en
de daarmee gepaard gaande frustraties.
Niet de kwaadwilligheid van individuele
ambtenaren, maar het principe van de organisatie zelf maakt degeen voor wie de
organisatie is geschapen tot object van ongecontroleerde en misschien ook oncontroleerbare instanties.
Is dit noodzakelijk? Zijn er geen regelingen denkbaar, die van het individu uitgaan?
Kunnen bureaucratieen niet beter worden
gecontroleerd?

De paradox
van de nieuwe onvrijheid
Veel utopische ideeen gaan uit van de veronderstelling dat dat mogelijk zou zijn.
De ombudsman, die de burger tegen de
overheid beschermen moet, kan in individuele gevallen helpen; maar juist door dat
te doen helpt hij het systeem in stand houden. Hetzelfde geldt vaak voor parlementsleden. Een overzichtelijk systeem van sociale verzorging is voor moderne staten
nog niet ontworpen. En niet aileen het
streven naar effectieve gelijkheid via sociale verzorging leidt tot nieuwe onvrijheid.
Ook andere gebieden van overheidspolitiek
die op de verwezenlijking van dit doel gericht zijn, dragen de paradox van de nieuwe onvrijheid in zich. Een hervorming van
de universiteiten met het doel ze open te
stellen voor nieuwe groepen, houdt een
beperking van de oude academische vrijheid in, met als gevolg schoolsheid, dus
weer organisatie. Uitbreiding van de mogelijkheid van particulier huizenbezit
maakt regels en organisaties noodzakelijk
die voor aannemers vaak onverteerbaar
zijn. Vrijwel elke politieke beslissing gericht op de effectuering van burgerrechten,
heeft tevens een effect dat aan dit doel tegengesteld is.
Dit betekent niet dat men van zo'n beleid
zou moeten afzien. Het socialisme, zoals
hier omschreven, was (en is op vele plaatsen nog steeds) noodzakelijk. Maar het betekent wel, dat wij ons bewust moeten zijn
van de gevaren die voortvloeien uit de paradox van een socialistische politick. Max
Weber zag die gevaren in 1918 al. In een
toekomstvisie uit dat jaar beschreef hij de
ontwikkelingen die de bureaucratic zou
doormaken. Zij zou steeds meer taken op
zich nemen en steeds verder indringen in
het leven van de enkeling, daarmee diens
vrijheid sterk beknottend. Deze visie is
inmiddels werkelijkheid geworden in alle
ontwikkelde samenlevingen, om het even
met welk politick systeem. Wie wil begrijpen wat er tegenwoordig gaande is in de
Sow jet-Unie, Hongarije, Tsjechoslowakije
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en de DDR, heeft daarvoor meer aan Max
Webers visie op de nieuwe horigheid aan
de bureaucratic, dan aan de ideologic van
de socialistische samenlevingen, of de
vaak wat mechanische totalitarisme-analyse. Dat landen als de Verenigde Staten,
Engeland, Frankrijk en de Bondsrepubliek
op deze weg nog niet zo ver gevorderd zijn
als de socialistische landen, verandert
niets aan het feit, dat ook d:1:1r de bureaucratische organisatie onder dekmantel van
de ideologic van de plan-rationaliteit zich
krachtig uitbreidt. Dat socialisme en kapitalisme in hun concrete verschijningsvormen tegenwoordig niet meer zo ver uit
elkaar liggen, is al bijna een gemeenplaats
geworden; wat zij gemeen hebben is de
horigheid aan de organisatie.
En juist tegen deze horigheid groeien de
protesten, nu nog gei'soleerd en zonder algemene en samenhangende doelstellingen:
studenten die zich tegen "technocratische"
universiteitshervormingen keren: socialistische economen die door middel van
decentralisatie tot quasi-markteconomische
vormen proberen te komen; het zoeken van
"nationale" onafhankelijkheid door nationale minderheden; de vlucht in de droomwereld der vrijheid met behulp van LSD of
marihuana. Misschien zijn deze protesten
te vergelijken met de machine-vernielingen uit de industriele revolutie en vormen
zij het begin van een nieuwe grote profestbeweging, die nog niet kan ontstaan zolang
te veel mensen van het oude systeem misschien niet hun geluk, maar dan toch een
verbetering van hun kansen verwachten.
In elk geval zie ik in deze tekens een aanwijzing, dat een politieke verandering
noodzakelijk is, die het liberalisme een
nieuwe centrale plaats geeft in een voor
velen onverwachte dialectische wending.

Liberalisme: verschil-vrijheid
Na de minimum-omschrijving die ik van
het socialisme heb gegeven is het rechtvaardig nu van het liberalisme ook slechts
een korte omschrijving te geven: het blijvende doel van het liberalisme is de veelvormigheid van de ontplooiingsmogelijkheden van het individu te vergroten. Het
liberalisme wil verschillen, want verschil
betekent vrijheid.
Het is duidelijk dat deze doelstelling een
andere betekenis krijgt zodra gelijke burgerrechten materieel verwezenlijkt zijn.
Dan heeft liberalisme met privileges tot
gevolg voor mensen, die "gelijker zijn dan
anderen", maar grotere ontplooiingskansen voor allen. Het nieuwe liberalisme
moet ten strijde trekken tegen het systeem
van bureaucratische organisatie, die deze
ontplooiing beperkt. Het moderne liberalisme heeft als voorwaarde de gerealiseerde
vrijheidsrechten en keer zich dan ook tegen
diegenen, die vast willen houden aan overleefde gezagsverhoudingen en privileges,
ook als zij zich liberalen noemen. Het
richt zich nog sterker tegen hen, die de
paradox van hun streven naar gelijkheid
niet inzien. Het nieuwe liberalisme staat
in de huidige omstandigheden even ver af
van conservatieven als van socialisten.
De stap van abstracte termen naar concrete voorbeelden is niet groot: gelijke scholingskansen voor iedereen, maar dan ook
een school die openstaat voor allerlei
soorten begaafdheden; een basisverzorging
voor iedereen die in behoeftige omstandigheden verkeert, maar ruime mogelijkheden voor iedereen om zelf te beslissen of
hij zijn geld wil uitgeven, beleggen, of
voor zijn oude dag zal sparen; gegarandeerde inkomensmogelijkheden voor ieder-
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een, maar ook een scala van prikkels die
het voor iemand mogelijk en attractief
maken zijn capaciteiten op steeds nieuwe
gebieden te beproeven; gelijke mogelijkheden tot politieke participatie, maar opheffing van alle bureaucratische en oligarchische belemmeringen, ook als dit ten
koste gaat van de macht van de bestaande
politieke partijen; burgerrechten ook in de
economie, maar niet met behulp van organisaties die deze rechten tot een fictie rnaken.
Het zo geschetste politick program richt
zich evenals het oude liberalisme in de
eerste plaats op de ontplooingsmogelijkheden van de enkeling. Maar het onderscheidt zich daarvan op twee essentiele
punten: het is een sociaalliberalisme want
het keert zich tegen alle privileges; en
waar het oude liberalisme zich afzette tegen de horigheid aan verouderde tradities,
zet het nieuwe liberalisme zich af tegen de
hl>righeid aan organisatie, bureaucratic en
technocratic.
Het is duidelijk, dat zulke ideeen een progressieve en potentieel machtige politieke
kracht vormen. Maar even duidelijk is het,
dat nog in geen enkele moderne samenleving de partijvorming plaatsvindt volgens
de tendensen van deze analyse. Het is bovendien de vraag hoe machtig dit hervormingsliberalisme zal blijken, vergeleken
met het gevestigde systeem.

Conservatief-progressief
In overeenstemming met de moderne

maatschappelijke ontwikkelingen, moeten
er twee grote politieke groeperingen zijn:
een conservatieve, bestaande uit de verdedigers van de bureaucratic, in wezen
dus uit de tegenwoordige socialistische
partijen (al vergeet ik niet dat ook in deze
partijen liberale elementen aanwezig zijn);
en een progressieve groepering, die wordt
gekenmerkt door de bovengeschetste sociaal-liberale politick. Extreem links van
de liberale partij is er dan nog ruimte
voor een utopisch-anarchistische groepering, en extreem rechts van de conservatieven kan zich een traditioneel-autoritaire
groep vormen.
De werkelijke politieke scheidslijnen van
vandaag lopen dwars door de bestaande
partijen heen, en dat stelt het partijsysteem voor een nijpend probleem: wat moet
er gebeuren om een ongeloofwaardig en
onrepresentatief politick stelsel om te
vormen tot een bruikbare arena voor de
politieke strijd tussen grote, door gemeenschappelijke belangen en overtuigingen verbonden sociale groeperingen.
Het is absoluut niet zeker dat de noodzakelijke ontwikkeling naar deze nieuwe politieke opstelling inderdaad zal plaatsvinden.
De gevestigde belangen in het bestaande,
rationeel-bureaucratische systeem moeten
namelijk niet worden onderschat: ambtenaren, vakbondsleiders, parlementariers,
journalisten, regeringsadviseurs en planners hebben veelal belang bij het voortbestaan ervan. Voor hen is niet aileen de
buitenparlementaire .oppositie, maar ook
het nieuwe liberalisme een spelbreker, en
zij hebben de macht om deze spelbreker
uit de weg te ruimen.

Ralf Dahrendorf

(Met toestemming van het Algemeen Handelsblad en ABC-Press overgenomen uit
het Algemeen Handelsblad).

Wij zijn geen politici

i

' Wij willen dat in dit stadium ook niet zijn.
Wat wij hier schrijven is niet bedoeld als
een scherp geslepenpolitiek manifest. Het
is een globale presentatie van deze ongerustheid, onze mening omtrent de oorzaken van de malaise en onze denkbeelden
over verbetering.
15 september 1966 verschenen deze zinnen in het APPEL, dat de oprichting van
de politieke partij DEMOCRAT!'=N '66aankondigde. Het was een scherpe aanval op
de bestaande politieke partijen die er niet
in waren geslaagd de problemen van 1966
op te vangen. Het APPEL richtte zich toen
met een aantal kernachtige voorstellen tot
het nederlandse publiek, en met succes:
al de eerste keer, 4 maanden na de opr!chting van D'66, wisten deze amateurs
met 7 man in de Tweede Kamer te komen,
maar de grote krachtproef moest nog beg!nnen!

We gingen met ''het spel" meedoen, en dat
was een gevaarlijke gok voor een club
mensen die er op uit waren politieke vern!euwing tot stand te brengen. Door in het
parlement te gaan zitten, zouden vuile
handen gehaald worden, zou men onbarmhartig in het soort politieke strijd komen,
dat wij verafschuwen. Toch moest het,
want wezenlijke politieke vernieuwing zou
aileen mogelijk zijn door van top tot teen
in die politiek te duiken. Dat deden wij
dan en een aantal zaken vonden wij daarb!j van erg groot belang:
-de gekozen minister-president, omdat
we meenden ~n dat nog steeds· doen, dat
in deze tijd de kiezer zelf wel mag bepalen wat voor regering hij wil hebben,
- het districtenstelsel, omdat we menen
dat degene die gekozen zou worden, in
rechtstreeks contact zou moeten staan
met kiezers,
- algehele democratisering van de samenleving, omdat het daarmee nogal bedroevend was, en is gesteld.
Dat was het D1 66 dat zich met succes tot
de kiezers richtte: een groep mensen die
het vertrouwen wisten te winnen door De
Burgers Bij Het Bestuur Te Willen Betrekken. EN ZO IS HET NOG STEEDS!
Maar de tijden zijn veranderd, D166 is
veranderd; er zijn meer mensen mee gaan
doen, leden (7000), maar ook niet leden,
die bij ons even hartelijk welkom zijn. De
hele machinerie ging werken en bracht in
3 jaar stapels rapporten, vele initiatieven,
06k op regionaal en gemeentelijk viveau
~n een uitgebreid politiek programma. De
Tweede Kamerfraktie werkt hard en de
rest van de partij ·deed (belangeloos) aktief mee, soms wellicht een beetje t~ aktief.
Zo veranderde ook D166, zoals veel in deze drie jaar is veranderd. Een ding verandere echter niet, en dlt was de
schreeuwende behoefte naar politieke vern!euwing; naar meedoen, meedenken ~n
meebeslissen van de burgers, een zaak die
0'66 als de meest belangrijke beschouwt
en die ons duidelijk van anderen onderscheidt.
Nog steeds geldt de verontrusting over de
werking van onze demokratie waarmee de
36 initiatiefneniers van D'66 zich tot
iedere Nederlander die hierover 66k ongerust was, richtten.

D1 66 wilde vanafhet begin een mentaliteitsclub zijn; een groep mensen die niet als
vaderlijke politic! het volk vertrouwen
willen inspreken, maar een stel lieden die
zich willen· inzetten voor de zware opgave
om iedere Nederlander deelgenoot te rnaken aan zijil democratie. Deze mentaliteit
is erg belangrijk; wij zijn namelijk niet,
zoals b. v. de socialisten of de liberalen
dol op het een of andere erfgoed dat onze
voorouders ons, in de vorm van een ideologie, hebben nagelaten; D166 meent dat
de politiek anno 1970 niet-dogmatisch van
karakter moet zijn, niet mag vastroesten
in verouderde strukturen. DAAROM zeggen wij steeds dat wij niet wensen te kiezen tussen de KVP, ARP, CHU, VVD en
de PvdA: omdat zij, op het stuk van de
vernieuwing die wij nastreven, niet veel
te bieden hebben. Onze breekijzerfunktie
vergt immers dat wij ons tegen de rest
van de politieke partijen afzetten ! Daarom zijn wij er, in tegenstelling tot de andere oppositie-partijen, niet op uit de
regering kost wat het kost naar huis te
sturen. Wij stellen dM.rtegenover dat men
in de politiek van vandaag de dag de vraagstukken zakelijk dient te bekijken, de beschikbare gelden doeltilatig moet verdelen
en besteden, en dient vast te stellen hoe
er, met behulp van de techniek, maar
met in standhouding van de mens die uiteindelijk moet beslissen, een leefbare
maatschappij voor allen op deze aardbol
kan worden opgebouwd. En met de huidige
situatie op deze wereld, of dat nu in Vietnam, Rusland, Guatemala, Timboektoe of
rond de Hoogovens is, zijn wij niet tevreden. Daaraan moet, met een grote dosis
inspiratie en visie en met behulp van moderne middelen (we hebben ze per slot van
rekening niet voor niets) erg veel gedaan
worden. Dat willen wij, dat noemen wij
werkelijke progressiviteit: steeds kritisch
zijn over de situatie om ons heen en over
de toestand in de wereld. En omdat die
wereld, en ook Nederland er nog niet veel
beter uitziet dan in 1966, wenst D 166 voorlopig onverkort vast te houden aan haar
bestaan als breekijzer !
Daarom doen wij nog steeds een beroep
op de nederlandse kiezer om massale
steun te verkrijgen; daarom richten wij
ons met een nieuwe oproep tot u, al was
het aileen maar om nog eens voor onszelf
te formuleren waar onze nmdamenten liggen.
Onze tegenstanders, en dat aantal is niet
gering, wijzen er constant op dat wij beginselloss (on-nederl.a.nd,s) ~n opportunistisch zijn ~n met boze plannen (Schmelzer) rondlopen. Waarschijnlijk gebruikt
men dit soort campagnemethoden omdat
D'66 ~n haar uitgangspunten een werkelijke bedreiging zijn voor de gevestigde
orde die de zaak zo lang in de lappenmand,
heeft laten liggen;

Want waar gaat
het D'66 nu om?
Allereerst menen wij dat de werking van
de democratie bedroevend is. Daarom
moet men zich in de eerste plaats richten
op de structuur waarbinnen die democratie opereert; hier raakt men wezenlijke
zaken zoals het besluitvormingsproces en
de verhouding burgers-overheid. D'66
heeft hiervoor een groot aantal gedachten

ontwikkeld: een modern districtenstelsen
en de gekozen minister-president voor de
landelijke politiek, en de gekozen burgemeester en de gekozen wijkraden voor de
gemeente, en de gekozen personeelsraad
met beslissingsbevoegdheid over onderwerpen als bedrijfsfusies, bedrijfssluitingen en bedrijfsverplaatsingen voor de
ondernemingen. Dit zijn slechts enkele gedachten van D 166 over wat wij Open Deelneming zouden willen noemen. Maar wij
wensen niet bij de structuur stil te blijv~n
staan; procedures, hoe goed en blijvend
ze ook democratie ook verbeteren, mogen
geen doel op zich zelf worden; het gaat
uiteindelijk om de doeleinden die worden
nagestreefd, en juist op dit punt heeft D166
in de afgelopen drie jaar ontdekt dat er
erg veel aariknopingspunten zijn met dat
democratiseringsstreven !

Leefbaarheid
Onze enige zorg moet zijn onszelf, onze
kinderen en kleinkinderen een leefbare
wereld aan te bieden. Leefbaarheid is een
allesoverheersende zaak geworden, een
politiek strijdpunt dat uiteenvalt in een
aantal kernthema's die voor ons absolute
prioriteit hebben:

De maps moat in staat zijn
mens te blijven
- de politiek dient er naar te streven,
dat:
* Iedereen fatsoenlijk kan wonen tegen een
prijs die redelijk is ~n in een huis waar
hij zich thuis, zich mens voelt.
* Iedereen zijn eigen Ieven kan inrichten
en niet door de overheid betutteld te
worden in zijn persoonlijke Ieven.
* ledereen kan werken als hij dat wil.
* ledereen eerlijk kan delen in de inko-.
mensmogelijkheden die onze maatschappij biedt, waardoor de grote verschillen
in inkomen en vermogen zullen verdwijnen.
* Iedere individuele mens in staat wordt
gesteld zich niet te laten overvleugelen
door de techniek en de technocraten.

De jonge mens moat in
staat worden gesteld
volwaardig mens te worden

* Ieder mensenkind moet in staat worden

gesteld elke hem passende vorm van onderwijs te volgen. Dit zal reeds bij de
peuters en kleuters dienen te beginnen,
daar de achterstand in opleiding van de
sociaalzwakkeren juist in deze leeftijdsklasse wordt opgelopen.
* De wijze waarop in Nederland onderwijs
wordt gegeven zal naar vorm en inhoud
radicaal moeten worden gewijzigd:
- Naar Vorm: Omdat onderwijs geen
simpele overdracht van vaardigheid of
kennis meer is, maar een actieve rol
van de leerling inhoudt, een rol die in
·de onderwijssituatie zelf gelijkwaardig
is aan die van de leraar die meer als
· begeleider en stimulator moet optreden.
- Naar Inhoud: Omdat het onderwijs,
anders dan een eenzijdige selectie
naar intellect, juist de totale individuele ontplooiing van de jonge mens

moet be\·orderen. zijn creativiteit ontwikkelen. hem verantwoordelijkheidsbesef moet bijbrengen en hem- m(l(lr
dan feitenkennis moet scholen in logisch
en methodisch denken en handelen.

De mens moet de mogelijkheden hebben om te kunnen Ieven
* Het respect voor de medemens, zijn
eigenaardigheden. zijn recht op privacy
moet aan de basis van onze samenleving
liggen. Zonder verdraagzaamheid geen
demo era tie.
* Iedereen moet in staat zijn in het geautomatiseerde tijdperk zichzelf en anderen
te vermaken: in de stad, aan het strand
in de bossen en op de wadden. De wereld
is van de mens, die ook de plicht heeft
haar in stand te houden.
* De planning zal er op moeten worden gericht dat STANK in onze kostbare lucht
(een schaars goed), VERGIF in ons kostbare water, en vernietiging van onze
kostbare natuur tot het uiterste moet
worden teruggedrongen.
* De samenleving zal moeten inzien dat
men langzaam bezig is onze wereld kapot te maken. We denken nauwelijks na
over wat we eten, we roeien onze dieren
uit en wat stille plekjes zijn weten we
nauwelijks meer. De politiek heeft bierin een belangrijke taak, al was het aileen maar om ons dit grote probleem
bewust te laten worden.
* Wij zullen bereid moeten zijn de leefbaarheid in de naaste toekomst niet ondergeschikt te maken aan de economische
groei.
* Wij zullen onder ogen moeten durven
zien dat ons land niet overbevolkt mag
raken, opdat de leefbaarheid, absolute
voorwaarde voor ieders geluk, niet in
het gedrang komt. Daarom dient een aktieve democratische bevolkingspolitiek
gevolgd te worden.

Onze maatschappij
zal open moeten zijn

* De handhaving van de vrijheidsrechten
(die overigens moeten worden uitgebreid)
van de mens heeft absolute voorrang op
de maatregelen ter verzekering van orde
en rust, tenzij de vrijheidsrechten van
de medemens in het gedrang komen.
* De Vrijheid van Meningsuiting zal ook
door de wet gewaarborgd moeten worden.
* Iedere vreemdeling zal dezelfde rechtsbescherming genieten als iedere Nederlander, terwijl ons land open dient te
staan voor ieder die om politieke of sociale redenen uit zijn land is verdreven.

Communicatie en informatie

* De overheid heeft de plicht in deze,
steeds ingewikkelder wordende maatschappij, volledige en juiste informatie
over haar handelen te verstrekken.
* In deze ingewikkelde verhoudingen is de
mens als een vis op het droge. MeedoenMeedenken-Meebeslissen is mooi, maar
als je van het hele gedoe niets snapt,
verlies je je interesse. De voortgezette
opleiding ("education permanente") moet
de garantie geven dat iedereen een volwaardige funktie in onze maatschappij
kan vervullen.
* Communicatie: De communicatie-middelen die de mensen van vandaag tot hun
beschikking hebben, zijn enorm in aantal. Toch blijkt uit de praktijk dat velen
niet in staat zijn contact te maken met
hun medemensen of met onze hele maatschappij. Aandacht voor en scholing in
alle vormen van communicatie hoort tot
de noodzakelijke onderdelen van de
vorming tot burger. Informatie: Deverantwoordelijkheid van de informatieverstrekkende media wordt-gezien de beschikbare overvloed- steeds groter. Het

critisch selecteren uit die m·erdoed
zonder de objektiviteit te verlaten en het
weergeven van de hoofdlijnen wordt
steeds moeilijker. Het is b. v. onhoudbaar dat slechts 5'/c van de hedendaagse
journalisten akademicus is.

De wereld zal vreedzaam.
veilig en welvarend moeten
worden

* Nederland zal zich volstrekt moeten ver-

zetten tegen alles wat met geweld, intimidatie en onvrijheid probeert zijn
macht over andere mensen uit te oefenen.
* De rijke wereld zal zich met alle kracht
moeten inzetten om de steeds groter
wordende kloof tussen arm (2/3 van de
wereld) en rijk (WIJ) te verkleinen en
weg te werken.
* De Nederlander zal moeten beseffen dat
ons leven in welvaart schril afsteekt
tegen de oneindige armoede in het grootste deel van de wereld. Hier ligt een
zeer belangrijke taak voor het onderwij s,
de pers, radio en t.v.

Tien wenken
Tien goedbedoelde wenken voor toekomstige
gemeenteraadsleden die misschien ooit
door de progressieve linkse rotjongens
van Hilversum worden benaderd om voor
radio of televisie enkele vragen te beantwoorden die van belang zijn voor het nederlandse volk in zijn geheel.
1) Vertel het 't liefst aan niemand. De
kans is groot dat wat U te zeggen had,
bij nader inzien zeer onbenullig was en
men besluit het niet uit te zenden. 'n
Dergelijke klap is in gezinsverband nog
wel te verwerken. lnplaats van naar
vader kijkt men dan met de tanden op
elkaar naar "Mik". Moeder legt intussen het monopolie spel klaar. Het kan
best nog een aardige avond worden. De
gevolgen zijn echter niet te overzien
wanneer U vooraf het hoofdbestuur, Uw
gemeenteraad en de plaatselijke pers
inlichtte.
2) U vertelde het niemand en "zij" komen.
Ontvang ze niet thuis, ontvang ze nooit
thuis. Iedereen weet het: bij U is het
netjes, Uw vrouw mag er nog zijn en
dan die duvels van kinderen, het is een
leuk gezinnetje. Wat jammerlijk aileen
dat Truusje opeens die enge verlegenheidsaanval kreeg. U zei het nog,
"Doe nou niet zo eng Truusje" en in de
camera "Onbegrijpelijk, ze kan anders
zo leuk uit de hoek komen". En de
tweede dag zit het haar van Uw vrouw
ook leuker dan zonet van de kapper.
Waarom ze trouwens steeds die hockeyfoto van U filmden en U pers~ op de
stoel met het kussentje "Oost west,
thuis best" Uw antwoorden moest geven, is U tot op de dag van heden een
raadsel.
3) Als het dan toch bij U thuis moet, weet
ik veel waarom, verbied dan ieder gezinslid ook maar op gehoorsafstand te
komen zolang de opnamen duren. Ook
personeel is uit de boze. En _eentje die
normaal een schort draagt moet helemaal de stad uit voor die dag. Bij God,
een D'66-er met een hulp in een zwarte
jurk.
4) Trek de telefoon eruit. Uw vrouw houdt
hoven de kinderen stil door ze vol milky way's te stoppen, Uw dienstmaagd
is voor het eerst van d'r leven doudsbang naar Amsterdam. de hocke~·-foto

en het h.-ussentje zijn verdwenen. maar
de telefoon man. de telefoon. Hij gaat.
U zegt "Hallo" en het is Kees die
vraagt of U nog op de Soos komt. of U
die f 100.-- nu kunt terugbetalen. of
U gehoord hebt wat die zak van een
fractielid nou weer beweerd heeft. enfin, het is Kees. En "Zij" nemen het
op. "Zij" leggen het vast, ik zie het
allemaal voor me. En wat meer is. ze
zenden het uit ook. Als U dus over ontploffen wilt spreken, over democratisering en over het kleuteronderwij s en
niet over Kees: telefoon d'r uit.
5) En niet zoveel praten man. 't Is verdorie net alsof U in de partij en thuis
nooit aan het woord komt. Camera
draait en huppekee: daar harts U los
met streekplannen en structuurveranderingen, voordat zo'n bebaarde linkse
aap zelfs nog maar naar Uw naam kon
vragen. Weet U wat ik !net zo'n prater
zou doen? Ik knipte hem door het hele
programma: interview met glazenwasser - pratende D'66-er, - beatband D'66-er, - negerleider- D'66-er, naaktballet - D'66-er, -. En een goede
kritieken die ik zou krijgen.
6) Helemaal niets zeggen is het natuurlijk
ook niet, maar afwachten kan geen
kwaad. Laat ze maar vragen.
En denk rustig na. Weet U het antwoord
niet? Nou dan weet U dat niet. Dan
zegt U: 11Dat zou ik niet weten". God,
wat zou dat een verademing zijn. remand die zegt: "Dat zou ik niet weten".
Eindelijk een normaal mens op de t. v,
'n D'66-er nog wel, nou nou.
7) Wat doet U als ze vragen: Slaapt U in
een groot of in een klein bed ? " of "Hoevee! verdient U eigenlijk?" of "Kent U
de tien geboden?"
Dan doet U precies hetzelfde als wanneer 'n andere totale vreemde U die
vragen stelt: U houdt zich bij de zaak
waar het om gaat. Begrijp me goed,
van mij mag U met gebaren de omvang
van Uw bed gaan uitduiden, excuserend
de grootte van Uw inkomen onthullen,
en hakkelend gebod 5 en 7 vertellen
waarna het zoeken wordt. Maar verstandig is het niet.
Want ik, thuis zittend voor de buis, lig
dan wel dubbel van het lachen. En dat
kan toch niet Uw bedoeling zijn ge'weest.
8) Uw bedoeling was, neem ik aan, informatie te geven op het punt waarnaar
menU in eerste instantie vroeg. AIleen, het pakte wat anders uit. Dat
vertelt U ook, zeer gepikeerd, op de
dag na uitzending aan iedereen die U op
de schouders slaat van het lachen. U
zegt het ook tegen de verslaggeefster
van Uw krant die naar een reactie
vraagt. '"n Schande" zegt U, '"n Schande is het dat onvolwassen en ongewassen provo's de dienst uitmaken in Hilversum".
U speelt dan gewoon "Hayatje". U ook
al. Jammer.
9) Wat moet U dan wel doen ?
Als U dat nu n6g niet weet gaat U bij
het eerste beste televisie interview ongelooflijk de mist in.
lO)Wat moet U dan niet doen?
Denken dat U zich deze tien punten nog
zult herinneren als Hilversum komt.
En dat is eigenlijk nog wei zo goed ook.
Er valt toch al zo weinig te lachen op
de nederlandse tv.

Mies Bouwman ,
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Verkiezingen 1n
Parijs
De wereld is weer de wereld, de douane
is weer de douane, maar het regent en ze
wuiven me door -een toerist die zijn vakantie niet heeft afgezegd. Het is de ochtend
van de eerste verkiezingsdag. Landschap
buitengewoon groen, wolken zwart en opgeblazen, druk op de weg . .Radio Luxemburg geeft allerlei verkiezingsnieuws,
maar het echte nieuws moet later komen,
het is te vroeg. Tegen Mn uur in de middag ben ik in Parijs. Daar is het heet, ik
rijd er in en er uit, op weg naar het westen. Het OdE!on is gesloten, de Sorbonne is
gesloten, het gesprek is beeindigd, er
wordt gekozen en de uitslag staat vast: de
arcadische heuvels en dalen waar ik nu
doorheen trek zullen geregeerd worden
door dezelfde mannen die dat al tien jaar
doen. Ik kijk naar de middeleeuwse, jutekleurige koeien, naar boterbloemen, klaprozen, overvette grazige weiden, zwellende en slinkende wolken hoven slaperige
romaanse kapellen, een bedriegelijk eeuwenoud landschap zonder fabrieken, manifestaties, barricades, het andere Frankrijk. In de dorpen zijn de raadhuizen open,
door de open deuren zie ik mannen zitten
achter een tafel, kiezers gaan naar binnen
en brengen de stemmen uit die vanavond <
en vannacht uit de radio zullen strcmen en
die mannen moeten benoemen om in die
ondenkbare stad, Parij s, het hele volk te
vertegenwoordigen.
Op een muur in een dorp hangt een geel
biljet: "Zij willen de meerderheid. Zij
hebben hem tien jaar gehad. Wat hebben
zij er mee gedaan? Maak er een eind aari !
Stem op de Federatie van de Linkse Democraten en Socialisten, stem op Emile
Vivier" en ik denk: als niet een stel studenten twee maanden geleden de straat op
was gegaan had dit biljet hier niet gehangen. Nutteloze bespiegeling. Ze zijn de .
straat opgegaan, tien miljoen arbeiders ·
Mbben gestaakt, er is een revolte geweest
en bijna een revolutie, ik ben er bij geweest en kan het nauwelijks meer geloven,
en in diezelfde sfeer van ongelovigheid,
vermengd met angst, zal het oude bevestigd worden en het nieuwe ontkend. En wat
zou je er ook mee moeten, hier tussen al
weilanden? De hele geschiedenis krijgt iets
ver wegs en onvoorstelbaars, de tijger
voelt zich weer tijger en weet niet meer
dat hij een dag lang, en in het openbaar,
voor iedereen zichtbaar van papier is geweest.
Twintig kilometer voor Nogent-le-Rotrou
een ongeluk. Twee auto's staan verschikkelijk vernield, van elkaar afgeslingerd.
In het paradijselijk gras liggeri bebloede
mensen, doden of gewonden, E!E!n steekt
een afschuwelijk rode arm recht de lucht
in, beweegt niet. In Nogent stop ik en ga
het stembureau binnen. Een bleke hal en
een grote bronzen luchter. Tegen de muren
de eeuwig zwart marmeren platen waarop
de doden bewaard worden. Het zijn er honderden en honderden. Twee dames zitten
achter een .tafel met groenige stembiljetten. Daarnaast liggen de witte velletjes
met gegevens over de kandidaten. Ik vraag
of ik ze mag hebben en dat mag. De kiezers verdwijnen in ruimtes die op badhokjes lijken. Ik zie hun stemmende benen
onder de groene, katoenen gordijnen, allemaal alleen met zichzelf en het zeldzame
moment dat ze iets te zeggen hebben, of
denken dat dat zo is. Ze kunnen stemmen
op Maurice Perche, 43 jaar, onderwijzer,
oud-kamerlid, communist, op Michel
Hoguet, advocaat, oorlogskruis '39-'40,
oudstrijder, krijgsgevangene, gaullist eventueel te vervangen door Paul d'AmE!court, landbouwer, legioen van eer, oor-

logskruis '14-'18, oorlogskruis '39-'45,
burgemeester van La Chapelle du Noyer,
en op Robert Huwart, burgemeerster van
Nogent, Linkse Federatie.
Ik ga naar het cafE!. naast het stembureau.
Alweer een eeuwig Frankrijk: mannen met
baretten voeren langzame gesprekken, roken Gitanes en drinken wijn, de patron
staat aan zijn zinken bar en schenkt iets
groens en stroperigs in, en aan de overkant, tegel) de muur hangt het gezicht van
de Gaulle wat benauwd in eel\ kleurige V
geklemd en zegt: 'Hervormingen, ja, maar
binnen het kader van de wet'. Ik kijk naar
zijn gezicht, naar de Pernod-asbakken op
de glanzend gepoetste houten tafels en
denk 'welke revolutie eigenlijk ?' Buiten,
op het grote plein staat een standbeeld van
Paul Deschanel, wie dat dan ook geweest
is. Hij is uitgevoerd in witte kalk en twee
vrouwen, diep aan zijn voeten en van een
andere steensoort, vallen vol bewondering
achterover. Hier zijn nooit demonstraties
geweest. 'Deze regering heeft het land de
chaos en het faillissement gebracht' staat
er op de kerkmuur geschreven. Maar wie
gelooft dat. De chaos is over, is er missien wel nooit geweest, en het faillissement komt later pas.
De zon gaat onder, de stembureaus gaan
dicht, straks komen de eerste uitslagen,
ik nader Bretagne, de Parij se opkomst
was om 17 uur 59 percent, hetzelfde als de
vorige keer, de zon staat nu recht in mijn
ogen, ik zie niets meer, het goud dat de
crisis gekost heeft wordt met dikke lagen
gratis over de landerijen gesmeten, pas
als ik aan zee kom is het licht bloedrood.
De eerste uitslagen beginnen dan te komen
en als ik laat in de nacht naar bed ga heeft
Mitterrand zijn treurige liedje al tien
keer gezongen.
De volgende ochtend is het weer zo grij s
als de as van de nederlaag, de oceaan wild
en wit, de stemmen van de verslagenen
klinken mat, de revolte wordt toegedekt,
ik ga naar buiten, koop de Presse-OcE!an
en lees dat 'er 142 gaullisten en onafhankelijke republikeinen zijn op de 151 gekozenen: de meerderheid is versterkt'.
Het zal een lange, lange geschiedenis worden. In !'Express van deze week staat een
tekening van een struisvogel die zijn k 0p
in een stembus steekt waarop staat Vijfde
Republiek. De Heilige Struisvogel heeft nu
gesproken en ik bedenk hoe graag ik via de
muren van de Sorbonne of de stemmen in
het OdE!on de reacties had willen horen van
de generatie die dit allemaal begonnen is
die voor een groot deel niet mocht stemmen. Maar Sorbonne en OdE!on betekenen
nu niets anders meer dan hun namen, de
muurschriften zijn uitgewist, de bezetters
verdwenen, de krantjes, pamfletten en bewegingen verboden. De monoloog, die twee
maanden was onderbroken, wordt voortgezet. Alleen de stem is wat minder vast,
de zaal wat minder grandioos, en een deel
van het gehoor blijft onrustig.

Met toestemming van De Bezige Bij
overgenomen uit "De Parijse Beroerte"
door Cees Nooteboom

Enquete
Waarom, zo vroeg menig congresganger
zich af, stond in de gestencilde versie val
Beekman's speech aan het eind van de 2e
alinea, het laatste gedeelte tussen aanhalingstekens?
Er staat letterlijk:
Ik zeg dit is de handelwijze van de ffil
die de kunst kent om recht vooruit te
kijken - "niet ziende hoeveel grond ve
loren is".
Wie citeerde Beekmans daar ?
Een kleine enqu@te leverde het volgende
op:
Shakespeare natuurlijk!
Welk stuk?
Hamlet, want dat gaat over Hans van
Mierlo en zijn vader of zijn oom of
zo ....... .
Ramses Shaffy, want Beekmans is
Egytoloog, en dit is een spreuk uit
Shaffy' s grafkelder.
'

Biesheuvel, en die heeft het van Abraham Kuiper, en die heeft het van Isaa<
da Costa uit: Bezwaren tegen de Geest
van deze Eeuw".
Het citaat slaat op kerkelijke afvalligheid,
Zwolsman; die heeft dit gezegd inverband met zijn konflict met de gemeentr
Den Haag in een uitzending van Avro's
Televizier Magazine".
Zwolsman denkt altijd in termen van
grond.
Happel, in verband mit der wedschtraJ
Faijenoord-Legia Warschau. Die grun
ist das mittenfeld, das verloren gieng.
Wim Kan, in zijn klacht dat D'66 zo
weinig aanknopingspunten biedt voor
een paar knoertharde witzen,
Het Boek Prediker, en in het vervolg
staat "want ook het regeren, meerege·
ren en denken over regeren is ijdelhei
en kwelling des geestes".
Het dagblad van Melissant, het eerste
nummer na het watersnood.
De nieuwe Katechismus sprak een sorn
ber lid. Ook Jan Beekmans is ni.et meE
zuiver in de leer.
Ik weet het, sprak een jong vrouwelijk
lid (if any), het is uit een Leidse studenten almanak van heel lang geleden
van een jong medisch student J. B. en
het begint zo:
betekenis:
Van aard zo oilgeschikt triomf te vieren
dat nederlaag een sport geworden is,
verbluf ik de bourgeois met mijn maniere
ik weet dat dit een laatste toevlucht is.
Ik ben mij welbewust van veel gemis,
maar daarop hoef ik mij niet blind te
staren:
Het air van man, die niet begrepen is,
is 't heerlijk recht der onberekenbaren.
Want wat belet de dwaas die toe moet kijken,
te zeggen dat hij een toeschouwer is:
De vis op 't droge noemt zich hoog-toeris
Men kan in deze houding veel bereiken,
mits men de kunst kent recht vooruit te
kijken,
niet ziende hoeveel grond verloren is,
Met dank aan L. Th. Lehmal
Gijs Stappershoef

Erismaareenwasmiddel
dat niet ideologisch-aktiefis.
Datis D'66.
Een nieuw wasmiddel.
Ret wast wit zoals alle andere
wasmiddelen ook wit wassen.
Maar daar gaat het niet om.
Ret wast op een andere manier
wit. Niet ideologisch-aktief.
Maar gewoon.
N u zult u zeggen: leg ons
dat eens uit.
Dat zullen wij doen. In korte
zinnen zodat iedere imbeciel het
kan volgen. Ook u.
Kijk, in andere wasmiddelen
zit altijd een wonderbaarlijk
ingredient. Dat heet dan
Christa of Marxa of Libera.
Maar wij vinden die hokuspokus
niet nodig.

Wij wassen gew66n wit.
Nu zullen er onder u zijn
die vragen: maar hoe dan?
Dat is een goeie vraag.
Als u echt van plan bent om
hardnekkig door te lezen, dan
moet u maar doen wat u niet
Iaten kunt.
Dan weet u ook meteen waarom
onze teksten altijd zo lang zijn.
U wilt nog altij d we ten: hoe?
Goed, als u zo doorzeurt
mag u het weten.
Wij wassen net zo wit als
andere wasmiddelen omdat wij
Pragma hebben.
J a, we weten wat we gezegd
hebben. Dan had u maar niet
door moeten lezen.

Maar hoe kun je net zo wit
wassen als andere wasmiddelen
zonder wonderbaarlijk
ingredient?
Nou u weer.

""-
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0'66 .....
Een stukje kabouterstad?
Het ludieke politieke orgaan, genaamd Democraten '66, heeft zich volledig in het
politieke spel gestort. Resultaat: De speelse, vernieuwende krachten worden op een
groot aantal gemeenten losgelaten.
Of het allemaal zo ludiek en speels zal
toegaan mag, gezien de praktijk waarbinnen het politieke !even zich in Nederland
afspeelt, betwijfeld worden. Toch zal
D'66 moeten proberen iets over te brengen
van datgene wat haar zo na aan het hart
ligt: De behoefte om vandaag, maar vooral morgen een leefbare wereld te scheppen; een wereld waarin de mens in staat is
als vrije vogel de machine, de automaat,
de robot in de hand te houden; een wereld
waarin we niet allemaal vergaan van de
stank en waarin we niet onze flora en fauna, effectiever dan de atoombom dat zou
·
doen, aan het afbreken zijn.
Politieke vernieuwing is niet alleen
STRUCTUURVERANDERING, het is veel
meer. Het gaat om de totaliteit van ons
leefklimaat, of het nu optimale democratisering dan wei het behoud van de Waddenzee betreft.
Er zijn mensen binnen D 166 die menen dat,
als je een goed lopende structuur hebt ''uitgevonden", de rest van zelf komt. Vergeet
het maar; er blijft altijd zoiets bestaan als
een visie, of anders gezegd een mentaliteit, die bij ons iets heeft van een structurele ontevredenheid met alles wat in deze maatschappij gebeurt.
Deze ontevredenheid doet ons steeds experimenteren met nieuwe vormen, andere
gedachten e. d. Dat noemen we dan ook
wei eens progressiviteit.
Daarnaast noemen onze tegenstanders ons
altijd pragmatisch; wij vertalen dat meestal met: Wij wensen geen politieke standpunten in te nemen op basis van verouderde stellingen die ten onrechte politieke
eeuwigheidswaarde hebben gekregen; wij
proberen wat mMr te ontdekken waar vandaag de werkelijke problemen liggen (en
waar ze morgen gaan liggen). En dan kom
ik terug bij de titel van dit stukje: D'66
moet een stukje Kabouterstad zijn, omdat
deze jongens, precies zoals de Provo's in
1966 dat onderkenden, heel goed in de gaten hebben dat hflt in Nederland om slechts
twee essentieele zaken gaat: Vrijheid en
Leefbaarheid.
·
Deze twee thema's zijn ons, van D'66, op
het lijf gebakken.

Het gaat er, in deze steeds ingewikkelder
wordende maatschappij, om dat de individuele mens in staat wordt gesteld zich niet
door de techniek te laten overheersen. De
ondoorzichtigheid waarmee alles dreigt te
geschieden, heeft de roep om inspraak,
medezeggenschap, medebeslissingsrecht
etc. etc. tot een fundamentele gemaakt.
Willen wij ons als mens, als creatief,
denkend wezen in stand houden, dan zullen
wij de mentaliteit moeten kweken om dat
waar te maken en de structuur moeten vinden die dat mogelijk maakt. Dat wil D 166,
en dat is ook de diepere zin van de, niet te
verzadigen, behoefte die Democratisering
heet. En als die behoefte ergens leeft, is
dat wel in de kleinere politieke eenheden.
De menselijke behoefte naar meedoen,
meedenken en meebeslissen, kortom de
noodzaak van geestelijke leefbaarheid is
nauw verbonden met dat andere kernthema
dat D 166 aan de kiezers moet overdragen:
De instandhouding van ons biologisch leefklimaat. Hier hebben we te maken met een
soort sluipende vijand die, beetje voor
beetje, bezig is de aarde te herscheppen
in een dode, kale planeet.
Cultuurpessimisten waarschuwen hier al
jaren voor; de laatste tijd pas wordt er
naar hen geluisterd.
Op alle terreinen zijn we bezig onszelf
kapot te maken: Luchtverontreiniging op
grote schaal, waterverontreiniging waarvan de gevolgen al katastrofaal zijn, sterfte onder vogels, vissen en andere dieren,
de tomeloze behoefte van onze dijkenbouwers om in te polderen, zonder dat enige
noodzaak is aangetoond, kunstmatige zoetstoffen in al ons eten, fluor in ons drinkwater (morgen LSD?), ga zo maar door.
Ook hier wordt de mens volstrekt onderw,orpen aan de techniek die niet meer te
. stuiten is, tenzij de mensen in grote getale het besef krijgen dat aileen zij er iets
aan kunnen doen. Daarom D 166! Dat is
naar mijn idee, dan ook het kernthema
van onze verkiezingsstrijd:
Vrijheid en Leefbaarheid.
Laat anderen maar zeggen wat zij allemaal voor goed hebben gedaan; wij zullen
proberen aan te geven wat wij voor goeds
gaan doen.
Hans Moerkerk

De burgers bij het bestuur
Bij het werk in de verschillende raadsfracties na de gemeenteraadsverkiezingen zal
het een van de belangrijkste taken van D'
6'3 raadsleden zijn orn toe te zien op de
wijze van besluitvorming, het zodanig
wijzigen van die besluitvorming dat de inwoners daar veel meer invloed op krijgen en om mogelijkheden voor een directe inspraak voor de inwoners te scheppen.
Om de dan te scheppen mogelijkheden van
inspraak ook werkelijk inhoud te geven is
het belangrijk dat de burger veel meer
betrokken wordt, en zich dan ook veel
meer betrokken gaat voelen met de gang
van zaken in de gemeente.
Het is mede om de verkiezingsslagzin
"De burgers bij het bestuur" ook inhoud

te geven, dat het bovenstaande invloed
moet hebben op de wijze van verkiezingscampagne voeren. Bij de plannen die
reeds gemaakt zijn of nog gemaakt worden zal de persoonlijke benadering van de
kiezer centraal moeten staan. Maar juist
bij deze persoonlijke benaderingswijze
moeten we er aan denken dat dit opzoeken
van de kiezer niet een geheel los opzichzelfstaande verkiezingsactie mag zijn
maar een eerste stap op weg naar een na
de verkiezingen verder uit te bouwen contact met de kiezers.
De kandidaat-gemeenteraadsleden en de
!eden van de steunende werkgroep zullen,
om een goed contact met de kiezers te
leggen en om zich omtrent de problemen
te informeren, ieder persoonlijk hun spe-

Lintdruk
Deze druktechniek wordt toegepast voor dezelfde soorten drukwerk als we onder stencil noemden. Het voordeel van lintdruk is echter datu
een beter resultaat kan verwachten. Een handtekening in kleur onder de brief kost bovendien
nauwelijks iets meer. Een groat voordeel daarenboven is dat de geadresseerde (naam, adres,
woonplaats) steeds apart kan worden ingedrukt
(of door u worden ingetypt), zodat de briefeen
hoogst persoonlijk karakter krijgt.
Als u over briefformaten praat met uw drukker
verdient het aanbeveling dit vast te stellen op genormaliseerde formaten, de DIN-forma ten.
Voor brieven zou dit neerkomen op DIN A-4,
ofwel 21 x 29,7 em.

En niet
te vergeten
offset
Bij deze druktechniek (meestal oak voor wat grotere oplagen, tenzij u iemand kent met een kantoor-offsetmachine) kunt u doorgaans niet volstaan met het verstrekken van getypte kopij en
een lay-out. De offset-drukker werkt namelijk
langs fotografische weg, en dat betekent dat hij
een reproduceerbaar ( contrastrijk) origin eel van
u moet hebben.
Voor het rna ken van dat origineel zal elke offsetdrukker u de juiste weg kunnen wijzen.
De prijs van offset ligt bij hoge oplagen lager dan
die van boekdruk, maar het belangrijkste is vaak
dat foto-reprodukties duidelijker overkomen.

Wat is boekdruk?
Aangewezen druktechniek wanneer het gaat om
folders, brochures, briejkaarten, enveloppen en
raambiljetten. Voordeel: de boekdrukker kan de
te drukken teksten zelf zetten uit de bij hem beschikbare lettertypen.
Voorgeschreven lettertype: Folio Grotesk halfvet.
Voor normaalleesbare teksten hanteert u corps
8 tot 12. Voor kopzinnen corps 20, 24 of 28.
Natuurlijk kunt u uw drukker altijd verzoeken
om een letterproef of zetvoorbeelden!
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ciale aandacht op een van de wijken van
de gemeente moeten richten.
De beste wijze om het contact te leggen
is dat de kandidaten de kiezers in hun
wijk en bij hun aan huis gaan opzoeken
om met hem te gaan praten:
In de verkiezingstijd om de inwoners
met zijn problemen en die van de wijk
globaal te leren kennen en om het vertrouwen en de stem van die inwoner te
winnen;
Na de verkiezingen: om de gelegde contacten te versterken, de problemen verder uit te diepen, de inwoner bij de
vraagstukken te betrekken, hem attent
te maken op de openbare fractievergadering van D'66 en hem er gericht voor
uit te nodigen als nu juist die problemen besproken worden die hem direct
aangaan, hem verantwoording voor het
tot dan toe gevoerde beleid af te leggen
en om hem op de langere duur politiek
bewuster te maken.
Indien men de persoonlijke benadering
van de kiezers na de verkiezingen staakt
dan zullen de kiezers de actie als een verkiezingsstunt gaan beschouwen en verliest men het vertrouwen dat men nu
juist door de persoonlijke benaderingswijze heeft opgebouwd, waarmee men zich
zelf als raadslid en D'66 als vernieuwingsbeweging geen dienst bewijst.
Juist het vertrouwen terug winnen is immers een van de taken die D'66 zich gesteld heeft.
De D'66 raadsleden en de leden van de
steunende werkgroep hebben ook een duidelijke taak bij het z. g. "politiseren van
het grondvlak", het politiek bewuster rnaken van de bevolking.

Dit is geen exclusieve taak voor D'66,
maar zolang hier weinig aandacht aan
wordt besteed, zullen D 166ers er meer
aandacht aan moeten besteden. De taak
van de raadsleden in de Raad is duidelijk
nl. : Het betrekken van de belanghebbenden bij de besluitvorming, het scheppen
van mogelijkheden voor inspraak, controle op de wijze van besluitvorming.
Buiten de Raad, heeft men een taak bij
het analyseren van gevoelens van ontevredenheid in de verschillende wijken en
het daarna helpen bij het kanaliseren in
acties van de bevolking (hearings, enquetes, handtekeningenacties enz) en de bevolking, aan de hand van bepaalde kleine
overwinnfngen (stoplichten, beschermde
oversteekplaatsen enz), zelf te laten merken dat ze politieke invloed hebben. Op
deze wijze moeten de inwoners zelf ontdekken dat het maatschappelijke leven
niet als een natuurgebeuren over hen
heenrolt, maar dat ze er invloed op kunnen uitoefenen en dat ze evengoed "gesprekspartners" zijn van de overheid als
de plaatselijke "establishment".
Alhoewel dit "politiseren van het grondvlak" duidelijk een zaak van lange adem
is, kan men er juist door de persoonlijke
benadering van de inwoners in de verkiezingsacties, door het leggen van contacten en het trekken van informatie, er de
eerste stappen toe maken.
Frans van Leeuwen

Waarom camera-angst?
Iedere avond opnieuw worden onschuldige
mensen voor de ogen van miljoenen kijkers
en dagbladlezers knock-out geslagen door
een stuk glas, EEN CAMERALENS.
Deze mensen zijn doorgaans niet scheel,
kaal, hebben niet allemaal grote neuzen,
een slecht gebit, zeven onderkinnen of
flaporen.
De Amsterdamse publiciteitsfotograaC
Frits Gerritsen meent, dat camera-angst
een volkomen ongegronde angst is, zolang
U zichzelf blijft.
De brutaalste camera (man) doet U minder pijn dan de zachtaardigste tan darts~
Ik kan me zo voorstellen hoe het vele
D'66-vertegenwoordigers, nude partij
zijn opwachting maakt in provinciale staten en gemeenteraden, vergaat. Je hebt
je beschikbaar gesteld voor een kandidatuur, om in het democratisch bestel die
dingen waar te maken waarin je van harte
gelooft. Dan breken de verkiezingen uit,
met alle opwinding die daarbij hoort, en
ineens ben je volop, al had je dat vroeger
misschien van z'n levensdagen niet gedroomd, politiek persoon.
Dat betekent dat je, de een meer, de andere minder, om het eens met een cliche
te zeggen: in het licht der belangstelling
staat.
In die toestand kan het gemakkelijk voorkomen, dat een persfotograaf zijn camera op je richt. Aileen heel koude naturen
kan dat geen bliksem schelen, maar die
behoren tot de grote uitzonderingen. Regel is, dat wie als politiek persoon een
plaatje in de krant moet opleveren zich
aanvankelijk behoorlijk opgelaten voelt. De
twijfels aan zijn uiterlijk, die ieder mens,
(heus: 66k beroepsposeerders als filmster-
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ren en fotomodellen) met zich meedraagt,
gaan hem op zo'n moment akelig parten
spelen. Je kent immers je spiegelbeeld?
Je weet wat er aan schort. Die flaporen.
Of: die knots van 'n neus. Of: dat beroerde gebit. Of: die schele kijkers. Of: die
kale kop. Of: die overbodige onderkin. Ik
noem maar wat. Of, in 't algemeen: dat
afgezakte smoelwerk.
Die fotograaf komt even een plaatje schieten en daar sta je, geengageerde politicus, te kijk met je lek en gebrek. Doe
dan maar eens gewoon ..... Dat lukt immers bijna geen sterveling?
Het resultaat is dan ook dikwijls, zeer
dikwijls, een foto die je zelf maar liefst
in de asbak zou smijten. Maar die staat
dan wel tienduizendvoudig in de krant ....
'tIs beroerd. Maar zo gesteld lijkt er
weinig aan te doen. Natuurlijk, een onogelijk gebit kan je door een goede tand-

Enkele tips
Neem eerst contact op met uw drukker alvorens
uw drukopdracht de deur uit te doen. Bespreek
samen met hem de vormgeving, het lettertype en
de lettergrootte. Vroegtijdig contact elimineert
(kostbare) fouten en misverstanden. bij voorbaat.
Is uw kopij nog niet klaar, wacht dan met zetten.
Correcties zijn een dure grap en werken vergissingen in de hand. Zorg dat de definitieve kopij
duidelijk /eesbaar is. Dat wil zegge.n: foutloos
getypt.

Drukkerstaal
augustijn of
cicero

grafische maat - 1 augustijn = 12 pun ten =
4,5mm.

lay-out

schets-instruktie voor te zetten copy.

interlinie

hoeveelheid wit tussen de
regels.

spa tie

hoeveelheid wit tussen de
woorden.

enge/se regelval

tekst of beeld links in een
lijn onder elkaar en rechts
zoals het uitkomt, zonder
woord ajbrekingen.

centreren

tekst a/s het ware vanuit
een middenas gezet rechts
en links verlopend.

plat- of blok- ·
zetten

tekst op een bepaalde breedte te zetten; aile regels even
breed.

brocheren

het vouwen en nieten van
meerdere vouwvel/en.

schoonsnijden

afsnijden na het drukken en/
ofvouwen.

M.C.

machine coated (gestreken)
papier.

aflopende druk

te drukken ajbeelding tot
aan rand van papier.

Boekdrukformaten

degelpers - 28 x 34 em
papierformaat.

Boekdrukjoffset

kleine cilinder 46 x 64 em
papierformaat.

Gangbare
papierformaten

46x 59 em.
40 x 55 em.
SOx 70cm.
70x JOOcm.
BOx 110cm.
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arts laten verhelpen (en doe dat dan, verdomme!) maar aesthetische chirurgie is
een al te verstrekkende maatregel, en
tot een verhullend haarstukje voelt ook
lang niet elke kaalhoofdige zich geroepen
(waarom zou hij, trouwens? Een kale kop
kan sympathiek zijn).
lk wil maar zeggen, tot wie het aangaat:
u zult vrede moeten hebben met de feiten
van uw uiterlijk.

Denk daar dan ook niet aan, als de persfotograaf u op de korrel neemt. Want als
u er wel aan denkt komt dat brokje hoogstpersoonlijk onbehagen meedogenloos op
de plaat. Dat verhult u ook niet als u, wat
helaas de reactie is van velen, een grimas
trekt die een lach moet verbeelden. De
universele boer-met-kiespijn in de Nederlandse politiek heet Koekoek en moge
het bij die ene blijven!
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg! Deze onder het van nature niet
beeldschone Nederlandse volk gangbare
raad zou iedereen die in de publieke belangstelling staat zich moeten aantrekken.
Dat eist van de meesten enige oefening.
Maar het is haalbaar.
Wel kan ik-daar, uit de grond van mijn
fotografenhart, een andere raad aan toevoegen. Ik weet hoe belangrijk zulke foto's zijn voor het image dat zo'n belangrijk deel van het werkkapitaal van elke politicus uitmaakt. Het image is tweeerlei:
onzichtbaar en zichtbaar; in die volgorde
van belangrijkheid. Wie gevaar loopt,
door de camera belaagd te worden, moet
zich wel degelijk beraden op zijn zichtbare image. Niet op het moment zelf, want
dan is het te laat. Maar eerder, thuis,
gewoon voor de spiegel.
Er is niets tegen om, als er fotografen
in de buurt zijn, die houding aan te nemen
die u zelf kent als de beste, de meest
voordelige.
Dat zou voor mensen die in de gaten lopen
een tweede natuur moeten worden. Nie-
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mand vindt 't fijn, 6nvoordelig op de kiek
te komen. Behoorlijk fotografeerbaar
zijn is een zaak van zelfkennis, en ook
van zelfvertrouwen. Belangrijk is, dat de
foto iemand laat zien die zich lekk.er voelt.
Trek dus, als de camera dreigt toe te
slaan, vooral het pak aan dat gevoel, gecombineerd met zelfvertrouwen, bij u
teweeg brengt. En zorg dat u goed geschoren bent. De moderne foto-apparatuur
merkt elke baardstoppel op.
Non-conformisme ligt in deze tijd gelukkig hoog in de markt, en zeker ook in
D'66. Maar wat ik nu allemaal heb beweerd en bezworen is daar absoluut niet
mee in tegenspraak. Non-conformisms
uit zich, met mijn volle instemming, in
de keus van de kleding, in de haardracht,
in vooral: in het gedragspatroon. Maar
wie een non-conformistisch uiterlijk verwart met een onverzorgd uiterlijk maakt
een afschuwelijke fout. Onverzorgd is 66k
weer iets anders dan slordig. Slordig kan
best verzorgd zijn, als het past bij de
persoonlijkheid. Nee, we noemen geen
namen. Maar zag u hem ooit in een keurig zittend pak?
De fotograaf wou het hierbij maar laten.
Het zal u wellicht opgevallen zijn, dat
hij zich uitsluitend heeft gericht tot personen van mannelijke kunne.
Dolle Mina moge het hem vergeven. Vrouwen kan je in dit opzicht niets leren,
Die weten het allemaal al!
Frits Gerritsen

lnterviewtechniek
Als u kandidaat staat voor het raadslidmaatschap van een grote gemeente - of
waarom niet van een kleine, dat is per
slot niet minder belangrijk - dan kan het u
overkomen dat een lid van het "Haasbroeksyndicaat" (volgens Martin van Amerongen
de Maffia van het Nederlandse publiciteitswezen) u met de microfoon in de aanslag
benadert. Wat doet u dan?
Th: heb nu zelf bijna 25 jaar met dat bijltje
gehakt en geloof me, er is maar Mn ding,
wees je zelf, doe gewoon, doe niet gewichtig.
Als je namelijk in een vraaggesprek - radio, tv, krant of wat dan ook - probeert
voor te geven dat je meer weet of kan dan
waar is, dan komt er onherroepelijk een
ogenblik dat je door demand valt. Dat kan
een heel pijnlijke smak zijn. Die smak kan
je je besparen door heel doodgewoon burgerlijke eerlijkheid. Een ander woord is
er eigenlijk niet voor.
Er zijn natuurlijk ook wel een paar, meer
praktische tips. Behandel je interviewer
als een volwassen, gelijkwaardig mens.
Mocht achteraf blijken dat je veronderstelling verkeerd was, dan heb je pech gehad,
maar over het algemeen gaat dat toch wel
op.
De NOS geeft in beginsel geen Nagra (geluid opname apparatuur van f 3, 500, --)
in handen van onverantwoordelijke figuren.
Ander punt: Ga niet, omdat je denkt dan
langer in een uitzending te zitten, eerst de
vraag herhalen voordat je het antwoord
geeft. Zeg gerust eens .... eh ... als je
over een juiste formulering wil nadenken
en probeer niet die tijd op te vullen met
irritants clicM's. Sommige politici rnaken daar een gewoonte van.
Als er een punt is wat je erg belangrijk
vindt, probeer dat er dan niet in te hameren door harder te gaan praten, maar
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Affiches
forma at
papiersoort

83 x 118cm.
eenzijdig glad: 120 grams
litho of houtvrij offset,
120 grams.

raambiljet

mintmaal 115 grams, houtvrij
machine coated, gesatineerd of
mat. Of 120 grams houtvrij
offset.

strooibiliet

couverture papier, circa 65
grams, in diverse kleuren leverhaar.

Zetschetsen
Een zetschets dient ter ins true tie van de drukker/
zetter. De regels geeft u aan d. m. v. potloodlijnen,
indien mogelijk gebaseerd op de grafische
maten. Een dergelijke maat is bijvoorbeeld een
''augustijn" of "cicero" ( ca. 4,5 mm).
Als u het formaat van uw drukwerk bepaalt op
28 x 34 em. dan is de kans groat dat de drukker
er een goedkope drukpers voor kan gebruiken.
De oplaag in boekdruk liggen tot ongeveer
10.000 exemplaren.

Correcte
correcties
Als u bemoeienissen hebt met propagandadrukwerk voor D '66 in uw gemeente, krijgt u op een
gegeven moment drukproeven of dergelijke ter
correctie van de drukker.
We/, en die drukker die spreekt op dit gebied een
heel aparte taal. U moet dat gewoon even we ten.
Als u zich met correcties op drukproeven voor
drukkers en zetters goed verstaanbaar wilt maken,
moet u zich van de correcte ( gestandaardiseerde)
correctietekens bedienen.
Hier volgen de meest voorkomende:
letter omdraaien
letter(s) wegnemen
wit tussen letters ofwoorden
brengen
een woord van maken
minder ruimte tussen letters
I
<§9
vet zetten
cursief zetten
@
nieuwe regel
D
J' omzetten van letters ofwoorden
inspringen
niet inspringen
correctie vervalt
)-meer ruimte tussen regels brengen
E---- ruimte tussen regels weglilten
verwijzingstekens voor de correcties
rJ/~,f

Ll:~

J:li

HI--I
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maak een pauze v66r je zegt wat je wilt
zeggen. Dan komt die tekst beter over.
Maar nogmaals, voor vraaggesprekken
geldt hetzelfde als voor alle ander gebied
van het leven, probeer niet meer te lijken
dan je bent. Dat bespaart je ook die rotsmak.
Hans Knap

Scherpe
vraagjes
En op eens staat hij bij u op de stoep. De
journalist die om een interview heeft gevraagd. Dikwijls geflankeerd door een fotograaf die wil dat u in een ongemakkelijke
stoel gaat zitten omdat de achtergrond
beter is.
De verslaggever stelt zijn vragen. U, bijna gemeenteraadslid wellicht zelfs wethouder, geeft de antwoorden. Eerst de gemakkelijke. Datu allang lid van D'66
bent, datu hard heeft moeten werken om
een afdeling van de grond te krijgen en dat
uw raadslidmaatschap veel tijd kost. Die
u er overigens graag voor over heeft.
Maar dan volgen de scherpe vraagjes.
Over politieke standpunten in uw gemeente
of daarbuiten, over samenwerken met andere groeperingen en over het al dan niet
aanpakken van hete hangijzers.
Antwoorden moet u, want u he eft gezegd:
"Komt U maar". Bovendien, u loopt al wat
langer in D'66 mee en misschien had u nog
even tijd met uw fractieleden te overleggen. Als u iets niet weet, is dat geen
schande. Geen enkele D'66-er heeft het
hele programma uit het hoofd geleerd. Er
zijn nog steeds onderwerpen die met de leden moeten worden doorgepraat.
U wilt het verhaal lezen v66r publikatie ?
Dat had u bij het begin van het gesprek
moeten zeggen. Een geldstuk opgooien om
uit te maken wie zijn zin krijgt, is kinderachtig. Journalisten maken niet zoveel
fouten als menigeen denkt.
Die foto had u liever niet gehad? Waarom
eigenlijk? U wilde toch gekozen worden, u
wilde toch in de gemeenteraad? Uw stadgenoten mogen toch wel zien wie de man
(of vrouw) is die streeft naar inspraak en
openheid. De kiezers mogen toch wel weten wie in de komende vier jaar in hun
plaats beslissingen neemt.
Journalisten bellen veelal als u even niet
aan D'66.wilt denken, of als u net in bad
stapt of uw vrouw kust.
Niet laten zeggen datu zit te bridgen, zoals de vrouw van een hoge Haagse rijksambtenaar het kortgeleden presteerde.
Zo verschrikkelijk belangrijk bent u nu
ook weer niet. Die ambtenaar trouwens
ook niet.
U had dat onprettige bericht over D'66
niet in de krant willen hebben? Ontkennen
heeft weinig zin, want het gerucht kan
waarheid bevatten. Als u het niet bevestigt,
doet een ander het. Beter juist in de krant
dan op een wijze die barst van de fouten.
Maar nu niet gelijk na dat telefoongesprek
met die journalist ook een andere verslaggever opbellen. Dat is niet zo netjes. Hij
belde u en heeft zijn speurwerk beloond
gekregen met uw bevestiging.
Gaat u echt met uw fractie een persconferentie geven? Is er heus belangwekkend
nieuws te melden? Kopje koffie, glaasje
sherry, lekker zoutjes in de tweede helft
van de morgen gaan er best in. Niet te
veel sprekers achter de groene tafel.
Liever een goede samenvatting op papier.
U doet maar. Het zal best lukken.
Jan G. Huygens
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Bekendmaking
De grote dierentuin, trots van onze natie,
is gesticht door een Besluit
van de Gemeenteraad.
Inheemse en vreemde dieren
worden er toegelaten.
De meest interessante soorten
zijn de water- en winddieren
(zoals de cycloon).
Verder dient de aandacht te worden gevestigd
op een echte aconcagua,
een jonge guitaar,
levende wolken,
een hooggeleerde aap en een aap met zaadlobben.
Het vaderland of de dood !
De Directeur

Sprekers
Dit zijn de sprekers.
Er zijn erbij die kampioen zijn
van hun provincie. Anderen
zijn olympisch kampioen.
Er zijn er ook die helemaal niets
zijn, zelfs geen spreker.
Van zeer diverse pluimage zijn ze,
de sprekers.
De boventoon wordt gevoerd
door een uiterst vulgaire nuance van geel.
Zoals u ziet is de verwarring reusachtig.
Datnes en Heren,
Kameraden!
Geliefde kinderen
Mijnheer de President, geachte afgevaardigden,
Hooggeacht Publiek
Companeros !
Het is met grote ontroering
Het is de eerste keer
Vanavond mag u van mij geen toespraak
verwachten
Sta mij toe dat ik
Ik weet niet waar ik de moed vandaan haal
Hoe anders is het, waarde Christoffel
Columbus
Namens de ouders van de overledene
En als ze zich dan eindelijk schorpraten,
dan gorgelen ze met de woorden die ze
over hebben
(niet veel)
en beginnen opnieuw
en mijne heren, maraden,
acht publiek,
minde kinderen,
a mijtoe
ledene hoe durf ik
Col urn
bus.

Met toestemming van De Bezige Bij
overgenomen uit "De Grote Dierentuin"
door Nicolas Guillen, vertaald door
Cees Nooteboom

Brief uit
Groningen
Brugsma bracht in een HP onder woorden
wat waarschijnlijk bij veel aanhangers van
D'66 sluimerde: een vaag gevoel van zelfverwijt over de gemiste kansen bij de provinciale verkiezingen. We hebben inderdaad ons "verdiende loon" gekregen, en
dat was een aanzienlijk lager percentage
dan waarop we, op grond van de ons voorgespiegelde "CAO", hadden gerekend. Er
zal harder en (vooral) verstandiger gewerkt moeten worden, anders blijven we
zitten in de hoek van de onschadelijke
"minimumlone r s".
Wat die verkiezings-campagne betreft: ik
weet niet in hoeverre er destijds ~cht een
"mannetjes-maker" als trotse vader aan
de wieg van D'66 heeft gestaan, maar w~l
vind ik dat er naderhand zo goed als niets
aan de publieke-opinie-vorming is gedaan.
Argeloosheid mag dan een teken van eerlijkheid zijn (en dus een deugd), het omgekeerde is ook het geval (en dat is-in dit
kader-op zijn minst on-deugd-elijk! ).
De "fijnproevers" zullen misschien juist
getroffen en geboeid en zelfs overtuigd
zijn door de naieve onbevangenheid van
D'66-woordvoerders, maar zij behoorden
waarschijnlijk al tot de D'66-stemmers
van het eerste uur (de verhoudingsgewijze
geringe groei in de grote steden zou ook
in deze richting kunnen wijzen: de avantgarde w11s al van de partij).
Het ging er bij deze verkiezingen echter
om, de v~le anderen te overtuigen, degenen die niet gecharmeerd worden door
argeloosheid en openheid, maar allen gei'mponeerd door een zeker machtsvertoon
en door geslepenheid.
D'66 had zichzelf een beetje geweld moeten aandoen, door de tegenpartij (en) met
hun eigen wapenen te bestrijden. Het doel
(stemmenwinst) heiligt niet :Hle middelen,
maar was wel een weloverwogen en goeddoordachte verkiezings-campagne waard
geweest.
Wat nu dat "machtsvertoon" aangaat: het
is bekend dat D'66 vele "prominenten" in
zijn gelederen heeft. Wat was voor-dehand-liggender geweest dan om hier een
dankbaar gebruik van te maken?
Een ander imago van macht zou te ontlenen
zijn aan mogelijk toekomstig regeerdersschap, bijv. door Van Mierlo in een advertentie te laten zeggen: "Ziet U !!!!j_ al
een steek dragen ?"--met daar dan w~l de
toevoeging bij: "Amme-nooit-niet, maar
regerings-verantwoordelijkheid dragen,
d11t durf ik best; dat doet U toch ook? We
zijn immers sltmen verantwoordelijk voor
de regering die we hebben ?"Of door in te
haken op de liefdesverklaringen van evt.
colilitie-partners: "ledereen wil ons graag
aan boord hebben--maar we laten ons niet
zomaar in de boot nemen ... ". Op deze
manier schermt men a. h. w. met zijn
macht, z6nder er prat op te gaan, zelfs
zonder het hclemaal au-serieux te nemen,
en juist daardoor maakt het indruk.
En wat die "geslepenheid"betreft: die
heeft te maken met machteloosheid, hoe
paradoxaal dat ook mag klinken. Schmelzer weet daar een geniaal gebruik van te
maken. Hij doet zich altijd voor als de
geslagen hond, die van iedereen de grofste
brutaliteiten krijgt te verduren, zonder
daar ooit zijn macht tegenover te stellen
(een macht die een Ieder op de achtergrond
aanwezig weet: dat hoort er nl. w~l bij,
dat dO~t het hem juist, die ambivalente
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mengeling van macht en onmacht! ). Vandaar dat men hem een gladde tekkel noemt
i.p. v. een gebeten hond, want een echte
under-dog iS' hij natuurlijk allerminst.
Van Mierlo c. s. hebben dit sterke (=zwakke) punt tot nu toe moeten ontberen. Iedereen was lief voor D'66. Maar met de laatste verkiezingen is dit getij gekeerd, en
di1i1r zou men nu op in moeten spelen, van
deze "nood" kan een pracht van een deugd
worden gemaakt. Om in honden-termen te
blijven spreken (dat schijnt onvermijdelijk
te zijn in dit verband): D'66 moet zich nadrukkelijk honds laten bejegenen, zonder
er ooit hondsbrutaal tegenin te gaan. Blaffende honden (zoals Haya en Norbert, die
in het heetst van de verkiezingsstrijd even
uit hun rol vielen) bijten niet, goede lobbesen daarentegen laten hun tanden niet
eens zien, maar kijk uit ..... ze kdnnen
van zich afbijten.
Een hele doeltreffende methode wordt
vaak voor de TV gedemonstreerd: als ~~n
persoon door meerdere personen wordt
aangevallen, verwerft de ene under-dog
(hoe onsympathiek hij verder ook mag
zijn!) vrijwel altijd de sympathie van het
kijkerspubliek. Via dit mechanisme is
Koekoek waarschijnlijk zo lang in het zadel gebleven: toen bekend werd hoe machtig en tyraniek hij was binnen zijn partij,
kwam hij pas ten val. En wie weet ligt het
zelfs ten grondslag aan de onverwoestbare
populariteit van Luns: de domme lolbroek
die door jan-en-alleman wordt verguisd,
doch daar6m en daart4'!gen door "het volk"
in bescherming wordt genomen.
Net als Kennedy destijds op wereldschaal,
zou 0'66 in gepaste bescheidenheid de
HOOP moeten belichamen, de hoop diezeals bekend-ru1 het geloof komt en de
gulden middenweg is (het compromis) tussen geloof en liefde. En deze HOOP is
door de laatste verkiezingen niet de bodem ingeslagen. HOOP groeit juist tegen
de verdrukking in, is op zijn sterkst in
tijden van tegenspoed. Als men de hoop
levend wil houden, zal men het juist van
de tegenslagen moeten hebben.
Natuurlijk is het van (bijna .... ) evenveel
belang wat D'66 als inhoud kiest van de
volgende verkiezings-campagne. In een
Haagse Post doen zowel Brugsma als Van
Mierlo hierover uitspraken die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaten. Met
name de topic: hervorming van het kleuteronderwijs (als zijnde de enige weg tot
werkelijke democratisering) is uit het
hart gegrepen. 1 Het zou wei een mindergelukkige greep kunnen zijn t. o. v. het
"grote" publiek. Het zou maatschappelijkbewuste jonge ouders zeker aanspreken,
maar die stemden waarschijnlijk al op
0'66). Het onderwijs in het algemeen mag
dan voor de overheid "een punt van voortdurende zorg" zijn (althans m64'!ten zijn
volgens de grondwet), het zal de meeste
mensen een rotzorg zijn. Dit is o. a. de
ervaring van publiciteits-deskundigen: onderwijs-artikelen en -rubrieken worden
vrijwel automatisch overgeslagen, misschien vanwege de nare nasmaak die de
school bij zoveel ouderen heeft nagelaten.
Nee, dan lijkt mij Van Mierlo's tweede
keuze die voor "democratisering b6ven de
economische groei", beter in het gehoor
te liggen. Maar dan moet daaraan w~l een
duidelijke (herkenbare, tastbare) vorm
worden gegevel:\, temeer omdat termen
als "openheid", "inspraak" en "medezeggenschap" intussen wat zijn gedevalueerd
door het veelvuldige (en vooral ook algemene) gebruik.
Een concreet voorstel in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen zou kunnen zijn
(en in het groninger programma is dit ook
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bij name genoemd): een huis-aan-huis informatie-bulletin van overheidswege, met
daarin opgenomen een enqu~te~formulier
(zoals in de Democraat), 4'!n de belofte
zwart-op-wit dat er met de uitslag van de
enquHe (toegespitst op een bepaald gemeentelijk vraagstuk) ook inderdaad rekening zal worden gehouden.
Verder zouden de D'66-gemeenteraadskandidaten zichzelf onomwonden beschikbaar (~n bereikbaar ! ) moeten stellen als
woordvoerder voor elke inwoner die zijn
bemiddeling meent nodig te hebben, en
die daarvoor bij hem kan aankloppen als
was hij een "goede buur". Dit mag dan
heel vanzelfsprekend klinken in het kader
van de D'66-mentaliteit, het mag toch nog
wel eens heel nadrukkelijk vermeld worden. Want naarmate D'66 mMr partij
wordt (niet aileen qua dik en ingewikkeld
program, maar vooral ook in de ogen van
TV -kijkend Nederland) en minder een
mentaliteit, dreigt ze zichzelf in de weg
te gaan staan.
Mensen uit het maatschappelijk opbouwwerk weten daar van mee te praten. De
doelstellingen van dit werk zijn altijd
exact dezelfde geweest als die van D'66,
nl. geen bedisseling van bovenaf maar besluitvorming van binnen-uit. Maar deze
democratiserings-gedachte hield helaas
gelijke tred met de professionaliseringstendens, en daarom dacht de gewone man
(om wie het begonnen was) er het zijne
van. Hij begreep er niets van en dus deed
hij er niets aan.
Wil D'66 "loon naar werken" krijgen, dan
zal ze eerder bij Fr~ Meis in de leer moeten gaan dan bij "academisch gevormden ".
De meeste mensen hebben nu eenmaal
liever ~~n vogel in de hand dan ti:en vogels
in de lucht- en wie zal hen dat kwalijk nemen. WELVAART is die ene vogel, WELZIJN die tien vogels hoog in de verontreinigde lucht. En natuurlijk moet de welzijnszorg hoog genoteerd blijven staan,
maar dan niet als iets wat in mindering
moet worden gebracht op de welvaart _
Het welzijn moet worden afgespiegeld als
een garantie op langere termijn voor de
welvaart, als iets wat er bovenop komt,
niet als iets water afgetrokken dient te
worden. WELZIJN IS WELVAART WAAR
OOK UW KINDEREN WEL BIJ VAREN).
Tot slot van deze lange brief nog iets over
de wegblijvers, als zijnde de groep waar
(ook) D'66 het van zal moeten hebben. Dat
het de weifelaars waren, dat wisten we
ook al zonder sociologisch onderzoek.
Met name veel katholieken zullen op het
beslissende moment het zekere voor het
6nzekere hebben genomen. Tegen de eigen
confessie stemmen betekende voor velen
waarschijnlijk nog zoveel als eigen ziel en
zaligheid op het spel zetten, en daarom
was niet-stemmen een veiliger weg (met
het oog op de hemelpoort). Maar nu ze gemerkt hebben dat de aloude KVP nog door
voldoende getrouwen wordt gesteund, zullen ze de volgende keer misschien de stoute schoenen aantrekken, :1ls het maar geen
:11 te radicale stap behoeft te worden: nou
ja, en dat Mn betekenen naar D 166. Wie
weet heeft Schmelzer d:1:1rom D'66 zo gevreesd en zo fel gehekeld (en zo gretig het
castratie-mes aangegrepen dat hem zo argeloos in handen werd gespeeld). En als
dit inderdaad de Achilles-hie! is, moet
D'66 daar dan niet hard tegenaan trappen?
Bijvoorbeeld door zoiets te zeggen als:
"De oude partijen hebben nu toch lang genoeg van U de kans gekregen om te tonen
wat ze waard waren? Niemand kan U kwalijk nemen dat U het nu eens helemaal :1nders wilt proberen! "

Raadseltje
De laatste weken geef ik mezelf af en toe
een raadseltje op:
"Het zou voor de Nederlandse maatschappij ............. zijn Als D'66 ophield te
bestaan".
0p de stippeltjes moet een bijvoeglijk
naamwoord worden ingevuld. Ik vind dat
D'66 aileen door zou moeten gaan -·als.
politieke partij - als wij er van overtuigd
zijn dat opheffing op z 'n minst ongunstig
voor Nederland zou zijn.
Onze stelling bij de oprichting was dat er
iets mis was met de Nederlandse maatschappij en onze pretentie dat D 166 daaraan iets kon en wilde en zou doen. En
bovendien dat D'66 dat wilde doen op een
manier die zich volstrekt onderscheidde
van alle andere toen bestaande politieke
partijen; namelijk: door de kiezers op basis van een programma en niet op basis
van verouderde beginselen een keus te geven. Ook niet trouwens op basis van bijvoeglijke naamwoorden, zoals progressief,
conservatief, links of rechts, die door de
anderen listiglijk in de plaats van beginselen zijn geschoven, teneinde het ons moeilijk te maken en de argeloze kiezer zand
in de ogen te strooien, maar die even vaag
en voor verschillende uitleg vatbaar zijn
als de beginselen.
"Het bestel is ziek en moe" stond in het
app~l.

D'66 wilde niet zo zeer het bestel genezen,
als wel het bestel- en U, de burger- uit
zijn lijden helpen en er een nieuwe structuur voor in de plaats steilen.
Ik heb het gevoel dat de essentiele vraag
voor D'66-ers op het ogenblik is of wij nog
steeds datzelfde doel willen bereiken op
diezelfde manier; als het antwoord daarop
"ja" is en dat is het voor mij, dan moeten
wij ons de vraag stellen of wij door op deze
manier politiek te bedrijven ons doel te
bereiken. Is het antwoord daarop ook "ja"
- soms twijfel ik daaraan - dan moet D'66
uiteraard doorgaan; is het antwoord "neen"
of "misschien" dan moeten wij ons afvragen of de manier te verbeteren is of aileen
door gewoon net zoals de andere partijen
politiek te gaan bedrijven, dan vind ik dat
D'66 zich zou moeten opheffen.
Met andere woorden: D'66 ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat het in Nederland een uniek soort politieke partij is,
het soort partij dat volgens Dahrendorf in
het in deze Democraat opgenomen artikel
zal moeten gaan ontstaan.
Als men dan ook voortdurend vraagt "wat
wil D'66" en "waar staat D 166 nu eigenlijk"
dan is - voor mij - het enige reele en juiste
antwoord: "D'66 wil wat in het programma
staat. D'66 staat op z'n eigen (programma)
benen". En als de andere partijen vragen
"wil D'66 in de regering?" dan is het enige
logische antwoord:· "als we dan ons doel
sneiler bereiken en als het ons niet belet
op onze manier aan politiek te blijven doen,
dan gra:ag".
Dan volgt altijd: "dan wil D'66 dus niet kiezen"; dan is mijn antwoord: "Neen, niet
tussen "Mussert of Moskou". Tot slot
komt dan de triomfantelijke conclusie:
"Dan is D'66 dus onduidelijk", waarop je
alleen maar kan antwoorden: "Voor U,
omdat U dat graag wilt".
Het is een soort cathechismus geworden,
maar het moest mij eens van het hart.
Met aile respect voor programmavoorstellen en beleidsplan - beide zijn juist voor
een D'66-achtige partij zeer nodig - mis
ik soms - en met name op het laatste congres - discussie over deze vraag: de vraag
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welk bijvoeglijk naamwoord in het raadseltje moet worden ingevuld. Als dat antwoord "slecht" is, moeten we doorgaan;
als het "onverschillig" is, moeten weer
mee ophouden. Ik zelf vul nog wel "slecht"
in, maar het ligt er erg aan met hoeveel
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enthousiasme, en met hoeveel betrokkenheid D'66-ers zich in alle geledingen en op
alle niveau's zullen manifesteren of ik dat
over een jaar ook nog zal doen.
Anneke M. Goudsmit

Mozes heeft het ook gedaan
"Kijk", zei de Schrandere Bedenker, "het
gaat zoin z'n werk: jij praat met iemand
over politiek, en dus over D'66. Als je
nou merkt dat die iemand wel iets i:l onze
partij ziet, zodat-ie op ons wil stemmen,
dan probeer je natuurlijk 'm meteen effe
lid te maken. Maar als dat niet lukt - je
weet· hoe hoog die drempel is voor veel
mensen - trek je stoer je KC-boekje uit
je binnenzak en je vraagt 'm ons nu ook
metterdaad een kans te geven. En dan verkoop je 'm een cheque van een riks, vijf
piek of een tientje. Dat bedrag mag hij,
als hij straks toch lid wordt, dan aftrekken van z'n eerste contributie. Z6 eenvoudig is dat nou. "
"Ja maar", zei ik benard, "ik heb nog
n66it iets verkocht. Dat kan ik helemaal
niet."
"Onzin!" zei de Schrandere Bedenker,
"je kan 't best. En je weet hoe nodig 't is.
Zonder geld, zonder fund-raising kan geen
enkele politieke partij existeren. Ook wij
niet. Dus probeer het in elk geval. "
Ik heb 't geprobeerd. Niet lang daarna had
ik zo'n gesprek als waarop hij doelde, met
een oppervlakkige kennis. Die zei vriendelijk dat hij D'66 echt wel een leuk partijtje vond en dat Van Mierlo 't zijns bedunkens zo lekker deed op de teevee, en
dat-ie aan ons zou denken als er weer
verkiezingen waren, Hartverwarmende
volzinnen dus. Waarop ik dacht: drt is het
moment! En het Kansgever Chequeboekje
dat in mijn binnenzak huisde voor zijn verbaasde blik tevoorschijn bracht.
Ik weet nu hoe Mozes zich gevoeld moet
hebben toen hij water uit de rots sloeg.
Want het lukte. In de slipstream van zijn
verbijstering gaf mijn vriendelijke gesprekspartner te kennen dat-ie wel voor
twee riksen in de boot wou stappen. Zo
zei hij het letterlijk, waarschijnlijk om
even aan te duiden dat hij zich toch een
tikje in de boot genomen voelde.
Maar ik had mijn eerste verkoopsdaad

verricht. En de vergelijking met Mozes
houd ik eerbiedig staande. Want is het
geen wonder, dierbare politieke vrienden,
als in dit land iemand zomaar iets afschuift voor een politieke partij?
Ach, dit voorval speelde zich af in een
ogenblik van genade in de lange hete zomer
van '69. Ik, die mij gespeend weet van de
meest elementaire commerciiile aanleg,
vond er een machtig stuk bemoediging in.
Ik verkocht, in de volgende vijf weken
('t staat in mijn ouwe agenda opgetekend)
nog 19 Kansgever Cheques, en waarachtig niet alleen aan lieve tantes die geen
nee wouen zeggen en aan lui die voor hun
fatsoen niet konden weigeren. Mijn oogst
- de boeken kunnen het stellig uitwijzen heb ik afgedragen in bevoegde handen in
perceel Keizersgracht 576. Het was een
klein lichtstraaltje, mag ik wel zeggen,
in het sombere bestaan van onze partijpenningmeester. Ik trof daar ter plaatse
bovendien andermaal de Schrandere Bedenker, wiens naam ik uit lijfsbehoud in
dit bestek niet wens te noemen. Die zei
zoiets als: "Zie je nou wel ?" En ik kon,
steunend op concrete ervaring, niets
anders doen dan toegeven dat die Kansgever Cheques - uniek D'66-fenomeeneen verrekt goed idee waren geweest.
Om de historie recht te doen wedervaren
moet worden vastgesteld dat hetverrekte
goede idee toen prompt in een diepe slaap
is gevallen. Want hoe ging dat, in 1969?
Iedereen moest eerst no.dig met vakantie.
Er werden nog even wat KC-boekjes in
een ogenblik van financieel paniekvoetbal
verzonden aan allerhande afdelingen, maar
daar sluimerden zij waarschijnlijk vredig
voort. Want. toen in de herfst de Statenverkiezingen hun schaduwen vooruit wierpen zagen de op zichzelf weinig talrijke
D'66-ers die wisten wat een Kansgever
Cheque voorstelt 't eigenlijk niet meer zo
zitten. Het inmiddels gebruinde hoofdbestuur had andere, grotere zorgen en de
secretariaatsstencilmachine spuwde stromen relevante informatie, rapporten,
voorstellen, nota's en wat dies meer zij
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naar tientallen afdelingsprullemanden var
Delfzijl tot Retranchement en van Den
Helder tot Vaals, maar van Kansgever
was nimmer meer sprake, ook niet in de
Zendtijd Door De Regering Ter Beschikking Gesteld Van De Politieke Partijen.
De Landelijke Publiciteitscommissie, be·
staande uit wat mismoedige monomanen,
raakte door het zuchten over het gebrek
aan interne communicatie in dusdanige
adernnood dat zij zacht en kalm overleed.
Gij weet, wat er inmiddels geschiedde.
Een hoe-dan-ook niet te onderschatten
aantal D'66-ers zal voortaan even zoveel
zetels in de Provinciale Staten verwarmen. Welke les de goede strijd, die daar·
toe geleverd werd, ook inhield, in elk geval is onze nog altijd kersverse partij er
tot in het merg van overtuigd, dat verkiezingen een dure grap zijn. Een waarheid, die thans, op de drempel van de
Gemeenteraadsverkiezingen, door alle
afdelingen dapper onder ogen moet worde1
gezien. Er zijn lekker wat leden en aanhangers bijgekomen, de laatste maanden ·
dat wel. Maar nog altijd is D'66 een partij, die numeriek in geen verhouding staat
tot haar hartverwarmend omvangrijk kiezerscorps, deel van het electoraat, dat
als geheel nu opnieuw plaatselijk zal moe·
ten worden doordrongen van het feit dat
een stem voor D'66 een juiste, verantwoorde investering in de toekomst van
iedere afzonderlijke gemeente is.
En of de afdelingen nu maar fiks propaganda willen gaan maken. Roeiend met
de riemen die ze hebben. Het zijn geen
demagogische oren, die hier het weeklagen van het koor der plaatselijke kasbeheerders beluisteren.
Maar het moet.
ueprezen zij de hand, die dezer dagen
een vergeten kast in het Landelijk Secretariaat open trok. Daar lagen, onberoerd,
want immers vergeten, grote pakken, inhoudend: Kansgever Chequeboekjes. Terdege uitgeslapen nu, smaakvol, om niet
te zeggen sjiek, drukwerk. Verlangend
om in coupures van f 2,50, f 5,-- en
f 10,-- hun weg te vinden naar de vooralsnog ongetelden, die D'66 straks bij de
Gemeenteraadsverkiezingen zingen Een
Kans Gaan Geven.
Ze moeten alleen aan de man en aan de
vrouw worden gebracht. Dat is, ik zweer
het u, een haalbare kaart voor iedere
D'66-er die in zijn partij gelooft. Een
·kwestie van zogeheten mond-op-mond
beademing. En om de bliksem geen botte
bedelarij want: "mocht u besluiten bij
nader inzien toch echt lid te willen worden, dan hebt u hiermee al een deel van
uw contributie betaald".
Onde:tschat het psychologisch effect van
zo'n Kansgever Cheque niet. Wie er een
heeft aangeschaft door even in de beurs
te tasten voelt zich, 'hoe "ongebonden" hij
of zij zich ook moge opstellen, toch redelijk geengageerd door dat merkwaardige
waardepapier in eigen portefeuille of
handtasje.
Wie durft te praten met anderen over politiek en over D'66 in 't bijzonder, die neme nu een Kansgever Chequeboekje liefderijk tot zich, opdat het kan metamorfoseren in goed geld, waarmee een goede partij die goede dingen kan doen die juist nu
zo bitter nodig zijn. Is het niet wonderbaarlijk?
En groot en goedertieren is het Hoofdbestuur, dat in zijn oneindige wijsheid bepaalde dat de opbrengst van onze Kansgever Cheques geheel bestemd is voor de
afdelingskas!
U hoeft maar te kikken en u krijgt van uw
afdelingsbestuur een KC-boekje.
Dat voor D'66 is wat destijds de staf voor
Mozes was!
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De stem des
voetbalvolks
De politicus moet spreken met de stem
des volks, want wat hij zegt moet worden
verstaan door het oor des volks, en door
het brein des volks worden begrepen. Dat
is duidelijk. Rest de vraag hoe je met de
stem des volks spreekt. Bekend is dat verhaal van die communistische afgevaardigde, leraar van beroep, die op weg naar
de kameraden een rode halsdoek omdeed,
een pet op zette, en op de plaats van bestemming met een hoofd des volks verscheen. In dit geval hurkte hij, visueel,
voor het volk neer, ongeveer in omgekeerde richting als vroeger de aapjeskoetsier zich uitdoste: met een hoge hoed,
omdat hij de hooggehoedden in zijn rijtuig
moest vervoeren. Voor D 1 66 lijkt een dergelijke metamorfose weinig pragmatisch,
omdat de aanhang, en de aanhang in spe,
met een ondefinieerbaar hoofddeksel door
het leven gaat. De D'66-politicus zal het
minder in het uiterlijk, dan in het innerlijk moeten zoeken. Hij zou bijvoorbeeld
zichzelf moeten blijven, toch al een goede
raad voor iedere politicus, hoewel het
voor menigeen verstandiger is net te doen
alsof hij een ander is, anders ligt hij er
in de kortste keren uit. De politicus nu die
het idee heeft dat hij, als hij zichzelf
blijft, te kort schiet omdat hij een te kort
schietend mens is, hoeft niet direct bij de
pakken neer te zitten, want hij kan natuurlijk aan zichzelf gaan sleutelen. Wie
bijvoorbeeld moeilijk contact kan maken
met zijn aanstaande kiezers, kan een cursus volgen in spreekvaardigheid, bloemen
meenemen op een handkarretje, zijn vrouw
het woord laten doen, of een techniek ontwikkelen waardoor hij toch contact krijgt
met die hem vreemde personen, die hij
van de eigen waarde en die van de partij
moet zien te overtuigen. Het beste middel daartoe is natuurlijk het bezigen van
sporttermen, liefst voetbaltermen (voetbal heeft de hoogste ~ijkdichtheid), die
men losjes als passjes van Van Hanegem
door uw conversatie strooit. Daar had u
er al een! ! Sommige politici zijn beroemd
geworden (Vondeling of Vonhoff, iets met
Von dacht ik) door het gebruik van de term
"paniek-voetbal" - dat is verrewegde best
bruikbare sportterm. "Tijdrekken" kan
ook wei eens zijn nut opbrengen, evenals
"op de man spelen" (bij de provinciale verkiezingen speelden Schmelzer en Haya duidelijk op de man, in dit geval Van Mierlo).
Zeg gerust dat D'66 voorlopig nog niet
voor een 11 1-2-combinatie" met de PVDA
voelt, omdat de PVDA liever "alles achter dicht houdt" dan "alles op de aanval
te gooien". En leg uit dat de PSP in het
elftal van de politiek de linkervleugel bezet, dat de PVDA de linksbinnenplaats inneemt, en dat D 166, achter de voorhoede,
een eigen voedende taak heeft en meer als
de Spielmacher fungeert "die het spel
maakt". D' 66 houdt ook bij de verwarrendste scrimmages voor eigen doel "het hoofd
koel", en brengt de snoods met ruime trappen opluchting. Geef gerust toe dat Van
Mierlo, binnen het hechte teamwork, een
dribbelaar is, de man "die het spel naar
zich toe trekt" , maar ook de man die de
situatie overziet en met een, twee snelle
manoeuvres de verdediging van de tegenpartij uiteenrijt en op de knieen brengt.
Enfin, zo kunt u doorgaan, lees zoveel
mo~elijk kranten op maandag, noteer de
brmkbare uitdrukkingen, vergeet de minder bruikbare ("de bal scheerde de lat",
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"je moet een brilletje kopen, scheidsrechter! "), en verzuim niet op korfbalterminologie over te schakelen zodra Anneke Goudsmit ter sprake komt.
Nico Scheepmaker

Wantrouwen
tegen
de manier
Vervelend is, dat niemand ooit zl'!ker weet
hoe een regering het doet. Wanneer iemand nu een oordeel geeft over het kabinet-De Jong, zegt dat meer over de politieke kleur van de spreker dan over de
prestaties van de regeerders. Natuurlijk
is de oppositie altijd ontevreden, omdat
onder de gegeven omstandigheden veel
meer te bereiken is. Het kan beter, maar
wanneer aanhangers van de regering zeggen dat het ook slechter kan, is daar niets
in te brengen.
Er bestaat helaas geen te Parijs of New
York gedeponeerde standaardmaat die
een objectief oordeel mogelijk ma;kt.
Economische criteria, zoals bruto nationaal produkt of inkomen per capita betekenen hierbij niets, dat zijn rapportcijfers
met terugwerkende kracht van v6rige regeringen. De essentie van het probleem is
inderdaad, dat wij onszelf moeten dwingen
een mening te geven over een toneelstuk,
waarvan alleen het eerste bedrijf is gespeeld. (Men werke de beeldspraak zelf
uit). Waarschijnlijk neemt de betrouwbaarheid van een oordeel over de manier waarop een land geleid is, evenredig toe met
de afstand in tijd. Nog waarschijnlijker is,
dat er een optimale periode moet zijn om
een dergelijke analyse te maken. Er moeten genoeg jaren verstreken zijn om emotionele, partijpolitieke en persoonlijke
factoren grotendeels te elimineren - anderzijds is het wenselijk om situaties te
kunnen navoelen, om desgewenst nog Ievende bronnen te kunnen raadplegen. Ik
heb het gevoel, dat Lou de Jong; met zijn
serie over Nederland in de tweede wereldoorlog in die optimale periode opereert,
en dat zijn boeken een redelijk waarheidsgehalte hebben, afgezien van enkele byzantinistische uitschieters.
Een gedachte om zenuwachtig van te worden. Want hoe hebben de kabinetten van
voor de oorlog het dan eigenlijk gedaan?
Ik begon De Jongs statige, wat krakerige
beschrijvingen te lezen zoals men de verregende flimjournaals uit de dertiger jaren
bekijkt: bij voorbaat vertederd en niet van
plan om iets au serieu;x: te nemen. Maar
langzamerhand ontkomt men niet aan een
diepe verbijstering. Door de vertekening
van de geschiedenis leek het, alsof heel
kleine mensen met heel kleine problemen
bezig waren, maar nu ontdek je dat aileen
de mensen klein waren. Het meest benauwende is wei, dat die mensen zich op
geen enkele manier k6nden realiseren dat
het· bittere ernst was, en dat zij op werkelijk geen enkel probleem een goed antwoo,rd vond!'n: de crisis, het opkomende
nazisme, de vluchtende joden, de vrijheidstendensen in lndie, de dreiging van
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de Duitse overval, alles werd afgedaan
uit de geborneerde burgermansmentaliteit,
stoelend .op gezag en waardigheid. Afgezien van enkele, meestal linkse, waa rschuwende stemmen, rustte de hele natie
zacht en gingen de generaals per Fongersfiets naar de wereldoorlog. Een dergelijk
massaal gebrek aan fantasie, realiteitsbesef en praktische intelligentie dacht ik
nu niet aanwezig - maar de Colijnse en de
Gerbrandy's en miljoenen andere mensen
dachten voor 1940 ook, dat Nederland voortreffelijk geleid werd.
Een martelende onzekerheid tast ons nu
aan. Is premier De Jong een Colijn, loopt
Luns hijgend tien jaar achter bij de geschiedenis, zal alles wat deze regering
doet, achteraf volstrekt inadequaat blijken
te zijn? Houdt de fantasie van D'66 ook op
bij de keukendeur? Het is niet uitgesloten.
Origineel denken over de toekomst gebeurt
in Nederland zelden, ik heb nog nooit gehoord dat een kabinet aan brainstorming
doet. Zouden wij niet langzamerhand
thinks-tanks moeten instellen op verschillende gebieden? Wij moeten proberen verder te springen dan de eigen polsstok lang
is, het moet mogelijk zijn de grenzen van
de fantasie te forceren.
Ons past een groot wantrouwen tegen de
manier, waarop wij deze tijd te lijf gaan.

door W. Woltz

Mevrouw,
Mijne Heren
D'66 is van de grond gekomen na het Appel van 1966. De uitgangspunten van dat
Appel gelden nog steeds. De vervreemding, het onbehagen, de gezagscrisis en
de behoefte aan een werkelijke democratisering. Deze grondgedachten en de werkwijze van D'66, blijkbaar aantrekkelijk
voor liefhebbers van een specialistisch
vakjargon, inspireerde een groep uit D'66
tot een groen pamflet.
Een actie dus? Jazeker, een speldeprik
in eigen boezem. Niet gericht tegen enig
bestuur of enige fractie in het bijzonder.
Maar wel gericht 6p de leden van D'66.
Congresgangers en niet-congresgangers.
Gericht op de onvermoeibare amendeerders·42 sub 3 en op de oververmoeide
thuisblijvers, die denken dat het geen zin
meer heeft ..... .
Een ludiek werkstuk? Betrekkelijk. Jeugdsentiment? Ongetwijfeld.
Maar ook een "boodschap": hoed u voor·
verstarring.
De groep dacht dat deze aanpak wei zou
aanslaan bij D'66. Vandaar ook een reeks
suggesties. Het pamflet werd op groen papier gedrukt ter onderscheiding van de
eindeloze grijze stencils. Wie heeft bovendien · de kleine lettertjes van elke Democraat gespeld? We geven het maar door
voor wie Br iets aan denkt te hebben.
Excuseert u ons, dat we u storen. U immers bent naarstig doende met vergaderen;
met opbouwend werk in het kader van het
groot-partij-wezen. Dat is niet niks. Het
geeft derhalve - we realiseren ons dat terdege - geen pas u hier-en-nu met futtiliteiten lastig te vallen.
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Wat is er aan de hand? Wij zijn verontrust.
Wij zijn het praten-om-het-praten moe.
Wij zijn het pietepeuterige amenderen moe.
Wij zijn het moe om te doen alsof de Europese zaak al onze aandacht nodig heeft op
een wijze als thans gebeurt.
Wij zijn het moe in eigen belangrijkheid te
geloven. Wij zijn de plechtstatigheid meer
dan moe. En beu.
Een van de charmes van ons D'66 was het
grote aantal stukke lusjes; verder de tallaze deux-chevaux. Ze lijken voorgoed vertrokken; vervangen door een volwassen wagenpark en edel-confectie.
D' 66 had als gemeenschappelijke noemer
een gemeenschappelijke mentaliteit. Het
GROTE ONBEHAGEN, de natuurlijke vader van D'66 lijkt van het toneel verdwenen;
de werkende jeugd, het onderwijs, de buitenparlementaire acties, de dropouts - en
alles wat ons voorts indertijd ter harte
ging- als natuurlijke, niet erkende kinderen achterlatend.
Wat we nu lijken te ambieren is zelf een
FUNCTIE; en dat in een partij met veel
ZETELS. Het percentage is een heilige
koe.
Eendagsvliegen komen, vliegen en verdwijnen. Wij zijn weinig langzamer van
levend(ig), actief, en enthousiast, verworden tot de partij voor de-bejaarden-van~orgen.

We praten en praten - zolang de voorzitter ons het woord laat - , maar we zorgen
voor alles, dat we "erbij" zijn; in dit bestuur of in dat. Want van daaruit worden
de directieven gegeven; van daaruit wordt
beslist.
Democratie is prachtig, maar zorg dat je
het zelf voor het zeggen hebt. Wij zijn
toch de experts, de deskundigen van D(octorandus) '66?
Wij zijn een kleine groep beroepscongressisten uit de gelederen van D'66, die het
vakjargon verstaan. We ademen amendementen. We zeuren de kiezers suf. En kijken naar een winst, die beneden verwachting bleef. Maar dat was de bedoeling niet;
we zijn b~droefd.
En WlJ zijn ook bedroefd. Maar anders.
Wij treuren om dit verschijnsel.
Sudder maar gezapig door; het gaat allemaal vanzelf. Wellicht blijken we een Koekoeksjong in het politieke leven; wellicht
is D'66 binnen af te ziene tijd verdwenen.
Zander tussenkomst van welk pistool op
welke borst dan ook.
Maar het kan zijn, dat u het niet merkt;
druk - en - bezig als u bent.
We bedoelen maar.
Het is toch verdrietig binnen vier jaar in
- eigen - huis de geestelijke middenstand
te moeten attaqueren; het bureaucratisch
onkruid van het establishment blijkt vruchtbaarder dan was te voorzien.

april

DEMOCRAAT
Dit missief kan noch wil een geheel uitgewerkt alternatief geven; het is een poging
tot routewijziging. Niet meer, niet minder.

Zo:
We formuleren een aantal uitgangspunten
waarvoor we zijn opgericht zoals:

. Democratisering
Dat betekent: het democratiseringsproces,
waar het speelt, begeleiden (onderwijs, welzijnszorg enz. ); panklare oplossingen worden niet verwacht, maar wel kunnen we helpen een verdeling van de verantwoordelijkheden te vinden vanaf de basis, met de noodzakelijke controle.

Open deelneming
Bijvoorbeeld toe te passen in de eigen gelederen; hoe het niet moet toont de samenstelling van de commissie voor het beleidsplan.

Band kiezer-gekozene
Pas als kwesties die spelen de burgers
zelf raken, worden ze aktief. We zouden
er bijvoorbeeld naar kunnen streven om
verantwoordelijkheidsbesef te kweken door
te vragen hoe het moet en niet door te zeggen hoe het moet. De verantwoordelijkheid
voor grote problemen zoals luchtvervuiling, bejaardenzorg en verkeer kan best
terug naar de gemeenschap, waar zij hoort.
Maar dan moeten we wel proberen die problemen te "vertalen" voor de individuele
burgers.

Daarnaast valt te denken aan het samenstellen van ad hoc groepen voor
actuele problemen. We vragen dan
om een stellingname, bijvoorbeeld
voor de werkende jeugd, buitenparlementaire acties, de SER-spelregels voor overname van bedrijven.
Die spontaan gevormde werkgroepen
hoeven niet angstvallig gezocht te
worden in het partijgelid.
Deskundigen, lid of niet, op een
lijst zetten en mee laten praten voor
het doorstromen van ideeen.
Het oprichten van een data-bank voor
onderzoek op het gebied van de maatschappij en mens-wetenschappen.
De essentie van de voorstellen van
de nieuwe werkgroepen kan kort
worden geformuleerd en jaarlijks in
een programmacongres worden gebracht, als een soort hernieuwd "Appel".
·Voortdurend vertellen en "vertalen"
wat we willen.
Minder moties van orde en meer
emotie van wanorde.

Maar wat dan wel? vraagt u, naar we hopen.
Of durft u dat niet te vragen omdat u nog
niet behoort tot de incrowd van 't grootpartij-wezen, of juist omdat u er wel toe
behoort? Dan laten we die incrowd toch gewoon ontploffen?

Daar laten we het voorlopig bij. We hopen
uw naarstig spreken niet te lang te hebben
onderbroken; u en uw ambities niet te ernstig te hebben geschaad.

Zo heel· precies weten we het ook allemaal
niet. Dat schijnt in het huidige partijwezen
op zichzelf al een schier onvergeeflijke
zaak.

Maakt u zich verder niet durend bezorgd.
We maken uw illusies echt niet illusoir.
Gaat u maar weer gerust en rustig over
tot de motie-van-orde-van-de-dag.

1970

Tenzij •....
Jacqueline Soetenhorst
Maja Krans
Sicco van Boetzelaer
Jan Willem Copius Peereboom
Hans van Lookeren Campagne
Ans Meyer
f'im Dikkers
Toon Kalthof

Wat
betekent het
resultaat?
Voor velen waarschijnlijk geheel overbodig volgen hier enkele gegevens die bij de
beoordeling van de verkiezingsresultaten
hun nut kunnen hebben.
Een gemeenteraad telt tussen zeven en
45 leden al naar gelang het aantal inwoners. Gemeenten met een zielenaantal
beneden de 3000 hebben er zeven, gemeenten die meer dan 200. 000 inwoners
hebben worden gezegend met 45 raadsleden. Ze worden voor vier jaren gekozen
volgens het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Eerst wordt de kiesdeler vastgesteld door het aantal uitgebrachte geldige stemmen te delen door het
aantal te bezetten zetels. Uit deze deling
blijkt onmiddellijk hoeveel zetels de verschillende lijsten toebedeeld krijgen. Bij
deze delingen blijven er overschotten en
dientengevolge ook onverdeelde zetels.
Om te bepalen aan welke lijst deze toevallen gaat men na hoeveel stemmen er
op een lijst zouden zijn uitgebracht als
daaraan 1, 2, 3 of meer zetels zouden
moeten worden toegewezen. Al deze quotienten rangschikt men in volgorde van
grootte en op grond daarvan wordt voor
elk quotient een zetel toegewezen, totdat
ze op zijn. Dit systeem werkt in het voordeel van de grootste partijen.
Voor de kiesdeler tellen aileen mee de
geldig uitgebrachte stemmen. Blanco
stemmers - toch een uitstervend ras nu
de opkomstplicht is afgeschaft - hebben
dus geen invloed op het resultaat.
Verge!ijkingen
Dit keer zal het vergelijken van de uitslag extra moeilijkheden opleveren. Op
de staat hiernaast kunt U de uitslag in Uw
gemeente van krant of televisie overnemen. Vergelijking van de resultaten
dient echter met grote voorzichtigheid te
gebeuren.
Ten eerste is er geen opkomstplicht meer.
Waarschijnlijk zullen er wat minder mensen thuisblijven dan bij de Staten verkiezingen in maart, omdat de gemeente wat
meer betekenis voor de burgers heeft.
Vrijwel zeker zal de opkomst echter lager zijn dan anders. Het is daarom, dat
een vergelijking van de uitslag met die
van de verkiezingen in 1966 interessant
is, wanneer er naar de absolute getallen
wordt gekeken.
Percentages verbergen in dit opzicht
juist interessante veranderingen, want
zij worden genomen van het totaal aantal
uitgebrachte stemmen.
Gemeenteraadsverkiezingen kunnen eigenlijk alleen met andere soortgelijke verkiezingen worden vergeleken. Ze kunnen
ook moeilijk als een indicatie voor de
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landelijke politieke verhoudingen worden
gezien, want daarvoor zijn er vee! te vee!
lokale factoren in het spel, zoals plaatselijke lijsten en lijstverbindingen, Op
het ogenblik komt daar dan nog bij de opkomst van geheel nieuwe partijen op nationaal niveau, die echter, zoals D'66,
bfj lange na niet in alle gemeenten mee
doen.
Men vergelijke dus aileen de resultaten
in een bepaalde gemeente met het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen
van 1966, als men niet al te speculatief
wil zijn. Maar natuurlijk kruipt het bloed
waar het niet kan gaan en dus zullen velen ook de resultaten van de Statenverkiezingen in hun beschouwingen betrekken.
Nogmaals, een dergelijke vergelijking
heeft weinig zin en ze kan ook zeker weinig zeggen over voortgaande groei of afbrokkeling met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen van het volgend jaar.
Wie heeft een zetel ?
Het aanwijzen van de gekozen kandidaten
gaat met behulp van de lij stkiesdeler.
Dit is het quotient van het aantal op de
lijst uitgebrachte stemmen gedeeld door
het aantal toegewezen zetels. Als een
kandidaat meer stemmen heeft gekregen
dan nodig is voor zijn zetel dan gaan die

naar de andere kandidaten van die lijst.
Gekozen zijn op die manier a! de kandidaten die een zelfde aantal stemmen hebben
als de lijstkiesdeler. Blijft er nog een
zetel over dan gaat die naar een kandidaat die meer stemmen heeft dan de halve kiesdeler, of als zo iemand er niet is,
naar de hoogste op de lijst geplaatste kandidaat.
Is de Raad op die manier samengesteld,
dan worden de wethouders gekozen. In
gemeenten met minder dan 20. 000 inwoners zijn dater twee, in gemeenten tussen 20 en 100. 000 zielen naar goedvinden
van de Raad drie of vier en in gemeenten met meer dan 100. 000 zielen vier,
vijf of zes. Om wethouderszetels vindt
nog wei eens een politieke touwtrekkerij
plaats, waaruit niet altijd de meest deskundige als overwinnaar te voorschijn
komt.
De gemeente wordt we! de leerschool der
polititiek genoemd. Het is de vraag. of
dat klopt. De raad is wettelijk het hoofd
der gemeente, in de praktijk is dat dikwijls de burgemeester of het college van
B. & W. In die gevallen is de leerschool
uit democratisch oogpunt een slechte,
want tot inspraak komt het nauwelijks.

totaal
stemmen
aantal
zetels =
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Vals beeld
van kiescijfers
Politick is een heet en hard bedrijf. In tijden voor en na de verkiezingen is dat des
te duidelijker te merken. Tevoren sluiten
partij-mannen de gelederen en gespen hun
oogkleppen (partij-brillen) vaster voor de
ogen; reclame- en debat-trucs, streken en
onbeschoftheden vieren hoogtij. Politieke
discussie over essentialia is er echter niet
bij. Aanzetten daartoe wordt door emotionele en demagogische tegenzetten grof afgetroefd. De kiezer, die zijn politieke
keuze meent te moeten bepalen aan de
hand van zijn indrukken uit politieke confrontaties in de verkiezingsstrijd, bevindt
zich in een ondoordringbare, hoogst ongezonde stofwolk, die het uitzicht op de politieke feitelijkheden geheel en al verduistert.
Na de verkiezingen, als het erom gaat de
resultaten te interpreteren, is het niet anders. Er zijn evenzovele interpretaties
als er partijen zijn, en iedereen is opgewekt. Maar er is nu ook nog een andere
factor, die het uitzicht op de beweging in
het feitelijk stemgedrag verduistert: de
uitslagcijfers zelf in percentages. Wie deze bekijkt, en vergelijkt met de absolute
aantalkn stemmen, valt van de ene verbazing in de andere. En dat komt, omdat de
afschaffing van de opkomstplicht de officiele 100 percent (= totaal uitgebracht stemmen) heeft doen kelderen van rand 95 procent naar 68,9 procent van alle stemgerechtigde Nederlandse burgers. 31,1 percent van hen (de grootste menigte in het
hele electoraat) heeft niet gestemd, en
telt bij de officiele berekening der uitslagen, het vaststellen van de kiesdeler en de
toewijzing der zetels, niet meer mee.
Als het erom gaat, de feitelijke kwantitatieve bewegingen in het politieke stemgedrag van de kiesgerechtigde burgers te
bepalen, dan moet deze menigte wel terdege in het totaalbeeld worden vastgehouden; en moet de percentuering der uitslagen ook binnen dat beeld worden uitgevoerd.
Dan onstaat er ook een betere vergelijkingsbasis met de verkiezingsuitslagen van
'66 en '67, toen maar 5 percent niet stemde, en krijgt men ook een beter zicht op
de feitelijkheid der kwantitatieve verschuivingen; 66k al tellen de niet-stemmers in
de politieke praktijk niet meer mee bij de
verdeling der zetels (mijns inziens ten onrechte). Het ware beter, die zetels dan
leeg te laten als voortdurende herinnering
aan een politieke feitelijkheid. Berekenen
wij de percentages der verkiezingsuitslagen voor de Provinciale Staten vanuit dit
gezichtspunt, dan vinden wij het volgende
beeld:
Namen der partijen

Niet gestemd door:
Gestemd door:
(Ongeldige stemmen
Katholieke Volkspartij
Anti-llevolutionaire Partij
Christelijke Historische
Unie
Combinatie Christelijke
Partijen
totaal

1970
Provinciale
Staten
aantal
stemmen
31,1 2.458.595
68,9 5.446.856
1' 3 102. 771)
13,5 1. 064. 240
5, 2
413.727
5, 0

393 795

4, 7

370.675

0

28,4 2..242.437

Partij v. d. A rbeid
Pacifistisch Soc. Partij
Polit. Partij Radikalen
Progressief Akkoord

11,4
1,1
1,1
5,2

900.474
83. 733
89.439
407 305

totaal
Volkspartij v. Vrijheid
en Democratic
Democraten '66
Comm. Partij van
Nederland
Staatkundig Ger. Partij
Ger. Politick Verbond
Boerenpartij (Koekoek)
Boeren (afgescheiden)
Binding Rechts
Overigen

18,8 1. 480. 951

Totaal kiesgerechtigden

100 7.905.451

0

8,2
5,2

650.100
413.480

3,0
1,7
0,8
1,1
0,2
0,4
0,2

236.602
137.243
61.973
85.798
16.553
35.333
16.862

--------------------------------------

Om de vergelijkingsmogelijkheid met de
beide vorige verkiezingen nu geheel zuiver
te maken, zou men ook de percentages van
'66 en '67 op gelijke wijze ehigszins moeten corrigeren door de rond 5 percent nietstemmers en 3 percent ongeldige stemmers in het totaalbeeld te betrekken. De
percentages zullen dan over de hele linie
een tikkeltje zakken.
Deze correctie heb ik nu niet verder uitgevoerd, want het is zo al duidelijk, dat
de door sommige partijen kwantitatief geleden, verliezen n6g groter zijn dan in de
officieel gehanteerde percentages tot uitdrukking is gekomen; en dat de, door andere partijen kwantitatief behaalde, winsten geringer zijn of, naar - feitelijk stemgedrag gemeten - in feite zelfs verlies
waren.
Men moet zich nuchter (of verbijsterd) afvragen, of onze staatsrechtelijke criteria
voor de behandeling van verkiezingsuitslagen, en voor de zeteltoewijzing aan partijen, niet dringend herziening behoeven.
De huidige criteria blijken de beweging in
het feitelijke stemgedrag immers te maskeren.
Niet alleen blijken de landelijk verliezende
partijen harder aan kiezers verloren te
hebben (KVP, CCP, PSP, Boeren), en
blijken de ongeveer gelijk gebleven partijen een flink aantal kiezers te hebben
verloren (PvdA, PAK, ARP, CHU), ook
voor de winnende partijen ziet het er anders uit.
De VVD blijkt dan zowel ten opzichte van
1966 als 1967 in absolute aantallen alleen
maar kiezers te hebben verloren. De CPN
blijkt ten opzichte van 1966 enige vooruitgang te hebben gemaakt. Ten opzichte van
1967 wat verlies te hebben geleden.
De SGP blijkt helemaal geen kiezerswinst
te hebben gemaakt, maar praktisch stationair te zijn.
Het GPV blijkt sinds 1966 een duidelijke,
geleidelijke, groei door te maken. De
PPR heeft voor het eerst meegedaan, en
h~eft dan, vergelijkenderwijs gesproken,
wmst behaald. Alleen D'66 heeft zijn kiezersaanhang op spectaculaire wijze, met
ruim 30 percent, vermeerderd.
Dit geeft toch wel een geheel ander (zij het
oog nog ruw) kwantitatief beeld van het
feitelijke stemgedrag van de Nederlandse
kiezers dan ons uit de commentaren tegemoet trad. Uit een oogj:mnt van democratic en politick hygienische informatie moet
een groot vraagteken worden gezet achter
de thans gebruikelijke verwerkingsprocedures voor percentageberekeningen van
verkiezingsuitslagen. lmmers in deze berekeningen wordt de aandacht opgeeist voor
de formele machtsverhoudingen (en veranderingen daarin) tussen de partijen onderling; en niet voor de kiezersaanhang
(en veranderingen daarin) van elke partij
ten opzichte van het geheel der kies-gerechtigde bevolking.

1970

Dat het zo in de wet staat, is des te erger
voor·de wet. Het wordt dan nu, na deafschaffing van de opkomstplicht, des te
dringender die wet op de helling te zetten
(waarvoor wetten trouwens ook worden gemaakt). De, om welke reden dan ook, poli•
tiek niet kiezende burger is politick een
hoogst relevant verschijnsf!l. Dat behoort,
mijns inziens, ook in critE!'ria, procedures, presentatie en informatie duidelijk
tot uitdrukking te komen.
door Jhr Drs J. L. M. van der Does
de Willebois

WERKVERDELING
STATENFRACTIE
0'66 ZUID HOLLAND
De Zuid-Hollandse Statenfractie van D 166
heeft besloten, dat de functies binnen de
fractie jaarlijks zullen worden vastgesteld. In de vergadering van 9-4- 170 werden voor de periode tot maart '71 gekozen:

Voorzitter:
De Heer N. Schwarz, Schoutenstraat 9,
Den Haag, (Tel. 070-245189).
Vice- Voorzitter:
Mevr. E. K. Wessel-Tuinstra, Willem de
Zwijgerlaan 43, Oegstgeest (Tel. 0171052007).
Secretaris:
De Heer G. C. van Blokland, Jan steenlaan 27, Voorhout (Tel. 02532-6594; overdag 070-183526).

Als afgevaardigden in de vaste commissies van advies en bijstand voor de in juni
1970 aanvangende zittingsperiode van Provinciale Staten werden de volgende fractie·
leden aangewezen:

1: Agrarische aangelegenheden:
Mevr. W. Hartemink-Trouw; de Heer
D. Bark.
2: Culturele aangelegenheden:
De Heer G. G. van Blokland; Mevr. E.
K. Wessel-Tuinstra.
3: Econ. en techn. voorzieningen:
De Heer N. Schwarz; de Heer A. R. van
der Burg.
4: Financien:
De Heer S. van Boetzelaer; de Heer
A. R. van der Burg.
5: Monumentenzorg en molens:
De Heer D. Bark; Mevr. W.Hartemink-Trouw.
6: Personeelszaken:
De Heer P. Cras; de heer N. Schwarz.
7: Recreatie en natuurbescherming:
De Heer D. Bark; de Heer S. van
Boetzelaer; Mevr. W. HarteminkTrouw.
8: Ruimtelijke Ordening:
Mevr. W. Hartemink-Trouw; de Heer
G. G. van Bloklard; de Heer D. Bark.
9: Sociale aangelegenheden:
Mevr. E.K. Wessel-Tuinstra; de Heer
P. eras.
10: Veren:
De Heer S. van Boetzelaer; Mevr. W.
Hartemink-Trouw.
11: Verkcer:
De Hcer A. R. van der Burg; de Heer
S. van Boetzelaer.
12: Volksgezondheid:
De Hcer P. Cras; Mevr. E. K. WesselTuinstra; de Heer G. G. van Blokland.
13: Waterschapszaken:
De Beer S. van Boetzelaer; de Heer
D. Bark.
14: Gemcentelijke herindeling en nieuwe
bestuursvormen:
De Heer P.Cras; Mevr.E.K. WesselTuinstra.
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Discussiecongres 9 mei 1970
.1n Haarlem
Op het discussiecongres van D'66 van 9 mei j.l. in Haarlem werd het hoofdbestuur aanbevolen om naar aanleiding van de bespreking over de motie Wassen-Van Schaveren nadere uitwerking te geven aan het concept van de heer

Terlouw.
Het hoofdbestuur heeft die uitwerking met medewerking van twee journalisten
onmiddellijk ter hand genomen.
In het genoemde concept werden enige redactionele wijzigingen aangebracht.
terwijl voorts een aantal punten is toegevoegd die bp het congres en in de
andere concepten -- naar de mening van het hoofdbestuur -- als essentit'ile
punten voor D'66 werden gekenmerkt.
Het resultaat is in 100. 000 exemplaren gedrukt en verspreid over deafdelingen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen.
Het Hoofdbestuur

Haarlem, het spel en de pers
D'66 praat door. Zelfs in de mooie meimaand. Het Haarlemse discussiecongres heeft de pers wat verbijsterd achtergelaten. Want er is eigenlijk
geen gezicht getoond en D'66 is nog steeds niet duidelijk. Dat vindt de krant.
En misschien vindt u dat zelf ook wel. Of is duidelijkheid in de politiek zomaar een loze kreet? En bestaat er niet zoiets als bet duidelijke beeld zolang aan de momentele politieke structuren vast zitten? Vragen ook voor de
dagbladen. We plukten er wat bloempjes uit speciaal voor degenen die niet
geweest zijn en maar een krant lezen. Meeste aandacht voor Haarlem was
te vinden bij de Volkskrant. En bet progressieve ochtendblad wond er geen
doekjes om, gezien zinssneden uit dit commentaar.

Geen gezicht
Waar staat D'66? Wat wil ze? Wat is bet eigen gezicht van deze partij?
Daar moest zaterdag op bet congres in Haarlem een antwoord op komen.
Dat mocht althans verwacht worden na bet vorige Rotterdamse congres.
Zaterdag, op bet congres te Haarlem, bleken de onrust en de twijfel. die in
Rotterdam de boventoon voerden, echter al weer goeddeels te zijn wegge<'ibt.
Om in zo'n korte tijd nog aan het verlangen naar een duidelijk houvastgevend
stuk te kunnen voldoen, had bet partijbestuur van D'66 in allerijl een braintrust dienen te mobiliseren. De grate mislukking van bet Haarlemse congres
was vooral een gevolg van bet feit, dat de partijleiding meende te kunnen
volstaan met een nietszeggend propaganda-foldertje te Iaten schrijven.
Dat werd prompt van de tafel ge,·eegd, ook bet stuk van de groep, die op bet
Rotterdamse congres de uitspraak ten gunste van een duidelijk stuk had geforceerd. verging bet niet beter. Dit stuk had tach de verdienste, dat hierin
de democratise ring van de samenleving met daaruit voortvloeiende prioriteiten van onderwijs, woningbouw, milieubeheersing en ontwikkelingshulp
en de noodzaak van lastenverzwaring, duidelijk voorop werden gesteld. Juist
die prioriteiten gingen het congres, met diverse D'66-Kamerleden, echter
in dit stadium weer vee! te ver; vooral niet concreet worden.
Een eveneens van onderop geproduceerd stuk, dat uiteindelijk dan maar wel
werd aanvaard, was tegelijk de grate anti-climax van dit toch met verwachtingen tegemoet gezien congres van D'66. Het is een zo mogelijk nog nietszeggender schoolopstelletje onder andere over de zuivere Iucht "zoals Onze
Lieve Heer die voor ons heeft bedoeld": vanwaar ineens dat confessionele
uitgangspunt? - dan bet verworpen stuk, dat het partijbestuur liet vervaardigen.
Een Jan Joost Lindner in diezelfde Volkskrant in een speels stuk:
(Van onze speciale verslaggever)
HAARLEM, 11 mei - Het gebouw van de Haarlemse Kegelbond (negen banen
laat de grauwe gevel weten). D'66 congresseert over wat D'66 eigenlijk wil,
en laat zich niet hinderen door een akoestiek, die meer op het kegelwezen
afgestemd is. Nadat op het Rotterdamse congres om "nieuwe appels geroepen is, via moties, greene en andere pamfletten bezorgdheid over de eigen
partij geuit - en aanvaard - is, worden nu enkele spijkers met koppen verwacht.
Buiten- en binnenstaanders verwachten een hoogst opmerkelijk congres.
Het werd een hoogst opmerkelijk congres.
Gijs Stappershoef mag naar de microfoon stappen, want hem is de historische rol toegevallen het Nederlandse politieke congreswezen op een heel
nieuwe Jeest te schoeien. In krullerige taal kondigt hij een "experiment"
aan, een '1 ritueel".
Hij vraagt om een "besluit", waarvan de consequenties" niet te overzien
zijn". Een procedure, "waarbij elementen van het vormingswerk zitten,
maar ook van de training van managers. Daar zijn we sterk in," zegt Stappershoef. De zaal laat deze prik in het D'66-zitvlak passeren. Ze vlamt
van nieuwsgierigheid
Iedereen krijgt een envelop. Daarin zit een envelop, waarin weer een envelop zit, kondigt de congresvernieuwer aan. De eerste envelop mag open.
Iedereen vindt vijf vragen voor zich, en de opdracht daarover een kwartier
lang diep te peinzen. Vragen als: "Hoe lang moet D'66 nog bestaan en waarom ?" "Welke andere doeleinden streeft D'66 na. be halve radical'e democratisering?" en "Wat dient de eerstvolgende stap te zijn op weg naar radicale
democratisering?" (Enkele aanwezigen vragen zich af welke stappen dan al
gezet zijn.)
Het sein wordt gegeven voor een kwartier zwijgend bezinnen. Het kegelhuis
wordt een monument van gewijde stilte. Kwinkelerende vogels worden hoorbaar. Een toeschouwer 11uitster bewogen, dat de "retraite-gedachte" in
D'66 geihtroduceerd is.
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De tweede envelop moet tenslotte open. Nu blijkt plotseling de diepere zin
van de aan de wand gespijkerde staatslieden - in groen. Iedere staatsman

wordt naam en verzamelpunt van discussiegroepjes. Gerbrandy. Schermerhorn. Thorbecke, Marchant. Tak van Poortvliet, Slotemaker de Bruihe en
- fraaie vondst - Roiil van Duihe. De naam van de laatste staatsman zal men
vergeefs in de handboeken zoeken.
Iedereen stuwt nu naar zijn verzamelpunt. Speelse chaos neemt D'66 in de
greep. Omvergelopen stoelen blijven heel. De obers verschansen zich achter het buffet. Opgetogen glimlachjes sieren de zongebruinde hoofden. Speelkwartier. Moeilijke moties en zieke partijen worden vergeten in deze rituele
Stappershoefdans.

Levensduurtot1975
Het resultaat van het grootste ritueel: een immense muurkrant van collectieve gedachtenstolsels. Een jeugdige democraat schrijft liggend op de vloer
een moeizaam bereikte tekst neer. In een andere groep roept een nurks bij
herhaling: "Ik ben toch al geneigd mijn lidmaatschap op te zeggen."
Langzaam loopt de muurkrant vol (tot overvol). Vaak tegenstrijdig gedachtenmateriaal. waarover partijbestuur en afdelingen zich nog lang mogen
buigen. Opmerkelijk zijn de gedachten over de levensduur van D'66. "Tot
1975", vindt de groep-Schermerhorn. Als bet dan niet lukt met onze breekijzerij, kunnen we beter ophouden. wordt later mondeling toegelicht.
Een andere gr\)ep meent. dat D'66 uit Neerlands politieke historie moet ,•erdwijnen, als volgend jaar geen tien percent van de stemmen gehaald wordt.
Een mening, waar de heren Schmelzer en Biesheuvel weinig op tegen zullen
hebben. Later zal de zaal besluiten zich niet aan een opheffingstermijn te
binden, maar ieder jaar dit brandende vraagstuk onder ogen te zien.

Pruilen na afwijzing
Pas tegen half driEi komt de hoofdmoot: de uitvoering van de motie-Wassen.
Een "hoorzitting" noemt de congresleiding dit agendapunt met handige vrijblijvendheid. Hans Moerkerk en Chel Mertens hebben in opdracht van bet
hoofdbestuur een stuk opgesteld onder de zeer exacte titel "Wij zijn geen
politici". Het bevat een aantal programmatische eisen, die door PSP en
VVD zonder vee! moeite onderschreven kunnen worden. Zander commentaar
wordt dit werkstuk afgewezen door de vergadering. De twee opstellers mogen later mondeling pruilen.
De volgende uiterst warrige anderhalf uur wordt be steed om een tegenstuk
van mevrouw Wassen en geestverwanten te torpederen. D'66 Tweede Kamerlid De Goede draagt hieraan een steentje bij door de eis "twee percent voor
ontwikkelingshulp" en andere prioriteiten onuitvoerbaar te noemen. Allerlei
verlangens voor onderwijs en woningbouw gaan de vergadering duidelijk te
ver. Niemand zegt het, maar het stuk is duidelijk te links voor deze zonnige
confererende D'66-ers.
Gretig wordt gegrepen naar het stuk van de beer J. Terlouw, Utrecht. Anderhalf velletje los proza, dat hij de avond na het Rotterdamse congres op
het papier wierp, en dat nu - tot zijn eigen immense verbazing - ineens een
zware rol gaat spelen.
Trouw volstond met een sec informatief stuk. Onder de kop D'66 ,·ooral uit
op milieubeheersing en gelijke kansen stond onder meer:

Wei waardering
Dat het stuk-Wassen niet als leidraad bij de gemeenteraadsverkiezingen zal
dienen, betekent niet dater geen waardering voor was. De meeste congresgangers vonden het alleen te weinig afgestemd op de raadsverkiezingen en
niet zo bondig en duidelijkgeformuleerdals het stuk-Terlouw. Het discussiestuk van mevrouw Wassen c. s. zal worden aangeDoaen aan net nooraDestuur,
als bijdrage aan bet beleidsplan. Als prioriteit noemt het stuk onderwijs.
woningbouw, milieubeheersing en ontwikkelingshulp. Voorgesteld wordt een
uitbreiding van de ontwikkelingshulp tot twee procent vanhet nationale inko-·
men. Het stuk-Terlouw, het kortste van de vier, ziet als de twe~ even belangrijke dingen die D'66 vooral wil "een omgeving waarin we passen" en
"een eerlijke kans voor iedereen". Over dat laatste wordt gezegd: "Dat betekent in de eerste plaats goed onderwijs. te beginnen met de kleuters als
ze nog zo jong zijn dat ongunstige invloeden van het milieu gecorrigeerd
kunnen worden, zodat ze niet als zesjarigen met een oninhaalbare achterstand aan het gevecht om hun plaats in de samenleving beginnen. Het stuk
bevatte verder een paar praktische wenken voor gemeenteraadsleden: ambtelijke taal moet 'gehoond' worden, 'het eigen standje moet niet" •rden verdedigd tot er bloed aan de paal zit' en in de gemeenteraden kan het 'best
iets ludieker': "Van een grapje zal niemand een kaakabces krijgen ·

Hoe lang7
Behalve over de uitvoering van de motie-Wassen werd ook gepraat over de
besluitvorming binnen D'66. Daarbij kwamen vragen aan de orde s: 'Hoe
lang moet D'66 nog bestaan en waarom .,, 'Als D'66 een 'breekijzer partij
is, wat moet ze dan doen ?' en 'Wat kan een D'66-raadslid doen als een onjuiste besluitvormingsprocedure plaatsvindt in de raad?
De congresgangers werden het niet helemaal eens over de vraag of 1)'66 nu
als partij of als beweging moet worden gezien en gecontinueerd. Er waren
er die vonden dat D'66 tot 1975 of 1980 moet blijven bestaan en dan moet
worden voortgezet als beweging. Anderen vonden dat D'66 nu al een beweging en geen partij is ('Wij zijn geen politici'). Een Democraat kwam claartegen nogal heftig in het geweer: D'66 is wei een partij, zei hij, en we zijn
wel politici. 'Het is gewoon heimwee naar de beginperiode om te doen of bet
anders is.'
De meeste in Haarlem aanwezige Democraten voelden ervoor eenmaal per
jaar de partij door te lichten en te bekijken of ze wei of niet moeten blijven
bestaan. Ook waren zij voorstanders van openbaarheid van commissievergaderingen en vonden zij boycot geoorloofd bij een onjuiste besluitvormingsprocedure in de raad. De vraag of er op korte termijn moet worden gestreefd naar samenwerking met andere partijen bleek een te beet hangijzer
te zijn: een door de discussieleider voorgestelde 'peiling' daarover bleef
achterwege.
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Ook !outer informatie in Ret Parool en de Sijthoffpers (Haagsche Courant en
Rotterdams Nieuwsblad, oplage 250. 000). Teneur a Ia Trouw. Het Algemeen Dagblad bracht een kort stukske onder een twee kolomskop, met onderaan een zinnetje waar>ln, ja u raadt het a!: D'66: geen gezicht. De Telegraaf: een eenkolomsbericht met de bekehde conclusie: no face.
De GPD-bladen (regionale bladen - gezamenlijke oplaag zo'n klein miljoen,
kranten in Utrecht, Haarlem, Hilversum, Zeeland, Brabant, Limburg,
Overijssel, Drente, Friesland, Groningen enzovoort) hadden een onbekommerd artikel onder de kop: D'66 gaat jaarlijks stemmen over eigen voortbestaan. Enkele citaten:
Slechts een kleine meerderheid vindt dat een programma essentieel is voor
de partij, de nood:taak hiervan hangt echter nauw samen met het feit dat
D'66 er nog niet in is geslaagd een districtenstelsel in te Iaten voeren
Voorts bleken de meeste D'66-ers er voorstander van te zijn dat D'66 buiten parlementaire actiegroepen zal gaan vormen om zodoende mee te werken aan een meer democratische besluitvorming.
Dit zijn enkele resultaten van peilingen onder de congresgangers tijdens
een discussie, die op originele wijze door Gijs Stappershoef en enkele !eden
van de afdeling Zeist was voorbereid. De beer Stappershoef, die de duidelijke animator was, zorgde voor een geheimzinnig ritueel bij de vorming
van de tienta !len discussiegroepjes. De naar schatting 200 aanwezigen kregen
elk een grote enveloppe, waarin onder meer een ballpoint en nog twee andere
kleinere enveloppes zaten. Ook een groot dee! van de journalisten deden op
uitnodiging van de heer Stappershoef mee aan het "spel".

Boycot toegestaan
Het congres sprak zich uit voor een incidentele boycot door de D'66-raadfracties als gemeend wordt dat er een onjuist besluitvormingsprocedure in
de gem~enteraad plaatsvindt, nadat de heer Van Mierlo er op had gewezen
dat het volgens hem niet altijd zal kunnen, maar slechts in incidentele gevallen. Het Friese provinciale statenlid De Wit vie! hem bij. Zo vond hij de
verki~zing van Gedeputeerde Staten, die overal binnenkort zullen plaatsvinden, "een schijndemocratie" als in de oostbloklanden, omdat tevoren toch
al de zetels zijn verdeeld. Wij zullen ons dan ook onthouden van stemming
en een buiging maken naar links en naar rechts en vertrekken. Dat wil
ectter niet zeggen dat wij ons bij deze procedure maar moeten "neerleggen",
aldus de heer De Wit.

Vier stukken
Na deze discussie - die overigens niet tot besluiten konden leiden omdat de
vergadering volgens het huishoudelijk reglement een te korte tijd van voorbereiding had - vond op de voor D'66 bekende wijze de rest van het congres
in een rommelige sfeer plaats, met name het de bat over de uitvoering van
een motie van mevr. P. Wassen-Van Schaveren. Zoals bekend is vorige
maand op het laatste congres van D'66 deze motie aangenomen, waarin aan
het hoofdbestuur werd gevraagd om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen
"een prioriteitenschema op te stellen in voor de gewone burger begrijpelijke
taal".
De christelijke Diemerpers (oplaag 100. 000) altijd ter snel ter plekke om
pragmatische onzindelijkheden te ontmaskeren, deed rustig aan met een
verslag dat zo eindigde:
Grote aandacht kregen de buitenparlementaire akties, die steeds veelvuldiger
het politieke en maatschappelijke beeld gaan beheersen. De meerderheid van
het congres achtte het gewenst, dat de partij aansluiting zoekt bij de groepen
die deze akties organiseren.
De Tijd volstond met een feitelijk verslag, a Ia Trouw, de NRC had een
commentaar van hoofdredacteur Stempels, het Algemeen Handelsblad een
van politiek redacteur Vis: Democraten in de knoop. Hij schrijft onder
meer:
Het discussiecongres waarvoor D'66 zaterdag in Haarlem bijeenkwam heeft
niet de nieuwe bezieling gebracht waar heel wat partijleden op hoopten.
De problemen die zich op het vorige congres (begin april te Rotterdam) zo
onverwacht en heftig manifesteerden werden ditmaal heel wat rustiger besproken - maar opgelost werden ze niet. Miss chien komt dat ook niet: het
congres was een discussiecongres en mocht reglementair dan ook geen besluiten nemen. Maar dat neemt niet weg dat er heel wat vie! "uit te praten"
en dat is niet gebeurd.
De tweehonderd deelnemers wilden de sfeer kennelijk een beetje aardig
houden. Het gevolg was dat de Democraten bijna even onzeker naar huis
gingen als ze waren gekomen.
Het meningsverschil is eigenlijk nogal principieel, want het heeft betrekking
op twee stromingen binnen D'66. Aan de ene kant de vurige activisten die
graag met een aantal krachtige zekerheden de politieke boer op willen gaan,
anderzijds de serieuze rekenaars die intussen hebben ontdekt dat emotie in
de politiek wei aardig is maar dat een serieus en wei doordacht fundament
niet kan worden gemist. Uit deze twee verschillende mentaliteiten ontstond
zaterdag een compromis.
Wellicht had het bestuur er verstandiger aan gedaan om aile ontworpen stukken bij elkaar te harken en deze vervolgens als uitgangspunt voor een nieuw
stuk te nemen - maar dat is nakaarten.
Nu krijgen de Democraten te kampen met dezelfde problemen waar andere
partijen mee zitten: moeilijkheden met de communicatie, allerlei materiiile
tegenslagen en een tekort aan bezieling.
Vooral dat laatste speelt D'66 parten en dat is niet zo vreemd want van het
begin af aan heeft de partij zijn best gedaan allerlei ouderwetse demagogie
te weren. De politiek moest zakelijk en "onderkoeld" worden gebracht.
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Nuchtere analyses en voorstellen zouden oplossingen moeten geven voor
problemen waar tot dusver vooral met emoties op was gereageerd.
In het begin had D'66 het enthousiasme van het experiment en van het onverwachtse succes. Die onbezorgde kindertijd is voorbij en het gevolg is
dat D'66 met zichzelf in de knoop zit. Dat was zaterdag duidelijk te merken.

Discussie besluitvorming Haarlem
9 mei 1970
vraag 1: Hoe lang moet D'66 nog bestaan en waarom?
groep De Quay: Totdat de ontwikkeling van een "nieuw" politiek niet meer
te stuiten is en/of dit in betere samenwerking met anderen is na te
streven.
groep De Visser: D'66 moet bestaan tot er 3 partijen zijn overgebleven.
groep Van Limburg Stirum:
a. Als beweging: "in ieder geval".
b. als partij: zolang wij vinden dat D'66 het beste de bewegingsgedachte kan realiseren.
c. een maal per jaar moeten wij op een ALV I. b. overwegen. op het
jaarlijkse najaarscongres van 12.00 tot 13.00 uur.
groep Pierson:
a. Tot er een kans is op een parlementaire meerderheid van de verwezenlijkking van de hoofdzaken van ons programma
b. hierbij dient het streven naar nieuwe politieke verbanden voorop te
staan.
groep Vander Hoop:
Wanneer heeft D'66 geen bestaansrecht meer?
a. als de doelstel!ingen van het Appel verwezenlijkt zijn
b. wanneer het duidelijk is dat er andere wegen beter hiervoor geschikt zijn.
Tijd: meerderheid: in de 70-tiger jaren
minderheid : 10% :in 1971.
groep Domela Nieuwenhuis:
D'66 moet bestaan tot de staatsrechte!ijke vernieuwingen zijn bereikt
en de fundamentele democratisering is gerealiseerd.
groep Schermerhorn:
D 166 moet nog bestaan tot ultimo 1975, omdat uitgangspunten AppiH
dan tenminste bereikt moeten zijn.
groep Schimmelpenninck:
Politieke partij D'66 moet verdwijnen zodra partijvernieuwing tot
stand is gebracht.
groep Bee!:
Laat huidige D'66 maar nog kort, b. v. 8-10 jaar, bestaan. Binnen deze tijd moet haar breekijzerfunctie vervult zijn: radicale democratisering van de maatschappij, vernieuwing van het politiek bedrijven.
groep Van Hogendorp:
D'66 als beweging: eeuwig, in verband met vernieuwingsstreven maatschappij
D'66 als partij: tot het moment dat de D'66 kern voldoende gelljkwillende mensen verzameld heeft voor een parlementaire meerderheid.
Vraag 2: Als D'66 een ''breekijzer" partij is, wat moet ze dan doen?
groep Groen van Prinsterer:
Samenwerking met al!e progressieve mensen, maar niet fuseren met
andere partijen, om uiteindelijk te komen tot nieuwe politieke formaties: 3 blokken; progressief - centrum - conservatief
groep Kappijne van Copello:
a. democratisering van bestuur in maatschappelijk bestel
b. rea!isering van de D'66 ideeen over staatkundige vernieuwing
c. kernpunten van deelneming aan het bestuur
groep Savornin Lohman:
Het door concrete actie verduide!ijken van de werking van het hedendaagse democratie ! ! ! !
groep Van Houten:
Breekijzer - hoe?
1. voortdurend mentaliteit demonstreren
2. hameren op ontzuiling van de maatschappij
groep Van der Duyn van Maasdam:
D 166 moet zich onderscheiden door:
a. per soonlijk contact met de kiezer s
b. zake!ijke aanpak
c. begeleiden van democratische impulsen: acties volgen
groep Wibaut:
Vanuit een excentrische positie scherpere actie voeren. Daden aan de
basis !
groep Gerbrandy:
a. zonder zich in details te ver!iezen duidelijk aan eigen handelen demonstreren hoe een democratische besluitvorming dient plaats te
vinden
b. herhaaldelijk en met nadruk zonder te vee! politieke voorzichtigheid aan de kaak stellen van feitelijke ondemocratische procedures
in de samenleving
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groep Schouten:
1. Scherpere stellingname op de meeste urgente problemcn
2. geen lijstverbindingen
3. onatbankelijke critische opstelli?g
groep Romme:

a. binnen bestaande structuur: identificatie met andere partijen onmogelijk vanwege eigen identiteit
b. buiten bestaande structuur: acties gericht op direct bctrekken van
de burger bij maatschappelijk ·gebeuren.
groep Lieftinck. Hoe breekijzer-partij?
a. manifest Servan Schreiber als basis
b. realiteiten keihard bevolking duidelijk maken (b. v. bevolkingsrapport)
c. duidelijke keuze \'Oar groepen met zelfde doe! en mentaliteit: PPR,
Nieuw Links en Christen-Democraten
d. electoraal niet haalbaar, dan de snoods kiezen voor buiten-parlementaire actie
e. zo groat mogelijke politieke eerlijkheid. openheid en argeloosheid
f. politiek slechts middel, nooit doe!
g. de meeste medemensen zijn geen doctorandus, maar
vraag 3: Welke functie heeft het partijprogramma voor D'66, uitgaande van
de doelstellingen van de partij zoals u die zelf ziet?
groep Abraham Kuyper:
Aangeven van middelen waarlangs doeleinden bereikt kunnen worden.
groep Colijn: Functie programma:
een verzameling van punten van practische politiek die verwezenlijkt
moeten worden om de doelstellingen van D'66 te bereiken, client met
alle flexibiliteit als houvast en leidraad om te weten waar de partij
naar streeft.
groep Welter:
Als kristallisatie van D'66 visie:
plaatsingbepaling tussen de partijen en handleiding voor het beleid
groep Cort van de Linden:
Een leidraad voor, politiek beleid in een te overziene periode.
groep Thorbecke:
De functie van een programma van een partij is tegelijkertijd:
a. uitwerking en nadere vormgeving van de doelstellingen v. d. partij
b. richtlijn en uitgangspunt voor aile vertegenwoordigers van de partij in bestuursvergadering.
groep Troelstra:
Richtsnoer voor de fracties en voor interne en externe acties.
groep Talma:
a. middel tot meerderheidsvorming basis van program
b. concrete garantie voor kiezer
geen zinloze-ismen middel om kiezers te binden
c. gevaar veroudering program noopt tot voortdurend actualiseren.
groep Schaepman:
functie program:
a. uitwerking doelstellingen
b. leidraad voor bedrijven politieke
N. B. Gezicht partij wordt gemaakt door de mensen die zich inzetten
voor de realisering van de doelstellingen.
groep Ruys de Beerenbrouck:
Partij program moet duidelijk en bondig antwoord geven op de actuele
problemen, een niet-statische richtlijn voor de fracties.
groep Telders:
Essentieel radicale democratisering!
Het programma is de schriftelijke neerslag van wat wij als de consequenties zien van de radicale democratisering.
vraag 4: Noem 3 punten, waarop D'66 raadsleden moeten !etten met betrekking tot de wijze van besluitvorming in de Raad.
groep Zijlstra:
a. openbaarheid: fractievergaderingen
commissievergaderingen
hele besluit\·ormingsprocedure
b. peiling mening belanghebbenden: meningsvorming stimuleren
c. zijn alternatieven en hiervan de gevolgen bekend?
groep Bolkestein:
a. toegang tot alle gegevens voor iedereen metals doe! het vinden
van alternatieven
b. invloed van bestuurden op meningsvorming van bestuurders
c. besluitvorming op grand \'an a!ternatieven
groep Boon:
Na tijdige en uitgebreide informatie in openbaarheid (van begin af ! )
zo snel mogelijk
groep Tak van Poortvliet:
a. uitgangspunten zijn de belangen van de (toekomstige) bewoners van
de streek
b. de bevolking client volledig gei'nformeerd te worden en zijn mening
te geven over alternatieven v66r de besluitvorming in de raad
c. meerjarenplanning met prioriteitenschema t. a. v. investeringen
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groep Aalber se:
- opstelling en publica tie ,·an alternatieven incl. financiiile gevolgen
- gedachten\\isseling met de burgerij. b. v. door hearings
- zakelijke en gemoti veerde besluitvorming met mogelijkheid tot cor·
rectie achteraf.

groep Nolens:
a. inspraak van aile betrokkencn vanaf het eerste stadium van de besluitvorming

b. het ontwikkelen van een visie op termijn en het toetsen van de besluitvorming aan deze visic.
groep Lely:
1. wie zijn de belanghebben<l<•n '?
2. zijn zc tijdig en voldoende gei'nformeerd?
3. zijn ze gehoord?
4. welke mogelijkheden van meebeslissen?
5. zijn voldoende alternatieven overwogen
6. openbaarmaking van raadscommissies
7. referendum van gehele gcmcenten
groep Oud: Bevordering van:
1. maximale betrokkenheid
2. informatie vooraf
3. mentaliteit gericht op deze betrokkenheid
groep Burger:
a. alle informatie altijd openbaar en door B en W actief te verspreiden
b. voorkomen dat B en Wen de fracties achter de cou!issen besluiten
"B en W open en bloat op de baar"
c. buitenparlementaire acties de kans geven
vraag 5: Wat kan een D'66 raads!id doen als een onjuiste besluitvormingsprocedure plaats vindt in de Haad?
groep Modderman:
a. discussie binnen de raad
b. discussie buiten de raad
groep Tilanus:
a. geargumenteerd kenbaar maken in de raad
b. na ruggespraak met afdelingsbestuur in de plaatselijke pers
c. waar moge!ijk vernietiging van besluit vragen bij kroon.
groep De Meester:
Als het om een principiiile procedurefout gaat. dan krachtig en openlijk protesteren in en buiten de Raad, niet Iaten inkapselen doch zitting blijven houden.
groep Meiers:
a. signaleren/protesteren
b. niet aan mee doen
c. juiste procedure volgen
d. afhankelijk van belang: besluit aanvechten
e. aan juiste procedure meer waarde toekennen dan aan realiseren
eigen wensen.

groep De Geer:
Aangenomen meerderheid van Raad stemt in met procedure:
a. algemene toelichting van B en W vragen over procedure
b. bezwaren formuleren
c. besluitname trachten tegen te houden of te vertragen
d. motie of tegenvoorstel indienen
e. in en buiten de raad uiteenzetten wat onjuist is en waarom
groep Drees:
a. motie van orde
b. vernietiging vragen bij Kroon
groep Cleveringa:
a. procedure bestrijden, juiste procedure voorstellen
b. tegelijk wakker schudden medeburgers (Pers ! )
c. krachten bundelen
groep Mansholt:
a. Vergaderingsreglement zonodig wijzigen
b. hekelen via pers, afdeling, betoging
c. onttrekking a. d. eindstemming, wei aan discussie deelnemen
d. dagboek bijhouden, "summing-up" bij de algemene beschouwingen
groep Danker:
a. meteen er in springen, niet Iaten intimideren
b. stemming vragen over eigen tegenvoorstel
c. indien dit doeltreffend is de procedure boycotten door er niet aan
mee te werken
d. indien dit doeltreffend is buiten de raad actie voeren.
vraag 6: Noem 3 criteria op grand waarvan u een besluitvormingsprocedure
democratisch vindt
groep Groen van Prinsterer:
1. geen besluitvorming zonder duidelijke alternatieven, in heldere
taal gesteld
2. ruime bekendheid geven aan minderheidsstandpunten
3. mensen factoren zwaarder Iaten wegen dan politieke overwegingen.
groep De Visser:
democratische besluitvorming vraagt:
1. voorlichting over de feiten
2. open discussie
3. representatieve vertegenwoordiging
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groep Sa vornin Lohman:
1. openheid van informatie

2. 2/3 meerderheid voor belangrijke beslissingen
3. 'geen vrijblijvendheid
groep Lieftinck:
Besluitvormingsprocedure:
1. rekening houden met minder heden
2. openbaarheid van gehele procedure
3. z. g. nuanceringen mogen besluitvorming niet afremmen
groep De Quay:
1. v66r uitwerking: volledige informatie is openheid
2. tijdens uitwerking: keuze uit alternatieveri ~ inspraak
3. na uitwerking: representativiteit voor de hele groep = besluit
groep Domela Nieuwenhuis:
1. begrijpelijke informatie in voldoende mate !
2. Mn man/vrouw - (!(!n stem
3. in aile gevallen alternatieve voorstellen van deskundige zijde.
groep Cappeyne van Copello:
1. optimale informatie vooraf
2. volop ge!egenheid tot discussie
3. de thuisblijvers gelegenheid geven hun mening kenbaar te maken.
groep Schermerhorn:
3 criteria democratische besluitvorming:
1. duidelijke informatie
2. openheid, inspraak, peiling aile betrokkenen
3. meerderheidsbeslissing met respect minderheidsstandspunten.
groep VanDuyn van Maasdam:
1. gegevens
2. open discussie
3. duidelijke alternatieven
4. stemming (Mn man, (!tln stem)
groep Slotemaker de Bruine:
Mogelijkheid van:
1. tijdige informatie
2. invloed door ieder (objectief)
3, toelichting door betrokkenen (subjectief)
vraag 7: welke andere doeleinden streeft D'66 na, beha!ve radicale democratisering?
groep Abraham Kuyper:
Welzijn.
groep Van Houten:
D'66 en de radicale democratisering radicaal, ........ radicaal. ... .
radicaal. . . . . . . . z a t ! !
groep Telder s:
1. doelmatigheid
2. internationale gerichtheid
3. welzijn
(Bep is tegen vraag 7 ! )
groep Wibaut:
leefbaar houden c. q. maken van de samenleving
groep Schaepman:
Andere doeleinden D'66:
1. mentaliteitsverandering bij bestuur: dienstverlening vOOr gezag
2. dezelfde ontplooiingsmogelijkheden voor ieder:
Herziening inkomens- en vermogensverdeling
3. actief welzijnsbeleid: tegen Iucht-, water- en bodemverontreiniging,
voor stiltegebieden en meer recreatie-mogelijkheden
4, internationale rechtsorde
groep Rom me:
Naast streven naar radicale democratisering, streven naar drastisch
aanpakken van Jeefbaarheidsproblemen. (ecologie, ontwikkelingssamenwerking, Oost-West verhouding).
groep Thorbecke:
Het verbeteren en instandhouden van een Jeefbare maatschappij in
eigen land en internationaal
groep Talma:
Radicale democratisering:
1. gMn doe!, middel tot indi viduele ontplooiing
2. toe te voegen: internationale gerichtheid
groep Gerbrandy:
Geen andere doeleinden dan radicale democratisering indien daaronder verstaan wordt dat iedere burger naar eigen behoefte volledig betrokken wordt bij de besluitvormingsprocessen naarmate ze hem aangaan.
vraag 8: Wat dient de eerstvolgende stap te zijn op weg naar radicale democratisering van de maatschappij?
groep Burger
snel!e democratisering onderwij s
groep Tak van Poortvliet:
de mogelijkheid scheppen voor aile burgers om een verantwoorde
mening te hebben (a) en tot uitdrukking te brengen (b)
a. drastische verbetering van onderwijs, met name aan de allerjongste
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b. grotere zelfbeschikking door vergaande decentralisatie in alle besluitvormingsstructuren

groep Cort van der Linden:
Openbaarheid van bestuur
Lijnverkorting tussen burger en bestuur, o. a. rechtstreekse verkiezing van minister-president en districtenste!sel
Bewustmaking van onderaf.
groep Nolens:
Het brengen van de activiteiten bij de betrokkenen waardoor de burger
aangezet wordt mee te denken en mee te beslissen.
groep Aalber se:
Rechtstreeks gekozen minister-president.
groep Ruys de Beerenbrouck:
Het mobi!iseren van de mensen voor de realisering van onze staatsrechtelijke en maatschappelijke democratiseringsdoe!stellingen.
groep Welter:
Onderwijs, gericht op ontp!ooiing van ieder mens, rechtvaardiger inkomensverdeling, betere vo!kshuisvesting (d. w. z. belastingverhoging)
groep Burger:
snelle democratisering onderwijs.
groep Co!ijn:
Eerste stap: De burger politiek activeren door met het programma
naar hem toe te gaan en hem in te schakelen bij concrete problemen
van Jokaal be lang.
groep OUD:
ingrijpende onderwijsvernieuwing:
a. actieve deelneming aan het maatschappelijk gebeuren
b. gelijke ontplooiing en kansen voor ieder
c. aanpassing Jeerkrachten
groep Troelstra:
uitleg en inspraak
vraag 9: Noem eisen waaraan een democratische en doelmatige interne partij-organisatie moet voldoen?
groep Mansholt:
a. optimale communicatie t. a. v. feiten in de partij zowel voor als
naar de !eden
b. toegankelijkheid van de werkgroepen
c. scheiding verantwoordelijkheden van de verschillende instituten
met uitvoerige mandaatstelling
d. inspraak bij besluitvorming toegespitst op hoofdlijnen, scherpere
scheiding tussen Deelcongressen en ALV's. Strengere procedures
van de moties op A. L. V. 's.
groep Zijlstra:
a. vaardigheid in kort, zakelijk, samenvatten van stukken, standpunten, amendementen. etc.
b. decentra!isatie en coordinatie, waakzaamheid tegen manipulatie.
groep Tilanus:
a. duidelijke delegatie van bevoegdheden
b. verantwoordingsplicht
c. efficient secretariaat
d. totale informatie haar !eden en publiek
groep De Geer:
eenvoudige structuur
optimale inspraak
beknopte informatie
slagvaardigheid
decentralisatie van de besluitvorming
groep Drees:
snel en doelmatig secretariaat
goede kana! en voor:
doorstroming/verwerking (van) informatie/ideeen
slagvaardigheid
groep Schouten:
flexibiliteit door voortdurende aanpassing van eens genomen besluiten.
groep Boon:
goed secretariaat, dat b. v. tijdig aile stukken verzendt
zelfdiscipline (op congres +A. L. V.)
duidelijkheid over bevoegdheden
verkiezing bestuursorganen (dus niet "aanvullen")
groep Lely:
goed draaiend secretariaat
doorzichtige partij-organisatie
onverenigbaarheid van partij-ambten
scheiding bevoegdheden partij-organen
overigens: experin1enteren
groep Bolkestein:
besluitvorming over:
politieke kernpunten d. m. v. plenaire vergaderingen
programmatische punten d. m. v. thema-congressen
huishoudelijke zaken door middel van afdelingsvertegenwoordiging.
vraag 10: Vindt U de wijze van besluitvorming, zoals thans toegepast op
onze congressen, juist of niet? Waarom?
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groep Meiers:
meerderheid: wei dire etc democralie in partij. Aanvaard dP conscquenties, vee! tijd en geld vrage" Binnen het kader van de mogelijkheden wordt op de eongresscn ccn juiste wijze van besluitvorming

toegepast
minderheid: wil vcrtrouwensdemocratie: bestuur/fractie (zo goed
mogelijk geihformeerd) dient Ieiding te gcven, !eden moeten in hot algemeen volgen doch moeten we] hesluiten kunnen beihvloeden
groep De Meester:
Congresbesluitvorming: we] beslissen op congressen. maar
a. niet zo'n haast
b. aileen politieke hoofdpuntcn
c·. toetsing aan steekproefvergaderingen
d. opluistering met sprekers over actuele problemen
groep Domela Nieuwenhuis:

De wijze van besluitvorming in D'66 is juist incl. de thans gehouden
peiling.
Deze garanderen een zo volledig mogelijke inspraak
Details behoren te worden gedelegeerd.
groep Slotemaker de Bruine:
Neen: besluitvorming niot efficient door: gebrek aan tijdige informatie.
waardoor: slechte voorbereiding der deelnemers en onvoldoende beheersing discussietechnieken.
groep Cleveringa:
a. niet geheel juist
b. ontbreken van uitgewerkte alternatieven (taak: werkgroep zie vraag
14).

groep Danker:
1. te vee! details, te vee! amendementen in plenum
2. voorwaarden: a. goede voorbereiding
b. goede presentatie
c. duidelijke keuzemogelijkheden
3. deskundigen moeten heden duidelijke alternatieven formuleren, zodat gevaar van manipulatie wordt voorkomen
4. onderzoeken van mogelijkheid van regionale decentralisatie via
peilingen in de afdelingen.
groep De Visser:
Congressen D'66 lijden aan:
1. overladen programma
2. slappe Ieiding
3. gebrek aan politieke discussie
groep De Quay:
onjuist:
1. niet representat1ef gezelschap (tijd ...... geld)
2. teveel informatie is geen informatie
3. besluitvorming te weinig in hoofd!ijnen
groep Modderman:
1. voorbereiding is te kart

2. meer aandacht voor grote lijnen, minder details.
groep Schermerhorn:
v.. ijze besluitvorming op onze congressen niet juist !
1. te \Veinig democratisch
2. te gecompliceerd
3. te weinig bij betrokken.
vraag 11: Vindt U congresseren prettig? Zo ja, wat waardeert U? Zo nee,
wat vindt U minder of niet prettig?
groep Van Hogendorp:
Ja. ontmoeting met gelijkgestemden met hun ideeen, ondanks slechte
organisatie:
a. voorbereiding
b. timing
c. onduidelijkc besluitvorming
groep Wibaut:
Voor ontmoeting en communicatie vaak prettig en nuttig. Onbevredigend i. v. m. inefficiente besluitvormingsprocedure.
groep Schimmelpenninck:
a. Ja. voor zover betreft interactie, persoonlijke contacten. "democratisch gebeuren"
b. neen. wat betreft geforceerde agressie, slecht functionerende organisatie, professionele amendeerders', etc.
groep Romme:
Ja. mits ludiek !
groep Van Houten:
Congres? Meningsvorming: Ja. Besluitvorming: Nee.
groep Pierson:
Neen : ! E~n goed ,·oorbereid congres per jaar moet voldoende zijn.
groep Bee!:
Wei als persoonlijke "oppcppcr'' maar nict voor de besluitvorming,
tenzij betere techniek.
N. B. De volgende drie congressen niet ten westen van Utrecht
groep Van Limburg Stirum:
Wij v.aarderen congressen als ontmoetingsdiscussie en overlegmogelijkheden \'oor mensen die allen de radicale democratisering "centraal stellen".
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groep Gerbrand,·:
Congrcssercn heeft functie als eontactmogelijkheid voor democratische lwsluitn>rming. volgens de bestaande procedures eerder nadelig dan voordelig.
vraag 12: Vindt U dat U als D'H6-or ,·oldoende actief kunt zijn in en voor de
partij '? Zlct U mecr mogclijkheden. zo ja v.elke?
groep Lohman:
Nou ja. eommunicatie kan betcr.
groep Ruys de Beaenbrouck:
Ja , mogelijkh<"don
Mo~iliseren \·an de mensen voor de politiek en de democratisering.
groep Welter:
Meer dan volctoende actief.
groep Groen van Prinsterer:
Ja. vooral plaatselijk. maar de landelijke kana len zijn soms/vaak
verstopt.

groep Kappe,·ne \'an Copello:
Samenwerking tussen afdelingcn om te zoeken naar de oplossingen van
gemeenschappl'lijkc problemen.
groep Colijn:
Voldoende a cti l'f '? Ja :
Meer mogelijkhedcn '? Neen
groep Troclstra:
Ja. Regional a werkgroepen op landelijk niveau.
groep van der Duyn van Maasdam:
Betere communicatie, goed draaiend secretariaat
partij open.
vraag 13: Hoe ziet U de functie van het Hoofdbestuur en hoe stellen wij een
goed hoofdbestuur sa men?
groep Tclders:
functie:
1. meer stimulerend dan regelend
2. coordinerend
3. H. B. moct alert zijn op actuele gebeurtenissen en acties op basis
van D'66 idccen
4. creeren go<"tl landelijk secretariaat en landelijk centrum
Goed H. B.: g<•deeltelijk gekozen door regia's
D. fl. op A. L. V. met alternatieven
groep Zijlstra:
a. functie: slagvaardige representatie. coordinatie van het beleid
b. regionale spreiding, niet al!Mn partijbonzen in dagelijks bestuur.
groep Boon:
a. politieke vl'rantwoordelijkheid (tegenspel kamerfractie: snel en
slagvaardig reageren op maatschappelijk gebeuren)
b. Ieiding geven aan de partij
(administratie, congressen: coordinatie enz.)
Verkiezing na tijdige informatic over aile kandidaten. regionale vertegenwoordigcrs, liefst ook regionale verkiezing.
groep Abraham Ku.vper:
a. !eden dagelijks bestuur landelijk verkiezen; overige !eden H. B.
per district.
b. organisatorisch Ieiding geven
in samenwcr·king met de werkgroepen politiek
tegenspel goven aan de fractie
groep Lely:
Het H. B. dicnt een a-politieke manager-functie te hebben (politieke
uitspraken voor de fractie en werkgroepen)
H. B. regionaal gekozen en samengesteld.
groep Thorbecke:
Het H. B. moot zijn:
1. coordinerend
2. uitvoerend
3. stimulerend
4. organise rend
waarbij een duitlelijke scheiding tussen politiek en niet-politieke werkzaamheden gcwenst is (twee aparte organen).
Samenstelling: kiezen op A. L. V. na voordrachten door regia's.
groep Talma:
1. organisatorische Ieiding
2. verantwoordelijk voor politieke besluitvorming
3. in urgente gcvallen: beperkt eigen politick optreden.
groep Schaepman:
Functies Hoofdbestuur:
1. organisatorisch, moet coOrdineren, moet communicatie bevorderen
2. moet reagcrcn bij actuele politieke vraagstukken
groep Bolkestein:
Concretiserin)l en vitalisering van de ideeen die in de partij !even.
Verkiezing van !eden op grond van kwaliteiten en niet op grand van
verdiensten.
vraag 14: Hoe ziet lJ de functie van werkgroepen bij de besluitvorming in de
partij?
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groep Tak van Poortvliel:
Werkgroepen belangrijk vanwege deskundigheid. echter:
functionering verbeteren door iedereen (deskundige) gelijkwaardige

groep Drees:
D'66-lid

1
Hoofdbestuur

kans te geven. er in te participeren.

groep Aa! be r se:
Opslelling en advisering inzake alternatieven.

+---+

werkgroepen

1
fractie

groep Mod de r man:
Deskundighcid gebaseerd op opinievorming in de afdelingen.
groep Cleveringa:
a. verzamelen - doorgeven informatie t. b. v. fractie. bevolking en
!eden
b. voorleggen gemotiveerde alternatieven aan congres
c. adviseren fractie
groep De Meester:
functie werkgroepen:
a. informatie verwerking
b. informatie verstrekking
c. adviezen aan fractie, afdelingen en congres
groep Meiers:
groep: werkgroepen moeten technische informatie verschaffen, alternatieven aangeven
minderheid: werkgroep dient een alternatief te selecteren en dat te
adviseren
meerderheid: informatie dient niet gericht te zijn doch als basis voor
discussie en besluit van !eden te dienen.
groep Nolens:
Het verzamelen van ideeen en argumenten ter ondersteuning van de
besluitvorming
groep Oud:
Leveren van materiaal, informatie en commentaar aan de besluitvormende organen.
groep Donker:
1. voorbereiding van de besluitvorming
2. formuleren van visie, maar hierbij aangeven welke alternatieve
mogelijkheden er zijn
3. aangeven wat de mogelijkheden en consequenties zijn van deze alternatieven
4. adviseren en informeren van aile geledingen in de partij
groep Burger: De leer der 3 stadia:
werkgroepen beschouwen details en doen beleidsvoorstellen aan congres, hieruit volgt congresbesluit in hoofdzaken - hieruit volgt werkgroepen werken verder uit. Partij wakker houden. Informatiebron
voor de fracties.
vraag 13: Hoe ziet U de verhouding tussen de partij en de Tweede Kamerfractie?
groep Schouten: Zoek een structuur, meer intensieve relatie !eden - fractie
groep De Geer:
- nauwe band fractie - partij
- regelmatig contact (regionale hearings)
- individuele vrijheid kamerleden
- regelmatige verantwoording
- duidelijke verhouding standpunten van kamerlid en partij
groep Schimmelpenninck:
In elk geval: geregeld 2-zijdig contact
SAMPLE! moet snel worden geformeerd.
meerderheid: geen strikte band. geen mandataris
fractie niet aileen partijvertegenwoordiger maar ook
volksvertegenwoordiger
minderheid : ingeval van conflict partij-fractie moet de fractie wijken

Een werkgroepje uit vier oppositiepartijen. bestaande uit de heren Vander
Hek (P.v.d.A), Jurgens (PPR), Moerkerk (D'66) en Neyts (PSP). heeft onderstaande brief opgesteld. die op vrijdag 8 mei is aangeboden aan de
Amerikaanse ambassadeur in Den Haag .
Geprobeerd is ook andere groeperingen, zoals de AR-radikalen en de vakverenigingen deze brief te laten ondertekenen. Dit is niet gelukt.
Brief D'66, PPR, PSP, PvdA
aan Richard Nixon

vrijdag. 8 mei 1970

Mijnheer de President,
Door deze brief wi!len de besturen van vier Nederlandse oppositiepartijen,
te weten: Democraten '66, PPR, PSP en de P. v. d. A .. die allen in bet parlement zijn vertegenwoordigd, zich tot U richten over een probleem dat ons
in Nederland, evenals dat in de Verenigde Staten bet geval is. ernstig bezorgd maakt.
De uitbreiding van de oorlog in Indo-China heeft ook in Nederland grote ongerustheid gebracht; aileen de Nederlandse regering, soms de trouwste
bondgenoot van Uw land genoemd, meende bij wijze van snelle reactie begrip voor Uw politiek in Indo-China te moeten opbrengen. Onze partijen
hebben daar sterk tegen geprotesteerd.
Door de ervaring wijs geworden, menen wij ons, via Uw vertegenwoordiger
in Nederland, rechtstreeks tot U te moe ten rich ten opdat verzekerd zal
worden dat onze oprechte verontwaardiging over de politiek van de Verenigde Staten in Indo-China, U zal bereiken.
De besturen van D'66, PPR, PSP en PvdA stellen vast dat de bes!uiten van
Uw regering om
- opnieuw Noord-Vietnam te bombarderen
- Amerikaanse troepen ook op Cambodjaans grondgebied in te zetten,
een uitbreiding van de oorlogshandelingen in Indo-China betekenen.
Na Uw recente rede, waarin U aankondigde dat de Verenigde Staten honderdvijftigduizend man uit Vietnam zou terugtrekken, was de algemene verwachting dat Uw regering een vreedzame oplossing van bet conflict in Indo-China
wilde nastreven.
Uw jongste besluiten zijn daarmee in lijnrechte tegenstelling, en belemmeren het eerdere streven van de regering van de Verenigde Staten om. onder meer via de conferentietafel in Parij s. een politieke oplossing van het
conflict te bereiken.
Het lijkt er op dat in Uw jongste besluiten militaire overwegingen zwaarder
hebben gegolden dan politieke.
De besturen van D'66, PPR, PSP en PvdA hebben dan ook met grote bezorgdheid van deze besluiten van Uw regering kennis genomen.
Zij veroordelen die besluiten, zowel omdat dit beleid opnieuw een gevaar
inhoudt voor de internationale vrede en veiligheid, a is omdat zij dat beleid
niet zien als een stap naar vrede in Zuid-Oost Azie.
De besturen vari D'66, PPR, PSP en PvdA vragen U dan ook met klem om:
1) onmiddellijke terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Cambodja
2) stopzetting van de hernieuwde bombardementen op Noord- Vietnam
3) een versnelde terugtrekking van de strijdkrachten van de V. S.
4) act!eve medewerking van de Amerikaanse regering aan een internationale
conferentie tot beeindiging van de conflicten.
w.g. Jongedijk (D'66), Jurgens (PPR), Bruggraaf (PSP). Vondeling (PvdA).

Verklaring hoofdbestuur

groep Van Limburg-Stirum:
Partij moet de Tweede Kamerfractie
steunen

. informeren
. critiseren

groep Tilanus:
Bestuur (organisatie)
---+
fractie +-[ werkgroepen + ALV +programma

0'66 en Indo-China

politiek

groep Pierson:
onafhankelijk
. wisselwerking door maximale openheid in informatie
. derde kamer
grocp Mansholt:
a. 3e kamer
b. maximale informatie vanuit en naar de partij
c. inspraak (georganiseerd) werkgroepen
groep Bee!: In de huidige situatie tweerichtingsverkeer
a. fractie verantwoording aan partij en kiezer. toetsing programma
b. voeding ,·an partij aan fractie d. m. ,., adviezen en discussie
groep Van Hogendorp:
Intense informatie uitwisseling partijleden-fractie
Fractie moet zich regelmatig vcrantv..oorden.
heeft daarnaast zijn eigen ,·erantwoordelijkheid.

Het hoofdbestuur van D'66 heeft met verontwaardiging kennisgenomen van
de mededeling van premier De Jong dat "de Nederlandse regering beg rip
heeft voor de Amerikaanse interventie in Cambodja" .
D'66 meent dat deze militaire interventie, o. a. vanwege de oorlogsuitbreiding die er aan verbonden is, moet worden afgekeurd.
D'66 is steeds van mening geweest dat moet worden gestreefd naar een vermindering van de spanning in zuid oost Aziii. Door zijn beslissing heeft
president Nixon een gevaarlijke uitbreiding aan het conflict in Indo-China
gegeven.
Van de Nederlandse regering had op z'n minst verwacht kunnen worden dat
zij van haar kritische bezorgdheid had blijk gegeven .
Amsterdam. 2 mei' 70

Verklaring D'66-fractie
In een vrijdagmiddag uitgegeven' verklaring zegt de fractie van D'66 ernstig
ongerust te zijn over de uitbreiding van de oorlog in Indo-China, nu Amerikaanse troepen ook aan de strijd in Cambodja deelnemen. Zij blijft bij haar
mening dat met voortzetting van de oorlog daar geen redelijk doe! is gediend en dat een gedeeltelijke maar consequente terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit dit gebied gewenst is.
Nu het gevaar van een verdere heilloze escalatie van de oorlog in IndoChina is vergroot meent de fractie van D'66 dat de Nederlandse regering
van kritische bezorgdheid ten aanzien van de politiek van de Verenigde Staten blijk zal moe ten geven.
Den Haag, 1 mei '70
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Discussiecongres
buitenlandse politiek
Op zaterdag 13 juni 1970 zal er een discussiecongres over de

Buitenlandse politiek \\Orden gehouden.
Aan de orde zijn de volgende onderwerpen:
Midden-Oosten
Vietman

Dit discussie ~) congres zal \\Orden gehouden in de Brakke Grond, Nes
53 te Amsterdam.
Aanvang: 10.30 uur.
Toegangspdjs: f 3,- (betaling aan de zaal)
Schriftelijke opgave s. v. p. richtcn aan D'66. Keizersgracht 576 teAmsterdam.
In deze "DEMOCRAAT" treft U een aantal discussiestukken aan die op deze
onderwerpen betrekking hebben.
Ten aanzien van het Midden-Oosten vindt U:
Een nota van de sub-groep Midden-Oosten van de Commissie Buitenland 1\n een commentaar daarop van een aantal !eden. Dit rapport
beoogt een eerste discussiestuk te zijn en is als zodanig geen voorbereiding tot een programmapunt.
Ten aanzien van Vietnam treft U een voorstel tot (toekomstige) programmawijziging aan van de sub-groep Vietnam van de Commissie Buitenland.
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Erkenning Israel
Stelling 4 en 2 alternatieve stellingen
De staat Israel dient crkend te worden als soevereine staat van het Joodse
volk.
Toelichting: Alhoewel het exclusief Joods zijn van een staat door velen als
niet juist wordt ervaren, is dit gerechtvaardigd, omdat als gevolg van de
vervolging of de diskriminatie van de Joden. het Jodendom meer is geworden dan een godsdienst of een cultuur, namelijk een nationalisme. A lle Joden en de afstammelingen van voor-ouders, die het Joodse geloof aanhingen,
vormen in deze gedachtengang een natie en zijn alle kinderen van de (staat)
Israel.
Alternatieve stellingen 4A
Israel heeft bestaansrecht als soevereine staat van haar inwoners.
Toelichting: Ongeacht de samenstelling of toekomstige samenstelling (door
een influks van Palestijnse vluchtelingen en Of Joodse immigranten) van zijn
inwoners, dient op demokratische wijze de pluriformiteit van de bewoners
in alle geledingen tot uitdrukking te komen.
Alternatieve stelling 4B
Israel wordt door ons erkend als onafhankelijke Staat.
Toelichting: Ongeacht bestaansrecht wordt Israel al de facto (sinds geruime tijd) erkend.

Joodse vluchtelingen
Stelling 5

De Ieiding van het discussiecongres is in handen van de heren Engwirda
(voorzitter Cie. Buitenland) en Moerkerk (coordinator werkgroepen Hoofdbestuur).

Nota Midden-Oosten D'66
Het is de bedoeling van de subcommissie geweest in een korte nota die problemen in het Middenoosten-konflikt naar voren te halen, welke om een stellingname van D'66 zouden kunnen vragen. Deze zijn in bijgevoegde nota in
een aantal stellingen geformuleerd.
Aan de hand van deze stellingen en eventuele alternatieve stellingen zouden
volgens de subcommissie de !eden zich moeten uitspreken over de houding
die zij innemen ten aanzien van de vermelde problemen in het Midden-Oosten. Die uitspraak kan plaats vinden door het aanvaarden van een (alternatieve) stelling of een duidelijke verwerping ervan.

Nederland dient zonder beperkingen open te staan voor Joodse vluchtelingen.

Grenzen
Stelling 6
In het konflikt dienen wapenstilstandslijnen tussen Israel en de Arabische
Staten niet als grenzen te worden beschouwd

Annexatie
Stelling 7 en 3 alternatieve stellingen
Annexatie van sedert 1967 door Israel bezette gebieden wordt gezien als een
geoorloofde uitbreidlng van de Staat Israel, die tot nu toe geen vaste grenzen kent.
Toelichting: Tot nu toe is slechts sprake geweest van "wapenstilstandslijnen" en niet van grenzen.

STELLING EN
Het conflict algemeen
Stelling 1
De rol van de niet direkt bij het konflikt betrokken mogendheden dient zich
te richten op het bevorderen van een onder ling vergelijk tussen Israel, de
Palestijnen en de Arabische Staten.
Toelichting: Steun moet worden verleend om de verschillende partijen tot
elkaar te brengen. Er moet niet gestreefd worden naar een militaire overwinning door een van de direkt bij het konflikt betrokken partijen. In een situatie. waarin aan be ide zijden "recht" ligt, zal een regeling die niet door
een militaire overwinning wordt opgelegd de beste garanties inhouden voor
het niet in de verdrukking komen van de rechten van de ander(en).
Stelling 2 en alternatieve stel!!!!z.
Alhoewel een verscheidenheid van partijen bij het huidige konflikt valt te onderkennen, staan a! die partijen in wezen gegroepeerd rondom twee te onderscheiden kernelementen, te weten Palestijnse Arabieren en Zionistische
Is rae lies.
Toelichting: Ideologisch gezien kan men dit onderscheid maken.
Zionistische Israelies is geen pleonasme. De toevoeging Zionistisch betekent een wezenlijke beperking omdat ook niet-zionistische Joden en Arabieren dee I uit maken van de staat Israel. Zonder dit exact te definieren
suggereert het aanhangen van de zionistische ~weging de wens het exclusief Joods karakter van de staat Israel in stand te houden. het handhaven
van de "wet op de terugkeer", het niet Iaten willen terugkeren van vluchtelingen, de staat Israel te zien als de soevereine staat vanhet Joodse volk.Bij
een uitbreiding tot alle Arabieren. alle Israelies. alle Joden, de grote mogendhcden, e. d., zou geen sprake meer zijn van werkelijke kernelementen,
maar van konglomeraten.
Alternatieve stelling 2A
Alhoewel een verscheidenheid van partijen bij het huidige konflikt valt te
onderkennen, staan al die partijen in wezen gegroepeerd rondom twee te onderscheiden kernelementen, te weten Palestijnse Arabieren en Israelies,
die het Joodse karakter van de staat Israel voorstaan.

Alternatieve stelling 7A
Annexatie van sedert 1967 door Israel bezette gebieden mag slechts plaats
vinden voor zover dit om strategische redenen in verband met de veiligheid
van de Staat Israel noodzakelijk wordt geacht.
Alternatieve stelling 7B
Annexatie van sedert 1967 bezette gebieden is onaanvaardbaar.
Toelichting: Het is in strijd met de tegenwoordige opvattingen over de internationale rechtsorde en met de beginselen van de V. N. dat een staat tot
gebiedsuitbreiding komt - om welke reden dan ook - door middel van oorlog
of geweld.
Stelling 8
Zolang over de toekomst van de door Israel in 1967 bezette gebieden geen
overeenstemming is bereikt, dienen aile maatregelen van de bezettende
macht, die leiden of kunnen leiden tot wijziging van de status van deze gebieden, te worden veroordeeld.
Toelichting: Omdat immers de maatregelen een vreedzame en rechtvaardige oplossing van het konflikt belemmeren.
- omdat de maatregelen in strijd zijn met de preambule van de V. N. -resolutie van nov. '67
- omdat de maatregelen in strijd zijn met de rechten van de bevolking in het
gebied (recht op zelfbeschikking van de Palestijnen).

Jeruzalem
Stelling 9 en 3 alternatieve stellingen
Jeruzalem is onvervreemdbaar Joods erfdeel en dus rechtens onderdeel van
de Joodse staat.
Toelichting: Ongeacht de status van Jeruzalem sedert de eerste eeuw word!
de stad gezien als cen onverbrekelijk onderdeel van de Joodse staat.
Alternatieve stelling 9A
Jeruzalem dient onder gemeenschappelijk beheer van Israel en de Palestijnen te worden geplaatst.
Toelichting: In vcrlland met de pluriforme religieuze en historische betekenis en in verband met waarborgen voor het bezoeken van 11 heilige 11 plaatsen
door aile betrokkcn rcligieuze groeperingen, dient Jeruzalem de vermelde
status te verkrijgcn.
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Alternatieve stelling 9B

en andere daden van onderdrukking tegen de Arabische burgerbevolking."

Jeruzalem dient onder internationaal bestuur te worden geplaatst.

Vrije doorvaart

Alternatieve stelling 9C

Stelling 18

Jeruzalem dient te worden beschouwd als bezet territior met gelijke rechten en aanspraken als de overige gebieden.

Vrije doorvaart door de straat van Tiran, de golf van Akaba en het Suezkanaal moet gewaarborgd zijn voor ieder schip zonder onderscheid naar
vlag.

Toelichting: Jeruzalem dient geen uitzonderingspositie in te nemen doch als
gewoon onderdeel van het hele bezette gebied te worden beschouwd.

Betrekking met de E.E.G.

Palestijnse staat

Stelling 19

Stelling 10

Voort te gaan dient te worden om te komen tot een associatieverdrag zowel
met Israel als belangstellende Arabische Ianden.

De Palestijnse Arabieren hebben vanzelfsprekend een zelfbeschikkingsrecht;
hiermee dient bij eventuele onderhandelingen rekening te worden gehouden.

Stelling 20

Toelichting: Het recht om zelf te beslissen tot welke staat men wenst te behoren en om de eigen bestuursvorm te bepalen is doorgaans van toepassing
op personen in een bepaald woongebied. Aangezien een aanzienlijk dee! van
de betrokkenen verblijft buiten Palestina, zal dit recht letterlijk moeilijk
ge<iffektueerd kunnen worden. Dit neemt niet weg dat dit recht in principe
erkend moet worden en bij de onderhandelingen aangevoerd moet worden.

Indien een Arabische staat tot een associatieverdrag komt met de E. E. G.,
waarmee reeds Israel dan een associatieverdrag zou hebben. dient de zogenaamde Arabische boycot door het betrokken land te worden opgegeven.

Commentaar en contrastellingen bij nota Midden-Oosten
0'66 op pagina 15

Stelling 11
Het recht van de Palestijnse Arabieren een eigen staat te stichten dient te
worden erkend.
Stellingen 12 en 2 alternatieve stellingen
Israel heeft uit veiligheidsoverwegingen en omwille van het Joodse karakter
van de Staat het recht geen vertrokken Palestijnen wederom op te nemen,
doch dient wei kompensatle voor achtergelaten bezittingen te geven.
Alternatieve stelling 12A
Israel behoeft slechts zulk een gedeelte van de Palestijnen op te nemen als
de veiligheid van de Staat en het Joodse karakter ervan toelaten; het dient
voor het resterende aantal eventuele kompensaties uit te keren.
Alternatieve stelling 12B
Aile gevluchte en vertrokken Palestijnen hebben naar eigen keuze recht op
terugkeer of kompensatie. Bij terugkeer hebben zij recht op vrije vestiging
binnen de grenzen van bet oorspronkelijke mandaatgebied of eventueei daarbuiten, indien daar hun vroeger woongebied was.
Toelichting: Er wordt gesproken van mandaatgebied omdat de meeste vluchtelingen hieruit afkomstig zijn; een woongebied in de engste zin kan dikwijls
ook niet re<iel genoemd worden.
Stelling 13
De vluchtelingen die tijdens de juni-oorlog van 1967 de door Israel bezette
gebieden hebben verlaten dienen onverwijld in de gelegenheid te worden gesteld naar hun vroegere woonplaatsen terug te keren.
Toelichting: Het voortduren van de toestand van vluchtelingenschap werkt
demoralisering en radikalisering van de vluchtelingen in de hand waardoor
de kans op een vreedzame oplossing van bet M. 0. konflikt sterk wordt verminderd.

Kritiek
Stelling 14
Kritiek op de staat Israel mag niet gelijk worden gesteld met anti-semitisme.
Toelichting: De meest fundamentele kritiek op de staat Isra<il is eveneens
gekomen van joods godsdienstige zijde (zowel orthodox als liberaal joods),
men denke b. v. aan Judah Magnes, de stichter van de Hebreeuwse universiteit. Rabbijn Elmer Berger, secretaris van Jeweish alternatives to Zionism Inc. en vele anderen, die juist vanuit hun joodse geloof, fundamentele
bezwaren tegen de staat Israel hadden of hebben.

Verzet en straf
Stelling 15
Het uitoefenen van verzet in de door Israel seder! 1967 bezette gebieden kan
niet worden veroordeeld.
Toelichting: Men kan iemand niet bet recht betwisten tegen een bezettende macht verzet uit te oefenen
Stelling 16
Terreurakties tegen burgers en burgereigendommen dienen ten sterkste te
worden veroordeeld.
Toelichting:: Akties door een der betrokken partijen. waar ook ter wereld.
gericht op burgers en burgereigendommen moeten worden afgekeurd.
Stelling 17
Kollektieve represailles en eksessieve strafmaatregelen tegen verzets- en
terreurakties worden als onrechtvaardig beschouwd.
Toelichting: Met 52 tegen 13 stemmen bij 49 onthoudingen heeft de UNO
Assemblee in december 1969 haar "ernstige ongerustheid" uitgesproken
over de omstandigheden, waarin de Arabieren in de door Israel bezette gebieden verkeren. De Assemblee is vooral ongerust over "de berichten van
kollektieve bestraffin!l;.. mas sale gevangenzetting, verwoesting van huizen

Voorstel voor een nieuw
programmapunt Vietnam
In de eerste plaats vraagt bet lijden van het Vietnamese volk om het einde
van de oorlogshandelingen in Vietnam. Tevens vormt de kwestie Vietnam
nog steeds een grate bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid.
Aileen politieke middelen kunnen nog leiden tot een oplossing van het conflict. Bij diverse groeperingen in de V. S. wint het inzicht veld dat het conflict niet opgelost kan worden door grootscheepse militaire interventie.
Volgens D'66 zal gestreefd moeten worden naar een situatie die de vorming
van een coalitie-regering met deelname van het Nationale Bevrijdingsfront
(NLF) mogelijk maakt.
Voorwaarde hiervoor is een versnelde terugtrekking uit Vietnam van de
Amerikaanse troepen en hun bondgenoten, onafuankelijk van de voortgang
der besprekingen in Parijs, met gelijktijdige deescalatie van de luchtoorlog.
Ook het NLF zou in vergelijkbare mate tot deescalatie van gevechtsactiviteiten moeten komen.
Daarna zou in Zuid-Vietnam een wapenstilstand op basis van de status quo
gesloten moeten worden. Controle op de naleving ervan zou uitgeoefend
kunnen worden door de reeds bij de conferentie van Geneve van 1954 ingestelde wapenstilstandscommissie met als !eden India, Polen en Canada.
Na terugtrekking van deN-Vietnamese troepen achter de 17e breedtegraad
zou een situatie kunnen ontstaan die vorming van een coalitieregering in
Z- Vietnam mogelijk maakt.
De Nederiandse regering zal kenbaar moeten maken dat zij de vorming van
een coalitieregering met deelname van het NLF als de enige oplossing ziet.
Nederland zal zo groat mogelijke druk op de V. S. moe ten uitoefenen (zowel
op het regeringsvlak als op het vlak der volksvertegenwoordigingen).
De eventuele hereniging van be ide delen van Vietnam zal een zaak moeten
zijn van de dan gevormde coalitieregering van Zuid- Vietnam en de regering
van Democratische Republiek Vietnam (Hanoi).
Bij een eventueel gesprek over hereniging zou de conferentie van Geneve
van 1954 als uitgangspunt genomen kunnen worden.

Toelichting
De oorlog in Vietnam moet in wezen gezien worden als een burgeroorlog tussen het NLF en de regering van de Democratische Republiek Vietnam (Hanoi)
enerzijds, en de regering van de Staat Vietnam (Saigon) anderzijds, waarbij
beide partijen gesteund worden door derden. De oplossing van het conflict
moet daarom in eerste instantie een Vietnamese aangelegenheid zijn.
De regering van de Staat Vietnam kan er onmogelijk aanspraak op maken de
regering van geheel Z uid- Vietnam te zijn. In deze regering zitten te vee!
figuren die vanuit Vietnamees nationalistisch standpunt gecollaboreerd hebben met de Fransen. Verder moet betwijfeld worden of deze regering (evenmin als vorige regeringen van de Staat Vietnam) ernst maak met de hervorming van de Sociaal Economische struktuur.
Daarom lijkt de vorming van een coalitieregering waaraan het NLF deelneemt de enige oplossing.
Een dee! van de Amerikaanse troepen zou zich eventueel moeten kunnen terugtrekken in enkele enclaves langs de kust. totdat een coalitieregering gevormd is.
Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat de Amerikanen zich geheel uit Vietnam zullen terugtrekken voordat een regeling getroffen is. De enclaves zouden de Amerikanen de mogelijkheid ge1•en eventuele Noord-Vietnamese interventie te verhinderen.
Na terugtrekking van de N-Vietnamese troepen achter de 17e breedtegraad
zal een situatie ontstaan zijn, die vergelijkbaar is met die in de jaren 19601963 waarin het Ieger van de Staat Vietnam (zonder steun op grote schaal)
stand tegenover het NLF.
D'66 is er zich van bewust dat de bovengeschetste procedure ertoe kan leiden dat geheel Vietnam communistisch wordt.
Dit behoeft niet onoverkomenlijk te zijn, omdat een herenigd communi tisch
Vietnam t. o. v. China zeer waarschijnlijk een onafhankelijke positie zou innemen die vergelijkbaar is met de positie van Joegoslavie t. o. v. de SovjetUnie.
J. Voswinkel
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Rapport
ziektekostenverzekeringen
D'GG beschou\\i Ue huidige \\l'tgedng- op het terrein \·an de ziektekos1enn_'r-

Zl'kl'l'ing a is onrL'cl11,·:t:t rdig uit hl't oogpunt \'an de 1astenven1eling. De JH'L'-

Gezondheidsbescherming gwne

ete. ) .

Deze v.erkgrocp hceft onlang.s \\(:'Cr et'n niCU\\ rapport opge.stt,ld. getiteld
"Indued milicuvcrandering en milieu\·t•rontreiniging op onze hiosfeer en op
hct welzijn ,·an de mens". De ,·o1g-t•ndt' ondcn,erpcn zijn \'erder in studie
genomcn: Economische aspecten \'an de lecflJaarheid. fluoridering. vcrontreiniging mn hct \'oedsel. Zij die zich met deze (of soortgdijke) ondenHerpen actief v.illcn bezighouden. kunncn contact opncmen met de voorzitter
,·an de \\erkgroep J. W. Copius Peereboom, Kastelenstraat 283 III. Amsterdam tel. 020-421087.

Volksgezondheid
In de laatste \'ergadering '·an de werkgroep zijn \'erschi!lcnde sub-groepen
ingestclcl. tcr bestuclering van bepaalde onder\\erpen. Zodra de studic in de
sub-groepen tot resultaten heeft geleid. zullen deze plenair in de \\erkgroep
lwsproken "ordcn. Dit geldt ook het voor het rapport dat onlangs door een
kleine groep is samengesteld over "ziektekostenverzekering".
De volgende onderwerpen zijn in .studie genomen;
1. Wet ziekcnhuisvoorzieningen. contactpersoon Smeets. Barnsteenhorst 8
Den Haag tel. 070-854243.
2. Verhoucling Geestelijke Volksgezondheid. Somatische zorg en Maatsch.
Werk. incl. relatie intra- en extramurale zorg. Contactpersoon Hemmelts. De Schammelte Ommen tel. 03921-1811.
3. Soft-drugs. contactpersoon Mcvr. Soetenhorst. Fr. Hendriklaan 11
Oegstgeest tel. 01710-.>3470.
4. Verhouding arts-patient. gezien ,·anuit consument (openheid arts tot
patient. medische ethiek. meclisch tuchtrecht. wettelijke bescherming
arts en patient. gebrek aan medici. verhouding huisarts-specialist. vrije
keuze huisarts). Contactpersoon Mevr. de Beer. Hildebrandlaan 23
Oosterhout tel. 01620-.)097.
5. Democratisering instellingen (bestuur. stichtingsvorm). Contactpersoon
is voorlopig Mej. Swart.
6. Opleicling tot para-medische beroepen. Contactpersoon Mevr. Meyer
Dirck van Hornelaan 6 Waalre tel. 04904-2703.
7. M.O.B. 's (aantal. bczetting e. d.). Contactpersoon Mevr. de Beer. zie
4.

Tevens ressorteren onder de \\erkgroep de groepen
8. Bevolkingspolitiek.
9. Kindcrbcscherming. contactpersoon Mevr. Schondorf. Kcrklaan 17
Laren.
De meeste sub-groepen hebben vcrsterking noclig. Mensen die actief aan een
stuclie \\illen medewerken, kunnen met de betreffende contactpersonen telefoneren. Mensen die andere onder\\erpen actief willen bestuderen ten behoe,·e ,·an het D'66 programma. kunncn \'ia Mej. Swart. H. B.lid \'oor de
coorclinatie. Faustclreef 481 Utrecht 030-717926 trachten hiervoor een subgroep te vormen. Mcnsen die meeluisterend en reagerend bij de volksgezonclheicl en verwante onderwerpen betrokken willen worden. kunnen zich
bij Mcj. Swart als lid van de \\erkgroep opgeven en zullen clan uitgenodigcl
v. arden voor plenaire \'crgaderingen.
De werkgroep volksgezondheicl zal zich zo mogelijk ook met verwante onderwcrpen op het terrcin van de immaterielc en materH'le clienstverlening
bezighouden. zoa]s bejaarclcnzorg. maatschappelijk werk. zorg voor gehanclicaptcn. sociale \\crkplaatsen etc. De lcdcnlijst ,·an de werkgroep
,·olksgezonclheicl is in ht>t ongcrecle geraakt. Ook mensen die zich reeds eerrler voor de werkgrocp opga,·en. \\orden verzocht dit opnieu\\ te cloen.

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
DPze \\crkgroep zal zich nJOrtaan allcen- bezighouden 1net onderwerpen gelegen op het terrein ,·an de Cultuur en de Sport. Contactpersoon voor de
suh-groep Cultuur is Van Antv.erpen. 2e Marnixplantsoen 31, Amsterdam,

tel. 020-238443. Contactpersoon voor de suhgroep Sport is De Blank.
Strausslaan r;:; Apeldoorn tel. O;j760-19G21.
In de \\erkgrocp zijn onlangs besproken nota's betreffenclc sportbeleid en
regionalc!lokale omroep. Contactpersoon Sliepen. Alex. Boersstraat 2

Amsterdam tel 020-794()70.

Jeugdbeleid
T\\ee ondcrwerpen zijn momenteel in studie. liier hetreft het beleicl door de
overheid en particulicr initiatief tc \·oerPn t. o. \', de nijetijclsbesteding van
de jeugd. Dezc studil' geschiedt l. b.\'. het be!Pidsplan. Contactpersoon De
Hoo. Vrijheidslaan :n I\' Den Haag. Vcrder \\Ordt de problematiek roncl de
\\erkencle jeugd bezien. Contactpersoon Velleman. Groen van Prinsterenlaan 163 Amstel\'een. tel. 029G4-10197.

Onderwijs en Wetenschappen
Bij cleze werkgroep zijn momenteel in sub-groepen de ,·olgencle onder\\ erpen in stu die;
1. tPrtiair onder\\ i.i s
2. hasis-onderv. ijs

3.
4.
3.
G.

begcleiclingsdiensten \'oor het onden1 ijs (juist gestart)
\\erkencle jeugcl (juist gestart)
education permanente (juist g·estllrt)
voortgezet ondcrwijs (In ,·oorberl'iding)

mieb.st ,·oor cit' n't·schillendL' he\·olkingsgroL'pen is niet evenn•dig aan de
draagkraeht na:\1' inkonwn Pn gpzinsgrootte. ''~wr het gaat om het basisl'L'cht op \'olduende g"('JH'<'skundige VL'rzorging. De bestaande premiclast \"OOI"
hl'jaarden heeft met n:lllH' l'l'll onaan\·aanlbaar pt>ilbereikt.
De consumpnt heeft gt·cn of n:IU\\elijks insp1·aak hij het \·aststellen \·an de
om\·ang ,-an de medisehv \Trzorging en de kosten daarntn. Dit geldt in hct
hijzonder voor dl' O\'t'l'<'t'nkomsit'n tusscn zid.;:enfondsen Pn de medische heroepsbL'oeft>naars L'll d<' medische diensten.
Hct ziekenfondsstelsel Jeidt \'Pnlpr in de praktijk tot cliscriminatie. De
fondspatit:nt \\Ordt bij de mcdische dienst\'erlening andcrs lwnaderd clan de
particulicn' patient. \\l'lk .status\·erschil door niets \\Ordt gerecht\·aardigd.
De artscnkeuze is IH'perkter dan bij de particuliere ziektekostt>n\'erzpkcring
en ditzelfdc geldt \'oor dP keuze van de vcrzckcringsinstel1ing.
Doordat de verplichte zi<>kenfondsvL'tzd;.ering in de loonsfcer is opgenomcn.
\\onlt de vrijheid \'an overgang naar zelfstandigc ')erOL'pen beperkt. Daar-

naast leidt het bestaamk ziekenfondsstelsel in bepaalde gevallcn tot een
vlucht in de loondienst. De arbeiclsvrijheid \\ or·dt dus belemmerd.
De zickenfondsen kcnnen geen onderlingc concurrentie. waardoor de stimu-

lans tot efficiency en e<'n goede actuariele bcnadcring ontbreekt.
Gcconcludeerd mag v..orden. dat de consument \'an medischc diensten zijn
mondigheid nog zal moe If.'n vinden in rcchtstreekse relatie tot dl' mcdl schP

en tot het verzekeringsbedrijf.
Een nieuwe integrale volksv.etgeving op ziektekostengebiecl is hoog noclig om
het recht op medischc verzorging op zodanige wijze economisch te waarborgen. dat in het Iicht \'an de sociale verhoudingen van deze tijd de bevoogding van de consumcnt v. ordt beeindigd.
Opneming van deze nicU\\e ziektekosten verzekering in een toekomstige al-

gemene wet op de Sol'iale-zekerhcid. dat zich leent om ingepast tc worden
in de tockomstige Europese integratie. client te \\Orden nagestreefd.

a) D'66 staat met bl'lrPkking tot ziektekosten een algemene \'erplichte volksverzekering \'oor. \\l'lke basis\·oorziPningen on1\·at en \\aaryoor de premie als een sociall• IJL•stemmingsheffing \\Ordt gehe,·en door de belastingdienst. De ont,·ang-<'11 g-elden \\Orden in doorsnee premie-eenheden doorgegeven aan de verzekeringsinstellingen.

Toelichting:
De premieheffing \'indt phwts in relatie tot inkomen en gezinsgrootte. De
werkgeversbijclrag<' komt te \'en·allen.
Er \\Ordt een inkom<'nsgrens \·astgestt•lcl \\aar bcnedcn geen heffingplaatsvindt en \\aarbm·en zulks \\el het ge,·al za1 zijn. met een maximum premieheffing. De door de belastingdienst gei'nde gel den\\ ordL'Il o\·er de
verzekering·sinstPlling·en verdL•eld naar rato nln het ingeschrevcn aant:'ll
verzekerdcn.
N. B. de groep del' rninst draagkrachtigen in de samenle\·ing zal geen

premieheffing ondt·n·inclen.
b) Ziekenfondscn en all<> andere vcrzekeraars krijgen dezelfde status. v.aarbij de vrijheid yan keuze tussen de diverse \'erzekeringsinstellingen wordt
gewaarborgd. Een t•n andcr binnen normen van de \\et op het Schadeverzekeringsbedrijf en onder contrOle van de yerzekeringskamer.

Toelichting:
De Wet op het Scha<il'verzekeringsbedri,if zal i. , .. m. het bm·enstaancle
aanvulling behoeven op het punt van de ziektekosten,·erzekering. Teneinde de belangen \'an de verzekerden zeker te stellen. zullcn de \'erplichtingen, die de verzPkPringsinstellingcn opzich hehben genomen. door de
verzekeringskampr il' \\Orden gecontroleerd o. m. aan de hand ,-an over
te leggen actuarW·l<' lwrekeningen en statistieken.
c) De vcrzekcringsinsiL'llingen hebben de \\ettelijke plicht zonder discrilninatie op medischL' gronden. icdereen die zich aanmeldt te ,-przpkeren.
Voor hen. die zich ondanks de \\ettclijke \·erplichting niet bij e<'n \'erzekeringsinstellinv; hehben aangemeld. \1ordt een \\aarhorgfonds in hPt

Ieven geroepen.
d) Onderlinge concurrentie tussen de \'Crzekeringsinstellingen binnen het
\\ettelijk kader in hct bijzondcr van de Wt>t op de Economische l\led<>dinging is vereist. D'GG acht dan rbij aanntllendP lwpalingPn in dP laatste
wet noodzakclijk tPn einde tc \'oorkomen. dat kartel\·orming en bevoordclir.g \'an collectief \'crzekerdcn boven indhidueel \·erzekerden het algL'mecn consumentL>nllelang schadcn.

To<>lichting:
Concurrentie tussL'Il de \'erzekeringsinstellingen zal zich. waar de ver-

plichte basis,·oorzicning betreft. ,·oornamelijk beperken tot de senicc\'erlening. \VezL'n)ijke concurrentie op het gebied \'an \'OOf\\aarden en
premiestelling ten ,·oordele van de consument moet daarnaast zcker mogelijk zijn \'OOr e\'entueel ge\\enste aanvullende dckking. De tocnen1enc\e
neiging van bepaaldt' groepen der bevolking om collectien_' ,-erzekeringscontracten af te sluitt'll houdt het gevaar in. dat met na1ne het pt·enlie-

\'oordeel voor de coll<'ctief verzekerden op de rug van de incliviclueel vcrzekerden \\ordt afp;c\\entelcl. Hiertegen moet zonodig. cvenals tegen prijsverstarring door kartelvorming. kunnen \\Orden opgetreden.

e) De \\etge\·er dicnt t•en landelijk overlcgorgaan alsmecle regionale overlegorganen in het l<•\'l'n roepen bijgcstaan door een \\ etenschappelijk
bureau. In deze on•rlPgorganen hebben zowel vertegenwoordigers van de
medische berocpen t'n diPnsten als consumentenvertegenwoordigcrs zit-

ting.

Men sen die zich met cen van deze onderv. crpen actief v. ill en bezighouden.

Aan de o\·erlcgorganen wordt als taak geste]d om de omvang van de mcdische dienstvcrlening· en de tarieven vast te stellen. Een eveneens bij de

lrunnen zich opgeven bi.i t>en ,·an de secretaresscn van de werkgroep. Men.
,·,d. lloe,·cn. Legras\\eg 12 Laren. 02J.)3-3.)6H.

nen de O\'erlPgorgant'n.

\\et in te stellcn h<•l'oepsinstanti<' treedt op in het geval van conflict bin-·
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Toelichting:

1. Op zaierdag 4 april te 11. 1:-5 Plenair een te aan\·ang maken met de

In de door D'G6 voorgcstanc ovcrlcgorganl'n krijgt de con.sumt'ni inspraak
\\at betreft de omvang van hct voorzieningenpakket als de prij.S\'Orming
daarvan. De \'Crzd.;:eringsinstpllingen dienen daarbij slcchts zijde1ings
een rol tc spclen. omdat niet deze instellingen maar de consument uit-

Europa-voorstellen. In de:ze vergadering zal getracht \\Orden een
z. g. Hoofdlijn voor de sektic-behandeling vast te stellen; dit bctekent dat het congres zich na dezc discussie in eerste instantie zal
uiispreken O\'er ~en \·an ~._lc tv.. ec alternatieven als genoemd in de
congresdemocraat \'an febt·uari 1970. Dcze cerste peiling dient cr
toe de discussie in de sekdc soepel via de gekozen Hoofdgcdachte it•
Iaten verlopen.
2. Direkt na deze ecrstc. algemene plenaire discussie zal de sektie
bijeenkomcn. Hierin worden alle amcndcmcnten, benevens het o\'ergcblcl·en altcrnatief, nu 66k te heschou"en als amendement. hehandeld 1·olgcns de nor male procedure.
3. Op zondag :>april zal de laatste behandeling in plenaire zitting geschieden; in deze \'ergadering zal de uiteindelijke beslissing ,·allen".

cindclijk de prijs lwpaalt.
Hct landclijk ·overlegorgaan wordt voornamclljk gezicn in n•r!Jancl mt:i
het basis-pakket der \'erplichte YCrzekcring. Voor clit basis-pakkct \\ordt
in icder geval gcdacht aan de voorzicningcn mn de huidigc A. W. B. Z ..
ziekenhuisopname :3e-klas. klinisch en nit_•t-klinisch specia1istcnhulp alsmede aan de hulp van de huisarts. de tandarts en de vroedvrou\\ en aan
apotheekver strekkingcn.
IIct verplichte verzekeringspakket zal voor ied(irc Nedcrlandcr gl'lijk
zijn. Plaatselijke prijsverschi11en spelen hierbij gecn rol. Zonodig vindt
in het kader van de premieverdeling o\·er de verzckcraars f'en verrekening plaa ts.
De regionale overlegorgancn hcbbcn cen taak in verband met de mogelijkheid tot aanvullende verzekering boven het basis-pakket 0'. v. opnamc in
cen hogere ziekenhuisklasse). Hier heeft dus per vcrzorgingsgebied een
afzonderlijke tarifiering plaats.
D'6G gaat er bij dit alles van uit. dat het abonnementssystecm van de
huidige ziekenfondsen komt te vervallen en dat de bctaling van medischc
hulp en diensten in de nieuwe opzet per vcrrichting plaatsvindt. De consument wordt daarbij zelf in het betalingsverkecr betrokken hetzij doordat hij de medische dienstverlening zelf contant betaald en de kosten daarna bij zijn verzekeraar terugvordert, hetzij doordat hij een betalingsmachtiging afgeeft, die de verzekeraar honoreert.
f) D'66 meent, dat het invoeren van een eigen risico nadere bestudering behoeft.
Toelichting:
Het invoeren van een zeker eigen risico voor iedcre verzekerde vormt in
het kader van het bestaande ziekenfondsbestel al jaren een punt van discussie, waarbij zowel door voor- als tegenstanders aansprekende argumenten naar voren worden gebracht.
Dit punt zou voor verdere studie en beoordeling kunnen worden voorgelegd aan het door D'66 voorgestane landelijk overlegorgaan. Daarbij zou
ook de mogelijkheid in studie kunnen worden genomen:
a. voor verzekerden in de hogere inkomensklasscn een eigen risico in te
voeren. Zowel de hoogte als een daarmee samenhangende reductie op
de premieheffing zou wederom gerelateerd moeten zijn aan het bclastbaar inkomen,
b. bepaalde onderdelen van het pakket uit te sluiten b. v. artikelen voor
de huisapotheek welke zonder recept verkrijgbaar zijn. Daarbij zal
voor excessieve kosten maxima worden gesteld naar draagkracht.

werkgroep Ziektekostenverzekering
p/a K. H. Klaver. Postbus 160
DEN BOSCH

Motie. zoals opgenomen in de Den1ocraat van maart 1970, 3e jaargang
nr. 6. pagina 11, ingedicnd door de afd. Wassenaar. wordt terug\·cr-

wezen naar de betrcffendc werkgroep.
Motie 9. ingcdiend door de afd. Rotterdam, wordt aangenomen. de
tekst luidt als volgt:
''overwegende:
1. dat ook de problemen waarvoor de besturcn van de - vooral grate gemeenten zich geplaatst zien steeds ingewikkelder worden. als gevolg v.aarvan de taak van de gemeenteraad ileden) steeds zwaarder
wordt:
2. dat de groei van de gemeenten en de voortdurende uitbreiding van de
taken van de gemeentebesturen een intensief kontakt tussen de inwoners en het bestuur enerzijds steeds wenselijker maar anderzijds
steeds mocilijker makeni
3. dat de vraag rijst of in de - grote - steden wordt voldaan aan de gedachten welke D'66 heeft over de scheiding van de uitoefening van
macht en controle hierop:
4. dat hierom ernstig moet worden betwijfeld of de huidige bcstuursvorm van de gemeenten. onder welke het raadslidmaatschap naast
een volledige werkkring moet worden uitgeoefend. voor de grote
steder. nog we! ,·oldoet aan hieraan uit het oogpunt voor democratic
te stellen eisen.
In aanmerking nemende dat:
een subcommissie van de staatsrechtcie en de cie bestuurlijke herindeling al enige tijd o. a. deze problematiek bestuderen.
Besluit: Het hoofdbestuur uit te nodigen er met klem op aan tc dringen dat bovengenoemde commissies op zeer korte termijn. in ieder
geval ruim v66r de installatie van de niem'e gcmeenteraden rapporteren"
8

Motie 10. ingediend door de afd. Den Haag, wordt door de landelijke
Onden\ijscommissie overgenomen en kwam niet in stemming.
De tckst is als ,·olgt:
''o\'en\egende dat:
1. iedereen na afloop van het basisonderwijs zich in een of ander sociaal verband verder zal ontwikkelen, zalleven en zal \\erken.
2. van iedcrcen verwacht wordt dat hij in dat verband zijn democratische rechtcn zal uitoefenen,
3. democratie zonder bijbehorende bekwaamheid zinloos is.
4. de grondslag voor het begrip en het gedrag in de maatschappij in een
zo vroeg mogelijk stadium moeten worden gelegd,
5. vel en na het basisonderwijs nauwelijks meer algemeen vormend onderwijs ontvangen,
6. de opleiding tot democratisch gedrag in de maatschappij niet uitsluitend aan de ouders kan worden overgelaten, omdat deze in vele
gevallen zelf onvoldoende deskundigheid hebben,
verzoekt de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aile benodigde
initiatieven te nemen die ertoe leiden dat in de categorie nkennisgebieden" in ieder geval in elementaire vorm wordt opgenomen het onderwerp Mens en Maatschappij"

9

Motie 11, ingediend door de afd. Den Haag, wordt aangenomen. de
tekst luidt als volgt:
"De A. L. V., bijeen in Rotterdam op 4-4-70, van oordeel dat het landelijk secretariaat tot nog toe, ondanks de hoog gewaardeerde persoonlijke inzet, in organisatorisch en administratief opzicht onbevredigcnd
heeft gefunctioneerd, draagt het Hoofdbestuur op om op korte termijn
een efficient werkende organisatie te scheppen. en beveelt aan hiertoe
een werkgroep van deskundige !eden wordt ingesteld"

Besluitenlijst van de algemene
ledenvergadering van D' 66
gehouden te Rotterdam
op 3,4 en 5 april1970
(1·oor programma-voorstellen zie de Democraat februari 1970)
(l'oor amendementen zie de Democraat maart 1970)
Voorzitters van de vergadering zijn de her en Baehr. Wilbers en Zeevalking
1. In de notulencommissie worden benoemd Mevr. Schutte-Spaans, Mevr.

Hartemink-Trouw en de heren de Haan, Hartemink en van Leeuwen.
2. In de stemcommissie worden benoemd Men. Schouten en de heren v.
d. Tak en Portielje jr.
Motie 2. lngediend door de commissie Basisgesprekken.
De motie die door het hoofdbestuur gesteund wordt en door de A. L. V.
wordt aangenomen, luidt als volgt:
"Leden van D'66 in congres bijeen te Rotterdam op 3, 4 en 5 april 1970.
eraan herinnerd dat op het congres te Helmond (1967) met grate meerdcrhcid een extra mogelijkheid tot democratische besluitvorming binnen de partij is geschapen. nl. de aselecte steekproef of "het panel".
betreurend dat tot nu toe van deze mogelijkheid geen gebruik is gemaakt, waardoor belangrijke problemen vaak lang op een ALV moeten
wachten. dringen er bij het hoofdbestuur op aan van deze mogelijkheid
in de toekomst we! gebruik te maken, met name d:1:1r waar snelle beslissingen vereist zijn. Ondermeer in het geval dat voor de behandeling
van het Beleidsplan en/of hoofdstuk 9 van de voorstellen tot wijziging
van het Huishoudelijk Reglement geen ALV meer gehouden zou kunnen
v..orden''.
Motic 3. zoals afgedrukt in de Democraat maart 1970. 3e jaargang nr.
6, pagina 4. ingediend door Dik en 5 anderen, wordt verworpen.
Motie .; . ingediend door het hoofdbestuur. wordt aangenomen, luidt als
volgt:
"ovcr"egende dat de behandeling van de paragraaf "Voorstellen Europa"
volgens de gebruikelijkc congresprocedure tot onduidelijkheid aanleiding zal ge,·en. van mening zijnde dat het noodzakelijk is te komen tot
een efficiente behandeling van dit programmaonderdecl opdat iedere
congresganger zich optima a! kan orienteren op deze problematiek. besluit de behandeling van dit programmaonderdeel als volgt te Iaten verlopen:

10

Motie 12, ingediend door de afd. Groningen, wordt aangenomen, de
tekst luidt als volgt:
Het Congres van D'66 bijeen te Rotterdam op 4 april 1970 machtigt het
hoofdbestuur van D'66 een telegram te versturen aan Dolle Mina, congresserend op 4 en 3 april in de Jeugdherberg te Arnhem, van ondcrstaande strekking: "D'66 wenst Dolle Mirra een vruchtbaar congres toe.
Ook D'66 meent, dat gelijkheid van aanzien en ontplooiingsmogclijkhc•deP.. van vrouwen en mannen nog niet bereikt is, en streeft naar verwezelijking van zulk een gelijkheid"

11

Motie 13. ingediend door het dagelijksbestuur. is een motie over de
orde van het congres en wordt aangenomen.

12

Motie 14. ingediend door Schondorff e. a. de tekst luidt als volgt:
"De ALV bijccn op 3,4 en 5 aprill970 te Hotterdam, overwegende dat
een snel groeiende politieke partij als D'66 een wetenschappelijk bureau
niet kan ontberen, draagt het hoofdbcstuur op om met aile voortvarendheid te bereiken dat een dergelijk bureau wordt opgezet"
Het volgende ordevoorstel wordt aangenomen: Het hoofdbestuur. zal
een alternatief voorstel formuleren met betrekking tot ecn wetenschappelijk bureau.
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Het verslag \'an de penningmeestcr en de Kascommissie word! goedgekeurd.

14

De geschillencommissie. De beer Stokvis wordt gekozen als nieu'N lid
en Mevr. Lookeren Campagne-v. Henterghem tot voorzitster van de geschillencommissie.
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mei 1970

DEMOCRAAT

Behandeling hoofdstuk V-c. Gemeentepolitiek
De hieronder genocmde moties en amendcmenten "ijn opgenomen in de
Democraal van maart1970. nr. 6 van jaargang 3, c'e voorslcllen in bet
februari nummer van de Democraat.

Amcndemeni

:1."

-

Amendemcni

:~~J

-

Gemeentepoliliek
Amendemcnt
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Motie

1 en 1b
2
3
4
5

6
7
8
Sa
9
10
21

- nict behandeld
- aangenomen

-

Motie Moerkerk

-

Amendement 11
Amendement 12a
Amendement 12b
Amendement 12c
Amendement 13
Amendement 14
Amendement 15
Amendement 16
Amendement 17
Amendement 18
Amendement 18a
Amendement 18b
Amendement 19
Amendement 20
Amendemenl 21
Amendement 22
Amendement 23
Amendement 24
Amendcmcnt 25
Amendement 2G
Amendement 27
Amendement 28
Amendemcnt 29
Amendement 30
Amendement 31
Amendement 32
Amendement 33
Amendement 34
Amendement 35
Amendement 36
Amendement 37

-

niet behandeld
niet behandeld
ingetrokken
ingetrokken
aangenomen
aangenomen
aangenomen
aangenomen
ingetrokken
aangenomen (ingediend door Derksen en 6 anderen) motie luidt aldus: "De Algemene Ledenvergadering van D'66 bijeen te Rotterdam op
3, 4 en 5 april 1970;
overweegt:
Zolang bet programmapunt rechtstreekse verkiezing van de burgemeester door de burgers
(1. 46), waarvoor grond'Netswijziging nodig is,
nog niet verv.ezenlijkt is, moeten voorlopige
verbeteringen in de gemeentelijke demokratie
worden aangebracht;
is van mening:
Amendement 10 op Hoofdstuk V-c (gemeentepolitiek) bevat waardevolle gedachten voor dergelijke verbeteringen;
verzoekt de Staatsrechtcommissie een en ander
zo spoedig mogelijk en in elk geval tijdig voor
bet volgende congres nader uit te werken in een
nota met in acht neming van de volgende uitgangspunten:
1, De taak van de benoemde burgemeester moet
sterk worden beperkt, teneindc zijn huidige
veelal overheersende positie terug te dringen;
2, De raad dient onafhankelijk van bel college
van burgemeester en wethouders te zijn, opdat hij de demokratische controle op het beleid van B. en W. doeltreffend kan uitoefenen''.
aangenomen
motie luidt aldus: "Vergadering bier bijeen
verzoekt de commissie Staatsrecht om het probleem van de verbetering van de gemeentelijke
demokratie in behandeling te nemen en daarover een notate doen verschijnen".
ingetrokken
verworpen
ingetrokken
ingetrokken
verworpen
ingetrokken
ingetrokken
ingetrokken
aangenomen
door sektie gesplitst in:
aangenomen
aangenomen
aangenomen
aangenomen
aangenomen
aangenomen
aangenmnen
verv..:orpen
aangenomen
aangenomen
aangenomen
ingetrokken
aangenomen
aangenomen
aangenomen
verv..:orpen
aangenomen
ingetrokken
ingetrokken
aangenomen
verworpen (ingediend door mevr, A, K. LoblerPolling) amendement luidt: "16, 207, vervangen
door:
De D'66-fractie zal de gemeentenaren op regelmatige tijden en in ieder geval v66r de behan-

Amendement 40

-

Amendement 41

-

Amendement 42

-

Amendement 43

-

Amendement 44

-

Amendement 45

-

Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement

46
47
4~

49
50

dcling \·an de begroting in de gelegt>nhcid stcllen rcchtstreeks \Tag·en le slellcn.
(zie art. 5 algemene inlciding gcm<:•enteprogram Rotterdam)
aangenomen (ingediencl door E. C. l1einha rt)
amendement luidt: "1G, 211 schrappen".
toelichting: te delaillistisch om in landdijk
program opgenomen te \1 orden.
verworpen (ingediend door E. C. Heinh:1rr1l)
amendemcnt Juidt: "16. 213. sehrappen".
toelichting: Vrijwel niet te \·ermijdcn dat zo'n
uitgave hoe dan ook als "prckcn \'Qor eigen
parochie" ZOU WOrden beschOU\\d. eitslui1cnd
te overwegen b. v. \\aar plaatsclijkc pers tekort schiet,
ingetrokken (ingediend door mcj. E. M.A.
Schmitz)
amendement luidt: "In art. 16.216 "leehnisch"
vervangen door ''voorkomende".
aangenomen
amendement luidt: "In artike!1G. 203 '\1orclen
geweigerd 11 vervangen door "gcmotivecrd worden geweigerd''~'.
aangenomen (ingediend door subgroep pro!\T.
cie en cie staatsrecht)
amendement luidt: "16. 14 en 16. 1~ vcl'l'allen".
toelichting: de gekozen burgcmeesler is gcregeld in hoofdstuk I van bet programma.
ingetrokken (ingediend door cie Staatsrecht)
tekst amendement niet ter kennis 1·an bet congres gebracht.
verworpen (ingediend door cie. Staatsrecht)
amendement luidt: "16. 203 schrappen".
toelichting: overbodig i. ,., m. 1. 31 b.
aangenomen (ingediend door cic Staatsrechl)
amendement luidt: 0 Wijziging \'an plaatsing in
programma: 16 wordt 1. 7".

- amendementen 46 t/m 30: ingetrokkcn door in- diener Nootenboom.
deze amendementen konden om technische rcdenen niet meer op tijd ter kcnnis van de congresleden worden gebracht en zu!len opnieLL\\
worden ingediend.

Hele Hoofdstuk V-c, zoals hierboven geamendeerd: Aangenomen. (9:J'i
voor, 5'/o tegen)
Het gemeentedeel van het landelijk program is reeds in zijn gchccl aan
de afdelingen gczonden.
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Behandeling hool'dstuk Europa"
Voor de Europa - paragraaf waren twee alternaticve voorstellen ingediend te weten het voorstel van de subcommissie Europa en mn de
heren Brinkhorst en Jacquet.
Volgens de aangcnomen motie :J werd eerst een keuzc gemaakt tusscn
deze twee alternatieven. Gekozen werd voor het \'Oorstel BrinkhorslJacqueL
Overzicht van de betreffende amendementen en moties, welke zijn opgenomen in de Ilemocraat van februari en maart 1970 resp. nr ..) en 6.
Europa
Motie 6
Amendement 2
Amendement 3
Amendement 4

-

Amendement 4b

-

Amendement 5
Artikel 4, 4

-

Amendement 6
Voorstel Moerkcrk

-

toevoeging VijvNberg-

Artikel4.41

-

Amendement 7
Artikel 4. 42

-

ingetrokken
ingetrokken
aangenomen
aangenomen (komt echter in pre-ambule buitenlands programma)
aangenomen
amendement luidt: "Toevoegen als V 0Jij punt
4, 4): Om een gemeenschappelijke inbreng te
hebben in alle wereldwijde ekonomische betrekkingen''.
ingetrokken
Voorstel Brinkhorst-Jacquet, zoals geamendeerd en na schrapping \'an laatste zin. L \1 . ·
"West-Europa zal daarbij natuurlijkerwijze
zijn plaats binnen de Atlantische samenwerking
moeten vinden", aangenomen.
aangenomen
aangenomen
voorstclluidt: De programmacommissie stelt
\'oor als aktuccl punt het voorstel Vijl'erberg
aan de orde te stellen. (zie toevoeging Vij\·erberg)
aangenomen
toevoeging luidt:
Als V een gemeenschappelijke inbrcng te hebben in alle wereldwijde economischc en politieke organisaties.
Voorstel Brinkhorst-Jacquet, zoals geamendeerd aangenomen.
ingetrokken
Voorstel Brinkhorst-Jacquet
aangenomen
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Amendement R
Amendement 9
Amendement 10
Artikel 4. 43

-

Amendement 11
Artikel 4. 44

-

Artikel 4. 45
Artikel 4. 46

-

ingetrokken
aangenomen
aangenomen
Voorstel Brinkhorst-Jacquet, zoals geamendeerd
aangenomen
aangenomen
zoals geamendeerd en na schrapping ''an de
laatste zinsnede. t. w. :"
aangenomen
aangenomen
ingetrokken

De leden \·an D'66. in congres bijeen te Rotterdam op 3. 4 en .J april

1970.
o\·er\\ egende:
dat het beleidsplan niet \'Olledig kan zijn en niet evenv. ichtig zal zijn in-

dien bij de opstelling enan niet wordt uitgegaan mn een goeddeels afgerond programma. nodigt het hoofdbestuur uit te bevorderen dat.
\"oordat de opstelling mn een beleidsplan in een beslissend stadium
komt. aan het congres een voorstel voor een nieuwe sociaal-economische paragraaf ter behandeling zal worden voorgelegd. teneinde het
standpunt van D'66 te bepalen ten aanzien van tenminste de onderstaande punten:
1. Inkomensverdeling:
2. Structurele \\erkgelegenheidspolitiek:
3. Verdeling 1·an de sociale lasten:
4. Structuur belastingstelsel:

Hele Hoofdstuk V-a, zoals hierboven gcamendeerd. Aangenomen.
17

Behandeling hoofdstuk Vb,

Defensie

Zoals samen met de alternatieven is opgenomen in de Democraat van

J. Economi sche gevolgen sociaal beleid:

februari 1970, jaargang nr. 3, nr. 3 en de moties en amendementen
zoals opgenomen in de Democraat ,·an maart 1970 nr. 6.

6. Pcnsioen \"OOr allen/A. 0. W. /Je,•ensverzekering:
7. Kinderbij slag/kinderaftrek:
H. Gezondheidszorg (A. W. B. Z. enz.)

Motie 16, ingediend door Kalff e. a. wordt ingetrokken.
De gewijzigde motie 16 t. w. 16a wordt als volgt geamendeerd aanvaard;
"Het congres van D'66 bijeen op 3.4 en 5 april1970 te Rotterdam.
overwegende dat aantasting van het aanwezige recreatieareaal onaanvaardbaar is. daar dit een aantasting van het leefmilieu zou betekenen;
spreekt zich uit tegen een verdere uitbreiding van militaire oefenterreinen in Nederland ten koste van dit recreatie-areaal. Zo de noodzaak

9. Vereenvoudiging sociale verzekering:

Welke pun ten aile op lange termijn dienen te worden bezien en opgenomen
in een standpunt ten aanzien van de werking van ons economisch stclsel
en de functie van onze sociale voorzieningen.

20

van verdere uitbreiding aantoonbaar is, zal in eerste instantie de hier-

voor benodigde ruimte in het buitenland moeten worden gezocht of - zo
dit niet is te realiseren - zullen hiervoor in Nederland minder rendabele
landbouwgronden moeten worden bestemd en zoveel mogelijk bestaande.
maar niet of minder geschikte oefenterreinen. dienen te worden afgestoten.
Motie 8 wordt ingetrokken.
Alternatief 1 wordt aangenomen
Amendement 1
- verworpen
Amendement 2
- verworpen
Amendement 3
- verworpen
Amendement 4
- aangenomen
Artikel 1
- aangenomen
Motie Wassen inzake dienstplicht verworpen
Artikel 2
- aangenomen
Amendement ''
- ingetrokken
Amendement 6 3. 1
- ingetrokken
Amendement 3. 2
- aangenomen
Amendement 7
- ingetrokken
Amendement 8
- aangenomen
- ver\\:orpen
Amendement 9
Amendement 10
- verworpen
Amendement 11
- ver¥.-orpen
- aangenomen
Amendement 12
Amendement 13
- aangenomen
- aangenomen
Amendement 14
- verworpen
Atnendement 15
- aangenomen
Artikel 3
- aangenomen \\aarbij "herzien op basis van" geAmendement 16
wijzigd "ordt in "herzien op grond mn"
Artikel 4
- aangenomen
Amendement 17
- aangenomen
Amendement 1R
- aangenomen met de volgende wijzigingen:
Uit de toelichting worden zin :, tot en met 11
geschrapt. Er wordt aan de ;; genoemde punten
een zesde toegevoegd t. w. :
6. buiten de controle van de betrokken parlementen gelden worden gespendeerd voor ch·iele
doeleinden.
Amendement 19
- aangenomen, waarbij de toelichting ven•alt.
Amendement 20
- ingetrokken
Amendement 21
- aangenomen
Amendement 22
- verworpen
Het gehele hoofdstuk Vb \\ordt zoals boven vermeld geamendeerd aangenomen.
1H
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Motie Li. ingediend door mevr. Lobler-Polling e. a .. aangenomen. de
tekst luidt als \'olgt:
"Het congres van D'66 te Rotterdam bijeen op 3. 4 en ;; april 1970 over\\egende: dat de kiezers verwachten dat ,·ertegenwoordigers in openbare lichamen ,·oar de gehele duur van de bij de kies\\ et bepaalde termijn zitting nemen. dat de kiezer er zonder meer van uit gaat dal D'66
zich daar oak aan houdt. tenzij D'66 ,·an te \'oren duidelijk openbaar
bekend heeft gemaakt zijn vertegenwoordiger s voor kortere tijdsduur te
\\illen aanwijzen. dat D'66 het afkeurt de verkiezingen in het ene vertegenwoordigende lichaam individueel tussentijds te gebruiken om gemakkelijker in een ander vertegem1oordigend lichaam te \\Orden gekozen.
acht het onge\\enst dal de gekozenen. anders dan door overmacht tussentijds hun zetel prijsge,·en. tenzij het desbetreffende D'66 orgaan
tijdig v66r de \"erkiezingen voor aile kiezers openbaar bekend heeft gemaakt. dat al zijn vertegenwoordigers \'oar een kortere duur dan bij de
kieswet bepaalde termijn "arden gekozen".
Motie 20, ingediend door Elders e. a .. wordt aangenomen, de tekst
luidt als volgt:

21

22

Motie 22. ingediend door Schouten e. a .. de motie luidt als \"olgt:
De ALV van D'66 op 4 en;; april 1970 in vergadering bijeen le Rollerdam. draagt het hoofdbesluur op in de toekomst bij verkiezingen van
personen in een of andere funktie een zodanige procedure tc volgen.
dat deze kandidaten v66r de stemming in de gelegenheid worden gesleld
zich tenminste aan de vergadering voor te stellen en over tot de orde
van de dag"
Motie 23, ingediend door \'.d. Veen e. a .. wordt door het hoofdbestuur
o\·ergenomen met dien verstande dat v66r september een bijeenkomst
\\Ordt gehouden. de tekst luidt als volgt:
"De vergadering van D'66 te Rotterdam bijeen op 3,4 en.) april 1970.
nodigt het hoofdbestuur uit een landelijk congres voor staten- en gemeenteraadslerlen te organiseren in de eerste helft van juni 1970 ten
einde te komen tot een afstemming ,·an de praktische aanpak van ons
werk in de gemeenteraad".
Motie 23 A. R .. ingediend door Weesp e. a .. wordt aangenomen. die
motie luidt als \"olgt:
"De algemene ledenvergadering van D'66 op 3, 4 en .) april 1970 in vergadering le Rotterdam bijeen;
over\\ egende:
Het is noodzakelijk - onder meer ter voorbereiding mn de in het uitzicht gestelde discussie met !eden van de A. R. -partij - in eniger kring
een voorlopig standpunt te bepalen over de rol van beginselen in de politiek;
is van mening;
Over de rol van beginselen in de politiek en de \"erhouding van het pragmatisme tot deze beginselen bestaat literatuur. die nadere anal_,·se ,·ereist.
verzoekl het hoofdbestuur een kleine werkgroep in te stellen die op korte termijn een gedocumenteerde discussienota over dit onderwerp aan
aile !eden van D'66 kan doen toekomen".

23

Motie 24, ingediend door Molle e. a., aangenomen, de tekst luidt als
\"olgt:
Het congres van D'66 in vergadering bijeen te Rotterdam op 3. 4 en ;;
april 1970:
geschokl over de onvruchtbare discu ssie naar aanleiding van het beleidsplan:
van mening dat er in deze discussie twee duidelijk verschillende concepties t.a. v. het beleidsplan tegenover elkaar zijn komen te staan. te
weten die van de heren van Mierlo en Copius Peereboom, waaruit door
het congres geen keuze is gemaakt:
spreekt als zijn mening uit dat die conceptie van Mierlo. le welen een
plan dat de integrale visie geeft van D'66 voor het gehele beleid in de
komende kabinetsperiode, uitgangspunt zal zijn bij de opstelling \'an het
beleidsplan en draagt de centrale werkgroep op het beleidsplan in deze

24

Motie 24 a. ingediend door mevr. Wassen-van Scha veren e. a .. de rnatie luidt als volgt:

zin voor te bereiden.

"Het congres van D'66 geschokt over de onvruchtbare discussie naar

aanleiding van het agendapunt Beleidsplan. van mening dat daarbij geen
beleidsplan, noch iets dat daarop lijkt, nag een indicatir van wat daarin concreet gaat voorkomen, ter tafel is gelegd;
van mening dat dit een partij, die zich voorstelt de duidelijkheid in de
politiek te dienen. niet mag overkomen;
spreekt zijn teleurstelling uit dat aan het congres niet tenminste een
aantal uitgangspunten zijn voorgelegd die het gezicht van D'66 voor
iedereen herkenbaar maken, zoals in een bijlage als voorbeeld is genoemd:
draagt het hoofdbestuur op aan de hand van dit voorbeeld een prioriteitenschema op te stellen in een voor de gewone burger begrijpelijke
taal. en wei v66r de gemeenteraadsverkiezingen. opdat bereikt \\ordt,
dat de politiek \'an D'66 in aile duidelijkheid naar \'Oren komt".
25

Motie 25. ingediend door Stappershoef e. a. wordt als een motie van
wanorde van de agenda afgevoerd; de motie luide als volgt:
"Het congres van D'66, te Rotterdam bijeen op 3,4 en 5 april 1970,
overwegende: dat de selectiemethoden voor de Tweede Kamer kandidaten ten doe! moet hebben de meest adequate !eden in de 1'\\eede
Kamer te krijgen;
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dat de capaciteiten van de kandidaten getest moeten worden in een situa-
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Bebandeling van boofdstuk Vg. Abortus
De voorstellen en de amendementen en moties zijn respectievelijk opgenomen in het februari en maart nummer van de Democraat.
Motie I. ingediend door Frinking e. a. wordt verworpen.
Amendement 1
- aangenomen
Amendement 2
- verworpen
Amendement 3
- verworpen
Amendement 4
- aangenomen
Amendement 5
- ingetrokken
Amendement 6
- ingetrokken
Amendement 7
- aangenomen
Het hoofdstuk abortus wordt als boven geamendeerd aangenomen.
Motie Schwarz. ingediend door Schwarz e.a. wordt aangenomen. de
tekst luidt als volgt:
De ALV van D'66 op 3,4 en 5 april bijeen, overwegende dat de huidige
regelingen voor het afstand doen van kinderen, bet pleegouderschap. en
de voogdij- en adoptie-regelingen verbetering beboeven, draagt de werk
groepen sociale zaken en kinderbescherming op desbetreffende programmavoorstellen uit te werken.
Motie de Goederen, ingediend door de Goederen e. a., wordt aangenomen, de tekst van de motie luidt als volgt:
"De A. L. V. van D'66, op 3,4 en 5 april bijeen. overwegende dat zo
spoedig mogelijk een einde dient te komen aan de toestand dat zelfs
vrouwen bij wie een duidelijke, door artsen vastgestelde noodzaak tot
het ondergaan van zwangerschapsonderbreking aanwezig is, vaak geen
hulp wordt geboden;
spreekt als haar mening uit, dat derhalve het initiatief tot de stichting
van speciale klinieken voor zwangerschapsonderbreking, zoals beoogd
door STIMEZO (Stichting voor mediscb verantwoorde zwangerscbapsonderbreking) als een verantwoorde noodoplossing dient te worden gesteund. maar dat hiernaast met alle kracht gestreefd moet worden naar
het op korte termijn openen respectievelijk uitbreiden van de mogelijkheid tot zwangerscbapsonderbreking aan aile ziekenhuizen".
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Behandeling hoofdstuk Vh, Democratisering bedrijfsleven
De voorstellen Prr de amendementen staan vermeld in resp. de februari
en maart nummers van de Democraat 1970.
Amendement l
- ingetrokken
Motie van orde. ingediend door Nypels, wordt aangenomen.
De heer Nq.>els stelde voor om alleen art. 9. 81 (betreffende Personeelsraadi te behandelen, omdat over de artikelen 9. 8 en 9. 82 in de
sektie vee! meningsverschillen waren en de behandeling van die artikelen plenai r te vee! tijd in be slag zouden gaan nemen en omdat er in
de Kamer een Wetsontwerp klaar ligt betreffende de Personeelsraad.
Motie van Orde. ingediend door Wolthuis, inhoudende de behandeling
van Hoofdstuk Vh uit te stellen tot de eerstvolgende algemene vergadering, wordt ingetrokken.
Amendement 7
- ingetrokken
Amendement 7a
- aangenomen, het betreft punt d. van artikel
9. 81 en luidt: "Punt d. - tekst achter laatste streepje vervalt".
Voorlaatste zin als volgt lezen: "Bedrijfssluitingen, fusies. ingrijpende wijzigingcn de bedrijfsorganisatie en verplaatsingen behoeven instemming van de personeelsraad met dien verstande, dater beroep

tie, die zoveel mogelijk overeenkomt met die in en om bet parlement;
besluit:
de kandidatenlij st te do en samenstellen via een procedure die gekenmerkt wordt door gebeimzinnigheid .· intrige. manipulatie. corruptie.
chantage. en a! dergelijke technieken. Het congres acht het bestuur in
staat deze technieken te groeperen en te perfectioneren en ziet af van
medezeggenschap ".
26

Motie betreffende de centrale werkgroep. ingediend door Moerkerk
e. a .. wordt aangenomen, de motie luidt als volgt:
"Het congres van D'66, in vergadering bijeen in Rotterdam op 5 april
1970, van mening dat de partij als geheel en met name het boofdbestuur
de centrale werkgroep en de overige 'Nerkgroepen constant frisse injecties behoeven, besluit "het Groene Pamflet" "Mevrouw, Mijne
Heren" tot een wezenlijke bijdrage van de discussie te beschouwen".

27

Motie Ovezall, aangenomen, de motie luidt als volgt:
"Het Congres van D'66 in vergadering te Rotterdam 3, 4 en 5 april 1970.
Gezien de wijze van functioneren van dit congres,
gezien het overladen programma,
en gezien de noodzaak de meeste onderwerpen, die reeds in sectie vergaderingen uitvoerig zijn behandeld nog eens in de pleno-vergadering te
moeten behandelen, waarbij degenen die de sectie vergaderingen niet
hebben kunnen bijwonen zich onmogelijk een goed oordeel kunnen vormen.

Draagt het bestuur op bij het organiseren van congressen voortaan de
volgende richtlijnen in acht te nemen:
1. behandeling van programmawijzigingen en van wijzigingen in bet
huishoudelijk reglement op speciale daartoe bijeen te roepen congressen, waarbij ieder congres wordt beperkt tot twee of drie hoofdstukken van het programma resp. het H. R.
2. Op algemene congressen uitsluitend actuele politieke vraagstukken,
het fractiebeleid en het beleid van het Hoofdbestuur te behandelen".
28

X

Motie Moerkerk, deze (ludieke) motie wordt door het congres aangenomen, de motie luidt als volgt:
"Het congres besluit mevr. Maja Krans te Amsterdam te benoemen tot
ambassadrice bij Oranje Vrijstaat".

29

Motie "pi stool", ingediend door Jansen e. a., wordt ingetrokken.

30

Verkiezing van een nieuw lid van het hoofdbestuur i. v. m. het aftreden
van de heer de Nerl\e tot Babberich.
Het congres besluit om naast de reeds bekende kandidaten t. w. de
heren J. H. Geijs en B. Remmelts tevens als kandidaat toe te Iaten
mevr. S. Venema-Noordhoff en de heer R. Bloemhof.
Daar er meer als twee kandidaten zijn voor een plaats is het noodzakelijk om de verkiezing te houden volgens het systeem van de Berg. Na
telling van de stembiljetten blijkt dat de heer R. Bloemhof, wonende te
Belling'Nolde (Gr.), is gekozen tot lid van het hoofdbestuur.

31

Behandeling Hoofdstuk Luchtvaart
Zoals opgenomen in de Democraat van februari 1970, 3e jaargang nr.
5, pagina 16,
Artikel 11. 4
- aangenomen
Artikel 11. 41
- aangenomen
Artikel 11. 42
- aangenomen
Artikel 11. 43
- aangenomen
Artikel 11. 44
- vervallen
Amendement Moerkerk ter vervanging van artikel 11. 44 aangenomen
Het gehele hoofdstuk V-j, zoa!s hierboven geamendeerd is aangenomen.
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Behandeling hoofdstuk V-f, Bevolkingspolitiek
De voorstellen en de amendementen en moties zijn opgenomen in de
Democraat van resp. februari en maart 1970, derde jaargang nr. 5
resp. 6.
Motie 1, ingediend door Frinking e. a. , wordt verworpen.
De vraag ten principale, die luidt als volgt "Is er reeds thans een actief
overheidsbeleid, gericht op het tot staan brengen van de bevolkingsgroei, nodig? "wordt door de vergadering bevestigend beantwoord.
Hierdoor vervallen de amendementen 2, 7,10 .11.13, 14 en 21. Besloten
wordt om in verband met bet vergevordere uur aileen art. 1 te behandelen. Na amendering ziet art. 1 er als volgt uit:
"Het is ons aller zaak ervoor te zorgen, dat ons land niet door overbevolking onleefbaar wordt. Inspanning op allerlei terreinen. o. a. het
veilig stellen van de geestelijke vrijheid, het medebeslissingsrecht van
allen en de milieubeheersing, zijn daartoe al!ereerst noodzakelijk. In
zoverre getuigt het gehele D'66 programma van een politiek gericht op
goede !eefbaarheid. Toch blijken deze middelen naar het zich laat aanzien niet voldoende. Reeds thans vinden velen Nederland overbevo!kt
ter'Nijl de bevolking blijft toenemen. Om te voorkomen dat de gemeenschap t. z. t. zelfs oak maar tot de overweging gebracht zou worden om
- wat onjuist zou zijn - in te grijpen in de vrije bepaling van hun kindertal door de ouders. moet reeds nu oak door de overheid een actief beleid worden gevoerd om de bevolkingsgroei tot staan te brengen. Uiteraard dienen de beslissingen oak t. a. dit beleid op democratische wijze
met inspraak van al!e groeperingen van de bevolking en in aile openheid tot stand te komen.
D'66 acht het een grondrecht van de ouders hun kindertal zelf te bepalen.
D'66 meent dat in de be1•olkingspolitiek alleen dwingende eisen van
leefbaarheid het criterium zijn".
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mogelijk is op een nog nader te bepalen orgaan".

Artikel 9. 81, zoals hierboven geamendeerd, aangenomen.
F. C. M. v. Leeuwen

D' 66 in Zwijndrecht
D'66 beeft een enquete georganiseerd onder de Zwijndrechtse kiesgerechtige
burgers. De steekproef is representatief voor de gehele kiesgerechtigde bevolking van Zwijndrecht.
Hieruit zijn de volgende opvallende resultaten gekomen:

* 55,6% van de kiesgerechtigde Zwijndrechtenaren is van mening dat zij
geen invloed hccft of kan uitoefenen op water in deze gemeente gebeurt.
Slecbts 21, 9% vindt dat dit wel het geval is en 22,5% beeft bierover geen
mening.

*

Om bierin verbetering aan te brengen worden de volgende verbeteringen
genoemd, in val gorde van belangrijkheid:
-

gemeentelijke ombudsman
door de burgers gekozen burgemeester
regelmatige verantwoordingsrubrieken in de dagbladen
door de burgers gekozen wijkraden met bevoegdheden
spreekuren gcmeenteraadsleden
meepraten in de gemeenteraad vanaf de publieke tribune.

* 40% van de kicHgerechtigde burgers is niet tevreden met de wijze waarop
de gemeente d<' afgelopen vier jaar werd bestuurd. 35% heeft hierover
geen mening en slechts 25% is tevreden.
De ontevredencn noemen de volgende redenen in volgorde van belangrijkheid:
-

bestrijding luchtverontreiniging in Zwijndrecht
de culturele voorzieningen
de sport- en recreatievoorzieningen
kontakt tussen gemeentebestuur en burgerij
de busverbindlngen
de leefbaarhcld in onze gemeente
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*

69,4% van de kiesgerechtigde Zwijndrechtenaren wil de wekelijkse koopavond. 15, 6% is daar tegen en 15% heeft geen mening.

*

73, 8% van kiesgerechtigd Zwijndrecht vindt het nodig dat het gemeentehuis een avond per week geopend moet zijn, bijvoorbeeld voor de afgifte
van paspoorten, geboortebewijzen e. d. 15% heeft geen mening en slechts
11, 2% is tegen.

*

Op de vraag of de politieke partijen hun beloften ook werkelijk waar rnaken antwoordt Zwijndrecht als volgt:
-51,9%
- 31, 8%
- 12,5%
- 3., 8%

zegt gedeeltelijk
zegt neen
heeft geen mening
zegt ja

Enig commentaar
en enkele contrastellingen bij de nota
van de sub-commissie Midden-Oosten D'66
lnleidende opmerkingen
Het onderstaande is een reaktie op de stellingen en toelichtingen in de nota
van de subcommissie Midden-Oosten Ondergetekenden menen dat ondanks
het felt dat in de nota een aantal alternatieve stellingen is geformuleerd,
het geheel o. m. Iicht de indruk kan wekken van een zekere eenzijdigheid.
Een evenwichtige beoordeling van de besproken problemen in het MiddenOosten vereist mede de belichting van enige in de nota ongenoemd gebleven
gegevens en stellingen.
Commentaar bij stelling 1:
De stelling gaat mank aan het feit dat geen gedachten zijn ontwikkeld hoe met
name de verhouding tussen arabieren en palestijnse arabieren geregeld moet
worden. Uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht van de palestijnse arabieren heeft belangrijke consequenties voor zowel Israel als voor Jordanie.
Wellicht kan als uitgangspunt dienen de conceptie die ten grondslag lag aan
het verdelingsplan van 1947: het recht op zelfbeschikking van joden en palestijnen. Binnen de toenmalige verhoudingen werd de facto aileen het joodse
zelfbeschikkingsrecht uitgeoefend.
Commentaar bij stelling 2:
Het is onjuist te stellen dat de kernelementen zouden zijn de palestijnse arabieren en de zionistische Israelis. Het is maar zeer de vraag of de arabische Ianden inderdaad gegroepeerd staan rand de palestijnse arabieren.
Ondanks de retoriek van de arabische voorlichting, laat een diepgaander
analyse van de houding van de arabische regering zien dat zij niet gegroepeerd staan rand de palestijnen maar eerder al naar gelang de situatie, palestijnse belangen ondergeschikt maken aan eigen intenties.
De term "zionistische Israelis" is niet aileen onjuist, zij is ook volkenrechtelijk volslagen overbodig. Zij is onjuist omdat de Israelis betogen dat
het zionisme in haar belangrijkste doelstelling: een sta\it, geslaagd is en om
die reden de vraag of de staatsburgers van Israel zionisten zijn, volslagen
irrelevant is. Zij is overbodig omdat een regeling gesloten zal worden met
de regering van Israel als vertegenwoordigers van een volkenrechtelijk erkende staat, die zelfs de niet-zionistische joden, zo er daar meer dan enkele honderden van te vinden zijn, en de arabische israeli's vertegenwoordigt.
De niet exacte omschrijving van de toelichting van wat het sionisme is, is
twijfelachtig. Het zionisme is in de eerste plaats een beweging van nationale zelfbeschikking die niet een staat met een exclusief-joods karakter nastreefde (de staat Israel is dit niet) maar een staat met een meerderheid
van joden.
(Nieuwe) stelling 3:
De staat Israel dient door de Arabische staten de jure erkend te worden als
onderdeel en sluitstuk van de onderhandelingen over een tussen aile betrokken partijen getroffen regeling voor een duurzame en rechtvaardige vrede in
het Midden-Oosten.
Constrastelling 4:
De staat Israel is een door D'66 erkende staat.
Commentaar stelling 5:
Deze stelling is overbodig omdat zij niets te maken heeft met de problematiek van het Midden-Oosten. Vluchtelingen van welke oorsprong dan oak
dienen in Nederland welkom te zijn.
Contrastelling 6:

Commentaar stelling 9a:
Het is onduidelijk waarom ten gevolge van het pluriforme religieuze en historische karakter daar de conclusie uit naar voren moet komen van stelling
9a en daarom Jeruzalem onder gemeenschappelijk beheer van de Israelis
en de Palestijnen moet worden geplaatst zodat er enige aandacht wordt geschonken aan de positie van de Jordaniers.
Contrastelling 9:
Jeruzalem dient een verenigde stad te blijven. Als onderdeel van een vredesregeling voor het hele gebied, dienen de betrokken partners ook tot een definitieve regeling van Jeruzalem te komen waarbij de eenheid van de stad als
uitgangspunt dient te worden genomen.
De zorg over de verschillende heilige plaatsen kan binnen deze regeling toegekend worden aan de respektieve·confessies.
Commentaar stellingen palestijnse staat:
Het engels mandaatgebied omvatte een dee! van het huidige Israel (juni 1970),
Jordanie en zuidelijk Syrie. Alternatieve stelling 12b is op feitelijke onjuistheden gebaseerd daar er kennelijk van wordt uitgegaan dat er ook vluchtelingen waren van buiten het mandaatgebied. Als dit zo is, zijn deze val gens
de regels van P. L. 0. zowel niet als palestijnen als oak niet als palestijnse
vluchtelingen te beschouwen.
Erkenning van het recht van zelfbeschikking voor de palestijnen is juist.
Expliciet dienen zij daar tegenover te stellen dat ook het joodse volk recht
op zelfbeschikking heeft.
Sprekende over het engelse mandaatgebied, leidt dit tot de conclusie dat er
3 elementen binnen dit gebied zijn: de staat Israel, het koninkrijk Jordanie
en de palestijnen zonder staat.
Ongeveer 60% van de bewoners van Jordanie bestaat uit Palestijnen. Op
zich genomen kan het recht van zelfbeschikking uitgeoefend worden binnen
Jordanie hetgeen daar in eerste instantie tot ernstige politieke gevolgen kan
leiden.
Contrastelling 10:
Binnen het oorspronkelijke engelse mandaatgebied hebben verschillende valken recht op hun nationale zelfbeschikking. Met erkenning van de rechten in
deze zin van het joodse volk, dienen de palestijnen dit recht uit te oefenen
binnen de staatsstruktuur van Jordanie of in een nieuwe struktuur m~t Jordanie. De betrokken nationale entiteiten dienen elkaar te erkennen.
Het vluchtelingenprobleem is in de eerste plaats een politiek probleem ..
Een regeling ervan houdt tevens in dat de betrokken staten en de internationale gemeenschap de plicht op zich nemen het probleem ook in sociale zin
op te lassen.
Commentaar stelling 14:
De kern van het antisemitisme is deze dat het joodse volk in nationale, religieuze en historische zin bedreigd werd en haar een eigen identiteit werd
ontzegd. Wanneer kritiek op de staat Israel hieraan gelijk is, raakt zij de
grondslag van het antisemitisme.
De opstellers van de toelichting bij stelling 14 gebruiken de namen van
Jehudah Magnes en Elmer Berger onjuist. Magnes ontkende nooit de nationale grondslag van het joodse volk maar stelde een binationale staat met de
arabieren voor uit vrees voor de konflikten die konden komen en er in de
dertiger jaren waren. Magnes stierf v66rdat de staat Israel er was.
Berger ontkent de nationale grondslag van het joodse volk. Daar is zijn kritiek op gebaseerd. Vandaar dat hij binnen het jodendom een volstrekt onbelangrijke rol speelt omdat hij nog steeds een diskussie voert over zaken die
binnen het jodendom al lang geen rol meer spelen. De organisatie die hij
gezegd wordt in de toelichting als sekretaris te helpen, is niet de genoemde
maar de American Council for Judaism die ongeveer 4000 !eden heeft. Tegenover de andere amerikaanse joodse organisaties is dit buitengewoon gering met hun honderdduizenden !eden.
De American Council for Judaism is vooral daarom zo onpopulair daar een
van haar leden: Moshe Mennhin, schrijft, in de Nationale Deutsche und
Soldaten Zeitung.
Commen taar stelling 17:
De beslissing van de V. N. behoeft enige kanttekeningen:
a. door de V. N. is nooit een onderzoek ingesteld in bezet gebied. De veroordeling berust uitsluitend op "berichten".
b. bij bestudering van de stemverhouding in de V. N. is het duidelijk dat het
niet in de eerste plaats ging om een serieuze paging te bekijken wat er
aan de hand is, maar een beslissing gebaseerd op politieke motieven,
dit a. g. v. de duidelijke blokvorming bij de stemming.
Harry van den Bergh (lid P.v.d.A.)
Victor Halberstadt
(lid P. v.d.A.)
Rolf SchOndorff

De grenzen die wederzijds erkend moeten worden, zijn de grenzen die door
de partners bij onderhandelingen worden vastgesteld.
Contrastelling 7:
Welk dee! of welke Ianden van het bezette gebied tot Israel gaan behoren of
resp. terugkeren tot de Jordaanse soevereiniteit of een andere, dient het
resultaat te zijn van onderhandelingen tussen de partners in het konflikt.
Israel heeft het recht de Syrische Golanhoogten te behouden, daar SyrHi
zelfs niet de 22 nov. 1967 resolutie van de V-raad heeft aanvaard, waarin
de grondslagen van een vredesregeling worden gegeven.
Contrastelling 8:
Zolang (enz. tekst stelling) ....... tot wijziging van de volkenrechtelijke
status van deze gebieden, te worden veroordeeld.
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+) !eden van de Partij van de Arbeid.

Statenfractie Zuid- Holland
De Statenfractie van Zuid-Holla:nd zal medewerking van zoveel mogelijk,
liefst deskundige, !eden in werkgroepen en/of de schaduwfractie bij het
werk zeer op prijsstellen. Een ieder die daariets voor voelt, wordt verzocht zich bij de fractiesecretaris de beer G. G. van Blokland, Jan Steenlaan 27 in Voorhout. Zijn telefoonnummer is 02532-6594.
Hij is gaarne bereid over bovenstaande nadere inlichtingen te verschaffen.
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Kentering

Politick voor de boekenplank

Duitsland
Als essayist en als redacteur van het tijdschrift Krusbuch houdt de dichter
Hans Magnus Enzensberger zich al jaren bezig met een grote verscheidenheid van onderwerpen, die echter aile een politieke achtergrond en betekenis hebben. Of. om het met de titel van cen recent Nederlands boek te zeggen. ''De ideologie van het Westen" is in de ruimste zin van het \\Oord wat
ook hij probeert vast te stellen, te anal,•seren en te ontmaskeren.
"Duitsland, Duitsland onder andere" is een bundel essays die als zwart
beertje door Bruna word! verkocht.

Er zullen nieuw£> mammoetindustrieen ontstaan door de razendsnelle ont\\ikkeling van nieuv.e technologieen. de economie zal op wereldschaal gaar
functioneren. Pen nieuw pluriform georienteerd politiek, wijsgerig en gee
telijk bestel zal 'ijn uitdaging gaan stellen en haast grenzeloze kennistoename zal arbeid en vrije tijd bei'n\'loeden.
Dat zegt de Weense futuroloog P. Drucker in zijn boek Tijdperk van kente·
ring. een uitgave van N. V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer voor ze·
venendertig gulden en twee kwartjes.
De schrijver blijft niet in vaagheden. Op boeiende en indringende wijze stE
hij de vraag -- en geeft er ook antwoord op -- wat wij vandaag moeten kun
nen doen om vorm te geven aan de jaren die voor ons liggen.

Revolutie
Met enkele tientallen anderen staat Dom Helder Camara -- schrijver van
het boek "Revolutie in vredesnaam" -- op de zwarte lijst van een extreem
anti-communistische organisatie in Brazilie. Het is niet overdreven te zeggen dat zijn Ieven gevaar loopt. De huidige Braziliaanse machthebbers hebben er niet veel behoefte aan dat Ieven te beschermen en de gevestigde
machten in Rome voelen zich bijzonder onbehaaglijk bij Camara's opvattingen over christen zijn.
Bruna in Utrecht zorgde voor een Nederlandse vertaling van zijn toespraken
en geschriften, waarin hij zijn vurigste verlangen uitdrukt, namelijk een
revolutionair elan dat zonder geweld een overtuigende sociale rechtvaardigheid zal bewerken.

eindredacteur:
Jan G. Huygens
Van Trigtstraat 24
Den Haag
Tel. 070-242761

Politiek
Het boek "Politiek" van drs. A. Starn-- door A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij voor negen-negentig in de handel gebracht -- geeft geen algemeen
overzicht van de wetenschap der politiek, maar een schets van de voornaamste politieke stromingen en grondbegrippen, waarbij de nadruk is gelegd op historische achtergronden.
Het is een praktisch handboekje voor iedere krantenlezer en televisiekijker,
die dagelijks met de politieke actualiteit wordt geconfronteerd. Het hebben
waard.

administratie:
Democraat
Keizersgracht 576
Amsterdam
tel. 020-226996
Postgiro:
1477777 t. n. v.
Administratrice
Democraat

Jeugd in zeventig
Bij de uitgeverij Ambo is verschenen "Jeugd in zeventig" van Gerard C. de
Haas. Het initiatief voor deze uitgave is genomen door de Nederlandse Jeugd
Gemeenschap die dit jaar haar 25-jarig bestaan viert.
He\ hoek is bedoeld als een balans van de situatie waarin de jeugd, die eens
als de kritische generatie in de geschiedenisboeken zal worden vermeld, is
komen te verkeren.
De schrijver voerde gesprekken met het doel de huidige overgangsfase van
de maatschappij van gisteren naar die van morgen in beeld te brengen, met
name in het gezin, het onderwijs en de jeugd- en teenagercultuur.
Door suhsidie van het Prins Bernhardfonds was het mogelijk dit boek op de
mark! te brengen voor negen gulden en drie kwartjes.

lnspraak
Kleine spraakkunst van de inspraak is de ondertitel van het voortreffelijke
boekje "Ja baas Nee baas" van drs. W. Top, een uitgave van Paul Brand,
Hilversum.
In nog geen honderd pagina' s zet Top uiteen waar het nu eigenlijk om gaat
bij het democratiseren van de arbeidsverhoudingen, wat de inhoud is van de
begrippen die hierbij worden gebruikt en welke wegen er openstaan om binnen de Nederlandse verhoudingen te komen.
Na lezing blijkt dat honderd pagina 's niet voldoende zijn om de kleine spraakkunst volledig te doen zijn. Wel echter dat spraakverwarring op dit gebied
valt op te lassen.

lmperialisme
Claude Julien is chef van de dienst buitenlandse inlichtingen van Le Monde
en daarmee de beste Franse specialist op het gebied van Amerikaanse zaken.
Dat hlijkt ook wei uit zijn boek "Het Amerikaanse Imperialisme". een boek
van vijftien gulden van Wolters-Noordhoff N. V. in Groningen.·
In het eerste dee! volgt de schrijver de geschiedenis: van de Spaans-Amerikaanse oorlog tot onze dagen. van Roosevelt tot Johnson. In het tweede dee!
toont Julien de verscheidene vormen aan die het Amerikaanse imperialisme
aanneemt: economisch. politiek, militair en cultureel. Hij onthult de rol
van de ongehoord machtige CIA, waarover zoveel waarheden en zoveel
leugens zijn geschreven.

Javazee
"De slag in de Javazee" was een van de meest rampspoedige episoden in het
donkerste jaar van de Tweede wereldoorlog, 1942. Terwijl de Japanse bombardementsvliegtuigen Paerl Harbour aanvielen. stoomden tegelijkertijd
Japanse invasiekonvooien zuidwaarts in de richting van de Filippijnen, Malakka en Oost-IndH'.
Schrijver Da\·id Thomas en vertaler drs. J.P. van der Veere geven een
goed overzicht van een oorlogsdrama. waarover in brede kring nog te
weinig bekend is geworden.
De Zuid-Hollanclsche Uitgevers Maatschappij hrengt dit hoek in de handel
voor negentien-negentig.

advertentietarieven
bij het secretariaat
Druk Luna Delft
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REDACTION EEL
Daar gaat de Democraat weer een nieuw jaar in. We hebben wat lang op
ons Iaten wachten ditmaal, maar de gebeurtenissen in partijverband waren
er dan ook naar. Om een eerste reactie van Van Mierlo op de reacties op
bet D'66 idee van een basisgesprek met KVP en PvdA te arrangeren, hebben we de verschijningsdatum van deze Democraat wat moeten opschuiven.
Verder vindt U in dit blad een overzichtje van wat er allemaal te doen valt
voordat U ook maar gewogen kunt worden voor bet Kamerlidmaatschap,
enkele interviews met D'66 wethouders, en een uittreksel van een discussiestuk over de Program-partij D'66 en de beginselpartijen. (Zo'n stuk
dat U helemaal zou moeten lezen, en dat kan ook, mits U bet aanvraagt).
Voor bet overige doet de redactie er nu schielijk bet zwijgen toe.
Het woord is aan de politici, want wij achten bet onze taak U van informatie te voorzien over bet wel en wee van de politieke club der Democraten
'66.

Redactie

DE BASIS-DE BASIS?
Het Hoofdbestuur van D'66 heeft aan de afdelings- en regiebesturen van
D'66 een dringend verzoek gedaan om, waar mogelijk in de komende we-

ken contact op te nemen met plaatselijke en regionale besturen van de
KVP en de PvdA, teneinde tot een gedachtenwisseling te komen tussen de
leden van deze partijen en belangstellenden over de partijpolitieke impasse, welke zich steeds duidelijker gaat aftekenen: In deze gedachtenwisseling aan de basis wil D 166 de volgende 2 vragen centraal stellen:
1. In hoeverre is bet met de betrekking tot de direkte politieke toekomst
van ons ongewenst dat de huidige barriere tussen de KVP en PvdA, die
net zo zeer wordt bepaald door de politieke houding van de KVP als
door de anti-KVP motie van de PvdA, blijft bestaan voor de volgende
kabinetsperiode en op welke wijze zou, indien gewenst, deze barriere
kunnen worden weggenomen;
2. In welke mate is bet gewenst dat naast de zich thans aftekende perspectieven (een soort CDU, een progressieve concentratie of onafhankelijke posities) bij de definitieve congressen van de verschillende partijen ook de mogelijkheid wordt opengelaten voor een poging om nog
voor de verkiezingen op basis van overeenstemming in programma en
mentaliteit, een samenwerkingsvorm tot stand te brengen tussen KVP,
PvdA en D'66, zo mogelijk met andere partijen, zo nodig aileen.

Toelichting op deze verklaring
Indien aile partijen rotsvast op de lijn blijven zitten, waar ze thans op zitten, en daar gaat bet naar uitzien, dan ontstaat voor de volgende verkiezingen de meest uitzichtsloze en vastgeroeste opstelling die maar denkbaar is.
Het perspectief dat zich nu aandient is dan:
1. een opstelling van christelijke partijen zonder uitspraak met wie geregeerd gaat worden;
2. een verkiezing waarbij opnieuw de kiezers niet zullen kunnen stemmen
over wie, of welke coalitie over hen gaat regeren;
3. een terugkeer van de huidige regeringscoalitie, niet als gevolg van een
keuze maar als gevolg van bet ontbreken daarvan.
D'66 is meer dan ooit van mening dat deze impasse bet gevolg is van ons
partij-politieke- en staatsrechtelijke bestel. Maar juist daarom is bet onverantwoord om maar gelaten en werkeloos toe te zien, bij de dreiging dat
de" volgende verkiezing democratisch nog onwezenlijker wordt en automatisch zal leiden tot een kabinetsperiode, waarin de kansen een maatschappelijke- en politieke vernieuwing nog geringer zijn.
Op zijn minst zal een laatste poging gedaan moeten worden om in ieder
geval een klein stukje van de impasse weg te nemen en een gedachtenwisseling over een eventueel ander perspectief op gang te brengen.
Het beeld dat deze gedachtenwisseling aan de basis oplevert, kan gebruikt
worden bij de uiteindelijke besluitvorming op de congressen van de diverse
partijen, waarop de definitieve standpunten worden vastgelegd.
Tachtig procent van de afdelingsvoorzitters
bet verzoek van bet hoofdbestuur om aan de
over vergaande samenwerking tussen D'66,
deK.V.P.
De overige twintig procent sprak zich tegen
De afdelingsbestuurders bespraken dat plan
Bosch met bet hoofdbestuur. De beer W. C.

!lemaoraat
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de tegenstemmers, zei dat met een zo traditioneel getinte partij als de
K. V. P. niet valt te werken.
Het hoofdbestuur achtte weliswaar de kans niet groot dat bet driepartije
plan nog voor de Kamerverkiezingen zou lukken, maar bet vond wel dat
D'66 moet proberen ook deze andere vervangende mogelijkheid voor de
regering-De Jong te scheppen.
Uit de standpunten van de afdelingsbestuurders werd duidelijk, dat de
meeste afdelingen van D'66 achter bet verzoek staan zoals dat door frac
Ieider Van Mierlo openbaar werd gemaakt. Er bleek waardering voor hE
snelle werken na de hoofdbestuursvergadering van 29 augustus te zijn
waarin bet plan nog niet voldoende was uitgekristalliseerd.

Kandidaatstelling 1e en 2e

kam~

Het hoofdbestuur deelt de leden van D'66 mee, dat met ingang van heden
de mogelijkheid bestaat zich aan te melden of te Iaten aanmelden, als
adspirant kandidaat voor bet lidmaatschap van de eerste of tweede kame
der staten generaal. Aanmelding dient te geschieden d. m. v. een aangetekend schrijven, te richten aan:
Dr. Mr. K.L. PiccardtenMr. A.G.J. Picc.ardt
Keizersgracht 618
AMSTERDAM.
Afschrift van de aanmelding dient gelijktijdig te worden gezonden aan he
sekretariaat, Keizersgracht 576 te Amsterdam, opdat de partij in een
vroeg stadium over een kandidatuur kan worden geihformeerd.
Adspirant kandidaten moeten op bet moment van aanmelding op bet Iande
lijk sekretariaat geregistreerd zijn voor een periode van tenminste 6
maanden voorafgaande aan bet moment van aanmelding als adspirant kan
didaat. Iedereen kan adspirant kandidaat zijn, die ouder is dan 25 jaar,
niet in enigerlei funktie is verbonden aan hoge raad, rekenkamer of raa<
van staten en geen komrnissaris der koningin is. Het lidmaatschap der
be ide kamers der staten generaal is onverenigbaar.
Ingevolge bet huishoudelijk reglement en/ of de statuten is bet lidmaatscl
der tweede kamer onverenigbaar met bet lidmaatschap van enig ander VI
tegenwoordigend lichaam of enige partijfunktie.
Het lidmaatschap der eerste kamer is slechts onverenigbaar met bet lid·
maatschap van bet hoofdbestuur van de partij.
Het hoofdbestuur wil U er verder op wijzen, dat krachtens uitspraken va
voorgaande kongressen bet lidmaatschap van de tweede kamer gezien
moet worden als een volledige dagtaak, waarnaast geen bezoldigde neve~
funkties mogelijk zijn. Tevens wil bet hoofdbestuur U er op wijzen dat
hoewel zulks niet in de huishoudelijke reglementen is bepaald, dat bet
hoofdbestuur ongewenst voorkomt dat iemand gelijktijdig kandidaat staat
voor eerste kamer, tweede kamer en/of hoofdbestuur.
De aanmeldingstermijn voor adspirant-kandidaten voor de tweede kamer
sluit 6 november a. s. Dat wil zeggen dat aanmeldingen op 6 november
18.00 uur door de notaris moeten zijn ontvangen.
Het hoofdbestuur zal voor zowel eerste als tweede kamerkandidaatstellin
een verkiezingskommissie benoemen. Deze kommissie zal U op korte te:
mijn verdere informatie doen toekomen over kandidaatstellingsprocedurE
sluitingsterrnijn aanmelding, wijze waarop de leden over de adspirant
kandidaten zullen worden geihformeerd en de methode van voorverkiezinl
Amsterdam
...... september
Voorzitter J. Beekmans.
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krijgt de vernieuwing een kans. Het stellen van de machtsvraag is
geen bedenksel om de campagne een beetje op te fleuren, het behoort
tot de wezenlijke karaktertrekken van een democratie. Een politieke
partij die is opgericht om de gekozen premier te introduceren mag
aan die wezenlijke karaktertrek niet voorbijgaan. De felle reacties
op het voorstel van bet hoofdbestuur doen vermoeden dat onze tegenstanders de gevaren die voor hen aan het stellen van de machtsvraag
verbonden zijn aardig in de gaten hebben. Als de vraag niet wordt gesteld kunnen gebrek aan interesse en vage angstgevoelens bet bestaande gezelschap in bet zadel houden. Als de vraag wei wordt gesteld worden heel wat kiezers wellicht over een bewustzijnsdrempel
heen geholpen. Met voortzetting van de huidige schemertoestand
wordt dat resultaat zeker n i e t bereikt.
De eerste reactie op het verzoek van het hoofdbestuur geven enige
reden tot tevredenheid. De PvdA heeft niet afwijzend gereageerd.
Men kan zelfs zeggen dat er in de PvdA een bewustwordingsproces
aan de gang is. De anti-KVP-resolutie, door Vondeling in zijn debat
met Van der Stee, nog onverkort verdedigd, verloor een paar dagen
later op de partijraaa van de PvdA zijn scherpe kanten. De top van
de KVP reageert afwachtend maar partijvoorzitter Van der Stee liet
in zijn discussie met Vondeling de mededeling vallen dat bet heus de
bedoeling van de KVP is om zich voor de verkiezingen inzake de
partnerkeuze uit te spreken. Het voorstel van het hoofdbestuur van
D'66 kan de voorbereiding opleveren die aan de keuze vooraf moet
gaan.
En tenslotte bet verwijt dat bet hoofdbestuur van D'66 met zijn verzoek
aan de afdelingen inbreuk gemaakt heeft op de interne partijdemocratie.
Daar valt bet volgende tegenin te brengen:
(1) bet gaat om een verzoek en niets meer dan dat; wie niet mee wil
doen hoeft niet.
(2) bet hoofdbestuur van D'66 is een politiek hoofdbestuur. Dat politieke
karakter !evert een aantal verantwoordelijkheden op. Het doen van
het verzoek was bet nakomen van een van die verantwoordelijkheden.
(3) het streven naar andere samenwerkingsvormen blijft mogelijk. Alle
leden van de partij houden het recht iets anders voor te stellen en
bet congres van D'66 zal tenslotte als enige instantie over welke samenwerkingsvorm dan ook oordelen.
(4) wie verwacht dat een politiek hoofdbestuur over bet doen van een verzoek aan de afdelingen eerst overleg zal plegen m~t die afdelingen
verwacht meer dan redelijk is.
(5) gesprekken aan de basis zijn voor D'66 niets ongewoons. In resolutie 2 van bet Leidse congres (september 1968) staat onder meer:
" ten behoeve van de partijvernieuwing op landelijk niveau: bet bevorderen van een partijvernieuwingsproces van onderop, hetzij door
de vorming van nieuwe elementen, welke als bouwsteen kunnen dienen bij de vorming van een landelijke politieke concentratie, hetzij
door het leveren van plaatselijke informatie over politieke gerichtheid en mogelijkheden en wenselUkheden van een landelijke concentratie, zodat een landelijk beeld kan worden verkregen, op basis
waarvan een concentratiepolitiek kan worden gevormd".

Bestuurswijzigingen
ln verband met de vele werkzaamheden die als voorbereiding op de komen-

de verkiezingen moeten worden getroffen, heeft het hoofdbestuur besloten
tot een voorlopige wijziging van enkele funkties binnen het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur.
Als colSrdinator van allerlei akties die bet hoofdbestuur momenteel onderneemt is de heer J. H. Moerkerk voorlopig aangewezen. De voorbereiding
van verschillende politieke evenementen die het hoofdbestuur voor ogen
staan, vereisen n.l. een uitgebreide organisatie en colSrdinatie, die een
aparte funktie binnen het dagelijks bestuur vereisen.
Aangezien deze funktie nogal arbeidsintensief is, zal de heer Moerkerk
voorlopig niet optreden als colSrdinator werkgroepen. Voor de interne
colSrdinatie zal voorlopig zijn werk worden overgenomen door Mej. G.
Swart, Faustdreef 481 te Utrecht (030-717926). Zij zal door enige andere
hoofdbestuursleden worden geassisteerd.

---------houden dat het programma-Steenkamp opmerKeUJK awu=m~;cp~·~··

POLITIEK VOOR DE BOEKENPLANK

met onze eigen opvattingen vertoont. Zo blijkt een deel van de commissie-Steenkamp voorstander te zijn van de gekozen minister-president.

Strafrecht en politiek

de KVP blijft tenslotte toch vasthouden aan de christen-democratische samenwerking. Dan is in elk geval bereikt dat de vooruitstrevende KVP-ers duidelijk beseffen wat ze gaan aanrichten: een samenwerking van confessionele partijen met de VVD. En dat onderwerp
kan dan in de verkiezingscampagne centraal staan. Het zal dan gaan
om de machtsvraag: regeert in Nederland de oude coalitie verder of

Prof. mr. Ch. J. Enschede heeft in het boekje "Strafrecht en politiek"
(Kluwer, Deventer, zes-vijftig) een reeks actualiteitencolleges over de
verhouding tussen strafrecht en politiek weergegeven.
Het is een o~il!nterende beschouwing, die in een tijd van politieke acties,
zoals bezettmgen en demonstraties, waaraan nogal eens strafrechtelijke
consequenties zijn verbonden, goed van pas kan komen.
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roelichting op communique

lmdat het nu eenmaal onmogelijk is om in een communique alles te zeten volgt hier nog wat toelichting op het verzoek van het hoofdbestuur,
vaarbij wordt ingegaan op de kritiek die het verzoek inmiddels hier en
laar heeft ontmoet.
~ overwegingen die het hoofdbestuur tot het verzoek hebben gebracht
!ljn in het kort als volgt samen te vatten:
[1) de partijpolitieke situatie is volledig vastgelopen;
[2) daardoor is terugkeer van dit kabinet, of een kabinet dat daar erg op
zal lijken, vrijwel zeker;
[3) die zekerheid maakt dat de kiezers geen inspraak zullen hebben in het
l beleid dat hen te wachten staat; ·
r> Nederland kan zich een prolongatie van het huidige beleid niet veroor, Ioven;
) D'66 is als vernieuwingsbeweging verp!icht een poging te doen de ontwikkeling als omschreven in (2), (3) en (4) te voorkomen;
) als de poging mislukt is in elk geval bereikt dat de verantwoordelijkheden dan duidelijk !iggen zodat de kiezer de situatie beter zal kunnen
beoordelen.
punten (1) en (2) behoeven nauwelijks toelichting. Punt (3) lijkt ook
I duidelijk. Als KVP en PvdA elkaar blijven afwijzen dan is duidelijk
t de bestaande coalitie terugkeert. Die zekerheid zal leiden tot een
oot absenteisme. De kiezers zijn niet gek -- als er· toch niets veranrt zal veel mensen zelfs de gang naar de stembus te veel zijn. Het is
et te stoutmoedig om te beweren dat de huidige coalitie juist op die intelling speculeert. Over punt (4) is meningsverschil mogelijk, maar wie
taar het recente verleden kijkt zal begrijpen waardoor het hoofdbestuur
11erd bewogen. "Onze poging", aldus Van Mierlo in een interview met
NRC/Algemeen Handelsblad, "heeft zeer sterk te maken met de ontwikkellngen van de laatste tijd. Niet zozeer met de gebeurtenissen zelf alswel
tnet de reacties daarop.
De recente gebeurtenissen in Nederland en daarbuiten leveren natuurlijk
elementen van onzekerheid en angst op. De samenleving is schoksgewijs
aan het veranderen -- dat is een proces met risico's voor iedereen. Een
tnodern politicus heeft de taak om mensen duidelijk te maken dat de de
angst niet tot leidraad moeten maken van hun handelen. Hij moet er op
W!jzen dat het in onze moderne samenleving gelukkig mogelijk is revolutionaire veranderingen in denken en handelingspatronen geleidelijk te verwerken zodat ze zich niet via explosies hoeven te voltrekken. Maar als
lk zie (aldus nog steeds van Mierlo) hoe lijsttrekkers als Udink en Geerteema zich uitlaten over de wijze waarop de samenleving in de hand moet
worden gehouden, dan slaat mij de schrik om het hart. Door de vastgelopen politieke situatie krijgel! deze mensen een kans om het beleid naar
hun mentaliteit te bepalen. Je loopt een dikke kans dat -- voor zover de
volgende verkiezingen nog iets voorstellen -- die een polarisatie zullen
opleveren voor authentiek links en authentiek rechts".
En ala dat gebeurt kunnen we een heleboel hoopvolle gedachten Iaten varen.
Een tweede kabinetsperiode ;l la De Jong zou wel eens de grote frustratie
kunnen opleveren: geen staatsrechtelijke en partijpolitieke vernieuwing,
geen maatschappij-vernieuwing. De manier waarop de regering reageert
op studentenopstanden, de moeilijkheden met de loonwet, de milieuvervuiling, de Rotterdamse havenstaking geeft te denken. De vernieuwingsgezinde mentaliteit ontbreekt, er wordt slechts gespeculeerd op een zeker irrationeel angstgevoel en zelfs informatie die nodig is om positieve
oplossingen voor te bereiden wordt niet verzameld.
In heel wat commentaren heeft D'66 het verwijt te horen gekregen dat het

krijgt de vernieuwing een kans. Het stellen van de machtsvraag is
geen bedenksel om de campagne een beetje op te fleuren, het behoort
tot de wezenlijke karaktertrekken van een democratie. Een politieke
partij die is opgericht om de gekozen premier te introduceren mag
aan die wezenlijke karaktertrek niet voorbijgaan. De felle reacties
op het voorstel van het hoofdbestuur doen vermoeden dat onze tegenstanders de gevaren die voor hen aan het stellen van de machtsvraag
verbonden zijn aardig in de gaten hebben. Als de vraag niet wordt gesteld kunnen gebrek aan interesse en vage angstgevoelens het bestaande gezelschap in het zadel houden. Als de vraag wel wordt gesteld worden heel wat kiezers wellicht over een bewustzijnsdrempel
heen geholpen. Met voortzetting van de huidige schemertoestand
wordt dat resultaat zeker n i e t bereikt.
De eerste reactie op het verzoek van het hoofdbestuur geven enige
reden tot tevredenheid. De PvdA heeft niet afwijzend gereageerd.
Men kan zelfs zeggen dat er in de PvdA een bewustwordingsproces
aan de gang is. De anti-KVP-resolutie, door Vondeling in zijn debat
met Vander Stee, nog onverkort verdedigd, verloor een paar dagen
later op de partijraaa van de PvdA zijn scherpe kanten. De top van
de KVP reageert afwachtend maar partijvoorzitter Van der Stee liet
in zijn discussie met Vondeling de mededeling vallen dat het heus de
bedoeling van de KVP is om zich voor de verkiezingen inzake de
partnerkeuze uit te spreken. Het voorstel van het hoofdbestuur van
D'66 kan de voorbereiding opleveren die aan de keuze vooraf moet
gaan.
En tenslotte het verwijt dat het hoofdbestuur van D'66 met zijn verzoek
aan de afdelingen inbreuk gemaakt heeft op de interne partijdemocratie.
Daar valt het volgende tegenin te brengen:
(1) het gaat om een verzoek en niets meer dan dat; wie niet mee wil
doen hoeft niet.
(2) het hoofdbestuur van D'66 is een politiek hoofdbestuur. Dat politieke
karakter Ievert een aantal verantwoordelijkheden op. Het doen van
het verzoek was het nakomen van een van die verantwoordelijkheden.
(3) het streven naar andere samenwerkingsvormen blijft mogelijk. Alle
!eden van de partij houden het recht lets anders voor te stellen en
het congres van D'66 zal tenslotte als enige instantie over welke samenwerkingsvorm dan ook oordelen.
(4) wie verwacht dat een politiek hoofdbestuur over het doen van een verzoek aan de afdelingen eerst overleg zal plegen m~t die afdelingen
verwacht meer dan redelijk is.
(5) gesprekken aan de basis zijn voor D'66 niets ongewoons. In resolutie 2 van het Leidse congres (september 1968) staat onder meer:
" ten behoeve van de partijvernieuwing op landelijk niveau: het bevorderen van een partijvernieuwingsproces van onderop, hetzij door
de vorming van nieuwe elementen, welke als bouwsteen kunnen dienen bij de vorrning van een landelijke politieke concentratie, hetzij
door het leveren van plaatselijke informatie over politieke gerichtheid en mogelijkheden en wenselijkheden van een landelijke concentratie, zodat een landelijk beeld kan worden verkregen, op basis
waarvan een concentratiepolitiek kan worden gevormd".

Bestuurswijzigingen
In verband met de vele werkzaamheden die als voorbereiding op de komende verkiezingen moeten worden getroffen, heeft het hoofdbestuur besloten
tot een voorlopige wijziging van enkele funkties binnen het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur.

nuwel afgelopen was met de ontploffingstheorie. Niets is echter minder
waar. Als de gesprekken aan de basis effectief worden gevoerd zijn twee
ontwikkelingen denkbaar:
(1) vooruitstrevende KVP-ers (bijvoorbeeld leden van het NKV) gaan
zich zorgen maken over de komst van de CDU (het tweekoppige monster met. Veringa ~n Ud ink), die in de huidige verhoudingen eigenlijk
aileen maar kan samenwerken met de VVD. In dat geval kan de KVP
tenslotte zo in beweging komen dat de Ieiding tenslotte moet besluiten het CDU-streven ondergeschikt te maken aan het streven naar een
vooruitstrevende samenwerking, (KVP, PvdA, D'66) waaraan natuurlijk ook de PPR en mogelijk ook anti-revolutionairen kunnen meedoen. Als die beweging succes heeft is de ontploffing van de CDU-inwording eigenlijk een feit. Slagen de progressieve krachten er in een
kabinet te vormen dan is daarmee de basis gelegd voor wat men zou
kunnen noemen een "progressieve volkspartij", waarin ook D'66 zich
thuis zou voelen. Wie dat illusionisme noemt moet er rekening mee
houden dat het programma-Steenkamp opmerkelijk aanrakingspunten
met onze eigen opvattingen vertoont. Zo blijkt een dee! van de commissie-Steenkamp voorstander te zijn van de gekozen minister-president.

Strafrecht en politiek

12) de KVP blijft tenslotte toch vasthouden aan de christen-democratische samenwerking. Dan is in elk geval bereikt dat de vooruitstrevende KVP-ers duidelijk beseffen wat ze gaan aanrichten: een samenwerking van confessionele partijen met de VVD. En dat onderwerp
kan dan in de verkiezingscampagne centraal staan. Het zal dan gaan
om de machtsvraag: regeert in Nederland de oude coalitie verder of

Prof. mr. Ch. J, Enschede heeft in het boekje "Strafrecht en politiek"
(Kluwer, Deventer, zes-vijftig) een reeks actualiteitencolleges over de
verhouding tussen strafrecht en politiek weergegeven.
Het is een oril:!nterende beschouwing, die in een tijd van politieke acties,
zoals bezettingen en demonstraties, waaraan nogal eens strafrechtelijke
consequenties zijn verbonden, goed van pas kan komen.

Als coiirdinator van allerlei akties die het hoofdbestuur momenteel onderneemt is de heer J. H. Moerkerk voorlopig aangewezen. De voorbereiding
van verschillende politieke evenementen die het hoofdbestuur voor ogen
staan, vereisen n.l. een uitgebreide organisatie en coiirdinatie, die een
aparte funktie binnen het dage!ijks bestuur vereisen.
Aangezien deze funktie nogal arbeidsintensief is, zal de heer Moerkerk
voorlopig niet optreden als coiirdinator werkgroepen. Voor de interne
coiirdinatie zal voorlopig zijn werk worden overgenomen door Mej. G.
Swart, Faustdreef 481 te Utrecht (030-717926). Zij zal door enige andere
hoofdbestuursleden worden geassisteerd.
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ZESTIEN VELLETJES VERGEN
TOCH NOG HUISVLIJT
Zestien velletjes telt het stuk van 29 augustus, dat het hoofdbestuur op die
datum met afdelingsbesturen heeft besproken.
Een stuk dat al tot de nodige misverstanden heeft geleid, voordat Hans
van Mierlo op 21 september in Achter het Nieuws meedeelde dat het D'66bestuur bereid is nu al zijn politiek te herzien en te streven naar een samenwerking met PvdA en KVP om de "huidige impasse" in de Nederlandsa politick te doorbreken. Desondanks blijft het stuk van 29 augustus de
moeite van het bestuderen waard en het zal toch het nodige aan huisvlijt
vergen van de afdelingen.
Ret stuk begint met een analyse van de politieke situatie na drieenhalf
jaar Tweede Kamerpolitiek van D 166 om vervolgens aandacht te schenken
aan de mogelijkheden om aan de vernieuwingsgedachte alsnog gestalte te
geven.
Er zijn dan, volgens het Hoofdbestuur drie mogelijkheden.
1. Terugvallen op de basis: niet meedoen aan de veTkiezingen van 1971,
maar tijdelijk in meditatie gaan, of zich zo opheffen, dat er een nieuwe
verkiezingsclub te voorschijn kan komen.
Een voordeel hiervan is dat D 166 dreigend blijft, waarbij de dreiging niet
in cijfers wordt gerealiseerd. Maar een nadeel lijkt dat de partij in elkaar zakt. Ook al gaat de partij niet in retraite, maar probeert zij een
mentaliteitsverandering onder het electoraat te bereiken.
2. Doorgaan op de huidige manier, maar dan wordt D'66 meer een gewone
partij, waarbij de geloofwaardigheid wel eens in het gedrang zou kunnen
komen.
3. Ret scheppen van een vernieuwingsgolf, waardoor je anderen de wind
uit de zeilen neemt. Maar dat kan worden uitgelegd als een wanhoopssprong. Als middel hiervoor wordt gezien de publikatie van een tweede
Ap~l, waar om te beginnen D'66 zich achterstelt. Ret hoofdbestuur van
de partij koos op 29 augustus consequent voor deze laatste mogelijkheid.
Verder in het stuk van 29 augustus: een agressievere aanpak, met name
toegespitst op actuele gebeurtenissen. Voorbeelden daarvan zijn het initiatiefwetje om artikel 8 uit de Loonwet te schrappen en het optreden van
de fractievoorzitter in de Achter het Nieuwsuitzending van 21 september.
Een punt apart is de confrontatie van de kiezer met de machtsvraag
waard of D'66 de kiezers een regeerbaar alternatief wil bieden.
Hierbij komt tevens de nadruk op de personen die namens de kiezers die
macht mogen uitoefenen. Voor de verkiezingen wil D 166 dus een regeringsprogramma en een regeringsploeg introduceren, een ploeg, die bereid is
om na verkiezingen ook regeringsverantwoordelijkheid te dragen.

MOGELIJKHEDEN
Vervolgens worden een reeks mogelijkheden voor samenwerking opgcsomd,
alweer achterhaald door het initiatief van 21 september.
Daar zijn bijvoorbeeld:
1. Contacten met andere partijen voor een vernieuwend alternatief. D 166
zal een signaal moeten geven tot de vorming van de oppositie tegen de CDU.
2. We bieden andere partijen het D'66 regeringsprogram aan en de mensen die wij beschikbaar hebben en vragen die partijen of zo'n program
voor de verkiezingen van eind april voor hun aanleiding is als uitganspunt
te laten dienen voor onderhandelingen over een komende regering v66r de
verkiezingsdatum.
3. We zeggen: hier is ons program, ''take it or leave it".
4. We gaan stembusakkoorden sluiten.
5. We bieden ons aan als RET progressieve alternatief voor de PvdA en
opteren daarmee voor een kabinet met de CDU.
6. We bieden ons aan als het progressieve alibi voor de KVP om ons en
hen in staat te stellen met de VVD in zee te gaan.
7. We gaan bewust in de oppositie.
Uiteindelijk heeft het hoofdbestuur dus een andere mogelijkheid ontdekt
en op 21 september geintroduceerd.
In het stuk van 29 augustus verder o. m. de politieke issues die hoofdbe-

stuur en fractie voorop willen stellen.
A. De open samenleving
B. Milieubeheersing
C. Technologische ontwikkeling.
D. Vrede en veiligheid.
E. Rechtvaardige welvaartverdeling.
De eerste drie thema's zouden in de regeringsconceptie van D'66 typische
posten zijn voor een minister zonder portefeuille, direct onder de (gekozen) premier.
De bijeenkomsten van 29 augustus werden over het algemeen gekenmerkt
door een levendige discussie over de analyse, die de nodige kritiek heeft
ondervonden. Op deze bijeenkomsten werd ook de mogelijkheid geopperd
om als brug tussen KVP en PvdA te dienen, een mogelijkheid waar het
hoofdbestuur dus gebruik van heeft gemaakt. Overal werd geinformeerd
naar de voortgang van het beleidsolan. In het algemeen bestond de angst
dat de ledenvergadering zou worden vastgezet door het uitbrengen van een
nieuw Manifest en een beleidsplan. Maar over het algemeen alweer was
men wel bereid het hoofdbestuur tot aan de Algemene Ledenvergadering
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van 19 en 20 december a. s. van zijn politieke bevoegdheden gebruik te
laten maken.

CONGRES D'66
Thuiswedstrijd voor van Mierlo
Ret congres dat voor D'66 wel eens van uitnemende betekenis zou kunnen
zijn, is nu definitief vastgesteld. De data zijn 19 en 20 december aanstaande. Plaats van handeling: het "Turfschip" in Breda. Stukken komen
nog ....... reken maar.

D'66 en de vrije nieuwsgaring
0p 7 september jl. werd "rank and file" van D'66 opgeschrikt door een
bericht uit de Volkskrant van die ochtend. Daarin berichtte Haags redacteur Kees Bastlanen onder een forse kop dat D'66 een "Kraakactie" beraamde en een voorkeur liet uitgaan naar de KVP. Dat waren de conclusies die Bastianen had getrokken na kennisneming van het stuk dat het
Hoofdbestuur van D'66 met afdelingsbesturen had besproken op 29 augus·
tus.
Uit de veelheid van mogelijkheden die daarin geopperd stonden, had de
Volkskrantredacteur er zelf een gedestilleerd.
Mede namens het hoofdbestuur zond Hans van Mierlo diezelfde ochtend
een communiqu~ de wereld in, dat als volgt luidde:
De publikatie in de Volkskrant van hedenochtend over D'66 berust op een
stuk dat geheel voor intern gebruik was bestemd en niet voor publikatie
was geschreven.

De bedoeling van het stuk was om via het noemen van een aantal mogelijk
heden, stellingen, analyses, die allen weerspreekbaar zijn, een gedachtenwisseling te stimuleren in een wat bredere kring van de partij dan aileen het Hoofdbestuur.
De in de Volkskrant vermelde konklusie, dat het Hoofdbestuur van D'66
zou voorstellen de KVP te prefereren hoven de PvdA en de PvdA te beschouwen als een minder geschikte regeringspartner, weerspiegelt in
geen enkel opzicht de gedachtengang van het Hoofdbestuur en de Kamerfraktie op dit moment, en komt in zijn geheel voor rekening van de Volk!
krant.
Bastianen werd op de hoogte gebracht, evenals Volkskrant-hoofdredacteur Van der Pluym. Maar het dementi werd niet opgenomen, een feit
waarover Van Mierlo zich tegenover Vrij Nederlands Joris van den Berg!
duidelijk teleurgesteld toonde:
"Ik was verbijsterd, dat is toch te gek, ik kan toch niet helpen dat die
jongen een intern stuk niet goed leest, dat hij een fout maakt in het trekken van conclusies? Ret was een stuk van 25 kantjes, waarin allerlei sug
gesties stonden, goeie en slechte. De bedoeling was ermee hetland in te
trekken en op vijf centrale plaatsen (Alkmaar, Rotterdam, Ede, Hoogeveen en Eindhoven) discussies te houden met D'66-leden. Bastianen was
met die procedure op de hoogte, maar hij heeft het stuk toch als formeel
document van het hoofdbestuur in de krant gezet. Hij heeft ons er niet
eens over gebeld. Hij publiceert wel een stuk dat niet voor publiciteit be·
stemd is, en niet het dementi dat dat wel was. Ik meen dat hier duidelijk
sprake is van onwelwillendheid".
De fractieleider zag af van de mogelijkheid om een ingezonden stuk te
schrijven: "Ik peins er niet over. Ret ligt niet op mijn weg de journalistieke plicht van De Volkskrant te vervullen ..... "

Steekproefvergadering
Ret hoofdbestuur heeft besloten een experimentele steekproefvergadering
te organiseren teneinde ervaring op te doen met het gebruik van steekproefvergaderingen en teneinde over een aantal recente beleidsbeslissingen van het hoofdbestuur de partij te horen. Deze steekproefvergadering zal zo veel mogelijk worden georganiseerd op basis van het huishoudelijk reglement betreffende de steekproefvergadering en het rapport
van de steekproefcommissie. Ten aanzien van de significantie van uitspraken gelden de richtlijnen als neergelegd in de bijlage van dat rapport
De rapportagecommissie zal worden gevraagd te rapporteren over opzet
van de steekproefvergadering, trekkingswijze, methode van informatieverwerking en uitspraken. Na ontvangst van het proces-verbaal van de
rapportagecommissie kan het hoofdbestuur besluiten de gevolgde werkwijze als definitieve regeling aan de partij bekend te maken.
De experimentele steekproefvergadering is voor alle leden van D'66 toegankelijk. Zij kunnen vrij aan de diskussie deelnemen, stemrecht hebben
zij echter niet. Deze experimentele steekproefvergadering zal worden ge
houden op 17 oktober a. s., aanvang 10.30 u, in de Bernhardzaal van

-
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Ret maandblad dat leden van D'66
gratis krijgen.
Niet-leden betalen maar f 10,-- per jaargang.
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De program-partij D'66
~n de beginsel-partiien

D!t is de titel van een nota die een nadere onuijrung van het karakter van
0'66 als politieke partij beoogt te geven.
Tijdens de jongste verkiezingscampagnes is nl. gebleken dat over dit karakter tal van misverstanden bestaan. Met name van de zijde van de A. R.
P. is D166 fel aangevallen en heeft men gesteld dat het pragmatisme van
0'66 een gevaar voor de toekomst van de Nederlandse samenleving zou
inhouden.
Aan de vooravond van de Statenverkiezingen vond een televisiedebat
plaats tussen Biesheuvel en van Mierlo waarin de tegenstellingen duide~ijk naar voren kwamen met name op het punt van de rol van beginselen
mde politiek. Biesheuvellegde het accent op de noodzaak van beginselpartijen, van Mierlo wees dit verouderde standpunt van de hand. Men
vond elkaar in de afspraak tot een nadere gedachtenwisseling tussen leden
van beide partijen. Ter voorbereiding van deze discussie heeft een comlllissie, bestaande uit de heren Wessel, Bark en Jongedijk op verzoek van
het hoofdbestuur van D'66 een nota opgesteld, waarin de politieke stellingname van D 166 nader wordt toegelicht.
De nota gaat uitvoerig in op het karakter van de politieke partij D 166, die
als een program-partij wordt aangemerkt. Uitgaande van de beweegredenen van de oprichters wordt aangegeven hoe D 166 is gekomen tot het formuleren van doelstellingen voor politieke aktie. Aangetoond wordt hoe
deze zijn opgesteld door mensen van zeer verschillende godsdienstige en
levensbeschouwelijke overtuiging, die elkaar vonden in hun zorg over de
tekortkomingen en gevaren van het politiek en maatschappelijk bestel en
in hun gemeenschappelijke bewust radicaal-democratische gezindheid.
Als hoofddoelstellingen van D166, nader uitgewerkt in het programma,
worden onderkend: De verbetering van het politiek bestel, de ombuiging
van de maatschappijstruktuur in de richting van een open samenleving, de
ultbreiding van de vrijheidsrechten en de integratie van de technologische
ontwikkeling in de maatschappij. Om deze doelstellingen te realiseren is
demokratisering van het politiek en maatschappelijk bestel vereist. Een
en ander heeft een mondiale strekking.
Voorts wordt de relatie van 0 166 tot het pragmatisme geschetst.
Wanneer in D'66 het woord pragmatisch valt heeft dit meestal betrekking
op de middelen die gebruikt zullen worden om een gesteld doe) te bereiken. Pragmatisch wil in dit verband zeggen:
de keuze van de middelen wordt niet door beginselen gedicteerd:
in het gebruik van het woord pragmatisch ligt een gevoel van afkeer van
de icteologieen van de andere partijen besloten, aldus de nota. Vervolgens
wordt stilgestaan bij de criteria die binnen 0'66 worden aangelegd bij de
keuze van de middelen. Duidelijk wordt stelling genomen tegen de opvatting als zou een pragmatische werkwijze een duidelijke eigen stellingname uitsluiten en tegen het verwijt dat D'66 !outer zou afgaan op de volkswil. D166 zal zich niet stellen achter politieke akties die tegen haar doeleinden indruisen. Zij staat open voor nieuwe gedachten en wensen, maar
beziet deze tegen de achtergrond van haar doelstellingen en toetst deze
aan haar maatstaven.
In een volgend hoofdstuk gewijd aan de beginselpartijen en de beginselpolitiek worden de ideologieen van de bestaande partijen en met name de
vertrouwensdemocratie die ermee gepaard pleegt te gaan verworpen.
Partijvorming op confessionele basis wordt afgewezen. Degenen die christelijke politiek wensen te voeren kunnen terecht bij D 166 of andere partijen, waarin voldoende ruimte is om gestalte te geven aan de opdracht
van het Evangelie. De relatie tussen christelijke politiek en christelijke
partijvorming wordt ontkend.
~at is nu volgens D'66 de rol van beginselen in de politiek?
Geconcludeerd wordt dat voor een individuele burger politieke doeleinden
kunnen voortvloeien uit zijn beginselen. Beginselen hebben echter weinig
of nlets te betekenen als richtsnoer in collectiviteiten. Dit geldt met name voor de confessionele beginselen omdat ze onvoldoende indicatie geven voor de richting van de doeleinden en de aard van de middelen van
een partij. Derhalve laat D'66 als partij het beroep op hogere beginselen
achterwege. Zij stelt zich opals een programmapartij met een doelstellingspolitiek.
Deze nota zal aan de afdelingen worden toegezonden. Losse exemplaren
zijn verkrijgbaar bij het landelijk secretariaat ;t f 1, -- per gestencild
exemplaar.

[

pagina 5

DEMOCRAAT

POLITIEK VOOR DE BOEKENPLANK

Twee wethouders van D'66
Om de kiezer vooraf duidelijkheid te bieden over de betekenis van zijn
stem bij de gemeenteraadsverkiezingen, stelden vele plaatselijke afdelingen een minimumprogramma op. Meestal betrof het een uittreksel uit
het gemeenteprogramma, een concentraat van wensen dat als conditio
sine qua non aan de andere partijen werd voorgelegd. De traditionele Partei,.Prominenz keek er meestal naar alsof er een paardenvijg op tafel gelegd was. Vrijblijvende uitspraken als "wij hebben er geen moeite mee"
of ''wij hebben er geen boodschap aan" leerden dat duidelijkheid-vooraf
traditionele politic! kopschuw maakt.
In veel gevallen werd door D'66 aan de vorming van een programmacollege de voorkeur gegeven boven de zogenaamde afspiegeling (verdeling van
de wethoudersposten naar rato van vertegenwoordiging in de raad). Twee
middelgrote Nederlandse steden hebben sinds 1 september hun D'66 wethouder, Haarlem en Utrecht.

HAARLEM
Touwtrekken
om de 6e stoel

PIET VANDER HAM (33)
. ... dingen doen ....
In Haarlem (170. 000 inwoners, 10,7% van de stemmen voor D'66) kreeg
Piet van der Ham (33, socioloog) de portefeuilles die hij zelf omschreven
wilde zien als planologie en milieubeheersing. Hoe was de gang van zaken in Haarlem?
Piet van der Ham:''Wij hebben hier geen minimumprogramma gesteld,
daar was geen aanleiding voor. Er was al een principe-besluit over de
openbaarheid van commissievergaderingen. Wei waren wij voorstanders
van een program college".
Maar ook in Haarlem koos men voor de afspiegeling. Het noodlot bracht
tegengestelde groeperingen zodanig in evenwicht dat een verbitterd gevecht zou ontstaan om de 6e stoel. Piet van der Ham:" Bij het eerste overleg tussen de fracties- dat overigens niet openbaar was, latere besprekingen wel - hebben wij laten weten dat we geen zitting zouden nemen in het
college.
Onze fractie, Hannie Jansen Schoonhoven, Paul Captijn, OrE! Kraak en
ikzelf (4 op 39), is gemiddeld ongeveer 30 jaar oud. Veel bestuurservaring
hebben we niet. Het programma van de P. v. d. A. bood aanknopingspunten
met onze eigen wensen, zodat we hun kandidaten wei wilden steunen". De
C. P. N. (2) en de P. S. P. (1) wilden dat ook wei. De K. V. P. kreeg V. V. D.
en de Prot. Chr. groeperingen mee. Zo ontstond de volgende verdeling:
P.v.d.A. 2, V.V.D.1, P.C.G.1enK.V.P.l. ToenbleefernogE!E!n
stoel over, waar partijen het niet over eens konden worden. Rechts gunde de plaats niet aan P. v. d. A. en omgekeerd. Piet van der Ham: ''We
hebben er vanaf het begin niet zo maar uit willen stappen. De afzijdige
houding van D'66 in de provinciale staten was ook nogal verkeerd gevallen. Wei wilden wij een totaal beleid. Democratisering van het bestuur,
decentralisatie van de besluitvorming, interne en externe democratisering van het onderwijs, dat zijn voor ons essentiele zaken. Wij menen
sa men met de P. v. d. A. een aantal zaken te kunnen realiseren. Daarom
hebben we tenslotte ja gezegd". Dit besluit viel als een bom in de doorgaans kalme Haarlemse gemoederen. De P. v. d. A. had al gedreigd zich
terug te trekken. Maar nu was de verdeling in der minne geschikt. Is de
afdeling Haarlem tevreden? Piet van der Ham:"Het zal niet makkenlijk
worden. De fractie krijgt echt de handen vol aan het commissiewerk enz.
Maar we wilden ons gewoon niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid.
Daarvoor staan er teveel belangrijke zaken op het spel. Stadsontwikkeling en openbare gezondheid geeft ons armslag om te werken aan directe
invloed van de bevolking op uitbreidings- en saneringsplannen en ook op
de bewaking van het milieu. Beide taken hebben met elkaar te maken.
Allerlei mensen komen nu op me af om te zeggen dat ze blij zijn dat we
dit besluit hebben genomen. Ook de pers heeft er gunstig op gereageerd.
Wij willen nu heel beslist dingen doen".

UTRECHT
7e Stoel ontploft

lndisch ABC
In "lndisch ABC" is in de vorm van interviews, verhalen, herinneringen,

foto's en andere authentieke bescheiden een boeiend stuk Indische geschiedschrijving tot stand gebracht. Voor Ieder die indertijd de VARA-uitzendingen heeft gevolgd, is dit boek van de uitgeverij De Arbeiderspers
in Amsterdam een aantrekkelijk bezit.
In Het Parool werden die uitzendingen een breed opgezette documentaire
genoemd en een ABC, waard om in boekvorm te verschijnen. Volgens het
Algemeen Handelsblad geeft het Indisch ABC een intense correctie op de
geschledenis boekjes.

HENK ZEEVALKING (48)
. ... oppositie frustrerend ...
De stad, waarvan David Jokinen enkele jaren geleden voorspelde (1at het
eens de grootste van Nederland zal zijn, telt 280. 000 inwoners. 11'66
kreeg 8,3% van de stemmen. Henk Zeevalking (48, jurist) die D 166 heeft
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helpen oprichten en meegewerkt heeft aan het Apj)l!l, van '68 tot '70 in
het hoofdbestuur zat, werd wethouder voor openbare werken en verkeer.
Maar het ging niet vanzelf. Aanvankelijk hadden de traditionele partijen
tijdens een rimpelloos overleg de stoelen onder elkaar verdeeld. Volgens
de afspiegeling betekende dat: PAK 3, K. V. P. 2, A. R. 1 en V. V. D. 1.
De koek was op. Teen ging er iets mis. Hoe was het eerste over leg?
Henk Zeevalking: ''We hebben hier niet gewerkt met een minimumprogramma. De ledenvergadering besliste anders. Wei hadden we drie eisen: 1) Een werkelijke afspiegeling. 2) Zekerheid van openbaarheid van
commissievergaderingen. 3) We wilden voor een aangeboden zetel een
geschikte kandidaat hebben. Op grond van de eerste eis stapten we bij het
eerste overleg van de fracties, op 30 juni, uit de boot. We vonden het
geen echte afspiegeling." Dat eerste overleg was openbaar en.alles leek
nu in kannen en kruiken. Maar plotseling ontplofte de Utrechtse A. R. om
onduidelijke redenen. Pats! 3 van de 4 fractieleden verdwenen ze1fs van
het toneel. En ook de A. R. wethoudersstoel storte in.
K. V. P. en C. H. U. verzetten zich tegen een D'66 kandidaat, maar PAK
en V. V. D. zetten door. Waren er geen aarzelingen om te accepteren?
Henk Zeevalking: "Jawel, we hadden gemikt op cultuur. Daar hadden we
een welzijnsportefeuille van willen maken, een pakket van cultuur, sport,
recreatie enz. Maar het PAK wilde de post cultuur, in engere zin, niet
afstaan". Achteraf bleek die portefeuille ook minder aantrekkelijk want
uitbreiding van het Utrechtse college van 6 op 7, had een herverkaveling van taken meegebracht.
De fractie van D'66 die verder bestaat uit Jan Terlouw (37), Machteld
Versnel (29) en Ton Vendrik (28) vergadert om de drie weken in hei openbaar op het stadhuis. Naast het hoe en waar van het muziekcentrum (D'66
blijft tegen) vormen de binnenstadsproblematiek en het verkeer hoofdschotels van de gemeentelijke politiek. Henk Zeevalking wil grote delen
van de binnenstad afsluiten voor de automobiel, maar daarbij wei toegangswegen crei!ren voor het verzorgend verkeer, zodat winkels en bedrijven bevoorraad kunnen worden. Parkeergarages moeten het parkeren
op korte afstand mogelijk maken. Op vrijkomende ruimten moet het
green terugkeren. Ook de monumentenzorg krijgt zijn voile aandacht.
Hij vindt het tech een portefeuille met een cultureel accent. Verliest
D'66 door deze "constructieve opstelling" in Utrecht niet aan kleur?
Henk Zeevalking:"Dat is nauwelijks mogelijk. Maar oppositie voeren
werkt op de duur frustrerend. Na dat eerste overleg, toen we uitgestapt
waren, merkten we bij veel mensen teleurstelling. Ik heb de indrnkook landelijk - · dat veel partijen ons er codte que cotl.te uit willen houden. Zo van: die jongens moeten we geen verantwoordelijkheid geven. En
dan is er de mening dat we geen verantwoordelijkheid willen nemen. We
moeten ons zo opstellen dat we niet kansloos bliiven. Dat is verdomd
belangrijk. "

bet amerikaaasa
imperlatlsma ',
Claude Julien,·

ffiA,·,/
)'ill

... dan wordt het tijd .. Het
Amerikaanse lmperialisme"
zelf eens te lezen. Een nieuwe
wereld gaat voor je open.
Student
Verkrijgbaar bij de boekhandel.

~~~~~

wolters-noordhoff

AMSTELVEEN STELT TELEFOONWACHT IN
1n oktober begint de afdeling Amstelveen met de Telefoonwacht. Om de
beurt zullen de fractieleden Peter Vuurens, Grace Hellebrekers, Wolter
Bouma en Arie Lorier elke dinsdagavond aan de telefoon zitten om vragen
en klachten betreffende de plaatselijke overheid aan te horen, te beantwoorden, op te lessen of tenminste te noteren voor verdere behandeling.
Zo nodig zullen zij hun adressanten persoo:-tlijk gaan bezoeken. Doel is
het contact kiezer-gekozenen levendig te houden en meer inhoud te geven.
Amstelveen, bloeiende suburb van Amsterdam, telt nu 70.000 inwoners.
Bij de raadsverkiezingen werd 12, 8% van de stemmen op D'66 uitgebracht. De installing van de Telefoonwacht maakt deel uit van een sociaal en ludiek actieprogramma dat door de afdeling wordt uitgewerkt.
Amstelveen zou het toejuichen als de idee navolging vond. lnlichtingen
op telefoonnummer 020-45 24 01 of een lJriefkaartje aan het secretariaat,
W. van Borsselenweg 106, AMSTELVEEN.

POLITIEK
VOOR
DE
BOEKENPLANK
Maatschappijkritiek
Bij Boom-Pers in Meppel is een bundeling van vier voordrachten verschenen (acht-vijftig) onder de titel "Dialektiek en maatschappijkritiek".
Het zijn dr. J. Harmsen (De continuiteit in het denken van Marx), dr. J.
van Santen (Economische kritiek en dialektiek), dr. H. SchweppenhaUser
(Dialektische theorie en maatschappijkritiek) en dr. L. Goldmann (Kritiek
op het negatieve van de negatieve dialektiek).
Vier voormannen van de moderne maatschappijkritiek geven een directe
confrontatie van verschillende dialektische theorie!!n.
Regeringsbeleid
Met een nieuwe regeringsperiode in het vooruitzicht is het wellicht aardig
het hoek "De vorming van het regeringsbeleid" van dr. W. Drees te lezen.
Een uitgave van Van Gorcum in Aasen, die veertien-vijftig kost.
0p basis van de rijke ervaringen die hij in een lang leven in politiek en
bestuur opdeed, onderwerpt de auteur de problematiek aan een analyse.
Aan de orde komende politieke problemen verbonden aan de noodzaak samenwerking te krijgen tussen innerlijk niet verbonden partijen, de interne
structuur van het kabinet, de problemen van de beleidsvorming, de verhouding tussen de ministers en hun ambtenaren, adviescolleges en belangengroepen, waarna hij de ruimtelijke ordening onder de loep neemt.
Politieke geschiedenis

~ .. Het is een boek vot f~n.,, ~ 'E·
Het gaat ~iet over een ideotogie •
ideo Iogie maar eenvoudig over ,
11
een machts-appa111at.
En dat is de eigimlijke
werkelijkheid. Het is eel") boek
van bijna 400 biz. maar het is
fijn om te lezen. Het is
bovendien geschreven door een
man die gezag he eft in het
Westen.
De nieuwe linie
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1n zijn "Politieke geschiedenis van Nederland" (voor veertien-vijftig bij

Sijthoff in Leiden) laat Jac. S. Hoek niet aileen de verschillende opeenvolgende kabinetten na de tweede wereldoorlog aan bod komen, maar
analyseert hij ook de verschillende krachtvelden van onze parlementaire
democratie.
1n zijn inleiding gebruikt hij het beeld van een planetarium. Daarin hangt
hij sterren uit het recente politieke verleden ala Drees, Oud, De Quay en
Romme. De kroon noemt de auteur niet langer de zon maar het oranjezilveren maantje.
De schrijver brengt in herinnering hoe een deels uit collaborateurs, dee!
uit verzetsmensen, deels uit ex-gijzelaars en deels uit opportunisten samengeklonterde elite met krachtige steun van koningin Wilhelmina en met
de zegen van het Militair Gezag in 1944-1945 de parlementaire democratie heeft willen overrompelen.
Studenten in de aanval

Het studentenprotest wijst op een maatschappelijke crisis. Niemand kan I
het meer als een loos alarm in een vergeten uithoek beschouwen. Met ver·
bijstering en ergernis heeft de buitenwacht de activiteiten van de studenten·l
aangezien. De lange haren en de slordige kleding maakten de uitzinnige
denkbeelden over universiteit en samenleving aileen maar verdachter.
Strijdmiddelen als collegestaking, demonstratie en bezetting namen alle .
twijfel weg. Toch zijn verontwaardigde reacties, hoe begrijpelijk ook,
weinig op hun plaats. Het studentenprotest heeft re!!le uitgangspunten, het
is een produkt van onze eigen samenleving. Begrip voor de verlangens van.
de studenten is daarom noodzakelijk. Zo vreemd zijn hun idealen niet.
'
Daarover in ."Studenten in de aanval".
Een hoek van prof. dr. P. J. A. ter Hoeven. Een voortreffelijke uitgave
Samsom N. V. in Alphen aan de Rijn voor achtvijftig.

1
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Amerika

Fiscale politiek

Noam Chomsky geniet in vakkringen de reputatie van de belangrijkste
linguist van onze tijd. Voor een ruimer publiek is hij de laatste jaren
vooral bekend geworden door zijn compromisloze stellingname tegen de
regeringspolitiek van zijn land Amerika.
In "De macht van Amerika en de nieuwe mandarijnen" (zestien-vijftig bij
Bruna in Utrecht) is de tweeslachtige rol van de liberale Amerikaanse
intellectueel het centrale thema van de essays.
Chomsky toont aan dat in veel opzichten de toenemende macht, en de
hoop op macht, van de kant van de Amerikaanse technische intelligentia
de opkomst van het bolsjewisme evenaart.

Wie precies wil weten hoe de politieke partijen denken over de fiscale
politiek, welke overeenkomsten er bestaan en welke tegenstellingen opdoemen, dient van Samsom N. V. in Alphen aan de Rijn voor elf gulden
het boekje "Politic! van heden over belastingen van morgen" te kopen.
Fiscale experts uit de Tweede Kamer zijn door J. Reugebrink aan het
woord gelaten. Ze behandelen aan de hand van twintig vragen onderwerpen
als de verhouding tussen directe en indirecte belastingen, de bclastingdruk, de belastingen op vermogen en vermogensovergangen, het profijtbeginsel, het vraagstuk van de negatieve belastingen en de opheffing van
de zogenaamde fiscale grenzen.
De uitgever zegt dat het boekje een bijdrage probeert te zijn aan de politieke duidelijkheid. Dat is aardig gel ukt.

Qpenbaarheid
Over het rapport van de commissie "Herorientatie overheidsvoorlichting",
ook wei de commissie Biesheuvel geheten, heeft eenieder gehoord. Er is
over geschreven, gemord, gejuicht, gesproken en gefilosofeerd.
Ging het kort na de oorlog vooral om de erkenning en begrenzing van het
recht van de overheid om voor te lichten, om door middel van voorlichting
haar beleid rechtstreeks tegenover de burgers te verklaren en toe te lichten, geleidelijk aan is de nadruk meer komen te liggen op de plicht van de
overheid tot voorlichting, een plicht die recht van de burger op informatie impliceert.
En dat ganse boekwerk stuurt de Staatsuitgeverij U ter lering en de vermaak toe voor dertien gulden en twee kwartjes.
Amsterdam
Over rellen, oproeren en opstanden in de loop der eeuwen schrijft dr. J.
M. Fuchs in "Amsterdam, een lastige stad". Voor acht-negentig krijgt de
lezer van de uitgeverij De Boekerij in Baarn een aardig overzicht van de
Amsterdamse onlusten. Van naakt op de dam (in 1535 al) tot en met de
moeilijkheden bij het huwelijk van prinses Beatrix en de lange, hete zomer
van 1966.

De grondwet
Sinds in 1966 de "Proeve van een nieuwe grondwet" is verschenen, 1s m
Nederland de roep om ingrijpende staatkundige hervormingen sterk toegenomen. Vraagstukken als de werking van het kiesstelsel, de gang van
zaken bij de kabinetsformatie en de verhouding regering-parlement staan
daarbij in het middelpunt van de belangstelHng.
"De grondwet in de steigers", commentaren verzameld en gerangschikt
door J.P. Mulder en D. J. Hoekstra, wil belangstellenden in staat stellen
zlch snel en efficient te orienteren over standpunten die worden ingenomen.
Daarin zijn de auteurs geslaagd. Een uitgave van N. V. Samsom in Alphen
aan de Rijn.

Mensen en meningen
Taeke Cnossen, eens chefredacteur van het dagblad "De Standaard", wil
met zijn hoek "Mensen en meningen" (voor negen gulden en acht dubbeltjes
uitgegeven doo:c N. V. Buijten & Schipperheijn) politieke herinneringen aan
de vergetelheid ontrukken. AI schrijvende meent hij eerbied te moeten
vragen voor de beginselen en de dragers daarvan uit de eerste helft van
deze eeuw en ook de denigratie van ons voorgeslacht, die vandaag in de
mode is, te moeten afwijzen.
De gevolgen zijn niet gering. Met grote stappen dwaalt de auteur door de
parlementaire geschiedenis. Grote mannen komen aan het woord en terloops wordt de rechtstreekse verkiezing van een minister-president een
spannen van het paard achter de wagen genoemd. Bovendien nog een uitholling van het koningschap.
Een zin uit het voorwoord: "Het is niet waar dat de door communisme en
pacifisme geinfecteerde demonstranten, de relletjesschoppers en vernielers, de moderne dromers en dichters, de homofielen en nymfomanen,
de jeugd van vandaag zijn".
Ontsporing
DeN. V. Universitaire Pers in Rotterdam heeft goed werk geleverd door
voor veertien-negentig het hoek "Ontsporing van geweld" van prof. dr.
J.A.A. van Doorn en W. J. Hendrix uit te brengen.
Een hoek zonder onthullingen, maar wei met een gedegen studie over de
achtergronden van wat er tussen de terugkeer van het Nederlands gezag in
Indonesie in 1945 en de soevereiniteitsoverdracht in 1949 aan geweld over
zee is gepleegd.
1n juni 1969 kreeg de Tweede Kamer een nota van de regering De Jong met
een overzicht van geweld in die jaren. Tussen die nota en het boek is een
groot verschil.
De kern van "Ontsporing van geweld" wordt gevormd door een analyse van
het geweld, niet aileen dat van Nederlandse troepen in Indonesie, maar in
feite van alle geweld in elke oorlog. De Volkskrant noemt het een sociale
geschiedenis van militair geweld.

CONTINUE ENQUETE SVSTEEM vragenlijst nr 16
1.

Er is sprake van dat volgend jaar de defensieuitgaven zullen worden verhoogd om
aan onze internationale verplichtingen te kunnen voldoen. Bent U het hiermee eens ?

2,

Bent U van mening dat georganiseerde politieke discussies buiten de kazernes
dienen te worden gehouden ?

3.

Moeten in tijden van grote droogte schietoefeningen geheel worden verboden in verband met het gevaar voor bos- en heidebrand ?

4.

Hebt U begrip voor de militaire operaties van de USA in Cambodja ?

5.

Was U het eens met de nationale kraakaktie op 5 mei 1970 ?

6.

Vindt U het een bezwaar wanneer een door de Kroon benoemde voorzitter van de
Sociaal Economische Raad (SER) bindingen heeft met het bedrijfsleven door een
aantal commissariaten ?

7.

Zou het volgens U aanbeveling verdienen de Rijksbegroting enkele weken v66r de
derde dinsdag in september (vertrouwelijk aan de Kamerleden te verstrekken, zodat
ze meer tijd hebben tot bestudering ervan v66r de algemene beschouwingen ?

8,

JA

Zou U het redelijk achten de vermogensbelasting over vermogens van meer dan
500. 000, -- te verhogen ?

f
9.

Bent U van mening dat in verband met het belang van de Waddenzee als natuuren recreatiegebied drooglegging moet worden voorkomen ?

Reakties op deze vragenlijst zenden aan: Secretariaat D 166, C. E. S., Keizersgracht 576
Amsterdam.

NEEN

ANDERE/
GEEN MENING
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VRAGENLIJST Nr 15 UITSLAG
JA

1. Bent U het eens met het advies van de kiesraad aan de minister van
Binnenlandse Zaken om de kiesdrempel van 2/3% tot 2% te verhogen?

abs.

%

NEEN GEEN/ANDERE
MENING
abs. % abs. %

130 55,1

78 33,0

28 11,9

2. Was U het eens met de steun die D'66 gaf aan het woningbeleid
van minister Schut door niet tegen zijn begroting te stemmen?

102 43,2

94 39,8

40 17,0

3. Bent U van mening dat meer subsidie zou moeten worden verleend
door experimenten met nieuwe woonvormen ?

199 84,3

14

5,9

23

9,8

4. Bent U van mening dat het onjuist is in Nederland nog meer gronden
aan de recreatie te onttrekken ten behoeve van militaire oefeningen?

203 86,0

19

8,1

14

5,9

5. Moet de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
de aanvraag van de A VRO om meer zendtijd honoreren?

65 27,5 113 47,9

6. Vindt U dat de akties van de Dolle Mina's een positieve bijdrage vormen tot een mentaliteits verandering ten opzichte van de vrouw?

161 68,3

7. Moet D'66 eventueel afzien van het "districtenstelsel" als minimumeis
voor deelneming aan de regering ?

113 47,9 102 43,2

48 20,3

58 24,6
27 11,4
21

8,9

8. Moet D'66 eventueel afzien van de "gekozen minister-president" als
minimumeis voor deelneming aan de regering?

89 37,7 116 49,2

9. Bent U van mening dat D 66 moet ijveren voor geleidelijke afschaffing van de kinderbijslag?

193 81,8 27 11,4

16

195 82,6

29 12,3

31 13,1

1

10. Zouden er volgens U in de plaats van deze uitkering aan de ouders
meer collectieve voorzieningen voor kinderen moeten komen, b. v.
cr~che s, kleuter scholen, speel- en sportaccomodaties?

1~

5,1

6,8

COMMENTAAR
"De cijfers spreken voor zich" hoe dikwijls wordt dit zinnetje geschreven
als "inkomertje" voor een zeer uitgebreid commentaar bij een tabel? De
interpretatie van de cijfers menen wij veilig aan de lezer over te kunnen
laten. Aardiger is het de "inzenders met kommentaar" eens aan het
woord te laten. Het aantal inzendingen was 236.

vr. 1:-meer partijen, meer keuze, meer rotzooi, eerder ontploffing.

-Nooit! Wij zouden onszelf verloochenen als wij dit deden.
Liever zou ik D 166 zien ontploffen en toetreden tot het leger
der niet-stemmers.

-1% is acceptabel, hoger is ondemocratisch.
vr.

2:-Schut schiet te kort.
-D'66 stond hier voor Schut
-M. i. zijn grondprijsbeheersing en betere bouwtechnieken
een beter middel om dit doel te bereiken.

vr. 3:-Geen enkele rijkssubsidie. Wel stimuleren dat bv. exploitatie
maatschappijen en instellingen als Eurowoning dergelijke projekten opzetten.
-Ja, mits hiermee een belangrijk deel van de bevolking wordt
bereikt.
-De bouwb:unst is conformistisch, het zal tijd worden!

vr. 8:-Ja, op voorwaarde dat de formatieprocedure gedemocratiseerd
wordt.
vr.

9:-Bij het 2de kind.
-Bij het 3de kind.
-Bij het 4de kind.
-Eerst lagere inkomens omhoog!

vr. 10:-Zoveel mogelijk gratis studeren.
-Meer kollektieve voorzieningen!

vr. 4:-0mdat ik een overtuigd pacifist ben, heb ik in ieder geval
-getracht enige afstand te nemen van dit principe, om tot
een juist oordeel te komen.
-Geoefend leger is noodzakelijk.
-Onttrekking aan de landbouw.
vr.

5:-Kom nou!
-Nee omdat de A VRO gewoon een commerciille rotomroep is.
-Ten koste van vooral de NOS.
-Omroepbestel moet op de helling.

vr. 6:-Een vrouw is een vrouw is een vrouw nietwaar?
-Veel beter zou ik het vinden wanneer veel meer vrouwen zich
aktief op het politieke terrein zouden gaan bewegen.
-Urinoirs voor vrouwen moeili"k:
J op en ' risiko van inki J"k,
gesloten, duur. En wat gaan sexueellabiele personen hiermee
uithalen?
vr.

7:-Een goede manier om van dit onsympathieke D'66 standpunt af
te komen.

~'C......0
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Beste Lezer,
U wordt hierbij uitgenodigd voor het volgende congres van D'66.
Dit wordt gehouden in Breda op 19 en 20.december 1970.
De plaats van het ·congres is het congrescentrum "het Turfs chip".
Dit is een zeer modern complex gelegen in het hart van Breda, aan het Chasseveld, waar zich nagenoeg het hele congresgebeuren zal afspelen.
Op de laatste pagina van deze "Democraat" vindt U veel gegevens over dit congres.
U leest daar hoe U kunt meedoen.
U leest het goed: EEN GOED CONGRES.
We hebben de indruk, dat aan onze eerdere congressen wei eens iets haperde.
Dat betekent, dat het nu gewoon goed moet zijn.
Het is voor D'66 een eis, een noodzaak, nu een goed congres te organiseren.
Ieder heeft wei eens een slecht congres, een onbevredigde vergadering meegemaakt, een samenkomst zonder voldoende voorbereiding en met een tekort
schietende afwikkeling.
Voor D'66, dat beweert, waarvan de leden beweren dat ze een nieuw denkpatroon
in Nederland willen invoeren is het een uitdaging nu eens een echt goed congres te
realiseren.
·
Dat vraagt 2 dingen: VOORBEREIDING en SAMENWERKING.
De voorbereiding wordt serieus gedaan.
Het hoofdbestuur heeft vele stukken en initiatieven voorbereid.
Dit nummer van "Democraat" is daarwan een gigantisch voorbeeld.
Er is een tijdschema rond gestuurd voor de behandeling in de afdelingen.
Kortom er is veel, zeer veel gedaan om het inhoudelijke van dit congres zo voor
te bereiden dat ieder die echt wil, met deze stukken in de hand een goede inhoud
van dit congres kan Iaten ontstaan.
Er is verder naast deze inhoudelijke voorbereidingen een aantal beslissingen geno:men ten aanzien van de organisatie van het congres.
Naast het hoofdbestuur is een commissie gevormd die dit congres zal Iaten lopen.
Naast de HB-leden Dijsselbloem, Hijmans en van Leeuwen zullen een drietal
D'66-ers uit Breda, de heren De Bekker, J. H. Buissing en G. Ferwerda in deze
commissie zitting nemen, terwijl de heer H. L. Verhaar zal optreden als algemeen congresvoorzitter en de heer W. Schouten als congressecretaris.
Tussen het hoofdbestuur en deze commissie is een duidelijke taakverdeling afgesproken, terwijl de algemeen congresvoorzitter met de drie congresvoorzitters
mevrouw Mr.J.Soetenhorst, prof. M. Baekz en Mr. M.Rood zullen zorgen voor ee
evenwichtige Ieiding van het congres.
Aan de yoorbereiding van dit congres is naar onze mening veel gedaan.
Er rest nude samenwerking met de !eden van D'66.
Het schijnt in D'66 nogal eens wenselijk te worden geacht democratie zo uit te
leggen als zou het een systeem zijn, waar in ieder op elk moment het woord kan:
voeren, bij voorkeur ook dan nog over elk onderwerp.
Met vele duizenden leden meer dan de 37 oprichters uit augustus 1966 is dit helaa
iets wat niet meer kan werken.
Hoofdbestuur er. congrescommissie vragen de !eden derhalve samenwerking om di
voorbereiding die is gedaan tot een goed resultaat te voeren door zich straks tijdens het congres te matigen.
Een van de doelstellingen van dit congres zal zijn een serieuze basis te leggen
voor de verkiezingscampagne, zowel naar inhoud als naar personen.
Dit vraagt, dit eist goede organisatie, dit vraagt van elk van ons, dat hij zijn of
haar persoonlijke wensen inbrengt in deze doelstelling.
Dat is echt pragmatisch en dat is dus iets waarvoor D'66 is opgericht.
We hopen op een zeer hoge opkomst van de !eden uit het hele land en een hoge
deelname aan de discussies.
We hopen op een optimale voorbereiding in de afdelingen en we rekenen op Uw
samenwerking om in Breda een heel goed congres te organiseren.
H. L. Verhaar
voorzitter congrescommissie.

-
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Bij de
congresstukken
deze democraat zenden wij U het
merendeel van de stukken, waarover
bet kongres van 19 en 20 december
zal vergaderen, alsmede de agenda
voor het kongres.
In

- Voorstel voor een beleidsplan.
- Reglement regionale voorverkiezingen 2e kamerkandidaten en een tegenvoorstel van de reglementen
kommissie.
- Voorstel voor hoofdstuk XI kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen, met begeleidende
brief van de reglementen kommissie.
- Politiek jaarverslag van het hoofdbestuur.
Wij vragen U deze stukken te bestuderen en in Uw afdelingen te bespreken. U heeft daarvoor tot 26 november de tijd. Uw eventuele reakties
kunt U tot uiterlijk 1 december opzenden aan het landelijk secretariaat ter
atentie van:
Terzake het beleidsplan H. Van Beekhuizen.
Terzake de reglementen F. Hijmans.
Terzake het politieke jaarverslag H.
Moerkerk.
Graag in afzonderlijke, getypte
brieven.
Teneinde de discussies in de afdelingen te kunnen begeleiden is er voor
hoofdbestuursleden en fraktieleden een
sprekerscentrale ingesteld. Indien U
wilt dat een hoofdbestuurslid of fraktielid Uw afdelingsvergadering bijwoont, kunt U bellen 020-920742.
Het organisatorisch jaarverslag zal U
nog worden toegezonden.
U zult in deze congresstukken niet

aantreffen, de voorstellen van het
hoofdbestuur voor het politieke beleid
voor het komende jaar. Dit ontbreekt
omdat het nog te vroeg is om de gesprekken met de leden van de KVP en
PVD en het effekt daarvan te kunnen
evalueren en omdat het hoofdbestuur
zijn beraad over het te voeren beleid
nog niet heeft kunnen afronden. De
voorstellen van het hoofdbestuur terzake zullen wij in de tweede kongresdemocraat, welke half december uitkomt, doen toekomen.
Nieuw adres voorzitter
J. Beekmans is verhuisd. Het
nieuwe adres luidt:

Staakweg 11
DffiKSLAND
Tel.: 01877-1698.
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AGENDA
CONGRE-S
BREDA
Agenda zaterdag 19 december 1970
9. 30 - 10.45 uur inschrijving enz.
11. 00 - 12. 00 uur huishoudelijke verantwoording HB, waaronder de diverse
commissies
12. 00 - 13. 00 uur rede van Mierlo
13. 00 - 13. 45 uur lunchpauze/presentatie HB kandidaten
13.45 - 15. 00 uur politieke verantwoording HB
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 15. 30 uur financHile voorstellen
verkiezing commissies
15.30- 17.15 uur reglement verkiezingsprocedure
a. goedkeuring gevolgde procedure
b. goedkeuring bovenbouw
17. 15 - 20. 15 uur presentatie Tweede Kamerkandidaten
20. 30 - 01. 00 uur feest
In de loop van de middag worden de HB verkiezingen gehouden met uitzondering
van de 4 in funktie gekozen DB leden.
Agenda
10.00 11. 15 11. 30 12. 45 13. 30 14.45 15. 00 16. 00 16. 15 16. 30 -

zondag 20 december 1970
11.15 uur behandeling beleidsplan
11. 30 uur pauze
12. 45 uur behandeling beleidsplan
13. 30 uur lunch
14.45 uur behandeling beleidsplan
15.00 uur pauze
16. 00 uur vaststelling beleidslijnen
16. 15 uur verkiezing DB leden in funktie
16. 30 uur verkiezing lijsttrekker
17. 00 uur rede lijsttrekker

~ Ind de loop van de middag wordt de verkiezing voor de 2e Kamerkandidaten gehouen.

D'66 Politiek jaarverslag
Hoofdbestuur over de periode
decernber1969 decernber1970
D'66 heeft een intensief politiek jaar
achter de rug; verkiezingen voor Provinciale Verkiezingen op 18 maart j.l.
en Gemeenteraadsverkiezingen op 1
juni j.l. en last but not least de langdurige voorbereiding naar de Tweede
Kamerverkiezingen op 28 april 1971.
Een druk jaar voor de partij; een
overspannen jaar voor de leden van
Hoofdbestuur, Tweede Kamerfractie
en niet te vergeten de medewerkers
van ons landelijk secretariaat. Buiten
alle, in D'66 epidemisch geworden,
kritiek op uitvoerende organen, mag
dit toch ook wel eens gezegd worden.
Het organisatorische werk b. v. t. a. v.
de beide verkiezingen nam veel tijd in
beslag, Hierover handelt het verslag
van beide secretarissen.
.Na het congres van Helmond 1967
heeft het Hoofdbestuur ook een politieke taak; dit HB vatte deze taak zodanig op dat, naast de dagelijkse taak
van de 2e Kamerfractie, ook de alge-

mene politieke lijn van de partij, zoals die op verschillende congressen
(vooral Leiden 1968) is vastgesteld,
konstant nadruk en korrektie behoeft;
juist in dit politiek- belangrijke jaar
meende het huidige HB, dat in december 1969 in dienst trad, regelmatig
gebruik te moeten maken van haar
politieke taak; niet om zelf politieke
keuzes te maken, maar om uitvoering
te geven aan de politieke lijn zoals de
partij. deze had uitgestippeld.
Reeds tijdens de eerste vergadering
van het Hoofdbestuur, eind december
1!l69, werd het geconfronteerd met
enige ontwerpresoluties van het Liberaal Beraad, die, op basis van een
vermeende overeenstemming in programma en mentaliteit, een toekomstig stembusaccoord van VVD met
KVP/ARP/CHU en D'66, aan het in
begin 1970 te houden VVD-Congres
wilden voorleggen. Aangezien hier
~ voorstellen warden gedaan om,
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d. m. v. snelle uitspraken aan de top,
tot wederzijdse liefdesbetuigingen te
komen, meende het HB snel en duidelijk te moeten reageren op deze voorstellen. Zowel Hans van Mierlo in
een aantal perscommentaren als het
HB in een uitgebreide verklaring in de
Democraat, verzetten zich tegen deze
methode, en wezen er tevens op dat
er, naar haar oordeel, geen sprake
was van overeenstemming in program
en mentaliteit; in tegendeel, aan de
hand van een aantal saillante voorbeelden werd aangetoond dat hiervan
geen sprake was.
Intern werden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de z. g.
motie 9 van het Congres te Amsterdam (december 1969) over de opstelling voor een beleidsplan voor de
jaren 1971-'75. Nalangdurige arbeid
van de Centrale Werkgroep, de politieke werkgroepen en het Hoofdbestuur, treft U in dit congresnummer
van de "Democraat" het langverwachte
Beleidsplan aan. Dit Beleidsplan, dat
door de Centrale Werkgroep is opgesteld, wordt uitgegeven onder auspiciE!n van het Hoofdbestuur, zodat de
hoofdlijnen met de daarbij behorende
alternatieven, geacht worden de mening van het HB weer te geven. De leden van de Centrale Werkgroep verdienen de oprechte hulde en dank voor
dit zeer moeilijk te produceren werkstuk.

Realiteit
Naast de vele partij-politieke problemen die de komende verkiezingen
begin 1970 met zich meebrachten,
probeerden DB en HB, in samenwerking met de Programmacommissie, het programmacongres in Rotterdam (april '70) goed voor te bereiden.
Aan de inhoudelijke kant betekende dit
o. a. de presentatie van de voorstellen
van de landelijke werkgroep Bevolkings·
politiek; de wijze waarop KVP fraktieleider Schmelzer een half woord verdraaide tot een hele onwaarheid, drukte ons met de neus in de (harde) politieke realiteit.
Ondanks het feit, dat een volledig terugdraaien van dit Schmelzer effect
vlak voor 18 maart 1970 niet meer
mogelijk was, werd zowel door HB,
2e Kamerfraktie en werkgroep fel geprotesteerd tegen de aantijgingen van
Schmelzer. Ondertussen erkent bet
HB dat de presentatie onzerzijds van
een en ander niet vlekkeloos is geweest, hetgeen echter de bedoelde
aanval geenszins rechtvaardigt.
Ook het "pistool op de borst-effect"
heeft een aantal kiezers bewogen in
hun stemkeuze. Merkwaardig was wel
dat Van Mierlo zijn uitspraak over de
PvdA al vele malen eerder had gedaan;
de wijze waarop 1;1{\l,YVD nu deze uitspraak interprete~~e was dan ook
overdreven.
~~.:
In het algemeen was trouwens opvallend dat de verkiezingen, voot'al die
voor de Staten, door de VVD er de
Confessionelen een sterk lanclel,i.jk
karakter kregen. Dat daarbij::J;liesheuvel D'66 het predikaat on-hederlands opplakte, was aileen maar te-
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kenend voor de stijl van de verkiezingsstrijd.
De gespeelde verontwaardiging van de
VVD dat D'66 geen stembusaccoord
zou prefereren met de "liberalen",
plaatste onze partij eens te meer in
bet dilemma dal nog steeds velen het
politieke gebeuren in Nederland zien
afspelen tussen de z. g. polen PvdA
en VVD. Het schijnt moeilijk te begrijpen te zijn dat niet alle partijen
tussen deze polen geplaatst kunnen en
willen worden. D'66, dat deze linksrechts tegenstelling ten ene male ontkent wordt, omdat ze geen keuze kan
en wil maken op basis van deze tegenstelling dan ook door velen als nietconstructief gezien. Het steeds weer
opnieuw uitleggen van onze excentrische positie is dan ook zeer belangrijk.

lnitiatieven
Ondertussen waren er echter ook een
aantal andere initiatieven ontplooid;
bet HB richtte zich met brieven en
andere open bare verklaringen o. a.
tot de nederlandse regering inzake de
hopeloze situatie in Biafra, tot het
curatorium van de School voor de
Journalistiek i. v. m. de misstanden
aldaar, tot premier de Jong over
"zijn begrip" voor de Amerikaanse
inmenging in Cambodja en over de
weigering president Suharto en de
z. g. Rep. der Zd. Molukken tot elkaar te brengen, tot president Nixon
(samen met PPR, PvdA en PSP) over
de inval in Cambodja, tot de minister
van CRM en de Nederlandse Sportfederatie over de politieke processen
in Mexico n. a. v. de rellen bij de laatste Olympische Spelen, tot het gemeente bestuur van Amsterdam inzake de snelle wijze waarop kort voor
en na de gem. raadsverkiezingen zeer
belangrijke zaken door de Gemeente:raad werden gejaagd. Samen met de
Kamerfraktie werd een primeur gehaald door bekend te maken dat zich
bij een bezoek van Nederlandse fregatten aan Kaapstad incidenten hadden
voorgedaan.
Op 13 juni werd een deelcongres Miden Oosten en Vietnam gehouden, terwijl eind april een (kritische) reis van
een week werd ondernomen door een
D'66 delegatie naar de DDR; na afloop
van deze reis is op verschillende
manieren verslag van dit evenement
gedaan.
Door Beekmans, Gruijters en Van
Mierlo werd een reis naar Parijs ondernomen om Servan Schreiber tot
Seer. Generaal van de Radicalen te
zien kiezen en belangrijke kontakten
te leggen.
Tevens verdienen vermelding bet initiatief wetsontwerp tot schrappen art.
8 uit de Loonwet dat na een gezamelijke vergadering van HB en 2e Kamerfraktie tot stand kwam, evenals
het zeer belangrijke politieke feit, dat
D'66, PPR en PvdA in de 2e Kamer
het initiatief wetsontwerp gekozen formateur en districtenstelsel indienden.
Met name t. a. v. dit laatste initiatief
stelt het HB er prijs op te verklaren
konstant bij de voorbereiding betrokken te zijn geweest en uiteindelijk ook

haar (unanieme) fiat aan het indienen
heeft gegeven. In dit verband verdient
het vele werk van Hans Gruijters veel
lof; het is nog weinigen in Nederland
gelukt de helft van een Staatscommissie in 2 jaar tijd achter ingrijpende
staatsrechtelijke voorstellen zoals
D'66 die voorstaat, te krijgen.

Politieke slag
Gedurende de zomermaanden heeft het
HB, of althans een delegatie daaruit,
zich intensief beziggehouden met de
voorbereidingen voor de grote politieke slag die ons in april '71 wacht •.
Direkt na de gemeenteraadsverkiezingen werd een vergadering van publiciteitsmensen, een aantal politikologen,
journalisten, HB leden en leden van
de 2e Kamerfraktie gehouden. Op deze bijeenkomst van 6 juni j.l. werd
een eerste analyse van de (partij) politieke situatie in Nederland gemaakt.
Deze grote groep splitste zich daarna
in tweeE!n, nl. een publiciteitsgroep
die zich met de propagandakanten van
de Kamerverkiezingen ging bezighouden, en een groepje mensen uit de
wetenschapssfeer die zich met een
politicologische evaluatie gingen bezighouden. Deze laatste groep verdiepte zich in verschillende aspekten
van de politieke situatie, en kwam
daarbij tot. een aantal conclusies betreffende de rol van D'66 als vernieuwingspartij, de positie van de
kiezers (thuisblijvers en stemmers),
de kernpunten waarom het bij de komende verkiezingen zou draaien en het
algemene kader waarbinnen D'66 zich
bij de komende verkiezing zou moeten
opstellen. Hoewel deze conclusies
voorlopig waren en bovendien vele,
reE!ele alternatieven hadden, werd
een eerste lijn zichbaar
- de vernieuwing in de nederlandse
politiek zou zich moeten concentreren op het scheppen van een
machtsalternatief voor de kiezer,
m. a. w. D'66 zou de kiezer met de
z. g. machtsvraag moeten confronteren;
- de excentrische positie werk wellicht op de lange termijn, maar
blijkt voor de korte termijn anders
opgevat te worden omdat het niet
-meedoen door velen wordt uitgelegd als een niet-positieve bijdrage
aan het politiek gebeuren; niet dat
niet aangetoond zou kunnen worden
dat bet bestaande bestel permanent
faalt, maar er moet ernstig rekening gehouden worden met een z6danige polarisatie in het nederlandse
politieke Ieven die iedere vernieuwing in de eerstkomende periode
onmogelijk maakt. Daarom moet
ook een zekere heroriE!ntering van
de D'66 taktiek overwogen worden;
- D'66 heeft tot nu toe nagelaten zich
in haar presentatie naar buiten z. g.
"issue-gericht" te tonen; dit geldt
zeer sterk voor de sociaal-economische sektor.
- D'66 zou harder en feller moeten
optreden en beter en gerichter publiceren.
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Presentatie
Op basis van deze eerste studie heeft
het HB zich beraden over de presentatie voor de 5 regionale bijeenkomsten met de afdelingsbesturen op 29
augustus j.l. Het onderhand bekende
(beruchte ?) "groene stuk" pretendeerde enige lijnen voor strategie en program te ontwikkelen; de veel versmaadde/" geheimzinnigheid" rond dit
stuk was maar betrekkelijk; de enige
reden voor het HB, om te verzoeken
het als een intern stuk te beschouwen,
was dat, eenmaal nader uitgewerkt,
de stootkracht van een en ander niet
verloren zou gaan. Wilde D 1 66 zich
gerichter presenteren dan zou dat ook
enige discipline van de partij vragen.
Van manipulatie, een in D 1 66 bij onpas gebruikt woord, was in ieder geval geen sprake.
Met de Afdelingen werd afgesproken
een aantal kernvragen te beantwoorden een overzicht hiervan (tot 1 november 1970) is als bijlage bij dit
verslag opgenomen.

Bijlage politiek jaarverslag
Beantwoording door de Afdelingen van
het STUK 29 AUGUSTUS.
- Vraag 1 luidde: (pg 14)
"Hoe taxeert U de nieuwe, aggressievere aanpak van D'66 t. a. v.
a) het introduceren van de machtsvraag aan de kiezers,
b) het sterk op de voorgrond stellen van enkele personen, die het
gezicht van de partij en haar
mentaliteit kunnen vertegenwoordigen?

Na deze bijeenkomst met de Afdelingsbesturen heeft het HB, gedurende vele
en langdurige sessies, getracht de
politieke evaluaties verder door te
voeren. Met name het idee om aan de
basis te trachten de verstarring in de
nederlandse politiek te doorbreken
door te pogen KVP en PvdA nader tot
elkaar te brengen, werd begin september verder ontwikkeld.
ln de oktober-democraat is al uitvoerig over het waarom van deze
daad ingegaan; hier kan volstaan worden met er op te wijzen dat de
ernstige bezorgheid over de ontwikkeling in de nederlandse politiek ten
grondslag lag aan dit initiatief en dat,
op basis van resolutie 2 van het
Leidse Congres van 1968, het Hoofdbestuur het recht heeft initiatieven
aan de 'basis te ontwikkelen, Ondertussen zijn vele afdelingen van D 1 66
aan het werk geslagen (tot nu toe hebben slechts 12 Afdelingen hun mede\verking geweigerd); in de Democraat
die vlak voor het Congres verschijnt
zal een totaal overzicht van deze gesprekken worden opgenomen. 0. a. op
basis van de resultaten is het congres
dan volstrekt vrij de toekomstige politieke lijn van de partij vast te stellen.

47 Afdelingen hebben op deze vraag
gereageerd. Omdat alle afdelingen
op eigen wijze hun verhaal deden,
is het onmogelijk alle suggesties
over te brengen.
ad a kreeg de steun van 42 Afdelin- - gen die volmondig JA zeiden.
Schagen zei Ja omdat ze zich
voor een voldongen feit geplaatst voelden, en Amersfoort, Leek en Apeldoorn
meenden vraagtekens te moeten plaatsen, varierend Vllll;
Neen tot het HB is niet kapabel.
Den Bosch meende het 29/8
stuk als negatief te moeten
typeren en gaf dus geen antwoord.
ad b kreeg de steun, ir;l de vorm van
een volmondig JA van 44 Afdelingen, hoewel hier meer het
geluid werd gehoord MITS het
democratisch geschied, de
juiste personen naar voren komen etc.
Leek gaf weer neen, Den Bosch
geen antwoord en Utrecht zei
Neen tenzij hier sprake is van
kandidaat kamerleden.

Taak

- Vraag 2 luidde: (pg 14):
"Kunt U instemmen met de 5 kernthema 1 s, de daaruitvolgende programmatische punten en/ of heeft U
er nog meer die hogere prioriteit
hebben?

ln het algemeen heeft dit Hoofdbestuur

dit jaar gemeend steeds steviger de
politieke taak, die haar in Helmond
1967 werd gegeven, uit te oefenen.
Omdat D 1 66 Hoofdbesturen tot nu toe
zich, geheel in de traditie van de hele
partij die helaas vaak de neiging heeft
zich meer om strukturen dan om politiek inhoudelijke zaken druk te maken,
vooral met organisatorische zaken
bezighielden, zal het werk van dit HB
ook in een controversitilere positie
geplaatst worden; het HB meent echter
deze lijn te moeten vasthouden om,
vooral in de politiek spannende tijd
van dit moment, de partij niet ten
prooi te laten vallen aan chaos en verwarring.
namens het HB
Hans Moerkerlt

46 Afdelingen zeiden Ja, we gaan
ermee akkoord. In deze groep werd
wel vele malen de wens uitgesproken
ook andere thema 1 s op de voorgrond
te stellen; o. a. Een duidelijke Soc.
Economische Paragraaf (veel gehoorde wens), het Sociaal Cultureel
Welzijnsbeleid, de Duidelijkheid en
de Doorbreking van het Partijsysteem, de Bevolkingspolitiek, de
Ombudsman, de Woningnood, het
Onderwijs.
Leiden zei NEEN op deze vraag, de
Westelijke Mijnstreek vond alles te

vaag, Leek, Amersfoort, Zeist,
Waddin.xveen en Den Bosch wensten
niet te antwoorden en Haarlem volgt
alles met "gepaste belangstelling"
(deze Afdeling vermeld ik verder
niet meer omdat hun bijdrage zich
beperkte tot deze mededeling).
- Vraag 3 ging over de wenselijkheid
van een gerichte, centrale presentatie.
Bij 50 afdelingen volgde een min of
minder enthousiast JA.
Voorschoten gaf geen antwoord,
evenals Leek en Zeist.
- Vraag 4 luidde: Hoe denkt U over de
verschillende mogelijkheden van
samenwerking met 'anderen en hoe
had U de opstelling en strategie
t. a. v. andere partijen gedacht? De
mogelijkheden staan op pg. 10/11.
17 Afdelingen noemden onomwonden
het KVP /PvdA initiatief als het
meest verkieslijke; allen meenden
echter dat de mogelijkheid ad. 2.
(WE BIEDEN ANDERE POL.
PARTIJEN ONS REG. PROGRAM
AAN EN DE MENSEN DIE DAARVOOR BESCillKBAAR ZIJN EN
VRAGEN DE PARTIJEN OF EEN
DERGELIJK PROGRAM, VOOR HUN
AANLEIDING IS HET ALS UITGANGSPUNT TE LA TEN DIENEN
VOOR ONDERHANDELINGEN
OVER EEN KOMENDE REGERING),
in het verlengde lag van het KVP/
PvdA plan. Met deze 17 Afdelingen
mee, spraken 43 Afdelingen zich
voor zich voot deze strategie uit, 2
meenden meer in een Progr. Combinatie te zien en de rest gaf geen
antwoord.

54 Afdelingen hebben gereageerd op
het 29 augustus stuk. Typerend is
dat de grote afdelingen Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag niet hebben
gereageerd; Amsterdam heeft het
zelfs helemaal niet ter sprake gebracht in haar ledenvergadering.
Aldus een zeer verkort overzicht
van weken lees en streepwerk om
uiteindelijk uit het schrijfwerk van
deze 54 afdelingen te komen.
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Dit alternatief geeft een groter
gewicht aan de resultaten van de
voorverkiezingen.
Dit alternatief is onverenigbaar
met alternatief A2.
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KAN Dl D\AATSTE LLI'N G
2e KAMER
Inleiding
Hiernavolgend treft u aan een volledige
ontwerp-reglement voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer.
Het ontwerp is gebaseerd op uitspraken van ALV's, o. a. die in Arnhem
(dec. 1968), en op uitspraken van de
vergadering gehouden in Haarlem
(mei 1970) naar aanleiding van de toegelichte vraagpunten van de reglementencommissie (zie Democraat
febr. 1970, biz. 3-5).
Het ontwerp bevat enkele alternatieven
op punten waarvoor in Haarlem twee
oplossingen naar voren kwamen zonder dat een daarvan een duidelijke
meerderheid verkreeg, en bovendien
op enkele punten die voor Haarlem nog
niet aan de orde waren gesteld.
De kandidaatstellingsprocedure is opgebouwd uit drie fasen:

1. regionale voorverkiezingen die resulteren in een voorlopige landelijke ranglijst van kandidaten (zie
de art. 2-8);
2. landelijke verkiezingen die resulteren in een definitieve landelijke
ranglijst van kandidaten (zie de
art. 9-19);
3. samenstelling van de door D'66 in
te dienen kandidatenlijsten (zie art.
20).
Alternatieven
'Binnen deze drie fasen treft u de volgende alternatieven aan:

aanvoerder d. m. v. een landelijke
schriftelijke stemming onder aile
leden en aanhangers.
D 1: Vaststelling definitieve landelijke
- - ranglijst van kandidaten door de
ALV.
D 2: Vaststelling definitieve landelijke
- - ranglijst van kandidaten door een
serie steekproefvergaderingen.
Hiervoor is een (eenvoudige) statutenwijziging nodig.
E 1: Meerdere stemadviezen van
diverse organen en individuele
I eden.
~:

Stemadvies van een stemadviescommissie.

Beide alternatieven zijn niet (zo best)
verenigbaar met alternatief ~.
F 1: Oeen speciale positie op de definitieve landelijke ranglijst voor de
kandidaten die bij de voorverkiezingen een eerste plaats behaalden.
F 2: De kandidaten die bij _de voorverkiezingen in een kieskringgroep
de eerste plaats behaalden worden onmiddellijk na de lijstaanvoerder op de definitieve landelijke ranglijst geplaatst.
Dit alternatief geeft een groter
gewicht aan de resultaten van de
voorverkiezingen.
Dit alternatief is onverenigbaar
met alternatief A2 en niet van belang bij keuze voor alternatief
03.

Fase 1

Fase 3

A 1: Voorverkiezingen per kieskringgroep.
J)e 18 kamerkieskringen zijn tot
5 kieskringen gecombineerd van
"gelijk gewicht" met de resultaten
van de Provinciale Statenverkiezingen 1970 als uitgangspunt.

0 1: Bij meer dan 30 te stellen kandidaten de eerste 30 in dezelfde
volgorde op 17 of 16 lijsten; de
rest van de kandidaten op de
"staart(en)" van de resterende
1 of 2 lijsten.

A 2: Voorverkiezingen per regio.
- - Bv. de 1! provincies.
B 1: Aile leden en aanhangers on beperkt stemgerechtigd.
Aile stemgerechtigden ontvangen
een stembiljet.
B 2: Ter vergadering stemmen.
- - De stembiljetten worden aileen
uitgereikt en weer ingeleverd op
de presentatievergaderingen.
Fase 2
C 1: Verkiezing van de landelijke lijstaanvoerder door de ALV.
~:

Verkiezing van de landelijke lijst-

Dit alternatief geeft enige kans
om kandidaten via voorkeurstemmen in de Kamer te krijgen.
0 2: Bij meer dan 30 te stellen kandidaten het grootste deel van aile
lijsten aan elkaar gelijk, met
verschillende staarten_per kieskri.D.ggroep en kamerkieskring.
0 3: Bij meer dan 30 te stellen kandidaten komt de kandidaat die bij de
voorverkiezingen per kieskringgroep de eerste plaats behaalde
onmiddelli]k na de lijstaanvoerder
op de lijsten van de overeenkomstige kieskringgroep ... tekst
verder als bij alternatief 02.

H 1: Kandidatenlijsten met verschillen·
- - de "staarten" per kieskringgroep.
H· 2: Kandidatenlijsten met verschillen·
- - de "staarten" per kamerkieskring.
Deze alternatieven vormen een nadere
uitwerking van de alternatieven 02 en
03.
Hoofdstuk IX: Kandidaatstelling voor
vertegenwoordigende lichamen.
A. Tweede Kamer der Staten-'Oeneraal
1. 1. Het hoofdbestuur benoemt tijdig
een landelijke verkiezingscommissie, die tot taak heeft op onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure volgens de bepalingen
van dit reglement te bewerkstelligen en zorg te dragen voor de
indiening van de overeenkomstig
de bepalingen van dit hoofdstuk
samengestelde kandidatenlijsten,
op de wijze als door de kieswet
voorgeschreveri.
2. De leden van deze commissie
mogen geen kandidaat zijn bij de
Tweede Kamer verkiezingen.
(2.Alternatief A 1:
Door combinatie van kamerkieskringen worden vijf kieskringgroepen gevormd, te weten:
I. Noord-Oost, omvattende de
provincie Friesland, Oroningen, Drente, Overijssel en
Oelderland;
II. Zuid, omvattende de provincies
Limburg, Brabant en Zeeland;
III. Holland-Zuid, omvattende de
provincie Zuid-Holland, met
uitzondering van de kamerkieskring Leiden;
IV. Holland-Noord, omvattende de
provincie Noord-Holland, met
uitzondering van de kamerkies•
kring Haarlem;
V. Midden, omvattende de provincie Utrecht en de kamerkieskringen Leiden en Haarlem).
3. Er worden per (A 1: kieskringgroep)
(A2: regio) voorverkiezingen gehouden onder verantwoordelijkheid
van (A 1: groepsverkiezingscommissies) (A2: regioverkiezingscommissies).
4. De landelijke verkiezingscommissie benoemt in overleg met de betrokken regiobesturen voor iedere
(A 1: kieskringgroep een groepsverkiezingscommissie) (A2: regip
een regioverkiezingscommissie)
die met betrekking tot de voorverkiezingen een overeenkomstige taak
en positie heeft als de landelijke
verkiezingscommissie.
5. 1. Ieder lid van D'66 kan zich bij
het landelijk sekretariaat voor
ten hoogste (A 1: twee kieskringgroepen) (A2: drie regio's) als

november 1970

kandidaat aanmelden of doen
aanmelden, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de kandidaat dient gedurende
tenminste 6 maanden voorafgaande aan de aanmelding lid
van D'66 te zijn geweest, behoudens dispensatie door het
hoofdbestuur, dat gehouden
is aan het verlenen van dispensatie ruime bekendheid te
geven;
b. de wettelijke vereisten voor
verkiesbaarheid;
c. ondertekening door de kandidaat van de vragenlijst conform art. 19 van de Statuten;
d. bereidverklaring een eventueel
kamerlidmaatschap als een
volledige dagtaak te beschouwen en bij verkiezing afstand
te zullen doen van alle openbare ambten en alle partijfunkties;
e. verstrekking van persoonlijke
gegevens overeenkomstig het
in art. 27.1 bepaalde;
f. vermelding van de (A 1: kieskringgroepen) (A2: regio's)
waarin de kandidaat aan de
voorverkiezingen wenst deel
te nemen;
g. bereidverklaring bij direkte
verkiezing ingevolge de kieswet, dan wel binnen een half
jaar bij opvolging van een
direkt gekozene het kamerlidmaatschap te zullen aanvaarden.
2. De termijn van aanmelding vangt

aan een jaar voor de dag der kamerverkiezingen en sluit een
half jaar voor de dag van indiening van de kandidatenlijsten
volgens de kieswet.
'1. Binnen twee weken na sluiting
van de aanmeldingstermijn overkomstig art. 5. 2.zenden de (A 1:
groepsverkiezingscommissies)
(A2: regioverkiezingscommissies) aan alle in het gebied van
hun (A 1: kieskringgroep) (A2:
regio) woonachtige leden en aanhangers (B1: een stembiljet en)
een opgave in alfabetische volgorde, beginnend met een door
loting verkregen letter, van alle
kandidaten voor de betreffende
(A 1: groep) (A2: regio). Met betrekking tot de kandidaten worden de gegevens overeenkomstig
de punten a t/m g art. 5. 1 in die
opgave opgenomen, alsmede, indien de kandidaat zulks wenst,
een persoonlijke verklaring van
ten hoogste 300 ~oorden.
1'(2. Alternatief B1:
Degenen die zich als lid of aanhanger aanmelden na de sluiting
van de aanmeldingstermijn overeenkomstig art. 5. 2 kunnen niet
aan de voorverkiezingen deelnemen).
3. Door de (A 1: groepsverkiezings-

commissies) (A2: regioverkiezingscommissies) fi,rden zoveel
mogelijk in over~g m.et de kandidaten tot uiterlijft dtie maan-
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den voor de datum van indiening
van de kandidatenlijsten ingevolge de kieswet enkele kandidatenpresentatievergaderingen
gehouden bij voorkeur een per
afdeling. De in de betrokken (A
1: groep) (A2: regio) woonachtige leden en aanhangers worden
schriftelijk van plaatsen en data
van alle in die (A 1: groep) (A2:
regia) belegde presentatievergaderingen op de hoogte gesteld.
(B2: Uitsluitend ter vergadering
wordt aan iedere aanwezige
stemgerechtigde aan wie op een
eerdere presentatievergadering
nog niet eerder een stembiljet
was uitgereikt een stembiljet
verstrekt). Op het stembiljet
kunnen ten hoogste 20 kandidaten
in volgorde van voorkeur worden
geplaatst. (B2: De ingevulde
stembiljetten dienen voor het
einde van de vergadering te
worden ingeleverd).
(4. Alternatief B !:
Bij het bepalen van de uitslag
van de voorverkiezingen worden
slechts die stembiljetten in aanmerking genomen die op een
door het hoofdbestuur te bepalen
tijdstip, kort na het verstrijken
van de onder 3. genoemde termijn voor het presenteren van
de kandidaten, bij de (A 1:
groepsverkiezingscommissie)
(A2: regioverkiezingscommissies) zijn ontvangen. Dit tijdstip wordt duidelijk op de stembiljetten vermeld).
5. Regio-, afdelingsbesturen en
individuele leden van D'66 hebben het recht tijdens een presentatievergadering mondetlinge
stemadviezen te geven. Pervergadering wordt hiervoor ten
hoogste een half uur uitgetrokken, na de presentatiefase.
Wie een stemadvies wil uitbrengen dient zich voor de aanvang
van de vergadering bij de voorzitter van de vergadering aan te
melden. De voorzitter distribueert de spreektijd. Zijn er meer
dan 10 gegadigden, dan beperkt
de voorzitter het aantal sprekers als volgt tot 10. Hij geeft
voorrang aan een lid van ieder
betrokken regio- en afdelingsbestuur; overige sprekers worden
door loting aangewezen.
6. Het staat een ieder vrij op eigen
kosten schriftelijke verklaringen
inzake zijn voorkeur voor bepaalde kandidaten onder de leden
en aanhangers te verspreiden.
De afdelingsbesturen zullen voor
dit doel aan wie dit wenst het
benodigde adressenmateriaal ter
beschikking stellen.
7. Op basis van de tijdig ontvangen
stembiljetten wordt per (A 1:
kieskringgroep) (A2: regio) een
ranglijst van kandidaten opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijlage A of C van
dit reglement.
8, De overeenkomstig art. 7 ver-
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kregen ranglijsten worden gecombineerd tot een voorlopig
landelijke ranglijst, aldus:
a. aan de kandidaten met rangnummer 1 van elk der ranglijsten ex art. 7 wordt de
rangwaarde 1 toegekend; aan
de kandidaten met rangnummer 2 de rangwaarde 1/2;
aan de kandidaten met rangnummer 3 de rangwaarde 1/3,
enz.;
b. de door elke kandidaat behaalde rangwaarden worden bijeengeteld, waarna de kandidaten worden geplaatst in de
volgorde van hun aldus verkregen rangwaardensom. Bij
gelijke rangwaardensom
wordt voor de volgorde geloot;
c. de aldus verkregen ranglijst
van kandidaten is de voorlopige landelijke ranglijst.
9. 1. Zo spoedig mogelijk na hetvaststellen van de voorlopige landelijke ranglijst delen de eerste
30 geplaatsten v66r een door de
landelijke verkiezingscommissie
vastgesteld tijdstip aan deze
commissie mee of zij kandidaat
willen staan voor de verkiezing
van de lijsttrekker.
(2. Alternatief C1:
Tenminste twee weken voor de
dag van indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de kieswet wordt een verkiezings-ALV
gehouden. Deze kiest de lijstaanvoerder uit de kandidaten behorende tot de eerste 30 van de
voorlopige landelijke ranglijst
die zich als kandidaat daarvoor
hebben aangemeld. Deze verkiezing geschiedt d. m. v. de
votometer op een wijze welke
overeenkomt met de methode
volgens bijlage A van dit reglement, aldus: na ijking op 100
wordt achtereenvolgens voor aile kandidaten, in alfabetische
volgorde beginnend met een door
loting verkregen letter, gevraagd
de knop in te drukken indien men
deze tot lijstaanvoerder gekozen
wenst. Behaalt een kandidaat de
absolute meerderheid, dan is
deze gekozen. Zo niet dan valt
de helft - zo nodig naar beneden
afgerond- van de kandidaten af,
waarna opnieuw wordt gestemd;
enz. ).
(3 •.Alternatief C2:
Er wordt onder verantwoordelijkheid van de landelijke verkiezingscommissie een landelijke schriftelijke verkiezingvan
de lijstaanvoerder gehouden, uit
die kandidaten behorende tot de
eerste 30 van de voorlopige landelijke ranglijst die zich als
kandidaat daarvoor hebben aangemeld. De volgens bijlage A
van dit reglement vastgestelde
uitslag wordt bekend gemaakt
v66r de vaststelling van de definitieve landelijke ranglijst).
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Vervolgens worden twee alternatieven
aan u voorgelegd voor de "tweede
fase" van de kandidaatstellingsprocedure, te weten, vaststelling van de
definitieve landelijke ranglijst van
kandidaten door:
Alternatief D1: de ALV
Alternatief D2: een serie steekproefvergaderingen.
Om de behandeling te vergemakkelijken worden de artikelen doorgenummerd; aanpassing zal later plaatsvinden.
Alternatief D1:
10.1. Tenminste twee weken voor de
dag van indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de kies'wet wordt een verkiezings-ALV
gehouden.
2. De lijst met namen van de eerste 30 kandidaten van de voorlopige landelijke ranglijst wordt
zo spoedig mogelijk doch tenminste een maand voor deze
ALV aan aile leden en aanhangers toegezonden, onder vermelding van alle gegevens overeenkomstig de punten_ a t/m g
van art. 5.1, van het bij de
voorverkiezingen behaalde resultaat (C1: en van de eventuele
bereidheid het lijstaanvoederschap te aanvaarden), alsmede
de persoonlijke verklaring genoemd in art. 6.1.
3. De verkiezings-ALV stelt de uiteindelijke rangorde vast van de
kandidaten 2-30 van de voorlopige landelijke ranglijst d. m. v.
een verkiezing overeenkomstig
het bepaalde in bijlage A van dit
reglement, art. 3, leden c t(m

e.
4. Voorafgaande aan de stemming
krijgen de betrokken kandidaten
de gelegenheid zich op de door
ieder gewenste wijze aan de ALV
te presenteren gedurende een
voor ieder gelijke tijd.
De congresleiding stelt uitsluitend voor dit doel tenminste drie
uur beschikbaar. Voorts stelt
zij tenminste twee uur beschikbaar voor een plenair debat,
eveneens voorafgaande aan de
stemming.
(5. Alternatief E1:
Het hoofdbestuur, de Tweede
Kamerfraktie, de landelijke
werkgroepen en individuele le-:
den van D'66 hebben het recht
tijdens het plenaire debat mondelinge stemadviezen te geven.
Wie een stemadvies wil uitbrengen dient zich voor de aanvang
van het plenaire debat bij de
congresleiding aan te melden.
Zijn er meer dan 15 gegadigden,
dan beperkt de voorzitter het
aantal sprekers tot 15. Hij geeft
daarbij voorrang aan een lid van
het hoofdb(lstuur, een lid van de
Tweede Kamerfraktie, en een
lid van elke landelijke werkgroep, in deze volgorde. De
overige sprekers worden door
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loting aangewezen).
6. Het staat een ieder vrij op eigen
kosten schriftelijke verklaringen
inzake voorkeur voor bepaalde
kandidaten onder de !eden en
aanhangers te verspreiden. Het
landelijke sekretariaat zal voor
dit doel aan wie dit wenst het
benodigde adressenmateriaal
ter beschikking stellen, resp.
tegen kostprijs voor geadresseerde enveloppen, omslagen
enz. zorgdragen.
7. Er wordt een definitieve landelijke ranglijst opgemaakt door
aan de bij de verkiezing volgens
art. 10.3 verkregen lijst de
overige kandidaten van de voorlopige landelijke ranglijst onder
handhaving van hun onderlinge
volgorde toe te voegen~- (F2: in
afwijking van het in de vorige
zin bepaalde worden de kandidaten, die bij de voorverkiezingen in een kieskringgroep de
eerste plaats behaaldEm of de
tweede plaats na de later als zodanig gekozen landelijke lijstaanvoerder, onmiddellijk na de
lijstaanvoerder geplaatst in de
volgorde verkregen bij de verkiezing overeenkomstig art.
10. 3. Zou eenzelfde kandidaat
aldus tweemaal gekozen zijn,
dan wordt door loting bepaald
voor welke der beide betrokken kieskringgroepen hij is
verkozen; in de andere kieskringgroep treedt de op de
kieskringranglijst naast - lager
geplaatste kandidaat in· zijn
rechten).
(11. Alternatief E2:
1. Op een ALV voorafgaande aan
de verkiezings-ALV wordt
een landelijke stemadviescommissie samengesteld bestaande uit 10 leden, waarvan ten hoogste twee leden
door de Tweede Kamerfraktie
en ten hoogste twee !eden
door het hoofdbestuur worden
aangewezen. De overige !eden worden door de ALV gekozen uit die leden die zich
hiervoor hebben aangemeld,
met dien verstande dat zij
geen lid mogen zijn van het
hoofdbestuur of de Tweede
Kamerfraktie. Uit deze !eden
kiest de commissie een voorzitter.
2. Van deze commissie kunnen
uitsluitend leden deel uitmaken die zich niet als kandidaat voor de verkiezingen
hebben aangemeld.
3. De commissie heeft tot taak
een voordracht voor de eerste
30 plaatsen op de definitieve
landelijke ranglijst te doen.
De voordracht dient ten overstaan van de verkiezingsAL V behoorlijk te worden gemotiveerd).
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Alternatief D2:
12.

De definitieve landelijke ranglijst wordt vastgesteld door een
serie swekproefvergaderingen
krachtens art. 10.2 sub f van de
Statuten. De bepalingen van
Hoofdstuk VI van dit reglement
zijn niet van toepassing met ult·
zondering van art. 78.1, eerste
zin en art. 83.

13.1. Tenminste 8 weken voor de dag
van indiening van de kandidaten,,
lijsten volgens de kieswet wor- i
den door de steekproefcommis- '
sie 200 namen willekeurig ge_:
trokken uit de lijst van !eden en
aanhangers. Tevens worden 200
reservenamen getrokken uit indien die beschikbaar is - een
lijst van !eden en aanhangers
die zich tevoren bereid hebben
verklaard aan de steekproefver·
gaderingen te zullen medewerken door te verschijnen; danwel
- indien een dergelijke lijst niet
beschikbaar is - uit de lijst van
leden en aanhangers. Beide
lijsten worden onderverdeeld in
4 groepen van 50, uitsluitendop
basis van geografische faktoren.
2. De betrokkenen wordt medegedeeld dat ze uitgeloot zijn voor
medebeslissen over de selectie
van kamerkandidaten via eEm
steekproefvergadering, dan wel
tot de reserve behoren. Indien
niet uiterlijk twee weken voor
de steekproefvergaderingen op
het landelijk secretariaat bericht is ontvangen dat de betrokkene zal verschijnen, danwei een door hem aangewezen
ander in zijn plaats zal ver·schijnen, wordt zijn naam geschrapt. Middels de reservelijst voor hetzelfde gebied zorgt
de steekproefcommissie ervoor
dat redelijkerwijs verwacht mag
worden, dat ongeveer 50 steekproefleden aanwezig zullen zijn.
3. Het secretariaatspersoneel en
de steekproefcommissie is geheimhouding verschuldigd over
de namen der steekproefleden
tegenover een ieder.
14.1. Uiterlijk op de vierde zaterdag
voor de dag van indiening van de
kandidatenlijsten vinden, gespreid over het land gelijktijdig
4 steekproefvergaderingen
plaats. De nrs. 1, 5, 9,13 enz.
van de eerste 60 kandidaten van
de voorlopige landelijke ranglijst worden door een steekproefvergadering beoordeeld; de
nrs. 2, 6,10,14 enz. door een
andere; enz.
2. Van elke kandidaat wordt verwacht dat hij ertoe bijdraagt een
op feitelijke informatie gebaseerde keuze der steekproefleden mogelijk te maken, geba~
seerd op de verschillen in politieke opvattingen en mentaliteit
tussen de kandidaten. Daartoe
kan o. a. dienen:
a. het vermelden van punten
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waar de kandidaat het niet
(helemaal) eens is met het
D'66 program, de kamerfracties of het hoofdbestuur;
b. voor (ex) leden van fracties,
hoofdbestuur, werkgroepen
enz.; punten waarop de kandidaat een afwijkend standpunt innam.
3. De landelijke verkiezingscommissie stuurt in de week voorafgaand aan de vergaderingen aan
de steekproefleden alle gegevens
van de betrokken kandidaten
overeenkomstig de punten a t/m
g van art. 5. 1, alsmede een
persoonlijke verklaring van
iedere kandidaat van maximaal
500 woorden.

stemtotalen. Bij gelijke stemtotalen beslist het lot over de
volgorde.
17. 1. Uiterlijk op de derde zaterdag
voor de dag van indiening van de
kandidatenlijsten wordt de definitieve volgorde vastgesteld van
de kandidaten die toegelaten zijn
tot de tweede ronde. Dit geschiedt door twee na elkaar te
houden steekproefvergaderingen
van ongeveer 50 personen. De
steekproefcommissie, het
hoofdbestuur en de landelijke
verkiezingscommissie nemen
daartoe de nodige maatregelen
analoog aan het bepaalde in art.
12 t/m 16.
2. Elk der beide steekproefvergaderingen plaatst ongeveer 15
kandidaten in een definitievP- volgorde, waarbij de ene steekproetvergadering de kandidaten te
beoordelen krijgt die een oneven nummer hebben· op de verzamellijst en de andere steekproefvergadering de overige
kandidaten. De eerste steekproefvergadering beslist over de
bezetting van de oneven plaatsen
op de definitieve landelijkeranglijst, de tweede over de even
plaatsen,

15.1. De steekproefvergaderingen vinden plaats onder leiding van door
het hoofdbestuur aangewezen onpartijdige discussieleiders en
1 zijn voor pers en publiek toe.• gankelijk zover de ruimte toe; laat. Alleen de discussieleiders,
de kandidaten, de leden van de
steekproefvergaderingen en van
de rapportagecommissie zijn bevoegd het woord te voeren.
2. Iedere kandidaat krijgt geduren-

de 15 minuten de gelegenheidom
uiteen te zetten waarom hij
meent in aanmerking te komen
voor het kamerlidmaatschap en
om vragen van steekproefleden
te beantwoorden.

3. De art. 15 en 16.1 zijn van
overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat bij gelijke stemtotalen herstemming
plaats vindt over de betrokken
kandidaten.

3. De rapportagecommissie is bevoegd aanvullende informatie
over een kandidaat te verschaffen en eventuele, door haar onderzochte, onjuistheden in de informatie te corrigeren.
4. De steekproefvergadering beslist in een geheime schriftelijke stemming waarbij ieder
steekproeflid de namen der kandidaten vermeldt in de door hem
gewenste volgorde.

16.1. Voor ieder stembiljet waarop
een kandidaat als eerste staat
vermeld ontvangt deze een
stempunt, voor een tweede
plaats een half punt, voer een .
derde plaats eenderde punt, enz.
De verkregen stempunten worden opgeteld, waarbij de som
van gelijke breukwaarden wordt
afgerond op drie decimalen; de
totalen per kandidaat zijn beslissend voor de volgorde.

2. De zeven hoogst geplaatste kandidaten komen in aanmerking
voor de tweede ronde, met dien
verstande dat in geval van gelijke stemtotalen het lot beslist,
doch dat bij gelijke stemtotalen
voor de zevende plaats de hierbij betrokken kandidaten allen
in aanmerking komen voor de
tweede ronde.
3. De tot de tweede ronde toegelaten kandidaten worden op een
verzamellijst geplaatst op basis
van de ·door ieder verkregen

4. De tweede steekproefvergadering vangt aan na de bekendmaking der uitslag van de eerste.
De leden van de tweede steekproefvergadering ontvangen tevoren ook de schriftelijke informatie over en van de kandidaten
die door de eerste worden beoordeeld.
18.

Voor de bezetting van de overige
plaatsen van de definitieve landelijke ranglijst is het aantal
verkregen stempunten in de
eerste steekproefronde beslissend. Bij gelijk aantal beslist
het lot.

19.

De landelijke verkiezingscommissie draagt er zorg voor, dat
op elke steekproefvergadering
als hierboven bedoeld minstens
een lid der commissie aanwezig
is.

20.1. De verkiezings-ALV bepaalt het
totale aantal door D'66 te stellen kandidaten.
2. De landelijke verkiezingscommissie plaatst de lijstaanvoerder
als eerste op alle ingevolge de
kieswet per kamerkieskring in
te dienen kandidatenlijsten en
doet, uitgaande van de definitieve landelijke ranglijst, de
overige plaatsen als volgt vervullen:
a. Indien het totale aantal te
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stellen kandidaten 30 ot minder bedraagt komen op alle
lijsten de nummers 2 t/m 30
van de definitieve landelijke
ranglijst op overeenkomstig
genummerde plaatsen.
(b. Alternatief G1:
Indien het totale aantal te
stellen kandidaten meer dan
30, doch niet meer dan 45
bedraagt komen op 17 van de
18 lijsten de nummers 2 t/m
30 van de definitieve landelijke ranglijst op overeenkomstig genummerde plaatsen. De overige kandidaten
komen op een door het hoofdbestuur aan te wijzen lijst in
een kieskring met een betrekkelijk gering aantal kiesgerechtigden. De kandidaten
met de rangnummers 2, 3, 4
enz. van de definitieve landelijke ranglijst worden op
overeenkomstig genummerde
plaatsen op deze lijst geplaatst. Ald~s wordt voortgegaan totdat het aantal nog
niet geplaatste kandidaten gelijk is aan het aantal nog te
vervullen plaatsen op deze
lijst. Deze kandidaten worden
onder handhaving van hun onderlinge volgorde onder op
deze lijst geplaatst.
Indien het totale aantal te
stellen kandidaten meer dan
45, docP, niet meer dan 60 bedraagt komen op 16 van de 18
lijsten de nummers 2 t/m 30
van de definitieve landelijke
ranglijst op overeenkomstig
genummerde plaatsen. De
-overige kandidaten komen op
twee door het hoofdbestuur
aan te wijzen lijsten in kieskringen met een betrekkelijk
gering aantal kiesgerechtigden. De kandidaten met de
rangnummers 2, 3, 4 enz. van
de definitieve landelijke ranglijst worden op overeenkomstig genummerde plaatsen op
deze lijsten geplaatst. Aldus
wordt voortgegaan totdat het
aantal nog niet geplaatste
kandidaten gelijk is aan het
totaal aantal nog te vervullen
plaatsen op deze lijsten. Deze kandidaten worden onder
handhaving van hun onderlinge volgorde onder op deze
lijsten geplaatst, met dien
verstande dat de kandidaten
met de even rangnummers op
de ene lijst en de kandidaten
met de oneven rangnummers
op de andere lijst worden geplaatst).
(b. Alternatief G2:
Indien het totale aantal te
stellen kandidaten meer dan
30 bedraagt worden de kandidaten met de rangnummers
2 3, 4 enz. van de definitieve
l~ndelijke ranglljst op overeenkomstig genummerde
plaatsen op alle lijsten geplaatst. Aldus wordt voortge-
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gaan totdat het aantal nog niet
geplaatste kandidaten gelijk
is aan het (In: 5-voud) (H2:
18-voud) van het aantal nog
niet vervulde lijstrangnummers; zonodig vindt afronding
naar hoven plaats. Deze kandidaten worden onder hand:having van hun onderlinge
volgorde geplaatst op de lijsten voor de (Hl ~- kieskringgroepen I t/m V) (H2: kamerkieskringen I t/m XVIII) met
dien verstande dat de eerste
voor plaatsing in aanmerking
ko:mende kandidaat wordt geplaatst op de hoogste nog niet
vervulde plaats van de lijst
van (H1: kieskringgroep I)
(H2: kamerkieskring I). De
tweede in aanmerking komende kandidaat op de hoogste
nog niet vervulde plaats van
de lijst van (H1: kieskringgroep 11) (H2: kamerkieskring
II), enz. De landelijke verkiezingscommissie plaatst
zonodig de eerste voor plaatsing in aanmerking komende
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de overige kandidaten van de
definitieve landelijke ranglijst onder handhaving vanhUI
onderlinge vQlgorde.
Aldus wordt voortgegaan totdat ••••••.•••• enz.)
Rest van de tekst gelijk
aan de tekst van alternatief
G2, vanaf de tweede volzin.

kandidaat op de hoogste nog
niet vervulde plaats van meer
dan een lijst).
(b. Alternatief G3:
Indien het totale aantai te
stellen kandidaten meer dan
30 bedraagt worden de kandidaten die bij de voorverkiezingen in een kieskringgroep
op eerste plaats behaalden of
de tweede plaats na' de later
ais zodanig gekozen landelijke
lijstaanvoerder, op aile in die
kieskringgroep in te dienen
lijsten ais tweede geplaatst.
Zou eenzelfde kandidaat aidus
tweemaai gekozen zijn, dan
wordt door loting bepaaid
voor welke der betrokken
kieskringgroepen hij wordt
verkozen geacht; in de andere
kieskringgroepen treedt de op
kieskringranglijst naast-lager
geplaatste kandidaat, ongelijk
aan de later gekozen lijstaanvoerder, in zijn rechten.
De volgende plaatsen op aile
lijsten worden vervult door

1970

21.

Ingevai van tussentijdse verkiezingen kan van de in dit
hoofdstuk gestelde termijnen
worden afgeweken. Aile betrokken organen zijn echter gehouden daaraan ook dan zoveel mogelijk de hand te houden.
Voorstel tot wijziging van de
Statuten
Artikel 10, lid 2 ais volgt aanvullen:
f. steekproefvergaderingen ter
vaststelling van definitieve
ranglijsten van kandidaten
voor verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen.

·~v

,1-l\,

• ...

Hieronder treft u het reglement aan
volgens welke regionale voorverkiezingen voor de Tweede Kamerkandidaten van D'66 worden gehouden.
Tot nu toe is er in het huishoudelijk
reglement van D'66 niets geregeld betreffende de kandidaatstelling voor en
de verkie·zing van kandidaten voor de
Tweede Kamer. Dit gedeelte van het
huishoudelijk reglement zai op het
december congres worden vastgesteld.
Op het congres te Haarlem, gehouden
'Op 9 mei 1970, sprak een groot deel
van de aanwezigen zich in een opiniepeiling uit voor het houden van regionaie voorverkiezingen en het daarna
definitief vaststellen van de lijstvolgorde door een Algemene Leden Vergadering of een steekproef vergadering.

Alhoewel het nog niet in het huishoudelijk reglement is geregeld heeft het
hoofdbestuur gemeend aan deze wens
tegemoet te moeten komen en zai zif
regionaie voorverkiezingen organiseren, vooruitlopend op de regeling in
het huishoudelijk reglement.
Daartoe is een eenmalig reglement
ontworpen. Dit reglement wordt op 19
en 20 december 1970 ter goedkeuring
voorgelegd, zij het dan dat dit achteraf zai geschieden.
Dit reglement regelt aileen de vorming
van de groep van kandidaten, waaruit
op de door het congres vooraf goed te
keuren wijze, de lijstvolgorde zai
worden bepaald. Het reglement daar'voor vindt u ook bij de congresstukken.

De uitslag van de voorverkiezingen zai
door de verkiezingscommissie geheim
gehouden worden totdat het definitieve
reglement is goedgekeurd, teneinde te
voorkomen dat het resultaat van de
voorverkiezingen van invloed is op de
keuze van de procedure.
Als het congres het eenmaiig reglement goedkeurt, dan heeft men reeds
de groep van kandidaten waaruit de
lijstvolgorde wordt vastgesteld.
Indien het kongres de gevolgde procedure en het reglement verwerpt, zal
het kongres een aiternatieve procedure,
die eveneens in de Democraat wordt
gepubliceerd, ai of niet kunnen goedkeuren.
Indien zij deze goedkeurt zullen de
voorverkiezingen als niet gehouden
worden beschouwd en de uitslagen
worden vernietigd, waarna volgens de
alsdan goedgekeurde procedure een
"groep" van kandidaten zal worden gevormd.
Indien ook deze aiternatieve procedure
wordt verworpen, is er geen nieuw
reglement meer beschikbaar en zai de
kandidatenlijst worden vastgelegd
volgens de in 1966 te Amsterdam gevolgde methode, waardoor de resultaten van de voorverkiezingen vervailen
en vernietigd zullen worden.

Eenmalig reglement voor regionale
voorverkiezingen voor het aanwijzen
van kandidaten voor de verkiezing van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
1. Aanmelding
a~ Ieder lid van D'66 kan zich aanaanmelden of Iaten aanmelden
als kandidaat, door middel van
een aangetekend schrijven, te
richten aan:
Dr. Mr. K. L. Piccardt en Mr.
A. G. J. Piccardt
Keizersgracht 618
Amsterdam.
Afschrift van de aanmelding
moet worden gezonden aan het
landelijk sekretariaat, Keizersgracht 576, Amsterdam.
b. De aanmeldingstermijn opent op
de dag van verschijning van de
Democraat, waarin het hoofdbestuur aan aile leden mededeling
doet van de mogelijkheid tot aanmelding en sluit vrijdag 13 november 1970 (d. w. z. dat aanmeldingen vrijdag 13-11- 1 70 om
18. 00 uur door de notaris moeten zijn ontvangen).
c. De aan te melden kandidaat dient
te voldoen aan de volgende vereisten:
1. De kandidaat dient gedurende
tenminste 6 maanden voorafgaande aan de aanmelding lid
van D'66 te zijn geweest, behoudens dispensatie door het
hoofdbestuur, dat gehouden is
aan het verlenen van dispensatie ruime bekendheid te
geven;

2, De wettelijke vereisten voor

verkiesbaarheid;
3, Ondertekening door de kandidaat van de vragenlijst conform art. 19 van de statuten;
4. Bereidverklaring een eventueel kamerlidmaatschap ais
een volledige dagtaak te beschouwen en bij verkiezing afstand te doen van aile partijfunkties;
5. Verstrekking van persoonlijke
gegevens overeenkomstig het
in art. 27.1 HR bepaaide;
6. Bereidverklaring bij direkte
verkiezing ingevolge de kieswet, dan wei bij opvolging
van een direkt gekozene het
kamerlidmaatschap te zul.len
aanvaarden.
d. De geldigheid van een aanmelding wordt beoordeeld door de
verkiezingscommissie. In gevai
de aanmelding niet voldoet aan
de vereisten, zendt de verkiezingscommissie hiervan bericht
aan de betreffende kandidaat die
van deze beslissing in beroep
kan gaan bij de geschillencommissie, binnen een week na ontvangst van deze beslissing.
2. De Verkiezingscommissie

Voorafgaande aan het openen van
de aanmeldingstermijn benoemt het
hoofdbestuur een verkiezingscommissie, welke tot taak heeft:
a. Het toezien op de uitvoering van
de voorverkiezingen conform het
reglement en het co<>rdinerend
optreden t. a. v. de uitvoering
van de voorverkiezingen conform
het reglement.
b. De verkiezingscommissie bestaat uit 5 leden welke geen deel
mogen uitmaken van het hoofdbestuur en welke geen kandidaat
mogen zijn voor de Tweede Kamer der Staten-Generaai.
De verkiezingscommissie heeft het
recht zich te Iaten bijstaan door,
door haar aan te wijzen Ieden en/of
aanhangers van D'66,
3, De uitvoering

a. V66r 20 november zendt de verkiezingscommissie aan aile le•
den en aanhangers, een opgave
in aifabetische volgorde te beginnen met een door loting verkregen letter, van aile kandidaten gerangschikt naar regio
waar de kandidaat aan de voorverkiezingen wil deelnemen.
Met betrekking tot de kandidaten
worden de gegevens overeenkomstig de punten 1 t/m 6 van
art. 1c in de opgave opgenomen.
De kandidaat kan een persoonlijke verklaring bij de opgave
Iaten opnemen.
De verkiezingscommissie heeft
het recht de persoonlijke verklaring in overleg met de kandidaat in te korten.

r1

b. Kandidaten hebben het recht zich
aan te melden voor de voorver~
kiezingen in aile regio's.
1
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c. Door de verkiezingscommissie
wordt zoveel mogelijk in overleg en zoveel mogelijk met hulp
van de regiobesturen in iedere
regio minstens een kandidaten
presentatie bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten
moeten worden gehouden tussen
24 november tot 15 december.
De stemgerechtigden in de betrokken regio worden tijdig door
hun regiobestuur geihformeerd
over tijd en plaats van de presentatie bijeenkomsten. Stemgerechtigd zijn zij die een week
v66r verzending van de opgave
vermeld onder art. 3a, ais lid
of a:mhanger op het landelijk
sekretariaat zijn geregistreerd.
De verkiezingscommissie stelt
regels voor de wijze waarop de
kandidaten zich op de bijeenkomsten kunnen presenteren.
4. Uitslag van de voorverkiezingen
a. Iedere stemgerechtigde heeft het
recht in de regio waarin hij
\; woonachtig is een stem uit te
brengen. Daarloe ontvangt hij
tijdens een presentatievergadering een stembiljet zoais opgestelt door de verkiezingscommissie en waarop vermeld, voor
welke regio het stembiljet is be.J.-''~ stemd. Het stembiljet moet tijv-1.1\ · •.
dens een presentatie bijeenkomst
fh. 1,~1.-.. worden gedeponeerd in de stem/·-.\ bus, welke tevoren in het bijzijn
~ "-'---~van de notaris is vergezeld.
b. Op 16 december wordt de stembus in het bijzijn van de notaris
geopend, welke aantekening
maakt van het aantal per regio
ingeleverde stembiljetten en
aanwezig zai zijn bij de daaropvolgende uitslag bepaling en
daarover zai rapporteren.
/

i:. Aan op de stembiljetten ais
eerste voorkeur aangegeven kandidaten wordt een stemwaarde 1
toegekend; aan ais tweede voorkeur aangegeven kandidaten een
stemwaarde 1/2 aan ais derde
voorkeur aangegeven kandidaten
een stemwaarde 1/3 en zo vervolgens. Indien een kandidaat
meer dan eens op een stembiljet
voorkomt wordt slechts de hoogste voorkeur in aanmerking genomen.
De aan elke kandidaat aidus toegekende stemwaarden worden bijeengeteld, Daarbij wordt de som
van gelijke breuken afgerond op
drie decimalen. De kandidaat,
die het hoogste stemwaardentotaal verwerft, vervult de eerste
plaats op de ranglijst; de kandidaat, die het een na hoogste
stemwaardentotaal verwerft,
vervult de tweede plaats; en zo
vervolgens.
Hebben twee of meer kandidaten
hetzelfde stemwaardentotaal,
dan beslist het lot ten aanzien
van hun onderlinge volgorde op
de ranglijst.

5. De groep van kandidaten waaruit de

definitieve kandidatenlijst zal worden opgesteld.
a. De groep van kandidaten waaruit
de definitieve kandidatenlijst zal
worden opgesteld bestaat uit ten
hoogste 57 personen.
De samenstelling van deze groep
wordt niet bekend gemaakt voordat de A. L. V. van 19 en 20 december 1970, de in dit reglement neergelegde procedure en
het reglement waarin de verkiezing van de kandidaten in de
definitieve lijstvolgorde is geregeld, heeft goedgekeurd.
b. Per regio wordt een aantai kandidaten aan de groep geleverd
ais hieronder aangegeven:
Friesland 4 Utrecht
5
Groningen 4 Brabant
7
Drente
3 Gelderland
5
Limburg 4 Overijssel
5
2 Noord-Holland 8
Zeeland
Zuid-Holland 9
c. Indien een kandidaat in meerdere
regio's het recht verwerft kandidaat te staan voor het vaststellen van de definitieve kandidatenlijst wordt op de volgende wijze
bepaaid door welke regio hij geacht wordt te zijn aangewezen:
1. Een kandidaat met ongelijke
rangnummers op meerdere
regiolijsten wordt geacht te
zijn aangewezen door die regio waar hij het hoogst op de
ranglijst is geplaatst;
2. Te beginnen bij de eerste
plaats wordt een kandidaat
met een gelijk rangnummer
op meerdere regio lijsten,
waaronder de lijst van de regio waarin hij woonachtig is,
geacht te zijn aangewezen door
die regio waarin hij woonachtig is; tenzij hij op die lijst
een lagere of geen plaats bezet;
in dat gevai wordt hij geacht
te zijn aangewezen door de
betrokken regio die op dat
moment nog de meeste kandidaten mag "inbrengen" overeenkomstig het in art. 5b bepaalde,
Mogen de betrokken regio's
op dat moment nog een gelijk
aantai kandidaten inbrengen
dan wordt door loting bepaaid
door welke van de regio' s hij
is aangewezen;
3. Zijn naam wordt vervolgens
van aile andere regio lijsten
afgehaaid. Voor die regio's
waar hij een "verkiesbare"
plaats bezette wordt de hoogste nog niet aan de in art. 5a
genoemde groep van kandidaten, toegevoegde kandidaat
aisnog aan deze groep toegevoegd.

pagina 12
Alternatief eenmalig reglement voor
voorverkiezingen voor het aanwijzen
van kandidaten voor de verkiezingen
van de Tweede Kamer van 1971.
Wanneer de A. L. V. op 19-20 december 1970 mocht besluiten de door het
hoofdbestuur vastgestelde en uitgevoerde procedure achteraf niet goed
te keuren kan ter vergadering aan onderstaand alternatief uitvoering worden gegeven.
Dit alternatief is voor zover de situa:tie toelaat gebaseerd op de resultaten
van de peilingen over de te hanteren
uitgangspunten die op het congres in
mei 1970 te Haarlem gehouden zijn.
Dit alternatief beperkt de A. L. V. bovendien niet in haar vrijheid van keuze
tussen de verschillende alternatieve
voorstellen voor de tweede fase van de
interne kandidaatstelling en de samenstelling van de in te dienen kandidatenlijsten.

1. Onder verantwoordelijkheid van het
HB worden op de ALV van 19-20
december 1!:17U voorverkiezingiim
gehouden.
2. Kandidaat voor deze voorverkiezingen zijn allen die zich hebben aangemeld en zijn geaccepteerd volgens
de eerder door het hoofdbestuur in
haar eenmalig reglement voorverkiezingen gestelde regels.
3. Stemgerechtigd zijn alle op de A. L.
V. aanwezige leden en aanhangers
van D. 166.
4. 1. De voorverkiezingen vinden
plaats in vijf regionaal gevormde groepen te weten:
I. Noord-Oost. omvattende de
provincies Friesland, Groningen, Drente, Overijssel en
Gelderland;
II. Zuid, omvattende de provincies Limburg, Brabant en
Zeeland.
m. Holland-Zuid, omvattende de
provincie ZW.d-Holland met
uitzondering van de kamerkieskring Leiden,
IV. Holland-Noord, omvattende
de provincie Noord- Holland,
met uitzondering van de kamerkieskring Haarlem;
V. Midden, omvattende de provincia Utrecht en de kamerkieskringen Leiden en Haarlem.
2. De stemgerechtigden worden
over de groepen verdeeld op
basis van hun werkelijke woonplaats. Buiten Nederland woonachtige stemgerechtigden mogen
kiezen.
3. De kandidaten melden zich aan
bij bet hoofdbestuur tot een door
bet hoofdbestuur te bepalen tijdstip voor ten hoogste twee groepen, te weten de groep waaronder hun woonplaats resorteerd en
een groep naar keuze; voor buiten Nederland wonende kandidaten beide groepen naar keuze.
Voor niet aanwezige kandidaten
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wordt een groep (zo nodig beide
groepen) door loting bepaald.
5. Iedere stemgerechtigde ontvangt
een schriftelijke opgave van kan~
didaten voor "zijn" groep. Deze
opgaven staan zoveel mogelijk in
alfabetische volgorde, beginnend
met een door loting verkregen letter.
6. ledere groep krijgt voor een door
bet hoofdbestuur vast te stellen
tijdsduur vergaderruinite toegewezen voor de presentatie van en
de discussie over de kandidaten.
7. 1. ledere stemgerechtigde ontvangt
een stembiljet wa,arop bet nummer staat van de groep waartoe
hij behoort.
2. Op het stembiljet kunnen ten
hoogste 15 kandidaten aangemeld voor de overeenkomstige
groep in volgorde van voorkeur
worden geplaatst.
3. De ingevulde stembiljetten dienen
op een door bet. hoofdbestuur te
bepalen tijdstip te worden ingeleverd.
8. 1. Op basis van de ontvangen stembiljetten wordt per groep een
ranglijst van kandidaten opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijlage C van bet
huishoudelijk reglement.
2. De zo verkregen ranglijsten worden gecombineerd tot een voorlopige landelijke ranglijst aldus:
a. aan de kandidaten met rangnummer 1 van elk der ranglijsten wordt de rangwaarde 1
toegekend; aan de kandidaten
met rangnummer 2 de rangwaarde 1/2; aan de kandidaten
met rangnummer 3 de rangwaarde 1/3, enz. ;
b. de door elke kandidaat behaalde rangwaarden worden bijeengeteld, waarna de kandidaten worden geplaatst in de
volgorde van hun aldus verkregen rangwaardensom. Bij
gelijke rangwaardensom
wordt voor de volgorde geloot;
c. de aldus verkregen ranglijst
van kandidaten is de voorlopige landelijke ranglijst.
9. De voorlopige landelijke ranglijst
wordt niet bekend gemaakt voordat
de A. L. V. van 19-20 december
1970 bet volledige reglement voor
de kandidaatstellings procedure
heeft behandeld.
Den Haag
18 oktober 1970
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Oproep tot
•
vorm1ng
van ee11
sterk vernieuwd
hoofdbestuur

Hoofdbestuurslid zijn is niet altijd een
plezierig baantje. Als je eenmaal gekozen bent dan wordt er van je verwacht dat je een groot gedeelte van je
energie besteed aan organiseren,
praten, vergaderen, reizen en stukken lezen. En het kost ook wel wa:t,
want D'66 kan zijn bestuursleden niet
bet.alen. Toch zijn er ook veel positieve kanten aan. Het kan heel aantrekkelijk zijn in intensieve wisselkring met anderen te denken over de
Nederlandse politiek, om creatief
nieuwe ideeen te ontwikkelen, om te
praten gedurende lange weekends
welke weg we moeten gaan.
Door allerlei omstandigheden (verstrijken termijn, persoonlijke redenei
kamerkandidaatschap) treden er op het
volgende congres omstreeks 15 hoofdbestuursleden af. (w. o. de voorzitter)
Voor de continuiteit van bet bestuur
is dit niet best. Aan de andere kant
geeft dit ook de mogelijkheid een
sterk vernieuwd hoofdbestuur te kiezen, dat met enthousiasme aan de
verkiezingen en de periode daarna
gaat werken. Dat is een hele opgaaf
maar de moeite waard uit te voeren.
DaarQm hebben we behoefte aan mensen met organisatorische talenten,
mensen die gewend zijn leiding te
geven, die verstand hebben van public
relations en een enl4ling met een
kreatieve kronkel.
Ieder lid van D'66 kan zich voor bet
hoofdbestuur kandidaat stellen. Het
lidmaatschap van bet hoofdbestuur is
onverenigbaar met iedere pa-rtijfunktie (werkgroepenfunkties zijn geen
partijfunkties) en met bet lidmaatschap van de staten generaal, provinciale staten en gemeenteraden van
gemeenten met meer dan 100. 000 inwoners.
Kandidaten kunnen zich aanmelden
door een aangetekend schrijven te
zenden aan bet landelijk sekretariaat,
Keizersgracht 576, Amsterdam.
Graag op buitenzijde enveloppe aange·
geven: "kan. hoofdbestuur".

Daarom zullen wij graag aanmeldingen
ontvangen, waarbij wij hopelijk zullen
vernemen welke talenten en ervaring
U voor hoofdbestuur en dus voor de
partij beschikbaar stelt, danwel voor
welke funktie in dagelijks bestuur of
hoofdbestuur U opteert.

november 1970
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HOE KOMT U IN BREDA
en wat kost het ?
Heen:

Terug:

Amsterdam
Utrecht
Den Bosch
Den Bosch
Breda

vertr.
vertr.
aank.
vertr.
aank.

7.26
7.59
8.33
8.37
9.10

aank.
aank.
vertr.
aank.
vertr.

21.31
21.01
20.30
20.23
19.57

Haarlem
Den Haag
Rotterdam
Breda

vertr.
vertr.
vertr.
aank.

7.24
7.58
8.26
9.03

aank.
aank.
aank.
vertr.

21.36
21.01
20.37
19.53

Den Helder
Alkmaar
Alkmaar
Haarlem
Haarlem
Rotterdam
Rotterdam
Breda

vertr.
aank.
vertr.
aank.
vertr.
aank.
vertr.
aank.

6.34
7.10
7.15
7.55
7.57
8.55
9.03
9.41

Den Helder
Alkmaar
Alkmaar
Amsterdam
Amsterdam
Den Bosch
Den Bosch
Breda

aank.
vertr.
aank.
vertr.
aank.
vertr.
aank.
vertr.

Maastricht
Eindhoven
Eindhoven
Breda

vertr.
aank.
vertr.
aank.

7.53
9.04
9.09
9.52

aank.
vertr.
aank.
vertr.

21.59
20.58
20.53
20.03

Venlo
Breda

vertr.
aank.

8.26
9.52

aank.
vertr.

21.36
20.03

Zwolle
Deventer
Arnhem
Nijmegen
Breda

vertr.
vertr.
vertr.
vertr.
aank.

6.20
6.44
7.31
7.52
9.10

aank.
aank.
aank.
aank.
vertr.

22.40
22.15
21.26
21.09
19.49

Enschede
Utrecht
Utrecht
Den Bosch
Den Bosch
Breda

Groningen
Ass en
Zwolle
Zwolle
Amersfoort
Amersfoort
Utrecht
Utrecht
Den Bosch
Den Bosch
Breda

vertr. 6.49
aank. 8.42
vertr. 9. 03
aank. 9. 34
vertr. 9. 37
aank. 10.09

vertr.
vertr.
aank.
vertr.
aank.
vertr.
aank.
vertr.
aank.
vertr
aank.

Leeuwarden
vertr.
Amersfoort
aank.
zie verder onder Groningen

Presentatie
bijeenkomsten
Tweede
Kamer
kandidaten

I

Enschede
aank.
Amersfoort vertr.
Amersfoort aank.
Utrecht
vertr.
Utrecht
aank.
Den Bosch vertr.
Den Bosch aank.
Breda
vertr.

6.34
6,54
7.45
7.47
8.22
8.28
8.42
9.03
9.32
9.37
10.19
6.32
8.22

aank.
aank,
aank.
vertr.
aank.
vertr.
aank
vertr.

23. 06
21. 41
21. 37
21. 23
21. 01
20.30
20. 23
19.57

aank.
23.• 18
tot Zwolle vervoer
als bij Groningen

6.25
vertr.
aank.
7.42
aank.
vertr.
voor vervoer af/naar Zwolle
naar /van Breda zie Groningen.

Vlissingen
Middelburg
Breda

vertr.
vertr.
aank.

8.13
8.20
9.48

aank.
aank.
vertr.

Qp de onderstreepte stations moet worden overgestapt.

22.44
22.15
22.12
21.41
21.31
20.30
20.23
19.57

0.08
22.56

21,17
21.11
19.43

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Nrd. Holland
Z uid- Holland
Zeeland
Nrd. Brabant
Limburg

dinsdag
1 december
woensdag 2 december
zaterdag 5 december
vrijdag
4 december
donderdag 3 december
maandag
7 december
dinsdag
8 december
woensdag 9 december
zaterdag 12 december
donderdag 10 december
vrijdag
11 december

Plaats en tijd zullen U nog nader bekend gemaakt worden.
Eind november, begin december is
ook op het landelijk secretariaat te informeren waar en wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden. U gelieve te
bellen 020-23. 39. 88.
De verkiezingscommissie

Enschede aank.
Deventer vertr.
Deventer aank.
Breda
vertr.

23.15 Groningen
22. 58 Amersfoort
Amersfoort
Rotterdam
21. 37 Rotterdam
Breda
21.23
21.01
20.30
20.23
19.57

Emmen
Zwolle

In het kader van de regionale voorverkiezingen zal in iedere provincie de
presentatiebijeenkomst met de daaraan verbonden voorverkiezing plaatsvinden op de volgende data:

23. 06
22. 21
22. 15
19.49

vertr. 6.34
aank. 8.22
vertr. 8.28
aank. 9.22
vertr. 9.26
aank. 10.02

Kosten op basis
van een
weekend
retour 2e klasse
Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Ass en
Den Bosch
Deventer
·Eindhoven
Emmen
Enschede
Groningen
Den haag
Haarlem
Den Helder
Leeuwarden
Maastricht
Middelburg
Nijmegen
Rotterdam C. S.
Utrecht
Venlo
Vlissingen
Zwolle

f
f
f
f
f
f

16,80
12,20
14,-11.60
21,-5,40
f16,20
f 7,-f 21,-f 19,-f 21,-f 8,60
f 12,80
f 19,80
f 21,-f 16,80
f 10,40
f 9, 80
f 6,40
f 10,40
f 12,20
f 11,-f 18,20
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BELEIDSPLAN
Begeleidende
brief bij ontwerp
Beleidsplan
Hierbij biedt de centrale werkgroep u
het ontwerp-Beleidsplan aan dat als
uitgangspunt zal dienen voor het politiek congres van 19 en 20 december a. s.
in Breda. Aan dit ontwerp is door velen
binnen de partij meegewerkt. Met name
de werkgroepen hebben veel van het
noodzakelijk materiaal aangedragen om
tot dit ontwerp te komen. Daarnaast is
door de centrale werkgroep nog een
groot aantal D'66 !eden buiten het verband van de werkgroepen geraadpleegd.
Elders in deze Democraat zult u het
voorstel van het Hoofdbestuur aantreffen over de wijze van behandeling van
dit ontwerp- Beleidsplan op het congres.
U zult daarin lezen dat een procedure
is ontworpen die zoveel mogelijk moet
waarborgen dat op het decembercongres
de discussie zich voornamelijk op de
hoofdzaken van dit ontwerp zal toespitsen. Daartoe zullen de op dit ontwerp
ingediende wijzigingsvoorstellen door
de rapportagecommissie in overleg
met de indieners worden gebundeld in
de vorm van aan het congres voor te
leggen alternatieven. Het ontwerpBeleidsplan biedt vele mogelijkheden
tot alternatieven. Enige daarvan treft
U reeds als alternatief geformuleerd
aan, omdat de centrale werkgroep het
nuttig oordeelde dat het congres zich
in ieder geval hierover zou uitspreken.
Het betreft hier:
a) de punten 4. 6a en 4. 6b, met betrekking tot ae vraag of binnen het
Pensioen en Spaarloonplan van D'66
de voorkeur moet worden gegeven
aan waardevast dan wel welvaartsvaste geindexeerde pensioenaanspraken.
b) De punten 4. 11a en 4. 11b. met betrekking tot de vraag of de afschaffing van de kinderbijslagen in de
komePde kabinetsperiode dient te
geschieden via de geleidelijke afschaffing van de kinderbijslag voor
het eerste kind bij loontrekkende
(door inbouw in de lonen bij loonsverhogingen) dan wel via het niet
meer uitbetalen van kinderbijslagen
voor alle kinderen geboren op of na
1 januari 1972.
c) De punten 5. 19a en 5.19b met betrekking tot de vraag of Nederland
de DDR zonder meer dient te erkennen, onafhankelijk van de regeling voor West-Berlijn, onafhankelijk ook van de politiek die Brandt
voert, of dat de erkenningspolitiek

van de Nederlandse regering moet
worden gezien in het licht van een
bevredigende regeling voor WestBerlijn en in nauw kontakt met de
regering- Brandt.
U zult zien dat het ontwerp-Beleidsplan een groot aantal punten bevat die
reeds in het politiek programma staan
opgenomen. Het valt daarom te verwachten dat de diskussie op het december-congres zich minder op deze
punten zal richten en het accent meer
zal vallen op die punten uit dit ontwerp
die nog niet in het politiek programma zijn aan te treffen.
Wellicht ten overvloede willen wij U
nogmaals benadrukken dat de redaktie
van de definitieve versie van het Beleidsplan na het kongres zal geschieden door de programmacommissie,
aangevuld met !eden van de centrale
werkgroep aan de hand van de beslissingen en notulen van het kongres.
Indien U wijzigingsvoorstellen hebt
van redaktic.nele aard, dan verzoeken
wij U die ons te doen toekomen; wij
stellen ons ech~er voor dat dit soort
voorstellen geen behandeling op het
kongres behoeven.

INHOUD
van het ontwerp
BELEIDSPLAN
HOOFDSTUK I: OPEN SAMENLEVING
1. Demokratisering van het staatsrechtelijke bestel, de ondernemin
het onderwijs en de ruimtelijke
ordening.
2. Permanent en sociaal gericht onder·
wijs voor allen.
3. Vrijheidsrechten en justitie.
4. Toekomstonderzoek.

HOOFDSTUK II: LEEFBAARHEID
1. Milieubeheer.

2.
3.
4.
5.
6,
7.

Ruimtelijke Ordening.
Volkshuisvesting.
Bevolkingspolitiek.
Verkeer en Vervoer.
Industriebeleid.
Landbouw.

De centrale werkgroep.

Hoe kunnen wij het
beleidsplan behandelen
Het beleidsplan is geen nieuwe verwoording van het partijprogram.
Formeel heeft het ook niet dezelfde
status als het partijprogram. Daarom is het niet nodig en lijkt het gezien
de kompleksiteit ook niet wenselijk dit
beleidsplan tijdens het kongres op
precies dezelfde wijze te behandelen
als het partijprogram. Wij stellen ons
daarom voor op het kongres uitsluitend over de hoofdoorzaken te spreken
en de definitieve verwoording van het
beleidsplan eerst na het kongres te
maken. Wij hebben daarom de rapportage kommissie, krachtens het huishoudelijk reglement de aangewezen
instantie om het kongres voor te lichten, verzocht de eventuele wijzigingsvoorstellen terzake van de inhoud van
het beleidsplan, te verwerken totalternatieven. Deze kommissie zal
daartoe zoveel mogelijk met alle indieners van wijzigingsvoorstellen
kontakt opnemen. Zij krijgt daarvoor
de steun van de !eden van de programma kommissie, voorzover deze geen
lid zijn van het hoofdbestuur en van
enkele !eden van de centrale beleidsplan werkgroep.
Wij menen op deze wijze tot een zinvolle behandeling van het beleidsplan
te kunnen komen en hopen, dat U hieraan ten voile wilt meewerken.

HOOFDSTUK ill: WETENSCHAP EN
TECHNO LOGIE
1. Tertiair onderwijs.
2. Technologie.

HOOFDSTUK IV: RECHTVAARDIGE
WELVAARTSVERDELING
1. In Nederland.
2. In de wereld.

HOOFDSTUK V: VREDE EN VEILIG·
HElD
1. Buitenlandse politiek
2. Defensie.

HOOFDSTUK VI: DEPARTEMENTALE
REORGANISATIE

HOOFDSTUK VII: FINANCIELE
MOGELIJKHEDEN
tot REALISERING
van het BELEIDSPLAN.
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INLEIDING BELEIDSPLAN
Het streven naar verbetering van het
lot van de mens en heeft altijd voor
hindernissen gestaan die onoverkomelijk leken. Vroeger gold de ijzeren
wet van de armoede. Het was, zo leek
het, de natuurlijke order der dingen
die een groot deel van de wereldbevolking doemde tot een kort, moeizaam en leeg !even.
De menselijke verbeeldingskracht
heeft die hindernis genomen. De techniek heeft het werktuig geleverd dat
in staat is de armoede uit te barmen.
Een !even dat meer is dan een eentonig tredmolen, is mogelijk geworden voor alle mensen.
Toch is dat doel niet bereikt. Het
werktuig is steeds machtiger geworden, maar het doet niet wat wij willen.
Kernwapens en vervuiling bedreigen
de wereld. Armoede en honger beheersen nog steeds het grootste dee!
ervan, en in ons deel, waar huri. bewind gebroken is, zijn de resultaten
niet wat ervan gehoopt werd.
De bevrijding van velen uit de armoede heeft ons niet het vermogen gegeven gezamenlijk en in vrijheid te
beslissen over ons gezamenlijk lot.
De macht is onpersoonlijk geworden,
onzichtbaar en ongrijpbaar, althans
• ver buiten de greep van de burger.
! Het vertrouwen in de democratische
' instellingen neemt af. Onverschilligheid, wantrouwen en wanhoopsradicalisme komen ervoor in de plaats.

WP.rktuig
Het werktuig van onze technische en
economische macht is ons uit de hand
gelopen. Gehoorzamend aan eigen wetten zal het, zo het ons al niet vernietigt, een wereld scheppen die niemand heeft gewild. Dezelfde verbeeldingskracht die de techniek heeft geschapen, zai nodig zijn om haar te
leren beheersen en in dienst van de
mensen aan te wenden. Het lijkt onmogelijk, maar misschien is het dat
niet.
De regering van Nederland kan, lijkt
bet, aan dit alles weinig doen. Ver:...
beeldingskracht en democratisch zelfvertrouwen bij de burger kunnen niet
bij verordening worden ingesteld.
Oorlog, onrecht en honger kunnen niet
vanuit Den Haag worden afgeschaft.
Het probleem van de beheersing der
techniek is internationaai, zoals
economie en techniek zai interna-_·
tionaal zijn.
Velen menen dan ook dat het voor de
Nederlandse politiek weinig zin heeft
zich bezig te houden met de grote
maatschappelijke verhoudingen en
veranderingen waarvan hier sprake
is, De krachten, zo is de redenering,
vormen een stroom waarop Nederland
en zijn regering worden meegevoerd,
of wij dat willen of niet. Onze mogelijkheden zijn beperkt; we kunnen niet
meer doen dan een verstandig gebruik maken van wat ons aangeboden

wordt: een Nederlands politicus die
prete~deert dat hij iets(veranderen
aan de stroom zelf, is of een Don
Quichot, of hij is bezig met het
schrijven van een verkiezingsprogramma.
Deze redenering klinkt realistisch en
pragmatisch, maar zij kan leiden tot
nodeloze en gevaarlijke passiviteit.
Het is mog·elijk de beperkte macht en
invloed van de regering van Nederland
in het oog te houden, en toch te streven naar fundamentele maatschappelijke veranderingen. Wie w_eet wa_t_ hij
wil, hoeft niet altijd machtlg te ZlJn
om veel te bereiken. In ons land hebben actiegroepen van allerlei slag dat
de laatste jaren weer bewezen, althans wanneer deskundigheid en fantasie hun wapens waren. In de wereld
kan de Nederlandse regering zo'n
actiegroep zijn. Als zij weet wat zij
wil.

Samenleving
Een open, meer democratische sa~
menleving kan niet door een regermg
worden afgedwongen. Zij kan aileen
voortkomen uit de wil en het initiatief
van de burgers zelf. De regeringhoeft
daarom niet passief af te wachten. Zij
kan tal van maatregelen nemen die de
wil en het initiatief van de burgers
mogelijk maken, en tot ontwikkeling
brengen waar ze zich voordoen.
Hoe ons land er over tien jaar uit zai
zien, en of het mogelijk en goed zai
zijn er te !even, is afhankelijk van
grote en merendeels internationale
technische, economische en sociaie
krachten. De regering van Nederland
kan die krachten niet beheersen,
maar zij hoeft zich niet te beperken
tot een passieve makelaarsrol, aileen
gericht op het voorkomen van onmiddellijke rampen. Zij kan zelf een
kracht worden, door te helpen bij het
forinuleren en tot gelding brengen van
nieuwe inzichten over de wijze waarop wij onze groeiende rijkdom willen
aanwenden. Zuivere lucht, schoon
water en stilte behoren in theorie tot
de schaarse economische goederen.
De regering kan maken dat ze werkelijk ais zodanig worden behandeld.
De regering kan niet zorgen, dat de
verbeeldingskracht van aile mensen
tot volle ontplooiing komt. Dat is een
zaak van onderwijs, wetenschap, cultuur, techniek, en uiteindelijk van de
mensen zelf. Ook hier echter kan de
regering een actief beleid voeren, en
maken dat individuele initiatieven en
sociaie experimenten niet onmiddellijk stuklopen op de klippen van het
bestaande.

Verbeeldingskracht
De kwaliteit van haar eigen verbeeldingskracht is beslissend voor de rol
die de Nederlandse regering spelen
kan. Ook in de wereld. Waar macht
staat tegenover macht, is vaak niet de
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macht zelf beslissend, maar het verlnoo·en om door nieuwe combinaties
van" gegevens een uitweg uit de impasse te vindcn.
Een open samenleving; een leefba_ar
land; zelfbewuste, vrije en creatleve
mensen· beheersing, zinvoller aanwending en rechtvaardiger verdeling
van de welvaart, hier en elders; een
scheppende rol bij het bevorderen van
vrede vrijheid en veiligheid in de
wereld; het zijn doelstellingen die gemakkelijk tot holle leuzen worden, als
ze niet worden nagestreefd door een
bewust, weloverwogen en samenhangend regeringsbeleid.
. .
.
Daarvoor is nodig, dat de trad1t10nP, c
vakken waarin de beleidsvorming is
verdeeld worden opengebroken. Elk
van de genoemde doelstellingen vraagt
maatregelen op vele, zo niet alle conventionele terreinen van regeringszorg. Die maatregelen moeten op elkaar zijn afgestemd, en deel uitmaken van een overkoepelend, dynamisch
beleidsplan, dat meer wil zijn dan een
afwikkeling van lopende en onverhoeds
opkomende zaken.

Aanzet
Wat hier volgt, wil een aanzet zijn
voor de eerste fase van een dergelijk
plan. Het is het produkt, niet van een
Nederlandse regering, maar van een
kleine Nederlandse partij zonder geld,
en zonder het enorme apparaat van
deskundigheid dat voor dit werk noodzakelijk is. Dat wij zo ambitieus zijn,
getuigt misschien meer van verbeelding dan van verbeeldingskracht. De
taak lijkt te zwaar voor ons, misschien zelfs voor de hele Nederlandse
politiek. Maar er moet aan begonnen
word.'en
Het ontwerp vertoont lacunes. Zeer
grote, zoals het nog ontbreken van
een uitgewerkte visie op het cultuurbeleid, en vele kleinere. We zijn ons
hiervan bewust en wij zullen pro})eren
de gaten in de komende maanden te.
dichten voor zover we ertoe in staat
zijn. R~den om nog met de publicatie
van het ontwerp te wachten, zien we
er niet in. Juist door publiceren wordt
het mogelijk, aanvullingen en voorstellen tot verbetering zinvol in te
passen in de samenhang van het geheel.
Overigens kan een beleidsplan ais dit
uiteraard nooit een definitief, afgerond werkstuk zijn. Een beleid dat niet
voortdurend in de steigers van de vernieuwing staat, is een slecht beleid.
Een plan hoe gaaf ook, dat niet van
dag tot dag kan worden getoetst en
herzien, is een gevaarlijk plan, omdat het geen stimulans meer is voor
denken en handelen.
van twee dingen zijn we bij het opstellen van dit ontwerp doordrongen geweest. Enerzijds dat voor verbeteringen betaald moet worden, en dat de
middelen en mogelijkheden van de
Nederlandse regering beperkt zijn.
Anderzijds dat de regering van Ned~r
land zich niet passief en bescheideh
mag houden ten opzichte van de grote
problemen van de samenleving; dat zij
integendeel van verplichting heeft
haar doel zo hoog mogelijk te stellen.
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HOOFDSTUK I
OPEN SAMENLEVING
De toeneming van de overheidszorg,
de verdichting van het partikuliere
organisatieleven en de noodzaak van
een professionele aanpak op welhaast
alle terreinen verduisteren van het
inzicht in de wijze waarop besluiten
in onze samenleving worden genomen
en in de manier waarop men zelf invloed uit zou kunnen oefenen.
De gewone burger voelt zich beheerst
door anonieme machten. Er zijn ontwikkelingen gaande waarop hij geen
greep kan krijgen.
In de toppen van de regering, van de
bedrijven, van een machtig organisatieleven vallen beslissingen, die voor
hem belangrijk schijnen en soms ook
zijn, maar hij kan ze niet beihvloeden.
Sommigen worden er onverschillig
onder en - zonder het te weten - versterken ze daarmee de machten aan
de toppen die het onderling regelen,
gesteund door een zogenaamde zwijgende meerderheid. Anderen worden
opstandig en zoeken buitenparlementaire en buitenreglementaire middelen
om invloed uit te oefenen. Voor velen
leidt het verstopt zij van de samenleving tot ermstige psychische spanningen. Het begint een veel voorkomend
verschijnsel te worden dat volwassenen
zodanig geestelijk gestoord zijn, dat
zij geen overbrugging weten te vinden
tussen hun psychische spanningen en
hun sociale omgeving.
De overheid, die goedwillend met de
agerenden praat en voorzichtig enige
toegevende maatregelen neemt (bijvoorbeeld een wet-Veringa), noch de
overheid die er krachtig met ordemaatregelen op los gaat, kan voor dit
probleem een oplossing bieden. Compromissen sluiten en politie-inzet zijn
noodmaatregelen maar laten op zich
genomen niets zien van een beleid om
bet fundamentele probleem van de
anonieme macht in onze samenleving
op te lossen. Dat vraagt een beleid
om de burgers zelf bij het besturen
van de samenleving zo direkt mogelijk te betrekken.
Er zijn vier belangrijke voorwaarden:
1. de overheid laat waar mogelijk de
individuen en hun organisaties,
ondernemingen en instellingen zelf
de hen betreffende beslissingen
nemen, betrekt de burgers in de
voorbereiding van haar eigen besluiten en bevordert de medebeslissing van de burgers in de ge:hele maatschappij die voor hen
overzichtelijk zijn.
2. de overheid en de organisaties,
ondernemingen en instellingen
worden behalve door vertegenwoordigers van de betrokken
burgers op gezette tijden door die
burgers zelf rechtstreeks gekontroleerd. Aileen op die manier kan
worden voorkomen dat een klein
groepje vertegenwoordigers in
feite los van haar achterban de
zaken regelt.
3. iedere burger moet gedurende zijn
gehele leven de gelegenheid krijgen
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zich zoveel mogelijk te informeren
en te vormen.
In dit verband is het goed vooraf
het volgende op te merken: de inspiratie om zich in te zetten voor
maats chappelijke vernieuwingen
kan door ~en politiek programma
slechts gedeeltelijk worden teweeggebracht. Immers, de bron voor
die inspiratie bevindt zich in iedere
mens zelf, in de wijze waarop zij
of hij de vraag beantwoordt naar de
zin van haar of zijn lev en. Het zijn
de geestelijke stromingen en instituten in onze samenleving die
deze vraag proberen levendig te
maken en tot een inspiratie voor
ieders leven; D'66 meent dat aan
de vervulling van deze funktie in
een open samenleving duidelijk behoefte bestaat. Als taak van een
politiek programma en een politieke partij ziet D'66 het om die
inspiratie te versterken door er
konkrete richting aan te geveR en
ze daadkrachtig te maken.
4. Grotere bescherming van de
burger tegen inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer door de
overheid.
Deze vier voorwaarden zijn ook weer
voorwaarden voor elkaar. De overheid zal ze in de wetgeving en in de
beleidssfeer moeten uitwerken. Maar
anders dan vroeger kunnen wij in onze "versnellingsmaatschappij" niet
meer volstaan met vaste organisatiemodellen. Op basis van toekomstonderzoek moet voortdurende vernieuwing van het bestaande plaats
blijven vinden. De grenzen die in
wetten worden gesteld moeten in
principe door wetenschappelijk begeleide experimenten overschreden kunnen worden, ook als het over staatsrechtelijke zaken gaat.
Op grond van deze overwegingen wil
D'66 de realisering van de volgende
prioriteiten gedurende de komende
regeringsperiode nastreven_: ..
a) vernieuwing en demokratisering
van het staatsrechtelijke bestel;
b) de aanbevelingen van de ComissieBiesheuvel;
c) demokratisering van de ondernemingen en de PBO;
d) demokratisering en vernieuwing
van het onderwijs;
e) invoering van een goede basisonderwijswet en een rijksregeling
voor peuterspeelplaatsen;
f) bijzondere maatregelen voor het
onderwijs van sociaal belemmerde
kinderen;
g) bijzondere maatregelen t. b. v.
werkende jongeren;
h) inrichting van speciale zendkanalen voor edukatieve radio- en televisiedoeleinden;
i) demokratisering van de ruimtelijke ordening;
j) stimulering van het toekomstonderzoek;
k) instellen van het instituut van de
ombudsman;
1) verbetering van de rechtspreek en
modernisering van bet gevangeniswezen.
Deze punten uitwerkend komen wij tot

de volgende meer specifieke maat:,.
regelen.
1. DE MOKRA TISERING van bet

STAA TSRECHTELIJKE BESTEL, de ONDERNEMINGEN bet
ONDERWIJS en de RUIMTELI
ORDENING~

Meer dan ooit is duidelijk geworden
dat een begin moet worden gemaakt
met bet geven van een direkte invloed
aan de kiezer op de regeringsvorming
en met het totstandbrengen van een
hechtere band en een intensiveren van
het kontakt tussen de kiezers en de
door hen ge}wzenen in de Tweede
'Kamer.
Als eerste stap naar het systeem van
de gekozen minister-president zoals
door D'66 voorgestaan (zie politiek
programma, januari 1970, pagina 2
e. v. :)
1.1.
Totstandbrenging op zijn minst van hel
systeem van de gekozen formateur en
een gematigd distriktenstelsel, zoals
voorgesteld in de met de PvdA en de
Groep-Aarden ingediende initiatiefwet:
a) Tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen wordt gestemd over
de kabinetsformateur. Als iemand
50% of meer heeft gehaald, dan
wordt hij minister-president. Als
nieman:d 50% heeft gehaald, dan
moet in eerste instantie de nieuw
gekozen Kamer binnen 3 weken advies aan de Koningin uitbrengen
over de meest gewenste ministerpresident.
. b) Voor de verkiezing van de Tweede
Kamer wordt het land verdeeld in
distrikten, in welke tenminste 10
afgevaardigden worden gekozen.
1. 2.

Voor de parlementsleden zullen zowel
aanzienlijk meer werkruimte als ook
deskundige bijstand beschikbaar moeten worden gesteld.
1.3.

De universiteiten en wetenschappelijke
instituten dienen als bronnen van alternatief gerichte informatie voor regering en parlement te worden· inge-schakeld zonder hun onafhankelijkheid
aan te tasten.
(zie punt 3. 14).
1.4.
(Grond)wettelijke mogelijkheden
scheppen voor staatsrechtelijke experimenten met:
- rechtstreeks gekozen burgemeestersl
gewestvoorzitters en provinciale
commissarissen;
- gekozen voorzitters voor gemeenteraden, gewestelijke raden en provinciale staten;
- wijkraden met eigen bevoegdheden.
1.5.

Rechtstreeks gekozen Europees Parlement (zie punt 5. ).
1.6.
Uitvoering van de aanbevelingen van
de Commissie- Biesheuvel voor. openbaarheid van het bestuur en recht op
informatie voor de burgers.
Eerste stappen: indiening van het
wetsontwerp openbaarheid van bestuur, en invoering van feitelijke

I
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openbaarheid in de praktijk van het
overheidsbeleid, met name t. a. v. het
financHHe beleid. Installing door de
minister-president van een Raad van
de Openbaarheid om strukturele tekortkomingen in het openbaarheidsbeleid te signaleren.
1, 7.

Wettelijk onverenigbaar verklaren van
het Tweede Kamerlidmaatschap met
lenminste de funktie van SER-lid, gedeputeerde, burgemeester, wethouder
en gemeentesekretaris. Wettelijk onverenigbaar verklaren van het lidmaatschap Provinciale Staten met de
funktie van burgemeester, wethouder
en gemeentesekretaris.
1. 8,

lnvoering van een wettelijke regeling
volgens welke in ondernemingen waar
de werknemers zich hie rover uitspreken de ondernemingsraden worden vervangen door personeelsraden uitsluitend bestaande uit door het personeel gekozen leden met een personeelslid als voorzitter. Deze personeelsraden zullen zodanige bevoegdheden verkrijgen dat in het algemeen
voor ingrijpende besluiten t. a. v. het
ondernemingsbeleid (fusies, sluitingen,
verplaatsingen, bestuursbenoemingen)
de instemming van deze raden vere!st is.
Toekenning van het recht van enqu{!te
aan de personeelsraad.
1, 9,

Bevorderen van experimenten met
alternatieve ondernemingsstrukturen
zoals arbeiders-zelf-bestuur.
1.10,

Installing van personeelsraden in de
overheidssektor met aan de overheidstaak aangepaste bevoegdheden. lnvoering van aangepaste vormen van
bedrijfsdemokratie (d. m. v. een personeelsvergadering of aanwijzing van
een vertrouwensman) in de kleine
bedrijven.
.
_
1

1.11. •'IJ-Uf .k-._.: J;e.J

I

l-ed. ~.,_~.......,._.t:.

· Hervorming van de P'Bo door instel. ling van vertegenwoordigende organen
voor kontrole op de besturen (SER en
· ~chappen). Samenstelling van alle besturen en vertegenwoordigende organen !!!_Ldoor representatieve vaky_~renigingen gekandideerde en door
llie bedrijfsgenoten (ondernemers en
werknemers) gekozen personen; bepaling van de representativiteit van
vakverenigingen uitsluitend op grand
van getalscriteria. Inbreng van het
gehele privaatrechtelijke overleg over
arbeidsvoorwaarden (c. a. o. 's) in de
P.B.O.

1,12.

Samenvoeging van de wettelijke regel!ngen voor de demokratisering van
de ondernemingen en de publiekrechlel!jke bedrijfsorganisatie in een wet
voor de "demokratische rechtsorde
van de arbeid".
1.13,

Oprichting van experimentele werking
van een onafhankelijk Instituut voor
Schoolbegrotingen ten behoeve van
een .meer doorzichtig en verantwoord
financieel beleid op het onderwijsterre!n, Na overleg met rijksinspektie,
onderwijsorganisaties en deskundige
!nstellingen dient het Instituur jaar-

lijks in het openbaar aan de minister
gemotiveerd advies uit te brengen
over de exploitatiekosten van een in
normale omstandigheden verkerende
school, scholengemeenschap of onderwijsprojekt. De minister· dient in het..
openbaar te motiveren in hoeverre hlJ
het advies van het Instituut in zijn
subsidiebeleid 'volgt.
1.14
Het toelaten en voorzover nodig openen
van wettelijke mogelijkheden tot vergaande bestuurlijke experimenten in
het wetenschappelijk onderwijs, waardoor bijvoorbeeld experimenten als nu
in Groningen, Amsterdam en Nijmegen aan de gang zijn onverkort
kunnen worden voortgezet. Een beleid
dat er op gericht is de eigen rechtspersoonlijkheid van de openbare universiteiten en hoge scholen meer feitelijke inhoud te geven.
1.15.
Het zodanig stimuleren van experimenten met het medebeslissen in het
besturen van scholen, door docenten,
niet-onderwijzend personeel, studenten, oudere leerlingen en ouders, dat
deze medebeslissing - zo mogelijk
rond 1975 - als subsidie voorwaarde
J in de onderwijswetten kan worden op' genomen. Openbaar en bijzonder on. -der onderwijs zullen hun huidige beheersvormen onvoorwaardelijk ter
diskussie moeten durven stellen om
dit te bereiken.
1.16.
Vorming van gewestelijke of plaatselijke overlegorganen van het onderwijs gekozen door het onderwijs zelf
en financiering van de landelijke overkoepelende organen van de scholen,
een en ander hoofdzakelijk via doelsubsidies aan de scholen. Bevorderen
dat gekozen vertegenwoordigingen van
het onderwijs zelf ook in Europees
verband kunnen optreden.
1.17.
Verdere demokratisering van de ruimtelijke ordening door middel van de
volgende maatregelen:
a) Installing van een nieuwe wettelijke
procedure voor plannen die van
zwaarwegende betekenis zijn voor
het landelijk beleid inzake de
ruimtelijke ordening (b. v. t. a. v.
lucht- en zeehavens, industriespreiding, openbaar vervoersnet,
militaire oefenterreinen, leidingtrace's) teneinde de inspraak van de
gekozen volksvertegenwoordigingen
en de burgers te waarborgen.
b) Spoedige aanvulling van de wettelijk
voorgeschreven procedures bij
streek- en bestemmingsplannen
teneinde werkelijke inspraak van de
gekozen volksvertegenwoordigingen
en de burgers te garanderen. Dit
geldt met name t. a. v. de voorschriften met betrekking tot:
- de te stellen kwalitatieve eisen
aan de plannen;
-de openbaar making der plannen;
- de lengte der procedures;
- het anticiperen;
- de beroepsprocedures.
c) Experimenten met methoden van inspraak bij de ruimtelijke ordening.
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Paragraaf 2.
Permanent en sociaal gericht onderwijs voor allen.
("education permanente" en "promotion collective" in de internationaal
gebruike Franse terminologie, goede
Nederlandse vertalingen bestaan er
nog niet)
De maatschappij die niemand van informatie en meespreken wil uitsluiten
en een nadrukkelijke politiek voert om
iedereen de kansen en de stimulans
te geven om zich voldoende kritisch te
vormen, moet een beleid opbouwen
gericht op permanente onderwijsgelegenheid voor iedereen gedurende
zijn gehele leven, met name ook voor
de sociaal, fysiek of geestelijk belemmerden, gepaard aan een beleid
om de gemeenschap bij de school te
betrekken. De goede inrichting van
het normale onderwijs en van de normale school is het belangrijkste
strategische middel om bestaande belemmeringen voor de belemmerden
weg te nemen. Waar bijzondere voorzieningen nodig zijn moeten zij zoveel
mogelijk in de normale algemene
voorzieningen zijn ingebouwd of als ·
noodmaatregel worden gezien. School
en onderwijs moeten 'er aan gewennen
om mede op basis van wetenschappel.ijk.begeleide experimenten te werken.
Het belangrijkste doel van het onderwijs is een sociaal doel: de voile ontplooiing van ieders persoonlijkheid
om een eigen houding te vinden ten
opzichte van de bestaande maatschappij. Het onderwijs dient kritische
jegens de maatschappij te zijn, zonder dat zij zich er bij voorbaat tegen
afzet. Het dient een houding van
kritisch respekt te bevorderen voor
de mening van een ander.
Het onderwijs moet groeien naar een
geihtegreerd geheel:
uiteindelijk te regelen in een wettelijke regeling voor 3 - 16 jarigen,
een wettelijke regeling voor bet onderwijs aan 16-jarigen tot hun intreden
in de maatschappij. en een voor bet
onderwijs aan ouderen, drie wettelijke regelingen die echter nauw op
elkaar aan moeten sluiten. Demokratisering van het politieke bestel,
de ondernemingen, het onderwijs en
de ruimtelijke ordening kunnen niet
zinvol geschieden zonder de maat-:
regelen die in deze paragraaf worden
aangegeven. Beide paragrafen hangen
daarom ten nauwste samen. Ook in
i deze zin, dat elke onderwijsver! nieuWi.ng vastloopt als de maatschapl pij onvoldoende gelegenheid biedt voor
l inspraak.
1.18.
Stimuleren van initiatieven tot onderwijsvernieuwing vanuit het onderwijs
zelf.

Dit vraagt twee soorten maatrege~<..~·
algemene en gerichte.
De algemene maatregelen beogen om
binnen de school en het schoolwezen
voor een ieder de noodzakelijke ruimte te scheppen om zich met vernieuwing
van school en onderwijs bezig te kunnen houden. In dit kader zijn het be.-
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langrijkste:
a) de onder 1.14. en 1.15. en 1. 16.
genoemde maatregelen;
b) invoering van een systeem van onverdeelde weektaak voor docenten
in het voortgezet onderwijs.
De gerichte maatregelen beogen voldoende middelen ter beschikking te
stellen aan die scholen, die daadwerkelijk met een plan komen om hun
school en/of onderwijs te vernieuwen,
daarover zullen rapporteren en waar
mogelijk met anderen koordineren.
In dit verband zijn in het bijzonder
gelden nodig om:
a) de leerlingenschaal aan die scholen
extra te verlagen.
b) de schoolleidingen verlichting te
geven (b. v. in principe uitbreiding
van de schoolleiding met 20% gedurende de loop van een vernieuwingsplan).
c) het gebruik van nieuwe technische
media mogelijk te maken.
1.19.

De onderwijsvernieuwing kan echter
niet aileen vanuit het onderwijs zelf
komen. Zij vraagt begeleiding en koordinatie in een nationale aanpak. De
tijd van experimenten, die gefsoleerd
blijven en van het ontbreken van inbreng van de kant van de wetenschap
m1lt definitief voorbij zijn. Daartoe
zijn de volgende samenhangde maatregelen nodig:
a) vergroten van het aantal onderwijsdeskundigen door instelling van 6
leerstoelen onderwijskunde.
b) opbouw van een landelijk netwerk
van regionale schoolbegeleidingsdiensten waarin schooladvieswerk
en onderwijs-vernieuwingswerk
worden geihtegreerd. Her- en bijscholing docenten op de scholen
zelf mogelijk maken, waarbij met
behulp van de begeleidingsdiensten
van de nieuwste vindingen wordt
gebruik gemaakt. In dit verband
met name: stimuleren van het gebruik van testmethoden, waarbij
niet wordt nagegaan wat de leerling
niet weet, maar wat hij wel weet.
c) betere mogelijkheden voor research
en ontwikkelingswerk.
d) wetenschappelijk begeleide experimenten in bet bijzonder met de middenschool (= doorbreking van bet
categoriale schoolsysteem), de
open of samenwerkingsschool(=doorbreking van de zuilen), geihtegreerd
middelbaar beroepsonderwijs
(= doorbreking apart onderwijs
voor jongens en meisjes), integratie van leerstofonderdelen (= doorbraking van het vakkensysteem),
programma met aanzienlijke vergroting van ludieke vorming (om
bet intellectualisme in ons onderwijs te doorbreken).
e) een coordinatie-structuur opbouwen
waarbij tevens de diensten van de
verschillende soorten deskundigen
(regionale begeleidingsdiensten,
landelijke centra, SVO etc.) onder
democratische contr6le van de gekozen vertegenwoordigingen van het
onderwijs zelf komen te staan.
1. 20.

Aanwijzing van een aantal educatieve
nrioriteitsl!ebieden ten behoeve van
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sociaal belemmerde kinderen.
Halvering van de gemiddelde klassegrootte op de lagere scholen in die .
gebieden en installing van 10 speciale
begeleidingsdiensten, uitsluitend bemand met academisch gevormde staf
en hoger beroepspersoneel. Spontaan
reeds tot stand gekomen initiatieven
dienen met kracht te worden gesteund.
1. 21.

Inrichting van een leerstoel voor kinder- en jeugdliteratuur om de taalachterstand van deze kinderen met
voldoende deskundigheid op te vangen.
1.22.

Het scheppen van de nodige voorwaarden om te komen tot een rijksregeling
voor peuterspeelplaatsen onder geschoolde leiding voor peuters van 3
en 4 jaar (experimenten en opleidingen).
1.23.

Aanzienlijk herziening van het huidige
voorontwerp Basisonderwijswet. lntegratie van kleuer- en lageronderwijs in die wet. Integratie voorbereiden van de opleidingen voor kleuterleidsters en van de pedagogische
academies.
1. 24.

Uitvoeringwan de maatregelen voorgesteld in de nota Grosheide- Roolvink ten behoeve van de werkende
jongeren (aanwezigheid van schoolbegeleidingsdiensten (zie 1. 19b.) is
hierbij eveneens een belangrijke
voorwaarde).
1. 25.

Streven naar integratie van het hoger
beroepsonderwijs in het tertiair onderwijs evenwel zonder dat het daardoor van het voortgezet (of secondair)
onderwijs wordt vervreemd. Met name de organisatie van de planning van
het onderwijs dient in principe vanuit
een totaalvisie op de funktie van het
gehele onderwijs, dat valt v66r het
intreden in de maatschappij te worden
gebaseerd (herziening van de rapporten McKinsey & Company).
1. 26.

Het bevorderen van programma's en
van het opleiden van specialisten ten
behoeve van de inrichting van speciale
(ook regionale) zendkanalen van radioen televisie voor educatieve doeleinden.
Voorbereiden van de mogelijkheid een
televisie-universiteit te starten, liefst
in samenwerking met Belgie.
1.27.
Naast recht op vakantie een begin rnaken met een recht voor iedereen in
het beroepsleven om jaarlijks enige
tijd kursussen naar eigen keuze te
volgen. De start hiermee moet gemaakt worden bij de werkende jeugd
(zie 1. 24}, bij de bedreigde bedrijfstakken en bij de leidinggevenden.
1. 28.
Bevorderen van de inrichting van
openbare bibliotheken en mechanische
communicati~media bij musea en bij
scholen voor voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.
1. 29.

Inschakeling van kunstenaars bij allerlei activiteiten tot verbetering van het
leefmilieu, met name bij de stadsplanning.

Paragraaf 3.
Vrijheidsrechten en justitie.
1. 30.

Wettelijke regelingen inzake vrijheid
van handelen (actieve vrijheidsrechten):
a. recht op gemotiveerd antwoord in
aanvulling op het recht van petitie.
b. stakingsrecht - ook voor ambtenaren - behalve in geval van door de
rechter vast te stellen duidelijke
onrechtmatigheid.
c. vrijheid van demonstratie.
d. gelijke vrijheid van godsdienst eii
levensbeschouwing.
1.31.

Aan de vreemdeling mag de toegang
tot Nederland niet worden geweigerd
wegens politieke activiteiten, die hij
in Nederland zou kunnen gaan ontplooien, omdat vreemdelingen in Nederland dezelfde vrijheidsrechten
hebben als Nederlanders.
1.32.

De huidige strafbaarheid dient te vervallen van majesteitsschennis, belediging van het openbaar gezag, be:lediging van een bevriend staatshoofd,
godslastering, porografie, overspel
en bepaalde bioscoop- en schouwburgvertoningen.
De overheid dient geen zedenmeester
te spelen. Zij mag aileen regels stellen om de vrijheidsrechten van anders
dekenden of jeugdige burgers te beschermen.
1. 33.
Invoering van een wettelijk recht voor
een ieder van informaties hemzelf betreffende inzage te verkrijgen.
1.34.

Instellen van een commissie, die moel
nagaal). op welke wijze discriminatoire
behandeling van ongehuwden, homofielen, in concubinaat of communes
samenwonenden in wettelijke regelen
(belasting, erfopvolging, volkshuisvesting e. d. ) kan worden voorkomen.
1.35.

Grondwettelijke opdracht aan de
rechter om wetten aan de vrijheidsrechten te toetsen.
1.36.
Bij de wet richtlijnen stellen voor bet
gebruik van geweld door de politie.
1.37.
Instellen van het instituut van de ombudsman, mede voor bewaking van de
vrijheidsrechten.
1.38.
Selectie en opleiding van de politie
moet niet uitsluitend zijn toegespitst
op haar taak als "handhaver van het
gezag" ; tot de taak van de politie behoort eveneens "bet garanderen en
beschermen van de voor de uitoefe
van de vrijheidsrechten noodzakelijke
ruimte".
1. 39.

Herziening van de eisen voor rechte
multidisciplinaire opleiding en een
veelzijdige maatschappelijke ervarin
1.40.
· Verbetering van rechtsbijstand in civiele en strafzaken onder andere door
middel van verhoging van de honor
voor pro-deo-zaken.
1.41..
In het strafproces dient de verdachte
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ezelfde mogelijkheden te hebben voor
jn verdediging als het Openbaar
isterie heeft voor de vervolging.
1.42,
e~le modernisering van het gevanmswezen zowel wat betreft de maler!!He voorzieningen en de regiems
In de gestichten als ten aanzien van
gekwalificeerd personeel" Aanpassing
aan nieuwe inzichten wetenschappelijk
Voorbereiden en begeleiden. Adekwate
beioning van de door gedetineerden
errichte arbeid.

1.~3.

aansluiting op de aanbevelingen van
e Raad van Europa dient voorlopige
echtenis slechts in uiterste uitzonderingsgevallen te worden toegepast.
Meer nadruk op vermogensstraffen in
de strafrechtspraak.
1.44,
Verlegging van de meerderjarigheidsgrens en van het actief kiesrecht naar
18 jaar.
Paragraaf 4.
Toekomstonderzoek.
Het o richten van een Nationaal Cenrum voor Toekomstonderzoek.
Ondanks de noodzaak en mogelijkheid
om de toekomst te onderzoeken, hestaat er in Nederland nog geen instane welke zich op adequate wijze met
het algemeen toekomstonderzoek bezighoudt. Dit onderzoek dient gericht
zijn op sociale, economische en
et name ook teclmologische veranderingen.
H~t onderzoek dient niet exclusief gerlcht te zijn op het overheidsbeleid,
ch moet ten dienste staan van de
erschillende maatschappelijke groeperingen zoals vakverenigingen, polieke partijen, universiteiten, het beijfsleven, gemeenten en dergelijke.
et uitgangspunt voor het oprichten
van dit centrum is dat aangenomen
Wordt, dat de zeggenschap van de bevolking over de richting waarin de
lllaatschappij zich zal ontwikkelen een
van de basiskenmerken is van het democratisch bestel. De vrijheid is niet
absoluut, daar slechts een keuze uit
en aantal alternatieve maatschappijormen mogelijk is. Het gewenste
lllaatschappijbeeld zal bovendien niet
op korte termijn realiseerbaar zijn.
Voor de verdere toekomst evenwel is
vrijheid van keuze groter. Deze
~jheid zal echter een schijn-vrijheid
Zi]n zolang de keuze niet gebaseerd is
p de reeele toekomstmogelijkheid.
Het doel van het Centrum van Toeomstonderzoek zal zijn wetenschaplijke informatie te verkrijgen en te
erstrekken omtrent de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden van de
lllaatschappij teneinde een democrache keuze tussen alternatieve toeomsten mogelijk te maken.
grond van het bovenstaande kan
eerst een lange termijnplanning
orden opgesteld.
aast het oprichten van een Nationaal
entrum moet ook de oprichting van
en Europees Centrum voor toekomstderzoek worden gestimuleerd.
.45,
Het Nationaal Centrum voor Toe-
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komstonderzoek heeft tot taak om
door middel van multidisciplinair
wetenschappelijk onderzoek een inzicht te verschaffen in de mogelijkheden met betrekking tot de economische, teclmologische en sociale
ontwikkelingen op de lange termijn.
Het Centrum zal hiertoe samenwerken met het Centraal Planbureau,
de Rijks Planologische Dienst, het
door de Commissie- de Wolff voorgestelde Sociaal Planbureau, het
Centraal Bureau voor de Statistiek
en de Planning-afdelingen van de
diverse ministeries bij de opstelling
van lange termijnplannen. Al deze
instellingen dienen hun activiteiten
te coordineren binnen het verband
van een Raad voor de Planning.
- Het Centrum zal het normatief toekomstonderzoek stimuleren en begeleiden door o. a. het organiseren van
de discussie over de meest geweri.ste
toekomstige maatschappijstructuur
en het aangeven Vl)ll de wegen en
voorwaarden voor de realisering
van de gewenste toekomst.
- Het Centrum zal onderzoekingen in
opdracht van het bedrijfsleven of
maatschappelijke groeperingen verrichten, voorzover deze onderzoekingen van algemeen belang zijn.
De resultaten van dit onderzoek zullen steeds openbaar zijn.
·-- Het Centrum zal prognoses opstellen
over de toekomstige teclmnlogische
veranderingen; daartoe zal ten
nauwste worden samengewerkt met
T. N. 0. , het bedrijfsleven en de be. roepsorganisaties. Het Centrum zal
' het eigen toekomstonderzoek van deze sectoren bevorderen.
- Het Centrum zal worden ondergebracht in een stichting. Naar de
mening van de opstellers van deze
nota dient de openheid en de onafhankelijkheid van het Centrum voorop te staan; de stichtingsvorm is
daarom wellicht de beste juridische
structuur voor het Centrum.
- Het Centrum zal zijn geldmiddelen
ontvangen uit:
a. overheidsgelden;
b. vergoedingen voor gedane onderzoekingen;
c. door het uitgeven van publicaties;
d. uit donaties (van het bedrijfsleven,
beroepsorganisaties enz. ).

HOOFDSTUK II
LEEFBAARHEID
Milieubeheer
De vervuiling van ons leefmilieu is in
de voorafgaande decennia zo onrustbarend gestegen, dat de gevolgen daarvan - mede op het welzijn van de mens
- thans reeel onder ogen moeten worden gezien, Er moet met spoed een integraal milieubeleid worden opgesteld,
op grond waarvan de milieuvervuiling
tot aanvaardbare proporties kan worden teruggebracht. Onderstaande
vormt de basis van een konkrete milieupolitiek van D'66.
In het huidige bestel bepalen tenminste
. 8 ministeries (Sociale Zaken en Volks-

. gezondheid, C. R. M., Verkeer en Wa: terstaat, Economische Zaken, Landi bouw, Volkshuisvesting, Ruimtelijke
' Ordening en Defensie) en tientallen overheidsinstituten en diensten het overheidsbeleid. Langs deze vertikale
bestuursstrukturen, elk dikwijls met
zeer tegenstrijdige belangen, vormt
zich door onderlinge kompromissen
een vaag beleid. D'66 meent dat een
koherent milieubeleid voor dit nationale probleem langs horizontale beleidslijnen moet worden opgesteld en uitgevoerd. Een beleid voor een beter milieubeheer .kan aileen worden opgesteld
op basis van integrale planning. Onze
maatschappelijke strukturen zullen
hieraan moeten worden aangepast.
Met name moet voorop staan dat dit
milieubeleid wordt ingepast in een
deugdelijk en doordacht beleid inzake
de ruimtelijke ordening in ons land.
De huidige strukturen, als de gemeen-j
telijke en provinciale autonomie heb- .fi
ben tot dusverre een konsistent plan :l
· voor milieubeheer in de weg gestaan. ;I
Voorts kan een dergelijk veelomvattend milieubeleid aileen sukses hebben
indien de individuele burger metterdaad hierbij aktief wordt ingeschakeld.
Aangezien de vervuiling van ons milieu
de leefbaarheid van de burger in zijn
werk en woonbeleid rechtstreeks
raakt, is zijn inbreng onontbeerlijk.
Dit te meer omdat de verwezenlijking
van een <!eJ~pla.n voor een beter l~ef
milieu a!lnzienlijke financiele offers-.
zal vragen. Deze offers dienen mede
door de burgers zelf te worden aanvaard. De burger dient duidelijk te onderkennen voor welke doeleinden hij in
feite zijn belasting betaalt. In elk plan
voor milieubeheer en leefbaar.heid
past dan ook een globale kwantificering van de noodzakelijke gelden.

l

De door ons voorgestelde milieupolitiek inzake milieubeheer en leefbaarheid gaat uit van 4 uitgangspunten:
a) er is een nieuwe mentaliteit nodig.
De burger moet "milieubewust"
worden.
b) op grond van deze mentaliteitsverandering dienen nieuwe strukturen
in bestuur en maatschappij te worden ontwikkeld; dit passend in de
D'66 visie van een open maatschappij.
c) er dient een koherent financieel beleidsplan te worden ontwikkeld dat
langs horizontale bestuurslijnen de
aktiviteiten van alle departementen
koordineert.
d) de aanpak van de milieupolitiek
dient te worden geihternationali- 1
seerd. Met name dient hier te wor-··
den gedacht aan de benoeming van i
een afzonderlijk lid van de Europese Commissie voor milieupolitiek,
alsmede het in het !even roepen van
een gespecialiseerde organisatie
van de Verenigde Naties voor dit
doe! (zie ook Hoofdstuk V, paragraaf 1. ).
Nieuwe mentaliteit :
Het beleid vereist de gezamenlijke inspanning van alle inwoner s van ons
land. Elke burger dient milieubewust
te worden en op grond daarvan zijn
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houding in onze maatschappij te bepalen. Voor deze mentaliteitsverandering is mede vereist een optimale informatie via alle geeigende communicatiemedia. Hiermee wordt niet bedoeld een exclusieve voorlichting door
de overheid; doch het inschakelen van
alle groepen van de bevolking die hieraan een relevante bijdrage kunnen leveren, als aktiegroepen uit de burgerij, werkgroepen van de universiteiten etc. Er moet worden gestreefd
naar een permanente milieu-edukatie.
Hierbij kan met name het onderwijs in al zijn geledingen - zinvol worden
betrokken. De t.v. kan bijvoorbeeld
door diverse kaderkursussen op dit gebied deze milieu-edukatie stimuleren.
Studiegroepen uit de burgerij (en universiteiten) moeten meer reele inbreng hebben bij projekten van ruimtelijke ordening, als de ligging van rekreatiegebieden, velerlei aspekten van
stedebouw en bij vestigingen van industrien, elektriciteitscentrales etc.
Nieuwe strukturen
Hoewel essentieel als basis voor een
beleid is deze mentaliteit van een milieubewuste burger nog niet voldoende.
Hij dient zijn aktieve inbreng ook te
kunnen uiten via nieuwe eigentijdse (en
demokratische) strukturen, gebaseerd
op de D'66 visie van een open maatschappij. Hij kan zo daadwerkelijk
meewerken aan de verbetering van de
leefbaarheid in zijn eigen woon- en
werkmilieu.
D'66 meent dat slechts door nieuwe open demokratische strukturen een koherent milieubeleid sukses kan hebben
en de leefbaarheid kan worden gewaarborgd.
De naoorlogse periode is gekenmerkt
door het scheppen van sociale zekerheid voor elke burger in een "rechtsorde van de arbeid". Deze rechtsorde
van de arbeid heeft geleid tot een stelsel van diverse maatschappelijke
strukturen als de SER, stichting van
de Arbeid, Loonoverleg etc.
Naar analogie van deze ontwikkeling
meent D 166 dat in het komende decennium een rechtsorde voor de leefbaarheid moet worden ontwikkeld. Deze
rechtsorde zal een groot aantal nieuwe
, maatschappelijke instituties behoeven,
\als raden, instellingen, multi-disciplinaire adviesorganisaties e. d.
De veranderingen die er op bestuurlijk
niveau in dit kader moeten komen, zijn
vele. Wij noemen slechts:
2.1.
Instellen van een Raad voor de Milieuhygiene en Milieubeheer bestaande uit
vertegenwoordigers van verschillende
betrokken groepen der bevolking (analoog aan de huidige SER).
2. 2.

Vormen van een organisatie voorde
stimulering van de vereiste milieuedukatie voor de hele bevolking.
2.3.
Instelling van plaatselijke en regionale
meld- en klachtenkamers met een daaraan verbonden speciale funktionaris
met ruime bevoegdheden (bv. officier
van justitie met bepaalde omschreven
opdrachten).

Ook in andere opzichten dient de
rechtspositie van de burger inzake milieubeleid en leefbaarheid in het algemeen juridisch beter te worden beschermd, vooral bij beroepsprocedures (bv. beroep tegen hinder en overlast).
In de grote steden kunnen ook funktionele "Raden voor de leefbaarheid"
(met eigen verantwoordelijkheid) in dit
kader een nuttige taak verrichten.

2.4.
Inpassen van het beleid inzake milieubeheer in een algemeen gericht wetenschapsbeleid. Instellen van Wetenschappelijke Adviesraad voor Milieubeleid, multi-disciplinair samengesteld.
Betere koordinatie wetenschappelijke
kennis in de bestaande instituten, laboratoria e. d.
Versneld invoeren en inpassen van milieuwetenschappen op alle universiteiten en hogescholen voor vele studierichtingen. Hierdoor kan een kader
worden gevormd, nodig voor de vele
overheidstaken voor de permanente
milieu-edukatie.
Nieuw financieel beleid :
Hoewel - mede door het ontbreken van
een konsistent overheidsbeleid - er onvoldoende informatie aanwezig is voor
het opstellen van een volledige financiele balans, meent D 166 hiervoor globale
ramingen als uitgangspunt te moeten
aanvaarden. Bij het vorderen van een
koherent milieubeleid als hierboven genoemd zullen deze bedragen pas geheel kunnen worden gespecificeerd.
Wij beperken ons hier tot de financiele
middelen nodig voor de verbetering
van ons leefmilieu. Een voorlopige raming van de financiele middelen nodig
om de milieuverontreiniging terug te
dringen bedraagt circa tenminste 10
miljard in 10 jaar, d.w.z. circa 1 miljard per jaar. Hieronder vallen alle
maatregelen ter bestrijding van de
verontreiniging van water, lucht en
bodem, alsmede geluidshinder.
A. WATERVERONTREINIGING
2.5.
D 166 acht het noodzakelijk dat de zuivering van ons water versneld- d. w. z.
binnen 10 jaar - kan en moet worden
verwezenlijkt. Dit houdt in de allereerste plaats in de dringend noodzakelijke zuivering van afvalwater van gemeenten en industrien, met inbegrip
van het verwijderen van ongewenste
anorganische bestanddelen. Voorts vailen hieronder maatregelen en installaties nodig voor verwerking van het afval (water) van de zgn. bio-industrie
(pluimveefokkerij etc. ) , van vaste afvalstoffen van industrie, van land- en
tuinbouw, vernietigen van autowrakken
en autobanden etc. met inbegrip van
de hiervoor nodige transportmiddelen.
· Een voorzichtige schatting van de hiervoor benodigde middelen bedraagt circa 7 miljard gulden. Dit dient in circa
tien jaar te worden geihvesteerd. Een
groot deel van bovengenoemd bedrag
kan worden verhaald op die groepen
v.::.n verbruikers van waters als ge-

november 1970
meenten, industrien etc. , die de ver·
vuiling veroorzaken. Hiertoe mogen
zgn. "verontreinigingsheffingen" wor·
den ingevoerd, volgens het principe
"de vervuiler betaalt". Dit echter mel
dien verstande dat dit "betalen" geen
vrijbrief verstrekt voor "vervuilen".
De verontreiniging moet wettelijk wor
den beperkt aan de hand van strenge
normen.
Uit verontreinigingsheffingen die ten
spoedigste moeten worden ingevoerd,
kunnen de nodige voorzieningen als wa
terzuiveringsinstallaties worden gefi·
nancierd. Enkele grote problemen zijn
o. m. de verontreiniging van ons water
met fosfaten afkomstig van wasmidde·
len, met afval van de sterk groeiende
bio-industrie (volgens schatting zou
deze bij het huidige beleid in 1980 een
verontreiniging van 76 miljoen inwonerequivalenten bedragen) en de zgn.
thermische verontreiniging, d. i. de
verhoging in temperatuur veroorzaakt
door grote elektriciteitscentrales 1).
Deze problemen moeten met prioritell
worden aangevat. Dit kan slechts geschieden in het kader van een veelom·
vattend integraal beleidsplan voor de
ruimtelijke ordening.
2.6.
Ten aanzien van de verontreiniging va
het water met fosfaten stelt D'66 voor
een zgn. fosfaatheffing in te voeren op
wasmiddelen en verwante stoffen van
circa f 1, 20 per kg. wasmiddel. Uit
de inkomsten hiervan (circa 120 miljoen per jaar) kunnen onder meer de
installaties worden gefinancierd nodig
om deze fosfaten uit het afvalwater te
verwijderen. De heffing moet worden
gerelateerd aan de hoeveelheid fosfaa
Tenslotte moet het beleid erop gericht
zijn projekten te ontwikkelen die kostenbesparend werken, bijvoorbeeld
verwerking van afval als bouwelemen·
ten etc. Eenmaal gebruikte voorwerp
kunnen wel degelijk zinvol nog voor
dere doeleinden worden verwerkt. De
huidige "mode" van wegwerpartikelen,
als bijvoorbeeld wegwerpflessen is on•
juist. Men moet er juist naar streven
verpakkingsmaterialen zo lang mogelijk in roulatie te houden. Feitelijk is
verhoging van statiegelden thans "maal
schappelijk voordelig". In een dergelijke "recycling economie" kunnen for'
se besparingen worden bereikt, die in
onze huidige produktie-konsumptie
"verspillingseconomie" moeilijk haal·
baar zijn.

1

2.7.
Als konkrete beleidsmaatregelen moe!
de overheid verder er naar streven:
- dat er eEm internationale regeling
voor de zuiverheid van het Rijnwater
wordt opgesteld in de vorm van een
Europees Tractaat van de verschil·
lende Rijnstiten.
De uitvoerende en toezichthoudende
bevoegdheden moeten komen bij een
inter-europee'S beheerslichaam met
verstrekkende bevoegdheden.
1) Zie voor dit laatste de technologie·
paragraaf punt 3, 29, waarin gepleit
wordt voor een groot onderzoek m. b.l
de toekomstige energievoorziening in
Nederland.

2. 8,
dat het afvoeren van ongezuiverd afvalwater via persleidingen naar onze
Waddenzee en andere kustwateren en
grote openbare wateren, zoals Deltameren en randmeren, ten spoedigste wettelijk wordt verboden.
B. LUCHTVERONTREINIGING

lngrote lijnen gelden t.a.v. de vervuiling van onze lucht dezelfde principes. Schone lucht is een schaars goed,
dat niet (vooral niet "onnodig") mag
worden verontreinigd. Het is thans
zaak al onze technische middelen en
kennis in te schakelen om de luchtverontreiniging te verminderen. 0p deze
''humane doelstelling" kan de technolog!e zich richten. Dit vormt de basis
van onze milieupolitiek. Deze pricipes
gelden voor alle drie grote bronnen van
luchtvervuiling :
de huisbrand
het verkeer
industri!He aktiviteiten (en tuinbouw).
Voor alle drie de categoriiin geldt het
principe van de zgn. verontreinigingsheffing opgelegd naar rato van de vervuiler betaalt. De luchtverontreiniging
moet worden beperkt door het invoeren
van strenge nationale normen. In sterk
vervuilde gebieden dienen bijzondere
saneringsmaatregelen te worden genomen, Van het hele complex van maatregelen die op dit gebied moeten worden genomen volgen hier slechts enkele:
2. 9.

Het gebruik van aardgas kan nog sterk
worden uitgebreid. Bij nieuwe woningbouw moet verwarming met aardgas
bindend worden voorgeschreven. In
grote steden als Amsterdam wordt de
(ernstige) luchtverontreiniging voor
een belangrijk deel veroorzaakt door
huisbrand.
2.10
Voor alle instellingen, banken, kantoren in de city dient het gebruik van
aardgas als warmtebron zoveel mogelijk te worden bevorderd. Op het gebruik van sterk zwavelhoudende stookolie als energie-bron voor centrales
en industri~n kan als overgangsmaatregel een verontreinigingheffing worden
lngesteld (heffing van f 10. - per ton
stookolie; opbrengst circa 50 miljoen
gulden). De meetresultaten van luchtverontreiniging in steden en gewesten,
vergezeld van begrijpelijke relevant
technisch kommentaar moeten openbaar zijn; in hearings, werkbesprekingen etc. kan hierover nadere diskussie
en beraad volgen.
Verkeer
Met name in de grote steden produceert het verkeer een groot deel van
de daar aanwezige luchtverontreiniging. Gezien de ernst van deze situatie
zijn maatregelen thans dringend nodig.
2. 11.
0p korte termijn, bijvoorbeeld 1 januari 1972, moeten voor nieuwe typen
automobielen de zgn. "Duitse normen"
voor de maximaal toelaatbare hoeveelheden uitlaatgassen worden voorgeschreven. Binnen enige jar en (bv. 2 :l
3 jaar) mogen aileen nieuwe auto's
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worden verkocht die aan deze normen
vo1doen. Op de door oudere typen automobielmotoren veroorzaakte hoeveelheid uitlaatgassen kan een verontreinigingheffing als "opcenten" op de wegenbelasting worden geheven volgens
het principe "de vervuiler betaalt".
Bij ·de berekening van de wegenbelasting
dient ook vooral de "zuinigheid" van de
motor in rekening te worden gebracht.
Suksessievelijk moeten de oudste typen
auto's (bv. beginnen met 19 jaar oude)
van de wegen verdwijnen. (Pok v~
dient het_.aat'il5eveling aan diesefmotq.,_
ren.bv:' van st;a,d.sbussen strengt') eisen
fe st~Jlen.·') ~ ~-·t...-....~1- ~"-'2;7
2. 12.

Elke grote gemeente moet thans een
beleidsplan voor de bestrijding van de
luchtvervuiling in haar gebied opstellen en hierover (tenminste) jaarlijks
een openbare rapportage verzorgen.
Er wordt in Nederland circa 3 miljard
kg. benzine verstookt, waarin circa
0, 6 gi. lood per liter is toegevoegd.
Dit geeft thans met name in de grote
steden ernstige problemen voor de
volksgezondheid. Het toepassen van
lood en andere giftige stoffen voor dit
doel wordt thans onaanvaardbaar. Het
kan echter zeker, mits via een planmatige aanpak, sterk worden verminderd.
2.13.

D'66 stelt voor op lood bevattende benzines een vervuilingsaccijns te heffen
van 5 cent per liter. Dit kan na twee
jaar worden verhoogd tot 10 cent. Deze heffing moet worden gerelateerd
aan de hoeveelheid lood per liter. Dit
zal de automobielfabrikanten stimuleren snel de motoren aan te passen.
Volgens globale schatting zal deze vervuilingsaccijns circa 100 miljoen extra opleveren, te bestemmen voor verdere verbetering van ons leefmilieu.
Na deze overgangsfase van 2-4 jaar
kan zonder technische (en maatschappelijke) moeilijkheden alle toevoeging
van lood aan benzine geheel worden
verboden. Dit voorbeeld toont aan dat
de benodigde financi~le middelen via
dit soort verontreinigingsheffingen
reel te verwerven zijn.
'Industriele aktiviteiten (en tuinbouw)
zie hiervoor paragraaf 6 van dit hoofdstuk: Industriebeleid.
C. VERONTREINIGING VAN DE BODEM
Natuurbehoud
De milieubescherming dient zich tegen
een verdere aantasting van het milieu
door verontreiniging van de bodem
door vast en vloeibaar afval, door
landbouwchemicalien, olieprodukten
etc. te richten.
2.14;
Hoge prioriteit is thans geboden voor
het veilig stellen van de nog resterende natuurgebieden (natuurbehoud).
Naast de noodzakelijke uitbreiding van
deze gebieden is rekonstruktie van bepaalde thans gedeeltelijk vernietigde
ecosystemen, o. a. van militaire oefenterreinen gewenst. Als oefenterreinen
mogen uitsluitend marginale landbouwgronden worden gebruikt. Natuurgebieden vormen een onmisbaar element

voor goede recreatiemogelijkheden.
Bovendien zorgen zij voor een optimai le regulerende funktie (buffercapaciteit) van het natuurlijk milieu en verzorgen zij een signaalfunktie tegen
verontreinigende invloeden. Alle huidi' ge plannen, waarbij aan bepaalde natuurgebieden onherstelbare schade
wordt toegebracht moeten worden ingetrokken of gewijzigd. Als voorbeeld
hiervan : de bestemming van Zaanse
weidevogelgebieden als industrieterrein, de bouw van een elektriciteitscentrale aan het Bergumermeer, de
aanleg van een autosnelweg door de
duinen bij Wassenaar (provinciale weg
nr.l).
2.15.

Sluitende waarborgen tegen verontreiniging van de bodem bv. tijdens olieof aardgasboringen en -win.iting, lozen
van afvalsmeerolie, vervoer van gevaarlijke stoffen, dumpen van afval
etc. zijn vereist.
2.16.
De produktiemethoden en het produktie-areaal van onze landbouwgronden
moeten worden ingepast in een integrale planning van ruimtelijke ordening
en van een optimaal milieubeheer.
Het gebruik van chemische hulpmiddelen als bestrijdingsmiddelen in de
landbouw moet sterk worden beperkt,
aangezien dit voor dier en mens nadelige gevolgen heeft. Door invoering van
verontreinigingheffingen op deze chemische bestrijdingsmiddelen kan overmatig gebruik worden ingeperkt. Be' paalde bestrijdingsmiddelen met name
' de "persistente" moeten geheel worden verboden. Ook die middelen waarvan biologische accumulatie is aangetoond of vermoed, zijn thans onaanvaardbaar. Bedrijven die het zonder
chemische bestrijdingsmiddelen trachten te stellen verdienen stimulering en
steun.
D. GELUIDSHINDER
De vierde vorm van vervuiling van ons
milieu, de geluidshinder, heeft niet
minder dan de andere (en waarschijnlijk zelfs meer) een uiterst nadelige
invloed op onze geestelijke volksgezondheid. Te weinig wordt nog in onze
woningbouw en ruimtelijke ordening
rekening gehouden met de invloed van
de geluidshinder op de leefbaarheid
voor de burger.
Verkeerde situering van lawaaiproducerende bedrijven en van verkeersstromen is helaas nauwelijks meer te
wijzigen. De bestrijding van lawaai
dient dan ook primair bij de bron te
geschieden. Aan lawaaiproducerende
auto's, vliegtuigen, bromfietsen, bedrijven etc. moeten strenge eisen
(normen) worden gesteld; vooral in onze dichtbevolkte gebieden.
2.17.

Met name in de hoogbouw dienen meer
technische voorzieningen te worden getroffen tegen geluidshinder, waardoor
voor de bewoners en in het bijzonder
voor de kinderen een beter leefmilieu
kan worden bereikt (betere konstruktie
van vloeren en muren, betere woningindeling, meer "ruimte voor privacy").
De overlast van geluidshinder dient te
zamen met de andere milieuvervuilen-
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de faktoren te worden bestreden in het
kader van een algemene wet op gezondheidsbescherming en milieubeheer. Hierin moet de burger voldoende waarborgen verkrijgen omtrent zijn
"recht" op een leefbaar milieu.
2.18.

Een verdere uitbreiding van Schiphol
(5e en 6e baan) is gezien de eisen van
de geestelijke volksgezondheid bij de
huidige stand van de techniek onaanvaardbaar. Aan het huidige vliegverkeer dienen spoedig strenge eisen te
worden gesteld inzake de produktie van
geluid en van uitlaa\gassen door vliegtuigmotoren. Binnen 10 jaar moet een
tweede nationale luchthaven worden
aangelegd.
Paragraaf 2 RUIMTELIJKE ORDENING
Er is sedert het verschijnen van de
tweede nota Ruimtelijke Ordening weinig
gebeurd dat op een wezenlijke nieuwe
aanpak op het gebied van de planologie
op nationale schaal getuigt. Gelukkig
is er w~l - en D 166 zal hier ongetwijfeld toe hebben bijgedragen - een kentering merkbaar in de openbare mening en wordt er ten opzichte van in
het oog lopende kwesties als :
- vestiging Shell Moerdijk
- vestiging van Hoogovens op Maasvlakte
- vestiging van aluminiumfabriek in
het Sloegebied
- uitbreiding van Dow Chemical bij
Terneuzen
- aanleg van autosnelweg door duinen
(bij Wassenaar en Zd. Kennemerland)
- bouw van elektrische centrale bij
Bergumermeer
- vestiging I.Jsselcentrale
- aanleg vuilwaterpersleiding naar
Waddenzee en idem naar Eemsmonding
- uitbreiding Maasvlakte ten koste
van Voorne
een door steeds meer groepen overgenomen kritische houding aangenomen.
Als geheel genomen is ons nationale
ruimtelijke beleid tot dusver een mislukking geweest voorzover van een ''beleid" kan worden gesproken.
Drie hoofdoorzaken Iaten zich hiervoor al direkt aanwijzen :
1. de voortbestaande gemeentelijke -en
provinciale autonomie;
2. het nog te dikwijls gei'soleerd optreden van de "ruimtelijke ordenaars"- los van mensen uit andere
disciplines;
3. het niet in de ekonomische beschouwing betrekken van schaarse goederen als schone Iucht, schoon water
en een schone bodem.
Er zijn talloze voorbeelden te noemen
van de gevolgen van de te grote gemeentelijke autonomie, die reeds tot
beslissingen heeft geleid die ons land
vermoedelijk miljarden heeft gekost.
Het meest sprekende voorbeeld is de
onderlinge konkurrentie van steden als
Amsterdam en Rotterdam. Volkomen
ten onrechte heeft Amsterdam gekozen
voor een groot komplex van petrochemische en verwante bedrijven : een
streven, dat werd ingegeven door
sterke financHHe behoeften, die mede
ontstonden door het sinds jaren ver-

november 1970

DEMOCRAAT
waarlozen van de typisch "eigen" bedrijven van Amsterdam, waarvan er
duizenden zijn vertrokken. Voor het
realiseren hiervan zijn enorme infrastrukturele voorzieningen nodig, die
ten dele zijn aangelegd, maar daarmee
was aan de hoofdvoorwaarde : een juiste geografische ligging, nog niet voldaan.
De onderlinge "wedijver" van gemeenten heeft een nationaal industrievestigingsbeleid tot nu toe niet mogelijk gemaakt. Ook hierdoor konden van overheidswege tot dusver niet de stringente eisen worden gesteld ten aanzien
van Iucht-, water- en bodemverontreiniging, die al jarenlang door de deskundigen noodzakelijk worden geacht.
Allerlei industrievestigingen met ernstige bijeffekten voor het leefmilieu
zijn zo toch geschied; de bestrijding
van bij-effekten in de vorm van zuivering sinstallaties, groenvoorzieningen
enz. zal vele honderden miljoen gaan
kosten. Vooral groenvoorzieningen en
rekreatiegebieden zijn zeer kostbaar
en zijn niet vooraf "ingekalkuleerd".
In de huidige situatie is er een vrij
machteloos gemanoeuvreer van de landelijke overheid om allerlei gemeentelijke plannen en plannetjes heen. De
korrekties die op landelijke schaal
worden toegepast zijn kostbaar en zij
zijn niet werkelijk doeltreffend. Een
.kleine vergelijkende studie zal duidelijk maken dat hier van een eskalatie
sprake is. Men denke in dit verband
bv. aan de steeds kostbaarder wordende groei:J.voorzieningen. Voorts zijn
nog niet becijferd de kosten van planologische ''fouten" als bv. Hoogvliet
(het schoolvoorbeeld van een gebrek
aan koordinatie bij de planning ofwel
het ontbreken van een landelijk beleid).
Hoe hoog zijn deze kosten? Dit is bij
benadering niet op te geven; want men
zal alles moeten meeberekenen; 66k
de extra kosten die de bewoners zich
moeten getroosten om zich - elders te rekreeren; 66k de achteruitgang van
de schoolprestaties van de kinderen uit
dit onzalige stadsdeel, 66k eventueel
sterk gestegen doktersbezoek.
Het is moeilijk deze problemen (want
minder kan men ze niet noemen) die
het gebrek aan ruimtelijke ordening in
ons land oplevert, niet los te zien van
een ander verschijnsel, dat onze samenleving in zijn greep heeft : de
"schaalvergroting". In de diverse nog
veel te sterk van elkaar gei'soleerde
vakgebieden, wordt onafhankelijk van
elkaar gestreefd naar "optima". In allerlei bedrijfstakken wordt gestreefd
naar produktievergroting. Zonder zich
te bekommeren om de neveneffekten
kunnen bedrijfsingenieurs, -economen,
maar 66k overheidsinstellingen verder
gaan met uitbreidingen, vergrotingen,
produktieverhogingen zonder dat er
sprake is van een deugdelijke overkoepelende kontrole.
Ser).euze ruimtelijke ordening is iets
dat:
1. moet gebeuren met als enige doelstelling : het welzijn;
2. gericht moet zijn op een versterkte
spreiding van bevolking en werkgelegenheid in Nederland naar de ver-

schillende randgewesten;
3. met inschakeling van allerlei disci·
plines moet worden voorbereid;
4. moet gebeuren met medeweten en
meebeslissen van de burgerij;
5. nationaal moet gebeuren in plaats
van op gemeentelijk en provinciaal
niveau;
6. in toenemende mate moet worden
geihternationaliseerd, met name in
het verband van de EEG.
Als beleidsmaatregelen voor de komende vier jaar noemen wij :
2.19.

Er r...1oet een halt worden toegeroepen
aan alle, niet nauwkeurigJn een natio·
naal plan gemotiveerde stadstiitore!Oiii
gen. Men zal voor het opvangen van de
"overloop" uit de grote steden, de
"slaapsteden" en gebieden als Rijnmond (met in het bijzonder Hoogvliet)
nieuwe betere steden moeten bouwen.
Deze nieuwe steden zullen in ruime,
open gebieden moeten worden gesitueerd als Flevoland. Lelystad kan nog
altijd de aanloop zijn voor een voorbeeldige nieuwe stad. Ook zullen in
bepaalde gevallen dorpskernen of typi·
sche streekcentra als aanloop kunnen
dienen voor nieuwe steden, mits de
omringende vrije ruimte werkelijk vr~
en open blijft. Nieuwe steden zullen zo
veel mogelijk in gevarieerde landschai
pen moeten worden gesitueerd in de
nabijheid van goede openbare vervoers
lijnen.
2. 20.

Oude stadscentra moet nieuw Ieven
worden ingeblazen door bevordering
van wonen, werken en rekreatie in een
gekoncentreerd gebied, waarbij gestreefd moet worden naar een zo groot
mogelijke verscheidenheid van vormen
en ''kleuren". Dit in de zin van ambachtelijke werkplaatsen, markten,
ontmoetingscentra, gekombineerd met
wonen van zo heterogeen mogelijke
groepen, die bij voorkeur beroepsgebonden moeten zijn aan het centrum.
2. 21.

Subsidiering van studieprojekten op he1
gebied van de experimentele steden,
die multi-disciplinair moeten worden
opgezet.
2.22.

Stedelijke gebieden zullen moeten zijn
omgeven door groenelementen van for·
maat, liefst voor een belangrijk deel
bestaand uit door de burgerij zelf onderhouden en aangelegde, via wandelpaden openbaar toegankelijke volkstui·
nenkomplexen (voorbeeld : "Nieuwe
Meer, Amsterdam).
Groenzones van formaat zullen, o. a.
ter beveiliging, eveneens moeten wor·
den aangelegd tussen stedelijke gebie·
den en industriele komplexen, welke
bepaalde gevaren risico's (luchtveront·
reiniging, brand, explosies) opleveren
2.23.
De diversiteit van de bouwvormen,
woningtypes en stedelijke vormen dienl
uitgangspunt te zijn bij elke verdere
stap op het gebied van de stedebouw.
Er moet van uitgegaan worden dat niet
~~n stad op de andere mag lijken (de
steden van vroeger verschilden ook
sterk van elkaar, hoewel elk dier ste·
den huizen met trap- of halsgeveltjes
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hadden). De kenmerkende verschillen
kunnen gevonden worden door opvallende centrale bouwwerken en door de wijze van groeperen van diverse bouwelementen. Men mag nl. niet vergeten,
dat de bouw een steeds sterker industrleel karakter zal krijgen, wat wel
een grotere efficiency en kostenbesparing mag betekenen, maar nimmer een
"armoede aan vormen", die nu zo kenmerkend is voor onze nieuwbouw.
2.24.
De inpolderingsplannen t.a. v. de Markerwaard dienen getemporiseerd te
worden. In het licht van de moderne
ontwikkelingen behoort de regering na
te gaan of uitvoering van deze plannen
nog wel wenselijk is. De op gang zijn.de studies over de Waddenzee moeten
worden verbreed. Zolang geen afge. ronde resultaten ter beschikking zijn,
mag geen ingreep in de Waddenzee
1
plaatsvinden, die de huidige funktie
van dit gebied aantast.

Paragraaf 3 VOLKSHUISVESTING
Het huisvestingsvraagstuk is na de
Tweede Wereldoorlog in ons land vele
jaren vrij algemeen gezien als een in
hoofdzaak kwantitatief probleem, waarvoor de oplossing gezocht moest worden in de bouw van een groot aantal
won!ngen zonder meer. H€t beleid met
betrekking tot de volkshuisvesting moet
er evenwel op gericht zijn de nog bestaande kwantitatieve en kwalitatieve
woningnood op te heffen en de kwaliteit
van het woonmilieu te verbeteren. Het
won!ngbouwbeleid is echter, in strijd
met de algemene opvatting dat het
huisvestingsvraagstuk ''hoge priorilei!" moet hebben, steeds ondergeschikt gemaakt aan andere doeleinden,
zoals het voeren van een conjunctuurpolitiek. Voorts zijn de bevolkingspolit!eke aspekten niet tijdig ingecalculeerd. Dit heeft o. a. geleid tot inverhouding met de kostprijs lage huren en
hoge overheidssubsidies voor de nieuwbouw. Een effektief beleid om de kwantitatieve en kwalitatieve woningnood op
te heffen zal zowel van de burgers als
van de overheid in de komende jaren
grote offers vragen. Bij de toenemende welvaart zullen de burgers zelf zo
snel mogelijk de woonkosten volledig
uit hun eigen inkomen moeten gaan
dragen. Hierbij blijft toekenning van
lndiv!duele woonsubsidies aan personen die door omstandigheden bijzonder
hoge woonlasten hebben evenwel aanvaardbaar. Door de extra offers die
de burgers in de vorm van huurverhogingen brengen kan de overheid de subsidies voor nieuwe woningen verminderen; de hierdoor vrijkomende gelden
d!enen dan aangewend te worden voor
extra subsidH~ring van andere taken op
het gebied van de volkshuisvesting die
!hans dreigen te stagneren, zoals
krotopruiming, woningverbetering en
stadssanering.
2, 25.
Vervanging van de bestaande direkte
en indirekte subsidies op de grond- en
bouwkosten van woningen door een
stelsel van individuele woonsubsidies
(voor huurders en bewoners van eigen
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woningen), waarbij een subsidie verstrekt zal worden als de woonkosten
hoger worden dan 1/6 a. 1/7 van het
besteedbare inkomen. Handhaving van
de mogelijkheid van een bijdrage per
woning, wanneer de kosten van het
bouwrijp maken door de bodemgesteldheid een onevenredig deel van de stichtingskosten uitmaken (bv. meer dan
25%). Eveneens handhaving van demogelijkheid van subsidiering van experimentele woningbouw, in het bijzonder
wanneer de kwaliteit van deze woningbouw gericht is op het in de toekomst
gewenste woonniveau.
2. 26.
Zolang het stelsel met subsidies per
woning (en niet per bewoner) nog bestaat : andere verdeling van de beschikbare subsidies door beperking van de
subsidiering tot dat deel van de woning dat als basis van de woonbehoeften noodzakelijk is, d. w. z. tot dat
deel van de woning dat nodig is voor
de huisvesting van 4 personen; hierdoor zullen voor kleinere woningen relatief lagere huren gevraagd kunnen
worden.
2.27.
Geleidelijke vermindering van de
woonsubsidies, echter met de beperking dat gemiddeld niet meer dan 1/3
van de reele loonstijging voor de hieruit voortvloeiende verhoging van de
·woonlasten mag worden gebruikt. Versnelling van het tempo van krotopruiming, woningverbetering en stadssanering met behulp van de hierdoor vrijkomende gelden.
2. 28.
Spoedige beschikbaarstelling aan de
gemeenten van extra kredieten voor het
voorbereiden van de benodigde plannen
voor de versnelling van de krotopruiming, woningverbetering en stadssanering. Op grote schaal inschakeling
van partikuliere stedebouwkundige bureaux bij de voorbereiding van deze
plannen, o. m. om de beschikking te
krijgen over alternatieven, zodat de
betrokkenen hieruit kunnen kiezen.
Stimulering van de idee-ontwikkeling
bij deze plannen door het uitschrijven
van nationale prij svragen door de
rijksoverheid.
2. 29.

Vaststelling van het woningbouwprogramma op een zodanig niveau dat
v66r 1975 in alle sektoren en regio's
van de woningmarkt een reserve van
tenminste 2% is verkregen. Betere afstemming woningbouw op de behoeften
(dit betekent meer eengezinshuizen,
meer woningen voor bejaarden en alleenstaanden en meer eenvoudige woningen).
Gedurende de periode dat onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn voor een
nauwkeurige bepaling van het woningbouwprogramma, dat aan deze eisen
voldoet : verhoging van dit programma
met jaarlijks 5000 woningen (bij voorkeur in de premiesektor) tot ongeveer
140. 000 woningen.
2. 30.
Liberalisatie van de huren in de gebieden waar tenminste 2% reserve op de
woningmarkt is verkregen. Wijziging
van de Prijzenwet, waardoor onroerend goed onder de werking van die
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wet wordt gebracht. Herwaardering
van de huren van oudere woningen in
de niet geliberaliseerde gebieden.
2. 31.

Verlening van machtiging aan de pensioen- en verzekeringsfondsen om een
groter percentage te beleggen in onroerend goed. Uitoefening van aandrang door de overheid om van deze
verruimde mogelijkheid gebruik te
maken. Verlening van hypotheekgaranties tot een bepaald maximumbedrag
door de overheid aan partikulieren
voor de aankoop van nieuwe en bestaande woningen, die aan bepaalde
kwaliteitseisen voldoen.
2.32.
Totstandbrenging van een systeem van
onafhankelijk onderzoek op de deelgebieden van de bouw in het algemeen en
de woningbouw in het bijzonder, stadssanering en stadsrekonstruktie hierbij inbegrepen; het programma van de
hieraan deelnemende instituten, zoals
verscheidene universitaire instellingen,
het Economisch Jnstituut voor de
Bouwnijverheid en de Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven wordt gecoordineerd door een
Raad voor Bouwonderzoek onder verantwoordelijkheid van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen (zie ook
hoofdstuk III, paragraaf 2 (Technologie) m. b. t. verbetering van de produktiviteit in de bouwsektor).
Paragraaf 4 BEVOLKINGSPOLITIEK
a. Uitgangspunten
Het is ons aller zaak ervoor te zorgen
dat ons land niet door overbevolking
onleefbaar wordt. Reeds thans vinden
velen Nederland overbevolkt terwijl
de bevolking blijft toenemen. Om te
voorkomen dat ons land op den duur
door overbevolking onleefbaar zou worden moet reeds nu ook door de overheld een aktief beleid gevoerd worden
om de bevolkingsgroei tot staan te
brengen. Uiteraard dienen de beslissingen ook t. a. v. dit beleid op demokratische wijze met inspraak van alle
groeperingen van de bevolking en in aile openheid tot stand te komen. D'66
acht het een grondrecht van de ouders
hun kindertal zelf te bepalen.
b. Voorwaarde voor een stationaire
bevolking (d. i. groei tot staan gebracht) is een gemiddeld kindertal per
vrouw van 2,1 (in 1968 bedroeg dit ongeveer 2, 5). Zelfs als dat zo snel als
redelijk mogelijk is, d. i. 5-10 jaar,
zou worden bereikt dan zal het inwonertal nog blijven stijgen tot het ongeveer
in 2020 stationair is op een niveau van
17-18 miljoen:
c. Taak van demokratische bevolkingspolitiek.
Dwang t. a. v. de gezinsgrootte wordt
afgewezen. Het overheidsbeleid moet
er zich toe bepalen het mogelijk te rnaken dat de mentaliteit van de bevolking zich hervormt zodat :
- men zich bewust wordt van de konsekwenties van voortdurende bevolkingsgroei, zich mede-verantwoor-
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delijk voelt voor het voork6men
daarvan·en dus kleine gezinnen algemeen als wenselijk gaat beschouwen;
- de diskriminatie van ongehuwden en
kinderloze echtparen wordt opgeheven (bijv. t.a. v. woningbouw en
woningtoewijzing).
- het verschil tussen het individueel
gewenste en gerealiseerde kindertal zoveel mogelijk verdwijnt.
d. Herziening van de gezinssubsidies
D~ groei en de ontplooiing van kinderen moet worden veilig gesteld met
middelen die niet de indruk wekken
alsof de wetgever een premie op het
krijgen van kinderen stelt. Het krijgen
van een kind is een vrije beslissing en
voor de gevolgen daarvan moeten in de
eerste plaats de ouders opkomen, maar
de ontplooiing van kinderen die er eenmaal zijn mag niet worden geschaad.
Vanuit een oogpunt van bevolkingspolitiek dienen dus kinderaftrek, kinderbijslag, kindertoelage en (geheel of gedeeltelijk) kinderaftrek geleidelijk te
worden vervangen door collectieve
voorzieningen rechtstreeks ten behoeve van het kind, zoals kleuteronderwij s, gezondheidszorg, leermateriaal,
sportbeoefening, verstrekken van
beurzen aan alle jongeren in opleiding,
enz., zaken die hetzij gratis, hetzij
tegen lage kosten moeten worden verstrekt.
Op grond van deze overwegingen ziet
D 166 voor de komende regeringsperiode de volgende beleidsmaatregelen als
noodzakelijk :
2.33.
Systematische voorlichting geven - onder inschakeling van alle publiciteitsmedia en zo mogelijk maatschappelijke
groeperingen en instellingen - over het
individueel belang van ouders en kinderen bij kleine gezinnen en over de verantwoordelijkheid van de ouders voor
de gevolgen op langere termijn van
grotere kindertallen. Het onlangs opgerichte Demografisch Instituut dient
ten spoedigste te adviseren over beste
vorm en inhoud van de voorlichting.
2.34.
Sexuele voorlichting op scholen voor
basis en voortgezet onderwijs in het
kader van een bredere sexuele opvoeding, waarin opgenomen demografie,
voortplantingsleer en anti-conceptie.
Ook dient de kennis en de mentaliteit
van de huisartsen op het gebied van de
anti-conceptie drastisch te worden
verbeterd.
2.35.
Opheffen van discriminatoire maatregelen tegenover ongehuwden, en kinderloze echtparen bv. op het gebied
van de woningbouw, woningtoewijzing.

2.36.

Deelname van vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid aan het arbeidsproces dient te worden bevorderd ten behoeve van de emancipatie van de vrouw
en de economische groei. Met medewerking van het bedrijfsleven dienen
part-time banen te worden gecreerd,
her- en bijscholingscursussen te worden mgericht, cr~ches tot stand te komen, en de fiscale positie van de gehuwde werkende vrouw nog verder te

worden verbeterd.
2. 37.

Het stimuleren van het gebruik van
voorbehoedsmiddelen door voorlichting en ruime beschikbaarstelling tegen lage prijs, ook via automaten.
Medische controle (bv. op de pil) en
adviezen dienen deel uit te maken van
het ziekenfondspakket. Het arsenaal
van toegelaten middelen en methoden
moet worden uitgebreid, o. a. door
meer aandacht te besteden aan de mogelijkheid tot vrijwillige sterilisatie
en stimuleren van het onderzoek naar
het "ideale anti -conceptie middel ".
Wijzigingen van de strafwettelijke bepalingen t.a. v. vrijwillige zwangerschapsonderbreking is (om andere redenen) gewenst.
2.38.
Het opstellen van een tien of vijftienjarenplan voor het realiseren van de hervormingen der gezinssubsidies, zoals
beschreven onder hoofdstuk IV, paragraaf 1. (Rechtvaardige welvaartsverdeling), punt 4-11Noot: De uitvoering van bovengenoemde punten kan zonder bezwaar binnen
de komende vier jaren tot stand komen.
Wil men een stationaire bevolking bereiken binnen 40 of 50 jaar dan is dit
zelfs noodzakelijk. De kosten van dit
programma zijn zeer gering, en worden verre overtroffen door de besparingen in breedte-investeringen die het
gevolg zijn van langzamere groei van
de bevolking.
Paragraaf 5 VERKEER EN VERVOER
A. ALGEMEEN VERVOER
2.39.

In de komende regeringsperiode (197-1
-1975) dient het wegennet langzamer
te worden uitgebreid dan voorzien in
het CPB-rapport "De Nederlandse economic in 1973" (een toeneming met
1, 5% per jaar in plaats van 3% per
jaar).
Hiertegenover dient te staan een aanzienlijke uitbreiding van de faciliteiten
van het openbaar vervoer.
2. 40.
De omvang en de aard van de vervoervoorzieningen dient niet alleen afhankelijk te worden gesteld van de voorkeuren van de gebruikers, maar ook
van de struktuur van stedelijke gebieden enerzijds en van regionale belangen (stimuleringsgebieden) anderzijds.
2. 41.

Als rekening wordt gehouden met de
verschillende onder 2. 40. genoemde
belangen zal een onbeperkt autogebruik
in de stedelijke gebieden in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Een afrem:tirlng van het autogebruik dient
hier gekompenseerd te worden door
een groter aanbod van openbaar vervoer van hoge kwaliteit.
2.42.
Voor het gehele openbare vervoer
(trein, metro, tram, bus, taxi) dient
in de komende vier jaar 1 alomvattende
wettelijke regeling te worden getroffen.
2.43.
Ten aanzien van de financiering moet
er naar gestreefd worden dat de op-
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brengsten uit heffingen op het partiku·
lier vervoer en de tarieven van het o·
penbaar vervoer tezamen genomen de
uitgaven dekken voor de verkeersfaci·
liteiten inclusief het parkeren en de
exploitatietekorten van het openbaar
· vervoer. Een dergelijk evenwicht
· dient tot stand te komen binnen een ag
1glomeratie of een gewest.
2.44.
Mede om het gebruik van het openbaar
vervoer te stimuleren is een systeem
van heffingen op het partikulier vervoer gewenst, waarbij meer dan in he
huidige systeem een direkte relatie
wordt gelegd met de door het gebruik
veroorzaakte kosten, de "maatschap- ·
pijkosten" daarbij inbegrepen (milieuverontreiniging, parkeerfaciliteiten).
2.45.
Tekorten van verkeersvoorzieningen,
waarvan de omvang mede bepaald is
door regionale belangen dienen niet ge,
heel gefinancierd te worden uit de hef·l
fingen op het verkeer, maar bijvoor- I
beeld mede uit middelen bestemd voor
stimuleringsgebieden. ,
Paragraaf 5 B. HAVENS
2.46.
Er moet in 1980 een Noordwest-Euro·
pese havenbeleid zijn (havens inVerdrag van Rome, paragraaf 84, niet ge·
noemd). Beperkt tot de havens die het
traditioneel gemeenschappelijk achter·
land (Ruhr /Saargebied, Elzas als
grenzen) bedienen met uitlopers naar
Groot-Brittanie en Scandinavie naarmate de tunnel onder het Kanaal en de
brug over de Sont gereed komen.
Motivering :
Voorkomen van infrastrukturele overinvesteringen met daarbij beho·
rende verspilling van financierings·
middelen uit private en publieke
sfeer, waarbij een dodelijke concurrentiestrijd ook in de private
sfeer onvermijdelijk zal eindigen
met een terugval op regeringssteun,
dus weer : publieke middelen.
2.47.
Als een eerste stap kan Nederland,
met gebruikmaking van universitaire
wetenschappelijke milieus op interna·
tionale schaal het initiatief nemen tot
een fundamenteel en objectief economisch onderzoek naar de meest doelmatige sortering van overgangspunten
tussen de verkeerswijzen zee- en
landtransport, tegen een achtergrond
van projecties van wereldwijde vervoersstromen.
Paragraaf 5 C. LUCHTVAART
2.48.
Om van een juist luchtvaartbeleid te
kunnen spreken dient uitgegaan te wor·
den van de verwachte feitelijke ontwik·
keling van het verkeer en vervoer in
de jar en 1980, zowel ten aanzien van
de ontwikkeling door de Iucht als ten
aanzien van de aansluitende transport·
ontwikkelingsmogelijkheden op de
grond. Het is daarbij vereist dat nood·
zakelijke onafhankelijke studies zich
niet uitsluitend dienen te richten op
verkeers- en vervoerstechnieken,
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maar evenzeer op die van de ruimtelijke ordening, van de volksgezondheid
en van de sociaal-economische aspekten.
2.49.

Gestreefd dient te worden naar een
grotere samenwerking tussen en zonodig fusie van de West-Europese burgerluchtvaartmaatschappijen. Ten behoeve van een grotere vliegveiligheid
is internationalise regeling van de
luchtwegen beneden 7620 m. noodzakelijk.
2. 50.

De situering van een tweede nationale
luchthaven dient zodanig te zijn, dat de
daarmee gepaard gaande overlast aan
lawaai of vervuilfug binnen toelaatbare
grenzen zal blijven; met andere woorden zij zal aan zee dienen te worden
gesitueerd met de aanvliegroutes hoven het water en de gebouwen op het
land. Bovendien dienen de burgerij en
de gemeenteraden gelegen binnen aanvliegroutes, naast inspraak ook een
stem te hebben bij de beleidsbeslissing terzake van uitbreiding van bestaande- en oprichting van nieuwe
luchthavens (zie ook 2.18).

Paragraaf 6 INDUSTRIEBELEID
Bij een verantwoorde ontwikkelingsplanning van industrie- en woongebieden moet men komen tot een integratie
van:
- e~:Jn regionaal industrialisatiebeleid,
mede gericht op het scheppen van
voldoende strukturele werkgelegenheid (van hoog niveau) in de verschiilende regio's van ons land;
- het waarborgen van een optimaal
leefmilieu voor de omwonenden in
dichtbevolkte en geihdustrialiseerde gebieden;
- doelmatig gebruik van onze schaarse ruimte;
- de voor de groei van ons nationaal
inkomen nodige economisch-technologische ontwikkeling.
2..51.

Het in het kader van de regionale industrialisatiepolitiek gehanteerde kernenbeleid dient te worden herzien.
Uitgangspunt hierbij zal moeten zijn :
een sterke vermindering van het aantal primaire en secundaire kernen en
daarvoor in de plaats een concentratie
op een beperkt aantal ontwikkelingszones of stroken die meerdere gemeenten omvatten. Hierdoor zal het mogelijk'zijn de thans plaats vindende versnippering van krachten tegen te gaan
en de agglomeratievoordelen ten voile
te benutten.
2.52.

Voor het bereiken van een versterkte
spreiding van bevolking en werkgelegenheid naar de verschillende regio's
van ons land dient door de overheid
een regionale investeringsmaatschappij te worden opgericht.
Door middel van een dergelijke maatschappij kan de overheid zelf de werkgelegenheid in bepaalde regio's stimuleren, wanneer de behoefte zich hiertoe voordoet. Dit kan dan geschieden
door een aktieve werving van partikuliere bedrijfsinvesteringen, maar

voorzover dit geen voldoende effekt
he eft, ook door zelf deel te nemen in
bestaande bedrijven of bedrijven op te
richten. Dit geldt zowel voor de industrU!le als voor de dienstverlenende
sektor. Zo mogelijk kan in een later
stadium de overheidsdeelname weer
worden afge!'ltoten.
2.35

De overheid dient een herstrukturering
van het bedrijfsleven na te streven,
gericht op een vergroting van het aandeel van de maatschappelijk meest
rendabele bedrijfstakken in de nationale produktie. Hierop dienen zowel het
vestigingsbeleid voor nieuwe industritin en dienstverlenende bedrijven als
een aktief herscholingsbeleid te zijn
afgestemd. Deze herstrukturering zal
gebaseerd moeten zijn op de beginselen van een meer rationele arbeidsverdeling met speciale aandacht voor de
positie van de ontwikkelingslanden.
(zie de punten 4.18. t/m 4. 20. ).
2. 54. Aile vestigingen van milieuvervuilende bedrijven in Nederland moeten worden beoordeeld uitsluitend op
basis van een nationaal industriebeleid. Er moeten strenge normen worden gehanteerd ter voorkoming van
milieuverontreiniging. Bij elke industrieplanning moet de bevolking zoveel
mogelijk bij de formulering en de uitvoering van het beleid worden betrokken.
Bij de vestiging van industriecomplexen of industrU!n kunnen·tevoren d. m. v.
een veelzijdig onderzoek aile mogelijke konsekwenties daarvan op het welzijn van de burger en op het leefmilieu
worden bezien. Een maatschappelijke
kosten-baten-balans is noodzakelijk.
In geval van twijfel mag het betrokken
bedrijf slechts bij uitzondering en dan
slechts nog onder zeer speciale voorwaarden en onder goedkeuring van de
Rijksoverheid worden toegelaten.
Indien het nog niet technisch mogelijk
is bepaalde emissies geheel te vermijden, dan moeten daarv~or hoge verontreinigingsheffingen worden geheven.
Pe hierdoor verkregen financiE!le middelen zijn te bestemmen voor techni.:.
sche research en meetapparatuur en
voor aile andere maatregelen nodig
voor de beperking van de huidige omvang van de milieuverontreiniging.
De bedragen der heffingen zijn te bepalen aan de hand van ramingen van de
maatschappelijk nadelige kosten. (In
de eerste aanloop-periode wordt gedacht aan een totaal van deze heffingen
van tenminste 100 miljoen per jaar).
2.55.

Als tegenhanger van de steeds toenemende omvang waarin voor produkten
in Nederland reklame wordt gemaakt,
dient de overheid zijn bijdrage aan het
konsumentenonderzoek zeer aanzienlijk te vergroten. Vertegenwoordigers
van de konsumentenorganisaties moeten in de SER worden opgenomen.
Paragraaf 7 LANDBOUW
In verband met de groei van de Nederlandse bevolking en de algemene welvaartsontwikkeling zal de oppervlakte
grond die voor zuiver agrarische doel-
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einden beschikbaar is nog aanzienlijk
kleiner worden. Woningbouw, rekrea·
tie, verkeer, waterwinning enz. zullE
nog grote oppervlakten grond vereiseJ
Rekonstruktie van bepaalde gebieden
als natuurgebied is geboden. Anderzijds is de wijze van grondgebruik
door de landbouw van doorslaggevendc
invloed op het karakter van ons cultuurlandschap en is de landbouw met
de rechtstreeks daarmee verbonden
industrie nog steeds een belangrijke
economische factor.
Ook van binnenuit is de landbouw ster:
in beweging als gevolg van een vergaand kapitaliseringsproces, waardoor vele arbeidskrachten worden afgestoten. Verwacht moet worden dat
het huidige aandeel van 8% in de totalc
beroepsbevolking in de komende decei
nia nog gehalveerd zal worden. D 166
erkent de noodzaak van een voorlopig
nog intensieve overheidsbemoeiing,
zowel op economische als op sociale
gronden. Het landbouwbeleid voorzover dit op markt- en prijsregelingen
en op verbetering van de bedrijfsstru1
tuur in de landbouw betrekking heeft
wordt voor een belangrijk deel bepaal1
op het niveau van de Europese Economische Gemeenschap.
2. 56.

Het beleid dat Nederland t. a. v. landbouwproblemen in de EEG heeft gevoerd, kan in de gegeven situatie in
grote lijnen worden onderschreven.
In de naaste toekomst zal in het verband van de EEG vooral verdere harmonisatie van het mededingingsbeleid
moeten worden nagestreefd, met nam1
door het gelijktrekken van de fiscale
politiek, de sociale voorzieningen, de
vervoerspolitiek en het subsidiebeleid
Het Europese prijsbeleid dient te wor·
den afgestemd op het kostenniveau va11
moderne en doelmatige bedrijven.
2.57.

Het beleid en met name het struktuurbeleid moet gericht zijn op een inkomenspolitiek die de landbouwer in een
gelijke positie stelt als de ondernemei
in andere sektoren van onze maatschappij. Zowel ten behoeve van deze
doelstelling als ook ten behoeve van
het garanderen van een geleidelijk toe
nemend aandeel van de ontwikkelingslanden in de EEG-markt voor landbouwprodukten, is D166 voorstander
van een extra afvloeiing van 2500 land
bouwer s per jaar. Dit dient te worden
bewerksteiligd door het aanbieden van
compenserende maatregelen van socia
en financiE!le aard. Terwijl de. financii
le compensatie dient te worden verstrekt uit het ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw, zal
daarnaast een betere omscholingsrege
ling tot stand moeten komen voor men·
sen die de landbouw willen verlaten.
2. 58.
Op nationaal niveau staat D166 de

stichting voor van een centraal be'heerd staatsgrondbedrijf, waarin ook
de huidige domeingronden worden inge
bracht. Vergroting van het grondbezit
van de staat wordt aanvaard, voorzover dit door een aktief aankoopbeleid
mogelijk is en bij kan dragen tot verbetering van de bedrijfsstruktuur in de
landbouw, tot verlichting van de finan·
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ciering van bedrijfsvergroting en bedrijfsovergang en tot ruimere planologische mogelijkheden.
2. 59.
De huidige ruilverkavelingswet moet
worden vervangen door een volgens
een horizontale beleidslijn opgestelde
landinrichtingswet waarin de vereisten
van ruimtelijke ordening, milieubeheer en landbouwbeleid integraal zijn
verwerkt.
2. 60.

De belastingheffing dient beter te worderi afgestemd op de behoeften van de
landbouw en middenstand, met name
door de middeling van inkomsten over
een termijn van bijv. 5 jaar en het
scheppen van belastingvrije investeringsmogelijkheden.
Tevens dienen voorzieningen te worden getroffen om te garanderen dat de
modernisering van de landbouw niet
afstuit op de onmogelijkheid het nodige
kapitaal te verkrijgen, hetzij door kredietfaciliteiten, hetzij door waarborgfondsen.
2. 61.

Bevorderen van de vestiging van
proefboerderijen waarop verschillende
principes van de biologische en biologisch-dynamische landbouw in de.
praktijk worden getoetst.

HOOFDSTUK Ill
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE
Paragraaf 1 HET TERTIARE
ONDERWIJS
A. Algemene uitgangspunten
Het tertiaire onderwijs is alle onderwijs rul HAVO, MA VO, MBO en VWO.
Het verenigt dus in eerste instantie
de studerenden in de leeftijdsgroepen
van ca. 17 jaar en ouder, d.w.z. de
groepen die grotendeels buiten de door
D'66 gestelde leerplichtige leeftijd vallen.
Grondgedachte voor deze leeftijdsgroepen is het leerrecht, dat hieronder nader wordt toegelicht. Voorts
wordt voor het onderwijs waarop dit
leerrecht van toepassing is voor het
tertiaire onderwijs dus, als belangrijkste doelstelling gezien : het bieden
van een optimale gelegenheid tot eigen
ontwikkeling en ontplooiing van de studerende. Deze doelstelling zet zich af
op de realiteit die ook vandaag nog
wordt ontmoet, waarin stilzwijgend
wordt gestreefd naar inwijding in de
denkwijze en levensgewoonten van een
intellectuele ~lite. Dit laatste wordt
hier niet veroordeeld of bestreden,
maar als volslagen ondergeschikt beschouwd aan het eerste.
Tertiair onderwijs zal onderwerp worden van een krachtig beleid, waaraan
de uitgangspunten voor een open maatschappij ten grondslag liggen.
Er zijn daarin drie hoofdlijnen te herkennen:
- een sociale
- een culturele
- een technisch-economische.
De sociale hoofdlijn van het beleid
geeft inhoud aan het leerrecht en zal
uitspraken vragen terzake van het toelaten van het toekomstige aanbod van
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studerenden, het studietoelagenbeleid,

het actieve doorstromingsbeleid.
· De culturele hoofdlijn van het beleid
gaat uit van drie benaderingen, t. w.
- welke elementen van het geerfde
cultuurgoed van wetenschappen,
kunsten en techniek dienen in het
onderwijs te worden opgenomen?
(hoofdzakelijk in onderwijs inhouden).
- welke elementen van het hedendaagse cultuurpatroon dienen nadruk en
gestalte te krijgen in het onderwijs
(zowel in onderwij s inhouden als in
onderwij svormen) ?
- welke maatschappij-ontwikkelingen
zullen welke cultuurpatronen in de
toekomst te voorschijn roepen
(hoofdzakelijk in onderwij svormen
en experimenten) ?
De technisch-economische hoofdlijn
tenslotte geeft vorm aan de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan mensen die zich bekwaamd hebben voor
beroepen in een maatschappij die gekenmerkt wordt door een voortdurende
technologische vernieuwing. De mogelijkheid van technologische vernieuwing wordt door velen (Abramowicz,
Salow, Galbraith, e. a.) hoofdzakelijk
toegeschreven aan bekwaamheid die
door onderwijs wordt verkregen. Een
zich voortdurend technologisch vernieuwende maatschappij is alleen
denkbaar op basis van goed tertiair
onderwij s, waaraan door zeer vel en
wordt deelgenomen.
De hier gegeven gezichtspunten en de
konsekwenties van het hoofdstuk "Open
samenleving" verlangen, terzake van
de van overheidswege te treffen maatregelen en investeringen in het tertiair onderwijs toelatingsmogelijkheid
voor het gehele toekomstige studentenaanbod op grond van eigen onderzoek
op geschiktheid voor de gekozen studie.
Elke prognose wijst erop dat een effectuering van deze eis tot een duidelijke vergroting van het aandeel onderwijs van de nationale besteding zal
voeren, daarbij mede in aanmerking.
nemend, dat de investeringen en exploitatiebudgetten per toegelaten student
ook zullen toenemen. Dit geheel van
eisen kan worden vervat onder een
''politiek van externe democratisering".
De achterstand die de overheid thans
heeft terzake van een op deze eisen gericht beleid, dient zo snel mogelijk te
worden ingehaald. Aan een ontwerp
"Mastodont-wet", een geheel van wettelijke regelingen voor het totale tertiaire onderwijs, dient een ontwikkelingsbeleid van lange termijn te worden verbonden. Ofschoon aan de hand
van de thans geldende prognosen redelijke schattingen van toekomstige studenten:..aantallen en in mindere mate
van de vraagontwikkeling naar afgestudeerden te maken zijn, is het aantal toekomstige beoefenaren van wetenschap niet bij benadering vast te
stellen.
Elke afgestudeerde kan evenwel in een
bepaalde fase van zijn leven met wetenschappelijk onderzoek in onmiddellijke aanraking komen en is in de gelegenheid daaraan korter of langer bij
te dragen.

B. Externe democratisering van het

onderwijs

De externe democratisering brengt in
toenemende mate studerenden voort
uit alle sociale en geografische groeperingen en vergroot hun aantal aanmerkelijk. Het wordt duidelijker dat
het milieu een grote invloed op de ontwikkeling van het intellect heeft, vooral in de jaren voor de schoolplichtige
leeftijd. Een extern democratiseringsbeleid, dat alleen berust op een selectie naar schoolprestatie, is onvolledig, en zal in aanmerkelijk sterkere
mate dan thans gesteund moeten worden door een gericht tegemoettreden
van leerlingen en opvoeders, Het is
niet alleen een waarde-oordeel, wanneer men dit juist vindt. Ook gaat dit
uit van een rationele verwachting omtrent de maatschappij die aan mensen
met alle graden van geschooldheid voldoening en beloninggevend werk en een
bevredigend bestaan kan bieden. De
paragraaf Technologie toont dat D 166
dit maatschappijbeeld mede ziet als
een voortdurend op technologische vernieuwing gerichte samenleving. Daarnaast vraagt deze onderwij svisie om
een eerder Europese en mondiale dan
nationale gerichtheid van de inspanningen. Aan de ene kant is het een overheidstaak de belemmeringen weg te
nemen voor een volledige externe democratisering van het onderwijs. Deze taak zoekt een evenwicht met de op- ,
gave de optimale voorwaarden te
:
scheppen voor een voortdurende groei I
van het nationale product. Zoals uit de j
technologie-paragraaf blijkt, dient dit •
laatste dan weer in evenwicht te zijn
met het zorgen voor de leefbaarheid.
De externe democratisering vergroot
het aantal studerenden progressief.
Dit heeft zowel voor de hogere beroepsopleidingen als ook voor de universiteiten v~rstrekkende gevolgen.
De tertiaire onderwijsinstellingen zijn
structureel niet of nauwelijks opgewassen tegen de eisen die de veel grotere studentenaantallen stellen. Wanneer geen wijziging in de grondstructuur van vooral het wetenschappelijk
onderwijs wordt overwogen, zal de
druk op de begroting groter worden
dan andere landsbelangen verdragen.
C. De lasten van het Wetenschappelijk
Onderwijs
De practijk van de huidige budgettering in mensen en middelen voor het
wetenschappelijk onderwij s komt neer
op het presenteren van een optelsom
van toekomstplannen van de vakgroepen (leer stoelen) door de instelling,
in de vorm van ontwikkelingsplan, begroting en financieel schema voor de
komende jaren.
Deze stukken spelen echter bij de toewijzing nauwelijks een rol. De toewijzing van personeel geschiedt op basis
van ruwe verhoudingsgetallen tussen
het aantal studenten en het aantal personeelsleden. Deze toewijzing betekent als regel een bekorting op de
plannen, door uitstel daarvan (temporisering). Daarmede worden de bestedingen enigszins in de hand gehouden,
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maar deze komen dikwijls in te zwak
bemande, ongebundelde, soms zelfs
versnipperde projecten terecht.
Zelfs in bekwaam bestUurde universiteiten gelukt het zelden een duidelijk
beleid te voeren in de toewijzing van
personeel en middelen aan de hand van
de eisen van het onderzoek. Het beleid komt als regel neer op het verdelen van een tekort op een te veel aan
plannen die te weinig gecoi:>rdineerd
zijn.
De kern van het probleem ligt in het
feit dat de personele opbouw van de universiteiten een onderzoekstructuur
wil voorstellen, terwijl het toewijzingsbeleid van het Departement van
0 & Ween onderwijsstructuur veronderstelt, die er niet is.
De nieuwe wet Universitaire bestuurshervorming 1970 biedt in dit opzicht
geen uitzicht op verbetering. De omvang van het gedeelte W. 0. van de
rijksbegroting wordt in hoofdzaak gerechtvaardigd door de grote aantallen
goed gekwalificeerde academici, die
aan de maatschappij worden toevertrouwd, niet echter door de kwaliteit
en.kwantiteit van het onderzoek dat
toch een groot deel van de begroting
bepaalt.
D. Oorzaken van de problematiek
Verdiept men zich in de oorzaken van
deze problematiek, dan blijkt dat de
klassieke universitaire vrijheden en
bet ideaal van de eenheid van wetenschapbeoefening, onderwij s en vorming een autonome ontwikkeling hebben bepaald. Deze ontwikkeling heeft
een situatie teweeggebracht, die ~~ns
moest barsten. Wat is immers het geval? in de structuur van de laatste
eeuw is het zonder uitzondering de
hoogleraar geweest, die mocht uitmaken wat hij ging onderzoeken en hoe
hij zijn onderwijs ging inrichten.
De onderlinge afstemming was de taak
van faculteit of afdeling, enz., die bestond uit de som van de daarin benoemde hoogleraren. Nu was ditzelden een som van eensgezinde vakbroeders, integendeel, meestal een gezelschap van ultra-individualisten, die
aan hun uitzonderlijke bek.waamheid
het recht ontleenden hun zaken naar
eigen goeddunken te regelen en dat ook
als regel uitstekend deden. Om dat
recht ten voile te genieten, bleek het
verstandig de coilegea geen strobreed
in de weg te leggen. Een grote en uiterst fijnzinnige coilegialiteit werd de
uiterlijke verschijningsvorm van een
als onvervreemdbaar beschouwd recht
op eigen vrijheid van handelen.
Deze "coilegiale anarchie" heeft, dat
is gebleken, voortreffelijke resultaten
van wetenschappelijk onderzoek voortgebracht en voortreffelijke academici
aan de samenleving geschonken. Vandaag redt zij het niet meer. Het moderne "management of research" van
de industriele laboratoria en de onderzoekinstituten werpt smiiler en bruikbaarder resultaten af dan de universitaire leerstoelen, die worstelen met
tekort aan personeel, te veel aan onderwijstaken, te weinig promovendi,
te veel aan rompslomp, maar vooral :
een tekort aan coordinatie en coopera-
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tie met andere leerstoelen, het ontbreken van doelgerichte inte:rdisciplinaire projecten. Het is geen conjunctureel, maar een structureel probleem.
E. Punten van het beleidsplan
Bovenstaande overwegingen, alsmede
onze opvattingen over de open maatschappij leiden ons tot het voorstellen
van de volgende beleidsmaatregelen
voor de periode van 1971-1975:
3.1.
Toelating van het gehele aanbod van
studerenden op grond van propaedeutische examens in het gehele tertiaire
onderwijs.

tuut nader te omschrijven examens die
niet van een vastgesteld niveau uitgaan, doch van een vaste studieduur
met variabele studieinhoud. 0p het diploma wordt vermeld wat de afgestudeerde heeft gedaan en welke resultaten hij daarin heeft geboekt. Minimum
eisen kunnen worden gesteld, doch dienen zo te liggen dat elke student daaraan na de selectieve propaedeuse in de
gestelde tijd kan voldoen.
3.4.

Studietoelagenbeleid: een beleidsvoorstel

Openen van de mogelijkheid om de in
het Academisch Statuut vastgestelde
examens niet uitsluitend als individuele examens te zien, doch ook als
qualificatie van werk in groepsprojecten, zelfs van groepswerk waarin studerenden aan verschiilende _insteilingen van tertiair onderwijs hebben samengewerkt.

3. 2.

3.5.

In de periode van 1971/1972 wordt begonnen met het gelijktrekken van aile
studietoelagen in het tertiair onderwijs. In de periode van 1971/1975 zal
een geleidelijk toenemend aantal studietoelagen verstrekt worden en wel
van ca. 3 O% in 1971 tot vrijwel 1 00%
van aile studerenden in 1975. De studietoelagen worden verstrekt voor een
aantal jaren gelijk aan de nominale
, studieduur. De extra kosten vo~deze
) toelagen zuilen ten dele wo
n be, streden door een heff" op het inkomen van de inmid s afgestudeerden
' zgn. (academi
elasting) pas hoven
een nader t teilen inkomensgrens en
vervolge naar een zekere progres~ sie to an de pensioengerechtigde
. I le 1jd.
Zolang nog niet aile studenten een studietoelage ontvangen, zal het niet
daarvoor in aanmerking komende deel
nog vailen onder de bestaande regeling voor kinderaftrek en kinderbijslag van ouders of verzorgers. Deze
regeling wordt afgebouwd tot nul in
1975. Hierdoor ontstaat een geleidelijk
groter wordende belasting opbrengst
die tenslotte ca. 3 O% van de extra overheidsuitgaven aan studietoelagen over deze periode bestrijdt.
7 Grondgedachte is dat in de toekomst,
~ de afgestudeerden met de hoogste in/ komens ook het meeste bijdragen aan
\de studiekosten van de dan studerenden.
Gezien het blijvende karakter van de
heffing (het is geen aflossing ! ) is het
redelijk deze als aftrekpost in de zin
van de inkomstenbelasting te beschouwen. Voorgesteld wordt een heffing op
het inkomen van afgestudeerden reeds
geleidelijk te laten ingaan in de periode van 1971 tot 1975, omdat de hiervoor geschetste grondgedachte in feite
ook thans geldig is.
N. B. ·: De voorgestelde regeling geldt
niet slechts voor het W. 0., doch voor
het gehele tertiaire onderwijs.
Een nadere regeling van dit studietoelagenplan zal moeten worden uitgewerkt, waarin mede rekening zal worden gehouden met de maatregelen die
tegen een excessieve emigratie van afgestudeerden genomen kunnen worden,
wanneer deze een gevolg zou blijken
te zijn van de heffingen op het inkomen.
3.3.
Instelling van in het Academisch Sta-

Integratie van het HBO met de eerste
studieronde van het W. 0. met dien
verstande, dat in de eerste plaats de
positief selecterende propaedeutische
examens onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de instellingen
van W. 0. en de naastverwante en
naastgelegen insteilingen van HBO worden afgenomen.
Bovendien moeten samenwerkingsverbanden tussen soortgelijke instellingen
tot stand komen die wederzijds optimale studievoorwaarden voor studerenden
aan deze insteilingen verschaffen. Dit
punt dient in 1975 wettelijk geregeld te
zijn.
3. 6.

De inschrijvingskaart (coilegekaart)
geeft toegang tot elk instituut van tertiair onderwijs en tot het afleggen van
examens aan dat instituut.
3. 7.
Er dient v66r 1975 een zodanige overstap-structuur tussen HA VO, MA VO,
VWO en MBO tot stand te komen, dat
een voortgaande integratie van het tertiair onderwijs niet wordt bele:mmerd.
3. 8.

De doorstroming in de Mammoetwet
als sleutelbegrip gehanteerd is in
hoofdzaak op negatieve selectie gebaseerd en werkt daardoor een milieugewijze segregatie
in de hand. Er
zal in het secondaire onderwij s vee!
sterker van positieve selectie moeten
worden uitgegaan, wil de gehele onderwijsstructuur in de conceptie van een
open maatschappij passen.
Dit punt is van groot belang voor de
externe democratisering van het tertiaire onderwijs en wordt daarom hier
vermeld.
3. 9.

Intensivering en verbetering van de
studiekeuze voorlichting in de laatste
twee jaren van HAVO, MAVO, MBO
en VWO.
3.10.

Projectgewijze in plaats van vakgroepsgewijze structuur:
Om vruchtdragende wetenschapsbeoefening in evenwicht met onderwijsactiviteiten als kenmerk voor de universiteit te kunnen blijven zien, zal het nodig zijn de wetenschapsbeoefening waar
maar mogelijk projectsgewijze te organiseren. Niet de leerstoel of de vakgroep is bepalend voor het project,
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maar het project staat centraal, heeft
een begin en een einde, kent deelnemers die dwars door de vakgroep formaties heen worden aangetrokken,
heeft een eigen leiding, een eigen beheer en een voortgangsverantwoording
aan de Wetenschapsraad van de Universiteit of Hogeschool.
De Wetenschapsraad zal een democratisch gekozen orgaah van deskundigen
van de Universiteitsgemeenschap zijn.
Deze raad beoordeelt de initiatieven
leidende tot een project, stelt de fondsen daarvoor vast, bevestigt de aanstellingen van de deelnemers, wijst
de beschikbare ruimten aan en stelt de
nodige diensten ter beschikking.
De Wetenschapsraad onderhoudt de
contacten met een overeenkomstig orgaan in de Academische Raad, dat
zorg draagt voor coordinatie van projecten in binnenland en indien mogelijk
ook met aansluitende in het buitenland.
Naast de gebruikelijke criteria die aan
een onderzoekproject worden gesteld,
geldt v66r alles dat alleen die onderwerpen in overweging kunnen worden
genomen, die aan een maxi male deelneming van studenten in de onderwij ssituatie mogelijk maken. De kapitaaldienst en de exploitatiekosten worden
dan geheel bestreden uit de onderwij sbegroting.
3.11.
Individueel onderzoek

De individuele vrijheid van het wetenschappelijk corps om eigen onderzoek
te doen blijft onverlet, met dien verstande, dat de daarvoor benodigde
fondsen inclusief de salarissen slechts
voor de helft uit de onderwij sbegroting
komen; voor de andere helft kan een
beroep worden gedaan op Z. W. 0. ,
F. 0. M., TNO of andere sponsors (in
de paragraaf Technologie, zoals het te
noemen instituut ter bevordering van
geadvanceerde projecten). Dergelijk
individueel onderzoek behoeft niet de
goedkeuring van de Vaste commissie
voor de wetenschap, doch deze kan
voor het verkrijgen van de fondsen bemiddelen.
Dit sluit niet uit dat ook dergelijk van
buiten af gesteund onderzoek het karakter van projectonderzoek kan hebben, waaraan studenten en promovendi
kunnen deelnemen. Ook kan in een later stadium het uitgroeien tot onderwijsgericht projectonderzoek en daarmee alsnog in aanmerking komen voor
volledige kostendekking uit de onderwij sbegroting.
Bovendien moet het mogelijk zijn dat
de steun van buiten m~~r dan de helft
van of zelfs alle kosten omvat. Voor
al deze gevallen geldt het onvervreemdbaar recht van de onderzoeker op eigen
gezag te publiceren over de resultaten
van zijn onderzoek. Enig beding omtrent geheimhouding van onderzoekresultaten, anders dan naar het oordeel
van de onderzoeker, wordt onaanvaardbaar en onoirbaar geacht. Er is
behoefte aan een actief octrooibeleid
van de instellingen van wetenschappelijk onderwijs, teneinde in dit opzicht
minder afhankelijk van de industriele
sponsors te zijn; een octrooiaanvraag
wordt in dit verband als een weten-
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schappelijke publikatie opgevat.
3.12.
Deelneming van het hoger beroepsonderwijs aan projecten

De op studentendeelneming gerichte
projectenstructuur van de wetenschapsbeoefening biedt mogelijkheden voor
geihtegreerde deelneming van studenten uit het naastverwante hoger beroepsonderwijs, die daarin een deel
van dit onderwijs verantwoorden. Dit
betekent een tweede randvoorwaarde
voor de aard van de onderzoekprojecten. Ook vraagt dit om zitting van vertegenwoordigers uit het hoger beroepsonderwijs in de Wetenschapsraad
van de naastverwante en naastgelegen
universiteit of hogeschool. Een regionaal samenwerkingsverband is hier
ook op zijn plaats.
3.13.
Overgangsregeling
Het zal naar schatting 6 jaar duren
voordat de hier vooi:gestelde hervorming van de wetenschapsbeoefening
kan zijn gerealiseerd, het is deel van
een beleidsplan onderwij s. Binnen 2
jaar zou het lopende onderzoek aan de
universiteiten aan de hand van een sorteringssleutel zodanig inoeten zijn geclassificeerd, dat een inzicht mogelijk
.is in een hergroepering tot een onderwijs-onderzoek projectstructuur en
een individuele onderzoekstructuur.
De laatste groep zou dan dienen te
vernemen dat de bijdragen uit de onderwij sbegroting nog ten hoogste vier
jaar kunnen worden tegemoet gezien,
daarna nog de helft, alleen indien aangetoond wordt, dat de andere helft 66k
betaald wordt.
De eerste groep, die voor een projectstructuur geschikt bevonden onderzoekingen, kunnen hetzij worden ingebracht in nieuw te starten projecten,
dan wel zinvol worden samengevoegd
tot multidisciplinaire onderzoekgroepen, die tot projecten kunnen uitgroeien.
Inmiddels zullen de onderwijsprogramma's in het gehele tertiaire onderwijs zodanig zijn hervormd, dat
daarin de mogelijkheid tot verantwoording van een stuk onderwij s aan de
hand van projectonderzoek-deelname
kan worden gerealiseerd.
De gehele hervorming zal in 1977 zijn
beslag moeten krijgen.
3.14.
De Universiteit als bron van gerichte
informatie voor de volksvertegenwoordiging

Het parlement, zitting houdend om als
geheel zich te kwijten van zijn taak :
het toetsen van het regeringsbeleid
(thans het voorrecht van de oppositie),
zal behoefte hebben aan een wetenschappelijk tegenwicht voor het deskundigen-apparaat, dat de regering tot
zijn beschikking heeft. Het parlement
zal in deze conceptie aan de Universiteiten (via een werkorgaan van de Academische Raad) concrete studie-opdrachten verlenen van multidisciplinaire aard. Zo'n concrete studie-opdracht
wordt toegewezen aan ~~n of meer
universiteiten, die uit hun democratisch toporgaan (b. v. Universiteits-
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raden) werkorganen voor de organisatie hiervan hebben ingesteld. Deze
werkorganen maken voor de studie-opdrachten een projectformatie uit leden
van het wetenschappelijk corps en studenten, aangevuld met het nodige nietwetenschappelijke per soneel.
De parlementaire studie-opdrachten
vormen een deel van het wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingswerk
van de universiteit, waarin studenten
een stuk van hun studie besteden; de
rapporten en scripties zijn evenzo vele verantwoordingen met de waarde
van examens als bedoeld in het Academisch Statuut.
Wanneer dit plan tot de volle omvang
van zijn mogelijkheden kan uitgroeien
is het vraagstuk hoe de Universiteit
zich kan kwijten van de taak inzake de
maatschappelijke verantwoordelijkheid (Art. 2 W. W. 0.) op harmonische
wijze opgelost.
3.15.
Eerste aanzet voor de realisering

Reeds nu zou een parlementaire commissie ·kunnen worden benoemd om in
overleg te treden met de Academische
Raad, teneinde aan de hand van verkennende studies een overzicht te rnaken van de mogelijke opdrachten, die
in universitair verband zouden kunnen
worden aanvaard en van de organisatie-aspecten van een dergelijke opzet.
Omdat het in de lijn van de verwachtingen ligt, dat multidisciplinaire
vraagstukken in de toekomst schering
en inslag zullen zijn, omdat voorts aileen langs die weg een verstandig tegenwicht voor de vaak specialistische
visies van de verschillende departementen kan worden gevormd; is het
raadzaam niet in eer ste instantie aan
een portefeuille-verdeling te denken.
Het inter-universitaire communicatiepatroon is, voor zover het al niet goed
is dan toch wel zodanig te verbeteren,
dat de opzet van een dergelijke voorbereidende studie breed en integraal
kan worden gehouden.
3.16.
Financiele kanten
Steeds vaker wordt vernomen dat de
overheid nu en in de toekomst grote
bedragen aan het parlement zal moeten toekennen voor het doen maken van
studies. De begroting van het wetenschappelijk onderwijs neemt jaarlijks
in omvang zowel absoluut als relatief
toe. Het is duidelijk dat het hier aangeboden plan een grotendeels zichzelf
betalende zaak is. Met dit plan wordt
een deel van het wetenschapsbudget
besteed om het parlement van broodnodige, wetenschappelijke informatie
te voorzien.
Een leger van wetenschappelijke onderzoekers en die dat bijna zijn, van
laboratoria, bibliotheken, computers
en ervaring staat hiermede rechtstreeks ten dienste van de volksvertegenwoordiging.
3.17.

Experimenten in onderwijs- en bestuur sstructuren
Einde 1970 kunnen wij schrijven dat
het aantal doordachte voorstellen van
verschillende instituten voor de struc-
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tuur van de studie tenminste tien bedraagt, een aantal dat in de loop van
de komende jaren nog zal groeien.
Hetzelfde geldt voor de vormen van de
bestuurlijke organisatie van vele instituten.
Het laatste lijkt voor het moment te
zijn ingeperkt door de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970; het
eerste zal wellicht eenzelfde lot treffen indien de voorstellen van de regeringscommissaris, prof. Posthumus,
vaste vorm hebben aangenomen.
D166 stelt hier met grote nadruk dat :
a. ·Experimenten op het gebied van de
inrichting de vormgeving en de organisatie van onderwij s, alsmede
die op het gebied van de structuur
van de studie dienen te worden aangemoedigd en gesteund door de regering.
b. experimenten met de bij deze ontwikkelingen passende bestuurlijke
organisatie dienen eveneens door
de regering te worden aangemoedigd en gesteund.
Voorwaarde voor steun aan beide categorieen is:
- de experimenten dienen met zorg en
in detail te zijn ontworpen en op
kleine schaal te zijn onderzocht;
- de experimenten dienen door een
duidelijke meerderheid van zowel
de studerenden als het personeel
als gewenst te worden verklaard;
- de experimenten dienen te worden
begeleid en geevalueerd door regionale diensten, waarvan de staf bestaat uit deskundigen op het gebied
van onderzoek en ontwikkeling van
onderwijs;
- de experimenten worden aangegaan
met een looptijd van vier jaar, aan
het eind waarvan een evaluerend
verslag aan de minister van onderwijs en wetenschappen werd aangeboden, vergezeld van aanbevelingen.
De thans in ontwikkeling zijnde onderwijsmodellen (-structuren) verschillen
onder ling in vele opzichten o. a. ten
aanzien van de volgende punten :
- de propaedeuse, zowel t.a. v. tijdslimiet, inhoud, selectiecriteria en
sanctie;
- de cursusduur (of nominale studieduur);
- de studiestof (programma-gecentreerd of student-gecentreerd);
- de studieduur (de tijd die, los van
de cursusduur in de studie wordt
doorgebracht);
- de momenten waarop de studerenden
kunnen uitstappen.
D166 onthoudt zich hier en thans van
uitspraken omtrent de wenselijke ontwikkelingen inzake deze punten, maar
stelt met nadruk, dat een klimaat van
nieuwe ontwikkelingen in het tertiair
onderwij s door de regering met kracht
moet worden bevorderd.

Paragraaf 2. TECHNOLOGIE
A. Probleemstelling

Bij alle kritiek die mogelijk is op onze moderne samenleving is ~~n feit
niet te ontkennen : de door de moderne
technologie mogelijk geworden opbouw en perfectionering van het pro-
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ductie-apparaat heeft in de meeste
westerse Ianden het hoofdprobleem
van vroegere eeuwen, de wijd ver. breide armoede, bijna doen verdwijnen en de gemiddelde levensduur van
de mens sterk verlengd. Dat deze verworvenheden geen exclusief voorrecht
van de westerse Ianden mogen blijven
zal een belangrijk uitgangspunt voor
het beleid in de komende 4 jaar moeten zijn. In hoofdstuk IV, paragraaf
2. (Rechtvaardige welvaartsverdeling
in de wereld) wordt hierop nader ingegaan.
Echter, ook in onze directe geografische nabijheid zijn een aantal nieuwe
problemen ontstaan die dringend om
oplossingen vragen. Het grootste probleem ligt daarin dat de technologische
ontwikkeling de mensheid een ongeevenaarde macht over maatschappij
en natuur heeft gegeven. Hierdoor is
het gevaar niet denkbeeldig dat deze
macht in handen van bepaalde groepen
in foute zo niet funeste richting zou
kunnen worden gebruikt. Dit gevaar
kan aileen worden voorkomen als er
waarborgen worden gevonden voor een
blijvende en zelfs groeiende mogelijkheid van inspraak, ook- of juist - in
onze zeer complexe moderne maatschappij. Wij achten dit probleem zo
belangrijk dat reeds eerder een aparte, zij het korte, nota hierover is gepubliceerd: "Mogelijkheden en moeilijkheden voor open deelneming in onze technologische maatschappij".1).
Echter ook zonder enig bewust streven naar macht of overheersing door
bepaalde groeperingen bergt de dynamiek van de technologische ontwikkeling een zeker gevaar in zich doordat,
zoals Erich Fromm het uitdrukt : ''we
menen dingen te moeten doen omdat
ze technisch mogelijk zijn geworden".
Het is echter juist zo, en dit is de centrale stelling van dit rapport, dat we
de grote mogelijkheden die we ter beschikking hebben gekregen, dienen te
gebruiken voor vervulling van taken,
die wij uit menselijk en maatschappelijk oogpunt nodig achten. Dit betekent
dus, dat we de technologische ontwikkeling bewust moeten sturen.
De grote problemen van onze eigen samenleving betreffen de bevordering
van de leefbaarheid en de welvaart.
Welk aspect we ervan ook mogen bekijken : evenwichtige economische
groei, beperking van de bevolkingsgroei, milieuhygiene , kwaliteit van
woningen, bewaking en verbetering
van de gezondheid, enz. , voor al deze taken zijn er nieuwe producten nodig in de vorm van contraceptiva,
nieuwe motoren, betere contrOle van
industriele processen, nieuwe bouwmaterialen, nieuwe geneesmiddelen,
nieuwe diagnostische apparatuur, enz.,
ad inf. Inderdaad, slechts met voile
en bewuste inschakeling van natuurwetenschap en techniek is het mogelijk
1) "Mogelijkheden en moeilijkheden
voor open deelneming in onze technologische maatschappij "; rapport van
de werkgroep Technologie van D 166.
Op te vragen bij het landelijk secretariaat, Keizersgracht 576, Amsterdam.

industrieel die vernieuwingen te realiseren die nodig zijn om al die problemen waarmee wij op dit moment
hoofdzakelijk worden geconfronteerd,
op te lossen en in goede banen te leiden.
De oplossing van bovenbedoelde problemen vereisen derhalve een hoog niveau van wetenschappelijk, technisch
en industrieel kunnen. Dit niveau kan
aileen bereikt worden, als we bereid
zijn nu en in de toekomst op voldoende
schaal te investeren in wetenschappelijk onderzoek en in de technische ontwikkeling.
Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (in het vervolg aangeduid door
WO en 0) vormen onmisbare - maar
niet de enige - bouwstenen voor een
verdere technologische vooruitgang.
In grote trekken worden deze activiteiten uitgevoerd door twee instanties.
Dit zijn de overheid en de industrie
die hiervoor in 1971 ieder meer dan
f 1, 2 miljard zullen besteden. Van het
door de overheid te besteden bedrag
wordt echter ruim 40% besteed voor
onderzoek bij het hoger onderwijs.
Gegeven de ondoorzichtigheid van de
besteding van deze 40% is een breed
opgezet doelmatigheidsonderzoek door
de Algemene Rekenkamer noodzakelijk.
Gezien dit grote bedrag en de zeer
grote autonomie van deze instellingen
zijn er in feite drie kernen, waar beslissingen worden genomen over WO
en 0, te weten industrie, overheid en
universiteit.
In een nog niet zo ver verleden waren
de genoemde drie instanties praktisch
volledig onafhankelijke grootheden.
De voor onze toekomst noodzakelijke
inspanning op het gebied van WO en 0
en de met deze inspanning gepaard
gaande kosten, staan echter reeds
minder toe, dat de genoemde drie instanties volledig ongecoi:Srdineerd te
werk gaan.
B. Industriele innovatie
Van aile beslissingen die in een industriele onderneming worden genomen
zijn de besluiten tot ontwikkeling van
nieuwe producten of nieuwe werkwijzen de belangrijkste uit een oogpunt
van continuiteit en groei. Nu valt het
op dat deze belangrijkste besluiten in
vele ondernemingen niet of niet bijtijds worden genomen. De verklaring
hiervoor is, wanneer men afziet van
de kwaliteit van het management, dat
vele innovatieontwikkelingen van een
dusdanig ingrijpende aard zijn, dat de
financiele consequenties de mogelijkheden van eigen reservering plus een
beroep op de kapitaalmarkt verre te
hoven gaan.
Voor ondernemingen die hetzij door
groei of door samenvoeging met wat
andere ondernemingen een zekere
grensomvang te hoven gaan blijkt dit
probleem minder zwaar te wegen dan
voor ondernemingen beneden de grensomvang.
Toch geldt voor beide grootten dat de
kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid bij continuiteit en groei gebaat is. Ook de middelgrote en som-
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mige kleinere industrilHe ondernemingen zullen ten behoeve van hun bestaandsmogelijkheid deel moeten kunnen hebben aan technologisch-geavanceerde vernieuwing van producten en
werkwijzen.
C. Structuur voor een Technologiebeleid: samenhang met een Wetenschapsbeleid
Onder vrijwel aile departementen
ressorteren taken en activiteiten die
rechtstreeks met WO en 0 te maken
hebben. De besturing van deze taken
ligt in handen van die Departementen
en valt onder de verantwoordelijkheid
van de daarmee belaste ministers.
Vele van deze taken betreffen uitsluitend WO ten behoeve van hetzij het betreffende ministerie, hetzij de wetenschapsbeoefening zelf.
Andere taken staan in nauwe relatie
tot het stimuleren van industriE:He ontwikkeling; enkele zijn rechtstreeks bedoeld als steun voor innovatie-projecten van industriiHe aard.
Gezien de aard van de interactie tussen wetenschapsbeoefening enerzijds
en industriele innovatie en groei anderzijds, is het uitgesloten dat op Mn
bepaald moment een structuur kan worden ingesteld die alle in aanmerking
komende activiteiten tot ~~n zinvol geheel verenigt. Een Technologiebeleid
en een daarmee rekening houdend Wetenschapsbeleid zullen slechts kunnen
ontstaan door van minimale structurele voorzieningen uit te gaan. Het effect van deze minimale structurele
voorzieningen zal met zorg moeten
worden geevalueerd en de voorzieningen zelf zullen mettertijd stap voor
stap moeten worden uitgebreid en verbeterd.
De centrale vraag wordt daarom niet
de vraag naar een allesomvattende
structuur van Technologic en Wetenschap, maar de vraag waar te beginnen, in welke omvang, met welke doelen.
3.18
Val alle elders reeds beproefde en
voor ons land overwogen structuren
gaat de voorkeur van D'66 uit naar een
structuur waarin een afzonderlijke
minister verantwoordelijk zal zijn
voor het Technologiebeleid. Deze Minister zal geen groot eigen administratief apparaat moeten opbouwen, maar
vooral belast zijn met de coordinatie
van de technologiegerichte activiteiten
van de verschillende andere departementen.
D'66 steunt ten dele het advies van de
Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid van october 1970, om een Directoraat-Generaal voor het wetenschapsbeleid in te stellen, met de daarvoor omschreven taken, maar wijst het
voorstel van de RAWB om een staatssecretaris voor industrieontwikkelinP'
aan het Ministerie van Economische
Zaken te verbinden, als onwerkzaam
van de hand. De verticale versterkingen van het Ministerie van Economische Zaken ten aanzien van de industrHile innovatie dient een gevolg te
zijn va.n een beleid dat door een minister van Technologic terzake van al-
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Ie daarvoor in aanmerking komende
departementen gaat worden ontwikkeld
en gevoerd. Deze minister dient inhoud te geven aan deals centraal gevoelde verantwoordelijkheid voor een
Technologiebeleid van de Regering.
3.19
In de Tweede Kamer zal een vaste
commissie voor technologie worden
ingesteld.
3.20
Naast en vergelijkbaar met de organisaties Z.W.O. en TNO dient eenderde organisatie in het !even te worden
geroepen: Het instituut voor geavanceerde technische ontwikkelingen.
Waar de zorg voor TNO en Z. W. 0.
blijkens het advies van de RAWB aan
het Directoraat-Generaal voor het Wetenschapsbeleid dient te worden opgedragen, onder verantwoordelijkheid
van de minister van.Onderwijs en Wetenschappen, zal het instituut voor geavanceerde technische ontwikkelingen
(IA TO) aan de zorg van de minister
van Technologie worden toevertrouwd.
Het IATO zal fondsen voor geavanceerde ontwikkelingsprojecten die de
financiele reikwijdte van industriele
ondernemingen te hoven gaan aan deze
ondernemingen toewijzen met aanwijzing van bestemming en contrOle op
de besteding. Onder het werkgebied
van het IATO zullen enkele activiteiten
die thans onder de Nijverheidsorganisatie TNO vallen moeten worden gerekend met dien verstande dat het
zwaa~tepunt wordt verlegd naar de implementatie. Als voorbeeld kan dienen
het Natriumtechnologieproject, waarvan in de voorgestelde structuur op
een bepaald punt van de ontwikkeling
wordt besloten welke industriele ondernemingen voor de verdere ontwikkeling worden aangewezen en welke financHHe steun daarvoor moet worden
gegeven. Deze besluiten worden in dit
voor stel genomen door de minister van
Technologie die het IA TO opdraagt de
adviezen te coordineren en de fondsen
te beheren en aan te wenden. Bij deze
besluiten zal de minister van Technologie zich doen adviseren door een
Raad voor het Technologiebeleid,
waarin zullen opgaan de Industriele
Raad voor de Kernenergie en het Bestuur van het Nederlands lnstituut voor
Vliegtuigontwikkeling.
De financiele gevolgen van de hier genoemde voorzieningen zullen liggen
binnen de ontwikkelingsprognoses die
het CBS hanteert voor de Economie in
1973.
De fondsen die via het IA TO worden
gestuurd, fondsen die d66r de betreffende industrien toch via het bestaande ontwikkelings-potentieel zullen worden besteed, zijn afkomstig van bestemmingsverandering, niet van verhoging van de staatsuitgaven. De in de
paragraaf Tertiair Onderwij s gegeven
voorstellen voor de sponsor-regelingen van het daar genoemde individuele
onderzoek sluiten hierop aan. Ook uit
de bestemmingsposten die op de departementale begrotingen ver schijnen ten
behoeve van technologische ontwikkeling komen door bestemmingsbepaling
door de minister van Technologie gedeelten ter beschikking van het IATO.
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Tenslotte zullen ook uit de subsidies
die naar de bestaande onderzoekorganisaties toegaan, bepaalde gedeelten
via het IA TO geleid worden. Het totaal van de in het begin te besteden
fondsen van het IA TO wordt geschat op
f 270 millioen voor het jaar 1971.
3. 21.

Het nieuw te stichten IA TO zal tezamen met de drie TNO-organisaties,
het RCN, het NLR, de Raad van Landbouwkundig onderzoek, het NSP, het
Waterloopkundig laboratorium eenprogramma-coordinatie nastreven door
het oprichten van een Orgaan voor Beleidscoordinatie (OVB), dat tenminste
halfjaarlijks gemeenschappelijke besluiten neemt over de hoofdlijnen van
het beleid.
3. 22.
Alle aanbevelingen van het IA TO en andere organen aan de minister van
Technologie zullen openbaar dienen te
zijn. De adviezen van de Raad voor
het Technologiebeleid dienen op een
zodanig tijdstip openbaar te zijn, dat
de volksvertegenwoordiging zijn standpunt kan bepalen v66rdat de minister
een moeilijk herroepbaar besluit heeft
genomen.
Deze eisen van openbaarheid sluiten
aan op het streven de besluitvorming
in de ondernemingen zelf doorzichtiger
en toegankelijker te maken.
3.23.
De ruimte die in het wetenschapsbeleid gevonden kan worden voor gericht
speurwerk voor industriele toepassingen, speurwerk van de soort dat een
deel van de onderzoekactiviteiten van
de drie Technische Hogescholen en
van de Landbouw Hogeschool kenmerkt,
zou via een coordinerende taak \Tan
TNO duidelijker ten dienste van een
technologiebeleid worden aangewend
dan thans het geval is.
3. 24.

Om het ontstaan van bedrijven hoven
de grensomvang (kritische grootte) te
bevorderen is een gemeenschappelijk
belangen- en afzetgebied nodig. Uitbouw van de Europese Gemeenschappelijke Markt tot een economische en
monetaire unie en uitbreiding van de
Gemeenschappen met Engeland, Noorwegen, Denemarken en Ierland zijn
daarvoor noodzakelijke voorwaarden.
(Zie ook punten 5. 9. en 5.13. ).
3.25.
Bedrijfstakken die nog een groei zullen doormaken ten gevolge van de Europese groei op het gebied van recreatie en vrijetijdsbesteding dienen te
worden gestimuleerd en te worden begeleid tot grotere eenheden.
3. 26.
Teneinde ook de middelgrote en kleine
industrie in staat te stellen een rol te
kunnen spelen bif innovatie, wordt
voorgesteld dat naast door de overheid
gesubsidieerd technologisch onderzoek
de overheid bevordert dat assistentie
zal worden verleend t. a. v. projectevaluatie , marketing etc.
3.27.
Een minister van Technologic zal in
nauwe samenwerking met het Ministerie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een lange termijnplan voor
de ruimtelijke ordening van de Indus-
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trie moeten voorleggen, dat als kader
voor de provinciale en regionale
streekplannen gaat dienen, en waarin
ook op lange termijn een aantal randvoorwaarden voor de leefbaarheid van
dit land en zijn onmiddellijke buurlanden wordt gesteld.
3.28.
Een ministerie van Technologie zal in
Europees verband leidinggevend moeten
optreden voor een popularisering van
de achtergronden van de wetenschappen van techniek en maatschappij, met
gebruikmaking van alle informatiemedia.
3. 29.

De overheid zal een veelomvattend onderzoek moeten aanbesteden met betrekking tot de meest verantwoorde
vorm van de toekomstige energievoorziening in Nederland. In dit onderzoek
zal behalve met economische overwegingen ook rekening moeten worden
gehouden met eisen van milieubeheer
en ruimtelijke ordening. Met name zal
de wenselijkheid dienen te worden onderzocht van het bouwen van twee grote electrische energieparken: 1 nucleaire in Zeeland, 1 gasgestookte in het
Oostelijk Waddengebied, beide gekoeld door zeewater. Daarnaast dient
dit onderzoek zich eveneens te richten
op het alternatief van decentralisatie
van de electriciteitsproductie en van
totstandbrenging van geihtegreerde energiesystemen.
Gezien de aard van het onderzoek zal
een multidisciplinaire benadering van
een noodzakelijke voorwaarde moeten
zijn, waarbij bijvoorbeeld gedacht zou
kunnen worden aan een samenwerking
tussen het Nationaal Centrum voor
Toekomstonderzoek en daartoe geeigende universitaire instellingen.
3. 30.

Het technologisch beleid op het gebied
van voedingsmiddelen en textiel dient
te worden afgestemd op het beleid van
het Ministerie voor,:~elingssa
menwerking, in inter-Eur6pees overleg.
?.31.
In over leg met het ministerie voor
Volkshuisvesting dient het Ministerie
van Technologie een actief beleid te
ontwikkelen voor technologieverbetering van de bouwproductie, mede met
het oog op hoge kwalitatieve eisen van
woningen en werkruimten. Mede in
verband hiermee dient de oprichting
van een nationaal bouwbedrijf te worden .overwogen.
3.32.
Naast een lange termijnbeleid inzake
de beperking van de luchtverontreiniging door de uitlaatgassen van automobielmotoren, kan een minister voor
Technologie op korte termijn een geheel van maatregelen ontwerpen waarmede het gebruik van "zuinige" motoren wordt bevorderd; tweetakt-benzinemotoren worden verboden.
3.33.
Een actieve participatie in ontwikkelingsprojecten van electromotoren
voor automobielen dient te worden overwogen, evenals een ondersteuning
van de ontwikkeling van aardgas-gestookj;e heteluchtmotoren en van kleine gasturbines voor tractie en vracht-
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vervoer.

Maatschappelijke kosten-baten-analyses voor dergelijke ontwikkelingen dienen door het ministerie van Technologie te worden aangemoedigd resp. ter
hand genomen.
3.34.
Een krachtige sanering van de lopende
projecten op het gebied van maatschappelijke toepassing van nucleaire energie is, in overleg met het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen,
dringend noodzakelijk. Deze allerduurste vorm van wetenschappelijk onderzoek munt uit door een tekort aan
overzicht en visie, waardoor grote bedragen in dikwijls uitzichtloze projecten blijven vloeien. Hier ligt een delicate maar belangrijke taak voor het
ministerie van Technologie.

HOOFDSTUK IV
Paragraaf 1. Welvaartsverdeling in
ons land.
Wanneer demokratische spelregels in
de verschillende sektoren van de maatschappij in het Ieven zijn geroepen is
er nog niet automatisch sprake van
een demokratische samenleving. Zo'n
samenleving eist nJ.. dat de ontplooiingsmogelijkheden van de mensen niet
al te veel uiteenlopen. lnvoering van
demokratische spelregels zal evenwel
de totstandkoming van werkelijk gelijke ontplooiingskansen aanmerkelijk
versnellen.
De ontplooiingsmogelijkheden zijn verder, behalve van de persoonlijke aanleg en de vormingsmogelijkheden,
sterk afhankelijk van de hoogte van de
inkomens. Grote inkomensverschillen
zijn daarom in een demokratische samenleving onaanvaardbaar. Er z1...1len
dan ook maatregelen genomen moeten
worden die een billijke inkomens- en
vermogensspreiding bij de bevolking
mogelijk maken; vermogensspreiding
is ook wenselijk om hierdoor een kumulatie van macht tegen te gaan. Verschillen gebaseerd op prestaties.blijven daarbij binnen zekere, onder demokratische kontrole te stellen grenzen aanvaardbaar. Maar iedere burger behoort een recht op een wel- .
vaartsvast minimum-inkomen te bezitten en een recht op een aan speciale
omstandigheden aangepast inkomen bij
bv. invaliditeit, ouderdom en onvrijwillige werkloosheid. Ten aanzien van
de inkomensverwerv1ng en het vermogensbezit is voorts een volledige
openheid vereist.
In verband hiermee zullen in de komende regeringsperiode de volgende
maatregelen genomen moeten worden :
4.1.
Toepassing van een systeem van loonsverhogingen waarin, rekening houdend
met de belastingheffing en de sociale
premies, de relHe inkomensverbeteringen voor alle inkomensgroepen ongeveer gelijk zijn; dit zal in de praktijk waarschijnlijk neerkomen op loonsverhogingen via een gemengd systeem
van "centen en procenten". Verhoging
van het wettelijk gegarandeerde minimumloon tenminste gelijk aan de gemiddelde welvaartsstijging (loonindex).
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4.2.
Ver snelde invoering van gelijke beloning voor mannen en vrouwen bij gelijke arbeid, in alle bedrijfstakken.
4.3.
Vervanging van het stelsel met beloningen voor commissarissen en directeuren van vennootschappen in de vorm
van tanti~mes door een stelsel waarin
de beloning van de functionarissen
wordt vastgesteld in de vorm van een
vaste vergoeding per jaar.
4.4.
Invoering van een verplichting van het
bedrijfsleven en de overheid om de gegevens over alle arbeidsinkomens o;..
penbaar te maken.
4.5.
Verhoging van de AOW-uitkeringen tot
het niveau van het netto besteedbare
minimumloon.
4.6a.
lnvoering van het "Pensioen- en spaarloonplan D'66" voor de gehele bevolking gericht op· de totstandkoming van
aanvullende pensioenen naast de AOW
door middel van een verplicht spaarsysteem. Enkele kenmerken van dit
plan zijn:
- de overheid stelt jaarlijks een minimumpensioenbesparing (bv. een
percentage van de arbeidsbeloning)
vast die door iedeteen, werknemer
of zelfstandige, moet worden gespaard;
- de rechten op aanvullend pensioen
zullen voor iedereen evenredig zijn
met het op deze wijze bijeenge...
brachte spaarloon;
- de overheid opent de mogelijkheid
- eventueel via de Rijkspostspaarbank.- om het gespaarde kapitaal
d. m. v. indexatie waardevast te
doen beheren, waarbij dan een geril)ge rente wordt vergoed;
- iedereen heeft vrijheid van keuze
t.a. v. de spaar- en verzekeringsinstelling en de spaarmethode (bv.
geen indexatie met een hogere renteberekening);
- de spaarder kan onder bepaalde
voorwaarden op zijn verzoek v66r
zijn 65e levensjaar op basis van het
gespaarde bedrag een pensioen ontvangen.
De Regering krijgt door dit systeem
de beschikking over een belangrijk instrument om de nationale besparingen
op te voeren en de konjunktuur te beihvloeden. Het bevordert bovendien de
arbeids-mobiliteit omdat niemand bij
overgang naar een andere werkkring
gedwongen kan worden met verlies aan
pensioenrechten een andere pensioenverzekering te sluiten. De bestaande
pensioenregelingen (inclusief die voor
ambtenaren en politici) zullen in dit
systeem ingebouwd moeten worden.
4.6b.
Alternatief (te beslissen door het congres): idem als bovenstaande, maar
daarbij opent de overheid de mogelijkheid voor alle burgers om tegen dezelfde voorwaarden evenals ambtenaren en politici welvaartsvast geindexeerde pensioenaanspraken te verkrijgen.
4.7.
Vermindering van de buitensporig·hoge pensioenrechten volgens de pensi-
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oenwet voor politieke ambtsdragers
(ministers, staatssecretarissen,
Tweede Kamerleden, gedeputeerden
en wethouder s, tot het peil van de
ambtenaren.
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Het is mogelijk de kinderbijslagen af
te· schaffen door te bepalen dat geen
bij slagen meer gegeven zullen worden
voor kinderen geboren na een bepaalde
datum, waarbij voor die kinderen dan
4. 8.
als kompensatie speciale voorzieninOmvorming van de Wet op de Arbeidsgen worden getroffen. In de voorgestelongeschiktheidsverzekering (WAO) tot
de methode wordt echter voor een aneen volksverzekering, d. w. z. ook voor
der systeem gekozen. Deze methode
de zelfstandigen en diegenen die nog
leidt ertoe dat aan het einde van de
nooit aan het arbeidsproces hebben
eerste fase de kinderbijslag voor eerdeelgenomen : uitschakeling van de beste en tweede kinderen voor loontrekdrijfsverenigingen; vrije keuze van
kenden in de lonen zijn opgenomen,
verzekeringsinstelling. Optrekking van
zodat er daarna geen aanleiding meer
de uitkeringen van de zgn. oude invalibestaat voor eerste en tweede kindeden (van v66r 1 juli 1967) tot het volren kinderbijslagen uit te keren. Op
waardige WAO-peil.
<?
J
dat moment zal ongeveer 60% van het
4. 9.
0' 11 ~ 1 b ~~~ . kinderbij slagstelsel zijn 8igeschaft.
Invoering van het "ZiektekostenverzeVoor eerste en tweede kinderen tezakeringsplan D'66" gericht op de totmen wordt nl. ongeveer 60% van aile
standkoming van Mn verplichte volksbedragen aan kinderbijslag uitbetaald.
verzekering waarin de AWBZ en de
Gedurende de tweede fase worden de
Ziekenfondswet opgaan. Enkele kenoverige kinderbij slagen afgeschaft met
merken van dit plan zijn :
een compensatie in de sfeer van de
- premieheffing naar draagkracht
collectieve voorzieningen.
(zie ook punt 4.16);
- het onderscheid tussen ziekenfondVolgens deze methode zullen gedurensen en partikuliere verzekeringen
de de eerste fase geleidelijk aanzienlijen daarmee het onderscheid tussen
ke bedragen ter beschikking kunnen
fondspatienten en partikuliere pakomen voor andere sociale doeleinden
tienten verdwijnt;
(in 1975 2: f 1 miljard). De aangegeven
- vrije keuze van verzekeringsinstelmethode heeft verder nog als voordeel
ling;
dat het eerste gedeelte van de eerste
- oprichting van overlegorganen,
fase (afschaffing kinderbijslag eerste
waarin vertegenwoordigers van de
kind) in overeenstemming is met het
medische beroepen en diensten en
urgentieprogramma van AR, CHU en
van de konsumenten zitting hebben,
KVP. Hierdoor wordt de kans op realien die tot taak hebben de omvang
sering van het eerste deel van deafvan de medische dienstverlening en
- schaffing van het stelsel vergroot.
de tarieven vast te stellen;
4.11b.
- eigen risico afhankelijk van inkoAlternatief (te beslissen door congres) :
men en gezinsgrootte.
;Afschaffing van de kinderbijslagen (de
4.10.
kindertoelagen hieronder begrepen) :
Integratie van de Werkloosheidswet en
Voor kinderen geboren op of na 1 janude Wet Werkloosheidsvoorziening
ari 1972 worden geen kinderbijslagen
(WWV) tot ~~n regaling waarbij t. a. v.
meer uitbetaald; kompensaties hieroudere werknemers de maximum uitvoor door middel van collectieve voorkeringsduur (2 of 2! jaar volgens de
zieningen ten behoeve van die kinderen.
huidige bepalingen) vervalt, zodat ouDe uitbetalingen van kinderbijslagen
dere langdurig werklozen het recht op
voor kinderen die uitkeringen ontvan75% van het loon blijven behouden en
gen in 1971 worden volgens de thans
~teen beroep op de Bij standswet hoeven
geldende bepalingen voortgezet ..Dit
te doen.
wil zeggen dat na ongeveer 16 jaar het
4.11a.
t.~
bestaande kinderbijslagstelsel geliquiAfschaffing van de kinderbijslagen (de
deerd kan worden.
kindertoelagen hierbij ilibegrepen) :
N. B. Alternatief a. heeft andere finanhiertoe tijdens de komende kabinetscH!le consequenties dan alternatief b.
periode geleidelijke afschaffing van de
Bij alternatief a. komen gedurende de
kinderbijslag voof het eerste kind bij
eerste acht jaren belangrijke bedragen
loontrekkenden door ilibouw in de lonen
vrij voor andere sociale voorzieningen;
· bij loonsverhogingen; bevriezing van
bij alternatief b. zullen de vrijkomende
de hoogte van aile overige kinderbijgelden direct geheel of grotendeels beslagen. Tijdens de kabinetsperiode
steed moeten worden voor kompensatie
1975-1979 een soortgelijk beleid waarmaatregelen.
bij de kinderbijslag voor het tweede
4.12.
kind voor loontrekkenden wordt afgeVerdere optrekking van de belastingschaft. Daarna: afschaffing van de ovrije voet bij loon- en inkomstelibelasverige kinderbijslagen (volgens de AIting. lnvoering van een minder steile
. gemene Kinderbijslagwet) en gehele of
progressie in het tarief van deze belasgedeeltelijke afschaffing van de kindertingen voor de middengroepen. Verhoaftrek; kompensatie hiervoor door
ging van de heffingspercentages voor
middel van collectieve voorzieningen
de zeer hoge inkomens. Opheffing van
ten behoeve van het kind.
het verschil in belastingdruk voor onToelichting:
gehuwden en gehuwden zonder kinde~ Toekenning van kinderbijslagen doorren door de invoering van ~~n belas, kruist het beginsel van beloning naar
tingtarief voor deze beide groepen.
· prestatie op een wijze die steeds minVerbetering van de fiscale positie van
der wordt aanvaard. Behalve op bede gehuwde werkende vrouw.
volkingspolitieke gronden is ook daar4.13.
om een afschaff~ng van het kinderbijVerhoging van de belastingvrije voet
slagstelsel gewehst.

in de vermogensbelasting tot +
90. 000 (waardevast). lnvoerlng bij
deze belasting van een progressie in
het tarief oplopend van 0, 6% tot 1 , 2%.
4.14.
<l.~ ~,·1. •
Toepassing van een algemene vrijstelling van verkrijging bij de successierechten van f 120. 000 (waardevast)
per verkrijger (met handhaving van de
bestaande vrijstelling ten behoeve van
de echtgenoot). Aanzienlijke verhoging
van de successie- en schelikingsrechten; invoering hierbij van een derde
progressie in de tarieven waarbij rekening wordt gehouden met de vermogenspositie van de verkrijger.
4.15.
Invoering van een reg~fbij
vermogensbezit ~ f 120. 000
(waar~enbaar gemaakt wordt.
4.16.
Afschaffing van de afzonderlijke premieheffing voor de volksverzekeringen;
opneming van deze premies in de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting. Voorbereiding van een algemene
wet op de sociale zekerheid waarin
een recht op inkomen voor iedereen
wordt gegarandeerd en waarbij waa:t:
mogelijk de sociale verzekeringen, de
bijstandswet en het fiskale stelsel worden geihtegreerd.

f

RECHTVAARDIGE VERDELING VAN
DE WELVAART
Paragraaf 2. Welvaartsverdeling in de
wereld
Grondslag voor de mondiale welvaartsverdeling in de wereld vormt de overwaging dat ieder mens recht heeft op
maatschappelijke zekerheid, een redelijke levensstandaard, onderwijs, alsmede ·op al die andere rechten en vrijheden genoemd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
zonder welke een menswaardig bestaan niet mogelijk is.
In de huidige situatie maakt dit ideaalbeeld een nogal utopische indruk : de
internationale welvaartsverschillen
zijn immers vele malen groter dan de
welvaartsverschillen binnen Nederland. Via een gezamenlijke planmatige
aanpak zullen de rijke en arme landen
er echter in kunnen slagen om internationaal tot meer rechtvaardige sociaaleconomische verhoudingen te komen
en daarmee de infra-struktuur op te
bouwen van de internationale rechtsorde van de toekomst. Nederland dient
zich daarom zonder voorbehoud te
stellen achter de voorstellen van de
commissie-Tinbergen voor het Tweede
Ontwikkelingsdecennium (1971-1980).
Dit houdt in, dat met name gestreefd
dient te worden naar :
a. een herstrukturering van de wereldeconomie overeenkomstig de
beginselen van een meer rationale
arbeidsverdeling;
b. het verstrekken van ontwikkelingsfondsen op basis van de bestedingsmogelijkheden in de ontwikkelingslanden, zoals met name aangetoond
door de Verenigde Naties;
c. het nauwer betrekken van de burgers bij de ontwikkelingssamenwerking door een aktief voorlichtings-
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beleid en een grotere inschakeling
van gemeenten en partikuliere
niet-kommercH!le organisaties.
Bovenstaande maatregelen leiden voor
de komende regeringsperiode tot de
volgende beleidsprioriteiten :
4.17
Het beleid inzake de ontwikkelingssamenwerking dient een zelfstandige
'plaats te gaan innemen naast het buitenlands beleid. De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking dient daarvoor te beschikken over een eigen begroting. Om een effektief beleid inzake de ontwikkelingssamenwerking te
kunnen voeren zal het nodig zijn om de
Minister voor Ontwikkelingssamenwerking binnen het kabinet te belasten
met de primaire verantwoordelijkheid
voor het UNCTAD-beleid (nu onder Economische Zaken), het Wereldbankbeleid (nu onder FinancH!n), het voedselhulpbeleid (nu onder landbouw) en
! het EEG-ontwikkelingsbeleid (nu onder
Buitenlandse Zaken). Gezien het karakter van Suriname en de NederlandBe Antillen als ontwikkelingsgebieden
en het feit dat gestreefd moet worden
naar hun politieke en ekonomische onafhankelijkheid t. o. v. Nederland,
dient de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking met de primaire verantwoordelijkheid voor het beleid inzake deze overzeese gebieden te worden
bela st.
4.18.
Openstellen van de EEG-markt voor
de industrH!le exportprodukten en
halffabrikaten, verwerkte landbouwprodukten hierbij inbegrepen, uit de
ontwikkelingslanden via deelname aan
een algemeen, niet wederkerig preferentiestelsel.
4.19.
Instellen van een inspraakprocedure
voor de ontwikkelingslanden bij de bepaling van het EEG-landbouwbeleid.
Met name bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de landbouwproduktie van de EEG, alsmede
van het markt- en prijsbeleid, dient
de Voedsel- en Landbouworganisatie
van de VN (FAO) in de gelegenheid te
worden gesteld de betreffende vergaderingen van de Europese Ministerraad bij te wonen en zowel daar als in
openbare hearings in het Europese
Parlement haar reaktie op de betreffende voorstellen kenbaar te maken.

1,

4. 20.
Op korte termijn indienen van voorstellen in EEG-verband tot integrale
uitvoering van de herstruktureringsvoorstellen van de commissie Tinbergen door de Europese Gemeenschap.
Zo zal er ondermeer moeten worden
aangedrongen op een geleidelijke produktiebeperking van bietsuiker in de
EEG-lidstaten. Garanderen van een
geleidelijk toenemend aandeel van de
ontwikkelingslanden in de EEG-markt
voor landbouwprodukten.
4.21.
Vooruitlopend op het realiseren van een
internationaal lastenverdelingssysteem,
waarbij ontwikkelingsfondsen op basis
van de bestedingsmogelijkheden, zoals
met name aangetoond door de V. N.,
worden verstrekt: De Nederlandse publieke hulpverlening opvoeren tot 1%
van het bruto nationaal produkt in 1975.
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4,22.
Verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening door middel van:
a. het in de toekomst uitsluitend verstrekken van schenkingen en renteloze leningen;
b. het verlenen van ongebonden hulp,
liefst via internationale afspraak,
maar desnoods op eigen initiatief;
c. het. inpassen van de Nederlandse
hulpverlening in de gezamenlijke
internationaJe hulpverlening (consortia en consulatieve groepen) per
land onder Ieiding van Wereldbank
of het United National Development
Programma.
d. het kwijtschelden c. q. consolideren
van schulden van ontwikkelingslanden, die in grote schuldenlast verkeren.
4.23.
Nederland dient in samenwerking met
andere Ianden het voor stel te lanceren
tot instellen van een groep van hooggekwalificeerde deskundigen voor de uitwerking van aanbevelingen voor een internationaal belastingstelsel. Deze
groep zou zich, uitgaande van de door
de VN aangetoonde bestedingsmogelijkheden in de ontwikkelingslanden,
moeten uitspreken over een rechtvaardiger verdeling van de lasten over de
geihdustrialiseerde landen dan thans
geboden wordt door de 1% verdeelsleutel. Vooral zou deze groep zich echter moeten uitspreken over een meer
objektief-rationeel en minder politiekideologisch gerichte verdeling van de
beschikbare hulpfondsen tussen de ontwikkeling slanden.
4.24.
Gezien de gekompliceerdheid van het
ontwikkelingsvraagstuk pleit D'66
voor de permanente evaluatie van het
Nederlandse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en voor beter gecoBrdineerde Nederlandse researchaktiviteiten ten aanzien van het ontwikkelingsvraagstuk. Onder evaluatie
wordt ver staan :
a. kontrole op de doelmatigheid van de
uitvoering;
b. toetsing van de bereikte resultaten
aan de gewenste doelstellingen;
c. het formuleren van nieuwe beleidsadviezen en doelstellingen op grond
van de uitkomsten van het onderzoek.
Permanente evaluatie van het Nederlandse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking dient te geschieden door
een evaluatieteam, samengesteld o. a.
uit vertegenwoordigers van de verschillende universitaire instituten op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking, of door een afzonderlijk evaluatie-instituut, dat organisatorisch
wordt toegevoegd aan Mn van de Nederlandse universiteiten of hogescholen.
Tussen het evaluatieteam (instituut)
en de Nationale Adviesraad inzake
Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde
landen zal een taakverdeling moeten
worden aangebracht, waarbij het researchkarakter van de werkzaamheden
van het permanent evaluatieteam (instituut) tegenover de meer algemeen
adviserende funktie van de Nationale
Adviesraad als uitgangspunt zal moeten dienen.

4.25.
De hulpverlening aan Suriname en de
Nederlandse Antillen dient volledig te
worden ingepast in een regeling op
middellange termijn (5 ;110 jaar), gericht op het bereiken van politieke en
economische onafhankelijkheid door
deze overzeese gebieden. Daarnaast
dienen zo spoedig mogelijk :
a. de bestedingsmogelijkheden van deze gebieden door de Wereldbank te
worden vastgesteld;
b. de Nederlandse hulpverlening aan
deze gebieden door het onder 4. 26.
genoemde evaluatieteam (instituut)
kritisch te worden onderzocht.
4.26.
Vestigingen van het Nederlandse bedrijfsleven in arme landen bij voorkeur in samenwerking met lokale ondernemers in de vorm van "joint ventures" kunnen een belangrijke bijdrage
leveren tot de gewenste versnelling
van de economische en sociale ontwikkeling. Overheidssteun daarbij, bv.
ter tegemoetkoming aan risico's en
kosten, mag aileen verstrekt worden
als de belangen van het betrokken ontwikkelingsland daarmee rechtstreeks
gediend zijn.
In de struktuur van de zojuist opgerichte Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanderr (FMO) is dit
thans onvoldoende gewaarborgd. Om
dit te veranderen is het noodzakelijk
om de 3 regeringsvertegenwoordigers
in de goedkeuringscommissie alle
drie door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking te laten benoemen
(nu worden door Financien, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking ieder 1 vertegenwoordiger
benoemd). Bovendien dient deze goedkeuringscommissie zich verplicht te
laten adViseren door het permanent
evaiuatieteam (instituut) (zie 4. 26).
All~~n wanneer de financiele steun uit
het FMO-programma aan goedgekeurde
projekten plaats vindt in de vorm van
giften of leningen tegen "zachte" voorwaarden mag deze ten laste van het
ontwikkelingsbudget worden gebracht.
Eventuele financiele steun via dit programma tegen commercH!le of bijna
commercil:!le voorwaarden behoeft
evenwel in principe niet te worden uitgesloten. Deze kan echter nimmer tot
de ontwikkelingshulp worden gerekend.
4.27.
/Teneinde de ontwikkelingssamenwer&· king dichter bij de burgers te brengen,
dient aan de gemeenten de gelegenheid
te worden geboden uit eigen inkomsten
een bepaalde bijdrage van de gemeentelijke begroting voor ontwikkelingssamenwerking te bestemmen. Bovendien
dient op nationaal niveau een gedeelte
van de belastingen op luxe-goederen
\(auto's, vliegtuigen, radio's, televi'!i!ies, ijskasten) expliciet voor doeleinden van ontwikkelingssamenwerking te
worden gereserveerd.

'
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HOOFDSTUKV
VREDE EN VEILIGHEID
Paragraaf 1. BUITENLANDSE POL.
De centrale principes, die de Nederlandse buitenlandse politiek dienen te
beheersen zijn:
de erkenning van de fundamentele
rechten van de mens, de intensive ring
van de internationale samenwerking
en de realisering van een rechtvaardige
welvaartsverdeling in de werled.
Het gaat er om om met behulp van deze principes oplossingen te vinden
voor de grote opgaven van deze tijd:
a. de emancipatie van driekwart van
de wereldbevolking (zie hoofdstuk
IV, paragraaf 2. ) .
b. aanzienlijke versterking van de Verenigde Naties
c. versnelling van de politieke integratie in West-Europa
d. een evenwichtige ontspanning in de
Oost-West-tegenstellingen.
Om aan deze opgaven tegemoet te komen weast D 166 een buitenlands beleid dat gericht is op een radikale
doorbreking van verouderde uitgangspunten en denkpatronen. Dit betekent
vooral dat de nieuwe buitenlandse politiek minder dan tot dusverre gebaseerd zal moeten zijn op de behartiging van eng-nationale belangen in het
buitenland en meer zal moeten zijn afgestemd op het perspektief van een
rechtvaardige internationale samenleving.

Het streven naar een begin van een
rechtvaardige internationale samenleving mag niet beperkt blijven tot een
hobby van specialisten, maar zal gezien de noodzaak tot ingrijpende
struktuurveranderingen door brede
kringen van de bevolking moeten worden ondersteund. Via een aktief voorlichtingsbeleid zal de burger nauwer
bij de vorming van het buitenlandse beleid kunnen worden betrokken. Door
middel van openbare hoorzittingen
(hearings) waar zowel partikuliere
burgers als (hoge) ambtenaren kunnen
worden gehoord, dient de parlementaire kontrole op het buitenlands beleid te worden versterkt. Uit het bovenstaande vloeien voor de komende
vier jaar (1971-1975) de volgende beleidsprioriteiten voort :
Versterking van de Verenigde Naties
Er mag niet worden berust in de huidige toestand van internationale anarchie en machteloosheid van de V. N.
De grote problemen van deze tijd (de
bewapeningswedloop, de armoede, de
bevolkingsexplosie en de milieuvervuiling) kunnen niet zonder intensieve samenwerking van aile volken worden
opgelost. Een versterking van het gehele V. N. -stelsel moet op korte termijn worden verwezenlijkt, v66r de
problemen uit de hand lopen.
5.1.
D'66 heeft de stellige indruk dat het
Nederlandse beleid inzake de V. N.
sterk geaktiveerd moet worden. Voor
de komende kabinetsperiode zal daar-
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om een staatssekretaris voor de Verenigde Naties en Vredesvraagstukken
op het Departement van Buitenlandse
Zaken met de voorbereiding en uitvoering van dit beleid moeten worden belast. Deze staatssekretaris moet zich
speciaal richten op de buitenlands-politieke ontwikkelingen op lange termijn.
5. 2.

Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad dient te worden aangepast aan de
reele machtsverhoudingen. De Volksrepubliek China dient de zetel van de
Republiek China (Formosa) te gaan bezetten. In het uiterste geval dient dit
te gaan ten koste van het V. N. -lidmaatschap van Formosa. Zo spoedig
mogelijk moet getracht worden door
een ''package-deal" ineens de toelating
van Noord- en Zuid-Vietnam, Noorden Zuid-Korea, de beide Duitslanden
en de beide China's te regelen.
De toepassing van het veto-recht moet
worden beperkt en geheel worden afgeschaft voor agendapun~en onder
hoofdstuk VI van het Handvest "Vreedzame Beslechting van Geschillen".
5.3.
Een V. N. -vredesmacht moet worden
geschapen die zowel voor dwangakties
als vredesoperaties kan worden ingezet. Een permanent detachement dient
onder direkt bevel van de SekretarisGeneraal te staan, en een grotere parate strijdmacht onder voortdurend
bevel van de Veiligheidsraad. Tenslotte dienen middelgrote landen nog een
extra aantal eenheden ter beschikking
van de Veiligheidsraad te houden.
5.4.
Aanzienlijke uitbreiding van de aktiviteiten van de V. N. -organisaties op het
terrein van bevolkingspolitiek zal in
het Nederlandse beleid hoge prioriteit
moeten krijgen. Doelstelling dient te
zijn dat in 1980 voor tenminste de
helft van de wereldbevolking faciliteiten op het gebied van sexuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen beschikbaar zijn onder eerbiediging van
het recht van ieder land zijn eigen bevolkingspolitiek te bepalen. (Zie het
rapport van de Cie-Tinbergen voor
1970-1980). Nederland dient zijri bijdrage aan deze aktiviteiten te verveelvoudigen tot een bedrag van 50-100
miljoen gulden in 1975. Deze bijdrage
dient te worden ver strekt binnen het
kader van de ontwikkelingssamenwerking.
Motivering:
Wat voor Nederland geldt (zie hoofdstuk II, paragraaf 4. Bevolkingspolitiek) geldt op mondiaal niveau inversterkte mate : Het is een belang van
alle volkeren op aarde ervoor te zorgen dat de wereld niet door overbevolking onleefbaar wordt. Het Nederlandse beleid met betrekking tot een mondiale aanpak van de bevolkingsproblematiek is in vergelijking met het beleid van vele andere landen (Skandinavische landen, Verenigde Staten en
Canada) veel te passief en terughoudend geweest.
5.5.
Een V. N. -organisatie ter beveiliging
van het natuurlijk milieu behoort te
worden opgericht en grote verordende
bevoegdheden te krijgen om het mis-

bruik, de vervuiling en de verspilling
van de natuur tegen te gaan.
5. 6.

Een vredesfonds moet worden opgericht waaruit militaire V. N. -operaties kunnen worden bekostigd. Dit
fonds dient te worden gevoed uit vrijwillige bijdragen en verplichte kontributies, waarvan de hoogte o. a. bepaald wordt door nationale defensieuitgaven. Permanente leden van de
Veiligheidsraad met veto-recht behoren een hoge minimumkontributie te
leveren. Voorts kunnen opbrengsten
van de exploitatie van zee- en ruimterijkdommen inde vorm van royalties
aan het fonds ten goede komen.
5. 7.

Er dient een Hoge Commissaris voor
de Rechten van de Mens te worden aangesteld met de bevoegdheid zelfstandig
over de handhaving van de mensenrechten in de lidstaten te rapporteren
en de rol van internationaal ombudsman te spelen. Bovendien moetEm worden opgericht : ~~n mondiaal en verscheidene regionale gerechtshoven
voor de Rechten van de Mens, met op
den duur bevoegdheden analoog aan het
Europese Hof voor de Rechten van de
Mens.
5. 8.

Aan de bestaande verdragen met betrekking tot de Rechten van de Mens
dienen een verdrag inzake vrijheid van
informatieverstrekking en -verkrijging alsmede een verdrag dat de rechten van de mens, die een bepaalde
staat gelden, ook van toepassing verklaart op vreemdelingen in die staat,
te worden toegevoegd.
Versnelling van de West-Europese integratie.
Hierboven spraken wij over de internationale anarchie van staten, welke
kenmerkend is voor de huidige internationale verhoudingen op mondiaal niveau. Maar zelfs op het veel beperk- '
tere West-Europese vlak is het ondanks 13 jaar Europese gemeenschappen nog niet mogelijk gebleken de verouderde nationale strukturen aan te
passen aan de eisen welke de schaal...;
vergroting in de internationale samenwerking met zich meebrengen. De gevolgen zijn niet uitgebleven : over,
schotten van een onekonomische Europese landbouw, die gedumpt worden ·
op de wereldmarkt ten koste van de
vaak goedkoper producerende ontwikkelingslanden; ernstige monetaire crises in Engeland (1967), Frankrijk
(1969) en West-Duitsland (1969); gepaard gaande met wilde spekulatiegolven; geen parlementaire kontrole op
het uitgavenbeleid van de Europese
Gemeenschappen; een steriele samen-.
werking op het gebied van buitenlandse
politiek en defensie; en een toenemende vervuiling van het Europees milieu.
1
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5. 9.

Uitbouw van de Europese Gemeenschappelijke Markt tot een ekonomi- :
sche en monetaire unie, welke in 1980
dient te zijn voltooid.
5.10.
Het supra-nationale karakter van de
Gemeenschappen moet worden versterkt. Het zgn. Akkoord van Luxem-

burg van 1966 dient ongedaan te worden
gemaakt : de Europese Ministerraad
dient de in het Verdrag van Romevoorziene procedure van beslissing bij
meerderheid van stemmen toe te passen en de onafhankelijke positie van
de Europese Commissie moet worden
erkend.
5.11.

Het demokratische karakter van de
Gemeenschappen moet worden versterkt. Volledige budgettaire en wetgevende bevoegdheden voor het Europees Parlement; uitbreiding van het
terrein van het Europees Parlement
tot de buitenlandse politiek en defensie. Het Europees Parlement dient direkt te worden verkozen. Om uit de
reeds jarenlang bestaande impasse te
komen zullen zij nog niet op Europees
niveau worden gehouden.
Benoeming van de Europese Commissie door het Europees Parlement.
5.12.

Uitbreiding van de Gemeenschappen
met de kandidaat-leden Engeland,
Noorwegen, Denemarken en lerland.
5.13.
Voorstellen indienen tot wijziging van
de Verdragen van de Europese Gemeenschappen, waarbij de bevoegdheden van de Gemeenschappen worden
uitgebreid tot het terrein van ruimtelijke ordening en milieubeheer en het
terrein van de mondiale ontwikkelingssamenwerking. Uitbreiding van de Europese Commissie zal hiertoe wellicht
noodzakelijk blijken.
5.14

Afwijzing van een afzonderlijke Europese kernmacht. Spoedige afsluiting
van een overeenkomst tussen Euratom
' en de Internationale Atoomgemeenschappen te Wenen m. b. t. de kontrole
op de naleving van de non-proliferatieover·eenkomst door de EEG-staten.
5.15.
Vorming van een Europese groep binnen de NAVO, bestaande uit de Ianden
van de uitgebreide Gemeenschappen,
voor de bevordering van een Europese
samenwerking inzake konventionele defensie en het verkrijgen van grotere
inspraak in de aanwending van het Amerikaanse kernwapen, voorzover het
de verdediging van Europa betreft.
5.16.
Totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees beleid inzake wapenontwikkeling, produktie en -aankoop.
Ontspanning in de Oost-West-verhoudlng
De Oost-West tegenstelling frustreert
het verlangen naar politieke zelfstandlgheid in Oost- en West-Europa door
de bestaande verdeling van in·lloedssferen als gevolg van het nucleaire
machtsevenwicht tussen de Verenigde
staten en de Sowjet-Unie. Het Nederlandse beleid dient gericht te zijn op
de totstandkoming van een Europees
Veiligheidssysteem, waarin procedures zijn ingebouwd voor politieke konsultatie en de vreedzame beslechting
van geschillen. Zolang dit systeem
nog niet tot stand is gekomen, kan de
NAVO nog niet worden gemist. Tegelijk met de voorbereiding van de totstandbrenging van een Europees Vei-
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ligheidssysteem dient te worden gestreefd naar een evenwichtige vermindering van strijdkrachten tussen NA VOen Warschau-pact, zo nodig via een
uitvoering in een aanta1 achtereenvo1gende fasen.
5.17.
Instelling van een Permanent Orgaan
van Overleg ter voorbereiding van een
Europese Veiligheidsconferentie. In
dit Permanent Orgaan hebben zitting
aile toekomstige deelnemers aan een
Europese Veiligheidsconferentie,
d. w. z. met inbegrip van de Verenigde Staten, Canada, de Sowjet-Unie en
de DDR.
5.18.
Zelfstandig en via internationale organisatie druk uitoefenen op Griekenland
en Portugal om de demokratie te herstellen, resp. in te voeren. Onmiddellijke stopzetting van wapenleveranties
van de NA VO-landen aan Portugal en
Griekenland. De associatie van Griekenland bij de EEG blijven verhinderen.
5.19a
~
Erkenning door Nederl$1.ll'('f van de
Oder-Neisse grens.. de DDR. Aandringen op een-b'evredigende regeling
voor Wes_p.~rlijn.
. ~'- U.
1_ Ju
5.19b
.· -rcJ.C: a .._,_d ~·
Alternatief : Erke.nning door Neder- ~
land van de DDR; zodra een bevredi- •
gende regeling voor West-Berlijn is
getroffen, en in nauw overleg met de
Regering-Brandt. tfi-'-.. ~J.

.e-n

Het Midden-Oosten
5. 20.

Daar de verschillende partijen in het
konflikt (Israel, Palestijnen, de Arabische Staten) ieder voor zich rechten
en aanspraken hebben, moet gestreefd
worden naar een oplossing zonder een
militaire overwinning door ~~n der
partijen. De Arabische staten dienen
Israel als soevereine staat van haar
inwoners de jure te erkennen; anderzijds moeten de Palestijnen in de gelegenheid worden gesteld hun zelfbeschikkingsrecht te realiseren. De Palestijnse vluchtelingen moeten het
recht verkrijgen te kiezen uit kompensatie of terugkeer naar hun vroegere
woongebieden. De uiteindelijk vast te
stellen grenzen dienen het resultaat te
zijn van de onderhandelingen tussen
de partijen in het konflikt; eenzijdige
wijzigingen van de status en de volkenrechtelijke positie van de sedert 1967
bezette gebieden dienen te worden veroordeeld.
Bevrijdingsbewegingen
5. 21.

Het principe van erkenning van de
rechten van de mens brengt met zin
mee dat Nederland politieke en humanitaire steun gaat verlenen aan bevrijdingsbewegingen in de Portugese kolonien in Afrika (Mozambique, Angola
en Portugees Guinee) en aan bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika en
Rhodesie. Er is hier immers sprake
van gewelddadige onderdrukking door
een koloniale overheerser in flagrante
strijd met de rechten van de mens, de
beginselen van het Handvest van de

VN en vele resoluties van de Algemene Vergadering. Deze onder steuning
dient zo veel mogelijk te worden gecoordineerd met de steun van andere,
gelijkgerichte Ianden (o. a. de Skandinavische Ianden, Tanzania en Zambia).
5. 22.

Nederland dient samen met andere gelijkgerichte Ianden grote pressie uit
te oefenen op Engeland en Frankrijk
om de wapenleveranties aan Zuid-Afrika onmiddellijk stop te zetten.

Paragraaf 2 DEFENSIE
Het is zowel voor de Verenigde Staten
als voor de Sowjet-Unie van groot belang, niet in of door Europa in cen
groot gewapend konflikt verzeild te raken. Als gevolg daarvan moet naar onze mening in Europa niet de nadruk
liggen op verdediging door middel van
grote legers bestemd voor een oorlogssituatie van lange duur, maar op
de beheersing van zich mogelijk voordoende krisis omstandigheden in Europa of het beheersen van gewapende
konflikten van beperkte omvang. In
dit beeld zijn de strijdkrachten slechts
een instrument voor de politieke en diplomatieke beheersing van krises.
Het is onwaarschijnlijk, dat de strategic
van de Sowjet-Unie is gericht op een
massale militaire aanval op West-Europa. lmmers, hiermee zou deze de
vernietiging met kernwapens door de
Verenigde Staten over zich afroepen.
De Sowjet-strategie lijkt in de eerste
plaats gericht op bestrijding van WestEuropa met politieke middelen zoals
propaganda en diplomatieke druk en
op het politiek isoleren en van hun
bondgenoten scheiden van volken, zodat deze zich bedreigd en zwak zullen
voelen. De Sowjet-strijdkrachten bezitten een grote stootkracht: Deze zal
men echter slechts dan op het spel zetten, wanneer zulks onvermijdelijk is
of wanneer sukses tevoren verzekerd
is (Hongarije en Tsjechoslowakije).
De strijdkrachten lijken voor de Sowjet-Unie voornamelijk een instrument
van politieke dreiging en van consolidatie van de eigen machtssfeer.
Wat de Verenigde Staten betreft wordt
het steeds duidelijker, dat men steeds
minder begint te voelen voor de weinig
populaire rol van politieagent van de
wereld. Buitendien begint men het in
de Verenigde Staten steeds kwalijker
te vinden dat West-Europa zich veilig
en welvarend waant, dankzij de Amerikaanse militaire inspanningen. Steeds
meer zal men wensen de Sowjet-Russische expansiedrang af te dammen
door middel van strijdkrachten van de
bondgenoten in het betreffende gebied.
Het is echter zeer de vraag of een
zware afdamming met konventionele
strijdkrachten, binnen de sterk veranderde strategische opvattingen en omstandigheden, wei de aangepaste verdedigingswijze is. Immers, de kans op
militaire agressie gericht tegen WestEuropa en op grote schaal uitgevoerd
is uiterst gering en West-Europa heeft
geen enkel belang bij een oorlog op grote schaal, waar het zelf slagveld zal
zijn.
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Het is even onwaarschijnlijk, dat een
eigen Europese kernmacht, van welke
omvang dan ook, een bijdrage kan leveren aan een aangepaste verdedigingswijze. Voor Europa, gelegen tussen de beide atoomgrootmachten, is
er veel eerder een taak weggelegd bij
het beheersen van krisissituaties, omdat het voor Europa van levensbelang
is te verhinderen dat er een groot gewapend konflikt ontstaat. Deze strategie van de beheersing van een krisis
is slechts bestaanbaar binnen het wederzijdse evenwicht aan vernietigingsmiddelen, waardoor een gewapend
konflikt van grote omvang op het Europese vaste land zeer onwaarschijnlijk wordt.
Nederland besteedt naar verhouding
veel geld aan een omvangrijke verdedigingsapparaat, dat nog te veel is opgebouwd alsof de Nederlandse krijgsmacht ooit nog zelfstandig zou moeten
optreden. Van de mogelijkheden om in
overleg met de bondgenoten in de
NA VO te komen tot specialisatie op
deeltaken, of samenwerking in de opleiding en bevelvoering is onvoldoende
gebruik gemaakt.
Gezien het voorgaande zou de Nederlandse regering naar de mening van
D 166 kontakt moeten opnemen met
haar NA VO-bondgenoten om te komen
tot een aanpassing van de Nederlandse
verdedigingsbijdrage aan de nieuwe
politieke en strategische situatie.
Hierbij zouden de volgende uitgangspunten moeten worden gehanteerd.
5.23.
In het kader van de krisisbeheersing
past niet meer de verdediging van een
vak van 120 x 170 km in Duitsland,
maar snelle parate troepen-eenheden
d' "l overallangs de oostgrens van
West-Europa ingezet kunnen worden
voor het voorkomen en beperken van
krises. Een nauwe samenwerking tussen Ieger en luchtmacht, bv. door het
instellen van ~~n commando. De Iuchtmacht dient er vooral op gericht te
zijn, de bewegelijkheid en onmiddellijke inzetbaarheid van de grondtroepen mogelijk te maken. De thans gehanteerde financiiHe verdeelsleutel
tussen de krijgsmachtonderdelen moet
worden afgeschaft, waarbij een groter
deel van onze verdedigingsbijdrage zal
moeten worden besteed aan de Iuchtmacht.
5.24.
De landmacht zou moeten bestaan uit
een beperkt aantal volledig bemande,
goed uitgeruste en geoefende, gemechaniseerde, parate brigades en de
daarbij behorende ondersteuningseenheden aan tanks en gemotoriseerde artillerie. De mobilisatie divisie (5e
div. ) moet worden opgeheven. Deze
divisie is bestemd voor optreden bij
een oorlog op grote schaal op het vaste land van West-Europa, en past dus
niet meer in een verdedigingsopzet
voor krisesbeheersing. Buitendien:
een landmacht volgens moderne opzet
veronder stelt goed geoefende en gemotiveerde troepen en geen slecht geoefende, niet gemotiveerde burgers in
uniform. Daartoe dienen de Nederlandse strijdkrachten op den duur geheel te worden opgebouwd uit vrijwil-
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5.25.
De luchtmacht dient er vooral op gericht te zijn, de bewegelijkheid en onmiddellijke inzetbaarheid van de
grondtroepen mogelijk te maken. Dat
kan gebeuren door het handhaven van
een overwicht in het luchtruim hoven
de grondtroepen, dan wei door het
rechtstreeks geven van steun aan de
grondtroepen, dan wei door het verlenen van transportdiensten aan de
grondtroepen. Het zou aanbeveling
verdienen indien de Nederlandse Iuchtmacht zich op ~~n van deze taken zou
concentreren. D'66 dringt er daarom
op aan dat geen beslissingen worden
genomen over het aanschaffen van
nieuwe vliegtuigen, voordat er duidelijkheid is verschaft omtrent de taakstelling van de Koninklijke Luchtmacht. In ieder geval zou de opzet van
de luchtmacht in vier afzonderlijke
commando's moeten worden gesaneerd.
Koninklijke Marine
5. 26.

De Koninklijke Marine heeft als voornaamste operatieterrein het zeegebied
van het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Noordzee. In de taakstelling zal met name
de onderzeebootbestrijding centraal
moeten staan, alsmede de luchtverdediging in de vorm van raketten en
snelvurend geschut. Tenslotte zal een
belangrijk deel van de inspanning gericht blijven op mijnenbestrijding. Deze taken vereisen een kwalitatief hoog
uitgeruste vloot, bestaande uit onderzeebootjagers, fregatten, mijnenbestrijdingsgroepen en maritieme patrouille vliegtuigen. De beide kruisers
dienen te worden opgegeven.
5. 27.
In het kader van de krisesbeheersing
past het niet dat Nederlandse strijdkrachten zijn uitgerust met kernwapens. Daartoe dienen de batterijen
Honest John raketten en de zgn. slagsquadrons te worden afgeschaft.
5. 28.

Onafhahkelijk van het resultaat van
het over leg in NA VO-verband tot aanpassing van de Nederlandse verdedi~sbijdrage op de bovengenoemde
punten kunnen nu reeds zelfstandig de
volgende maatregelen worden doorgevoerd:
Het teweegbrengen van grondige herstrukturering binnen het defensieapparaat, gericht op een aanzienlijke verhoging van de doelmatigheid in de sektor die buiten de operationele eenheden
is gelegen. Hiertoe dient/dienen:
- in de sektoren waar de huidige
struktuur leidt tot duplicering/triplicering, samenvoeging van diensten te worden nagestreefd (o. m.
de medische, sociale, aanschaffingsdiensten);
- niet essentii!le taken te worden afgeschaft (bijv. de territoriale verdediging, het uit de vaart nemen
van kruisers en het geven van meer
zinvolle taken aan de mariniers).
5. 29.
Als uitvloeisel van de wenselijkheid
om de Nederlandse strijdmacht uitsluitend te doen bestaan uit vrijwillig
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dienend personeel, dient een studie in
gang te worden gezet ter voorbereiding van de realisering van een vrijwilligerskrijgsmacht.
5. 30.
De wedde van dienstplichtige militairen dient te worden gelijk getrokken
met die van vrijwillig dienende militairen.
5. 31.

Het stelsel van regels en beperkingen
betreffende de rechten en vrijheden
van de Nederlandse militair is verouderd. De militaire discipline moet
worden gezien als een vorm van normale bedrijfsdiscipline. Dat wil vooral zeggen:
a. dat deze discipline zo min mogelijk
van toepassing moet zijn, wanneer
de militair zich niet in een militaire werk/oefensituatie bevindt.
b. het systeem dat "meerderen en
minderen" streng gescheiden houdt
binnen de militaire gemeenschap
waar zij samen moeten wonen en
werken, moet worden afgebouwd.
c. de strafrechtspraak over militairen
moet worden uitgeoefend door onafhankelijke rechters, deel uitmakend
van de gewone rechterlijke macht.
Vrijheidsbeperking als disciplinaire
maatregel acht D 166 niet toelaatbaar.
d. de groetplicht dient te worden afgeschaft.
Er dient daarom een staatskommissie
te worden ingesteld, welke op korte
termijn voorstellen moet doen tot herziening van de rechtspositie van de militair en tot demokratisering van de
krijgsmacht.
In het bovenstaande is in de eerste
plaats gepleit voor een aanpassing van
de Nederlandse verdedigingsbijdrage
aan de NA VO welke afgestemd dient te
zijn op de taak van krisisbeheersing.
Als tweede voorwaarde om tot een ver•
dediging in moderne opzet te komen is
gewezen op de noodzaak van een grondige herstrukturering van het defensie-apparaat, gericht op het teweegbrengen van een sterk verhoogde doelmatigheid. D166 kiest daarmee voor
een kleinere krijgsmacht van hoge
kwaliteit hoven een grotere krijgsmacht van geringe kwaliteit.
5.32.
Het ombouwen van het bestaande apparaat tot een krijgsmacht naar moderne inzichten zal in de uitvoeringsfase
kostenverhogend werken, maar later
tot grote besparingen kunnen leiden.
In verband hiermee kiest D 166 voor
een handhaving van de defensie-uitgaven in de jaren 1972 t/m 1975 op het
relatieve niveau van 3, 6% van het nationaal inkomen, waarbij de extra vrijkomende bedragen in absolute zin dienen te worden aangewend voor het ombouwen van de Nederlandse krijgsmacht, zoals hierboven beschreven.

HOOFDSTUK VI
DEPARTEMENTALE
REORGANISA TIE
In het Beleidsplan wordt een poging
gedaan om een begin te maken met
een ander uitgangspunt voor beleid.
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Een beleid dat niet aileen maar bestaat uit de behartiging van een aantal willekeurige geschematiseerde
zaken, maar dat doelbewust gericht
wordt op die problemen, die nieuw
zijn voor de westerse welvaartssamenleving en die de kernproblemen
van de nabije toekomst zijn. Die
nieuwe kernproblemen zijn, zoals
reeds in de inleiding genoemd:
a) het probleem van de omkrikking
van de gesloten samenleving naar
een open samenleving;
b) het: probleem van de leefbaarheid,
met name ten opzichte van onze
economic;
c) het probleem van de besturing
van de technologic.
Als we de huidige departementale indeling (van geschematiseerde zaken)
vertikaal noemen, dan kunnen we
zeggen dat die 3 nieuwe kernproblemen horizontaal dwars door alle departementen heenlopen. Als gevolg
daarvan krijgen ze geen georgani·. seerde en doelgerichte aanpak. Om
dit laatste te bewerkstelligen zal ook
wat de departementale samenstelling
van het kabinet betreft een begin
moeten worden gemaakt met een reorganisatie.
Het meest wenselijke zou o. i. zijn,
wanneer meteen begonnen zou kunnen
worden met de vorming van een kernkabinet van + 6 ll 7 ministers, die
Ieder voor zich een verantwoordelijkheid zouden dragen voor een samenhang van een paar kernproblemen. In
een waaier om deze kern-ministers
been, zouden zich een aantal gewone
ministers bevinden, die meer in het
bijzonder belast zouden zijn met de
zorg voor een bepaald departement,
of sub-departement. Een dusdanige
reorganisatie is echter zo ingrijpend
dat ·het als een onhaalbare wens moet
worden geacht voor de volgende kabinetsperiode.
A.
Een eerste mogelijkheid, die meer
als overgangsfase wenselijk zou zijn,
zou liggen in de instandhouding van
bet grootste deel van de bestaande
vertikale organisatie, maar in het
aanbrengen binnen het kabinet van
een aantal horizontale lijnen, dwars
daar doorheen. Dat zou kunnen door
bijvoorbeeld een drietal ministers
zonder portefeuille aan te stellen,
betzij afzonderlijk, hetzij in relatie
tot de Minister-President en zijn departement van Algemene Zaken.
Te weten:
een minister zonder portefeuille voor
demokratisering
een minister zonder portefeuille voor
leefbaarheid
een minister zonder protefeuille voor
technologic.
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Het voordeel van deze oplossing zou
zljn dat op een duidelijke wijze de erkenning van deze kernproblemen, en
de daarmee samenhangende nieuwe
beleidsaanpak, gevisualiseerd zou
worden.
Een tweede voordeel is dat op deze
wijze verzekerd is dat bij het meedenken en meebeslissen in de

Ministerraad in ieder geval een paar
mensen aanwezig zijn die voortdurend
aandacht vragen voor deze kernproblemen en zich daarvoor verantwoor,delijk voelen ten opzichte van de samenleving en het parlement in het
bijzonder. In de omschrijving van hun
taak, zoals deze wordt vastgesteld op
de konstituerende vergadering van het
kabinet, zal tot uitdrukking moeten
komen dat zij vanuit hun verantwoordelijkheid voorstellen kuiinen doen
aan de Ministerraad en de Ministers
afzonderlijk. Bovendien behoort daarin te worden aangegeven voor welke
gebieden hun medewerking is vereist bij voorstellen van beleid of wetgeving van de andere ministers. Men
denke bijvoorbeeld aan wetten over
demokratisering van de onderneming
of van de universiteit die beide de
handtekening van zo'n minister voor
demokratisering zouden behoeven.
Of aan een vestigingsvergunningvoor
een grote industria, waarvoor :naast
de handtekening van de Minister voar
Economische Zaken die v-an de
Minister voor Leefbaarheid is vereist.
Een bezwaar dat tegen deze oplossing
kan worden aangebracht is de tot nu
toe nog altijd zwak gebleken positie
van een minister zonder portefeuille,
met name wanneer hij komt te staan
tegenover een minister met wat men
noemt een "zwaar" departement.
Het is sterk de vraag of men dus op
deze wijze verkrijgt wat men wil: een
permanente en krachtige vertegenwoordiging van een kernprobleel"l in
een totaal beleid en een effektieve
horizontalisering, dwars door de departement heen, van een doelgericht
beleid.

B.
· Daarom hebben wij naar een tweede
mogelijkheid gezocht die voor 1971
nog haalbaar moet worden geacht en
waarbij geen gebruik wordt gemaakt
van ministers zonder portefeuille,
maar van twee nieuwe departementen
en een staatssecretaris die gedekt
worden door bet gezicht van de
Minister-President. Deze konstruktie,
gekombineerd met de organisatorische
herindeling van enkele andere departementen, zou dan bet volgende beeld
opleveren:
(Het lijkt gewenst om binnen D'66 en
ook daarouiten zowel oplossing A als
oplossing B in de komende periode in
diskussie te houden).
(ZIE SCHEMA OP PAGINA 38)

Een enkele noot bij een enkel departement:

**

De Minister- President zit in vier
nieuw op te richten Raden binnen de
Ministerraad. Drie daarvan hebben
rechtstreeks betrekking op de genoemde kernproblemen. Hij krijgt twee
staatssecretarissen, waarvan een belast wordt met alles wat samenhangt
met de omkrikking van de gesloten
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samenleving naar de open samenleving.

**

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking wordt tevens belast met de
zorg voor de Koninkrijks aangelegenheden. Bovendien is hij een van de
twe.e vice-Ministers-Presidenten (de
andere vice-Minister-President zal
wellicht de Minister van Financii:!n
zijn maar wij willen dit laten afhangen
van de samenstelling en de bezetting
van het kabinet zelf). De kombinatie
van de twee eerste taken vloeit voort
uit onze opvatting omtrent ontwikkelingssamenwerking en omtrent de verhouding tussen de Rijksdelen onderling. Bovendien heeft de Minister van
Ontwikkelingssamenwerking relatief
gesproken in tijd wat ruimer armslag,
hetgeen hem de mogelijkheid geeft
voor de uitoefening van het viceminister-presidentschap, dat bovendien op gewenste wijze status geeft
aan bet gewicht dat wordt gehecht aan
bet probleem van armoede in de
wereld.

**
Voorlopig hebben wij de vertikale indeling op het departement van Defensie
aangehouden. Het lijkt echter noodzakelijk dat in de komende periode
deze vertikale indeling, hetzij aan het
eind daarvan, hetzij gaandeweg, geleidelijk wordt vervangen door een
horizontale organisatie waarin het onderscheid tussen land-, zee- en luchtmacht meer op staatssecretarii:He
wijze· tot uitdrukking komt en een
nieuwe taakverdeling voor twee of drie
staatssecretarissen wordt gekonstrueerd, waardoor de integratie van de
drie onderdelen van de krijgsmacht
op efficiente wijze zal kunnen worden
bevorderd. Deze nieuwe taakverdeling
zal een logisch uitvloeisel moeten zijn
van de grondige herstrukturering binnen bet defensieapparaat, waarvoor
in Hoofdstuk V, paragraaf 2. van bet
Beleidsplan gepleit wordt.

**
Het departement van Verkeer en
Waterstaat omvat momenteel twee
ongelijksoortige onderdelen, die naar
onze mening dienen te worden ondergebracht en ingepast bij andere departementen. Het onderdeel verkeer
wordt gebracht onder het departement
van Economische Zaken, en wel onder
een staatssecretaris voor transport;
het onderdeel waterstaat (infrastrukt:uur) moet meer dan tot dusverre
worden ingepast in de planning voor
ruimtelijke ordening en milieubeheer;
het is daarom toevertrouwd aan een
staatssecretaris op het departement
van (Ruimtelijke Ordening en) Milieubeheer.

**
Ruimtelijke Ordening en milieubeheer
hangen nauw samen. In bet schema
zijn 2 alternatieve oplossingen voorgesteld. In de eerste komt er een
Minister voor Milieubeheer met onder
zich staatssecretarissen voor infrastruktuur en·ruimtelijke ordening.
In de tweede een Minister voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met
2 staatssecretarissen voor infrastruk-
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tuur, resp. stedebouw (stadsplanning
en -stadsrekonstruktie).
Voor het eerste alternatief pleit dat
de vervulling van ons milieu zulke
ernstige vormen dreigt te gaan aannemen en reeds aanneemt, dat een
noodprogramma (het 10-jarenplan,
zoals in Hoofdstuk ll paragraaf 1.
omschreven) noodzakelijk is. Door
een Minister zelf met de zorg hiervoor te belasten zou dit prioriteit van
het Milieubeheer duidelijker tot uitdrukking brengen.
Voor het tweede alternatief kan worden
aangevoerd dat milieubeheer een (zeer
belangrijk) onderdeel vormt van de
ruimtelijke ordening en daarom in dit
beleid moet worden ingepast. De
Minister zou zich daarom met zowel

Ruimtelijke Ordening als Milieubeheer
moeten belasten. In deze gedachte
worden aan de Minister toegevoegd
twee staatssecretarissen voor reap.
infrastruktuur en stedebouw (stadsplanning en -reconstruktie).

**

Het maatschappelijk werk heeft weinig
te maken met cultuur en recreatie.
Het huidige departement van CRM is
daarom omgevormd in een departement van Cultuur met een staatssekretaris voor recreatie en sport,
terwijl maatschappelijk werk wordt
samengevoegd met Sociale Zaken in
een departement. Dit departement
heeft 2 staatssecretarissen, nl. voor
de problematiek van de bejaardenzorg
en voor de medische zorg (het oude
Volks gezondheid).

1. Minister-President

**

het departement van Buitenlandse
Zaken komen 2 staatssecretarissen.
Door middel van bet staatssecretariaat
voor Europese integratie en Buitenlandse handel kan een oplossing worden
geboden voor de jarenlange rivaliteit
tussen de departementen van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken
m. b. t. bet beleid op bet gebied van de
buitenlandse handel en kan dit beleid
direkt worden gekoordineerd met bet
beleid inzake de Europese integratie.
Het staatssecretariaat voor de V. N.
en Vredesvraagstukken vormt een uitdrukking van de waarde, die wij hechten aan een staatssecretaris die zich
bezig houdt met de buitenlandspolitieke
ontwikkelingen op lange termijn.
Op

a) Staatssecretaris voor Integrale Planning
Voorzitter van Raad voor Integrale Planning
(waarin vertegenwoordigend:
Centrum voor Toekomstonderzoek, CPB, CBS, RPD
en SPB)
b) Staatssecretaris voor demokratisering

2. (vice-Minister-President) Minister van Ontwikkelings
samenwerking, in bet bijzonder belast met zaken betreffende bet Koninkrijk
3. Minister van Binnenlandse Zaken

Staatssecretaris voor organisatie van overheidsdienst
(Ambtenarenzaken -civil-service-pool)

4, Minister van Justitia
a) Staatssecretaris voor kleuter-, lager- en middelbaar
onderwijs

5.. Minister van Onderwijs en Wetenschappen

b) Staatssecretaris voor Tertiair Onderwijs en Wetenschappen
a) Staatssecretaris voor Infrastruktuur
(yV aterstaat)

6a. Minister voor Milieubeheer

b) Staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening

6b, Alternatief: Minister voor Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

a) Staatssecretaris voor Infrastruktuur
b) Staatssecretaris voor Stedebouw
(Stadsplanning en reconstructie

'Z. Minister voor Volkshuisvesting
B. Minister voor Cultuur

9, Minister voor Economische Zaken

Staatssecretaris voor Rekreatie en Sport
a) Staatssecretaris voor Transport
(V erkeer, Scheepvaart, Luchtvaart)
b) staatssecretaris voor Midden en Kleinbedrijf

10. Minister van Technologie
11. Minister van Landbouw
a) Staatssecretaris voor bejaardenzorg
12. Minister voor Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk

b) staatssecretaris voor Medische Zorg
a) Staatssecretaris voor Europese integratie
en Buitenlandse handel

13.. Minister van Buitenlandse Zaken

b) Staatssecretaris voor V. N. en vredesvraagstukken
a) Staatssecretaris voor Landmacht

14, Minister van Defensie

b) Staatssecretaris voor Luchtmacht
c) Staatssecretaris voor Marine

15, Minister van
.1§ Ministers

Financi~n

Staatssecretaris voor belastingen
18 Staatssecretarissen

november 1970

DEMOCRAAT

HOOFDSTUK VII
FINANCIELE MOGELIJKHEDEN TOT
REALISERING VAN HET BELEIDSPLAN.
Op een nationaal inkomen van circa
overheidsuitgaven via de Rijksbegroting
circa f 30 miljard.
Ons nationaal inkomen groeit reeel ieder jaar met circa 4,5 d 5% (gemiddeld laatste jaren 4, 8%). De Rijksuitgaven stegen de laatste jaren met gellliddeld meer dan 6%. Dit was mogelijk door de reele groei van het nationale inkomen ad 4, 8% en een drukverzwaring van de belastingen. Zo werd
bijvoorbeeld de zgn. rei:!le progressiefaktor in de tarieven van loon- en inkomstenbelasting niet ''bijgesteld",
d.w. z. door teruggegeven aan de burgers, maar de revenuen hiervan bleven ter beschikking van de Rijksoverheid. Ook de niet-belastingontvangsten
zoals bijvoorbeeld de overheidswinsten
uit het aardgas stegen belangrijk.
Wanneer dit deel van het beleid in de
komende periode "ongewijzigd" zou
worden voortgezet dan betekent dit aan
de ene kant een jaarlijkse toeneming
van circa 2 miljard rijksinkomsten
(6% van 30 miljard + een extra stijging van de niet-belastingontvangsten) ,
anderzijds een belastingdrukverzwaring
van ongeveer 0. 3% per jaar. Globaal
gesproken kan men dus verwachten dat
de reiHe toeneming van de rijksmiddelen in de komende jaren geleidelijk oploopt tot een bedrag van 8 miljard in
1975. Daarbij moet nog worden aangelekend dat het bovenstaande impliceert
dater een geleidelijke drukverschuiving in de belastingen plaats heeft van
de indirekte naar de direkte belastingen. Immers, wanneer tengevolge van
de rei!le progressie in de loon- en inkomstenbelasting de belastingdruk per
jaar met 0, 3% toeneemt, dat betekent
d!t dat de indirekte belastingen een geleidelijk kleiner wordend aandeel in de
totale belastingopbrengst gaan betekenen. Bij de voortgaande economische
lntegratie van de zes EEG-landen moet
juist worden verwacht dat het tegenovergestelde in Nederland dient te gebeuren. Immers, in de ons omringende Ianden zijn de direkte belastingen
In het algemeen belangrijk lager dan
In Nederland en de indirekte belastingen belangrijk hoger. Te verwachten
valt derhalve dat er in Nederland geleidelijk aan een verdere drukverschuiving van de direkte naar de indirekte
belastingen moet worden verwacht.
Aan een verhoging van de indirekte belastingen valt dus niet te ontkomen.

f 115 miljard in 1971 belopen de

Met de geleidelijk reele toeneming van
de overheidsmiddelen ten behoeve van
de kollektieve voorzieningen, hierboven becijferd op 8 miljard in 1975 , kan

in de komende periode uiteraard in be_ginsel aan twee aanwendingsmogelijkheden worden gedacht.
1. Uitgavenvergroting;
2. Belastingverlaging.
Ook aan een kombinatie van beide zou
men kunnen denken. De harde realiteit van de afgelopen jaren heeft geleerd dat aan een reele belastingverlaging niet te denken valt. Zelfs de
VVD heeft dat nu ingezien. De toenemende behoefte aan kollektieve voorzieningen in ons kleine overvolle en
sterk gelhdustrialiseerde land neemt
meer en meer toe. Dit blijkt ook duidelijk uit ons ·Beleidsplan. Wij gaan er
van uit dat de 8 miljard geheel zal
moeten worden besteed aan kollektieve
voorzieningen. De grote moeilijkheid
is nu een antwoord te vinden op de
vraag in hoeverre het beleid dat dit
kabinet voert een beslag betekent op
de zoeven genoemde 8 miljard. Met
andere woorden : welke financiele konsekwenties zijn verbonden aan het "ongewijzigd beleid" van dit kabinet?
Gelet op het verloop van zaken in de
afgelopen jaren is het o. i. het meest
reeel te veronderstellen dat het overgrote deel van de "ruimte" - de acht
miljard - reeds wordt opgesoupeerd
bij ongewijzigd beleid. Meer inzicht
daaromtrent kan eerst worden ver'kregen nadat het huidige kabinet het
verlangen, uitgesproken in de Tweede
Kamer door verschillende politieke
partijen, honoreert en cijfermatig inzicht verschaft over het ongewijzigd
beleid in de komende vier jaar. Minister Witteveen heeft een dergelijke
toezegging gedaan maar bekend is dat
de definitie "ongewijzigd beleid" reeds
zo moeilijk is dat het op dit moment
de vraag is of we binnen enkele maanden zullen kunnen beschikken over gegevens van het ministerie van Financien waaruit dan ondermeer een antwoord op de hierboven gestelde vraag
zou kunnen worden afgeleid. Wij gaan
er van uit dat van de ruimte circa :1
tot 1/3 nog beschikbaar zal zijn voor
nieuwe taken, zoals die welke in het
Beleidsplan zijn omschreven. Dat zou
dus betekenen dat van de 8 miljard in
1975 er circa 2 miljard of wat n:ieer
aan ruimte aanwezig is; voor de voorliggende jaren is het uiteraard een
daarmee overeenkomstig gedeelte. De
veronderstelling dat deze ruimte van :1
tot 1/3 nog aanwezig zal blijken zou
kunnen worden geschraagd indien men
in het "ongewijzigd beleid" de faktor
doelmatigheid in het overheidsapparaat een zwaarder accent zou geven.
De Tweede Kamerfractie van D 166
heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk
daarvoor gepleit en met voorbeelden
aangegeven waar de Rijksoverheid wellicht belangrijke besparingen zou kunnen bereiken. Twee voorbeelden kunnen daarvan worden genoemd.

Nieuw in te stellen raden binnen M Mtnisterraad:
Raad voor
Raad voor
Raad V«>r
Raa:l voor

open sameilleving
leefbaarheid
Technologie
Vrede en Veiligheid

(!'LV + 3, 4, 5. 8 en 9)
+ 5, G, 7, 8~ 9,10,11 en 12)
(MP + s,.&.i en 10)
(MP + !;, 1:3 en.14)
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i. Bij een aktief interdepartementaal
doorstromingsbeleid voor ambtenaren
· zou zowel de doelmatigheid kunnen
worden bevorderd als wei de werkomstandigheden en promotiemogelijkheden der ambtenaren kunnen verbeteren. Wanneer men er in zou slagen de
grote jaarlijkse uitbreiding van het
aantal rijksambtenaren - thans circa
130. 000 - ieder jaar op de helft te
stellen van de gebruikelijke aanwas
dan zou dat reeds betekenen dat in het
vierde kabinetsjaar een ''besparing" is
bereikt van + 300 miljoen gulden. Het
moet mogelfjk zijn voortdurend allerlei overheidstaken op doelmatigheid
door te lichten en de voor die taken
overtollig geworden ambtenaren op andere nieuwe taken - zonodig via omscholingsprocedures - in te zetten en
daarmee te voorkomen dat nieuwe
mensen van buiten moeten worden aangetrokken. Dit zou ook een verlichting
van de gespannen arbeidsmarkt kunnen
betekenen.
2. Het tweede voorbeeld dat de Tweede
Kamerfractie nadrukkelijk in verschillende debatten heeft genoeni.d is het
half miljard dat jaarlijks besteed
wordt aan universiteiten en hogescholen voor wetenschappelijk onderzoek
zonder dat een behoorlijk inzicht in de
aanwending van deze middelen bestaat.
Een diepgaand onderzoek bijvoorbeeld
door de Algemene Rekenkamer is op
zijn plaats. Daaruit zou kunnen volgen
dat de toekomstige begrotingsbedragen
voor dit doel relatief minder behoeven
te stijgen dan in het verleden het geval was, z6nder dat de doelstellingen
van deze uitgaven wezenlijk worden
aange1:!lst.
Voorts zou op het stuk van de doelmatigheid meer kunnen worden bereikt
door een drietal soorten maatregelen :
a. Een systeem zou tot ontwikkeling
moeten komen waarbij ieder wetsontwerp dat de Kamer bereikt getoetst
wordt op zijn financiele konsekwenties. Een bijgevoegde nota van het Ministerie van Financien zou daarvoor
kunnen dienen. De Kamer moet kunnen
beoordelen wat de financiele konsekwenties, ook op iets langere termijn,
van een wet betekenen.
b. In de tweede plaats zouden bij verschillende wetsontwerpen alternatieven moeten worden gepresenteerd ook
al voorzien van financiele konsekwenties.
c. Elk wetsontwerp dient- met behoud
van de daarin vervatte doelstelling te worden getoetst op de meest efficiente toepassing. Daarvoor zou bv.
de Algemene Rekenkamer de wetsontwerpen moeten toetsen op doelmatigheid.
Zoals uit de specifikatie van de financiele konsekwenties van het Beleidsplan blijkt houdt D166 rekening met de
mogelijkheid dat uitvoering van haar
plan een totaal bedrag van 7 miljard
gulden omvat in 1975, derhalve als
aanvulling op het bestaande beleid. In
dit plan is ook een aantal wijzigingen
van het bestaande beleid opgenomen.
Het saldo van deze beide beloopt derhalve 7 miljard. Wij zijn bij de uit-
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werking van de financH!le konsekwenties op zeer vele moeilijkheden gestoten.
Met name was het vele malen uitermate moeilijk een antwoord te vinden
op de vraag wat een maatregel op langere termijn voor de economie en de
Rijksbegroting betekent. Het ligt in
\ ons voornemen bet Beleidsplan met de
\ financH!le konsekwenties toe te zenden
\ aan bet Centraal Plan Bureau met bet
\ vriendelijke verzoek dit te toetsen op
· juistheid van gegevens en op de mogelijke uitvoerbaarbeid. In bet Beleidsplan is een aantal p.m. -posten opgenomen waarvan wij bopen dat wij met
bebulp van bet Centraal Plan Bureau
erin zullen slagen daarvoor getallen te
vinden. Voorlopig bebben wij daarin
voorzien door een onvoorzien post,
waaruit ook de p.m. -posten moeten
worden gedekt, in de 7 miljard op te
nemen. Deze onvoorzienpost beloopt
ruim 1, 1 miljard. Zo handelend menen wij dat wij voldoende veiligbeidsmarges in ons plan bebben ingebouwd.
Van deze 7 miljard zal 3, 3 miljard
via de Rijksbegroting lopen. Het betekent derhalve een uitzetting van de overbeidsuitgaven ten beboeve van de
kollektieve voorzieningen. Zoals bierhoven opgemerkt gaan wij er van uit
dat uit de bestaande groei van de rijksmiddelen in de komende vier jaar - 8
miljard in 1975 - 1/3 tot i nog beschikbaar zal zijn voor nieuwe taken,
betgeen betekent dat van de 3, 3 miljard ca. 1,5 miljard aan nieuwe dekkingsmiddelen moet worden gevonden.
Dit zou kunnen door de nu reeds optredende drukverzwaring van 0, 3% per
jaar via verzwaring van de belastingen te stellen op 0, 6%. Deze verdere
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drukverzwaring zou dan moeten ko-

besparingen kunnen geheel of gedeel-

.men uit verhoging van de indirekte belastingen, welke immers om EEG-redenen toch reeds noodzakelijk zal zijn.
D 166 acht bet reeel te veronderstellen
dat in de komende kabinetsperiode tot
1975 niet zal zijn te ontkomen aan een
verdere drukverzwaring van de belastingen met derhalve 0, 6% in plaats van
0, 3%.
Naast de 3,3 miljard die zoals uit het
vorenstaande blijkt via de Rijksbegroting zal moeten lopen, zal circa 2 miljard (1 miljard 950 miljoen) als tweede
bestanddeel van de 7 miljard door bet
Nederlandse volk moeten worden opgebracbt. Deze tweede sektor beslaat
de sociale verzekeringen waaronder
de pensioenverbeteringen. Voor de samenstelling daarvan mag bier worden
verwezen naar boofdstuk IV van bet
Beleidsplan en de onderdelen daarvan
in de paragraaf financiele konsekwenties. Deze 2 miljard zal in bet buidige
stelsel niet via belastingen, maar via
sociale verzekeringspremies en pensioenpremies van de bevolking moeten
worden gebeven. Jn boofdstuk IV wordt
overigens voorgesteld de premies voor
de volksverzekeringen in de belastingtabellen op te nemen. Dat zal gedeeltelijk via de werkgevers, gedeeltelijk
via de werknemers geschieden. De
derde moot van de 7 miljard, de 1, 7
miljard die noodzakelijk is ten beboeve van de leefbaarbeid en de woningbouw zal tevoorschijn moeten komen
uit prijsverbogingen (bv. van wasmiddelen waaruit de milieuverslechtering
kan worden tegen gegaan) alsmede
grotere besparingen die de kapitaalmarkt in staat moeten stellen de woningbouw uit t_e breiden. Deze

telijk worden opgebracht door de invoering van bet "Pensioen en spaarloonplan D166.

~ -£t
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·

·

De 3 komponenten tezamen, te weten
3, 3 miljard via de Rijksbegroting,
circa 2 miljard via de sociale verzekeringen en pensioenen, en 1, 7 miljard overige uitgaven betekenen uiteraard dat de groei van bet reeel besteedbaar inkomen in de komende jaren iets geringer zal moeten zijn bij
uitvoering van bet D'66 Beleidsplan
dan bet geval zou zijn bij ongewijzigd
beleid zoals dat nu door bet kabinet
De Jong wordt gevoerd.
Volgens de publikatie van bet Centraal
Plan Bureau "De Nederlandse Economie
in 1973" kan worden verwacbt dat de
reele verbetering van bet besteedbaar
inkomen in de komende jaren gemiddeld 2! ll. 3!% bedraagt. D 166 is van
mening dat de zorg voor een leefbaar
Nederland en de daaraan verbonden
konsekwentie van uitbreiding van de
kollektieve voorzieningen mag betekenen dat die reele groei iets minder
groot is dan zonder uitvoering van bet
Beleidsplan mogelijk zou zijn. Het
valt op dit moment moeilijk exact te
becijferen welke konsekwenties de uitvoering van ons Beleidsplan in decimalen voor bijvoorbeeld de reele inkomensverbetering betekent. Globaal
geschat menen wij dat de reele inkomensverbetering circa 1% geringer
zou mogen zijn dan nu verwacbt willen
wij bet Beleidsplan kunnen uitvoeren.
Een dergelijk offer acbten wij alles-

okins~ge~cbtvaardigd.
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Totaa~

760

Via Rijksbegroting Via soc. verz.
(in miljoenen guldens)

Overige

760
1700

II

Leefbaarheid

1460

III

Wetenschap en Technologie

1360

neg. 240 (besparing)

IV

Recbtvaardige verdeling van de welvaart

2280

900

1380

v

Vrede en veiligbeid

1140

570

570

7000

3350

1950

1360

1700

FINANCIELE SPECIFICATIES VAN HET BELEIDSPLAN
Kosten in miljoenen guldens in 1975
in prijzen van 1970

1
Via Rijksbegroting
Hoofdstuk I - Open Samenleving :
a) regering en tweede kamer
- departementale berindeling
- uitbreiding van de staf en van de ruimte van de Tweede Kamer

3
4
7

2
Via soc. verz.

.

2,"

3

Overige
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Kosten in miljoenen guldens in 1975 (vervolg)
in prijzen van 1970
1

Via Rijksbegroting

2

3

Via soc. verz.

Overige

b) de aanbevelingen van de commissie Biesheuvel

- uitbr~iding departementale voorlichtingsdiensten
- uitbreiding voorlichtingsdiensten lagere publiekrechtelijke organen

15
10
25

c) de demokratisering en vernieuwing van het onderwijs
- oprichting onafhankelijk Instituut voor Schoolbegrotingen
inspraak in het be.stuur van scholen van bijzonder onderwijs voor
wat betreft kleuter- en lager onderwijs
vorming van.gew.estelijke.of plaatselijke. overlegorganen van het onderwijs
(tengevolge hiervan bevriezing.. van het aantal, ambtenaren op het
Departement van Onderwije)500 man middelbaar
neg.
invoering van systeem.van onverdeelde weektaak voor docenten in
het voortgezet onderwijs (2.leraaruren per week per school erbij)
extra verlaging gemiddelde.. klassegrootte.lager onderwijs,. kleuteronderwijs en v .g.I. o .. met 1 leerling. per jaar (bij 50% van de scholen)
hoven de in het regeringsbeleid,reeds.gepragl!ammeerde
-:- uitbreiding van de schoolleiding met 20% .gedurende de loop van een
vernieuwingsplan. (gerekend voor de-helft van.de schalen in 1975)
het gebruik van nieuwe technische .media .mogelijkmaken
instelling van 6 leerstoelen onderwijskunde
instelling 25 extra schoolbegeleidingsdiensten
extra voor research- en ontwikkelingswerk
wetenschappelijk begeleide experimenten
opbouwen koordinatiestruktuur voor demokratische kontrole

2
6
16
26 (besparing)
14
275
7
10
2
22
3
3

1
335

d) bijzondere maatregelen voor sociaal belemmerde kinderen

- halvering van de gemiddelde klassegrootte voor 500 scholen van 7! 8
klassen in aan te wi'jzen edukatieve prioriteitsgebieden
- installing van 10 speciale begeleidingsdiensten, uitsluitend bemand met
academisch gevormde staf en hoger beroepspersoneel

235
10
245

e) bijzondere inaatregelen t. b. v. de werkende jongeren

(uitvoering van de maatregelen, voorgesteld in de nota Grosheide/Roolvink)
~

140

inrichting van cr~ches voor kinderen vanaf 5 jaar
(uitgegaan wordt van 1000 cr~ches in 1975, ieder bemand met 2 man stii.f)

10

g) inrichting van speciale zendkanalen voor edukatieve radio- en

televisiedoeleinden
(o. a. opzetten televisie-universiteit)

5

h) stimuleren van het toekomstonderzoek

(oprichting van een Sociaal Planbureau, Raad voor de Planning en
centrum voor Toekomstonderzoek)

2

I) instellen van het Instituut van de Ombudsman

1

j) verbetering \ran de rechtspraak en modernisering gevangeniswezen

- verbetering van. de opleiding voor rechters (multidisciplinair)
- verbetering rechtsbij stand (verhoging .honoraria .pro deo-zaken)
- modernisering gevangeniswe;llen
- meer nadruk op vermogenssW/'affen in strafrechtpleging

Totaal hoofdstuk :.. - Open Samenleving

neg.

2
4
4
20 (besparing)

neg.

10 (besparing
760
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Kosten in miljoenen guldens in 1975
in prijzen van 1970
1
Via Rijksbegroting

2
Via soc. verz.

3

Overige

Hoofdstuk ll - Leefbaarheid
1. Milieubeheer
a) afvalwaterzuiveringsinstallaties ter bestrijding van waterverontreiniging : investeringen en exploitatielasten op basis van
10-jarenplan
(stedelijke rioleringen, industrierioleringen, huishoudelijk afvalwater Veenkoloniale gebied, bio-industrie)
b) bestrijding bodem- en luchtverontreiniging:
investeringen en exploitatiekosten op basis van 10-jarenplan
(stedelijk en huishoudelijk afval, chemisch afval, bestrijding
luchtverontreiniging, land- en tuinbouw)

650-800

300-400

Het beleid zal er op gericht moeten zijn zoveel mogelijk deze extra
kosten te verhalen op de "vervuilers" in de vorm van verontreinigingsheffingen op de gemeentes (verhoging rioolbelasting), de vervuilende industrien, fosfaathoudende wasmiddelen (fosfaatheffingen),
loodhoudende benzine, zware stookolie en chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Verwacht wordt, dat het nog niet mogelijk
zal blijken in de komende 4 jaar alle veroorzaakte maatschappelijke
lasten op de "vervuilers" te verhalen
170

Gedurende de komende 4 jaar zal daarom jaarlijks uit de algemene
middelen een bijdrage van 160 a. 180 miljoen voor de financiering van
het 10-jarenplan voor het herstel van het natuurlijk milieu moeten
worden gereserveerd.

+ 900

2. Ruimtelijke Ordening
-

rekonstruktie stadscentra (zie Volkshuisvesting = 3.)
aanleg groenelementen van formaat rond stedelijke en industriele gebieden

p.m.

3. Volkshuisvesting (direkt of indirekt ten laste van de kapitaalmarkt)
-

verhoging van de woningproduktie met 5000 woningen (zo mogelijk
premiewoningen) per jaar gedurende de periode 1972-1975 tot
140. 000 woningen in 1975

800

Extra kosten in 1975
800 miljoen
(zie de claimsnota uit het C. P. B. -rapport "De Nederlandse economie
in 1973". Dit bedrag drukt direkt of indirekt op de kapitaalmarkt)
- het saldo van de afbraak van objektsubsidies en de toekenning van
individuele huursubsidies dient te worden besteed aan stadsrekonstruktie. Dit saldo bedraagt in 1975 naar schatting p, m.
4. Bevolkingspolitiek
- geleidelijke afschaffing van kinderbijslag en -toelage (zie hoofdstuk IV:
Rechtvaardige Welvaartsverdeling in Nederland)
5. Verkeer en Vervoer
-

langzamere uitbreiding van het wegennet dan voorzien in het C. P. B.rapport "De Nederlandse economie in het jaar 1973" (1!% per jaar in
plaats van 3% per jaar)

neg. 600 (besparing)

6. Industriebeleid
-

oprichting investeringsmaatschappij voor regionale industrialisatie

50

7. La.ndbouw
- herstrukturering van de landbouw volgens de lijnen van het planMansholt
- vervanging van de ruilverkavelingswet door een landinrichtingswet; beperking van de ruilverkaveling
neg.
Totaal hoofdstuk ll - Leefbaarheid

190
50 (besp.

140
240 negatief

1700

====
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Kosten in miljoenen guldens in 1975
in prijzen van 1970

Hoofdstuk

m-

1

2

3

Via Rijksbegroting

Via soc. verz.

Overige

Wetenschap en Technologie

I, Wetenschap

- toekenning studietoelagen aan 100% van aile studerenden in het
wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs (kosten 500 miljoen in
1975; hiertegenover staat echter een besparing van 150 miljoen
in dat jaar door het vervallen van de bestaande regeling voor kinderaftrek en kinderbijslag voor ouders en verzorgers van studerenden).
Ten laste van de algemene middelen in 1975 derhalve
- demokratisering van het hoger onderwijs via het scheppen van extra
plaatsen voor studenten uit middelbare en lagere milieus (zie claimsnota uit het CPB-rapport)

350
900
1250
----

2. Teclmologie

- stimulering van technologisch- geavanceerde projekten in het
bedrijf sleven
- research ten behoeve van de verbetering van de struktuur van de
middelgrote ondernemingen
- aanpassing van het RCN aan industrH:ile wetenschappelijke behoeften:
vermindering overheidssub sidie

120
p.m.
neg.

10

(be sparing)

110
Totaal hoofdstuk III- Wetenschap en Technologie

1360
===

Hoofdstuk IV- Rechtvaardige Welvaartsverdeling

I. In Nederland
- verhoging van de AOW-uitkeringen tot het niveau van het netto
besteedbare minimumloon, premieverhoging met 1,1% ofwel
- invoering van het Pensioen- en spaarloonplan van D'66, gericht
op waardevaste aanvullende pensioenen naast de AOW;
900
- d. ni. v. een verplicht spaarsysteem (idem voor welvaartsvaste
aanvullende pensioens) AL TERNATIEF
- omvorming van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
tot een volksverzekering
- invoering ZiektekostenverzekeringsplanD 166
- bevriezing uitkeringsniveau van de kinderbijslag AKW en KWL),
be sparing 1, 2% ofwel
- afschaffing kinderbijslag eerste kind (KWL)
- verhoging belastingvrije voet
- verbetering fiskale positie gehuwde werkende vrouw

875

1075
430
p.m. (waarschijnlijk
be sparing)
400
600
500

1380

2, In de wereld

- herstrukturering Nederlandse ekonomie overeenkomstig
de voorstellen van de Commissie Tinbergen
- verhoging van de Nederlandse ontwikkelingshulp tot 1% van
het bruto nationaal produkt (in 1971 is dit 1% van het netto
nationaal inkomen)
Totaal hoofdstuk IV- Rechtvaardige Welvaartsverdeling

400
'900

Hoofdstuk V- Vrede en Veiligheid
2. I'Mensie

- handhaving van de defensie-uitgaven op hetzelfde relatieve niveau
van 3, 6% van het nationaal inkomen (aanwending van de extra
vrijkomende bedragen in absolute zin voor een grondige herstrukturering van het defensie-apparaat, waarvan de uitvoering aanvankelijk
kostenverhogend werkt, maar later tot grote besparingen zal kunnen
leiden).

p.m.

1380

negatief
negatief
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GRONDWETSWIJZIGING
EEN COMPROMIS
door Hans Gruijters
Dat het voorstel tot grondwetswijziging, dat de frakties van de PvdA, de PPR en
D'66 gezamenlijk ingediend hebben bijde Tweede Kamer, een compromis inhoudt,
staat buiten kijf. Was er sprake geweest van een poging om de onversneden denkbeelden van de Democraten op staatsrechtelijk gebied te vertalen in een wetsontwerp, dan was er inderdaad wat anders uit de bus gekomen. Geen mens twijfelt
er intussen aan, of zo'n voorstel zou in de Kamer precies zeven stemmen hebben
gekregen en daarom niet veel meer betekend hebben dan een slag in de lucht.
De vraag, die D'66 zich moet stellen, is daarom niet, of het initiatief van de drie
frakties beantwoordt aan het eigen partij-programma, maar of er van dat programma voldoende in is terug te vinden om het compromis te billijken.
D'66 ging in 1967 de verkiezingstrijd
in met - wat het staatsrecht betreft twee grondgedachten: de gekozen premier en het distriktenstelsel. Door de
burgers zelf te laten beslissen over
de regeringsvorming zou over de
vraag, wie ons regeert, niet langer
"achter de schermen" en door de partij-elites, maar voor het front van het
publiek en door de kiezers zelfs beslist worden. Door invoering van
districten zouden de volksvertegenwoordigers zich minder aan de partijbestuderen en meer aan de burgers
thuis verantwoordelijk weten. Bovendien zouden beide hervormingen de
sanering van het partijwezen in de
richting van een handzaam twee-partijenstelsel bevorderen.

lnitiatief
Het initiatief van de drie fracties
volgt op het eerste punt de voorstellen
van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (de
Commissie Cals-Donner), maarvoegt
er een uitwerking aan toe.
De Staatscommissie stelt voor tegelijk met de verkiezingen voor de
Tweede Kamer te stemmen over de
kabinetsformateur. Behaalt een kandidaat de volstrekte meerderheid van
de stemmen, dan is hij. formateur,
maar ook leider van het kabinet.
Voor D'66 steekt het bezwaar van deze bepaling in het gebrek aan een antwoord op de vraag, wat er gebeurt als
de volstrekte meerderheid niet wordt
behaald. De Democraten willen dan de
beslissing - bij voorbeeld in een tweede ronde - opnieuw aan de kiezers laten; het is immers hun zaak. Dealgemene opinie (zowel in de Staatscommissie als onder politici) is
echter, dat de zaak dan "opengelaten"
moet worden.
De drie fracties hebben toch gemeend,
dat het voorstel van de Staatscommissie in zoverre moest worden aangevuld, dat althans de mogelijkheid in
de grondwet wordt opgenomen om de
zaak later bij de wet nader te regelen.
Wat D'66 dus bereikt heeft is een initiatief, dat de gekozen regeringslei-
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der als instituut m ons staatsrecht
introduceert. De essentie is dus aanwezig, al had de uitwerking beter gekund. Die zallater gecorrigeerd kunnen worden.

Argumenten
Dat dat er alleszins inzit mag ook
blijken uit de argumenten van de
tegenstanders van de introductie van
de gekozen regeringsleider. In de
Staatscommissie betoogden zij, dat
het meerderheidsvoorstel ondanks de
beperkingen haast onvermijdelijk tot
het systeem van D'66 moest leiden.
Dat lijkt mij wat overdreven, maar
dat er in het nu gedane voorstel mogelijkheden - en zelfs aanwijzingen liggen voor een verdere ontwikkeling
in onze zin, lijkt mij nauwelijks te be-.
twisten.
Moeilijker Ugt het voor ons ongetwijfeld, waar het gaat om de invoering van het districtenstelsel. Om
er het maximale nut op het stuk van
de binding met de kiezers en ten behoeve van de partijsanering uit te
halen, moet naar onze mening een
district zo ongeveer drie afgevaardigden in de Kamer hebben. Het voorstel
van de drie fracties spreekt - in navolging van de Staatscommissie - van
een minimum van tien leden per district.
Op het eerste gezicht lijkt dat bijzonder schadelijk voor de contaden tussen de kiezers en hun afgevaardigden.
Het gevaar van anonimiteit, dat nu
zeker meer dan twee derde van de
kamerleden overweldigt, dreigt ook
in dat geval.

Winstpunten
Toch geloof ik, dat bij nader inzien de
winstpunten niet moeten worden onderschat. Als men zich realiseert, dat
bij een aantal van tien afgevaardigden
per district een betrekkelijk kleine
verschuiving in de aantallen stemmen
per partij al een wijziging van de zetelverdeling met zich brengt, dan betekent dat voor heel wat afgevaardigden een tochtig plaatsje in het parlement. Zij en hun naaste medestanders

- maar dan ook de tegenstanders zullen hun uiterste best doen in hun
districten een goede reputatie op te
bouwen. Hun herverkiezing wordt niet
meer in de eerste plaats door de partijbesturen, maar door de kiezers in
hun district beslist. En hetzelfde geldt
- mutatis mutandis - voor degenen,
die na een paging zonder succes opnieuw een gooi naar het kamerlidschap
willen doeu.
Tenslotte de partijsanering. In hun
onderlinge samenhang- en de drie
fracties hebben de voorstellen onverbrekelijk aan elkaar verhonden - betekenen de gekozen formateur en het
(eerste begin van een) districtenstelsel
een enorme stimulans tot hergroepering en samenwerking. En ook dat was
een doelstelling van D'66.
De essentHlle punten is onze ideeen
recht gedaan. Een meer perfecte uit~
werking moet op een later tijdstip tot
stand komen. De mate, waarin het
essentiele verwezenlijkt is in het ini
tiatief van de drie fracties, kan het
beste blijken uit de duidelijke wijze,
waarop die nadere uitwerking erin besloten ligt.

Politiek voor de
boekenplank
Belastingen
Dr. J. A. de Vries, doctor in de
sociale wetenschappen en verhonden
aan het ministerie van financi~n. doet
in het hoek "Het belastingpolitieke
systeem "(Agon Elsevier, vier entwintig-vijftig) verslag van een door
hem gehouden onderzoek naar
resistentie en stabiliteit van het belastingpolitieke systeem. Met name
geeft hij een beschouwing over dit
systeem tegen de achtergrond van de
Europese integratie.
De schrijver vraagt zich af hoe het
komt dat de belastmgheffing, ondanks
de bestaande onzekerheid over de
rechtvaardigheid en de doelmatigheid
hiervan, door de maatschappij nog
steeds wordt aanvaard.
De auteur laat zich vaak zeer kritisch
uit over de Nederlandse belastingheffing en die bij de andere EEG-partners. Voor wie zich bezighouden met
de economische en de rechtswetenschap, de sociologie en de politicologie en zij die door hun werk met het
belastingstelsel en de wetgeving hierover in aanmerking komen, een
uiterst nuttig werk.
Ons buitenlands beleid
In het hoek "Nederland, Europa en de
wereld", voor veertien gulden en
vijftfg cent bij uitgeverij Boom-Pers
in Meppel, discussieren vijftien inter·
nationale politiek-deskundigen over
Nederlands buitenlands beleid sinds
1945.
Het hoek geeft kritisch commentaar
op het beleid zoals dat tot nu toe is
gevoerd. Door de discussievorm
weerspiegelt het vrij nauwkeurig de
gangbare visies over Nederland in een
wereld die in een kritieke fase van
overgang naar nieuwe nog onbekende
verhoudingen verkeert.
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Volksgezondheid kah niks, ook al doet

ALGEMENE BESCHOUWINGEN
van Mierlo
Ondanks nieuwe woorden als inspraak,
democratisering, openheid, openbaar~eid, partijvernieuwing, leefbaarheid,
~lerantie, dialoog etc. blijkt er bij
regering en regeringspartijen geen
werkelijke bereidheid tot vernieuwing,
aldus Van Mierlo bij de algemene beichouwingen in de tweede kamer (13,
14, 15 oktober). Integendeel: er wordt
geleidelijk een klimaat opgeroepen
van angst voor de vernieuwing, een
ipookbeeld van ondermijning van de
lllaatschappij. Maatschappelijk en
[IO!itieke vernieuwingen, de werkelijke
instrumenten om frustraties weg te
nemen worden steeds meer vervangen
door het instrument van gezag en orde,
"Twee jaar geleden", aldus Van
Mierlo, "heb ik me tijdens een rede
voor een partijcongres Iaten ontvallen
dat we als politici de revolutie moelen maken voordat die uitbreekt. Dat
Meek geen gering succes. Want bij de
Algemene Beschouwingen nog geen
lllaand later zegt de fractievoorzitter
van de P. v. d. A. bier hetzelfde. Hij
zegt: Mijnheer de voorzitter, wij
llloeten de revolutie maken voor die
llitbreekt. De tranen dreigen in mijn
ogen te komen als ik denk aan het ontroerende moment toen onze eigen
lllinister-president in zijn antwoord
verklaarde zeer getroffen te zijn door
Sonunige passages uit het betoog van
deheer Den Uyl, vooral toen die volkomen terecht opmerkte dat we revolutie moesten maken voor die uit zou
~eken. Dat vond hij ook.

Revolutie
Nou, mijnheer de voorzitter, dan wil
hel de minister-president vragen:
Wat is dan Uw revolutie geweest? Wat
llibben kabinet en Kamer aan revoluUonaire dingen gedurende deze kabinetsperiode gedaan? Er is een ad hoc
tlileid gevoerd in een periode, dat wil
&gi-aag toegeven, die moeilijk was,
lllaar die ook kansen bood; er zijn in
dat ad hoc beleid goede en slechte dingen gedaan, zoals in ieder kabinet, er
Is voortdurend als ee:o. razende bijgeurd, als bet mis ging, zoals in
Weinig kabinetten, maar wie wil voluden dat er dingen zijn gedaan, die
spraak mogen maken op die overdrachtelijke betekenis van het woord
revolutionair, die liegt. Wie wil beeren dat de politiek, of dat nu de
er of de regering is, voorop heeft
open op de maatscbappelijke onteling die liegt.
at is er terecht gekomen van de
tsrechtelijke vernieuwing waar de
mier over sprak bij de installatie

van de Staatscommissie '!
Niets!
Wat is er terecht gekomen van de vernieuwing in het bestuursapparaat, van
de openbaarheid in het overheidsbeleid, waarover een uiterst nuttig advies is verschenen van weer een andere commissie? Bijna niets als je
de recente regeringsnota op z'n feitelijke vernieuwingen bekijkt en helemaal niets als je hem bekijkt op het
filosofisch Uitgangspunt van de regering. Het gemak, waarmee vernieuwingscommissies worden ingesteld is ongeveer evenredig aan dat
waarmee hun adviezen worden genegeerd.
De hemel zij dank is het de beer Biesheuvel zelf geweest die het rapport
gemaakt heeft, zodat we er op z'n
minst wat scboten voor de boeg aan
overhouden.
Wat hebben we gedaan om te komen tot
een grotere doorzichtigheid in ons
economisch bestel, welke fundamentele vernieuwing heeft plaatsgehad in
de democratisering van het bedrijfsleven, behalve wat verbeteringen in
de marge?
Om uit deze vier punten een voorbeeld
te noemen:
Laten de ochtendkranten vanmorgen
niet zien hoe volstrekt onmachtig het
beleid is gebleven ten aanzien van een
der direktste gevaren van de gemeenschap: Smog in Rijnmon_d als nooit tevoren. Kinderen met keelpijn, hoofdpijn, tranende ogen naar huis omdat
de economie op voile toeren draait en
we tot overmaat van ramp ook nog
eens een mooie zachte herfst hebben.
Onze grootste economische groeiers
zijn ook de grootste stinkerds. En wie
durft de wet te stellen aan de economie ? Het district Rijnmond blijkt
zelfs onmachtig te zijn in dit soort
situaties de industrien te dwingen het
produktieproces tijdelijk stop te zetten.
Maar wat doet onze staatssecretaris
van Volksgezondheid?
Wat hebben we aan de ministeriele
verantwoordelijkheid voor Sociale Zaken, wanneer de oorzaken van_ een
probleem gecreeerd worden onder de
ministeriele verantwoordelijkheden
van Economische Zaken, Verkeer en
Waterstaat en Ruimtelijke Ordening.
De arts uit Haarl~m die vorige week
· een dramatischebrief stuurde waarin
bij schreef dat zijn patienten gek worden en niet meer kunnen slapen van de
geluidshinder door Schiphol heeft zijn
brief verkeerd geadresseerd, die
brief moet niet naar Volksgezondheid,
maar in de eerste plaats naar Verkeer
en Waterstaat en Economische Zaken.

de staatssecretaris nog zo zijn best,
dan uit bezorgdbeid acbter d,e feiten
aandraven met een onmachtige wet in
de hand; en wat is er terecht gekomen
van een doelgericbt beleid dat desnoods diep in onze economie ingrijpt
om een groter goed veilig te stellen?
Niets.

Beleid
Wat is er terecbt gekomen van een beleid, dat naast de aanvatting van de
oude problemen, die nog lang niet zijn
opgelost, structureel gericht had moeten worden op dat, wat de splinternieuwe kernproblemen van onze welvaartssamenleving zijn. In de visie
van mijn partij zijn dat:
1. de omkrikking van onze gesloten
samenleving, op alle gebieden,
naar een open samenleving.
2. bet veilig stellen, ze1fs bet heroveren van onze leefbaarbeid op de
vanzelfsprekende wetmatigheden
van onze economie.
3. de bestudering van de technologische ontwikkeling.
4. de verhouding van onze economische orde tegenover die van de
arme landen.
Dat zijn de problemen, die dwars door
de departementen beenlopen, en waarvoor onze departementale indeling volledig faalt. Waar zijn de•structurele
wijzigingen gebleven in het bestuursapparaat, zonder welke het onmogelijk
is om tot een doelgericbt beleid te komen ten deze?
Als ik dit alles bezie en plaats tegen
de acbtergrond van die tegensfeer in
1967, van: we gaan er iets aan doen,
dan ie mijn konklusie dat regering en
parlement het hebben laten afweteri.
Dater best goede evenals slecbte dingen tot stand zijn gekomen in de
marge, maar dat er door regering en
parlement geen revolutie in die overdrachtelijke zin is gemaakt, dat er
door het gezag geen werkelijke fundamentele vernieuwingen tot stand zijn
gekomel). en dat zelfs de basis daarvoor niet is gelegd. Althans niet in
het beleid.
En precies daarom, wil ik bet een
godspe noemen dat nu, geconfronteerd
met diezelfde samenleving van onbehagen als in 1967, in de aanloop tot de
verkiezingen, druppelsgewijs die andere tegensfeer wordt opgeroepen van
angst voor ondermijning van onze gemeenschap en uitgerekend door mensen, die in de afgelopen jaren meer
dan anderen in staat waren om wt)l
met werkelijke vernieuwingen te komen, omdat ze toevallig de macht
hadden of tot partijen behoorden, die
aan de macht waren.
Wat is er dan precies aan de hand met
die bedreigde samenleving dat in 3
mil.anden tijd ineens de toon moet veranderen, dat er een vloed van toespelingen losbarst over een voor de deur
staande ontwrichting. Dat we dankzij
bet maatgevoel van onze minister van
Ontwikkelingssamenwerking voor het
ritme van deze tijd, een troonrede
krijgen waarin op het laatste moment
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de luchtvervuiling van zijn ereplaats
moet optrekken ten behoeve van de
orde. Dat dezelfde man in zijn kwaliteit van nieuwe lijsttrekker van de
CHU, aan de hand van de grote Plato
langs de afgrond van onze democratie
gaat wandelen, om daarna via een
uiterst ingewikkelde exegese ons te
verzekeren, dat hij echt evenveel
naar links als naar rechts heeft gekeken; en natuurlijk in alle gevallen
vooruit.

Uitspraken
Uitspraken van partijgenoten aan de
top als Van Hulst, Haex, Mellema en
anderen begeleiden hem. Staatssecretaris Kruisinga, die we kennen als een
gematigde man, gooit volkomen onverwachts tot verbazing van ziin ad•
viseurs, met een knal de deur dicht
voor een wat genuanceerder denken
over soft drugs. Misschien zal er
zelfs gecensureerd moeten worden.
Zijn liberale ambtgenoot van justitie
kondigt meteen een harder beleid aan,
en is daarmee in de pas bij de andere
liberale voormannen, zoals de beide
fractieleiders uit de Tweede en Eerste
Kamer. De heer Van Riel, die altijd
zijn best doet om in de Algemene Beschouwingen van de Tweede Kamer
mee te draaien, vindt de toestand zelfs
zo ernstig dat uitgerekend de mariniers, die het schoonvegen zelfs in
hun vrije tijd niet kunnen laten, het
keurcorps voor de handhaving van het
gezag zal moeten afstaan voor de
hulppolitie.
Pit alles gaat gepaard met rechtstreekse verdachtmakingen aan het
adres van D'66 en de P. v. d. A., wat
de innerlijke consistentie en de maatschappelijke betrouwbaarheid betreft.
Rechtstreeks bij de heer Van Riel,
langs een omweg bij anderen. "
Van Mierlo sneed vervolgens de "sabotage!' in de krijgsmacht aan. Hij
vroeg nadere inlichtingen van de regering (nadat premier De Jong die
had toegezegd trok D'66 een motie
over dit onderwerp in) en veroordeelde de berisping aan bet adres van de
VPRO. "Jk heb de tekst van de uitzending er nog eens op nagelezen,
maar bet spijt me, bet lukt me niet
om in die stupide rats, kuch en bonentaal, die al zo oud is als er soldaten
zijn, een bedreiging van de nationale
veligheid te zien".
We .zitten met een klimaat waar de
honden geen brood van lusten. ''Wat
is de bedoeling van die lieden die zo
graag geesten bezweren dat ze zelfs
bereid zijn ze daarvoor op te roepen?
Moeten we werkelijk allemaal een
beetje bang worden? Het kan gemakkelijk, want bet leven is voor ieder-een erg gecompliceerd en de lange
haren blijven eng en kleine gezagscrisisjes krijg je tegenwoordig als
vader aan huis. Als je daar nou de
rellen op de Dam aan toevoegt en de
Zuid-Molukkers en de Maoisten van
de stakingen, drie dingen die niets
met elkaar te maken hebben, dan zou
je best eens bang kunnen worden en
denken dat de grote revolutie voor de
deur staat. Door op deze toer te gaan

november 1970

DEMOCRAAT
aan het eind van een rit waarin zo
mondjesmaat aan vernieuwing is gedaan, toont dit kabinet niet alleen onaanvechtbaar te. zijn geestelijk fa.illiet,
maar kweekt het bovendien op onverantwoordelijke wijze een gevaarlijk
klimaat waarin zij precies dat oproept
wat bet nu anderen verwijt".
Vervolgens motiveerde Van Mierlo het
initiatief van D 166 om via gesprekken
aan de basis te komen tot een akkoord
tussen KVP. PvdA en D'66.
"Een akkoord dat voor ons alleen be'gerenswaardig is als bet voorziet in
maatschappelijke vernieuwing, partijvernieuwing, staatsrechtelijke vernieuwing en in een gezamelijke overeenkomst in mentaliteit ten aanzien
van de evolutie, die de samenleving
doormaakt''.

Gekozen formateur
De regering legt de nota van de Staatscommissie Cals - Donner, met het
meerderheidsvoorstel inzake de gekozen formateur en het districten
stelsel, naast zich neer. "Motivering
in de regeringsnota: de gedachten op
dit punt zijn nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Alsof al het andere dat
van deze regering komt van kristal
is. Het is een raar soort motivering.
Alsof ooit constituties of staatsrechtelijke vernieuwingen in een uitgekristalliseerd stadium worden aangeboden.
Kijk naar onze eigen constitutie, bet
staatsrechtelijk bestel dat we hebben,
waarvoor de grond werd gelegd door
de liberale vernieuwer Thorbecke en
waarvan uitkristallisatie pas jaren
daarna plaats vond :in bet gewoonterecht. Veel meer in dat gewoonterecht, dan in de geschreven constitutie ligt de sleutel van ons huidige
parlementaire stelsel. En uitgerekend
degenen, die daaraan willen vasthouden beroepen zich dan op een niet-uitgekristalliseerdheid".
Conclusie van Van Mierlo: het kabinet
heeft of gewoon geen zin of is bang
voor interne verdeeldheid. De laatste
verkiezingen hebben laten zien dat er
geen tijd is voor een kristallisatieproces. De afschaffing van de op.,komstplicht heeft duidelijk gemaakt
dat er geen tijd meer te verliezen valt
bij bet aanvatten van staatsrechtelijke
vernieuwing. Nu de traditionele getuigenis-plicht van de kiezer is weggevallen blijkt een derde deel van de
kiezers gewoon thuis te blijven.
"Als we niet met de hoogste spoed
gaan beginnen op enigerlei wijze meer
inhoud te geven aan de stem van de
kiezer en met name wat betreft de
regering die zij krijgt, dan zullen er
bij iedere verkiezing steeds minder
mensen naar de stembus gaan en dat
is inderdaad gevaarlijk voor de democratie, want dan hebben we een
c\"' ....,_ "'-"-- <> <>vk +c:L
Het zijn deze overwegingen geweest
die tot de initiatiefwet van PvdA, D'66
en de PPR hebben geleid, gebaseerd
op bet meerderheidsvoorstel van de
Staatscommissie. Het voorstel wordt
als een geheel gezien. "De initiatiefnemende frakties zijn overeengekomen
dat de onderdelen een onverbrekelijk
verband vormen en dat afz01iderlijke

aanvaarding van hetzij de gekozen
formateur, hetzij het distriktenstelsel
op iedere wijze uitgesloten is".

Compromis
Van Mierlo wee a er tenslotte op dat
D'66 zelf verder wil gaan en dat bet
wetsontwerp een voorlopig compromis is. "Het is gebaseerd op de grond·
gedachte die de drie partijen gemee:q
hebben, namelijk dat snel een begin
moet worden gemaakt met de staatsrechteliike vernieuwing en dat die vernieuwing in de eerste plaats zal moeten inhouden een direkte invloed van
de kiezers op de vorming van hun regering. Deze gedachte heeft de afgelopen vier jaar snel veld gewonnen,
ni!'lt alleen in de Staatscommissie,
niet alleen onder de kiezers zelf,
maar ook in bepaalde politieke partijen, ook onder de leden van de Kamer, en ik denk bier met name aan
de KVP, die in haar ontwerp verkiezingsprogramma zelfs spreekt over
de mogelijkheid van de gekozen minister-president. Wellicht ook aan de
AR, die hierover de grootst mogelijke
onduidelijkheid in haar programma
laat bestaan, maar waarin niets zich
tegen aanvaarding van dit voorstel verzet. De K. V. P. had drie geestverwanten in de Staatscommissie onder
de voorstanders van dit meerderheids·
voorstel. En de AR een.
Wij weten dat er een kans is dat ~
voorstel een meederheid in deze Kamer haalt. Wij vinden dat in deze om•
standigheden die kans moet worden
aangegrepen, als een duidelijke eerste
stap in de goede richting".

Politiek voor de
boekenplank
De overheden
Regeren door bet volk voor bet volk is
in onze dagen een verbazend ingewik·
kelde zaak geworden. Het begrip democratie is zo ingeburgerd dat velen
zich nauwelijks meer van zijn betekenis en grondslagen rekening geven.
De meeste thans bestaande politieke
stelsels worden voorgesteld als democratisch, als ontsproten aan de
soevereine wil des volks. Wat hiervan zij, hoe deze beweringen al dan
niet door de werkelijkheid van bet
politieke bedrijf worden gestaafd,
toont het heldere relaas van Maurice
Duverger in "De overheden", een
panorama van politieke stelsels. De
auteur is hoogleraar aan de Faculte
de Droit en het Institut d'Etudes
Politiques van de Parijse universiteit.
Deze uitgave van Boom-Pers in Mappel kost nog geen vijf gulden.
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Ondergetekende •

HET CONGRES
DECEMBER
1970

lid/aanhanger D'66 geeft zich op voor

Congres en feast Breda
Het decembercongres van D 1 66 wordt
In Breda gehouden op 19 en 20 december 1970 in het Turfschip.
Het Turfschip is een modern centrum
met zeer veel parkeergelegenheid.
Het adres is: Chasseveld, Breda,

Zij/Hij betaalt

f 20

op girorekeiling 1477777

tel.: 01600-49250.
Het congres zal op 19 december te
11. 00 uur worden geopend.
Om 13. 00 uur is er lunchpauze.
De discussies op deze eerste dag zullen naar wij hopen voor 18. 00 uur zijn
afgesloten.
0p 19 december wordt vanaf 21. 00
uur een feest georgan.iseerd wat tot
01, 00 uur zal duren.
De vergadering op 29 december be- .
gint om 10.00 uur en zal vooral over
de politieke zaken gaan.
Er wordt naar gestreefd te 17. 30 uur
te kunnen afsluiten.
De prijs van dit congres is f l;i, -- de
entree van het feest is f 5, --.
Uvindt hiernaast kaarten waarop U
kunt inschrijven voor het congres met
feest, d. i. dus f 20,-- of voor het
congres ad f 15, --.
Deze kaarten kunt U sturen aan het
aangegeven adres en de betaling kunt
Udoen op een aparte rekening bij de
Post-, Cheque- en Girodienst 1477777,
t.n.v, penningmeester D'66, Amsterdam.

Handtekening

.. . .......
.... . .... .. ...
....
...

Ondergetekende •

.

lid/aanhanger D'66 geeft zich op voor

I

Congres Breda
Zij/Hij betaalt

f 15

op gironummer 1477777
Handtekening

e organisatie wordt dus naast het
andelijk secretariaat gevoerd.
Elke inschrijver ontvangt een beestiging, op vertoon waarvan men
ij de controle in Breda zijn e. v. nakomen stukken, D'66 badge en
aambadge ontvangt.
eze naambadge achten wij, gezien de
pkomst van 700 personen waarop wij
imaal hopen, nodig.
dien U in Breda wilt blijven logeren,
verzoeken wij U de derde kaart
an deze pagina aan ons te sturen en
rop te vermelden in welke prijsasse U dit logie wenst.
ij zullen dit dan voor U proberen te
gel en.
ij verzoeken U hierbij grote spoed.
jdens het congres zullen de buffetten
het Turfschip voortdurend geopend
ijn,
er vereenvoudiging van de afrekening
t U bij een aparte balie bonnen kunkopen die bij Uw aankopen dienen
oor betaling.
nnen die U overhoudt, kunt U weer
wisselen).

S. v. p. doorhalen wat men niet wenst.

Ondergetekende.

.. ......... .

.

....... .. .

.. . .. ... ....

lid/aanhanger D'66
verzoekt hotelruimte voor 19 op 20 december 1970

in de prijsklasse

f 12,- a f 15,f 20,- a f 25,-

Handtekening
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Aan Congrescommissie 066
p/a Alkenoord 147

CAPELLE a.d. IJSSEL

november 191

Wij wijzen U op de mogelijkheden diE
de Nederlandse Spoorwegen U bieden
om via het z. g. weekend retour goed
koop te reizen;
Wij zijn bereid om als zich minstens
150 D'66-ers bij ons melden een arrangement met de N. S. te maken voc
een nog iets gunstigere prijs.
De congrescommissie bestaat uit:
H. L. Verhaar, voorzitter 02974/353
W. Schouten, secretaris
H. Dijsselbloem, penningmeester Hl
F. Hijmans, Lid HB 020/920742
F. C. v. Leeuwen, secretin-is HB
010/302419
B. de Bekker, Breda 01600/32376
if. H. Buissing, Breda 01600/38707
G. Ferwerda, Breda 01600/33182.
Hiermee heeft U de eerste informatiE
over:
plaats en tijd,
programma,
kosten,
mogelijkheden van inschrijvingen,
hotel accomodatie,
huishoudelijke dienst,
reismogelijkheden,
en adressen van mensen die er iets
van weten.
Wij verzoeken U snel in te schrijven.

Aan Congres commissie D' 66
p/a Alkenoord 147

CAPELLE a.d. IJSSEL

Aan Congrescommissie D' 66
p/a Alkenoord 147

CAPELLE a.d. IJSSEL

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat in verband met de
zeer korte levertijd van dit
nummer van "Democraat" de
tekst ongecorrigeerd geplaatst
is.
Redaktie

november/december 1970 - 3e jaargang no. 11

in dit nummer 2e kamerkandidaten

informatie

d~~,~~ke
partij Democraten '66

eindredacteur
Jan G. Huygens
Van Trigtstraat 24
Den Haag
Tel. 070-242761

administratie:
Democraat
Keizersgracht 576
Amsterdam
tel. 020-226996
Postgiro:
1477777 t.n. v.
Administratrice
Democraat

advertentietarieven
bij het secretariaat
Druk Luna Delft
Lay-out Jan Jaap de Boer

Verslag
Verkiezingscommissie
1971
Door het hoofdbestuur werd op 20
oktober 1970 een Mnmalig reglement
voor regionale voorverkiezingen voor
het aanwijzen van kandidaten voor de
verkiezing van de 2e Kamer der
Staten Generaal vastgesteld.
Dit reglement werd door het hoofdbestuur op 10 november gewijzigd voorwat betreft artikel 4a. In feite komt
de wijziging hierop neer dat er niet op
de presentatiebijeenkomsten, maar
schriftelijk per regio wordt gestemd.
In artikel 2 wordt bepaald dat een ver-

kiezingscommissie van 5 personen
moet worden ingesteld. Deze verkiezingscommissie is als volgt door
het hoofdbestuur benoemd: A.A.
Redeker, voorzitter, J. W. Holts lag,
secretaris, mej. M. van Dijk, secretaresse, mr. N. J. van der PoeI en
T.G.S. Reitsma, leden.
Deze verkiezingscommissie heeft tot
laak het toezien op de uitvoering van
de voorverkiezingen conform het re~ement en coordineert de uitvoering
voor de voorverkiezingen.
Geen der led en der verkiezingscommissie maakt deel uit van het hoofdliestuur of wil kandidaat zijn voor de
2e Kamer der Staten -Generaal.
Tussen 30 november en 12 december
worden in alle regia's (=provincies)
presentatiebijeenkomsten belegd. Deze bijeenkomsten worden door de
Regiobesturen georganiseerd. De
convocatie voor deze bijeenkomsten
vindt plaats via deze KandidatenDemocraat, zie elders in dit nummer.
De kandidaten zijn door de verkiezingscommissie op de hoogte gebracht van
datum, tijd en plaats van deze presenlatiebijeenkomsten.
0p 27 november is deze speciale kandidaten-democraat aan aile leden en
geregistreerde aanhangers verstuurd.
0p de voor laatste pagina van deze
"Democraat" treft men een stembiljet
aan. Het lijkt ons wenselijk dat dit
stembiljet pas wordt verzonden na
kennis te hebben genomen van de informatie in deze "Democraat" en na:'
het bezoeken van de presentatiebijeenkomst in de betreffende regio,
Het verdient aanbeveling voor men tot
het invullen van het stembiljet overgaat goede nota te nemen van de toelichting bij dit stembiljet.

Voor de goede orde vestigen wij er
nog eens.nadrukkelijk uw aandacht op
dat deze stemming niet gaat over de
Bamenstelling van de definitieve kan'datenlijst van D'66, maar dat met
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deze stemming slechts een pool van
57 personen wordt vastgesteld. De
regia's leveren de volgende aantallen
kandidaten voor deze pool:
Groningen 4
Friesland 4
Drente
3
Overijssel 5
Gelder land 5
Utrecht
5

Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

8
9
3
7
4

De Verkiezingscommissie 1 71
A.A. Redeker, voorzitter.

MEDEDELINGEN
VAN HET
HOOFDBESTUUR
Rond de sluitingsdatum voor de
aanmelding van kandidaten voor de
Tweede Kamer ( 13 november) zijn
in verscheidene kranten berichten
verschenen met betrekking tot de
kandidaatstelling van een partijlid.
Volgens deze berichten zou deze
kandidaatstelling hebben plaatsgevonden "met instemming van het
hoofdbestuur".
Het hoofdbestuur hecht er nadrukkelijk aan te verklaren dat dit bericht onjuist is.
Ten aanzien van geen enkele kandidaatstelling heeft het hoofdbestuur
instemming of afkeuring betuigd.
Een dusdanige uitspraak zou volkomen in strijd zijn geweest met de
passieve houding, die binnen de
gevolgde procedure van het hoofdbestuur mag worden verwacht en
door het hoofdbestuur ook bewust
is aangenomen.
Op het december congres te Breda_
moeten volgens het huishoudelijk
reglement een aantal leden van
bovengenoemde commissies aftreden en dienen nieuwe leden gekozen te worden. Bij deze willen
wij kandidaten voor lidmaatschap
van EO\EO\n dezer commissies of voor
bestuur van de stichting, oproepen. De kandidaatstelling staat
open tot 11 december 1970 v66r
17. 00 uur. Aanmeldingen moeten
schriftelijk geschieden aan het
landelijk sekretariaat van D'66,
t.a.v. de heer F.C.M. van
Leeuwen, Keizersgracht 576,
Amsterdam.

Op 19-20 december moeten op het

congres te Breda tenminste een
15-tal nieuwe hoofdbestuursleden
gekozen worden. De kandidaatstelling voor het hoofdbestuur
sluit op. ·'·'~ .. december 1970.
Kandidaten dienen dus uiterlijk
op ..... , . december 1970 v66r
17. 00 uur, per aangetekend
schrijven te zijn aangemeld op het
landelijk sekretariaat, Keizersgracht 576, Amsterdam.

Onverenigbaarheid
lidmaatschap
vertegenwoordigende
lichamen
Wij menen er goed aan te doen U te
herinneren aan artikel 12 lid 2 van de
gewijzigde statuten van de politieke
partij D'66, zoals goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit van 11 februari '~·
nr. 49.
Dit artikel luidt:
"Het lidmaatschap van de vertegenwoordigende lichamen - met uitzondering dat van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - is onderling onverenigbaar"
Voorts wijzen wij U op motie 15 ingediend door mevr. Lobler-Polling e. a.
op het Rotterdamse Congres aangenomen. De tekst van deze motie luidt
als volgt:
"Het congres van D'66 te Rotterdam
bijeen op 3, 4 en 5 april 197 0 overwegende dat de kiezers verwachten da~ vertegenwoordigers in
openbare lichamen voor de gehele
duur van de bij de kieswet bepaalde termijn zitting nemen, dat de
kiezer zonder meer er vanuit gaat
dat D' 66 zich daar ook aan houdt,
tenzij D' 66 van te voren duidelijk
openbaar bekend heeft gemaakt
zijn vertegenwoordigers voor
kortere tijdsduur te willen aanwijzen. Dat D'66 het afkeurt de
verkiezingen in het ene vertegenwoordigende lichaam individueel
tussentijds te gebruiken om gemakkelijker in een ander vertegen-·
woordigend lichaam te worden gekozen.
Acht het ongewenst dat de gekozenen, anders dan door overmach! tussentijds hun zetel prijsgeven. Tenzij het desbetreffende
D'66 orgaan tijdig v66r de verkiezingen voor alle kiezers openbaar bekend heeft gemaakt, dat :11
zijn vertegenwoordigers voor een
kortere duur dan bij de kieswet
bepaalde termijn worden gekozen".
Te uwer informatie delen wij U voorts
nog mede, datU in de kandidateninformatie (zie elders in dit nummer)
onder vraag 8 kunt vinden welke kandidaten lid van Provinciale Staten of
Gemeenteraad zijn.
Verkiezingscommissie 1971
A.A. Redeker, voorzitter
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KANDIDATEN INFORMATIE
De verklaring van de gebruikte cijfers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

naam
voornaam
geboortedatum
ad res + woonplaats
telefoon
opleiding
beroep (huidige funktie)
verwlde en huidige
funkties binnen D'66
9. lid D'66 sedert
10. de regio's waar de kandidaat aan
de voorverkiezinsren deelneemt

66
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,

69
Reinhardt
Ernst Casimir
19-9-1932
Weigelialaan 56, Rotterdam
010/227411
HBS-B, economic M.O.
seer. middenstands organisatie (van oliehandelaren)
gemeenteraadslid Rotterdam
januari 1967
Zuid-Holland

67
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reijkers
Jan Willem Gerardus
23-7-1917
Hendrik Burgerstraat 11, Beverwijk
02510/24674 (K. 02510/34152)
gymnasium A; gemeenteadm.; MO staatsinr.
alg. sekr.mgr. van Vree-Stichting (=best. Pius X-college, scholengemeenschap van Lyceum en Havo) te
Beverwijk
8. lid gemeenteraad Beverwijk
9. april 1970
10. Noord-Holland

68
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11. persoonlijke verklaring
Verder antwoordden alle hierna vermelde kandidaten positief op de vragen
over: a. tenminste 6 maanden lid vMr
13 november '70, b. de wettelijke
eisen voor verkiesbaarheid, c. geen
bezwarende aktiviteiten in 1940-1945,
d. eventuele aanvaarding van kamerlidmaatschap en deze als volledige
dagtaak te beschouwen en bereidverklaring tot afleggen van verantwoordin
aan de leden.
Daarom zijn deze vragen hieronder
niet opgenomen in de kandidateninformatie.

Rietveld
Petrus Cornelis
8-4-1923
Pres. Kennedylaan 111, Uden (NBr)
04132/3246
Mulo A en B, HTS (vliegtuigb.), div. bedr. opl.
zelfst. adviseur voor kadervorming
lid werkcie afd. Uden
1969
Noord- Brabant
De belangstelling voor het funktioneren van de mens in
de maatschappij heeft mij ongeveer 18 jaar geleden
doen besluiten van de techniek naar een m~~r mens-gerichte werkkring over te stappen. Als adviseur voor
kadervorming werk ik - hoofdzakelijk als freelance projectleider van het Nederlands Inst. voor Efficiency - nu
reeds een tiental jaren in vele bedrijven, verspreid over
het gehele land en heb door dit werk naar mijn mening
een (bescheiden) invloed op het democratiseringsproces
in het bedrijfsleven, dat ook doorwerkt in andere sectoren van het maatschappelijk gebeuren.
Ik ben er echter van overtuigd, dater mMr bereikt kan
worden via be1nvloeding vanuit de Tweede Kamer en ik
ben zo onbescheiden te menen, dat ik door de ervaring,
verkregen door mijn werk, een reele bijdrage zou kunnen leveren als eventueel kamerlid.

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

Rottier
Marinus Jan
30-9-1918
Dijkstraat 8, Oost-Souburg
01183/1782
HBS
rijksambtenaar 1e klasse
werkgr. prov. staten, werkgr. gemeenteraad Vlissingen
9. 1969
10. Gelderland - Zeeland

70
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Scharis
Louis
27-9-1917
Koningslaan 77, Rijswijk (Z.H.)
070-995797
HBS
bedrijfseconomisch adviseur
geen
januari 1970
Zuid-Holland

71
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schiks
Eduard
23-11-1926
Koningsmantelhof 23, Nijmegen
08800/50447
ULO, mech. admie.
admie ambtenaar I kl. (gemeente)
afd. sekr., thans vice voorz.
1969
Gelderland

72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

van Schilfgaarde
Paul
10-8-'34
Berkenlaan 10, Linschotcn
03480/5753
sociologic, organisatiekunde
organisatie adviseur
voorz. sociaal economise he werkgr., verschillende
werkgr. als lid c.q. cotlrdinator meegedaan.
9. 1966
10. Utrecht- Noord-Holland - Zuid-Holland

73
1.
2.
3.
4.

Schippers
Jan Cornelis
4-9-1941
Voorstraat 362, Dordrecht

november /december 1970

DEMOCRAAT

5, 01850/32239
6, T, H. Delft scheikunde
7, hoofd laboratoria
8. vice-voorz. afd. Dordrecht
9, 1968
10, Zuid-Holland

74
Mej, E.M.A. Schmitz
Burg, Meiniszlaan 39b
Rotterdam
Vragenformulier niet beantwoord
Niet bekend in welke regio(s) kandidaat

75
1, Schoutsen

2, Alida Maria
3, 14-4-1939
4. Woonboot "Baart" Zeeburgerpad t/o 46, Amsterdam
5, 020/949500
6. doctoraal opvoedkunde G. U. Amsterdam
7, opbouwwerk
8, campagne cie gem. raadsverkiezingen Amsterdam '70
persvrouw prov. statenverkiezing, bestuurslid afd.
Amsterdam
9, 1968
10, Noord-Holland

76
1. Schuijer
2. Salomon
3, 21-9-1930
4, Campuslaan 28, Enschede
5, 05420/93006 (K. 92653)
7, medewerker onderafd. voor wijsbegeerte en maatschappij wetenschappen (literatuur onderzoek en projecten)
T,H, Twente.
8, mede-oprichter, lid hoofdbestuur, fractievz. D'66 staten van Overijssel, lid onderwijscie en cie buitenland
(Midden -Oosten)
9, oprichting
10, Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland
11. U kunt van mij geen eng partijstandpunt verwachten.
Daarvoor, dacht ik, is D'66 niet opgericht. De problemen van onze maatschappij, voor zover ze nog binnen-parlementair aan de orde komen of zouden moeten
komen en voor zover kamerleden op het beleid invloed
kunnen uitoefenen, behoren bekeken te worden op mogelijke oplossingen in een open democratische procedure. Dat schijnt moeilijk te gaan zonder er partijpolitieke tegenstellingen in te betrekken, die met de zaak
zelf weinig uitstaande hebben. Ik wil dat toch proberen.
Verkeer en waterstaat, binnenlandse zaken, bestuurlijke problemen en vraagstukken van milieubederf en
technologie trekken mij het meest aan. Datgene wat in
het teamwerk van de fractie noodzakelijk blijkt en mijn
aandacht nog niet heeft zal door mij naar vermogen
worden aangepakt.
Vooruitlopend op het D'66 districts-idee acht ik mij het
bijzonder verantwoordelijk voor het noorden en oosten
van hetland, zowel wat belangenbehartiging bij de rijksoverheid betreft als ook ter uitleg van het kamerstandpunt en de bereikbaarheid van de fractie voor deze
regia's.

n
1. Schut
2. Gustaaf
3, 3-10-1942
4, Zijlweg 70, Haarlem
5, 023/316384
6, HBS-A, amerik. highschool, enige jaren polit/soc.
wetensch.
1. bedrijfsleider importbedrijf dagbladen/tijdschr.
8, mede-oprichter, sekr. afd. Gooi-Noord, vz. afd.
Haarlem
9, 1966
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10. Noord-Holland
11. Ik ben van mening dat Kennemerland recht heeft op een
vertegenwoordiger in de fractie, in ieder geval op Mn
of twee kandidaten. Ten aanzien van mijzelf durf ik te
veronderstellen dat mijn toewijding plus politieke mentaliteit na optelling een op zijn minst redelijk volksvertegenwoordiger opleveren.
De technokraten onder de demokraten zullen met leedwezen vernemen dat ik geen "specialist" ben. Mijn belangstelling geldt primair buitenlandse zaken.

78
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schutjes
Jacobus H.
31-12-40
Eq.smusweg 1911 Den Haag
070/671679
HBS-Doctoraal Rechten (eind december 1971)
afdelingschef CRM
geen
september 1970
Noord-Holland - Zuid-Holland

79
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Schuyer
Eduard Henri
28-7-1940
Groothoefijzerlaan 50, Wassenaar
01751/9091
Middelbare school in Zwitserland, Nederlands MO. A en
B, journalistencursus Amsterdam
leraar Nederlands 2e V. C. L. te Den Haag
voorz. cie basisgesprekken (coordinator gesprekken
PvdA-KVP-D'66) voorz. afd. Wassenaar, sekr. land.
cie onderwijs, gemeenteraadslid voor een plaatselijke
groepering die de stem van D'66 heeft gekregen.
1967
alle regio's behalve Overijssel
De reden van mijn aanmelding is - naast het argument
dat kamerwerk mij fijn werk lijkt - het volgende:
In maart 1970 heb ik vanuit de commissie basisgesprekken in samenwerking met A. P. van der Jagt aan het
hoofdbestuur een structuurschets aangeboden, die de
communicatie tussen 2e Kamerfractie, andere D'66
fracties en leden zoveel mogelijk waarborgt. Voorwaarde voor de uitvoering (gezien mij ervaringen als lid van
de cie. basisgesprekken in diverse afdelingen, een absolute noodzaak voor D'66) is, dat een kamerlid zich in
het bijzonder met dit werk t. a. v. de communicatie bezighoudt. Indien ik gekozen zou worden, stel ik mij
voor, speciaal hieraan mijn krachten te geven. De
structuurschets is bij mij uiteraard voor een ieder verkrijgbaar.
Mijn politieke inbreng ligt op het gebied van het onderwijs, speciaal het niet-wetenschappelijk onderwijs (mede opsteller van de D'66 nota over dit onderwijs) het
binnenlands bestuur (verhouding Rijk-Gemeente) en de
algemene politiek.

80
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Seinen
Gerben
11-11-1935
157, Rauwerd (Fr.)
05660/576
soc. academie + voortgezette opl.
dir. "Humanitas" Gewest Friesland
kand. prov. staten
1967
Groningen - Friesland - Drenthe

81
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stokvis
Hendrik Will em Marie
2-5-1922
Volkerakstraat 290, Den Haag
070/16938
gymnasium A, doct. ned. recht
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7. marine-officier
8. lid hoofdbestuur '68 en '69, lid geschillencie '70, voorz.
afd. Den Helder '66-'68
9 . oprichting
10. Noord-Holland

82
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Straatsma
Rindert
10-1-1937
Ljipstrjitte 15, Stiens
05109/1779
RHBS-B; doct. pol. en soc. wet. Univ. Amsterdam
dir. Buro Foar Taelbifoardering
lid staatsrechtcie; voorz. landbouwcie; kandidaat 2e
Kamer; voorz. prov. werkgroep
9. 1966
10. Friesland
11. Waarom? Als ~~n van de uitgevers van het AppM in
1966 heb ik niet veel behoefte aan het afleggen van een
verklaring omtrent mijn eventuele bereidheid voor D'66
op een verkiezingslijst te staan. Bij alle veranderingen
die zich sinds 1966 in de Nederlandse politick hebben
voorgedaan, is de behoefte aan een ondogmatische progressie partij gebleven. Nu de traditionele partijen ter
rechter en ter linkerzijde gaan samenballen, is er zelfs
dringend behoefte aan een partij die dwars door oude
politieke tegenstellingen been breekt, en een verenigingspunt wil zijn voor allen die nuchtere feiten onder
ogen willen zien en op grond daarvan een beleid willen
voeren dat past bij deze tijd en is gericht op de toekomst. Daarbij zal D'66 zich moeten ontwikkelen van
een partij van intellektuele middenstanders tot een
echte volkspartij. Deze verbreding van de basis zie ik
als de belangrijkste zaak voor de komende periode.

83
1.
2.
3.
4,
5.
6,
7.
8.
9.
10.
11.

Terlouw
Jan Cornelis
15-11-1931
Tolsteegsingel 31, Utrecht
030/13784
dr. in natuurkunde (vakken: natuurkunde, wiskunde,
economic)
leider van een researchafd, in het FOM-Instituut voor
plasmafysica te Jutfaas.
voorz. D'66 fractie gemeenteraad Utrecht
1967
Utrecht
1k vind dat in principe een raadslid aan de kiezer verplicht is zijn vier jaar uit te dienen. Maar toen ik op
een verkiesbare plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen leek te zullen belanden, heb ik bij
herhaling en in het openbaar laten weten dat ik mij bet
recht voorbehield een kandidatuur voor de Tweede Kamer te aanvaarden. Ik heb dit nog eens schriftelijk aan
bet afdelingsbestuur in Utrecht meegedeeld nadat op bet
congres in Rotterdam een motie was aangenomen die
handelde over het onderwerp raadslidmaatschap/lidmaatschap Tweede Kamer.
1k meen dat ik op grond van mijn opleiding en ervaring
in de landelijke politiek meer van nut kan zijn dan in de
gemeentelijke, Bovendien zou ik bij eventuele verkiezing
vooral ook vertegenwoordiger van mijn regio willen
zijn, die contact houdt met regiobestuur en afdelingen,
voor hen bereikbaar is, en die weet een persoonlijke
(kritische) achterban te hebben.

84
1. Tielrooij
2. Pieter Cornelis
a: 6-7-1912
4. Walramstraat 66, Sittard
5. 04490/3671
6. doct. organische chemie
7 . pl v. chef octrooiafdeling DSM
8. voorz. afd. Westelijke Mijnstreek
9. 1968
10. Limburg

november /december 1971
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1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.

Traag
Johannes Theodorus Maria
10-6-1942
Zuiderlaan 41, Zevenaar
08360/4019
Mulo
bibliothecaris
kandidaat gemeenteraadsverkiezingen (5e plaats), sekr.
fraktie en werkgroep gemeentepolitiek
9. 1967
10. Drenthe - Overijssel - Gelderland- Utrecht - Zeeland·
Noord-Brabant en Limburg
11. Ondergetekende kandideert omdat hij van mening is dat
hij de capaciteiten heeft om een goed kamerlid te kunnen,zijn. Tevens omdat ik nog altijd meen dat datgene
wat D'66 voorstaat waard is, dat ervoor hard gevochten
wordt. Daartoe ben ik bereid. 1k stel mij achter ons
(met zoveel moeite) in elkaar gezette progra~a. 1k
vind dat alle mooie beloften van de andere partl]en een
rookgordijn zijn, om de ware (conservatieve e~ zelfs
reactionaire) bedoelingen te camoufleren. Ik Wll ook
graag een regionale kandidaat zijn. In het parlement
is het Oosten nauwelijks vertegenwoordigd. Mijn belangstelling gaat U:it naar buitenlandse politiek, de_fensie, ruimtelijke ordening in relatie tot de recreatlevoorziening en cultuurpolitiek.
Ik geloof dat wij na een goede, hard gevoerde camp_agne
waarin wij de kiezer duidelijk zullen maken dat er m 4
jaar weliswaar iets, maar nog altijd geen fundamentele
veranderingen (democratisering) zijn, opnieuw een
goed resultaat kunnen boeken.

86
de Vaan
Joannes Gijsbertus Hubertus
23-1-1939
Eksterstraat 21, Gennep
08851/2105
HBS- B; T. H..Eindhoven; europacollege te Brugge
hfd. afd. marktonderzoek
lid cie buitenland; mede opr. en voorzitter afd. Het
Noorden van Limburg; voorzitter voorlopig regiobestuur Limburg
9. 1967
10. Gelderland- Noord-Brabant- Limburg
11. De gedachten van D'66 zijn goed. De uitslag van de ver·
kiezingen voor prov. en gemeente in mijn streek bevestigen dit. Maar er moet hard voor gewerkt worden.
We geven nu in verschillende gemeenten aan wat waarachtige politick is. Ook voor de mondiale samenleving
hebben we goede gedachten. Naast Nederland zullen we
het nu ook in Europa waar moeten maken. Enerzijds
door Europa helpen te verenigen, doch bovendien door
de leefbaarheid (ook geestelijk) te verbeteren en te behouden. Onze taak lijkt centonig: educatie van en vertrouwen in de mens.
Wie in Jan de Vaan? Laat mij deze vraag beantwoorden
door voornamelijk te zcggen wat hij doet en een beetje
door te zeggen wat hij is: geboren in Vlijmen, NB., ge·
huwd met werkende vrouw, twee kinderen, werkzaam
in de industrie, gebruikt zijn tijd voor: zijn gezin, om
te werken en voor maatschappelijke activiteiten zoals
D'66, medewerkend lid van een "jonge groep" die mentaliteitsverandering nastreeft, verder voor incidentele
zaken b. v. organisatie van een enquete over een gemeentelijke herindeling in mijn streek, petities m. b. t.
problemen in de wijk e.d., wandelt graag (in naburige
bossen), leest tamelijk veel, maakt tijd vrij om na te
denken.
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.

87
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veldheer
Elisabeth Maria
4-6-1915
Corn. de Wittlaan 107 B, Den Haag
070/544591
HBS B, diverse kantoordiploma's

vember /december 1970

DEMOCRAAT

1, adj. dir. en hoofd afd. onderwijs v. d. Ver. Ned. Fabrikaat
i, was nr. 4 op kandidatenlijst gemeenteraadsverk. (3 in
de raad) lid werkgroep gemeente politiek, had bijna 500
voorkeurstemmen, eerder in werkgroep sport en recreatie.
9, 1967

W, Zuid-Holland- utrecht
11. D'66 blijft voor mij de partij die - in onafhankelijke
positie van andere partijen - werkelijke vernieuwingen
kan bewerkstelligen. Ben voor zoveel mogelijk gedachtenwisseling aan de basis met andere partijen om
tenslotte te komen tot een groepering waarvan allen
deel uitmaken, ook uit andere parti]en, die werkelijke
vernieuwing willen in de geest van D'66. Kan zijn onder
de naam D'66 of een nieuwe naam.
Laten wij vooral praktisch blijven en niet aileen stokoaardjes berijden maar een concrete politiek voeren
vanuit onze visie op ae maatschappij.
Laten wij om de D'66 invloed aan te tonen in Democraat
en Peperbek geregeld opnemen welke oorspronkelijk
D'66-principes, gedachten, initiatieven etc. zijn verwezenlijkt, hetzij door ons, hetzij door andere partijen
zijn overgenomen. Ik interesseer mij voor de menselijke kant der problemen. Vandaar mijn belangstelling
in eerste instantie voor onderwijsvernieuwing, sport,
recreatie en jeugdzaken en daarnaast voor alleenstaanden, bejaarden en voor consumenten-belangen in het
bijzonder.

88
1. Verschuur
!. Petrus Bernardus
~. 27-9-1938
4, Platteweg 28, Scharendijke ZLD
5, 01117/439
6, sociale pedagogie MO a. d. Universiteit Amsterdam;
sporthochschule Keulen etc.
7. tot voor kort pltsv. dir. jeugdzorg
8, lid prov. werkgroep; voorl. seer. afd. Schouwen
Duiveland (in opr.)
9, 1969
10, Zeeland

89
1. Visser
2, Erik Cornelis
3, 19-6-1935
!, Nicolaas Maesstraat 141 I, Amsterdam

5, 020/724069
6, geschiedenis - studie aan de universiteit van Amster-

dam
7, lid Tweede Kamerfractie D'66

8, mede oprichter in april1966, sekretaris en vervolgens

· penningmeester in 1966, Tweede Kamerlid.
9, oprichting
10, aile regio's

90
1. van der Weij
2, Oege Hilbrand
3, 26-8-1942

4. Weststraat 54, Koudekerke
5, 01185/1685
6, doktoraal geschiedenis
7, leraar maatschappijleer Chr. Ped. Ak.
i, bestuurslid-begeleiding leden prov. staten voor afd.
Midden-Zeeland
•
9, 1967
10. Noord-Holland- Zuid-Holland- Zeeland

91
1. de Widt
2,
3,
!,
5,
6,

Roelof Adrianus
20-1-1926
Kolklaan 21, Maarsbergen
03433/491
doctor econ. wetensch.
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7. hoofd voorl. ned. huisartsen instituut
8. gepoogd lid te worden van de werkgr. Ruimtelijke

Ordening niet gelukt door communicatiestoornissen.
9. januari 1970
10. Utrecht
11. Essentieel voor bet welzijn van de Nederlanders lijkt
mij dat er nu een regering komt die ecbt een beleid
voert, van een voortzetting van deze combinatie is dat
niet te verwacbten met name omdat de confessionele
partijen een in zicbzelf verdeeld buis vormen.
Een progressief kabinet met D'66 zal een beleid moeten
voeren dat een grotere waarde toekent aan de mening
van de individuele burger en minder een speelbal
moeten zijn van de druk der pressiegroepen.
Zeer belangrijk is bet belang van ons volk als gebeel en
dat met name wat de wat verdere toekomst aangaat
veel meer aandacht krijgt: regeringstoestemming voor
fusies en dat alleen als de werknemers er ook mee instemmen, meer zorg voor milieuhygiene, vernieuwing
stedebouw. uiterst selectieve industrialisatie.

92
1.
2.
3.
4.
5.
6.•
7.
8.

Wilbers
Wilbelmus Arnoldus Franciscus
30-12-1931
Griegstraat 21, Bergen op Zoom
01640-35195
doctoraal ned. taal- en letterkunde
schooldecaan, leraar nederlands
oprichter/voorzitter afd. Bergen op Zoom, lid cie '70
(gemeentepol. ), sekr. congresvz. regioN. Brabant,
congresvz. ALVin Amsterdam en Rotterdam, fractievz.
D'66 gemeenteraad Bergen op Zoom.
9. 1967
10. Noord-Brabant
11. Wat achtergrondinformatie lijkt mij voor D'66 leden
nuttiger dan een hooggestemd verhaal over mijn.ideeen
over beweging, partij, e. d. Ik wil aileen kandidaat zijn
in de regio Noord-Brabant. Boor mijn verbondenheid
met Noord-Brabant en vanuit mijn opvattingen over een
districtenstelsel, de directe band tussen kiezer en gekozene, een nauw contact met een aanwijsbare groep
kiezers, vind ik bet consequent en helemaal in de lijn
van D'66 mij aileen in mijn eigen regio kandidaat te
stellen.
Naast een duidelijke gerichtheid op de Brabantse problematiek, ook in de afgelopen jaren, liggen mijn werkzaamheden vooral op bet terrein van het onderwijs in
zijn algemeenheid, o. a. vanuit mijn decarui.schap, en
van bet sociaalmaatschappelijk en .cultureel werk.
Buiten beroep en D'66 blijkt dat o. a. uit bet voorzitterschap van de gewestelijke school voor kinderen met
leer- en opvoedingsmoeilijkheden, het bestuurslidmaatschap van bet Sociaal Centrum voor West-Brabant, de
Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Opbouwwerk, de
culturele stichting Gamma, 't lnstituut voor Psychologisch Onderzoek en van de begeleidingscommissie van
de Nederlandse Katholieke Centrale voor Beroepskel!Ze.
Evenals m'n funkties in D'66 zijn dit werktaken. Buiten
de grenzen liggen de regelmatige contacten met de
Spaanse oppositieleiding hetgeen o. a. resulteert in de
weergave en bespreking van delen uit ons landelijk D'66
programma in de Spaanse oppositiepers. Ik wil graag
deze uiteenlopende activiteiten gedurende enige tijd
concentreren in die ene funktie van Kamerlid en daar
een aantal jaren bet "normale" Ieven voor onderbreken.

93
1. Wils

2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.

Hendrik
20-8-1925
Rooseveltstraat 71, Ubach over Worms
administrateur
gemeenteraadslid voor D'66 Ubach over Worms
1969
Limburg
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4
Barnard
Johannes
3-1-1924
Begoniastraat 91, Barneveld
03420/3450
driejarige HBS-A, diploma boekhouden en handelsrekenen
direkteur industri~le stichting
geen
januari 1970
Gelderland

2
1.
2.
3.
4.
5.
o.
7.
8.
9.
10.
11.

Beekmans
J.A.P.M.
7-5-1927
Staakweg 11, Dirksland
01877/1698
HBS-B, R. U. Leiden doct. geneeskunde en 4j. egyptologie
keel-neus-oorarts
penm. afd. Dordrecht '66-'67, penm. HB '67-'68,
voorz. HB '68-'70
1966
alle regia's
Daar ik mijn werk in en voor D'66 nog steeds doe vanuit de overtuiging die ik in 1966 had toen ik lid werd, heb
ik geen behoeft.e aan een lange persoonlijke verklaring.

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

koopkantoor voor een Duitse kunststoffenfabriek en ik
hem bijna 5 jaar geholpen heb dit van de grond te krijgen, heeft gemaakt dat ik nogal wat contacten heb gekregen in de Nederlandse en Belgische industrie. Hierbij heb ik enig inzicht gekregen in de problemen en
mogelijkheden van de industrie in verband met de
milieuvervuiling. Het verkoopkantoor heeft nu een degelijke basis, en mijn kinderen zijn 14 en 17 jaar. Zelf
heb ik hoop dat ik nog enige produktieve jaren voor mij
heb liggen en het maatschappelijke en politieke leven
heeft altijd mijn belangstelling gehad. Ik ben nooit
eerder lid geweest van con politieke partij omdat dogma's en theorieen mij nict erg aanspreken. Ik geloof
onder meer dat onze jongeren er het veelal op alle terreinen bij Iaten zitten omdat mensen met morele moed
dunnetjes bezaaid zijn.
NuJn een willekeurige volgorde de eisen waaraan naar
mijn mening een goed kamerlid moet voldoen.
1. Heel hard werken.
2. Snel, goed en veel kunnen lezen en verwerken.
3. Redelijk uitdrukkingsvermogen.
4. Morele moed hebben en ook blunders durven maken.
5. Eerlijkheid en takt bezitten.
Voor de rest geloof ik niet dat men mij door een persoonlijke verklaring leert kennen. Kortgeleden heeft
iemand in verband met mijn aktiviteiten het woord
change agent gebruikt, wel juist geloof ik. Ik help vaak
aktiviteiten van de grand en als het loopt distancieer ik
mij ervan. Er zijn nog zoveel andere zaken die braak
liggen. Je hoeft niet altijd zelf de nodige deskundigheid
te bezitten om iets van de grond te krijgen, je moet wel
de juiste mensen weten te vinden die hun speciale kennis in dienst willen stellen van het algemeen belang.

Zwarts
Willy
16-7-1941
Cruquiusweg 168, Heemstede
p/a Kassing 285582
zie pers. verklaring
geen
april '70
Noord- Holland
Het is niet doende een objektieve motivatie te formuleren
die leidde tot 't besluit mij beschikbaar te stellen voor
een funktie in 't politieke bestel. Mijn prestatienut is
niet te quantificeren. In grafiek gebracht zal de nuttige
arbeid flinke fluctuaties te zien geven, maar nooit boven 't gemiddelde dat onze maatschappijinrichting van
een produktiefactor eist.
Mijn geestelijke ontwikkeling is continu, en daarmee
mijn belevingswereld. Deze continui'teit zult u terugvinden in mijn weg door deze wereld. De aard van de
werkzaamheden, die ik heb verricht zijn een graad, een
parameter voor mijn geestelijke ontplooiing. Ik noem u
achtereenvolgens: kantoorwerk (mulo), laboratorium
(betontechnologie), bandarbeid (draaien), ziekenhuis
(b. b.), ps. inrichting, zwakzinnigenzorg (1.1. verpl. ).
De werkzaamheden begeleidde ik in mijzelf door toetsing
aan literatuur, die hierbij aansloot, bijv. in de fabriek,
de confrontatie met arbeid en de vraag naar de zin hiervan o. a. prof. Kwant "Philosofie van de arbeid". In gesprekken met collega's bleek overduidelijk dat zij graag
antwoorden zochten.
Hiermede wilde ik deze summiere verklaring afsluiten.

1

november /december 197(

de Beer geboren Veltman
Nelly
6-11-1930
Hildebrandlaan 25, Oosterhout NB
01620/5097
Gymnasium B
sekretaresse handelskantoor
geen
maart 1970
Gelderland- Noord-Holland- Noord-Brabant
Waarom heb ik mij kandidaat Iaten stellen? In de eerste
plaats omdat ik er gewoon zin in heb en mij het meeste
de toenemende milieuvervuiling dwarszit, waarbij ik
meen dat de komende 8 jaar beslissend zullen zijn. Het
feit dat mijn man de Ieiding heeft van een Beneluxver-

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

Blaauw
Willcm G.
11-1-27
Engweg 3, Bunnik
03405-2100
odctoraal economie, arbcidsvoorwaarden cum alexis
plaatsvervangcnd chef pcrsoneelszaken gem. Utrecht
gemeenteraadslid Bunnik, lid staatsrechtscommissie
en lid provinciale comm issie
9. januari 1970
10. Utrecht

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

Bloema
Karel Pieter
1-8-1918
Nachtegaalplein 11, Den Haag
070/321357 (kant. 070/732297)
HBS, KMA
Lt. Kol. Landmacht
lid werkgroep Buitenland, Europa, Vredesstrategien,
Defensie
9. 1969
10. Gelderland- Utrecht- Zuid-Holland- Noord-Brabant
11. Is voorstander van een vcrsterking van de Ver. Naties,
vorming van een vredesmacht, een versnelde Europese
integratie met o. a. wetgcvende bevoegdheden van een
Europees parlement.
De EEG dient te worden uitgebouwd en er moet worden
gewerkt naar een Monetaire Unie. Samenwerking t. a. v.
de buitenlandse politick en defensie in Europa, maar
geen Eur. kernmacht.
Voorstander van een Europees veiligheidssysteem en
een Permanent Overlegorgaan, erkenning van de DDR
en de Oder Neisse grens.
Defensie: het Ieger een taak bij de oorlogvoorkoming
(crisismanagement). Onze NA VO-bijdrage specialiserer
op taken die ons beter passen; een kleinere landmacht
(kwaliteit v66r kwantiteit), streven naar een vrijwillige1
Ieger, geen nuclaire taken. V66r een horizontale structuur bij Ministerie van dcfensie.
Uiteraard democratisering van de krijgsmacht, maar
dan ook effectief.
Schrijver van boekje"Moderne Politieke strategien" en
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van vele artikelen in o. a. het Parool, Oost-West,
Twintig(blad VVDM), Haagsche Courant, Openbare Uitgaven enz.

6
1. Boelens
2. Ferdinand Petrus
3, 13-2-1932
4. Zuivelstraat 43, Oldenzaal
5. 05410/3506
6. Mulo A, HBS-A, onderwijsakte A, M. 0. geschiedenis
en staatsinr.
7. docent gesch. , staatsinrichting
8, sekretaris afd. Oldenzaal, sekretaris statenfraktie
Overijssel en regiobestuur Twenthe prov. staten lid
9, 1969
10, Groningen - Drenthe - Overijssel

de Bont
Basilius Petrus Antonius
15-5-1923
St. Jansweg 11, Eindhoven
15213
HBS, HBO
beroepskeuze-adviseur
bestuurslid afd. Eindhoven, lid div. lokale en prov. cies,
voorz. lokale onderwijscie, momenteel geen bepaalde
functies
9. oprichting
10, Noord-Brabant
1.
2,
3,
4.
5.
6,
7.
8,

8
1.
2,
3,
4.
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Boots
Peter Rinus
20-10-1932
Hogereind 37, De Waal Texel
0220/2416
1.0., MULO, PBNA
architect
lid afdelingsbestuur afd. Texel
januari 1970
Noord-Holland

9
Braun
Gert Zoltan
6-11-1924
Eppe 15, Geldrop
04903/2040
doctoraal natuurkunde
wetenschappelijk hoofdambtenaar
lid afd. bestuur '66-'67, lid cie technologie tot '69, gemeenteraadslid Geldrop, lid agglomeratieraad Eindhoven
9, 1966
10, Noord- Brabant
1.
2.
3,
4,
5.
6,
7,
8;

10
De Bres
Johannus
13-10-1918
Brahmslaan 259, Leiden
01710/42772
3-jarige HBS, dipl. gem. adm. I en II
vroeger gem. secretaris, nu freelance adviseur ambtenaren organisatie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8, maakt deel uit van: commissie gem. politiek, commissie bestuurlijke organisatie, schreef nota's voor de
tweede kamerfractie over de Rijkscomptabiliteitswet
en gemeentelijk belastinggebied
9, sinds oprichting
10. aile regio' s
1.
2,
3,
4,
5,
6,
7.
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11
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

van der Burg
Anthony Rutherus
27-1-1915
Sportlaan 190, Den Haag
070/332300 (K. 070/512661)
HBS-B, drs economie
zelfst. organisatie-adviseur
redacteur Peperbek, lid prov. staten ZH, lid programcie
9. 1966
10. alle regia's
11. D'66 moet naar mijn mening een impuls-partij zijn, die
door zorgvuldige waarneming en ontleding van de ontwikkelingen in onze samenleving eerder dan anderen
ziet wat er moet gebeuren om tot een zo rechtvaardig
en gelukkig mogelijke toekomst te komen. Wij zullen
onze doeleinden niet bereiken door het behalen van een
meerderheid of door het vormen van machtsblokken
maar wel doordat anderen onverbiddelijk gedwongen
zullen worden onze denkbeelden als juist te erkennen
en over te nemen.
Die anderen zullen met de eer strijken. Het zij zo.
Door het voeren van een eerlijke, zindelijke politiek,
door volledige opening van zaken, door bestrijding van
machtsmisbruik en verkeerd beheer van de overheid,
door hulp aan de zwakke en door zakelijke benadering
van alle politieke vraagstukken moeten wij het respekt
afdwingen van allen die hun vertrouwen in het huidige
politieke gedoe hebben verloren. Mijn speciale onderwerpen zijn: algemeen politiek beleid, wetenschappelijke beleidsoptimalisering, organisatieproblemen,
verkeer, toerisme en bestuurlijke herindeling. De
overheids-efficiency gaat mij bijzonder ter harte. Voor
mijn politieke inzichten verwijs ik naar een grote reeks
bijdragen tot alle jaargangen van Peperbek.

12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Capel
Petrus Antonius
1-1-1933
Beemsterstraat 168, Nieuwendam
020/264820
L.T.S., U.T.S.
Verkoper
geen
1969
alle regio' s
Ondergetekende wenst verdere democratisering van de
woningbouw aan de orde te brengen n. 1. zodat de lager
gesalarieerden ook aan eigen huizenbezit kunnen komen.

13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

Coorengel
Johannes Bernardus
9-5-1923
Antillenstraat 24 I, Amsterdam
020-389707
technische
archivaris
lid werkgroep sociale zaken, volksgezondheid en stedelijke democratie afd. Amsterdam
9. 1969
10. alle regio' s
11. Ben voor demokratisch gekozen president. Ben tegen
monarchistische staatsvorm. Ben praktizerend R. K.
(voor gehuwde en celibataire priesters). Ben archivaris/
kant. bed. (In mijn hart nog bouwvakarbeider, was dit
tot 1962, kreeg hernia). Ben schrijver A geweest 1964
t/m 1967 bij Soc. Verz. Bank. adm. uitk. Ben tegen
discrimineren van anders gekleurden dan blanken en
anders gerichten (homoseksuelen). Ben van plan eventueel via Tweede Kamer, corruptie en z. g. liefdadige
instellingen te bestrijden (om een paar te noemen: AVO
en Remova). Ben voor drie partijenstelsel. Wil in de
Tweede Kamer A en voor en door U ook B zeggen.
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14

te Beilen.
Tevoren alleen politiek geinteresseerd, sinds 1968 lid
D'66. Ziet deze partij als noodzaak om los van historische uitgangspunten, de aandacht te vragen voor wat
werkelijk nodig en mogelijk is bij zoveel mogelijk actief
betrokkenen.
Is o. a. van mening, dat in het steeds verder ingeklemd
raken tussen welvaart en welzijn, het vraagstuk bevolkingsgroei in verkiezingsprogram aan de orde moet
worden gesteld; ten koste desnoods van kwaadaardige
laster!
Is uitgesproken voorstander van beperkt kiesdistrictensysteem en stelt zich alleen beschikbaar voor plaats op
de kieslijst Drenthe; desgewenst ook Groningen en
Friesland.

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

Cornelisse
Cornelis Reinier
16-11-1939
W. Kalfstraat 39, Enschede
14856
middelbaar onderw. (o.a. HBS) en veel vakstudie
automatiseringsadviseur
3 jaar regiovoorz. Twente-Oost Gelderland, lijstaanvoerder gem. raadsverkiezingen gem. raadslid, lid
Twenteraad.
9. 1967
10. Overijssel

15
B. van Delden
Bautscherweg 97
Heerlen
Vragenformulier niet beantwoord
Niet bekend in welke regio(s) kandidaat

16
1..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
R.

9.
10.
11.

Dommering
Berend Herman
4-2-1916
Langestraat 1, Winschoten
05970/2020
gymnasium B, hogere hotelschool Lausanne
adviseur horeca, theater en toerisme
voorzitter afd. Winschoten, bestuurslid regio Groningen
1966
alle regio' s
Lid van D'66 sinds december 1966. In 1967 op de lijst
2e Kamer in Groningen (no. 23) en Drenthe (no. 26).
Stelt zich nu weer beschikbaar, omdat hij naast het
verwezenlijken van de doelstellingen van D'66:
a. speciaal iets hoopt te kunnen doen voor de in verdrukking geraakte en rakende middenstanders.
b. in de horecasector in Nederland bekendheid geniet
en daardoor voor D'66 een zeer groot aantal voorkeurstemmen hoopt te krijgen uit deze sector. Tenminste, indien er geen bezwaar bestaat, dat hij in
deze sector enige reclame maakt onder eigen naam.
(in '67 in Groningen als no. 23 op de lijst ruim
duizend voorkeurstemmen). Stelt zich daarom kandidaat in alle regio's. Grootste hobby (indien dit zo
genoemd mag worden): bevordering van internationale
verstandhouding. Bezocht in dit verband als afgevaardigde van diverse verenigingen legio congressen
in binnen- en buitenland.

17
E.-Douwes
Rode Klaver 7
Krimpen a. d. IJssel
Gemeenteraadslid
Vragenformulier niet beantwoord
Niet bekend in welke regio(s) kandidaat

18
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

van Drooge
Alexander Hubertus
15-4-1916
Pr. Hendrikstraat 2, Beilen
05930/2932
arts
voorz. verkiezingscie. prov. staten, regiovz. Drenthe
t/m okt. '70
9. 1968
10. Groningen - Friesland - Drenthe
11. Geboren te Deventer; studeerde theologie G. U. te
Amsterdam. Was predikant in Makkum en Haren van
1940-1951. Studeerde medicijnen in Groningen. Als
arts sinds 1955 werkzaam, o. a. ~~n jaar uitgezonden
naar de binnenlanden van Nigeria.
Later huisarts in Haren, verbonden part-time aan
psychiatrische inrichting en aan L.O.M. school. Sinds
1968 verbonden aan de psychiatrische inr. "Beileroord"
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19
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Van Dijk
Gerben Bonno
4-7-1940
Verspronckweg 155, Haarlem
doctoraal geschiedenis
leraar
sekretaris werkgroep Staatsrecht 1966 - 1968 (in '68
voor twee jaar vertrokken naar V. S. )
9. 1966
10. Noord-Holland
11. Ik ben voorstander van een agressieve aanpak. Agressief in de zin van het regelmatig- bestoken-vanministers-met-kritische-vragen. Agressief ook in de
zin van komen-met-initiatiefvoorstellen-daar-waar-deregering-het-weigert-en-D'66-het-nodig-vindt. Waarover vragen stellen? Over al die situaties waar de democratie geweld wordt aangedaan. Situaties waar de
individu, de minderheidsgroep of simpelweg de burgeri}
als-geheel dreigt af te leggen tegen gemeentehuis, departement of planologische afdeling.
Op welk gebied initiatieven nemen? Op alle gebieden
waar psychische en fysieke leefbaarheid bedreigd wordt,
waar nog discriminatie bestaat - hetzij maatschappelijke of economische -, waar de democratie nog ontbreekt of, zo ze al in naam bestaat, nog effect moet
krijgen. Want dat zijn we, vind ik, aan al die kiezers
verplicht. Daarvoor is D'66 indertijd met veel elan opgericht. En daarvoor ben ik nog altijd bereid me in te
zetten, ook in de Kamer.
Agressieve democratisering:

20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Dijkstra
Minne
11-2-1937
Hazzeleger 22, Beetsterzwaag
05126/1606
doctoraal sociale psychologie G. U. Amsterdam
lid Tweede Kamerfraktie D'66
Tweede Kamerlid
alle regio' s

21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

van Egdom
Rijk Hendrik
8-7-1923
Edisonstraat 53, Amersfoort
03490/18654
Mulo, boekhouden economie
chef-conversie afd., effecten-afd,
schaduwfractie gemeenteraad Amersfoort, medew.
landelijke politiek afd. A'foort, medew. werkgr. fin.,
soc . politiek
9. januari 1970
10. utrecht- Noord-Holland - Zuid-Holland - Noord-Brabant

22
1.
2.
3.
4.

van Emden
Willem Diederik Gustaaf
3-1-1915
Postbus 2815, Den Haag

vember /december 1970
~.

070/111942

en tegenover de ontwikkelingslanden. Die is aileen
echt waar te maken via een vernieuwing van onze
Europese beschaving. Dat is even belangrijk als de
Europese eenwording. (Publicaties: "De kern van de
Europese zaak", "Naar nieuwe politieke verhoudingen"
(co-auteur), "Normatieve waarden en hun grondslag"
(in voorber.) .

!. HBS, enkele jaren studie Indisch recht
!, Agenturen handel
i, geen
~.

~.
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1966
Zuid-Holland

3
1. Engwirda

!. Maarten Boudewijn
!. 2-6-1943
t Badhuisweg 90, Scheveningen
!, 070/552495 (overdag 614911, t. 152)
!, doctoraal rechten vrije studierichting te Groningen,
post-doctorale Leergang Buitenlandse betrekkingen te
Den Haag
!. medewerker Tweede Kamerfractie D'66
i, ex sekretaris werkgroep Buitenland, voorzitter werkgroep Buitenland, sekretaris centrale werkgroep Beleidsplan
~. 1967
ij, Zuid-Holland - Noord-Holland
. lk baseer mijn kandidatuur op:
a. een zekere deskundigheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, Europese integratie en - in
mindere mate - de overige onderdelen van de buitenlandse politiek;
b. belangstelling voor de problematiek, waarmee de
moderne samenleving wordt geconfronteerd;
c. instemming met de mentaliteit van D'66.
Als prioriteit voor het beleid in de komende 4 jaar zie
ik vooral:
1. onderwijs en wetenschappen: onderwijs en vorming
voor allen, die dat wensen.
2. ruimtelijke ordening en milieubeheer: planmatige bestrijding van de milieuvervuiling; leefbare steden
(stadsplanning en stadsreconstructie, openbaar vervoer).
3. volkshuisvesting: oplossing van de woningnood; verbetering van de kwaliteit van de woning.
4. technologie: stimulering van de industriele ontwikkeling in de maatschappelijk meest gewenste zin
(kwaliteit van de werkgelegenheid, milieubeheer,
woningbouw).
5. europese integratie: voorbereiding van de economische en monetaire unie van de lidstaten van de EEG.
6, ontwikkelingssamenwerking: uitvoering van het 10jaren plan van de commissie Tinbergen.
7. financien: beteugeling van de loon- en prijsinflatie.

25
1. Franse
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

26
1. Van Garderen

2.
3.
4..
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Johan B.
18-12-1939
Prinses Beatrixstraat 25, 's Gravezande
01748/2162
MULO-A, HBS-A en diploma's verzekeringsgebied en
nat. intern. expeditie
lnspecteur Schade Verzekerings Maatschappij
Gemeente raadslid 's Gravezande
oktober 1969
Zuid-Holland

27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4
1. Fiege

!. Willem Carel
!. 25-8-1920
t van Neckstraat 11, Den Haag
!, 070/241256
!. HBS, leergang economie
!. sekretaris handelsorganisaties
i, voorz. afd. Den Haag, vz-rapporteur subgroep Eur.
werkgroep Buitenland
!, 1968
ij, aile regio' s
. 1. Onze Kamerfractie (en hoofdbestuur) heeft onvoldoende de walmende spruitjeslucht van het spel der
traditionele partijen bestreden. De fractie kan binnen en buiten het parlement D'66 een veel meer
overtuigend gezicht geven als vernieuwingsbeweging.
2. Via mijn (evt.) Kamerlidma~tschap wil ik aktief
meehelpen van D'66 een dynamisch alternatief te rnaken voor de op hun verleden terende traditionele
partijen.
~ ::::rt., punten staan voor mij centraal:
- een fundamentele wijziging van de maatschappelijke
structuur, met name van de ondernemingsvorm,
om het begrip "menselijke waardigheid" geen loze
kreet te laten blijven.
- bijzondere zorg voor de zwakkeren in onze samenleving, de achtergestelden, de lichamelijk en
geestelijk gehandicapten, de bejaarden, de jeugd.
- de verantwoordelijkheid tegenover onze kinderen

Johannes Marinus Antonius
12-1-1940
Platenmakerstraat 67, Elst 0. B.
08819/2053
HBS-A, kweekschool, M. 0. Nederlands, ecologie van
het wonen L. H. , filmvormingsschool.
consulent Stichting. "Ruimte voor de Jeugd", leraar
M. 0. Nederlands
voorzitter afd. Arnhem tot 1970, lid landelijke werkgroep onderwijs
1967-1968
Gelderland

van Gent
Petrus Arnoldus
27-11-36
Molenweg 40, Lunteren
08388/2831
Mulo
uitgever van kinderspellen
voorz. afd. Ede
1969
Gelderland
Ik solliciteer naar de baan van volksvertegenwoordiger
omdat ik de indruk heb dat ik het (aan) kan, integer ben
en vanuit mijn achtergrond mee kan werken een heterogene fractie te vormen.

28
1. De Goede

2.
3.
4.
5.
7.
8.

Arie
21-5-1928
Brederode 28, Leiderdorp
01710/42421
lid Tweede Kamerfractie D'66
oud-voorzitter afd. Den Haag
lid diverse commissies en werkgroepen
9. 1966
10. alle regio's

29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.

Goudsmit
Anneke Mary
12-7-1933
Nic. Anslijnstraat 95, Amsterdam-Osdorp
020-195313
gymnasium B, rechten studie
lid Tweede Kamerfractie D'66
appel 1966
alle regio' s

30
1. Graansma
2. Johan Hendrik
3. 22-10-1922
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4. Kamperfoelielaan 17, Wageningen
5. 08370/2903
6. L.O.; handelsavondschool; station voor M. en B.; soc.
vorm. A. en B.
7. chef afd. reklame
8. geen
9. mei 1970
10 .. Groningen - Friesland - Overijssel - Gelder land
11. Ben geboren in het plaatsje Mijdrecht, waar mijn vader
PTT ambtenaar was. In een waterrijk gebied, waar de
sociale noden 66k aanwezig zijn, zelfs de notabelen van
het dorp voelden behoefte om een centrale inkoopver.
op te richten, om de dagelijkse kosten voor zichzelf en
de bevolking te kunnen minderen.
Dit is mij in mijn verdere levensontwikkeling bij gebleven.
Mijn vriendje in Wageningen werd lid van de AJC, ik
mocht ook van mijn ouders; de politieke belangstelling
was een feit geworden. SDAP - Partij v.d.Arbeid,
he eft to en wel een "stempel" gezet op mijn "vorming",
hoewel ik nooit lid was. Mijn vader was immers overheids-ambtenaar! Door het koncentratiekamp Amersfoort, in kontakt gekomen met politieke gevangenen;
hieruit leerde ik 66k een geloofsovertuiging kennen. Dit
resulteerde later in het belijdend lidmaat worden van de
Nederlands-Hervormde Kerk. Nu nog overtuigd, dat ik
zonder God's hulp niet kan werken tegen sociale misstanden in een rijke wereld. Voor de demokratische
partij D'66, wil ik mij speciaal inzetten opJhet vlak van
sociaal-economisch denken, met name: a. begeleiding
gehandikapten, b. vakbonds-kontakten, c. konsumentenbelangen, d. rekreatie, e. opvang van 65+-ers.
De ruimte, mij toegezegd, is te kort om deze 5 punten
nader toe te lichten. Maar ik kan u verzekeren, als men
deze gegevens aandachtig beschouwd, dat er onvoldoende gedacht is aan het individuele mens zijn. Natuurlijk
onderschrijf ik het programma van D'66, anders was
ik beslist geen lid geworden, gezien de uitlatingen van
andere partijen t.a. v. onze demokratische beginselen.

31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

de Haan
Adrianus Cornelia
17-3-1943
Langestreek 46, Schiermonnikoog
05195/248 of 446
Mulo-A, gymnasium A, Neaerlands M. 0. -A
recreatiegelegenheidgever
kontaktman voor Schiermonnikoog
Jnaart 1970
alle regio's behalve Noord- en Zuid-Holland
De aandacht van kamer en regering dient, meer nog
dan nu het geval is, gericht te worden op de regio. Met
name Limburg en de drie noordelijke provincies blijven,
ondanks voldoende commissies, het (stief)kind (van de
rekening).
Het waddengebied dreigt opslagplaats te worden van
niet- of moeilijk afbreekbare stoffen. De broodnodige
broodverdienende vissers en recreatiegelegenheidgevers, alsmede de ontspannenden, worden de dupe van
onze welvaart.
De dood van onze provincies en de geboorte van ae gewesten (wat dat dan ook zijn mogen) dienen begeleid te
worden. Niet in de laatste plaats door de "belanghebbenden" zelf.
Laten we wel zijn! De daad is aan ons!

32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Heeres
Egbertus Johannes
4-3-1943
Dorpsstraat 4, Kiel-Windeweer (Gr.)
05989-330
HBS-B; kand. soc.geogr. (planol.)
student
geen
1967
Groningen - Drenthe

november /december 1971

33
1. Hennink
2. Jan G. H.
3. 26-6-1931
4. Bosrand K 78 B De Koog, Texel
5. 02228/323 .
6. L. 0. , ambachtschool, opleiding tot aannemer vrije
studie
7. aannemer en bungalow-exploitant
8. seer. afd. Texel
9. november 1969
10. Noord-Holland

34
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Heijn
Simon Alex
2-2-1928
Berkel 46, Apeldoorn
05760/31681
HBS-A
export-manager
voorz. afd. Apeldoorn D'66;
thans: bestuurslid afd. Apeldoorn
1967
Gelderland

35
1. Hoogwerf
2. Aaldert
3. 25-6-1944
4. Asterstraat 89 B, Rotterdam-25
5. 010/277483
6. 5 jaar MHAS, div. bedr: econ. opl.
7. arbeidskundige
8 .. geen
9. april '70
10. Drenthe - Overijssel - Gelderland - Utrecht - ZuidHolland - Zeeland

36
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

van Rorick:
Johannes Maria
23-12-1937
Vechtstraat 107, IJmuiden
02550/13576
kweekschool
onderwijzer
sec:r. afd. IJmond en werkgroep gemeentepolitiek D' 66PPR; gemeenteraadslid van de fractie D'66-PPR in
Vel sen
9. 1967
10. Noord-Holland

37
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hupkes
Coenradus Marius
4-8-1921
Schelmseweg 21, Oosterbeek
08307/2694
HBS B, LH Wageningen
hoofdingenieur ministerie v. Landbouw en V.
land. werkgr. landbouw (rapporteur, vz.)
kand. gemeenteraad
9. 1967
10. Gelderland

38
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8..

Hijmans
Frans A
4-6-1939
Julianaplantsoen 146, Diemen
020/920742
Mulo B, HTS Chern Techn., Marketing Opleiding
Marketing Manager
In 1966 een van de 37 oprichters van D'66, van '66 t/m
'68lid van HB en DB, in '69 nauw betrokken bij voorbereidingen voor raads- en statenverk. zoals in- en
externe kandidaatst. en publiciteit. Lid defensie werk-
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groep '69 vz. afd. Diemen.
9, oprichting

10, aile regio's

11. Waarom bestaat D'66 eigenlijk?
Omdat persoonlijke vrijheid, individuele ontplooingsmogelijkheid en een synthese van technische vooruitgang en maatschappelijk welzijn, de wezenlijkste kenmerken van een vooruitstrevende politiek zijn. Een
politiek die aileen te verwezenlijken zal zijn door bewust leiderschap en een bundeling van vooruitstrevende
krachten.
Nu wij met de PvdA overeenstemming bereikt hebben
over de uitgangspunten voor staatsrechtelijke hervormingen en er over vele andere uitgangspunten en
uitwerkingen daarvan reeds overeenstemming bestaat,
is er alle aanleiding met die partij ten nauwste samen
te werken. De leidse resoluties en de daarin aanbevolen
gesprekken aan de basis, zijn in ieder geval geen bruikbaar instrument gebleken voor onze partij, die de
eerstgeroepene is om een vooruitstrevende politiek ge·
stalte te geven. De eerstgeroepene, omdat zij door
haar mentaliteit voortdurende verandering en aanpassing aan nieuwe gegevenheden positief beoordeelt.

39
1.
2.
3.
4.
~.

6.
7,
8,
9,

10,

Imkamp
Maria Joseph Jacobus Antonius
10-3-1925
Willemsstraat 55, Den Haag
070/605560
gymnasium B, kandidaat notaris, meester in de
Rechten, dr.
lid Tweede Kamerfractie D'66
Tweede Kamerlid
1966
aile regio's

40
1. Jager
2. Michel Jean Emile Marie
3. 18-8-1944
4. J. M. Molenaerpl. 13, Heemstede
5. 023-283217
6. gymnasium
7. student rechten (staatsrecht)
8, lid programma cie Zd-Kennemerland, bestuurslid pers
en propaganda afd. Heemstede, fractiesekr. raadsfractie Heemstede tevens opvolgend kand.
9, 1967
10, Noord-Holland
11, Mijn persoonlijke verklaring zal zich beperken tot een
toelichting op de gegevens uit de vragenlijst, omdat het
mij ondoenlijk lijkt in dit korte bestek afdoende politieke
betogen te houden. Ten eerste wil ik mijn opleiding nader preciseren. Ik studeer rechten aan de gemeente
universiteit van Amsterdam met als hoofdrichting het
staatsrecht en als keuzevakken politicologie en volkenrecht. Ik hoop in juni 1971 af te studeren. Ik zal dus bij
een eventuele verkiezing geen baan op te hoeven geven.
Afgezien van een eventuele politieke baan streef ik naar
een werkkring bij een internationale organisatie. Als
tweede een kleine toelichting op mijn plaats binnen D'66.
In het najaar van 1967 ben ik lid geworden van de partij
en ik heb sindsdien aktief deelgenomen aan de voorbereidingen voor de raadsverkiezingen, wat resulteerde
in een derde plaats op de kandidatenlijst. Helaas kregen
wij maar twee zetels. Op dit moment fungeer ik als
fraktiesekretaris voor de raadsfraktie en draai ik volledig mee in hun werk. Tevens ben ik bestuurslid van
de afdeling om zodoende een "link" te leggen tussen
fraktie en afdelingsbestuur.

8. mede-oprichter afd. Eemsmond D'66, lid schaduwfractie Prov. Staten, lid landbouwcie.
9. 1966
10. Groningen
11. Het is niet moeilijk een goed klinkende, zinnige verklaring af te leggen. Doelmatiger lijkt mij dat de leden
nader worden ingelicht over de kandidaat. Wat mij betreft: getrouwd, vier kinderen; liefhebberijen: moderne
geschiedenis, archeologie; actieve sport; zeilen, tennis;
1940-'46: boer; 1946-'57: ambtenaar ministerie van
landbouw, landbouwattach~ voor het Midden -Oosten;
1957-'66: boer, daarnaast adviserend ingenieur in Azi~
en West-Europa; 1966-heden: uitsluitend boer. Daar
het door mij gepachte landbouwbedrijf is aangekocht ten
behoeve van stadsuitbreiding dien ik van werkkring te
veranderen.
Ambieer kamerlidmaatschap omdat/wegens:
a. Het mij nuttig lijkt dat ook een kleine zelfstandige in
de kamerfractie van D'66 is vertegenwoordigd,
b. Ik hoop door mijn landbouwkundige kennis, mijn werk
in ontwikkelingsgebieden, mijn industri~le ervaring
mede opgedaan als bestuurslid van een kartonfabriek,
een bijdrage te kunnen leveren, in het bijzonder ook
voor het welzijn van het Noorden van het land,
c. Maatschappelijke belangstelling,
d. Eerzucht.

42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jasper
Dirk Johan
21-10-1925
Nachtegaallaan 8, Katwijk aan Zee
01718/14340
gymnasium 3j.; lyceum litt.ec. afd. middelb. handelsonderw.
bedrijfsadviseur /dir. adviesbur .voor public relations.
ex. voorzitter afd. Leiden; kontaktman afd. Katwijk,
vz. enqu~tecie C. E. S.
1967
alle regio's

43
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vander Kolk
Hendrikus J.
36 jaar
Dubbeldamseweg 22, Dordrecht
01850/30431
Middelbare Opleiding
Bouwkundig Calculator
gemeente raadslid Dordrecht
1967
Zuid-Holland , Overijssel, Gelderland
ondergetekende stelt de mens centraal in zijn politieke
activiteit; wil volksvertegenwoordiger zijn in de ware
zin des woords; hoopt zijn steentje te kunnen bijdragen
dat D'66 met beide benen op de grond blijft staan; zegt
pas definitief "ja" als na 19 en 20 december a.s. de
koers bekend wordt; is bereid in teamverband samen
te werken; realiseert zich, dat politiek een moeilijke
en ondankbare zaak is.

44
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Jansen
2. Jan Fokko
3, 2-10-1915
I. Tuikwerd, Delfzijl
5, 05961/2145
6, landbouwkundig ing. Wageningen
1, landbouwer
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9.
10.
11.

Kouwenhoven-de Sain
Anna E.M.
4-4-1924
Westerwoudtlaan 3, Noordwijkerhout
02523/2063
gymnasium B
werkzaam Ned. Org. voor Ontwikkelingssamenwerking
(NOVIB); begeleiding, adm., projectaanvragen, projectanalyse e.d:
discussieleidster woningbouw; perm. afgevaardigde
voor de sub-regio en het overlegorgaan Bollenstreek
februari 197 0
Zuid-Holland
Kandidate heeft als Speciale inbreng een langdurige
nauwe betrokkenheid bij de ontwikkelingshulp. 1945-'62:
in een ontwikkelingsgebied zelf, bij bestuur en ontwikkelingswerk. 1966-heden: naast haar huidige funktie
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werkzaamheden bij de NUFFIC afd. Internationaal Postgraduate Courses, het Institute of Social Studies, medewerkster aan het deelrapport "Beurzenprogramma"
van het evaluatierapport nederlandse ontwikkelingshulp.

45
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koreman
Jean Henri Q(irard
20-5-1940
Orionweg 410, Velsen (post IJmuiden)
02550/13968
gymnasium A, 5-jarig voortgezet beroepsonderwijs
ass. chef arbeidsvoorziening
voorz. afd. IJmond; regiovoorz. N.H.; fractievoorz.
D'66/PPR raad van Velsen
9. 1968
10. Noord-Holland

46
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kortmann
Jacobus Albertus Wybrand Maria Joseph
12-11-1936
Wevestraat 72, Stiphout
04920/37425
HBS-B; cand. farmacie
dir. ener N. V. in geneesmiddelen
geen
1967
alle regia's
Mijn instellingen zijn politiek gezien zuiver rechts, ik
ben liberaal vooruitstrevend. Mijn interesses liggen in
hoofdzaak bij de Volksgezondheid en de daarbij behorende economie, zoals o.a. de schandalig hoge prijs van
de geneesmiddelen. Belasting: ik ben tegen de zware
progressie van IB bij de hogere inkomens. De suksessie moet worden verlaagd. De vermakelijkhedenbelasting mag veel hoger. Tegen dienstplicht en tegen
zware bewapening. Defensie krachten samenvoegen.
Voorstander van een drastische verlaging van de leerlingen schaal en voor kleuterscholen vanaf 2 jaar.
Tegenstander van abortus als vorm van anticonceptie,
abortus-klinieken zijn onnodig en onfunktioneel. In
uitzonderingsgevallen moet abortus snel mogelijk zijn.
De morningafter pil, spiraal, of een behandeling binnen 7 dagen na het uitblijven van een menstruatie reken
ik niet tot abortus .
V66r strengere eisen en controle bij sociale uitkeringen.

47
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kwekkeboom
Willem
13-11-1928
Henry Hagalaan 14, Voorburg
070/864450
HBS-B; kandidaat economie
hoofd afd. fin. verk. min. BZ
geen
1969
Overijssel- Gelderland - Zuid-Holland
Gezien mijn ervaring in financi~le en algemene bestuurszaken dacht ik een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren
aan het werk van D'66 in de Tweede Kamer. Van echt
democratisch bestuur - ook en vooral in de lagere organen - kan slechts sprake zijn indien voldoende financi~le speelruimte aanwezig is. De grenzen van deze
speelruimte dienen niet slechts centraal te worden bepaald. De eigen verantwoordelijkheid dient hiervoor
mede bepalend te zijn.
De voorwaarde, dat men christen - of, sterker nog,
katholiek of protestant - moet zijn om als lid van een
"politieke" partij invloed op het bestuur te kunnen hebben, acht ik discriminerend.

48
1.
2.
3.
4.
5.

Lekkerkerker
Gerrit Maarten Augustinus
20-2-1941
Johan van Oldenbarneveltlaan 107, Den Haag
070/547516

november /december 1970

6. HBS-A
7. algemeen sekretaris Ned1rlandse Politieke Jongeren
Contact Raad
B. geen
9. 1969
10. alle regia's
11. In dichtbevolkte landen als Nederland is de relatie
burgeroverheid een van de meest ingrijpende zaken.
Wil een samenleving echt functioneren dan zal de overheid de burger moeten inschakelen bij het beleid. De
burger van zijn kant moet willen en kunnen meewerken
aan wat hem en zijn medeburgers aangaat. Om die reden zal beginnend bij het onderwijs de burger moeten
leren leven met zijn naaste. Onderwijs op school en
daarbuiten. In dit kader kunnen radio en televisie een
enorme rol spelen. De mogelijkheden via deze media
dienen daarom uitgebreid te worden. De burger zal met
de overheid moeten meedenken over de wereld van
morgen. Een wereld welke geen grenzen meer kent.
Men zal moeten beseffen dat de beslissing in het ene
land van betekenis is voor de wereld. Binnenlandse
politiek wordt dus buitenlandse politiek. Een lid van de
Tweede Kamer kan slechts volksvertegenwoordiger zijn
als hij het ook werkelijk is. Dit wil zeggen dat ieder
lid van de Tweede Kamer voortdurend contact onderhoudt met de burger, zijn medeburger.

49
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

van Litsenburg
Ernest Jozef
15-6-1930
Rinsburgerweg 16, Eygelshoven ZL
04444/1534
Mulo, mijnschool (= 4 jarige dagopleiding hoger beroepsonderw. ). Volledige opleiding M. 0. economie
(zonder examen)
chef afd. hydraulica bij Laura en Vereniging
'67: voorz. afd. Oostelijke 114-ijnstreek, '68-'69 lid
hoofdbestuur, '70: prov. staten fractie
1966
Limburg
Kandidaat heb ik mij gesteld, omdat ik:
- graag aktief politiek werk op Kamer-niveau wil verrichten
- vanuit mijn maatschappelijk-sociale achtergrond m. i.
gemakkelijker kontakt kan krijgen met die groeperingen uit de bevolking, waar de ideeen van D'66 nog
weinig bekend zijn.
Mijn belangstelling gaat vooral uit naar:
- het door de centrale overheid gevoerde regionale beleid, zowel in algemene zin als gedifferentieerd,
- de sociaal-ekonomische problematiek,
- de technologische ontwikkeling in zijn totale relatie
tot de mens,
- de demokratisering van de besluitvorming.
T. a. v. mijn lidmaatschap van de Prov. Staten van
Limburg:
- indertijd heb ik mij kandidaat gesteld omdat er van de
zijde van het hoofdbestuur opaangedrongen werd, met
elektoraal zo sterk mogelijke lijsten te komen, i. v. m.
de landelijke betekenis van de Statenverkiezingen.
Tengevolge van mijn aktiviteiten m. b. t. D'66, vrijwel
vanaf de oprichting, genoot ik in Limburg enige bekendheid en meende daarom aan het hierboven gestelde door mijn kandidatuur mee te kunnen werken.
Bovendien vond ik het gewoon prettig werk om te
doen.
- enige bekendheid met de gang van zaken bij een provinciaal bestuur kan mijns inziens eventuele werkzaamheden op landelijk niveau ten goede komen,
- in de tijd van de Statenverkiezingen heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken t. z. t. kandidaat voor
de Tweede Kamer te willen staan(zie b. v. interviews ui
die periode in een drietal Limburgse kranten).
- bij een eventuele verkiezing voor de Tweede Kamer
staat er een zeer goed opvolger voor mijn plaats in de
Staten klaar.

vember /december 1970

Dr. C.O.D. Maarschalk
Zomerluststraat 11
Haarlem
Yragenformulier niet beantwoord
Niet bekend in welke regio(s) kandidaat

2.
3.

51
1.
2.
3,
I.
5,
6,
1,

8.
9,
W,

4.

Markus-KLEER
Johanna C.
2-2-1938
Korte Noordweg 22, Wateringen
01742-3350
Mulo-A
auto-instructrice
gemeenteraadslid te Wateringen
27 mei 197 0
7.uid-Holland

5.

6.
7.

52
1. Mensinga
!. Gerhard
3. 4-5-1932
4. Frans Halslaan 48, Akersloot NH
5. 02513/2146 (K. 020/233164)
6. maatschappelijk werk
1. 1. hfd, studierichting maatschappelijk werk, soc.
academie Amsterdam
2. vice-vz. Ned. Ver. v. maatsch. werkers.
8. geen
9. 1967
W. Noord-Holland
ll. Politiek engagement met gedepriveerden in de samenleving is vanuit een maatschappij-kritische instelling
onontkoombaar. Dit engagement dient te resulteren in
een maatschappelijk welzijnsbeleid, dat is gericht op
verruiming van gedragsalternatieven. Hieraan moet
politiek hoge prioriteit worden toegekend.
Her!1ri~ntatie op waarden, aan welzijnsbeleid ten grandslag liggend, is noodzakelijk en dienen te worden ge~xpliciteerd. Structurele componenten als mede-veroorzakers van maatschappelijke problemen dienen te
worden aangepakt. Milieubeheer is eerste vereiste.
Een signaleringssysteem voor structuurvervuiling met
gedragswetenschappelijke meetapparatuur is noodzakelijk. Sociale voorzieningsprocessen dienen te worden
afgestemd op door sociaal onderzoek vastgestelde behoeften. Herstructurering van de sociale/geestelijke
dienstver leningsmarkt is noodzakelijk, mede d. m. v.
departementale herindeling. Tweerichtingsverkeer in
mondigheid/betrokkenheid tussen dienstverleners en
-ontvangers/participanten is voor realisering van de
maatschappelijke functie van sociale/geestelijke dienstverlening/gezondheidszorg primaire voorwaarde.
Neutrale, objectieve, gedistancieerde (voor sommigen
een heilige koe) benadering van deze materie is onmogelijk, hetgeen impliceert politiek "vuile handen"
maken.

l. Mertens
!. Chel
3, 8-1-1939
4, Egelantiersstraat 2" , Amsterdam
5, 020/227351
6, univ. studie wiskunde en geneeskunde (vrije studierichting)
1, tot voor kort: medew. bureau onderwijsresearch en

8.

9,
W,
ll,
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studiestatistiek v. d. rijksuniv. Utrecht; thans weer
studerend, voorts lid overlegcommissie tertiair onderwijs
lid werkgroepen onderwijs (hager en wetensch.) en buit.
politiek, lid afdelingsbestuur Amsterdam tot januari
1970, lid hoofdbestuur tot januari 1971
november 1966
alle regio' s
10 stellingen:
1. Kennis is macht: de democratisering van onze sa-

8.
9.
10.

menleving staat of valt met verbetering van ons onderwijs.
Gelijke kansen voor iedereen betekent aan het begin:
minder leerlingen per klas aan scholen in volksbuurten.
De Mammoetwet beoogde in het secundaire onderwijs
een betere doorstroming te bewerkstelligen: de brugklas faalt als selectieplaats, omdat het tijdstip van
kiezen veel te vroeg is.
Niemand mag het woord zelfontplooiing of ~ducation
permanente in de mond nemen zonder h1ng aan de
werkende jongeren te denken.
De argumenten om het wetenschappelijke en het
hager beroepsonderwijs gescheiden te houden, zijn
alle te ontzenuwen. De eis van integratie wordt met
de dag dwingender.
We hebben de Veringa-slag verloren; we moeten de
Posthumusslag winnen.
De herstructureringsvoorstellen voor het Wetenschappelijk Onderwijs in het beleidsplan lijken te zeer vanuit de technische opleidingen geschreven; de niettechnische opleidingen moeten een ernstige verschraling vrezen als geen flexibere modellen (met
name m. b. t. de propaedeuse) worden mogelijk gemaakt.
Men zegt, dat een man groeit door zijn tegenslagen.
We moeten zoiets ook waar maken voor D'66.
Leiden is verleden; in Breda wordt het erop of er
onder.
Onder verantwoordelijkheid van het H. B. moeten
vijf werkgroepen voor elk van de 5 grate partijen in
Nederland nagaan of er een basis van overeenstemming te bereiken is met D' 66. Ze mogen - indien gewenst - aan de top onderhandelen. D' 66 brengt in:
het beleidsplan, de resultaten van de gesprekken aan
de basis (met name die van het KVP-PvdA-D'66initiatief) en "personen en mentaliteit". Zij rapporteren aan het eerstvolgende congres, dat vervolgens
de keuze van D'66 doet.

54
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meurkens
Jacque Johannus Mathias Marie Pascal
25-3-1940
Tuinstraat 28, Budel
04958/1965
chemie (HTS)
projectbegeleider
lid soc . ec . c ie afd. Eindhoven
1968
Noord-Brabant- Limburg
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

van Mierlo
Henricus Antonius Franciscus Maria Oliva
18-8-1931
Herengracht 26, Amsterdam
020/241734
gymnasium B, doctoraal rechten
lid Tweede Kamerfractie D'66
mede oprichter, voorzitter, lid Tweede Kamer
oprichting
alle regia's

56
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

de Mik
Jan Jacob
22-4-1934
Pr. Hendrikstraat 12, Alkmaar
02200/19212
gymnasium A
rijksbelasting ambtenaar
bestuurslid afd, Alkmaar, geen huidige funktie
1968
Noord-Holland
Een persoonlijke verklaring waarin de kandidaat vertelt
hoe goed hij zichzelf vindt, wijs ik af. Voor de meningsvorming van anderen is deze niet ter zake. Men kan
slechts beoordeeld worden na afloop van een "ambtster-
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mijn" en v66r die tijd aileen maar naar de intenties
waarmede men zijn taak gaat vervullen.
Mijn enige intentie is, met op zij zetting van mijn persoonlijke belangen, keihard te werken ten behoeve van
het welzijn van Nederland. Theatraal? Vraag? Dit moge
zo zijn, maar nadere uiteenzettingen kunnen slechts in
daden worden uitgedrukt.

laten politici die zaken maar rotten, uit angst voor
ernstige politieke crises (Zweden!); intussen hun eigen
pensioenen tot het absurdc opschroevend. D'66's Nypels
heeft dat, met mijn hulp, o. a. via publicaties, aan
de kaak gesteld, met keiharde feiten en cijfers; zMr
positieve publiciteit voor D'66 opgeleverd. De beslissingen kunnen niet nogmaals 4 jaar worden ontweken;
zij zullen van groot belang zijn voor nieuwbouwhuren,
democratisering bedrijfsleven, jeugdloon enz. Het is
dienstig iemand in de fractie te hebben die in deze
complexe materie is gedoken.

57
Ir. A. J. M. van Miltenburg
Thorbeckestraat 522
Wageningen
Gemeenteraadslid
Vragenformulier niet beantwoord
alle regie's

58
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

van Montfoort
Leonardus Adrianus
22-6-1946
Maastrichtsestraat 55, Scheveningen
070/555137
gymnasium A, rechten en bestuurswetensch. (stud.)
produktschapsjurist
lid staatsrechtcie
1967
aile regie's behalve Noord-Holland
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Noorlander
Nicolaas Johannes
1-6-1914
Platinastraat 45, Apeldoorn
05760/31028
HBS, kweeksch.v.onderw., HTSwerkt.b.
konsulent leerlingstelsel
geen
januari 1970
Gelderland

60
1. Nooteboom
2 ..Govert
3. 29-11-1930
4. Ruigeweg 7 3, St. Maartensvlotbrug
5. 02246/1454 (K. 6262 tl. 2378)
6. o. a. organische scheikunde
7. hfd. chemische groep gezondheidsbescherming afd.
Reactor centr. Ned.
8. o. a. voorz. initiatief cie N.H. -nrd. ; lid reglementencie; lid landel. soc. ec. cie; lid. vz. steefproefcie; vz.
afd. Schagen; lid cie kamerkandidaatst. regl.
9. oprichting
10. alle regio's
11. De beweging D'66 besloot te worden om een poot te zetten (tussen) in de bestaande structuur. D' 66 mislukt als
partij ~n als beweging als het een normale partij wordt
met wat andere stokpaardjes. Niet meespelen met het
politieke schimmenspel van schijndebatten en snedige
interrupties, doch d66rprikken ervan is onze functie.
Mijn kritisch-analytische instelling kan daarbij waardevol zijn, mits binnen een team van verschillend geaarde gelijkgestemden. Bijproducten als milieuverontreiniging, der welvaartbrengende technologie, bedreigen
ons welzijn. De voor bestrijding benodigde informatie
be rust bij experts. Willen wij niet in technocratie afglijden, dan zal de volksvertegenwoordiging mensen
moeten bevatten die de denkwereld der experts kennen,
om te kunnen beoordelen waar de feiten ophouden en de
ideologie of werkgeversbelangen insluipen. Via een onderdeel der milieuhygHlne (stralingshygi!lne) ken ik de
problematiek, inclusief de tahoe's, de informatievervuiling, de statistiekmanupulatie, en de "gezaghebbende" kwasie-expert-commissies. Door hardnekkig drammen mijnerzijds heeft D' 66 nu een rapport over spaarloon/pensioen/levensverzekering. Wetend dat besluiten
op dit gebied beslissend zijn voor de economische
machtsstructuur van onze maatschappij over 10 jaar,

november /december 197

61
1. Nypels
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Erwin
1-8-1933
Cederlaan 11, Rijswijk (ZH)
070/905771
HBS-B, economisch-sociologisch doctoraal examen
(econ. faculteit Gemeente Universiteit van Amsterdam).
lid Tweede Kamerfractie D'66
mede oprichter D'66 (lid Initiatief comite D'66 en eerstl
hoofdbestuur), lid programma cie en beleidsplangroep.
oprichting
alle regio' s

62
I.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Offermans
Joseph A.M.
28-1-38
De Ruyterweg 1, Geleen
geen
Dipl. Chem. Vakman, 3-jarige Sociale School, 2 jaar
Middelbare Soc. School
Operator Chemische Fabriek
Bestuurslid afd. Westelijke Mijnstreek
januari 1967
Limburg
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

van Oosten-Van Leerdam
Cornelia Adriana
26-3-1935
Westfrankelandsestraat l62B, Schiedam
264061
sociale academie Rotterdam
bedrijfsmaatschappelijk werkster
voorbereiding program gemeenteraad Schiedam
maart 1970
Zuid-Holland- Noord-Brabant
Daar ik bijzonder graag aktief aan de politiek wil deelnemen heb ik mij kandidaat gesteld. Gezien 't feit dat
mijn man fractievoorzitter is van D'66 Schiedam, kan
ik geen kandidaat zijn in Schiedam.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pappenheim
Peter
19-12-1926
Margrietstraat 22, Rhoon
01897-3026
Doctorandus economic
Manager Marktonderzoek en commerci!lle planning
lid programma commissie (landelijk)
maart 1968
Zuid-Holland - Zeeland
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J.A. v.d. Plassche
Bosserstraat 18
Krimpen a.d. Lek
Gemeenteraadslid
Vragenformulier niet beantwoord
Niet bekend in welke regio(s) kandidaat
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1. Polhuis
2. Meeuwis .Pieter

1. Post
2. Hendrik

3. 19-9-1931

3. 19-8-1936

4. Alpen rondweg 84, Amstelveen

4. Fokkerstraat 14, Badhoevedorp

5, 020/410832

5. 02968/5194
6. HBS-B, assurantie dipl. A
7. verzekerings-, beleggingsadviseur, student in de

6. M.O. economie en cand. rechten
7. hfd ambtenaar
8, bestuurslid Amstelveen, voorz. rapportagecie, geen
huidige funkties
9, 1967
10. Noord-Holland

rechten fiscaal-juridisch.
8. begeleidingscie van gemeenteraadsfractie
9. mei 1970
10. Noord-Holland - Gelderland

advertentie

Schutterig ledenblad van halfgrote demokratiese partij heeft nog plaats
voor enkele

0'66
LEDEN DIE SCHERP SCHRIJVEN,

OVER EN

KARTOENS KUNNEN MAKEN

SLUITEN

OF FIJNE FOTO'S.

0'66
Hier en ginds, op de Hoge Veluwe
en diep beneden de zeespiegel, op

Wij bieden:
- hartinfarktiese klusjes

de zand ,en de klei, onder de fris-

- een babilonies sfeertje

se wind van de polder en in de

- meer gard dan koek

zwavelkoolstofdamp, langs de bos-

- vergoeding? forget it!

sen en de brede rivieren die traag
- en sterk vervuild - door oneindig

Ook als je meent geen talent te hebben (welke auto rite it maakt dat uit ?)
en je wilt op deze voorwaarden best schaarse vrije tijd missen,

laagland gaan, overal tussen
Nieuwe Schans en Cadzand gebeurt
wat en het gebeurt niet zelden uit
naam van Nederlands meest hoop-

BEL ONS, SCHRIJF ONS, BEZOEK ONS!

gevende partij. Hoop op demokratie nieuwe stijl, direkte demokratie, deed al menig initiatief ge-

En wij zullen je schreiend in de armen sluiten.

boren worden. Er gebeurt meer in
het lieve vaderland dan waar de
vadren op gehoopt hadden. Laat
het ons even weten, elk initiatief,

DEMOCRAAT
Van Trigtstraat 24
Den Haag
070-242761

elk plan, elke gedachte is welkom.
Pen en papier liggen binnen handbereik, de telefoon is vlak bij.
Democraat, van Trigtstraat 24,
Den Haag, tel. 070-24 27 61.
R;ubriek: Nieuws uit de afdelingen.

toelichting op het stembiljet
1. Het stembiljet is strikt persoonlijk.
Het mag niet aan derden worden afgegeven.
2. Ongeldig zijn stembiljetten:
a. die na donderdag 17 december 1970, 17. 00 uur door notaris
mr. A. G. J. Piccardt worden ontvangen.
b. waarop door u niet de provincie (=regio) is vermeld, waarbinnen
uw woonplaats is gelegen.
c. waarop door u namen van kandidaten zijn ingevuld die zich niet
in uw provincie kandidaat hebben gesteld (zie kandidateninformatie).

d. waarop geen enkele naam van een kandidaat is ingevuld.
e. waarop u, na invulling van de namen van uw kandidaten, wijzigingen
in hun onderlinge volgorde heeft aangebracht.
3. Het stembiljet heeft 15 open regels, genummerd 1 t/m 15.
Op iedere regel kunt u

~~n

naam invullen. U mag volstaan met

minder dan 15 namen.
4. De waardering van de stemmen is als volgt:
nr. 1 =

1 punt

nr . 2 = 1/2 punt
nr. 3 = 1/3 punt
nr. 4 = 1/4 punt enz. t/m nr. 15 = 1/15 punt
5. Deze toelichting is gebaseerd op het "eenmalig reglement voor
regionale (=provinciale) voorverkiezingen voor het aanwijzen van
kandidaten voor de verkiezing van de Tweede Kamer der StatenGeneraal" .

..,
-.2.. 2
~

voor de regionale voorverkiezingen
van kandidaten voor de Tweede Kamer

2
1-0 c(2w
~0 c(QW>

-en 1-

w
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1-w _wu.
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der Stat an- Generaal

hiernaast moet u de provincie
waarin u woonachtig bent invullen

namen van de kandidaten in
volgorde van uw voorkeur

1

2
3
4

5
6
r---........--l----··---··----------------------1----l
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8
9
10
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GESPREK AAN DE ECHTE BASIS

uitgave van de politieke
partij Demo eraten' 66

door Leo J. Cap it
eindredacteur
Jan G. Huygens
Van Trigtstraat 24
Den Haag
Tel. 070-242761

Dat App~l van een gloednieuwe partij, die zich D'66 noemde, sloeg in de herfst
van dat jaar fijn aan. Een goedverzorgd, bondig stuk drukwerk vol zinnige beweringen. Daar zat voor een verheugend groat aantal kiezers muziek in en met
die muziek wouen ze wei meelopen. Het gevolg van dat optocht-effect betekende
begin '67 een mijlpaal in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Zeven
nieuwbakken en dus onervaren politici gingen namens D'66 hard werken in de
Tweede Kamer. En dat doen zij, godlof, nog altijd.

administratie:
Democraat
Keizersgracht 576
Amsterdam
Tel. 020-226996
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1477777 t. n. v.
Administratrice
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Gesprek aan de echte basis

2

Imkamp en de kiezer

3

Mik in de staten van Groningen

5

De happening, die deze eerste klap
van ons politick pragmatisme betekende, heeft het aloude bestel klaarwakker gemaakt. Maar de ontploffing,
waarop destijds onze hooggestemde
verwachtingen gericht waren, is totnogtoe helaas uitgebleven. De confessionele partijen, verschrikt samenscholend, celebreerden hun mis met
drie heren, en de PvdA doorstond een
hevige buikgriep door een virus dat
Nieuw Links heette, terwijl in het
statige oude pand van de VVD wat vermold meubilair ijlings vervangen
werd door moderner spullen. Het
bleek, aitezamen, voldoende om het
bestaan van de vermoeide oudjes te
rekken. Weliswaar sprang hier en
daar een splinter af, resulterend in
het ontstaan van een PPR en een
- mirabile dictu: rechts socialistische partij die zich tooide met de originele
naam DS'70, maar de wezenlijke
scheiding der geesten, die D'66 wilde
bewerkstelligen, vond niet plaats.
Nog niet.

De pers en D'66

6

Breekijzer

Weg met de Partij, leve de
beweging

8

De parabel van Broederhuizen

9

C.E.S.

9
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Druk Luna Delft
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We hebben ons aardig weten te
troosten, wijzend op onze breekijzerfunctie. Maar achter dat breekijzer
zat toch niet genoeg kracht. We hebben ook gezegd: D'66 is de kataiysator in het vernieuwingsproces, dat
aiom gaande is. Heiemaai waar,
maar het was niet de vernieuwing die
in het App~I waarmee 't allemaai began werd begeerd. Er kwamen provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezingen, die beiangrijke eiectoraie winst opieverden, maar minder, duidelijk minder dan die waarop
Droomkoninkje D'66 zelf gehoopt en
zelfs min of meer gerekend had,
specuierend op het gevoei voor verhoudingen van het Nederlandse electoraat.
Waarvan meer dan dertig procent het
stuk bestond stomweg thuis te blijven, toen de stembus recentelijk gulzig klaarstond.
Heeft D' 66 gefaaid? Is dat de pragmatische conclusie nu de ontpioffing
is uitgebleven?
Nee, waarachtig niet. AI zijn de verwachtingen dan ook vooraisnog niet in
vervulling gegaan, toch is in de parle-

mentaire historic nimmer een partij
geweest die zoveel veranderingen in
het politick denken teweeg heeft gebracht ais D'66.
Tellen we di~ winst uit, dan is er
veel red en tot tevredenheid. En red en
tot dankbaarheid jegens ons septet op
het Binnenhof, dat af en toe weliswaai
miskleunde, maar over 't geheei genomen toch een integer brok werk
verzet waarmee ons aller toekomst
zeer gebaat is. De inzet, de activiteit
van De Zeven kan de tientallen D'66ers in de Provinciaie Staten en het
forse aantal D'66-ers in de Gemeente·
raden duurzaam tot voorbeeld strekken, wat een grate troost mag heten,
want hoe is dat bij amateurs? Beginnelingen kunnen leren van gevorderden.

Volksvertegenwoordiger
In parlement, provincie en gemeente
heeft D'66 nu volksvertegenwoordigerf
Optredend namens hun kiezers. Afgevaardigd door een partij die - zie dat
maar dapper onder ogen - in dit najaar van '70 6067 leden telt.
Dat is belacheiijk, verontrustend
weinig.
ER IS EEN VUISTREGEL: TIEN
PROCENT VAN HET NEDERLANDSE
VOLK IS INDERDAAD POLITIEK
GEINTERESSEERD. EN VAN DIE
TIEN PROCENT IS TIEN PROCENT
LID VAN EEN POLITIEKE PARTIJ.
Ons deel van die tien procent kan
nostalgisch zwammen over het ~Ian
waarmee D'66 destijds haar opwachting maakte in de politieke arena,
maar wie op dit moment dat ~Ian ziet
zitten mag 't zeggen.
Nu mag men, ondanks alles, veronderstellen dat D'66 toch nog altijd goec
in de eiectoraie markt ligt. Want de
kiezer, die op 27 april aanstaande zal
beslissen, ziet aileen Van Mierio en
zijn mcde-fractieieden. De kiezer zal
het een zorg zijn, dat zich in het inmiddels demissionaire hoofdbestuur
van onze partij het spelletje van de
tien kieine negertjes voltrok.
De kiezer weet niet, dat D'66 er met
al haar intellectuele potentieel nog
altijd niet in gesiaagd is zich van een
behoorlijk functionerend partijsecretariaat te voorzien wat niet verweten
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mag worden aan degenen die er met
!!ole toewijding werken, maar wel
ian de organisatorische opzet. De
kiezer weet ook niet wat er schort
ian de interne situatie van de partij,
~e af en toe toch zulke goede, conilructieve stukken produceert, dank
zijtoegewijde werkgroepen. Je zou
bmnen zeggen: aan de fabriek manteert van alles, maar het product is
inorde.

elance
ledereen zegt nu: er moet iets geoouren. Van Mierlo heeft gesproken
lin een relance, zonder dat begrip
~e te lichten, maar het is duidelijk
lat hij bedoelde, en de Tweede Kamer-fractie heeft het volop waargemaakt.
Aileen bij de gratie van die activiteilen zijn we nog altijd een landelijke
~litieke partij, die volgend jaar een
propositie kan zijn voor vele kiezers.
Maar die partij is, gezien de huidige
iituatie, hard toe aan een face-lifting.
En mentale en organisatorische face-

~-

tracht dient te worden de KVP en de
PvdA in hun heilloze haatliefde verhouding tot bezinning te brengen dan
is dat een fraai voorstel, dat, al zal
het helaas vermoedelijk op niks uitlopen, in elk geval getuigt van D'66's
gezindheid. En na zo'n probeersel kan
weer een ander volgen, waarbij te
hopen valt dat we in de afgelopen jaren wel iets geleerd hebben van allerlei grandioos mislukte PAK-experimenten, die, voor zover ze door D' 66
geljntameerd werden, een opluchting
moeten hebben betekend voor de gevestigde polltieke partijen die ons in
den beginne ,fier hoorden zeggen dat
D'66 de anderen ging bedreigen met
electoraal verlies, om aldus de nodige
kruipolie in het verroeste bestel te
spuiten.

ldentiteit
Dat voornemen was destijds een stuk
identiteit. Het sprak genoeg kiezers
aan om zeven kamerzetels op te
leveren. Maar met _die kiezers is
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verder geen dialoog gevolgd. Wat uit
de bus kwam was een wijsneuzige
club, te ingewikkeld, te duur, te onaantrekkelijk voor mensen zonder
persoonlijke politieke ambities.
D'66's eigen identiteit, met de charme
van "dit is nog nooit vertoond" was
D'66's grote kapitaal.
Het is helaas renteloos blijven liggen,
willoos onderworpen aan de politieke
inflatie van de laatste jaren.
We zouden er nu, met april 1971 in
zicht, eindelijk eens wat mee moeten
doen. Niet in de stoffige arena waar
die tien procent politiek geljngageerde kiezers in ronddarren, maar daarbuiten, Met die negentig procent,
waarvan zo'n verontrustend groot deel
stomweg blijkt thuis te blijven als de
stembus wacht, zou D'66, na zich opnieuw duidelijk te hebben voorgesteld,
een gesprek moeten aanknopen, staande voor de eigen wijd open deur, zonder norse, griezelige drempel.
Dat is dan werkelijk een gesprek aan
de basis. De enige basis waarop D'66
haar bedoelingen waar kan maken!

---

Wij zijn bijkans verzopen in ingewikleldheden. In de eerste plaats in ons
reglement, onze statuten, die een
exegese door diepdenkers vereisen,
inplaats van verstaanbaar en hanteerlraar te zijn voor gewone mens en met
een normaal verstand. En in de tweede
plaats in het taalgebruik dat we bezigen
invele (niet alle) stukken waarmee we
ons wenden tot de buitenwacht.
Wie politiek wil bedrijven in een land
Mzo weinig achting heeft voor politiek als Nederland dient vooral de
eenvoud, de begrijpelijkheid nate
Btreven. In de eerste plaats in eigen
~ing, maar 66k en vooral in de zaken
~ie uitgedragen worden.
!)at lukte in 1966 wel in het App~l.
Daarna niet meer. De stencilmachine
heeft alsmaar woorden, woorden,
woorden uitgebraakt. Veel te veel en
vee! te moeilijke woorden. Wat 'n
wonder dat zelfs de eigen afdelingen
np den duur die woordenstroom met
een routinegebaar naar de prullemand
verwezen!

Partij
Zijn wij een beweging of zijn wij een
[lrtij?
We wensten partij te zijn zonder in te
zien dat het een het ander absoluut
Diet uitsluit. We schiepen een partij
met een veel te hoge contributiedrempel, We hadden een partij-beweging
nf een beweging-partij kunnen zijn als
we tevreden war en geweest met een
tientje of twee riksen van al diegenen
~ie destijds een pragmatische aanpak
in de politiek als een uitkomst brengende verfrissing begroetten. We zijn
intussen ten opzichte van landelijke
en mondiale problem en enorm pragmatisch geweest, maar niet met betrekking tot ons eigen bestaan.
Als Van Mierlo, bij wijze van ouverlure voor de verkiezingsstrijd die nu
aan de or de is, komt vertellen dat alnm door gesprekken aan de basis ge-

IMKAMP EN DE KIEZER
''Contact dat krijg je al
wanneer je 'n croquet uit
de automaat trekt''
Praten met M.J.J.A. 11 Sef'' Imkamp, Kamerlid voor D'66. Hij doet denken aan
een semiprof die oefent tegen een muurtje. Zijn schot zal wel niet altijd even
zuiver zijn, maar de bal wordt snel gespeeld. Weg is weg, en de schietgrage
voet staat klaar. Steeds weer. Zo praat Imkamp, niet bang voor onverwachte invalshoeken, voor onverwachte uitvallen.
Imkamp: De waarde van het milieu is
Milieu-hygiljne: moet er een ministerie
zo moeilijk bewijsbaar. Je zou eens
voor komen of zoals dr. Golterman
moeten becijferen wat het volgende
onlangs voorstelde in een open brief
sommetje gaat opleveren: Over pak
aan de door hem gekapittelde minister
weg vijf jaar zijn onze zee en onze
Bakker, 11 een deltaplan" voor de strijd
binnenmeren niet meer bezwembaar.
pm het milieu?
Wat gaat het kosten om ons Nederlanders allemaal een keertje recreaNoodsituatie
tief in de tobbe te stoppen?
Imkamp: Milieu, dat betekent een
Beweeglijke prater Imkamp geeft een
noodsituatie. In wezen vind ik de beander
aanschouwelijk voorbeeld. Hij
dreiging die er van het milieubederf
heeft een boerderijtje ergens in Brauitgaat ernstiger dan die van 1940-'45.
bant. Bij dat erf staat een beuk van
De gevolgen van de oor log- uiteraard
100 jaar. Die oude boom absorbeert
moet ik het menselijk leed nu buiten
water en stof. 11 Als je nu een even
beschouwing laten- zijn in de jaren
grote capaciteit aan absorptie-vervijftig weggeijbd. Wat er nu met ons
mogen wilt hebben, moet je voor
leefmilieu gebeurt, betekent een
f 130. 000 aan nieuwe aanplant neerrechtstreekse bedreiging van het
zetten ... (droomt even weg: "een
menselijk bestaan. Ik geloof in noodbeuk van f 130. 000).
maatregelen: alles moet ondergeschikt worden gemaakt aan de milieuVoor hem mogen inkomens- en verkwestie in dit stukje land, deze lap
mogensverdeling anders worden geklei, aangeslibd aan de zee ...
prepareerd. Nu is het praten over het
In de politiek zouden we af moeten
milieu en de bedreiging ervan een
stappen van de prietpraat van meneer
voorrecht van degenen die zich toch
Kees die meneer Piet niet geschikt
al veel kunnen permitteren.
vindt voor zijn baan ... Dat kunnen
we ons nu niet meer permitteren ...
Voorlichting
Wat mij betreft kan er een nationaal
kabinet komen in verband met het
"Wat ontbreekt is een werkelijke conmilieu, ook al om het kunstmatig gesequente voorlichting. Een Teleackrakeel weg te werken.
cursus over landbouw op de televisie,
en geen woord van "denk er aan, als
De nood die lmkamp schetst, is voor
je zoveel spuit, mol je zoveel milieu".
de meeste mensen nauwelijks waarDe mensen moeten voorzichtiger worneembaar. Heeft hij ongelijk of wordt
den met het milieu, en we zijn niet in
de zaak volgens hem versluierd?
staat zonder meer nakoming van de
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wet af te dwingen. Dit is een kwestie
van eigen verantwoordelijkheid" .
En de politieke partijen?
Een partij die zich serieus neemt, zou
nu eigenlijk de toch al zo schaarse
mankracht daarop moeten richten.
Dat is politiek. Niet dat oninteressante
gezeur over A die met B moet, met C
aan de kant, een stembusakkoord of
groot regeerakkoord. . . . het mocht
wat, al die akkoorden zijn er op gericht, dat de anderen verdwijnen en
jij zelf blijft bestaan ....
Dat noemen ze politiek. Maar politiek
betekent: iets doen aan de maatschappij. Een partij die zich respecteert dus,
moet nu lijnen gaan uitzetten." Hij
wijst op voorbeelden van Zweden en
Japan, waar systematisch plannen worden gemaakt om het milieu te beschermen.
Een milieuministerie nogmaals, wat
denkt hij ervan?
Nee, het milieuaspect moet in alle departementen worden ingebouwd. Maar
ik zie het niet gebeuren. De geesten
zijn niet rijp. Neem Nelissen. Hij
laat zelfvoldaan weten dat het aan hem
niet zalliggen. Die stemming van:
zo'n vaart zal het wel niet lopen, kijk,
·11 D komt juist van de ministeries, die
het doelwit zijn van de aanvallen van
de milieubeschermers.

Dubbeltje
Dat is dan ook weer een polarisatie ...
"En ondertussen gaan de irrelevante
de batten in de Kamer door. Over een
dubbeltje belastingverhoging. En de
kiezers hebben dat door. Ze hebben er
lak aan en denken: "Daar in die Kamer
bazelen ze maar wat en er komt verder
niets van terecht" . Imkamp met grote
nadruk en plastisch: De fout van de
politici is, dat ze geen navelstrengverbinding hebben met de kiezers. De
kiezer wil persoonlijke aanda-cht voor
zijn situatie. Daar zouden politici nu
eens eindelijk rekening mee moeten
houden".
Vindt de politicus Imkamp dat hij dat
zo maar kan zeggen?
"lk probeer contact te houden met
mensen. Met boerenmensen in Brabant. lk ga mensen opzoeken. Je hebt
zat kans om de kiezer te ontmoeten,
vanaf het moment dat je croquetten
gaat trekken uit de automaat, in plaats
van ze op een broodje te bestellen bij
Saur. Maar in het parlement kom je
de kiezer niet tegen ... "
Hij schetst een wandelinkje door een
park, waar een tuinman in opdracht
van hoven planten en bomen weghakt,
want er moet een rododendron-perk
komen. Die tuinman weet niet waarom
het moet en concludeert tegenover
lmkamp: "Als je het mij vraagt, ze
zijn allemaal gek".
Voor Imkamp is dat een bevestigde
stelling: het allerlaagste echelon heeft
altijd gelijk. Hij nuanceert zijn uitspraak vervolgens: "N eem landbouw,
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zo'n ministerie waar het hoge niveaude pen- het papier voortdurend overhoop ligt met het echelon dat met de
handen in de aarde wroet, dat in de
proeftuin werkt. lk let op die dingen.
Ander voorbeeld. Op het Haags~ Voorhout wordt de stoep voor de Britse
ambassade vernieuwd. Maar daar
moeten de bomen voor dat gebouw onder lijden. Ze worden afgekapt ... De
werklui daar weten dat het fout is .. .
Je zou de manop de bulldozer ernstig
moeten vragen: "Is dit verantwoord ...
En het antwoord is dan nee".

Democratie
Via technocratic en de vervreemdende
werking ervan komt hij op de democratie. Nauwgezet formuleert hij: "Democratic is een middel om machtsmisbruik tegen te gaan. Bij ons wordt het
vaak tot doel verheven".
Hij laat bij navraag niet in het vage
dat dit niet aileen opgaat voor zijn
partij, en vervolgt zijn monoloog:
"In onze democratic kun je de bewindvoerders niet wezenlijk dwingen om
rekenschap en verantwoording af te
dwingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor
regering en parlement. Je stelt een
vraag en weet bijvoorbaat dat je met
een kluitje in het riet wordt gestuurd.
Politiek wordt bepaald door belangen.
Als je baasje bent, heb je als mens
opgaven te vervullen. En daarmee kun
je doen wat je wilt. Controle is pas
mogelijk als de regenten zich vrijwillig onderwerpen aan een wezenlijke
controle, en dan hoeft het eigenlijk
niet meer. . . Maar zover zijn we allerminst. Onze maatschappij bestaat
nu eenmaal uit structuren en het is
verduiveld moeilijk de werkelijk verantwoordelijke mensen te ontdekken" .
Gelooft Imkamp in een vervolg van zijn
par lementaire loopbaan?
Bekwaam ontduikt hij di-tmaal de bal
en belijdt: "lk geloof in de buitenparlementaire actie. Eenlingen doorbreken structuren, dat zie je toch
maar ... Buitenparlementaire actie is
de enige actie die het beleid van deze
regering bepaalt ... Werkende jeugd ...
oefenterreinen ... "
Imkamp woont in een Haags Couperiaans
huis. Later onder een schemerlamp
waarvan de kap herinneringen oproept
aan pluche en voorname knusheid, zegt
hij: "lk kan natuurlijk altijd weer ambtenaar worden ... Maar ik ga, geloof
ik, liever een kerkhof bewaken ... Nee,
deze vier jaar zijn de tijd van mijn leven geweest. .. " .

Politiek voor de
boekenplank
Indonesie
"IndonesHi's nieuwe orde" van Ernst
Utrecht, uitgave Van Gennep N. V., is
een politicologische studie. Het probeert de lezer een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de machtsverhoudingen in het tegenwoordige Indonesie. Het zijn immers in de eerste
plaats deze machtsverhoudingen - en
niet de sinds 1946 aan Indonesill verleende ontwikkelingshulp - die zullen
bepalen of hetgeen destijds als "Indonesich avontuur" moest worden be-.
titeld straks een succesverhaal kan
worden genoemd. Aan de economische
en de sociale aspecten van de Indonesiche samenleving is aandacht besteed
in zoverre deze in verband staan met
de machtsverhoudingen.

Hemel en aarde
Christendom, kapitalisme en Mandsme zijn niet meer wat ze zijn geweest,
namelijk vijanden. De eerste twee
hebben zich allang broederlijk vereend en de weg .naar verzoening met
het (Sovjet) marxisme is definitief ingeslagen. Ieder conformeert zich asn
ieder om met elkaar eens de gelukzaligheid in de hemel en zeker hier
op aarde te bereiken.
In "Tussen hemel en aarde, stad en
land" gaat H. G. M. Derks hier nader
op door. Het is een Eurosboekje van
de uitgeverij Wolters-Noordhoff NV
in Groningen, die dergelijke boekjes
in samenwerking met de werkgroep
2000 viermaal per jaar wil laten verschijnen. Kosten: zes-tachtig.

Onderwijzersopleiding
In "Een alternatieve pedagogische
akademie" pleit W. H. Sprenger voor
een fundamenteel nieuwe onderwijzers
opleiding. Van Gennep N. V. zorgde
dat dit belangrijke pleidooi voor vijfnegentig kan worden verkocht.
In een voorwoord: "In talloze persoon·
lijke gesprekken en publieke discussics met activistische jongeren is bij
mij de overtuiging gegroeid dat wat
aanvankelijk wellicht louter emotioneel
bepaalde recalcitrantie is ter bescher·
ming van de eigen jeugdwereld, bij de
meer sensibelen en intelligenten gemakk:elijk evolueert tot goedgefundeer·
de maatschappijkritiek. Zij krijgen in
de gaten dat niet aileen de jeugd wordt
bedreigd in haar eigenheid door toevallig autoritaire ouderen, maar dat
het maatschappelijk systeem elke
eigenheid bedreigt".
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MIK IN DE
STATEN VAN GRONINGEN
"Bij de opleiding leerde je dat een arts niet in het openbaar politiek moet bedrijven, Maar als je praat met de mensen, hun moeilijkheden hoort en als je dan in!iet waar die moeilijkheden hun oorzaak vinden, dan kun je niet !anger in het
isolement blijven". Aldus Gerrit Mik (48, jeugdpsychiater) die met Prof. L. J.
Brinkhorst voor D'66 in de provinciale staten van Groningen zit. De verkiezingen
van maart 1970 brachten D'66 in die provincie van 2, 7% (1967) op 4, 7%. Ruim
een half miljoen inwoners telt Groningen en de relatief hoge opkomst (79, 3%)
werd niet in de laatste plaats veroorzaakt door sociale onlusten, die communistenleider Fr~ Meis de kans gaven een deel van het ontredderde volk achter zich te
verenigen.
nad hij een boekje geschreven over
lnhet nummer van Democraat van dehet nozemprobleem dat zijn voortcember 1969 liet Gerrit Mik als zijn
durende aandacht heeft gehad. Sinds''geloofsbelijdenis" noteren: "De
dien is hij steeds meer geboeid gebreekijzerfunktie van D'66 in het verweest door het fenomeen jeugd. Thans
molmde politieke bestel, het streven
is hij werkzaam bij het "open spreeknaar radicale democratisering, de
uur", waar jongeren, desgewenst
neiging het eigen standpunt te relatianoniem met allerlei moeilijkheden
veren en het gestalte geven aan een
binnenstappen (zoiets als het Jeugd
soort socio-kulturele revolutie, die
Advies Centrum in Amsterdam. Nu
latent in de hele samenleving voorhannog ~~n avond per week geopend, bin~en is maar geaktiveerd moet worden
nenkort elke avond).
om de technologische toekomst moge"Een establishment-huis", noemt
lijk te maken"
Gerrit Mik zijn zevenkamer-woning in
een Groningse buitenwijk, waar hij
Veenkolonien
woont met vrouw en vier kinderen
Gerrit Mik werd geboren in Wilder(oudste 15, jongste 8). Wat heeft hem
Yank, temidden van de veenkolonitln.
er toe gebracht lid te worden van D' 66?
Hij doorliep er de middelbare school.
De crisisjaren beletten hem verder te
Gerrit Mik: "Voor de oorlog behoorde
studeren. Hij werd arbeider in een
ik tot de Christelijk-Historische Jonmetaalfabriek. Daarna kreeg hij een
geren. Na de oorlog was ik, hoewel
baantje bij de PTT. van 1943' tot 1945
sterk geinteresseerd in de politiek,
moest hij onderduiken. Na de oorlog
nergens lid van. Het begrip "christekon hij zijn studie in de medicijnen
lijk". had voor mij geen politieke invoortzetten, gedeeltelijk door middel
houd meer. De VVD zat niet in mijn
~"<n een beurs. In vijf jaar werd hij
denkpatroon. De Partij van de Arbeid,
arts, hij specialiseerde zich in
daar had ik wel sympathie voor, maar
psychiatrie en neurologie. Enige tijd
de sterke machtsvorming binnen die
werkte hij in het "ontwikkelingsgebied"
partij schrikte mij af. Ik kreeg walZuid-Oost Drente en van 1950 tot 1958
ging voor de politiek, vooral na de
was hij verbonden aan de Provinciale
"nacht van Schmelzer". Ik vond het
Geestelijke en Gezondheidszorg, als
daarna niet verantwoord wel kritiek te
jeugd- en sociaal psychiater. Speelden
hebben maar me afzijdig te houden.
zljn ervaringen daarbij een rol?
Zo koos ik voor D'66".
''Bewust niet maar onbewust natuurlijk wei". In 1958 werd hij gevraagd
Groningse Problemen
boofd te worden van een kliniek voor
Gerrit Mik stortte zich in de Groningse
volwassenen aan de universiteit te
problemen
die niet gering zijn.
Groningen. "Professor Baan had intret gebrek aan communicatie met het
midde!s een nieuwe dimensie gegeven
westen, de infrastructurele achteraan de psychiatrie, nl. de socio-gene
stand. Het onderwijs loopt er achter.
invloed, d. w. z. de invloed die de
Oorzaak en gevolg gaan hand in hand
maatschappij heeft op het gedrag van
om de ontwikkeling van Groningen in
~e mens". Verder werkte hij mee aan
allerlei opzichten te doen achterblijbet Bureau Levensmoeilijkheden
ven met die van "het westen". De be~uwelijk en gezin), de bestrijding
loning is er ook lager dan elders. De
van het alcoholisme ( "Versta me goed:
cultuur is er veel minder gespreid.
ik hou van een borrel ") , het werk
Voorts is er werkloosheid en luchtvoor de onaangepaste jongeren, hij
en watervervuiling zijn zorgelijk. "En
was adviseur in schoolmoeilijkheden
dan", zegt Gerrit Mik, "is er het minenwerkte mee aan de N. V. S. H.
derwaardigheidsgevoel van de noorderling".
Nozems
Wat stelde D' 66 zich voor aan dat alles
te doen? "We moesten aan de basis
In 1965 volgde zijn promotie: onderbeginnen. Dat was ons uitgangspunt.
werp onaangcpaste pubers. In 1959 al

· Fr~ Meis, ja, die had wel in veel opzichten gelijk, maar zijn middelen
zijn ongenuanceerd. We zitten maar
met twee !eden in de staten en toch is
onze inbreng al fantastisch geweest.
Veel groter dan ik ooit had durven
hopen".
Hoe groot is die inbreng geweest?
"Toen we heiden in de staten kwamen
verwachtte ik een starre, weinig actieve zaak. Dat is me enorm meegevallen. Ret begon al met de verkiezing
van de gedeputeerde staten. Links
noch rechts hadden een meerderheid.
Wij zaten in de balans. Om dingen te
realiseren had men ons dus nodig. W.ij
stelden toen als voorwaarde dat men
het beleid in het openbaar ter discussie zou stellen. En dat gebeurde".
Maar de verkiezing van gedeputeerde
staten werd in een kongsi besloten. Na
het uitwippen van de VVD kwam de
volgende combinatie tot stand:
PvdA 3, C. P. N. 1, Christelijke
Groeperingen 2. De samenstelling kon
niet zonder ruzie worden gerealiseerd.

Commissievergaderingen

D'66 bereikte dat de commissievergaderingen openbaar werden. De traditionele partijen riepen in koor dat
ze dat ook zelf al hadden gewild. "Onze inbreng wordt ook verder begeleid
door deze usurpatie. Op socio-cultureel gebied hebben we ook veel tot
stand gebracht. Onze stelling was dat
de kunst naar de basis moest worden
gebracht, vooral in creatieve zin. Ret
valt je daarbij op dat deze dingen ook
wel bij andere partijen !even, maar
daar veel minder direct tot uiting
komen. Wij fungeren steeds als katalisator. Bij het tot stand komen van
de roemruchte persleiding, de
"smeerpijp" die het vuile water uit het
industriegebied naar de Eems-Dollart
moet brengen, hebben onze amendementen zeer effectief gewerkt. Ik verwacht niet dat het grote project, dat
men zich oorspronkelijk had voorgesteld, doorgaat. Er zal worden gezuiverd".
Wat zijn de verwachtingen van Gerrit
Mik voor D'66, hier en elders?
"Ik ben optimistisch. Het gevaar voor
ons is dat men zal gaan hechten aan
de gevestigde orde en dat angst voor
vernieuwing gebruikt zal worden om
ons in het verdomhoekje te stoppen.
Maar ik heb goede hoop dat vooral de
jonge mensen, die nu aan de verkiezingen gaan meedoen, de sprong durven
te wagen. Dan komt de polarisatie tot
stand. Wij bieden een duidelijk alternatief''.
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DE PERS EN D'66
De presentatie van het beleidsplan van D'66 heeft de kolommen,van de pers goed
gehaald. Vele bladen volstonden met een min of meer uitvoerig uittreksel. De
Telegraaf legde in de kop toch maar eventjes de nadruk op het streven de kinderbijslag te laten verdwijnen, maar verder heeft de partij geen reden tot klagen.
Ook verschillende commentatoren namen het plan onder loep. Onder hen was
Laurens ten Cate, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant het uitvoerigst.
In zijn rubriek Dagelijks stelde hij onOm te concluderen: "In beide gevallen
der meer: "In elk geval kan nu niemand
zou de historische rol van D'66 eerder
meer zeggen dat de democraten een
die van aanjager zijn, van factor die
vage ideologische vereniging zijn. Ze
via ander bestaande krachten werkt
komen met voorstellen, die veel geld
dan die van groep die zelf de ver- '
kosten en veel tegenstand zullen opnieuwing van hetland ter hand neemt.
ro~pen. Dat. ~s m_oedig ~n boven?i.en de
Dat is voor de led en op den duur teemge mogeh]khe1d om m de pohtlek
leurstellend. Want iedereen die polinog enig schot te krijgen"-- Ten Cate
tieke idee!ln heeft, wil ook wel eens de
noteert enige vaagheden uit het plan en
macht hebben ze zelf uit te voeren ... "
vervolgt: "Het nieuwe van het beleidsplan is nu, dat het niet zoals alle anDe Tijd
dere partijen doen, de hele zaak op"Idee!ln als deze hebben het voordeel
splitst in departementen, maar dat het
dat zij een indruk geven van oorzaak
probeerr alle belangrijke beslissingen
en gevolg. Er wordt ook onmiddellijk
in te passen in een stelsel van priorieen recept bij verschaft voor het opteiten, dat aan deze kernproblemen is
lossen van de misstanden. Het nadeel
opgehangen. Vandaar drastische vooris dat de schijnbare eenvoud van deze
stellen zoals het beperken van het aanoplossingen doet vergeten hoe gecomtal auto's, aanzienlijke doorbreking van
pliceerd de samenleving werkelijk in
kosten tegen vervuiling, enz .... "
elkaar zit. De politieke witmakers die
Over de invoering van dwarsliggende
D'66 in zijn program doet, zijn geen
ministers. "Een geweldig idealistisch
van alle zo splinternieuw. Zij paren de
voorstel. Het is moeilijk je een minisaantrekkelijkheid van hun eenvoud aan
ter voor te stellen die een dergelijke
een kinderlijk geloof in de mogelijkheid
pottekijker niet onmiddellijk het werken
van hun wonderbaarlijke resultaten.
onmogelijk maakt ... " Ten Cate ziet
Maar als ze allemaal bij elkaar in een
het allemaal nog niet zo zitten. Maar
programma zitten, kan men zich de
hij besluit: "Waarmee alleen maar geWitte RE;US onder de politieke partijen
zegd wil worden, dat D'66 ons alleen
wanen.
een grote dienst zou bewijzen door
Het program van D'66 bevat wel
meer te doen dan wat zij nu al gedaan
aantrekkelijke elementen, maar erheeft: een interessant hier en daar distegen pleit de wat geforceerde indruk
cutabel maar in elk geval moedig provan nieuwigheid en vanzelfsprekendgrammaontwerp opleveren. Wat verder
heid. Is de toe gang van het aantal wenodig is een methode tot de uitvoering
gen werkelijk de oorzaak van groter
van de dringend noodzakelijke maatautogebruik? Speelt het bestaan van
regelen, desnoods dwars tegen de (verkinderbijslag werkelijk een rol bij de
keerde) voorkeuren van de meerderheid
gezinsplanning? Mag men echt een
in. Mag dat? Zo ja, hoe moet het?"
verband leggen tussen het inkomen van
afgestudeerden en studietoelagen voor
AH/NRC
studerenden? En - om eens een wat
Handelsblad-NRC schreef in een hoofdbreder verband te leggen - wordt het
artikel: "Het is niet onmogelijk dat het
aanzien van de landsproblemen werke(bedoeld is D'66) met dit beleidsplan
lijk anders wanneer men ze vanuit de
zijn aantrekkelijkheid zal herwinnen,
kopstand bekijkt? Wij houden wel van
die het na bijna vier jaar van parledeze politieke yoga-beoefening. Maar
mentair stucwerk hard bezig was te
wat voor de normale yoga geldt gaat
verliezen. Het is niet ondenkbaar, dat
ook hier op: men kan niet op het hoofd
dit beleidsplan de eigenlijke "relance"
staan en tegelijk volhouden dat men
van de partij betekenen zal en niet de
vaste grond onder de voeten heeft".
onwezenlijke poging van Van Mierlo om
D'66 als eerlijk makelaar tussen PvdA
De Volkskrant
en KVP te laten optreden". Maar
De Volkskrant ziet het wat zonniger.
vraagt Handelsblad/NRC zich af, zal
Het stuk is uitvoerig, maar de Demode aantrekkelijkheid niet opnieuw becraten zijn springlevend en men kan
perkt blijven tot een zekere elite, plus
zelfs ontdekken, dat "D'66 op enkele
een onstabiele aanhang? En blijft verbelangrijke punten soms zeer eigen
der niet het gevaar dat andere partijen
opvattingen ontwikkelt". Dat geldt dan
weer de aantrekkelijke punten pikken?

voor bevolkingspolitiek, woningbouw
en vervoer. Punten die de Volkskrant
niet onverdeeld aanspreken. Dat is
wel het geval met het democratiseringsstreven, een krachtige aanpak
van de milieubeheersing en de belastingverzwaring. Nee, De Volkskrant heeft het wel gezien ... "D'66
toont zich met dit program een partij,
die nog zeker niet behoeft te worden
afgeschreven, zoals de AR-partijvoorzitter kennelijk al geneigd waste
doen. Hoofdzaak is dat er voor straks
een voldoende gesteund vooruitstreve!W
beleid komt. Alle krachten die dat
mogelijk kunnen maken zijn welkom,
blijven kostbaar ... "
En Het Parool schrijft in een kort
hoofdartikel: "Het stuk doet echter
ook vragen rijzen; en de voornaamste
daarvan is wel in hoeverre er in verband met zijn nogal intellectueel karakter de werfkracht van kan uitgaan
die D' 66 behoeft om als partij groeiend
of zelfs alleen maar op peil te blijven.
Politiek is niet alleen een kwestie van
program van slagvaardige aantrekke·
lijkhcid. Dat heeft Van Mierlo trouwenl
altijd wel geweten".

Regionaal

Nog enkele regionale geluiden. Het
Nieuwsblad van het Noorden rept van
interessante punten, serieuze discussic en een frisheid die weldadig aandoet. Het blad stelt de vraag: "Wat
hebben we over voor onze welvaart?
En daarbij zal het kiezen of delen
worden. Wie daarbij zal moeten betalen lijkt ons ~~n van de interessant·
ste discussiepunten toe. Al was 't aileen maar vanwege de morele ~n prin·
cipi!lle overwegingen, die daarbij zul·
len moeten worden betrokken. Zo is
de oplossing, die D'66 biedt voor het
vervuilingsprobleem op het eerste ge·
zicht een wat simpele: "de vervuiler
betaalt" kon wel eens neerkomen op ~
"Sijmen betaalt". Praten over een
rechtvaardiger inkomens- en lastenverdeling betekent naar onze mening
praten over ons fiscale systeem. Het
zou wel eens kunnen wezen, dat daarbij oude vertrouwde en gebaande wegell
verlaten moeten worden. Het zou wei
eens kunnen betekenen, dat er nieuw
denkcn ge1ntroduceerd moet worden.
Tot dat nieuwe denken geeft naar onze j
smaak het onwerpbeleidsplan van D'66i
een interessante aanzet".

Amersfoortse Courant
De Amerfoortse Courant stelt vast:
"Het dient gezegd, oorspronkelijk en
vooruitstrevend is de D' 66 visie op on
ze maatschappij wel. De opstelling
van de partij in dit basisprogramma,
mag men zelfs in zekere zin elitair
noemen en het is de grote vraag of
dezc pragmatische, puur intellectuele
en zo men wil technocratische benadering van de structuur onzer samen·
leving wel te combineren valt met de
visic van welke andere partij in Nederland ook. Het gevaar voor D'66 is
dan ook, dat zij zich zo oorspronkelijk opstelt, dat ze zich daarvoor isoleert. Een programma dat eigenlijk
allecn maar voor uitvoering in aanmerking komt als men zelf de absolu
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meerderheid behaalt is niet erg realis'sch."

~n verder nog
"Als 0'66 trouwens de invloed van het
Volk op het bestuur wil versterken,
maakt ze weinig kans zelf vertrouwen
lekrijgen. De Nederlander is -de infiatie bewijst het - niet zo graag beMd een stukje van zijn eigen welvaart
le offeren voor het algemeen belang.
!en waar D'66 stelt dat het euvel van
evuile Iucht o. m. tegengegaan moet
worden door het autorijden duurder te
maken en de wegenaanleg te beperken
lunnen wij de reactie wel voorspeilen:
itromen auto's met bordjes "protest" "

ooi en Eemlander
De Gooi en Eemlander ziet het helemaal niet zitten, getuige de volgende
pennestreken: "D'66 heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende kabinetsperiode, vol goede bedoelingen
envoi waarheden ook, maar op sommige punten zo buiten de werkelijkneid, dat de lezer zich afvraagt of
D'66 in sprookjes gelooft.
De partij handhaaft in elk geval zijn
imago om met bijzondere voorsteilen
lekomen: zoals terugdringing van het
liltoverkeer door de wegenaanleg te
vertragen,, afschaffing van de huurBIIbsidies om de krotopruiming te
lunnen financieren, en geleidelijke
verdwijning van de kinderbijslag en
~nderaftrek om de bevolkingsaanwas
temperen. Staat en overigens wel
verband tussen kindertal en die bijslag
enaftrek?
Het zijn opmerkelijke gedachten,
maar ons huidige maatschappelijk beltel moet wel "ontploft" zijn, wil er
tans tot verwezenlijking bestaan".

aagse Courant
P, Riemersma van de Sijthoff-pers
IHaagsche Courant plus Rotterdams
Nieuwsblad) heeft vooral eens bekeken
ever 0'66 nu lijkt op PvdA en de
VVD. Hij is er niet uitgekomen. "D'66
elt voor de socialistische eis tot
'vellering van de inkomens".
llaar hij moet besluiten: "Uitdrukke'jk wil 0'66 die belastingdruk vervigen in de indirecte sfeer: belasting op suiker, jam, schoeisel en
ergelijke.
t zal immers in het kader van de
EG toch al noodzakelijk zijn. Erg
ragmatisch, maar daarmee doet zij
nstap uit de buurt van de PvdA, die
galtijd de voorkeur aan de directe
lastingen geeft (loon- en inkomstenlasting) omdat die rechtvaardiger
rdeeld zouden zijn. De VVD daartegen is een groot voorstander van
rschuiving van directe naar indirecte
astingen. Blijkbaar heeft D' 66 toch
neigen sociaal-economisch gezicht".

zijn rubriek "Van links naar rechts"
gt J. J. Vis enige dagen later in AH/
C: "Ret beleidsplan van D'66 had
s met de verkiezingen te maken.
ethad al metal de omvang van een
rdig pocketboek en maakte definief een eind aan de legende dat D' 66
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wel een trucje heeft om kiezers te
k:djgen maar toch eigenlijk geen programma. Als D'66 nu iets heeft is het
hooguit een teveel aan programma.
De jongensachtige aanpak van wat-kanons-gebeuren die vier jaar geleden
het bestel in verwarring bracht is nu
wel voorgoed verdwenen, ingepakt
tussen de moeilijke woorden en de decimalen van het beleidsplan.
Dat is natuurlijk een onvermijdelijk
proces maar het is wel jammer want
zo wordt de politiek weer wat moeilijker te begrijpen. Je kunt het beleidsplan niet meer op een verkiezingsaffische krijgen en aileen maar de slagz.in "Beter Ieven door hogere belastingen" is ook geen topper.
Wie even nagaat welke groepen kiezers D'66 met het beleidsplan van zich
kan vervreemden komt in korte tijd
vrij ver: *de automobilisten (de benzine wordt duurder), * de huisvrouwen
(de wasmiddelen worden duurder) *de
vaders en de moeders (afschaffing
kinderbijslag), * de landbouwers (beperking chemische bestrijdingsmiddelen), * de loontrekkers (beperking
besteedbaar inkom en) .
Aileen wie niks verdient, niets produceert en veel wil democratiseren
kan erg makkelijk warmlopen voor dit
beleidsplan.
Maar misschien ben ik te pessimistisch - steeds meer kiezers schijnen
genoeg te krijgen van de ouderwetse
beloftes die in de verkiezingscampagnes goedkoop zijn maar achteraf toch
te duur blijken. Nu de ethiek van de
arbeid wat verstikt raakt in de industri~le schoorsteenwalm liggen
frisse Iucht en onbespoten groente
wat beter in de waardering dan werkgelegenheid zonder meer.
Als de rekensommen van de Democraten een beetje kloppen kunnen zij
het de concurrentie nog lastig genoeg
maken. Bovendien kunnen ze zeggen:
"Stem nou maar op ons want anders
zit U over tien jaar nog in de stank" .

Algemeen Dagblad
Het Algemeen Dagblad reageerde op
het Beleidsplan met: "D'66 schrikt er
niet voor terug om van burger ~n
overheid een ingrijpend offer te vragen. Het is onvermijdelijk - zo wordt
in het kersverse beleidsplan gezegd -,
dat de belastingdruk met 0, 6 procent
per jaar toeneemt. Dat is een forse
uitspraak die toch wel waardering geniet. In die zin dan dat wij de eerlijkheid toejuichen waarmee D'66 zegt
dat de Nederlanders, willen ze gelukkig en gezond kunnen Ieven, meer
belasting moeten gaan betalen.
Zo bekeken past D'66 toch wel in het
straatje van de PvdA . En wat zou
daar op tegen zijn? Het komt de duidelijkheid in de politiek ten goede.
Als de PvdA zich nu ook nog tot de
KVP bekent, kan de politieke Ieider
van D'66 mr. Van Mierlo, zich op de
borst gaan kloppen. Dan is de kiel
gelegd voor een coalitie van D'66,
PvdA en KVP. Dat is een wensdroom
van Van Mierlo die overigens bij de
jongste algemene beschouwingen meewarig werd beoordeeld.

Wat het beleidsplan van D 1 66 aangaat,
het is experimenteel van opzet. Het
breekt nl. met de traditionele indeling
van verkiezingsprogramma's van Nederlandse partijen. D'66 legt het accent op de open samenleving en de
bescherming van de omgeving waarin
wij ademen en werken, als oak op het
in de hand houden van de technische
ontwikkeling. Van die benadering uit
wil het de middelen van het Rijk besteden.
Een frisse, maar ook hautaine aanpak!
Partijen, die met D'66 zouden willen
samenwerken, zal de nodige hoofdbrekens kosten. D'66 wil immers dat
anderen hun visie geheel aan de hare
aanpassen. Maar de visie van D'66
lijkt een "heilige koe" - er mag aan
deze basis niets veranderd worden.
Of de anderen die zuilen aanbidden,
is zeer twijfelachtig".

Politiek voor de
boekenplank
Vrede
Niet lang geleden is de derde d:ruk
verschenen van het bekende boek "Hoe
leren we de vrede" van drs. S.C.
Derksen. In een voorwoord zegt uitgeverij Wolters-Noordhoff NV in
Groningen dat de belangsteiling voor
de vredesproblematiek groeiende is.
Het hoek is thans uitgebreid met
hoofdstukken over de vredesopvoeding
in het gezin en over de directe vredesopvoeding op school. Het geeft daardoor ouders, onderwij smensen,
vormingsleiders en andere opvoeders
in concreto de gelegenheid om iets
aan vredesopvoeding te gaan doen.
Kosten negenvijftig.
Belastingen
Dr. J. A. de Vries, doctor in de
sociale wetenschappen en verbonden
aan het ministerie van financi~n. doet
in het boek "Het belastingpolitieke
systeem" (Agon Elsevier, vierentwintig-vijftig) verslag van een door
hem gehouden onderzoek naar resistentie en stabiliteit van het belastingpolitieke systeem. Met name geeft hij een
beschouwing over dit systeem tegen
de achtergrond van de Europese integratie.
De schrijver vraagt zich af hoe het
komt dat de belastingheffing, ondanks
de bestaande onzekerheid over de
rechtvaardigheid en de doelmatigheid
hiervan, door de maatschappij nog
steeds wordt aanvaard.
De auteur laat zich vaak zeer kritisch
uit over de Nederlandse belastingheffing en die bij de andere EEG-partners.
Voor wie zich bezighouden met de economische en de rechtswetenschap, de
sociologie en de politicologie en zij
die door hun werk met het belastingstelsel en de wetgeving hierover in
aanmerking komen, een uiterst nuttig
werk.
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WEG MET DE PARTIJ, LEVE DE BEWEGING

door Dick A. Dorrepaal
Het is geen fraaie image, die D'66
thans afwerpt. Of een partij van geborneerde wijsneuzen en tobberige
doctorandussen, of een groepje windvanen en Ridders van de Perifere
Zaak. En met d:it imago wil D 1 66 in
1971 - over vier (tel ze: vier!) maanden - tenminste 13 zetels (tel ze) veroveren. Zelden is een illusoire ballon
zo drastisch doorgeprikt als toen de
uitslagen der raads- en statenverkiezingen binnenkwamen. Een minder
grate winst dan was verwacht! Uiteraard - de bonzen van het verkankerd
partij-bestel zagen gerede aanleiding
tot gejuich over de teruggang van D'66
- het wel: het "verlies" van D'66. Wat
verwacht men niet van bonzen? Maar
slechter is dat D'66 zelf in alle geledingen een gedemoraliseerd gezicht
zette. Aldus gebeurde het fatale: men
ging praten over "relance" - alsof
niet elke raads- en statenzetel pure
winst was.
Praten over een relance - en dat doet
men nu reeds enige maanden. Gelukkig
blijft het bij praten, want een werkelijke relance zou toegeven betekenen
aan een illusoir verlies. Ik neem althans aan dat Van Mierlo's handgranaat naar de KVP en PvdA niets met
een "relance" te maken heeft. Ruim
vier maanden scheiden ons van de
verkiezingen, waarbij D'66 tenminste
dertien zetels moet veroveren. Zo
niet, dan kan D'66 beter de zetels,
die ze krijgt, teruggeven ter verdeling
onder de andere partijen, die het dan
zullen hebben gewonnen- wat nu nog
niet zo is.

Recaputilatie
D'66 (anno 1966) zou zijn een pressuregroep, wier strategisch doel was:
staatkundige hervormingen, die de
afstand tussen bestuurder en bestuurde moest verkleinen en, als tweede,
het opblazen van de in oude vormen
zich verlekkerd wentelende rattenkoning der partijen. De gekozen tactiek was: zetels veroveren in de representatieve lichamen om aldus de
pressure-groep politieke handen en
voeten te geven.
Een noodlottige- schier typisch Nederlandse - wetmatigheid openbaarde
zich ras na het initieel succes: D' 66
vergroeide van een geslaagde beweging
(met ruim 300. 000 stemmers, die
dicht bij de hoofddoeleinden stonden)
tot een nijver-organiserende partij
(met+ 6. 000 led en, die niemand anders vertegenwoordigden dan slechts
zichzelf). En in de plaats dat die partij-organisatie zich primair tot taak
stelde de fractie - de gekozenen - tot

secretariaat en uitvoerend lichaam te
dienen, a.h. w. een schaduw-departement voor een schaduw-regering - die
rechts noch links erkende - in plaats
daarvan ontwikkelde zij zich tot een
mandarijnen-labyrinth. In talloze
commissies - hoe kan het anders - en
werkgroepen werden kostelijke stukken opgesteld, amendementen op
amendementen doorgesproken, buiten
iedere realiteit vervliegende programmapunten opgesteld en in wurgende
gemeenplaatsen gevat. Het liefst van
alles werden procedure-kwesties aan
de orde gesteld, met alle daarbij behorende achterklap en esoterische
kunstgrepen, waarin een legalistisch
volkje uitblinkt.
Van de kleinste hengelclub tot de
gr.ootste politieke groepering komt in
Nederland niet van de grand, omdat
iedere discussie verzandt in procedure- lekkernijen. Maar wat moet de
fractie met zo'n bende? Waarmee
moeten de Kamerleden van D'66, op
geen enkele marrier gesteund door de
partij . - en in feite tegengewer kt - de
politieke arena in?
D'66 is reeds lang niet meer te onderscheiden van andere papierverwerkende industrie~n. Wie eerlijk
met het programma voor de spiegel
gaat staan en zich dan niet met doelmatigheid vleit, die zal toegeven dat
dit programma een overmaat van
overbodige buigingen naar een verm~~nde kiezer maakt. Want een groat
deel zijn gratuite mededelingen, een
ander deel is irre~el en weer een ander deel bestaat uit resultaten van een
nimmer-geteste communis opinio, opgenomen omdat dat nu eenmaal zo
hoort. De werkelijke punten van D'66
- en die zijn nog steeds dezelfde van
1966 - zijn overgroeid door moeraswoekeringen.

Programma
Een relance is niet nodig. De oorspronkelijke doeleinden zijn nog geheel voldoende. Nog kan gewezen worden op een grate kloof tussen kiezer
en gekozene, nog zijn de gevestigde
partijen onontwarbaar verweven in het
bestaande en zieke, bestel. Nog zwakker dan vroeger staat het Parlement
tegenover de regering door slechte
uitrusting, politieke zwakte en wanbegrip omtrent eigen rol.
De klok staat inderdaad op vier(maanden) voor twaalf, voor het uur der
waarheid. Laat de partij-D'66 ontploffen, en de beweging D'66 weer overnemen. De fractie - en zij die een
vertegenwoordigende functie ambie.ren -

worden een absoluut, en eenvoudig
mandaat gegeven:
Staatkundige hervormingen, openheid
van bestuur, nauwere betrekking tussen kiezer en gekozene, versterking
van het Parlement, re~le doorvoering
van democratiserende principes waar
dat maar mogelijk is en nuttig, nim·
mer aflatende agressie jegens de gevestigde partijen-stelsel en het horizontaal daar doorheen lopende "oude
jongens-netwerk".
Leve de beweging, weg met de partij!

Politiek voor de
boekenplank
Ons buitenlands beleid
In het boek "Nederland, Europa en de

wereld", voor veertien gulden en vijf·,
tig cent bij uitgeverij Boom-Pers in j
Meppel, discussi~ren vijftien internationale politiek-deskundigen over
Nederlands buitenlands beleid sinds
1945.
Het boek geeft kritisch commentaar
op het beleid zoals dat tot nu toe is
gevoerd. Door de discussievorm wee
spiegelt het vrij nauwkeurig de gangbare visies over Nederland in een
wereld die in een kritieke fase van
overgang naar nieuwe nog onbekende
verhoudingen verkeert.
De overheden
Reger en door het volk voor het volk i
in onze dagen een verbazend ingewik·
keldc zaak geworden. Het begrip democratic is zo ingeburgerd dat velen
zich nauwelijks meer van zijn betekenis en grondslagen rekening geve
De meeste thans bestaande politieke
stelsels worden voorgesteld als democratisch, als ontsproten aan de
soevcreine wil des volks. Wat hiervan zij, hoe deze beweringen al dan
niet door de werkelijkheid van het
politieke bedrijf worden gestaafd,
toont het heldere relaas van Maurice
Duverger in "De overheden", een
panorama van politieke stelsels. De
auteur is hoogleraar aan de Facult~
de Droit en het Institut d'Etudes
Politiques van de Parijse universiteit
Deze uitgave van Boom-Pers in Mep
kost nog geen vijf gulden.
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zou het allemaal even regelen.

PARABEL VAN
BROEDERHUIZEN

Merkwaardig

fude gemeente Broederhuizen ligt de buurtschap Oudendijk al vele tientallen
~renin de rook en de stank van de vuilverbranding. Vroeger kon het de mensen
niet zo veel schelen; het was al moeilijk om brood op de plank te krijgen en dan
pik je die stank er nog wel bij. In de laatste jar en is dat allemaal veranderd.
ilJk in Broederhuizen is het besef doorgedrongen dat God de mens niet heeft gemaakt om hem als een paling te laten uitroken. Als dat wel gebeurt, nou, dan
mag die mens daar best wat van zeggen. Maar de mensen die wonen in Oudendijk
tijn nu eenmaal gewend twee maal per week die rook en stank te verdragen en
vertel ze nu eens dat zoiets niet hoeft. . .
deren enz. , maar er gebeurde niets.
Gelukkig kent ook deze wakkere geEn rook en stank dreven voort over
meente een afdeling D'66. Op deleOudendijk, tweemaal precies per
~envergadering kwam de zaak ter
week.
~rake en de verontwaardiging steeg
Bij de laatste ledenvergadering van
~hemel. Er was een lid bij die voor
D'66 vroeg een nieuw en jong lid het
mzenjeur had geleerd en die had uitwoord: hij had een idee. Er moest akrerekend dat de rook en de stank zich
tie komen! Vooruit, de burgers bij
Mj deze en gene windrichting onder
het bestuur. Niet goedschiks, dan
~nhoek van zoveel graden in die en
kwaadschiks. Er was nu genoeg ge~e richting voortbewogen enzovoorts
praat. Het plaatselijk bestuur bleef
~-weet-wel, maar daar werd het niet
nuchter: wat voor aktie dan? Het
minder van. De dokter ter plaatse
nieuwe lid had een plan. Luister, er
list te vertellen dat de vuilverbranwerden hier vroeger folkloristische
~ing daar op die plaats veel schade
optochten gehouden, in het hartje van
VOor de gezondheid van de Oudende winter trokken stoeten mannen
~ijkers voortbracht. B. en W. hadden
door de dorpen, die veellawaai
ft zich nooit iets van aangetrokken.
maakten met deksels, pannen en keWisten ze veel, hun villa's stonden
tels. Dat .•was dan om de boze geesten
la!1 de andere kant van de uitgestrekte
te verjagen. Nou, zoiets konden ze
!emeente, op plaatsen waar je niet zo
nu ook doen, maar dan tegen die
vee! merkt.
smerige vuilverbranding die bestnaar
een andere plaats kon worden overgebracht. Een donderen applaus overPolitieke macht
stemde elk bezwaar. Er was eindeli.ik
!r moest nu maar eens iets gebeuren,
geen behoefte meer aan diskussie.
maar ja wat, goede raad was duur en
Het plan was er nu. Aktie!
iepolitieke macht van zo'n jonge parGoed dan, zaterdagmiddag zouden
tij gering. Er war en al eens boze
stoeten Broederhuizenaren, in allerlrieven verzonden aan de autoriteiten
lei vermomming door de dorpen van
~ daar waren ernstige antwoorden op
de gemeente trekken om de aandacht
ekomen. Zo in de trant van: het heeft
te vestigen op het probleem van de
nnze aandacht, we blijven er op sturook en de stank. Aktie! Het bestuur

CONTINUE ENQUETE SVSTEEM NR. 17
1. Heeft het beleid van de fractie van D' 66 in de Tweede
Kamer over het geheel genomen (laten we zeggen voor
meer dan 70%) aan Uw verwachtingen beantwoord?
2. Bent U van mening, dat de ware democratie in eigen
gelederen voldoende tot haar recht komt?
~.

Bent U het eens met het voorstel door Van Mierlo inzake samenwerking met PvdA en KVP?

l. Vindt U dat de achterban voldoende wordt geraadpleegd
alvorens de voorman van D'66 dergelijke uitspraken in
het openbaar lanceert?
~.

Verwacht U bij de komende verkiezingen, bij gelijk
blijvende koers, zetelwinst voor D' 66?

~.

Acht U een koerswijziging van D'66 noodzakelijk om bij
de komende verkiezingen de oorspronkelijke doelstellingen zoveel mogelijk te verwezenlijken?

i, Zo ja, bent U dan van mening dat D' 66 meer naar "het

politieke midden" moet koersen?
i. Bent U van mening, dat D'66 voldoende kansen geboden

heeft aan particuliere initiatieven en minderheidsstandpunten binnen de eigen partij?
~.

Verwacht U bij de komende verkiezingen, bij gelijk
blijvende koers, zetelwinst voor de VVD?

W. Bent U voorstander van verlaging van de huidige "kies-

drempel".

ja

Op dat moment gebeurde er iets merk
waardigs. Nog nauwelijks had de voor
zitter gevraagd wie zich als vrijwilligers opgaven, of iedereen begon naar
zijn jas te zoeken. Ja, hoor eens, ik
heb geen tijd, zei de een. Ik kan toevallig niet, die middag, zei een ander.
Een derde wilde zich niet in eer en
goede naam laten aantasten. Een vierde had al eerder gezegd dat hij de
stank niet zo erg had gevonden. Het
bestuur besloot ten einde raad de zaak
in overweging te houden. Het zou nog
eens bekeken worden. Men zou er op
terug komen. H~, loop nou niet weg!
Maar de meesten waren al op weg naar
de uitgang. Hun handen waren altijd
schoon geweest. En dat gedoe met die
blikken en ketels, dat lag hun niet zo.
Je kon toch ook een nette brief schrijven? Dat was demokratisch en pragmatisch. Dan kreeg je een antwoord
van de burgemeester en daar kon je
dan weer over praten ....
Wethouder Dikstra (A.R.) had de
lucht gekregen van de lucht van die
vuilverbranding. In de volgende raads
zitting kondigde hij aan dat hij zou
overwegen, om op de volgende begroting een post op te voeren ter verplaatsing van de vuilverbranding. Hij
hield een ontroerende toespraak die
in zijn geheel werd opgenomen in de
Bode van Broederhuizen. Al vele tientallen jaren, zei hij, ergerde hem die
rook en die stank van de vuilverbranding. Nu moest er maar eens een eind
aan komen. Het zou aan hem niet liggen. Nu zou er verandering komen.
De oudste inwoonster van Oudendijk
las dit bericht in de Bode en zij kon
haar ontroering nauwelijks verbergen.
Zou zij nu toch weer A.R. stemmen?
geen/andere
neen
mening
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Ondersteuning van Gemeentelijke
en Provinciale fracties
Het is de bedoeling van het hoofdbestuur om ter bevordering van een
goed functioneren van de gemeentelijke en provinciale fracties onder
andere een lijst van deskundigen op te
stellen, die be reid en in staat zijn
om - buiten de eigen gemeente of
provincie - informatie en adviezen te
geven terzake van onderwerpen,
waarover D'66-vertegenwoordigers
zich een mening moeten vormen en
waarover zij kritische vragen moeten
kunnen stellen aan B. en W. /G. S.
Gaarne verneem ik wie bereid en in
staat is:
1. op verzoek informatie over bepaalde onderwerpen te geven via de
"Democraat",
2. op verzoek schriftelijk of telefonisch
D'66-vertegenwoordigers bliiten de
eigen gemeente of provincie bij te
staan in hun werk.
U gelieve verder concreet, kort en
kernachtig aan te geven:
3. de onderwerpen die u beheerst (zie
bijgaand globaal overzicht).
Tenslotte verne em ik ook gaarne:
4. de regio waarvoor u als deskundige
beschikbaar bent,
5. of u aileen beschikbaar bent voor
gemeenielijke fracties, of ook voor
provinciale fracties, gezien de onderwerpen die u beheerst,
6. de aard van uw (evt. vroegere) beroepswerkzaamheden, voorzover
deze bepalend zijn voor uw deskundigheid.
Deskundigen kunnen zich meld en bij:
Mej. G.Swart, Faustdreef 481 Utrecht.
DE AANGEGEVEN VRAGEN DIENEN
IN DE HIER GEGEVEN VOLGORDE
BEANTWOORD TE WORDEN.
Globaal overzicht van onderwerpen,
waarover gemeentelijke (en provinciale
fracties) informatie en advisering behoeven:
a. Financiering
-algemeen
-financ. verhoudingswet
-eigen belastingen
b. Wettelijke regelingen
(o.a. verdeling taken en verantwoordelijkheden tussen Rijkprovincie-waterschappen -gemeente - bestuurlijke herindeling)
c. Verordeningen op de raad en de
provinciale staten
-functionering
-demokratisering
d. Wijkraden
-voor lichtingsbeleid
-participatie en inspraak
-openbaarheid

e. Personeelsbeleid
f. Streekplannen

g. Stadsontwikkeling
-openbaar vervoer
-verkeersvoorzieningen
-verkeersbeleid
-stadssanering
-infra -structuur
-woningbouw
-woningbouwcoOperaties
-nieuwe wijken
-huisvestingsbeleid
-grondpolitiek
-onteigening
-bestemmingsplannen
-agglomeratievraagstukken
-wegen, bruggen, bewegwijzering
-verhouding tot projectontw.
maatschappijen (contracten)
h. Gemeentelijke verordeningen
-politie
-waterleiding
-gas en electriciteit
-reiniging
-riolen
-slachthuizen
-brandweer
-luchtverontreiniging
-afvalwaterzuivering
i. Economisch leven

-werkgelegenheid
-groot-bedrijf
-middenstand
-landbouw
j. Onderwijs
-kleuer
-lager
-voortgezet
-beroeps
-avond
-bijzondere groepen
-uitvoering wettelijke regelingen
-onderwijsvernieuwing
-demokratisering (schoolreglementen)
-inspectie
-schooladviesdiensten
-gymnastieklokalen
-culturele vorming
k. Cultuur
-demokratisering
-meervouding/alternatief gebruik
van gebouwen
-education permanente
-subsidie-beleid

1. Jeugd
-vormingswerk voor werkende jeugd
-jeugdwerk
-gebouwen
m. Sportvoorzieningen

1.

Monumentenzorg
-schouwburg
-orkesten
-ballet
-opera
-conservatorium
-muziekschool
-verenigingen
-leeszalen en bibliotheken
-creatieve expressie

', Openluchtrecreatie
-speelgelegenheid in de wijk
-gesubsidieerde en gemeentelijke
gezondheidszorg
-sociale dienstverlening (maatschappelijk werk)
-beleid t.a.v. bejaarden
-zorg voor gehandicapten, w.o.
sociale werkplaatsen
-algemene bijstandswet
-peuterspeelzalen (creches)
p. Planning op sociaal en cultureel
terrein

advertentie
Schutterig ledenblad van halfgrote
demokratiese partij heeft nog plaats
voor enkele
LEDEN DIE SCHERF SCHRIJVEN,
KARTOENS KUNNEN MAKEN
OF FIJNE FOTO'S.
Wij bieden:
- hartinfarktiese klusjes
- een babilonies sfeertje
- meer gard dan koek
- vergoeding? forget it!

BEL ONS, SCHRIJF ONS,
BEZOEK ONS!
En wij zullen je schreiend
in de armen sluiten.
DEMOCRAAT
Van Trigtstraat 24
Den Haag
070-242761
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~en impressie van een presentatie

len presentatiebijeenkomst van sollicitanten voor het kamerlidmaatschap,
!rgens in Nederland.
Bet is mijn eerste werkelijke contact
metD 166.
~r ziekte was ik lange tijd ver~derd mijn belangstelling voor deze
nieuwe groepering te realiseren.
Politiek is geen nieuwe hobby voor
me. Maar mijn belangstelling ervoor
1'18 aardig aan het tan en. De politieke
rartijen zijn een geheel eigen !even
!!an leiden, los van het daagse !even
ensteunend op (vaak volkomen irreele) ideal en uit vroeger tijd.
Groeiend onbehagen door betutteling
!llnivellering (in goed Hollands: ver!lakking) deed het verlangen groeien,
~e barricaden maar weer eens te
I ~~an beklimmen. Dus zocht ik contact
!met D'66, en stelde me kandidaat voor
!~ekamer, want je kan tenslotte niet
jteten, hoe de zaak zich zal ontwiki~len. Niet, dat ik zo nodig moet.
Maar het kon gewenst zijn.
"De vergadering was goed bezocht",
lei men.
"De sfeer was goed", zei men.
"De voorbereiding was flut", lijkt
mij,

Welwillend
Niemand wist, wat er zou gaan geoouren, of wat hem hoven het hoofd
hlng,.
De meeste

aanwezigen kenden elkaar
reeds van vroegere bijeenkomsten.
De ontvangst van mij, als nieuweling,
was welwillend.
Na enig geharrewar krijgt iedere
bndidaat enkele minuten spreektijd
Olil zich voor te stellen. Voorstellen
aan wie? Er zijn enkele led en van het
hoofdbestuur, maar daar gaat het
toch niet om? We moeten toch het volk
(of althans een deel ervan) vertegenwoordigen?
Dan presenter en de kandidaten zich.
Het zijn mens en met een brede kijk
op de samenleving, specialisten op
hun terrein, idealistisch. Stuk voor
stuk hebben ze een goede positie. Ze
doen het niet voor het "baantje". Het
li~t hun wel interessant, dat werk in
de volksvertegenwoordiging. Daarom
hebben ze zich kandidaat gesteld.
Nade presentatie komen de vragen.
Technische vragen, die door de kandidaten uitmuntend worden beantwoord. In de Kamer zullen ze straks
hun mannetje of vrouwtje wei staan.
Goddank stellen ze mij niet zo'n
lechnische vraag. Ik zou er geen ant-

woord op kunnen geven. Maar dat
hoeft toch ook niet? De volksvertegenwoordiger gaat toch niet in de Kamer
zijn eigen opvattingen te verdedigen?
.(Iij moet toch de mening van het volk
naar voren brengen? Natuurlijk, hij
mag zijn kiezers voorlichting geven,
hen het voor en tegen van verschillende zaken trachten te verklaren. Maar
nooit mag hij hun zijn mening opdringen, of sprekend namens het volk,
zijn eigen stokpaardjes gaan berijden.
Het is het volk, dat zijn vertegenwoordigers opdracht moet geven, wanneer ze tegenover de minister het onaanvaardbaar moeten uitspreken. Is
het geen vreemde situatie dat in een
land, dat men demokratisch noemt,
een minister of een staatssecretaris
het onaanvaardbaar uitspreekt,. als een
idee van de "volksvertegenwoordiging"
niet in zijn straatje past en onze afgevaardigden dan als afgestrafte kwajongens in hun schulp kruipen? Begrijpelijk zou het zijn, als de minister
het had over "onmogelijk uit te voeren
met de middelen, die U mij toestaat",
of als de Kamer de plannen van een
minister onaanvaardbaar vindt. Zoals
de zaak nu ligt, kan aileen maar worden gesproken van autoritaire bevoogding.
Maar genoeg hierover, een kamerlid
moet in elk geval weten, waarover hij
praat. En onze kandidaten wisten hun
weetje. En dit leidde weer tot de
vraag, of we in de Kamer nu eigenlijk
wel specialisten moesten hebben. In
de werkgroepen waren ze toch eigenlijk wel meer op hun plaats. Waren de
kandidaten wel bereid, om in de werkgroepen zitting te nemen, ook al werden ze niet voor de Kamer verkozen?
Natuurlijk waren ze dat. Het gaat immers niet om het baantje?
Bovendien, dit technisch debat was een
mooie gelegenheid, om te weten te komen, wat de kandidaten in hun mars
hadden. Een andere mogelijkheid was
er niet.
Toen kwam er een vraag, die een ·vaag
bekende, muffe geur verspreidde.
Nee, het was niet de "spruitjeslucht",
waarvan het auteursrecht bij premier
De Jong schijnt te berusten. Daar
waren we het al eerder over eens geworden. Spruitjes waren het niet,
want die smaken uiteindelijk wel lekker.
De lucht, die ik in mijn neus kreeg,
was de geur van bederf.
Als van een grafkelder.
Ineens herinnerde ik het me weer: die
heftige discussie uit de dertiger jaren,
toen het erom ging iemand kandidaat
te stellen, die al zo lang en zo hard

voor de partij had gewerkt, en nu toch
eindelijk wel eens aan de beurt was.
Ik was er niet gelukkig mee, want derhalve voor de partij had hij niet veel te
betekenen, maar hij had zich naar voren gedrongen, in de gunst van het bestuur (en het bestuur zou wel een goed
gebruik maken van deze vrijwillige
lijfeigene).
Met de bekende middelen werd hij door
het bestuur kandidaat gesteld en (men
kon het bestuur toch niet in zijn hemd
laten staan ?) met slechts een te verwaarlozen aantal tegenstemmers werd
de kandidatuur aanvaard. Het aantal,
dat zelfstandig kon denken was niet
groot.
De partijen zijn eraan gestorven. Het
volk heeft zich van hen afgekeerd. Aan
de oude leuzen en idealen hangt de geur
van de dood.

Vraag
En nu weer de vraag!
Hoe lang is de kandidaat al lid van de
partij ? De steller van de vraag was al
lid van af de oprichting, dat werd wel
duide\ijk.
Niet de vraag: welke motieven hebben
U naar onze partij gedreven?
Die vraag zou zinvol geweest zijn.
Nee, het baantje als beloning voor de
trouwe leden, die toch eindelijk wel
eens aan de beurt zijn. Ze hebben al
een goede positie? Geen nood, dat gaat
heus wel samen.
Van mij mag het. Dan is D'66 ook al
weer verleden tijd.
De toekomst komt toch wel.
N.J. Noorlander
Platinastraat 45
Apeldoorn.
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VAN HET HOOFDBESTUUR
0 RGAN I SATO RISCH JAARVE RSLAG
SECRETARIS 1969-1970
Hoofdbestuur
Tijdens het op 13 december 1969 te Amsterdam gehouden
congres is een aantal nieuwe !eden van het hoofdbestuur
gekozen wegens het periodiek aftreden van een gedeelte der
zittende !eden.
Afgetreden zijn: J.H. v.Ardenne, Th.P.M. de Jong, E.J.
v. Litsenburg, E. W. v. Praag, N. Schwarz, W. L. Sluis,
G.stappershoef, H.W.M.Stokvis, J.W.Vuyk, F. Warnaar
en H. J. Zeevalking.
Als nieuwe !eden van het hoofdbestuur werden gekozen:
Mej. S.Haagenbeek, Mej. G.Swart, H.v.Beekhuizen, H.v.
Holten, F.A.Hijmans, A.J.Kalthoff, F.C.M.v.Leeuwen,
A.J.Meerburg, Ch.Mertens, J.H. Moerkerk, A. Palte,
P.C. Porrey en L. Timp.
Het nieuwe hoofdbestuur werd daardoor als volgt samengesteld:
H.v. Beekhuizen, J.A.P.M.Beeksman, R.L.Blik, H.H.A.
Dijsselbloem, P.Fetter, Mej. S.Haagenbeek, H.v.Holten,
F. A.Hijmans, H. Jongedijk, A.J.Kalthoff, F. C. M. v.
Leeuwen, A.J.Meerburg, Ch. Mertens, J.H.Moerkerk
J.A. Nagtegaal, M.F.F.A. de Ner~e tot Babberich, A.
Palte, P.C.Porrey, Mevr. H.C.M.Smits v.WaesbergheBakker, Mej.G.Swart en L. Timp.
Op de eerste vergadering van het nieuwe hoofdbestuur, gehouden op 20 december 1969 werd het dagelijks bestuur gekozen, met dien verstande dat J. A. P.M. Beekmans, H. H. A.
Dijsselbloem, H.Jongedijk en J.A.Nagtegaal reeds in functie
gekozen waren.
Het dagelijks bestuur werd samengesteld als volgt:
voorzitter
: J. A. P.M. Beekmans
vice-voorzitter
: H. Jongedijk
secretaris politiek
: J. A. Nagtegaal
secretaris organisatie
: F. C. M. v. Leeuwen
penningmeester
: H. H. A. Dijsselbloem
publiciteit
: L. Timp
werkgroepen
: J. H. Moerkerk
beleidsplan
: H. v. Beekhuizen
covrdinatie raads en
statenfracties
: P. Fetter
In verband met zijn kandidatuur voor de provincialc staten

is tussentijds de heer M. F. F. A. de Ner~e tot Babberich
als lid van het hoofdbestuur afgetreden.
Op het te Rotterdam op 3, 4 en 5 april 1970 gehouden congres
is in deze vrijgekomen vacature de heer R. Bloemhof tot
hoofdbestuurslid gekozen.
Medio mei 1970 heeft mevr. H.C.M.Smits v.WaesbergheBakker wegens persoonlijke omstandigheden haar werkzaamheden als hoofdbestuurslid beeindigd.
In oktober 1970 heeft de heer P. Fetter voor het lidmaatschap van D'66 bedankt en is daarmee tevens uit het HB getreden.
De heer Porrey heeft na medio mei mede om persoonlijke
redenen niet als hoofdbestuurslid gefunctioneerd.
De heer Blik was door persoonlijke omstandigheden niet in
staat als hoofdbestuurslid op te treden.

Leden en aanhangers
Vooral in het begin van 1970 zijn er onder invloed van de
provinciale staten en gemeenteraadsverkiezingen veel
nieuwe leden en aanhangers bijgekomen. Het ledenbestand
steeg tot flink boven de 7000. In oktober 1970 is het gehele
ledenbesbmd nagelopen op wanbetalers die over 1968 en/of

zoals gebruikelijk een overzicht worden gepubliceerd van
aile afdelingen met secretariaatsadressen en de contactadressen. Helaas moet gezegd worden dat een vrij groot
aantal afdelingen of althans afdelingssecretariaten niet ~;oed
functioneerd. Op verzocken van het hoofdbestuur en het
landelijk secretariaat om inlichtingen over de gemeenteraadsfracties en afdelingsbesturen wordt door veel afdelingen ondanks herhaalde verzoeken in het geheel niet gereageerd. Hetzelfde geldt voor enquetes. De bewijzen van lidmaatschap die via de afdelingssecretariaten aan de !eden
worden gestuurd blijken vaak maanden te blijven liggen (zo
ze ooit doorgestuurd worden) op de afdelingssecretariaten.
Er voiledig begrip voor hebbend dat de afdelingssecretariate
in de vrije tijd gevoerd moeten worden, is het anderzijds
erg belangrijk i. v. m. de komende verkiezingen dat de afdelingssecretariaten gocd functioneren.

Regio's
De volgende hoofdbestuursleden of contactpersonen zijn belast met het onderhouden van contacten tussen het hoofdbestuur en de regio en afdelingsbesturen ter plaatse:
Groningen
: R. Bloemhof
Friesland
: Mej. S. Haagenbeek
Drente
: Mevr. S. Venema-Noordhof
Overijssel
: H. v. Holten
Gelder land
: H. v. Holten
Utrecht
: A. J. Meerburg
Noord-Holland
: Ch. Mertens
Zuid Holland
: C.M.M.A.v.d.Pijl/F.C.M.
v. Leeuwen
Zeeland
: P. C. Porrey
Noord Brabant
: R. L. Blik/A. J. Kalthoff
Limburg
: A. Palte
Ook dit jaar is het contact tussen het hoofdbestuur en de
regio' s en afdelingen niet in alle gevallen bevredigend verlopen, waarvoor verschillende oorzaken aanwijsbaar zijn.
Mede op grond van het voortdurend niet bevredigend functioneren van deze contaeten hebben een aantal regio' s verzocht om wijziging van het huishoudelijk reglement ter zake van de verkiezingen van het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur heeft kort geleden een commissie ingesteld
die de hele organisatorisch - besluitvormende structuur van
D'66 opnieuw gaat bezien en na de komende verkiezingen
met voorstellen tot verbetering zal komen.

Secretariaat
Het afgelopen jaar is voor het secretariaat een druk jaar
geweest, waarin twee verkiezingen werden gehouden en
waarin de aanloop begon naar de Tweede Kamerverkiezingen in 1971.
1969 nog geen contributie hadden betaald ondanks aanmaningen. Daarbij bleek dat honderden leden hun contributie niet
voldaan hadden. Deze leden zijn zonder aanzien des persoons afgevoerd van de lcdenlijst. Aile betrokkenen en de
afdelingen zijn hiervan op de hoogte gesteld. Het totaal aantal leden is door deze ingreep gezakt tot ongeveer 6400,
maar daar staat tegenovcr dat het een veel reelere stand
van zaken geeft dan een hoog cijfer inclusief wanbetalers.
Het aantal aanhangers is dit jaar gestegen en bedraagt
momenteel ongevcer 400.

Afdelingen
Op dit ogenblik zijn er 17 5 afdelingen en 27 contactadressen
(vooral in kleinere plaatscn). In de januari Democraat zal
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Daarom eerst een woord van dank aan de medewerksters op
OO!secretariaat en de medewerksters die in de loop vanhet
iaar de dienstbetrekking hebben be!Hndigd.

Abbestee, ledenadministratie; terwijl er een vacature voor
de jongste medewerker /ster is.
Een groat deel van de bovengenoemde medewerksters zijn
parttime in dienst.

lnhet begin van het jaar was het secretariaat zowel kwalitalief als kwantitatief duidelijk onderbezet, hetgeen nog ver~erkt werd door langdurige ziekte. In deze zeer moeilijke
situatie moesten er nieuwe medewerksters aangetrokken
Iorden, juist in een periode dat het secretariaat door de
~rovinciale-staten en gemeenteraadsverkiezingen reeds
lWaar belast werd.
In de loop van 1970 werd, voor zover de zeer beperkte ficanci~le middelen van D'66 dit toestonden, gewerkt aan een
!eleidelijke zowel kwantitatieve als kwalitatieve uitbouw van
~e bezetting van het landelijk secretariaat.
Devorig jaar opgang g3brachte computerisering van de
ledenadministratie moest worden stopgezet, omdat de
monde!inge afspraken niet werden nagekomen en een voortzetting met een ander bedrijf te veel extra tijd en geld zou
!aan kosten. Door het niet doorgaan van dit project zijn
•ooral in 1969 vele honderden gewerkte uren als verloren
~beschouwen, doch een volharden zou de verliespost
:lechts grater gemaakt hebben.

Op het congres te Rotterdam is een motie aangenomen
waarin aan het hoofdbestuur het advies werd gegeven een
commissie te benoemen die een rapport over het secretariaat moest maken. Het hoofdbestuur heeft deze commissie ingesteld en als volgt samengesteld: mevr. R. Backerv. Brakxhoofden, H. J. Koenen, G. G. v. Blokland en F. C. M.
v. Leeuwen, terwijl mej. G. C. M. Hoeffnagel en T. G. S.
Reitsma hebben medegewerkt. Deze commissie heeft inmiddels rapport aan het hoofdbestuur uitgebracht en daarbij een aantal aanbevelingen gedaan. Dit rapport en de aanbevelingen zijn door het hoofdbestuur in grote lijnen aangenomen en worden nu voorzover noodzakelijk ge~ffectueerd.
Een aantal van de aanbevelingen volgt hieronder:
1. Het is van groot belang dat er binnen het hoofdbestuur
slechts ~c:;n persoon is met bevoegdheden en verantwoordelijkheden t. a. v. het secretariaat. De secretarisorganisatie is hiertoe de meest aangewezen figuur. In
principe zullen alle opdrachten aan het secretariaat via
hem moeten lopen. Hierdoor komen de verantwoordelijkheden duidelijker te liggen, ontstaat een beter overzicht
van alle werkzaamheden en is een vroegtijdig . ingrijpen
in geval van een dreigende overbelasting mogelijk.
2. Jaarlijks dient een aparte begroting voor het secretariaat
te worden opgesteld. De secretaris dient een eigen budget
te krijgen, waarbinnen hij tot op zekere hoogte vrij zal
zijn in de bestedingen. In overleg met de penningmeester
zal dit budget worden vastgesteld, terwijl iedere maand
verantwoording zal worden afgelegd.
3. Een der personeelsleden is belast met de algehele leiding van het secretariaat. Deze cotlrdineert de werkzaamheden en houdt via de secretaris-organisatie contact met het hoofdbestuur. Het hoofd van het secretariaat
is direct en uitsluitend verantwoording verschuldigd aan
de secretaris-organisatie.
4. De gewenste personele bezetting bestaat uit 6 personen
die full-time in dienst zijn. Gelet op de financi~le situatie zal dit niet ineens te realiseren zijn, maar er moet
naar worden toegewerkt.
5. De technische uitrusting van het secretariaat behoeft
verbetering, waarbij met name een aantal zaken aangegeven worden.

loop van het jaar is de financi~le administratie volledig bijgewerkt, een alfabetisch ledensysteem ingevoerd
Daast een systeem per afdeling, het gehele adresseersys~em doorgenomen, alle wanbetalers uit het systeem geitcht, nieuwe systemen voor de afdeling, fraktie's admini&ratie ingevoerd en nieuwe formulieren voor de afdrachten
Unde afdelingen ingevoerd. Om de communicatie tussen
~et secretariaat en de afdelingen te verbeteren is er medio
augustus ten behoeve van de afdelingen een overzicht ge~ven van de op het secretariaat te verrichten werkzaam~eden en de methode volgens welke gewerkt wordt.

In de

Het is met een zekere tevredenheid dat geconstateerd kan
Iorden dat het landelijk secretariaat steeds beter funktioneert. Graag zouden wij zien dat er nog vele andere taken
~OQr het secretariaat verricht worden, maar dit vereist
te!haast onherroepelijk een verdere uitbreiding van de beletting met alle financi~le consequenties vandien.
Su het secretariaat bevredigend funktioneert moet helaas
~constateerd worden, hetgeen vroeger veel minder opviel,
~thet secretariaat ernstig belemmerd wordt in haar werkU!mheden door niet goed funktionerende afdelinssecretaria~n en penningmeesters. Hierdoor gaan vele kostbare uren
ver!oren aan uitzoeken van gegevens en telefoneren om aan
~nodige informatie te komen. Op een verzoek. van het
secretariaat om een opgave per eind augustus van de samenStelling van de afdelingsbesturen (i. v. m. de vele mutaties)
!left ondanks herhaalde oproepen bv 50% van de afdelingen
1een antwoord. Als dan in verband met een op korte termijn
~houden vergadering alle afdelingen gebeld moeten worden
~lijken vele nummers niet meer te kloppen en gaan vele
nen verloren aan het alsnog prober en uit te vinden wie er
~wei in zo'n bestuur zitten.
len ander frappant voorbeeld is dat in juni aan alle afdelin!engevraagd is om een overzicht te geven van D'66-ers die
in de raad of staten gekozen zijn en om een evaluatie te ma~n van de verkiezingscampagne in verband met de komende
lWeede Kamerverkiezingen. Alhoewel dit verzoek meermalen is herhaald, heeft 30 a. 40% van de afdelingen nog
&eeds niet gereageerd.
lnhet komende jaar zal getracht worden de contacten met
~afdelingen te verstevigen en op de afdelingen wordt een
~roep gedaan daar ook aan mee te werken.
Bet pand waarin het secretariaat gehuisvest is aan de
Keizersgracht in Amsterdam is door haar indeling niet erg
!eschikt. In het voorjaar is daarom gezocht naar andere
bntoorruimte. De aangeboden kantoorruimten waren echter
le of aanzienlijk duurder of vereiste vrij hoge investerin!ln. Gelet op de financi~le situatie is toen besloten voor~pig in het oude pand te blijven, doch dit zo te verbouwen
en anders in te del en dat een optimale benutting bereikt kan
rorden. De verbouwing zal medio december plaats vinden.
(lihet ogenblik van de afsluiting van dit jaarverslag zijn op
et secretariaat werkzaam: mej. Tannie W. Melse, cotlrdillatrice; mevr. Ilonka Meeder- Bodt, speciale projecten;
ej, Marguerite Oerlemans, werkgroepen; mevr. Gabri~lle
'eegel-Eicholtz, financi~le administratie; mej. Marijke

Coordinatie Raads- en Statenfrakties
Door het hoofdbestuur zijn voor de D' 66 raadsleden in
augustus en september ter voorbereiding van hun werk in
de raden een viertal cursussen georganiseerd. Deze cursussen duurden twee weekends en gelet op het grote aantal
aanmeldingen was er zo veel belangstelling voor dat er
velen teleurgesteld moesten worden. Toen de cursussen
gehouden werden bleken er echter nogal wat opgegeven
personen niet te komen waardoor c:;c:;n cursus geen doorgang vond. De cursussen zijn over het algemeen als zeer
nuttig ervaren en gedacht wordt aan een vervolg.
In augustus is er onder alle regio's en afdelingen een
enquete gehouden over de wijze waarop de fracties het
beste ondersteund konden worden. Zoals al elders gesteld
was de respons niet groot. De resultaten van de enquete
zijn inmiddels uitgewerkt en aan de regio's en afdelingen
medegedeeld. Het hoofdbestuur heeft een commissie ingesteld die de cotlrdinatie en ondersteuning ter hand gaat nemen. Een van de eerste dingen die zij zal doen is een publikatie verzorgen waarin alle D'66 raads- en statenleden
zijn opgenomen met de taakverdeling in hun resp. fracties.
Tevens zal er een alfabetische lijst van onderwerpen komen
die voor de fracties van belang zijn met per onderwerp vermeld wie van advies kan dienen.
Met betrekking tot de motie van v. Veen, waarin verzocht
werd om een congres van D'66 gemeenteraadsleden, kan
opgemerkt worden dat uit in de voorbereidingsfase gevoerde gesprekken en uit de enguete bleek dat men er de voorkeur aangaf om de cotlrdinatie van de gemeenteraadsfracties
op regionaal niveau te doen plaatsvinden. Het is om deze
reden dan ook dat dit congres geen doorgang heeft gevonden.
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Commissie '70
De commissie '70 heeft zorg gedragen voor de voorbereiding van de provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezingen. Deze commissie, die aan vrij veel kritiek heeft bloot
gestaan, had de moeilijke taak om zowel programmatisch
als organisatorisch deze verkiezingen voor te bereiden,
daarbij rekening houdende met de beperkte financi~le middelen en beschikbare mankracht.
Dat het resultaat van de verkiezingen niet overeen kwam
met de vaak hoog gespannen verwachtingen is zeker niet te
wijten aan de inspanningen van de commissie. Het hoofdbestuur heeft na de verkiezingen, onder dankzegging aan
de leden, de commissie opgeheven.
In de persoon van de voorzitter van de Commissie '70, de
heer A. A. Redeker, worden bij deze nogmaals de led en
van deze commissie bedankt voor hun inspanningen.

Beleidsplan
De belangrijkste opdracht die dit hoofdbestuur van het
Amsterdamse congres heeft gekregen is de uitvoering van
motie 9 te weten zorg te dragen voor het tot stand komen
van het "Beleidsplan", daartoe een centrale werkgroep op
te richten en een procedure voor de behandeling te ontwikkelen.
De centrale werkgroep is in januari 1970 gevormd en heeft
op het Rotterdamse congres zich voor het eerst gepresenteerd. Ondanks de bij vel en levende vrij sombere verwachtingen over het al of niet tot stand komen van het beleidsplan is, U enige tijd geleden het beleidsplan gepresenteerd,
hetgeen als een niet gering prestatie kan worden beschouwd.

december

1970

Op 13 december 1969 werd in Amsterdam een Algemene
Ledenvergadering gehouden, waarop behalve een aantal
huishoudelijke punten ook het landelijk deel van het provinciaal progr~mma werd vastgesteld en reglementen
werden behandeld.

Op 3, 4 en 5 april 1970 werd er te Rotterdam een Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze ALV was in
hoofdzaak een programmacongres waarop de onderdelen
Gemeentepolitiek, Europa, Defensie, Luchtvaart, Bevolkingspolitiek en Dcmocratisering bedrijfsleven, van
het landelijk programma werden vastgesteld. Tevens
werd er gediscussiccrd over de uitgangspunten voor het
Beleidsplan.
Op 9 mei 1970 werd cr te Haarlem een congres gehouden, waarop gediscussieerd werd over de interne besluitvoering binnen D'66, het reglement betreffende de
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer en de uitvoering
van de motie Wassen.
Op 19 en 20 december 1970 wordt in Breda de volgende
Algemene Ledenvergadering gehouden.

b. Het hoofdbestuur vergaderde zeer regelmatig en meermalen gezamenlijk met de Tweede Kamerfractie, in totaal + 22 maal.
c. Het dagelijksbestuur vergaderde in beginsel Mn maal
per week in totaal :!:: 415 maal.
d. Met de voorzitters van de afdelingen werd twee maal
vergaderd, waarvan ~~n maal regionaal verspreid.

Het hoofdbestuur is de centrale werkgroep en met name de
heren van Beekhuizen en Engwirda die bij het tot stand komen een stuwende kracht zijn geweest, veel dank verschuldigd.

e. Op 7 maart 1970 werd een z.g. Derde Kamer te Enschede
gehouden, waarop de Tweede Kamerfractie verantwoording aflegde over haar beleid.

Steekproefvergadering

In de periode 1969/1970 zijn de volgende rapporten verschenen:

Nadat een poging vorig jaar was mislukt heeft het hoofdbestuur dit jaar een steekproefvergadering bijeengeroepen.
De vergadering werd gehouden op 17 oktober 197 0.
De respons van de getrokken steekproef is vrij slecht geweest. In eerste instantie werden 70 leden opgeroepen, een
week later i. v. m. de geringe respons nog eens 40, dus in
totaal 110. Op de woensdagavond voorafgaande aan de vergadering was er een toezegging van 33 personen, dat zij
aanwezig zouden zijn. In feite waren ter vergadering
slechts 25 personen en later zelfs slechts 20 aariwezig.
Over de discussie zelf en de wijze waarop die gevoerd werd
kan men niet anders dan enthousiast zijn.
Wij menen dan ook te moeten concluderen, dat verder gegaan zal moeten worden met het experimenteren met een
steekproefvergadering, maar dat anderzijds aan zulke vergaderingen vooralsnog geen beslissingen gedelegeerd of
opgedragen kunnen worden gelet op de toch wel teleurstellend geringe respons van 23% en de vraag of dit nog wel
een representatieve steekproef is. Daarbij komt dan nog
het feit dat het juist door die geringe respons bijzonder
moeilijk wordt om tot significante uitspraken te komen.
Tot slot een woord van dank aan de panelcommissie en de
rapportagecommissie, die deze steekproefvergadering
hebben verzorgd.

Verhouding Hoofdbestuur
Tweede Kamer - Fraktie

DE KAMER-

De meeste vergaderingen van het hoofdbestuur werden bijgewoond door ~~n of meer leden van de Tweede Kamerfraktie; de vergaderingen van het dagelijks bestuur regelmatig. Tevens zijn er de nodige vergaderingen van het
hoofdbestuur en de fraktie gezamenlijk geweest, waaronder
een tweetal·meerdaagse weekendvergaderingen ter bespreking van de politieke ontwikkelingen en de bepaling van
het beleid.

Vergaderingen
a. Ledenvergaderingen

Politieke Werkgroepen

Buitenland:
Versterking van de Verenigde Naties
Gezondheid sbescherming:
Watervervuiling in Nederland
Invloed milieuverandering en milieuverontreiniging op onze
biosfeer en op het welzijn van de mens
Sociale Zaken:
Pensioenvoorziening in Nederland
Ziektekostenverzekering
Bestudering Abortus Vraagstuk
Abortus provocatus
Bevolkingspolitiek:
Democratische bevolkingspolitiek

Commissies
Kascommissie:
J. van de Ven, Soest; A. W. de Vries, Amsterdam; S.
Wiegersma, Badhoevedorp
Geschillencomm issie:
Mevr. C. E. van Lookeren Campagne-Van Renterghem,
Oegstgeest; A.N.A. Josephus Jitta, Purmerend; A.Lorier,
Amstelveen; E. Luk:ics, Den Haag; Mevr.J.M.M. TielensHaan, Eindhoven; F.W.N. van der Ven, Oegstgeest; H.L.
Verhaar, Nes a/d Amstel; L. Vooys, Heerlen; J. Witting,
Nuenen; W. van Zijll, Den Haag
Rapportagecommissie:
C. Th. 0. Muli~, Amsterdam; M. van de Kimmenade, Stiphout; R.Ovezall, Arnhem; J.A.Boeren, Nijmegen; Mevr.
M. Smal-Klitsie, Heiloo
Programmacommissie:
H. van Mierlo, Amsterdam; E.Nypels, Rijswijk; (fractie)
Mevr. H.C.M.Smits van Waesberghe-Bakker, Reeuwijk;
J. H. Moerkerk, Amsterdam; H. van Beekhuizen, Amsterdam; Mej. G. Swart, utrecht (hoofdbestuur)
N. Schwarz, Den Haag; J. Brand, Naarden; P. Pappenheim,

d•cember 1970

DEMOCRAAT

Rhoon; A. van der Burg, Den Haag; C. Th. van Maastrigt,
Breukelen; P. J. Zeven, Den Haag; J. L. M. Elders, Rotterdam(ALV)

Geschillencommissie
In het tijdvak van de algemene ledenvergadering in decem~er 1969 tot aan de algemene ledenvergadering van D'66 in
december 1970 zijn aan de Geschillencommissie van D'66
in totaal 14 geschillen voorgelegd. Van de 10 leden, die de
Geschillencommissie ingevolge art. 46 H.R. telt, heeft
Mn lid in het voorjaar van 1970 bedankt, terwijl een ander
hd door de excentrische ligging van zijn woonplaats niet
aan de aktiviteiten van de Geschillencommissie heeft deelgenomen.
In Mn geval vonden partijen elkaar v66rdat de voor de behandeling van het geschil aangewezen kamer van de Geschillencommissie met de behandeling van de zaak aanving
(Rijnmondraad) .
In een ander geval - het betrof hier twee led en van dezelfde
afde!ing van wie Mn twijfels uitte over de houding van de
ander, lijsttrekker voor D'66 in de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1970 in die afdeling, tijdens de oorlog
1940- 1945 - slaagde de kamer na een tweetal langdurige
besprekingen met beide betrokkenen in elkaars aanwezigheid erin de klager te overtuigen van de onhoudbaarheid van
zijn stellingen, zodat het geschil form eel werd ingetrokken. De behandelende kamer volstond in overleg met beide
betrokkenen met het opmaken van een verslag, dat aan hen
en aan het Hoofdbestuur werd uitgebracht.

Voorts deed de kamer in 7 geschillen in totaal 6 uitspraken
(Mn uitspraak betrof 2 geschillen, aanhangig gemaakt door
dezelfde per soon). Van deze geschillen hadden er twee betrekking op meningsverschillen binnen een afdelingsbestuur; van de overige betroffen er drie toetsing van gedragingen of beslissingen van het hoofdbestuur aan het
huishoudelijk reglement van D'66 en Mn van een gedraging
van de landelijke werkgroep staatsrecht aan het huishoudelijke reglement.
Ook werd de Geschillencommissie in ~~n geval gevraagd
om beoordeling van de houding van ~~n der klagers, die in
Peperbek een publikatie had gewijd aan de uitspraak van de
Geschillencommissie in een door hem aanhangig gemaakt
geschil, aan welke uitspraak z. i. door het hoofdbestuur onvoldoende aandacht was besteed.
Tenslotte deed de Geschillencommissie uitspraak in beroep
mzake 5 kandidaatstellingen voor de Tweede Kamer, welke
na de sluitingstijd bij de notaris zijn binnengekomen.
De Geschillencommissie maakt van deze gelegenheid ge~ruik het hoofdbestuur in overweging te geven het reglementair aantal !eden van de Geschillencommissie zo spoedtg mogelijk te verdubbelen, daar het haar bij haar werkzaamheden is gebleken, dat het huidige aantal !eden vee! te
weinig ruimte biedt om de Geschillencommissie naar behoren te Iaten funktioneren.
Tenslotte acht de geschillencommissie het haar taak het
hoofdbestuur te herinneren aan de volgende suggesties,
ten aanzien waarvan zij nimmer enige reaktie van het
hoofdbestuur heeft vernomen:
1, die betreffende noodzakelijke reorganisatie van de ledenregistratie van D'66, welke voorkwam in de uitspraak
van de geschillencommissie van 17 april 1970 (Papendrecht);
2. die betreffende het wegnemen van de gevolgen van de
door de geschillencommissie gekonstateerde onjuiste
handelwijze van de staatsrechtcommissie van D'66
jegens de heer Nooteboom, gedaan in haar uitspraak
van 2 mei 1970 (Nooteboom-I, punt 3. 9 tweede alinea).
De geschillencommissie drukt haar ernstige verontrusting
Utt over de wijze, waarop het hoofdbestuur van D'66 tot nu
toe heeft gereageerd op voorstellen of aanbevelingen vanUti de geschillencommissie. Zij acht het de taak van het
hoofdbestuur tenminste mededeling te doen van de redenen,
wel~e dit bestuur bewegen om aan een suggestie van de geschtllencommissie, zijnde een partijorgaan, geen gevolg
te geven.
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Rapportagecommissie
1. Op het decembercongres in 1969 werd in de vacatures
ontstaan door het aftreden van H.Meyer en M.P. Polhuis voorzien door het kiezen van mevrouw M. SmalKlitsie en de heer J. A. Boeren. Deze laatste fungeert
thans als voorzitter.
2. Het functioneren van de commissie is in 1970 ernstig
belemmerd doordat een aantal commissieleden werd geplaagd door langdurige ziekte en drukke bezigheden elders. De gevolgen van een en ander war en, dat
a. een onderzoek naar de verwikkelingen rond de Leidse
notulen, op verzoek van de heer Nooteboom, nog
steeds niet is afgerond.
b. de werkzaamheden met betrekking tot de onlangs gehouden experimentele steekproefvergadering wat betreft de rapportagecommissie nagenoeg geheel uitgevoerd zijn door Boeren en Muli~.
3. Voornaamste wapenfeit van deze verslagperiode is geweest het in samenwerking met de steekproefcommissie
(althans: 2 zeer actieve led en daarvan) organiseren van
een experimentele steekproefvergadering. Ons inziens
is dit experiment geslaagd te noemen. Ondanks de betreurenswaardig kleine opkomst was de gedachtenwisseling geanimeerd en stond op een verheugend niveau.
Enige significante uitspraken waren het resultaat:
Mag hb meer dan tot nu toe pol. mandaat gebruiken? :
ja. Wilt U dat hr zo wordt aangevuld dat db mag reageren op actuele politieke vragen en/of foute berichten
over D'66? : ja
Bent U voor rijkssubsidie aan wetensch. bureaus van
partijen? : neen
Een zeer uitvoerig verslag van de experimentele steekproefvergadering is nog niet gereedgekomen, maar dit
laatste zal niet lang meer op zich laten wachten.
4. Bij het scheiden van de markt ontvingen wij de "Democraat" van nov. 70 3e jaargang no. 10.
Op de pagina' s 6, 8 en 9 wordt hier een plan (alternatief
d2) voor vaststelling van de definitieve landelijke ranglijst der 2e kamer kandidaten uiteengezet. Dit zou dienen te geschieden door steekproefvergaderingen.
Merkwaardigerwijs is bij het opstellen van dit plan geen
enkel overleg gepleegd met de rapp. commissie en
steekproefcommissie. Dit geldt ook voor de voorgestel·
de wijziging van art. 10 lid 2 der statuten.
Inmiddels is over deze kwestie contact opgenomen met
met de steekproefcommissie. De gezamenlijke conclusie
luidt dat het plan (alternatief d2) principieel onjuist is.
Namens het hoofdbestuur
F .C.M. v. Leeuwen

Bestuurswijziging Vmond
Voorzitter is ir.K.Heller, Huis te Wisslaan 2 (Santpoort),
seer. /penningmeester H. A. Bos, Kruisbeeklaan 25
(Velsen-Noord) en leden mevr. M.E.Beijen-Hoek,
Hortensialaan 4 (Beverwijk) en J. M. Nijssen, Seinestraat 9
(Heemskerk).

Jan Terlouw is zeker
net zo goed als de leden
van de huidige fractie
vindt de afdeling
Utrecht van 0'66.
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U KOMT DUS
NAAR BREDA!
Per trein dan hierbij de aankomsttijden op ons oud stationnetje (in 1974 staat er een nieuwe).
Uit richting Dordrecht op tijd: 10. 03; op het nippertje om
10.41.
Uit de richting 's-Hertogenbosch op tijd om 10.10; op het
nippertje om 10. 53.
Uit de richting Eindhoven op tijd om 10. 30; op het nippertje
om 10.53.
Uit de richting Bergen op Zoom op tijd om 10. 21; op het
nippertje; om 10. 48.
Van het station - zie kaartje centrum - loopt U in 10 minuten naar het Turfschip via Willemstraat-brug over-Sophiastraat-Kloosterlaan-Turfschip. Zie stippellijn.
Uiteraard zijn er taxi's; voor de bus is de afstand wat kort;
hij rijdt er niet direct langs.
Per auto- zie hoofdverkeerswegenkaartje.
De A. N. W. B. -bewijzering naar het centrum van de stad is
goed. Hoe dichter U het centrum nadert, des te meer zullen
U de laaggeplaatste oranjeborden met Turfschipteken U
verder de weg wijzen.
Bij het congrescentrum is op het Chass~veld volop parkeerruimte.

het turfschi

Meldt U binnengekomen bij de congresdienst in de hal.
Daar kunt U terecht voor alle informatics. Betalingen voor
lunches, diner, logies en alle andere redelijke vragen en
verlangens (zie hiervoor ook elders in dit dikke nummer).
Alles - behalve het slapen - speelt zich in het Turfschip af.
Want het is de bedoeling U zoveel mogelijk bij het congres
betrokken te houden. D'66 kan U niet missen, geen minuut!

Zal het congres dan sen?
Zaterdagavond is er feest in de grote foyer van het Turfschip, start 21.00 uur - einde 01.00 uur - muziek: de
Mark Town Syncopaters. Breng dus Uw eigen vrouw of een
andere mee naar het congres. Het wordt tijd dat we het
mannenimago van D'66 doorbreken.
Om daarna vermoeid Uw hotel of kasteel Bouvigne (130
bedden) te vinden, zal de congresdienst U de weg wijzen.

Een goed verblijf in onzc stad en een geslaagd congres
wens en wij U alle ~nthousiaste deelnemers toe.
Laat dit congres dan desnoods aan vlijt maar niet aan detaillistisch democratisch gehakketak ten onder gaan.
Hou de grote lijnen in het oog.
En, mocht Breda U bevallen kom nog eens terug - niet om
te congresseren, maar zo maar om de stad en de streek
nog eens wat beter te leren kennen.
Tot de 19e en met de 20e december in het Turfschip
Namens de afdeling Breda,

De V. V. V. zal met een stand voor late hotelreserveringen
en andere informatics over Breda aanwezig zijn.
Over de stad zelf zullen we kort zijn. Als toegewijd congresganger zult U er niet zoveel van zien en ook maar een
beperkt aantal van de 122. 000 Bredanaars tegen het lijf
lopen. Trouwens U kent Breda toch!
Zo niet het is een aardige stad met een fraaie omgeving
niet .beter of slechter dan menig andere middelgrote Nederlandse stad. Als centrum van West-Brabant ligt ze wat
op het randje van het gebied, dat zo omcirkeld gaat worden
door de Delta schelde-Maas, oftewel Antwerpen-Rotterdam.
Belangrijke ontwikkelingen liggen dus in het verschiet. Er
zijn grote en kleine problemen, waarvan sommigen wellicht
in dit congres zullen doorklinken.
Wilt U 's avonds uitgaan? De binnenstad is gezellig en zeker tussen Sint en Kerst rijkelijk verlicht. Het uitgaangsleven concentreert zich rond de Grote Markt en vooral de
Havermarkt. Breda telt 143 restaurants, eethuizen en
-huisjes, kroegen en kroegjes, bars en barretjs en enkele
nachtclubs.
Er is zelfs een kroegenboek "Breda op de proef" aan gewijd. In niets do en wij voor Amsterdam onder.
De gastronomen van de Europese of Chinese keuken kunnen
hier ook terecht. De adressen zullen U - als U er in het
Turfs chip naar informeert - worden ingefluisterd.
U kunt doorzakken tot 04. 00 uur, maar dan komt U niet
fris op de tweede congresdag, die al om ·10. 00 begint. Dat
is wel niet zo erg als U op de politieke meeting niets belangrijks te vertellen hebt .............. , maar er wordt
op veel verstanuige taal gerekend.

J. H. Buising.

HET CONGRES KOMT
NAAR BREDA
Kunnen we surprises verwachten?
D'66, de partij van de zwevende komma, komt zowaar over
de brug; naar het zuiden; naar Brabant; naar Breda.
Hartelijk welkom in de oude Baroniestad-Oranjestad - voor
de reclame bierstad - voor ons ligt de nadruk op gastvrije
stad.
De afdeling D'66-Breda is klein; het stemmenaantal met de
laatste verkiezingen bewoog zich tussen de 11 en 10%. Nog
niet zo gek. In Noord-Brabant stemden ruim 53000 kiezers
6 candidaten de Staten in waarmee D'66 de derde provinciale
plaats inneemt.
Een gedeputeerde zat er nog niet in.
U komt naar het Turfschip - Mn jaar oud - een tentoonstellings- en congrescentrum neergezet voor ongeveer eentiende
van het Haagse statussymbool.
Het is een plezierig vergadercentrum en zeker geen
"questieus etablissement" voor een dito establishment.
Wij verwachten er tenminste 700 congresgangers, 10% van
het totale ledenbestand - buiten verwachting - meer dan
verdubbeld sedert de laatste electies. Dus toch een jonge
vitale partij met een overdosis aan democratisch elan,
maar met nog duidelijkc organisatorische en vooral administratieve manco's.
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Ukunt met de club van 700 ruimschoots in de grote congreszaal, compleet met podium en twee vloerverhogingen,
zodat niemand ook maar iets van het 2-daags spektakel
noeft te missen. De stoelen zijn oranje bekleed en er is
ongetwijfeld bier. U vindt Breda in het Turfschip volledig
lerug. Omroep-, kommunikatie- en diskussie-installaties
en ringleiding voor slechthorenden alles is compleet aanwezig.
Uitstekende outillage in speciale cabines en regelkamers
voor pers, radio en t.v. zijn voorhanden. De media kunnen
nun gang gaan.
D'66 brengt uiteraard z'n bloedeigen votometer mee en
iedereen kan vermoedelijk weer naar hartelust struikelen
over draden en kabels.
Er zijn brede wandelgangen en royale foyers rondom de
congreszaal, die U gemakkelijk in- en uit kunt lopen om
welke redenen dan ook.
·
De voorwaarden voor een levendig congres zijn verzekerd.
Mocht U tussen de driftige bedrijvigheid van de tweedaagse
conventie toch behoefte hebben aan frisse lucht. Rond het
lurfschip ligt een ruim terrein om U te vertreden en vlakoij zelfs een sportveld om U in conditie te trimmen. Uw
mogelijk teveel aan lichamelijke energie kunt U kwijt in de
aan de over kant gelegen Bowling.
Laat U niet ontmoedigen in al Uw goede voornemens door
ae aanblik van de bekende Bredase koepel zo recht voor Uw
neus.

Waar vindt u wat in het Turfschip
hnmelding
Consumptiebonnen
Feest

vvv

Presentatie HB kand .
~embiljetten HB
Garderobe ·
Plenaire vergadering
~embus

Presentatie 2e kamer
und.
~embiljetten 2e
umerverk.
Lunch en diner
Bar
HBkamer
Kamer kongresleiding
Perskamer
Kamer program cie.
Kongres sekretaris
Rapportage cie.
Xotulen cie.
Kongressekretariaat

ruimte
II
II
II
II
II

1
2
2
2
2
2

II
II
II

3
3 (voorin)

II

4/5

II

4/5
6
20
15
15
15
15
16
18
17
21/22

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Huishoudelijke informatie
De medewerkers van de kongresorganisatie zijn herkenbaar aan een groen schildje met D'66 vignet, dat zij op de
oorst zullen dragen.
Behalve Uw kontributie en Uw vrijwillige bijdragen aan het
verkiezingsfonds kunt U in het Turfschip niet met geld bebien. Voor al Uw eten en drinken dient U in het bezit te
zijn van konsumptiebonnen, welke U de hele dag in ruimte
1kunt kopen.
Ukunt zich als kongresdeelnemer aanmelden in ruimte 1.
Hier bevinden zich 5 loketten waarvan er 2 bestemd zijn
voor deelnemers die zich schriftelijk hebben aangemeld en
1voor deelnemers die zich niet tevoren hebben aangemeld.
Het vijfde loket is voor pers en genodigden.

We hebben het erg fijn gevonden wanneer U zich tevoren
schriftelijk heeft aangemeld. Mocht U eerst nu tot het be! sluit komen naar Breda te gaan, wilt U dan niet meer
schriftelijk aanmelden, maar dat aan het loket doen.

I

pagi~

----------- _j
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CONGRESREGLEMENT
Vastgesteld door het hoofdbestuur, daartoe bevoegd krachtens artikel 17 lid 2 statuten met verwerking van de bepaling van het Huishoudelijk Reglement.
1. Het congres is een algemene ledenvergadering van D'66.

2. Nieuwe onderwerpen agenda.
Aan de door het hoofdbestuur vastgestelde agenda kunnen punten worden toegevoegd op verzoek van:
a) de fractie van D'66 in de Tweede Kamer;
b) vijf procent van de leden, waarvan niet meer dan ~~n
derde uit dezelfde afdeling afkomstig is;
c) de ledenvergaderingen van tenminste vijf afdelingen
mits het verzoek daartoe - voorzien van een korte
toelichting - schriftelijk bij het hoofbestuur is ingediend uiterlijk 16 december 1970.
Over niet op de agenda opgenomen onderwerpen kunnen
geen besluiten worden genomen, behoudens ten aanzien
van aanbevelingen omtrent actuele onderwerpen.
3. Amendementen, wijzigingsvoorstellen en moties.
Ieder lid heeft het recht amendementen, wijzigingsvoorstellen en moties in te dienen, met dien verstande dat
amendementen en wijzigingsvoorstellen uiterlijk 1 december 1970 schriftelijk bij het hoofdbestuur moeten
zijn ingediend. Amendementen en wijzigingsvoorstellen
en moties terzake van het politieke beleid kunnen tot 19
december 12.00 uur worden ingediend bij het kongres;
sekretariaat.
De leiding van de A. L. V. laat de A. L. V. beslissen of
een motie die na 1 december is ingediend in behandeling
wordt genomen.
4. Rapportage- en programmacommissie.
De rapportagecommissie en de programmacommissie
hebben het recht op grondslag van ingediende amendementen en wijzigingsvoorstellen ook tijdens de A. L. V.
amendementen, wijzigingsvoorstellen en alternatieven
in te dienen.
5. Leiding A. L. V.
De ALV wordt geleid door drie voorzitters. Bij de behandeling van een onderwerp waarbij een der voorzitters
uit hoofde van enigerlei andere partijfunctie persoonlijk
is betrokken treedt deze niet als fungerend voorzitter op
zolang deze behandeling duurt.
6. Bevoegdheden leiding.
De fungerend voorzitter van deA. L. V. heeft het recht
spreektijd te verdelen en te beperken. De beslissingen
van de voorzitters zijn bindend behoudens onmiddellijk
beroep op de A. L. V. die daarover stemt zonder discussie.
7. Notulen- en stemcommissie.
De A. L. V. begint met de aanwijzing van een stem commissie en een notulencommissie op voordracht van de
voorzitter(s).
8. Taak stemcommissie.
De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen,
beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan, en
constateert de uitslag van de stemming.
9. Besluiten A. L. V.
Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders
bepalen neemt de A. L. V. besluiten met absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (blanco
stemmen zijn geen "geldig uitgebrachte stemmen"), met
dien verstande dat indien met de votometer gestemd
wordt het verschil tussen v66r- en tegenstemmen ten
minste vijf procent van het totaal van de uitgebrachte en
de blanco stemmen dient te bedragen. De A.L. V. kan
echter besluiten een bepaald besluit slechts te nemen

wanneer twee derde der aanwezige leden van D'66 v66r
stemmen.
Indien geen der led en stemming wenst kan de A. L. V. bij
acclamatie een besluit nemen.
10. Stemrecht.
Ieder bij de stemming op de A. L. V. aanwezig lid kan
~~n stem uitbrengen.
11. Wijze van stemming.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Met een
schriftelijke stemming wordt gelijk gesteld stemming
door middel van een votometer.
Over zaken wordt gcstemd op een door de voorzitters
van de A. L. V. te bepalen wijze.
12. Wijze van behandeling Beleidsplan.
De tot op 1 december 1970 ingediende wijzigingsvoorstellen worden door de rapportagecommissie verwerkt
tot alternatieven. Behandeling van de alternatieven geschiedt als volgt:
a. ~~n voorstander van het alternatief geeft een beknopte
toelichting;
b. de voorzitter verleent tenminste ~~n tegenstander
van het alternatief het woord om zijn standpunt toe te
lichten, en kan ook andere leden aan de discussie
laten deelnemen;
c. de beleidsplanwerkgroep, het hoofdbestuur, de Tweede Kamerfractie, de rapportagecommissie en de
programmacomm issie kunnen aan de A. L. V. een advies omtrent het ulternatief geven;
Na behandeling van de alternatieven brengt de voorzitter
het Beleidsplan als geheel in stemming.
13. Wijze van behandeling reglement kandidaatstelling
Tweede Kamer. Behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt: •
a. alvorens amendementen in behandeling worden gebracht, vindt eerst de behandeling en de stemming
plaats over de alternatieven;
b. na vaststelling van de hoofdlijnen, worden slechts die
amendementen in behandeling genomen die betrekking
hebben op de gekozen alternatieven;
c. de indiener of een door hem aangewezen lid geeft een
beknopte toelichting op zijn voorstel;
d. de voorzitter verleent ten minste ~~n tegenstander
van het voorstel de mogelijkheid zijn standpunt toe te
lichten, en kan ook anderen aan de discussie laten
deelnemen;
e. het hoofdbestuur, de reglementencommissie en de
rapportagecommissie kunnen aan de A. L. V. een advies omtrent het amendement geven.
14. Wijze van behandeling van moties en resoluties.
De behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt:
a. de indiener of een door hem aangewezen lid geeft
een beknopte toelichting;
b. de voorzitter verleent ten minste ~~n tegenstander
van het voorstel de mogelijkheid zijn standpunt toe
te lichten en kan ook anderen aan de discussie laten
deelnemen;
c. het hoofdbestuur, de Tweede Kamerfractie en de
rapportagecommissie kunnen aan de A. L. V. een advies omtrent het voorstel geven;
d. de voorzitter brengt in stemming eerst de alternatieve voorstellen, daarna amendementen in de volgorde bepaald door hun ingrijpenheid, daarna het al
dan niet geamendcerde eindvoorstel.
15. Onvoorzien.
In de gevallen betrcffende de gang van zaken op de
A. L. V. waarin het huishoudelijk reglement en dit reglement niet voorzien, beslissen wat de A. L. V. betreft de
gezamenlijke voorzitters.
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REACTIES
OP REGLEMENTEN
Ter zake van het onderwerp "reglementen" werden de narolgende reacties ontvangen.

r. Een aantal moties
1.1. Motie van orde ingediend door de Reglementencommissie:
"De ALV van 19/20 december 1970,
overwegende, dat de behandeling van het uiterst
belangrijke onderwerp vaststelling
van een reglement voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer
reeds op twee achtereenvolgende
ALV's in de knel is gekomen.
besluit het agendapunt "reglement verkiezingsprocedure" te plaatsen onmiddellijk na de
lunchpauze op 19 december"
1. 2. Motie van orde ingediend door de Reglementencommissie:
"De ALV van 19/20 december 1970,
overwegende, dat uit de agenda en de toelichting
daarop blijkt dat eerst het door het
hoofdbestuur reeds toegepaste reglement voorverkiezingen voor Tweede
Kamer-kandidaten ter goedkeuring
aan de ALV wordt voorgelegd,
dat op deze wijze de AL V niet kan
beraadslagen over de voor- en nadelen in onderling verband van de
verschillende procedures,
besluit het door het Hoofdbestuur reeds toegepaste
reglement voorverkiezingen voor Tweede
Kamer-kandidaten tegelijk te behandelen
met het "alternatief eenmalig reglement"
en met eventuele andere alternatieven".
1. 3. Motie ingediend door het Reglementencommissie
(alleen te behandelen als alternatief D1 - vaststelling definitieve landelijke ranglijst van kandidaten
door de A LV - is aangenomen) :
"De ALV van 19/20 december 1970,
kennis genomen hebbende van de congresagenda,
overwegende, dat het Huishoudelijk Reglement
eisen stelt aan de wijze waarop op
een AL V de selectie van de aspirantkandidaten dient plaats te vinden,
constateert dat op deze ALV niet aan deze eisen is
te voldoen,
besluit de vaststelling van de definitieve landelijke
kandidatenlijst te doen plaatsvinden op de
eerstvolgende ALV".
1.4.Motie ingediend door de heer A. C. de Goederen:
"De ALV van 19/20 december 1970,
overwegende, dat de voorverkiezingen hebben
plaatsgevonden volgens een reglement dat:
- de besluitvorming door deze AL V
ernstig frustreert doordat het haar
ten aanzien van een aantal aan haar
voorgelegde procedure-alternatieven (A1-A2; B1-B2; F1-F2; G1,
G2-G3) in feite geen keus meer
laat;
- inconsistent is met sommige der
door de Reglementencommissie
opgestelde uitwerkingen van andere alternatieven (Dl-D2);
- he eft geleid tot een zowel kwalitatief als kwantitatief volstrekt onvoldoende voorselectie van de
kandidaten;
dat echter ook het door de Regle-
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Voorstel
eenmalige
contributieverhoging
voor 1971
Uitgangspunten bij het concluderen tot onderstaand voorstel is geweest:
a. Het verwachte negatieve saldo over 1970 van

f

25.000,-.

b. De begrotingen voor de jaren 72-73-74 niet te veel be1'nvloeden door de financi~le verplichtingen aangegaan ter
financiering van de Tweede Kamer verkiezingen te laten
drukken op de begrotingen van deze jaren.
Deze begrotingen zullen in het teken moeten staan van de
verdere opbouw van de partij o. a. cotlrdinatie van de
Staten- en Raadsfrakties, wetenschappelijk bureau, tegemoetkoming in de kosten van de H. B. leden en reeds te
reserveren voor de Gemeenteraden en de Provinciale
statenverkiezingen van 1974.
c. De afdelingen meer

financi~le

armslag te geven.

d. Na 1966 is de contributie per lid niet meer gestegen, terwijl de kosten per lid enorm om hoog zijn gegaan door
algemene prijsstijgingen o. a. invoering B. T. W. 12%,
voor 1971 14%, loonkosten e,d.
e. Op basis van de huidige inkomsten zou voor volgend jaar
f 10.000,-- gereserveerd kunnen worden voor de verkiezingscampagne Tweede Kamer.

Voorstellen
1. De huidige contributie-regeling met gemiddeld f 10, -- te
verhogen, uitsluitend voor het Jaar 1971.
Meer opbrengst 7. 000 led en it 10, -f 70. 000, -20% afdrachten aan afdelingen
- 14.000,-f 56.000,-a. De contributie-regeling zal dan moeten luiden als volgt:
Led en, die een jaarinkomen hebben onder f 15. 000, -betalen f 30,-- per jaar; boven f 15.000,-- wordt men
verzocht een contributie te betalen van f 60, -- en boven
f 25. 000, -- een contributie van f 100, --.
Een tweede gezinslid betaalt de helft van deze bedragen.
Led en, die geen eigen inkomsten hebben, bijv. scholieren,
studenten, dienstplichtige militairen enz. betalen in overleg met de landelijke of afdelingspenningmeester een
contributie van f 15, --.
b. Aanhangers betalen een bijdrage van f 10, -- per jaar
voor de kosten van registratie.
c. Mededelingen blad Democraat: een abonnementsprijs van
f 15, -- per jaar voor niet-leden.

mentencommissie voorgestelde
"alternatief eenmalig reglement"
(zie Dem. nov, '70, blz. 12), hoewei voornoemde bezwaren daaraan
niet kleven, verschillende bezwaren
heeft,
constaterende, dat er in feite nog voldoende tijd is
om het door deze ALV vast te stellen definitieve reglement toe te passen, welke der geboden alternatieven de ALV ook mocht kiezen,
besluit de gehele kandidaatstellingsprocedure voor
- - - d e Tweede Kamer verkiezingen in 1971 alsnog te doen verlopen volgens het door deze
ALV vast te stellen Hoofdstuk IX A van het
Huishoudelijk Reglement, met dien verstande:
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- dat de daarin genoemde termijnen zo
nodig wat kunnen worden bekort;
- dat de reeds benoemde verkiezingscommissie in functie blijft;
- dat de aanmelding van kandidaten als voltooid wordt beschouwd;
- dat uitsluitend zij die zich overeenkomstig
art. 1 van het op blz. 10 en 11 van Dem.
nov. '70 afgedrukte reglement als kandidaat hebben aangemeld als kandidaten
worden beschouwd en
- dat de lijstaanvoerder door deze ALV
wordt verkozen overeenkomstig een daartoe vast te stellen eenmalig reglement;
draagt het Hoofdbestuur opal het nodige te doen
om de kandidaatstellingsprocedure op de
juiste wijze te doen
verlopen".
II. Voorstellen en amendementen betreffende het "Eenmalig
reglement voorverkiezingen" en het "alternatief eenmalig reglement voorverkiezingen" (aileen voorstellen
en amendementen die bij aanvaarding nog invloed op de
procedure zouden kunnen hebben zijn opgenomen):
II. 1. Amendement op art. 5b "eenmalig reglement reg.
voorverk. ", ingediend door de heer G. Nooteboom:
Per regio wordt een aantal kandidaten aan de
groep geleverd als hieronder aangegeven:
12 door de regio' s Friesland, Groningen, Drenthe,
Overijssel en Gelderland GEZAMENLIJK
12 door de regio's Limburg, Brabant en Zeeland
gezamenlijk
33 door de regio's Nd Holland, Zd Holland en
Utrecht gezamenlijk.
Daartoe worden de stemwaarden bedoeld in art.
4-c bijeengeteld binnen elk der bovenstaande regiocombinaties.
De ALV regelt, indien de beslissingen der ALV
over de lijstvorm daar aanleiding toe geeft, na
die beslissing de wijze waarop uit de gecombineerde regiolijst Nd Holland Zd Holland utrecht
drie regionale nrs. 2 worden aangewezen voor de
kieskringgroepen als genoemd in het alternatiefvoorstel onder 4-1.
II. 2. Voorstel ingediend door de heer G. Nooteboom
(aileen te behandelen als ~n het "Eenmalig reglement. reg. voorverk." m~t amendement II.1 is
aangenomen ~n alternatief F2, resp. G3 op pag.
6 van Dem. nov. '7 0 is aangenomen)
"Uit de gecombineerde uitslag der voorverkiezingen in de groepen III, IV en V volgens (2), derde
kolom, pag. 6 van Dem. nov. '70 wordt de hoogstgeplaatste der in de gebieden van elk dezer groepen woonachtige kandidaten geplaatst, hetzij op de
definitieve landelijke ranglijst bij de eerste vijf
na de lijstaanvoerder (indien F2 is aangenomen),
hetzij onmiddellijk na de lijstaanvoerder in de
betreffende kieskringen (indien G3 is aangenomen)".
II. 3. Amendement op art. 3 "alternatief eenmalig reglement", ingediend door de heer J. Achten":
"Toevoegen: "die hun contributie voor 1970 voldaan hebben" ".
III. Voorstellen en amendementen betreffende Hoofdstuk
IX, A van het Huishoudelijk Reglement "Kandidaatstelling Tweede Kamer":
III. 1. Voorstellen ingediend door de heer E. Bruins,
Groningen (na overleg met de heer Bruins samengevat door het rc-lid A. C. de Goederen):
"Inleiding
Om een re~le keuze te doen client het aantal mogelijkheden beperkt te zijn. Het is zinloos iemand
in Groningen te laten bepalen, wie in Limburg de

beste kandidaat is. Een congres in Breda is een
ander dan Mn in Arnhem (de I eden uit de omgeving
van de congresplaats zullen sterker vertegenwoordigd zijn).
De voorstellen
a) fase 1. Het land wordt verdeeld in qua oppervlakte ongeveer gelijke districten, te
wetcn:
Noord: Groningen, Friesland,
---Drenthe
Oost: Overijssel, Gelderland
"N;Orct-West: Nd Holland, Utrecht
Zuid-West: Zd Holland, Zeeland
Zuid: Noord Brabant, Limburg
Kandidaten kunnen zich aanmelden
voor 66n district. Per district worden
lijstvolgordeverkiezingen gehouden,
waaraan slechts leden en aanhangers
woonachtig in dat district mogen deelnemcn.
b) fase 2. De dcfinitieve landelijke lijst wordt
verkrcgen door combinatie van de
districtsranglijsten, in beginsel door
toepassing van de methode volgens
art. 8 van de voorstellen "Kandidaatstelling Tweede Kamer". De rangwaarde van elke kandidaat wordt
echter vermeningvuldigd met de
districtsgewichtsfactor.
De districtsgewichtsfactoren worden
gevonden door per district het gemiddelde te bepalen van de breuken (1) en
(2).

Breuk ( 1)

=

aantal ~nwoners district
aantal mwoners Nederland

Breuk ( 2) = aantal D'66-stemmers distr.
aantal D'66-stemmers Ned.
(bij laatstgehouden landelijke verk.)
De lijstaanvoerder wordt apart verkozen".
(Commentaar rc:
De Reglementencommissie heeft hieruit de volgende alternatieven afgeleid:
A3: Voorvcrkiezingen per kieskringgroep.
De 18 kamerkieskringen worden tot 5
kieskringgroepen gecombineerd van ongeveer gelijke oppervlakte.
D3: Vasts telling definitieve landelijke ranglijst van kandidaten door combinatie van
regionale ranglijsten.
Uitwerking in reglcmentvorm was door tijdsgebrek
niet mogelijk).
III.2. Voorstellen D'66 Hegio Drenthe, ingediend door
Mevr. S. Venema-Noordhoff:
10.1 Tenminste 1 weken voor de dag van indiening
van de landelijke kandidatenlijsten ingevolge
de kieswet wordt een verkiezings-A. L. V. gehouden.
10 . 2 Handha ven
10.3 Ter vergadcring wordt de lijstaanvoerder gekozen d. m. v. een schriftelijke stemming.
10.4 Gerechtigd tot het uitbrengen van een stemad vies betreffende punt 10.3 zijn het hoofdbestuur en de leden van de tweede kamerfractie.
10.5 De uiteindelijke rangorde van de kandidaten
2 - 30 landclijke ranglijst wordt door een
land eli jke schriftelijke stemming aangewezen.
10.6 De kandidatcn worden uitgenodigd een schriftelijke toelichting, zie punten A 5. 1 a t/m g
aangevuld met een persoonlijke verklaring
van ten hoogste 400 woorden indien de kandidaat zulks w<'nst, te verstrekken.

~ecember

1970
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(Commentaar rc:
De Reglementencommissie heeft hieruit de volgende
alternatieven afgeleid:
D4: Vaststelling van de definitieve landelijke ranglijst door een landelijke schriftelijke stemming met (mede) schriftelijke presentatie van
de kandidaten (ad 10.5 en 10.6);
E3: Met betrekking tot de verkiezing van de lijstaanvoerder mogen uitsluitend het hoofdbestuur
en de leden van de Tweede Kamerfractie van
D'66 een stemadvies uitbrengen (ad 10.4).
Voorstel "10. 3" komt overeen met alternatief Cl.
Voorstel "10 .4" komt neer op toevoeging van de hierboven bij "E3" opgenomen tekst aan art. 9. 1.
Uitwerking van alternatief D3 in reglementvorm was
door tijdgebrek niet mogelijk) .

lll.3. Voorstellen D'66 Afd. "Het Noorden van Limburg",
ingediend door de heer A. P. Jansen, Gennep:
Inleiding
0'66 staat het districtenstelsel voor. De opstellers
van het onderstaande vinden het daarom noodzakelijk
dat deze gedachte en werkwijze ook bij de interne
kandidaatstelling tot uiting komt. D'66 moet derhalve
met verschillende regionale lijsten uitkomen. D.e
enige uitzondering hierop is een landelijke lijsttrekker.
Am. 1,
art. 8 vervalt.
Indien alternatief A2 gekozen wordt, hetgeen onze
voorkeur heeft, nieuw art. 8:
Dit is gelijk aan het bestaande behal ve:
- regel 2 3 ; "een voorlopig landelijk lijst" vervangen
door "vijf regionale lijsten".
- par. c. In deze paragraaf de zelfde wijziging door
voeren.
art. 9. 1; De eerste 30 geplaatste vervangen door de
drie eerste van elke kies kringgroep.
Verder de alternatieven C1 en C2 overeenkomstig
aanpassen.
Am 2.
Bij de vaststelling van de definitieve lijst resp.
lijsten (dit laatste is afhankelijk van het bovenstaande
amendement) toevoegen:
alternatief D5: Serie, van bv 11, regionale verkiezingsbijeenkomsten. Dit alternatief is gelijk
aan D1 behalve dat "verkiezings ALV"
vervangen wordt door "serie regionale
verkiezingsbijeenkomsten".
Toelichting:-Zoveel mogelijk leden/aanhangers moeten
de mogelijkheid hebben aan deze verkiezingen deel te nemen. De A. L. V. is
slechts een dag en op een plaats.
Verder maakt het de indruk van een
CENSUS kiesrecht.
-De verkiezing voor de kandidaten voor de
2e kamer zijn het startsein voor verhoogde activiteit. Het is derhalve nodig zoveel mogelijk leden/aanhangers hierbij
te betrekken.
- Bij overneming door het congres van
am .1 zijn de genoemde alternatieven D 1
D 2 niet toereikend.
(Commentaar rc:
De Reglementencommissie heeft hieruit de volgende
alternatieven afgeleid:
D5: Geen (zoveel mogelijk) uniforme landelijke
lijst, maar 5 verschillende regionale lijsten.
D5a: Vaststelling van de definitieve regionale lijsten
door een serie regionale verkiezingsbijeenkomsten.
(presentatie ontbreekt nu, of moet worden opgevoerd)

Deze alternatieven zijn door de rc niet in reglement-

vorm uitgewerkt, door tijdgebrek en omdat reeds
door de ALV van december 1968 tot een zoveel mogelijk landelijk uniforme kandidatenlijst werd besloten).
IV.

Voorstel eenmalig reglement verkiezing lijstaanvoerder, ingediend door de Reglementencommissie.
1. De AL V van 19/20 december 1970 kiest de lijstaanvoerder.
2. Zij kiest de lijstaanvoerder uit hen, die zich uiterlijk vrijdag 13 november 1970 als kandidaat voor
het lidmaatschap van de Tweede Kamer overeenkomstig art. 1 van het reglement regionale voorverkiezingen zoals afgedrukt op blz. 10 en 11 van
Democraat van nov. 1970, hebben aangemeld en
wier aanmelding als zodanig is aanvaard en die
uiterlijk op 19 december 1970 aan de verkiezingscommissie hebben doen weten ook kandidaat te zijn
voor de post van lijstaanvoerder.
3. Deze verkiezing geschiedt d. m. v. de votometer
aldus: na ijking op 100 wordt achtereenvolgens
voor alle kandidaten, in alfabetische volgorde beginnend met een door loting verkregen naam, gevraagd de knop in te drukken indien men deze tot
lijstaanvoerder gekozen wenst. Behaalt een kandidaat de absolute meerderheid, dan is deze gekozen.
Zo niet, dan valt, te beginnen met de kandidaat die
de geringste steun verwierf, de helft - zo nodig
naar beneden afgerond - van de kandidaten af,
waarna opnieuw wordt gestemd; enz.

Amendementen
Indiener: G. Nooteboom
A Regl. regionale voorverk. v. tweede kamerkandidaten.
Am 1 art. 5-b
Per regio wordt een aantal kandidaten aan de groep geleverd als hieronder aangegeven:
12 door de regio's Friesland, Groningen, Drente, Overijssel en gezamenlijk
12 door de regio's Limburg, Brabant en Zeeland gezamenlijk
33 door de regio's Nd Holland, Zd Holland en Utrecht gezamenlijk
Daartoe worden de stemwaarden bedoeld in art. 4-c bijeengeteld binnen elk der bovenstaande regiocombinaties.
De ALV regelt, indien de beslissing der ALV over de lijstvorm daar aanleiding toe geeft, m1 die beslissing de wijze
waarop de gecombineerde regiolijst Nd Holland, Zd Holland
Utrecht drie regionale nrs. 2 worden aangewezen voor de
kieskringgroepen als genoemd in het alternatief-voorstel
onder 4-1.
Motie (aileen te behandelen als
1e het HB-voorstel m~t bovenstaand amendement wordt
aangenomen
2e alternatief F-2 op pag. 6 van Democraat wordt aangenomen.
De AL V besluit dat uit de gecombineerde uitslag der voorverkiezingen in de groepen Ill, IV en V de hoogstgeplaatste
die woonachtig is binnen elk van deze groepen, zal worden
geplaatst onmiddellijk n:i de lijsttrekker in de betreffende
kieskringen.
WANNEER KUNT U TIJDENS CONGRES UW STEMBILJET INLEVEREN?
Op zaterdagavond 19 december vindt de presentatie van de
kandidaten plaats. Na afloop hiervan kunt U Uw stembiljet
deponeren in de hiervoor bestemde stembussen. Deze
stembussen worden gesloten een half uur na afloop van het
congres. Verder kunt U ook nog op zondagmor gen (tweede
congresdag) Uw stembiljet inleveren van 10 tot 12 uur. De
stembussen worden daarna onherroepelijk gesloten.
Verkiezingscommissie 1971
A, A. Redeker, voorzitter.
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BELEIDSPLAN I
Wijzigingsvoorstellen
op het beleidsplan
Begeleidende Brief
De grote belangstelling voor het in november gepubliceerde
Beleidsplan heeft zich niet alleen gemanifesteerd in de meer
dan 1400 aanvragen om de tekst, maar ook in een grote invloed van amendementen, opmerkingen en beschouwingen.
Het hoofdbestuur he eft een aantal led en van de programmacommissie van de rapportage commissie en van de centrale
werkgroep opgedragen de amendementen gereed te maken
voor het Congres. Zoals bekend worden redaktionele
amendementen op het Congres niet behandeld; ze worden
overigens voor een belangrijk deel verwerkt.
Een aantal inhoudelijke amendementen wordt door de centrale werkgroep meteen al overgenomen en zal dus op het
Congres waarschijnlijk minder tijd vergen dan de behandeling van de overige amendementen, waaruit meestal een
volstrekt andere stellingname blijkt. Vanzelfsprekend is
het voor een zinnige en plezierige behandeling van het Deleidsplan gewenst, dat het Congres het leeuwendeel van de
uitgetrokken tijd aan dit soort amendementen besteedt.
Het hoofdbestuur hoopt, dat reeds op 19 december enige
tijd kan overschieten om te beginnen met de behandeling van
het Beleidsplan. Overwogen wordt ook om vrJOr te stellen
het Congres enige tijd in secties te splitscn, uit welke
secties dan de hoofdverschilpunten dan in de plenaire ver-·
gadering kunnen komen.
Zo enigszins mogelijk v66r en anders op het Congres zullen
door de centrale werkgroep nadere gegevens worden verstrekt met betrekking tot de finanei~le mogelijkheden tot
realisering van het Bele1dsplan.
Het Centraal Planbureau heeft in positieve zin gereageerd
op ons verzoek om de financi~le specifieaties van het ontwerp-Beleidsplan op hun juistheid te willen toetsen. Zodra
het gesprek met het Planbureau is afgerond, zullen wij U
informeren over de conclusies, welke de centrale werkgroep uit dit gesprek heeft getrokken. Wij hopen dan tevens
aan te geven, welke financi~le konsekwenties er vast zitten
aan het aanvaarden van een aantal ingediende amendementen
en alternatieven. Dit laatste lijkt ons beslist noodzakelijk
om op het Congres te kunnen komen tot een verantwoorde
keuze uit de talrijke politieke "claims", welke zich in het
ontwerp- Beleidsplan en de amendementen aandienen. Zouden wij dit essenti~le punt uit het oog verliezen, dan zouden
wij onherroepelijk terugvallen op het maken van een politieke verlanglijst, waarmee aan de belangrijkste doelstelling van het Beleidsplan geweld zou worden aangedaan.
In overeenstemming met het hierboven gestelde, treft U in
deze Democraat twee categori~en wijzigingsvoorstellen aan:
een categoric alternatieve voorstellen, waarmee de centrale
werkgroep zich over het algemeen niet kan verenigen; en
een categoric door de centrale werkgroep overgenomen
voorstellen en aanvullingen op het ontwerp-Beleidsplan.
Gelet op het in de partij en daarbuiten gebleken enthousiasme voor het Beleidsplan en de algemene wil om deze zaak
op dit Congres in zijn hoofdzaken af te ronden, vertrouwen
wij op een optimale zelfbeheersing en een doeltreffende
diskussie.
Het Beleidsplan, zoals in hoofdzaak door het Congres vastgesteld, zal na het Congres zijn definitieve gedaante krijgen. Tevens zal een verkorte en eenvoudiger te lezen versie voor de verkie·zingscampagne beschikbaar komen.
H. van Beekhuizen
cotlrdinator Beleidsplan

Correcties:
Door de grotP haast, waarin het ontwerp-Beleidsplan tot

stand is gekomen, zijn in de tekst, zoals gepubliceerd in
november·-Democraat enkele fouten opgenomen, die wij
hierbij corrigeren:
1. Op blz. 24, 1e kolom onder d. Herziening van de gezins-

subsidies dienen op de 12e en 14e regel van hoven de
woorden "kinderaftrek", resp. ''en (geheel of gedeeltelijke) kinderaftrek" te vervallen.
Evenzo dient op blz. 32, le kolom, lle /12e regel van
beneden te vervallen "en gehele of gedeeltelijke afsehaffing van de kinderaftrek".
2. Op blz. 40 "Finaneit'le konsekwenties Beleidsplan" dient
op de verzamelstaat achter V Vrede en veiligheid te
worden gelezen, zowel onder het hoofd Totaal als onder
Via R.ijksbegroting "P.M." De achter Vrede en veiligheid gegeven bedragcn van 1140 miljoen (Totaal), 570
miljoen (Via Rijksbegroting) en 570 miljoen (Via soc.
verz.) horen thuis achter de Omschrijving "Onvoorzien",
die in de tekst is wegf2;evallen.
3. Op blz. 42 onder 5. Vcrkeer en vervoer is in de tekst
weggevallen:
- verbetering openbaar vervoer
!let onder dit onderdccl genoemde bed rag "neg. 600 (besparing) is juist. Het betreft hier een saldo van de besparing t. g. v. de lan12:zamere uitbreiding van het wegennet ten bedrage van DOO miljoen en de extra kosten voor
de verbetering van hd openbaar vervoerd ten bedrage
van 300 miljoen.

Opstellers Ontwerp- Beleidsplan:
Het ontwerp-I3eleidsplan is opgesteld vanuit een samenwerking va;1 de wo~rkgroepen van D' 66 en de centrale werkgroep. De central<; werkgroep werd aan hd begin van dit
jaar benoem d door hct hoofdbestuur. Zij he eft haar werk
in sterk wisselende formatie verricht. Voor het opstellen
van het ontwerp- Beleidsplan zijn in hciofdzaak verantwoordelijk: H. van Bcekhuizen (voorzitter), J. W. Cop ius Peereboom, W. Draijer, M. Engwirda (sekretaris), A. de Goede,
H. van Mierlo, A. Nuis, E.Nypels en F.van der Ven.

ALTERNATIEVEN
Hoofdstuk 1

Open Samenleving
Blz. 16 ad 1 wijzigen in:
Herziening van het wetboek van strafvordering en het wethoek van strafrecht overeenkomstig de huidige inzichten op
juridisch gebied en op het terrein van de gedragswetenschap·
pen.
Het veranderen van de inriehtingen van het gevangeniswezen
tot (ortho-) andragogischc instituten.
ad m toevoegen:
Stimuleren van de herstructurering van de lichamelijke en
geestelijk gezondheidszorg en het maatschappelijk werk.
Indiener: afd. Breda.
1.1.

Laatste zin onder a) te veranderen in:
Voor het geval dat niemand de 50% haalt, dient een nadere
wettelijke regeling te worden getroffen.
Indiener: werkgroep Staatsrecht.
In Hoofdstuk I in te vocgen een nieuw 1. 6a, luidende;
Instelling van een staatseommissie, die tot taak heeft de
werkwijze in de overhcidssector door te lichten en dienaangaande aanbevelingen te doen, waarbij de commissie zich
onder meer de vraag moet stellen:
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·a. is de werkwijze in het algemeen efficient, met name

gelet op de besteding van de overheidsgelden;
·b. is de werkwijze zodanig, dat uitvoering kan worden gegeven aan de aanbeveling van de Commissie-Biesheuvel?
(... , dat de doelstellingen van het rapport van de Commissie-Biesheuvel optimaal verwezenlijkt kunnen worden)

·c. is het wenselijk personeelsraden in te stellen (met aan
de overheidstaak aangepaste bevoegdheden)?
In verband hiermede zou de eerste volzin in L 10 komen te
vervallen.
Toelichting:
De Commissie- Biesheuvel had tot taak - zo staat het in de
installatierede van Minister-President de Jong - na te gaan
met betrekking tot een drietal gebieden hoe de overheid
~opereert.

Aangaande de interne structuur had de commissie geen taak.
~u het rapport er is en de doelstellingen ervan in het algemeen door D'66 worden onderschreven, is het uiteraard
wcnselijk aan te dringen op het geven van uitvoering aan de
aanbevelingen. Er is echter al gebleken dat in verschillende
opzichten het niet gemakkelijk zal zijn deze aanbevelingen
op te volgen. Het is zelfs de vraag of het huidige overheidsapparaat qua structuur, qua werkwijze en ook qua mentaliteit in staat zal zijn de doelstellingen van het rapport optimaal te verwezenlijken.
Ten gevolge op het rapport-Biesheuvel is het daarom van
belang eveneens nate gaan hoe de overheid intern opereert.
Een tweede rapport is nodig.
lndieners: Goosens (Voorschoten), Jongedijk (Wassenaar),
Engwirda (Den Haag), Stokvis (Den Helder) en van der Burg
IDen Haag).

1. 7.
Eerste zin veranderen in:
Het lidmaatschap voor de Tweede Kamer moet wettelijk onverenigbaar worden verklaard met welke nevenfunctie dan
ook. Daartegenover moet een adequate honorering worden
~esteld.

lndiener: afd. Maass luis Maasland
Hoofdstuk 1. -1. 8 (Pag. 17) voorlaatste zinsnede:
"lnstemming" gaat te ver; dit geeft de personeelsraden
duidelijk vetorecht. Voorgesteld wordt "instemming" te
vervangen door "Tijdige inspraak.
Toelichting:
Binnen de ondernemingen dient de invloed van de factor arbeid versterkt te worden, doch op zodanige wijze dat voor'laarden aanwezig zijn voor het doelmatig blijven functioneren van de afzonderlijke onderneming als concurrenticcenheid binnen het systeem van afzonderlijk producerende bedrijfshuishoudingen.
lndiener: Afd. Leusden.
toevoegen aan 1. 8
Deze bevoegdheden te combineren met het recht op beroep
van de ondernemer, indien de besluiten van de personeelsraden de continuiteit van de OJ1derneming in gevaar brengen,
de werkgelegenheid - in het algemeen of in de onderneming bcdreigd wordt, dan wel strijdig zijn met het algemcen belang.
Toelichting:
Het ism. i. te optimistisch om aan te nemen dat de factor
arbeid op dit moment andere belangen dan zijn belangen op
kort termijn in zijn overwegingen betrekt. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de arbeidsmentaliteit eerder slechter
dan beter wordt.
Ecrder dienen er ingrijpende maatregelen getroffen te worden, die gericht zijn op mentaliteitsverbetering zowel bij
werkgever als bij werknemer.
Eerder dient er medeverantwoordelijkheid op afdcling- en
werkplaatsniveau ingesteld te worden.
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Eerder dient er onderscheid te groeien tussen "zich niet

100% voelen" en "arbeidsongeschikt zijn".
Indiener: C. de Rie (Rotterdam)
Punt 1.8:
Na "vereist" is, toevoegen:
Ten aanzien van sluitingen geldt dat de instemming (vetorecht) pas ge~ffectureerd kan worden zodra er een alternatieve financier voor de onderneming beschikbaar is. De invoering van het Pensioen - en Spaarloonplan schept daarvoor de structurele mogelijkheden.
Indiener: Afd. Den Helder, Schagen en Texel.
Voorstel tot aanvulling van Hoofdstuk L ART. L 8
De tekst van dit art. aanvullen met:
"Toekenning van het recht aan personeelsraden om een onafhankelijk instantie een onderzoek in het bedrijf te laten
uitvoeren.
Toelichting:
Wanneer een personeelsraad geen ter zake deskundige kan
inzetten voor een enqu~te heeft het recht van enqu~te geen
zin.
Indiener: K. Peul (Rotterdam).
1. 8. (toevoegen)

"De financi~le resultaten van de gezamenlijke inspanning in
het kader van de onderneming dienen aan allen die hieraan
hun bijdrage hebben geleverd ten goede te komen; bijvoorbeeld door tegenover de gelden die - uit winst - voor additionele investeringen worden aangewend een gelijk bedrag
aan aandelen in een ondernemings - beleggings - fonds te
plaatsen.
Toelichting:
Het is uit oogpunt van rechtvaardigheid nodig dat de waarden
die aan een onderneming - via financiering van additionele
investeringen uit de winst -worden toegevoegd, niet alleen
aan de kapitaalverschaffers, maar ook aan de werknemers
toevallen.
Hierdoor komt tevens een synthese tot stand tussen, enerzijds de eis van de werknemers naar een billijker aandeel
in de financi~le resultaten, zonder dat zulks tot extraloonronden leidt, en anderzijds de behoeften op investeringsgebied.
Zonodig kan de verhandelbaarheid van de deelnemersbewijzen in fonds tijdelijk worden opgeschort.
Indiener: W. Fiege (Den Haag) .
1.8 t/m 12.

Het is duidelijk dat het welslagen van deze punten afhangt
van een zo goed mogelijk functioneren van de vakbonden.
Om deze bonden in staat te stellen research te plegen, voorlichting te geven en het apparaat te bemannen dat daar voor
nodig is, is het noodzakelijk het de werknemers zo eenvoudig mogelijk te maken, lid te worden van een vakbond.
Daartoe zullen de kosten van het lidmaatschap in het loon
ingebouwd moeten worden; de werknemer kan dan aangeven
aan welke bond zijn contributie ten goede dient te komen.
De concurrentie tussen de bond en blijft daardoor in stand.
Wie per s~ g~~n lid van een bond wenst te worden is daarin
vrij; zijn contributie wordt in een algemeen sociaal fonds
gestort.
Indiener: Afd. Breda.

Amendement
Tussen 1. 8 en 1. 9 invoegen:
"Invoering van een wettelijke regeling, die aan werknemers
binnen het bedrijf de uitocfening garandeert van elementaire
rechten, n.l. het recht op vrijheid van meningsuiting en het
recht op vrijheid van vereniging. Op grond van deze rechten, dienen verenigingen, die behartiging van werknemersbelangen tot deel hebben en die op basis van aantallen leden
in het bedrijf, als het enige legitieme criterium, representatief geacht moeten worden voor het hele personeel dan wel
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voor groepen daaruit, het recht te hebben gebruik tc maken
van interne publicatie-media, voorts het recht te hebben
intern met hun leden contact te onderhouden en tenslottc het
recht te hebben binncn het bedrijf, zij het normaliter buiten
de gewone werktijden, met hun leden of groepen daaruit te
vergaderen".

het gebrek aan wezenlijke democratic, de taken van de
diverse soorten schappen, de mogelijkheden, moeilijkheden,
wenselijkheden, onmogelijkheden en ga zo maar door .... )
wijs ik u er met nadruk op dat hetgeen thans in het beleidsplan is opgenomen t. a. v. de hervorming van de P. B. 0.
baar lijke nons ens is.

Toelichting:

Indiener: J. Hoogland (Leidschendam).

Deze toevoeging is een concretisering, op het vlak van interne bedrijfsverhoudingen, van voorwaarde 2 zoals deze
aan het begin van dit hoofdstuk is geformuleerd. Ook personeelsraden zullen niet kunnen ontkomen aan oligarchiseringstendenties, indien zij binnen het bedrijf voldoende
voeding en contrCle ondervinden vanuit hun directe achterban en vanuit een "interne openbare meningsvorming". De
voorwaarden hiervoor ontbreken momenteel volkomen en
zijn ook in de nieuwe wet op de ondernemingsraden te zwak
aangezet. Zij dienen bewust te worden opgebouwd op basis
van wettelijke reehten.
Indiener: afd. Voorsehoten.

Amendement
Tussen 1. 8 en 1. 9 vervolgens i_nvoegen:
"Krachtig bevorderen van experimenten met alternatieve
werkorganisatievormen op basis van zo groot mogelijke individuele en groepsautonomie, zowel in het bedrijfsleven
als in overheidsdiensten".
Toelichting:
naast democratisering door versterking van vertegenwoordigende organen, van "interne burgerrechten" e. d. moet in
het beleidsplan met grote kracht worden aangedrongen op
democratisering van werkorganisaties in het bedrijfsleven
en in de overheidssfeer. Het is in de dagelijkse werksituaties, zeals deze uit de bestaande bedrijfsorganisaties voortvloeien dat het traditionele autocratisme nog alom floreert
en zowel de menselijke ontwikkeling als een moderne ontwikkeling van de doelmatigheid dagelijks blokkeert.
Indiener: Afd. Voorschoten.
Art. 1.9.
Tekst vervangen door:
Bevorderen van experimenten met alternatieve ondernemingsstrukturen zoals werknemers-mede-bestuur en werknemerszelf-bestuur.
Indiener: K. Peul (Rotterdam)

1.11.
Eerste twee zinnen vcranderen in:
Hervorming van de P. B. 0. Samenstelling van alle besturen
(algemene en dagelijkse bcsturen) uit door representatieve ..
enz. (zie oude tekst)
Na de eerste twee zinnen toevoegen:
De algemene besturen dienen in het openbaar te vergaderen.

Indiener: Werkgroep Siaaisrecht.
1.11.
Achter" ---gekozen penwnen" midden tweede zin toevoegen:
De eis dat de gekozen personen uit de representatieve vakverenigingen gekandideerd moeten zijn komt, op bedrijfsniveau te vervallen.

Indiener: Afd. Maassluis/Maasland.
1.17.
sub b. toevoegen aan: aniiciperen: het niet starten met
werkzaamheden waarover een beroepsproeedure loopt, alvorens de laatste beslissing hierover is gevallen.

Indiener: Afd. Breda.
IIOOFDSTUK 1
Par. 2.
Wij onderschrijven de noodzaak van de voorgestelde maatregelen voor het onderwijs ten voile. Essentieel is daarbij
·echter, dat voor alle grad en van onderwijs de goede mensen
worden aangetrokken. Statusverbetering voor onderwijzers
en leraren is daarvoor hard nodig. Mogelijkheden:
Betere salarWring; hogere toelatingseisen voor bv. pedagogische academies; een lesrooster dat de docenten de gelegen·
heid geeft de ontwikkelingen in hun vak te volgen en daarnaast tijd laat voor een normaal priv~leven. Dergelijke
maatregelen zijn a fortiori nodig als men met vrucht in het
onderwijs wil gaan expcrimenteren (vgl. par. 1. 19).
De fiancitlle consequenties kunnen wij niet overzien, maar
wij menen in elk geval dat deze aanvaard moeten worden.
Indiener: J. Hamaker. (Dwingeloo)

art. 1. 9.
toevoegen:
Daarme zal een begin gemaakt worden bij ondernemingen
die onder de feitelijke (subsidie) macht der overheid vallen.
Indiener: G. Nooteboom (St. Maartensvlotbrug)
1.11.
Schrappen: "lnbreng van het gehele ..... PBO"

Indiener: Afd. de Liemers.
1.11.
Hervorming van de P. B. 0.
Unaniem zijn wij van mening dat de P. B. 0. niet hervormd
moet worden, integendeel geleidelijk moet worden afgebouwd,
behoudens enkele goed funetionerende schappen. Vooral het
denkbeeld het privaatreehtelijke overleg in publiekrechtelijke
organisaties onder te brengen, is volgens de afdeling onjuist, zelfs gevaarlijk! Wil D'66 herinvoering van de centraal geleide loonpolitiek?
Moet er een schap Philips om de e. a. o. te regelen?

Indiener: Afd. Tilburg.
1.11.
Ik stel voor punt 1. 11. en (voor zover betrekking hebbend
op de P. B. 0.) punt 1. 12. van het beleidsplan terug te nemen en eerste de gehele situatie met betrekking tot herziening van alle bestaande regelingen t. a. v. de P. B. 0. op
te nemen.
Als vermoedelijk een van de weinigen binnen D'66 die iets
van de P. B. 0. afweten (de waanzin van de huidige structuur,

IIOOFDSTUK 1 Par. 2: Onderwijs.
Het lager en middelbaar onderwijs wordt op het ogenblik
duidelijk afgestemd op de "middelmaat". Dit betekent dat
b. v. de brugklas voor de meer begaafde leerlingen een
practisch verloren jaar is. Zij vervelen zich niet alleen,
maar wennen er ook aan dat zij zich niet behoeven in te
spannen om iets te leren; grote aanpassingsmoeilijkheden
in het volgende jaar bij het V. W. 0. zijn het gevolg. Zo gaat
de democratisering van het onderwijs ten koste van de minderheid der meest intell i)!;cnte leerlingen, aan wier optimale
ontwikkeling de samenlt·ving juist grote behoefte heeft. Te
hunnen behoeve dienen de mogelijkheden tot individuele
school- "carri~re-planning" (met meer inspraak van de
ouders dan nu het geval is) in de wetgeving te worden verruimd.
Indiener: Afd. Dwingeloo.
HOOFDSTUK 1 Par. 2:
In het beleidsplan wordt gesteld dat het onderwijsstelsel
meer gericht moet worden op de volledige ontplooiing van
het individu. De school zou moeten zijn een instituut waar
de vorming tot volwaanlig menszijn (inclusief vrijheidsbeleving en verantwoordcl ijkheidsbesef) plaats vindt. Wellicht
verdient het aanbeveling in deze volledige opleiding een rol
toe te kennen aan filosofie onderwijs. In een bepaalde vorm
gegoten helpt filosofieonderwijs het jonge individu zijn
denkvermogen te scherpcn en zijn situatie, zijn meningen
en houdingen te relativeren.
Indiener: J. T. Kamphorst (Afd. Zeist).
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1.20,

ijier dient het getal 10 geschrapt te worden.
\a het woord "begeleidingsdiensten" dient geschrapt te
Iorden: ''uitsluitend bemand met academisch gevormde
'af en hoger beroepspersoneel".
lndiener: Afd. Rhenen en Afd. Dwingeloo.

1.24.
'lordt gelezen:
litvoering van de maatregelen voorgesteld in de nota Gros\eide- Roolvink ten behoeve van de werkende jongeren met
aien verstande' dat
a. de ontwikkeling van participatie onderwijs naast het bestaande schoolonderwijs slechts mag plaats hebben in
het kander van een beleid dat beide onderwijsvormen wil
integreren.
I, de ontwikkeling van het participatie onderwijs op de
eerste plaats vanuit het vormingswerk, maar wel in het
contact met landelijke pedagogische centra en met het
net van schoolbegeleidingsdiensten geschiedt.
c, de participatie behalve in het bedrijfsleven ook in andere
maatschappelijke sector en - gezin, kantoor, winkel etc.
- mogelijk moet zijn.
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d. invoering van een wettelijk recht voor eenieder van informatics hemzelf betreffende inzage te verkrijgen.
Indiener: F. van der Ven (Oegstgeest).
1. 34.
Vervangen door: "Tegengaan van discriminatoire- ...... .
(verder oude tekst)" .
Indiener: G. Nooteboom.
1.35.
Grondwettelijke opdracht aan de rechter om wetten te
toetsen aan de vrijheidsrechten lijkt ons niet juist; schrapping van art. 131.2 Grondwet is directer. De burger kan
zich dan altijd beroepen op schending van de grondwet. De
burger moet niet verplicht worden zich de bescherming te
laten aanleunen als hij daar geen behoefte aan heeft.
Indiener: Afd. Tilburg.
1.44.
In deze zin dient na "actief'' te worden toegevoegd "en passief''.
Indieners: Afd. Rhenen en de werkgroep Staatsrecht.

lndiener: F. W. M. van der Ven.

idem art. 1.44.
18 jaar vervangen door 16 jaar.

l!0rnatief voor 1. 24. (werkende jongeren)

Indiener: K. Peul (Rotterdam)

IVerkende jongeren: De beleidsvoorstellen voor deze al te
lang verwaarloosde categoric jongeren zijn te mager (punt
1.24.), te meer daar de nota Grosheide - Roolvink bij henzelf als ver ben eden de maat is beoordeeld. Voorgesteld
!ordt de volgende suggesties uit het "stoofplan voor beter
onderwijs" (van het NVV - jongerencontact, augustus 1970)
over te nemen.
a. eiqJerimenten met de - middenschool1. het navolgende schema voor een gedeeltelijke onderwijsplicht:

Toevoeging in Hoofdstuk I ("Open Samenleving") van een
paragraaf 3, "Cultuurbeleid";

1~70-1971

1971-1972
1~72-1973

1973-197 4

15-jarigen
15-jarigen
16-jarigen
15-jarigen
16-jarigen
17-jarigen
15-jarigen
16-jarigen
17-jarigen

1
2
1
2
1
1
3
2
1

dag per week
dagen per week
dag per week
dagen per week
dag per week
dag per week
dagen per week
dagen per week
dag per week

lndieners: C; Mertens en Mevr. I. Schouten (Amsterdam)
1.29,
rervalt.

mdiener: G. Nooteboom
1.31,

Deafdeling maakt bezwaar tegen dit artikel. Een minderneid kan de aan dit artikel ten grondslag liggende intentie
!e] onderschrijven, waarbij echter een meer genuanceerde
lormulering aanbeveling verdient.
indiener: Afd. Baarn (Soest)
!.10, Toevoegen:
·gecombineerd met een heffing op advocatenhonoratia voor
~et-pro-deo zaken"

lndiener: G. Nooteboom (St. Maartensvlotbrug)
1.32.
Het onderwerp "majesteitsschennis" client in deze reeks niet
roor te komen. Immers verweer is in deze niet mogelijk.

bdiener: Baarn, So est.
1.33,

wordt gelezen:
Wettelijke regelingen ter bescherming van de persoonlijke
~nssfeer van iedere burger (passieve vrijheidsrechten):
a. recht Vf!n antwoord, zodra men door publieke media in
zijn persoonlijke eer is aangetast;
b. beperking van de vrijheid tot verzamelen van persoonlijke gegevens tegen den wil van betrokkenen door de
overheid;
c. verplichting tot vernietiging van bepaalde persoonlijke
gegevens ingeval van vijandige bezetting van het land;

Paragraaf 3: CULTUURBELEID.
Cultuur wordt in feite nog vaak vereenzelvigd met "hogere
cultuur, met kunst en met wat mens en in hun vrije tijd
presteren. Dit was begrijpelijk in een maatschappij met
grote ongelijkheden, met vanzelfsprekende grenzen tussen
ongelijke groepen en een algemeen aanvaard zijn van de
door leidende groepen als toonaangevend gestelde normen
en vormen.
In een open maatschappij - waarvan de contouren al zichtbaar zijn - komt een bredere cultuur naar voren. Kenmerken
van die open maatschappij worden in dit beleidsplan bezien.
Kwesties als democratidering van het staatsbestel, milieubeheer, toekomststudie en -planning, opheffing van discriminaties worden in het licht gezien van die open maatschappij. Het beleidsplan van D'66 is dan ook al een belangrijk
stuk cultuurbeleid. Want het probeert een vorm te geven aan
het grondstreven en -denken van ons volk.
Het specifieke van het cultuurbeleid van D'66 is nu het volgende. Geconstateerd wordt:
- dat in de laboratoria en klinieken en op de tekentafels van
onze industriel:ln en ziekenhuizen de technische toekomst
van ons bestaan wordt uitgedacht. De werking van onze
hersens wordt nagebootst in computers en menselijke levenskiemen probeert men kunstmatig op te Iaten groeien.
De ethische kanten en de "waarde" hiervan worden in die
expe rimenteerfabrieken te weinig bekeken;
- dat in de levensbeschouwelijke verbanden van onze maatschappij - waaronder: de kerken - een worsteling aan de
gang is om zicht te krijgen op deze maatschappij en op de
taken van de mens daarin. Tot nu toe hebben de kerken in
ons land niet de kans gehad om in georganiseerd verband
mee te denken aan de vormgeving van ons land. De levensbeschouwing heeft nog niet kunnen tonen, van betekenis te
zijn voor het welzijn;
- dat de wereld van de kunstenaars eenzelfde soort crisis
doormaakt. De kunstenaars staan te dringen om meer invloed te krijgen op de vormgeving van onze maatschappij.
Zij zijn niet meer tevreden met het verzorgen van de franje
en de versiering van onze gebouwen, wijken en vrije tijd.
In deze drie verbanden - de technische, de religieuze en de
artistieke - ligt een hoop ongebruikte potentieel. En zij zouden elkaar moeten vinden. Om zo elkaar te bevruchten en
samen te helpen, onze maatschappij in nieuwe en goede barren te leiden. Want het is uit een oogpunt van welzijn op
langere termijn onwenselijk dat de hooggeorganiseerde
technische denkfabrieken zonder directe inbreng blijven
werken van de meer op bezinning en reflectie ingestelde religieuze en artistieke werelden. Het kenmerk van onze cultuur is, dat het een technische cultuur is. Maar de techniek
moet naar de overtuiging van D'66 blijvend en nog meer deel
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uitmaken van het denken van heel ons volk. Dat is de kern
van het cultuurbeleid van D'66.
De noodzaak van de integratie van de genoemde drie werelden
wordt uitgedrukt door de volgende principes:
a. De teehnisehe wereld heeft er op de lange termijn bij dat
de vertechnisering van ons Ieven geaccepteerd en ge1htegreerd wordt en blijft in het denken, voelen en leven van
ons volk.
b. De bronnen van reflectie in ons volk - de levensbeschouwing en de kunst - kunnen op de lange duur niet getsoleerd blijven staan als huiskamerzaak en als randverschijnsel. Op het gevaar af namelijk van ondergraving
van een van de kernen van elke cultuur: de ethiek.
In de verwachting dat deze principes kraehtige motoren zullen blijken te zijn ter bereiking van een - blijvend - open
maatschappij, wordt het volgende plan ontwikkeld:
A. In aanzet is een structuur voor het bedoelde over leg tussen de drie werelden aanwezig in de in vele provincies
en grote steden bestaande eulturele raden. En op landelijk niveau bestaat er - naast de overlegorganen voor
bepaalde vormen van kunst - de Raad voor de Kunst. De
eulturele raden hebben een enigszins bredere doelstelling dan de Raad voor de Kunst.
Als voorlopige plaats waar de technisehe, levensbesehouwelijke en artistieke bezinning elkaar vinden zou
op de middellange termijn gestreefd moeten worden naar
een uitbouw van de culturele raden en van de Raad voor
de Kunst. Deze uitbouw zou in 197 5 zijn be slag moeten
hebben. De Raad voor de Kunst heet dan het Nationaal
Cultuurberaad.
B. Vanaf 1975 gaat het Nationaal Cultuurberaad nauwe banden aan met het in paragraaf 4 genoemde Nationaal Centrum voor Toekomstonderzoek. Dit centrum zou van dan
af zijn onderzoek tevens moeten richten op culturele veranderingen. De ethici van onze teehnisehe wereld en de
levensbeschouwelijke en artistieke wereld krijgen dan
een vaste en offici~le inbreng in het toekomstonderzoek
en in de vormgeving van onze maatsehappij.

De verbrede culturele raden zullen ook d::in de structurele
onderbouw blijven van het nationaal cultuurberaad.
Zij zouden voor wat betreft de technische sector onder
meer afgevaardigden van de wetenschappelijke staven
van bedrijven en deskundigen van verschillende beleidssectoren (planologie, verkeer, woningbouw e. d.) moeten bevatten en nauwe relaties moeten onderhouden met
de Universiteiten.
C. Voor de vormgeving van het beleid ten aanzien van
kunst(-produkten, -beoefening en -onderwijs) zullen de
-eventueel met andere seetoren, met name onderwijs en
eommunieatiemedia, uit te breiden - eulturele raden
een goede basis betekenen. Hetzelfde geldt voor het
Nationaal Cultuurberaad.
Indiener: E. van der Marek (Westland) .

Cultuurbeleid Alternatieve

tekst voor Hoofdstuk I

paragraaf 3:
- Cultuurbeleid betekent voor D'66 een beleid gerieht op de
toekomst, het bevorderen van een wijze van bestaan in
levensomstandigheden, die voor het eerst in de menselijke
gesehiedenis met het begrip (relatieve) materiele welvaartssituatie kan worden omschreven. Een cultuurbeleid
dat met name kan worden omschreven als het geven van
vorm en inhoud aan het bestaan in een samenleving waarin
het arbeidsethos een geheel andere betekenis zal krijgen.
Een cultuurbeleid dat gestalte zal moeten geven aan cultuurbeleving door de "gemiddelde" man en vrouw die totdusverre de handen vol had (heeft) aan de instandhouding
van het materi~le bestaan. Cultuur kan niet meer zijn een
luxe product voor een kleine bovenlaag. Ook hier gaat het
om wezenlijke democratisering, zonder dat zulks tot
nivellering leidt; integendeel.
- Een cultuurbeleid dat tot verregaande de-eommercialisering van de cultuur zal moeten leiden.
- Cultuurbeleid is voor D'66 66k een maatschappelijk ge1htegreerd beleid gericht op de vrije ontplooiing van de
mens.
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- Een cultuurbelcid dat de Europese beschaving niet tot een
dood gewicht maar tot cen levenwekkende bron van ins piratie maakt.
In het kader van een zodanig cultuurbeleid client bij de uitwerking ervan onder meerdere gestreefd te worden naar:
- Instelling van een Raad voor de Nederlandse Cultuur.
- Instelling van een (afzonderlijk) Ministerie voor Culturele
Zaken.
- Instelling van en verregaande bevoegdheden voor provinciale, regionale en plaatselijke organen voor eultuurspreiding.
- Inrichting op ruime schaal van werkplaatsen voor beeldend
en muzisch aangelegdc jongeren en volwassenen.
- lntegrale benadering van de recreatie-problematiek.
- Doordrenking van het onderwijs met het in de aanvang
aangeduide cultuurethos; zeer in het bijzonder van het
lager onderwijs en bij de post-scolaire vorming van
werkende jongeren" .
Indiener: W. Fiege (Den Haag)
Invoegen in de paragraaf Cultuurbeleid:
Tezamen met Belgi~ instellen van een Raad voor de Nederlandse Cultuur voor de opbouw van een gezamenlijk onder
wijs- en cultuur beleid van Nederland en BelgW.
Invoegen in de preambulc van hoofdstuk 1 als punt j (de
overige punten vernummcren):
instelling van een Raad voor de Nederlandse Cultuur.
Indiener: F. van der Ven (Oegstgeest).

HOOFDSTUK II
Leefbaarheid
2.5.

Hier wordt het voorstel gedaan om z. g. "verontreinigingsheffingen" in te voeren onder het motto "de vervuiler betaalt" hetgeen inhoudt, dat dit "betalen" geen vrijbrief verstrekt voor "vervuilen".
De vergadering zag dit toch iets anders: n.l. geen verontreinig_ngsheffing, maar het opleggen van de verpliehting om
die verontreiniging tegen te gaan c.q. te stoppen. Hierbij
wordt de eis gesteld, dat indien iemand of iets nalaat de
norm en te hanteren, deze de gelegenheid krijgt om e. e. a.
aan te passen, zoniet, dan kan tot sluiting worden gesommeerd. (uitbreiding bevoegdheden en deskundigheid v. d.
Hinderwet). Het heffen van een soort belasting werkt aileen
een doorkalkulatie in de hand en geen direkte verbetering.
Als voorbeeld client heffing van f 1. 20 /kg fosfaathoudend
wasmiddel. (2. 6.) Liever zien wij een verbod van het in de
handel brengen van fosfaathoudende wasmiddelen. (zoals bij
de cyclamaten). Het heffcn van een belasting teneinde de
financi~le mogelijkheid te krijgen rioolwaterzu.iveringen
dusdanig aan te passen om de fosfaten eruit te halen ons
meer het par.rd achter de wagen spannen. Derhalve is ons
voorstel:
De leuze "de vervuiler lld aalt" nader te preciseren in die
zin, dat men verplichi wordt technische maatregelen te nemen om de vervuiling direct tegen te gaan en dus niet een
soort belasting of boetc tc betalen die de vervuiling voorlopig niet erger maar direct ook niet minder maakt.
Indiener: Subregio Drechtsteden.

2.5. t/m 2.8.
Het beheer van de vers<"hillende rioolwaterzuiveringsinstallaties berust op dit monwnt vaak bij de hoogheemraadschappen. Het is zeer de vraag, of deze instellingen wel voor
deze taak berekend zijn. Gedacht zou kunnen worden aan de
ontwikkeling van regionale zuiveringssehapp<:n, die opgenomen worden in de watcrschappen en overkoepeld worden
door de Raacl voor milicu-hygi~ne en het milieubcheer. Ieder
Zuiveringsschap client tc bestaan uit vertegenwoorcligers van
gcmeenten, provincie en industrie. (Kamer van Koophandel).

Indiener: P.J. vander l!am (Haarlcm)

2.6.
Tussen "fosfaat" en "Tl'nslotte" invoegen: "Dergelijke heffingen zullcn ook gehCV('Il worden op andere bestanddelen

'

1
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van wasmiddelen die een schadelijke invloed op de kwaliteit
hebben".

l'a!l oppervlaktewater

lndiener: G. Nooteboom

t9.

'~a "voorgeschreven" toevoegen: "Indien het betr. perceel
op het gasnet is aangesloten".

lndiener: G. Nooteboom.
,UO.
!a "bevorderd" toevoegen: "Bij nieuwbouw of ingrijpende
verbouwing dient het bindend te worden voorgeschreven" .

frequentie van minstens
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~~nmaal

per half uur.

Indiener: G. Nooteboom.
2.17
Overschrijving van de geluidsnormen dient door de overtreder te worden betaald; bij her haling dient confiscatie van
het object te volgen.
Indiener: K. Grool (Amsterdam)

Ul.
' Bij de berekening ...... worden gebracht" vervalt.
''&tccessievelijk-, ...... verdwijnen vervalt.

2.18. (en 2.50.)
Bij het stellen van eisen aan het vliegverkeer inzake de
produktie van geluid en uitlaatgassen door vliegtuigmotoren
dient acht geslagen te worden op het internationale aspect.
Met betrekking tot het beperken van supersoon vliegen,
dienen internationale afspraken tot stand te komen. Het
bouwen van een drijvende tweede luchthaven op de Noordzee verdient ernstige bestudering.

lndiener: G. Nooteboom

Indiener: Afd. Doetichem.

1.11.
Tekst als volgt te formuleren:
"Binnen enige jaren (bv. 2 a_ 3 jaar) moeten voor alle nieuwe
automobielen de zg. Duitse normen voor de maximaal toelaatbare hoeveelheden uitlaatgassen worden voorgeschreven;
ook dient deze maatregel te worden ingevoerd voor zowel
de huidige als de toekomstige openbare gemotoriseerde ver, voersmiddelen" .

2.18.
Onder dit punt op pag. 22 dient achter de laatste zin toegevoegd te worden "in zee".

lndiener: G. Nooteboom

Indiener: Afd. Rhenen.

Rest punt 2.11. vervalt.

2.18. Wijzigen in 2.18a.
2.18b. Het vliegen van supersonische passagiersvliegtuigen
moet uitsluitend worden toegestaan op transatlantische
routes.

lndiener: W. Nieuwenhuis (Amsterdam)

Toelichting:

Ul.

Uit ~~n van de vele onderzoekingen is gebleken dat als bovengenoemd toestel door de geluidsbarri~re knalt een schade aangericht d.m. v. trillingsgolven een bloem- en groentekassen, ramen, enz. over een gebied ter breedte van 10
km. Meerdere Ianden, o. a. Zweden, hebben deze wet al
aanvaard.

!! vervuiler

betaalt.
Hierdoor is het logisch dat de wegenbelasting wordt afgeschaft en in de plaats hiervan wordt er een bedrag per liter
benzine geheven. Door de bank genomen betaalt dan diegene,
die het meest rijdt en dus vervuilt en wegen slijt, de meeste
oelasting.
Successievelijk ...... enz.
lndiener: Afd. Westland.
2. 13.
Voorstel om artikel 2 .13 te laten vervallen, ondanks de
f 100 miljoen millieu inkomsten voor de staat.

Toelichting:
Gezien de kontekst van art. 2.13 wordt hier gesteld dat benzine zonder lood minder luchtvervuiling geeft dan benzine
met lood.
Dit is een bewering die de nodige vraagtekens oproept, want
leer is voor zover mij bekend, geen enkel geval beschreven waaruit blijkt dat iemand op welke wijze dan ook een
loodvergiftiging he eft opgelopen t. g. v. lood uit benzine
en daarvan afgeleid gassen.
Bekend is dat langs autowegen het loodgehalte van het
gras de toelaatbare dosis voor consumptie voor koeien
kan overschrijden.
2e Er zijn duidelijk feiten om te tonen dat de afgassen van
auto's die I open op benzine zonder lood nadeliger voor de
luchthygHlne zijn dan benzine met lood.
De argumentatie hiervoor is duidelijk: looddrivaten verhinderen het kloppen in verbrandingsmotoren. Behalve
construktieve aspecten (motorslijtage) is de verbranding
van benzine in motoren die kloppen minder volledig dan
in motoren die niet kloppen.
lndiener: Y.D. Feikema (Arnhem).

Indiener: Afd. Eelde.
Ad Hoofdstuk II, pag. 22, kol. 2/3,2.
"Gericht moet zijn op een versterkte verspreiding van bevolking en werkgelegenheid" ....
Wij zijn van mening, dat dit juist is voor de nauwelijks
milieu -vervuilende industrie~n.
Daarnaast zouden we, met name voor de "smerige industrie"
centralisatie willen propageren, en wei zodanig dat de
smerige industrie gesitueerd wordt op een veilige afstand
van woongebieden, met zodanige vervoersvoorzieningen dat
de toeleverende niet-zelf-zeer-vuile industrie~n en ook de
in de smerige industrie werkzamen, de vuil-centrale gemakkelijk kunnen bereiken. De smerige industrie~n zijn
meestal niet erg arbeidsintensief. Als ze dicht bij elkaar
liggen is het eenvoudiger en goedkoper dan bij spreiding,
om de milieuvervuiling die ze veroorzaken te ondervangen,
en te controleren of de individuele industrie~n zich houden
aan de wettelijke voorschriften t. a. v. milieu -hygi~ne.
Indiener: Afd. Delft.
Tevens zou ik onder 2. 24. de Oosterschelde toegevoegd
willen zien als gebied, waarvan de afsluiting niet mag geschieden dan na grondig onderzoek naar de wenselijkheid.
Indiener: H. Feenstra (Zuidlaren)
Invoeging in de preambule van par. 3 VOLKSHUISVESTING:
"lndien dit in door bijzondere omstandigheden veroorzaakte
gevallen redelijkerwijs niet kan" (het betalen der woonkosten) biedt de bijstandswet een sociaal aanvaardbare oplossing".

2.11. t/m 2.13.
Het komt de afdeling op z'n zachtst gezegd, vreemd voor,
dat hier de bromfiets ontbreekt. Deskundigen spreken van
een driemaal (! ! ) zo sterke verontreiniging van de lucht door
lweetact-motoren.

Indiener: G. Nooteboom.

lndiener: Afd. Baarn/Soest.

Indiener: J. Elders + Programmacommissie.

2.13. Toevoegen
"Via een lager tarief voor wegenbelasting zal deze verhoging der gezinsuitgaven worden gecompenseerd voor diegenen die op het platteland wonen op een grotere afstand
i dan 500 meter van een halte van openbaarvervoer met een

Toevoegen aan par. 3 van Hoofdstuk II:
- de woningbouw dient bij de omzetbelasting gebracht te
worden van het hoge tarief in het !age tarief om hierdoor
de bouwkosten van nieuwe woningen met± 10% te verlagen.
2.26.
Schrappen, onbegrijpelijk en laatste deel niet juist.
Indiener: Mevr. Gelderblom (Den Haag)
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2.27.
Laten vervallen van de eerste zin.
Indiener: R. Schieven (Barendrecht) en Afd. Rijswijk
2.29.
Schrappen:
"en meer eenvoudige woningen"
Indiener: R. Schieven (Barendrecht)
2.29.
De woorden: gedurende ...... woningen. vervallen.
Toelichting:
dit is een utopie.
Indieners: Afd. Rijswijk en Mevr. Gelderblom (Den Haag)
aan de eerste zin van 2. 29. toevoegen:
....... , met dien verstande dat ten behoeve van het
regionale beleid in de te stimuleren regio's een ruimtelijke
reserve wordt aangehouden.
Indiener: Afd. Doetinchem.
2. 30. vervangen door:
Herziening van het huurbeleid, waardoor de verschillen in
huren niet langer historisch bepaald worden, maar door de
verschillen in kwaliteit.
Indiener: R. Schieven (Barendrecht)
2.30.
Toevoegen, waarschijnlijk na eerste zin: "Overal waar deze
2% nog niet bereikt is een eventuele reeds ingevoerde liberalisatie ongedaan maken.
Indiener: Afd. Eindhoven.
a an 2. 31. toe te voegen:
De toepassing van bovengenoemde maatregelen client mede
als instrument van regionaal beleid te worden gehanteerd en
sreciaal aan die gebieden ten goede te komen, welke door de
institutionele beleggers tot dusverre als zijnde onaantrekkelijk worden beschouwd.
Indiener: Afd. Doetinchem.
t. a. v. punt 2. 39 Alternatief 1:
voorlopig wordt voorgesteld het punt 2. 39 te schrappen.
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Toelichting:
1) Het gevolg van dit amendement zal zijn dat geen bespar.ingspost voor de wcgenbouw in de financitlle specificaties kan worden opgenomen.
2) De voorgestelde tekst in het beleidsplan heeft twee onoverkomelijke bezwaren:
a) er blijkt onvoldoende inzicht uit betreffende de vraag
wat onder wegenbouw moet worden verstaan en op
welke onderdelen men denkt te kunnen besparen.
Als onderdelen zijn m. i. aan te mer ken:
rijkswegen, provinciale wegen, interlocale gemeentelijke wegen, locale gemeentelijke wegen, woonstraten
en waterschapswegen. Deze kun je niet gelijk behandelen.
b) de termijn waarop men tot een halvering van de wegenbouw wil komen is zo ontstellend kort dat slechts een
enorme wanorde het resultaat kan zijn. Al was het alleen maar omdat het voorbereiden van vervangende
openbaar- en vervoersvoorzieningen, laat staan de uitvoering ervan, waarschijnlijk al langer zal duren. De
gedachte achter de beleidsplantekst wijst in een richting die mij aanspreekt. De uitwerking is onwerkelijk.
Indieners: M. Dijkstra ( Beesterzwaag en Mevr. E. M. Veldheer (Den Haag)
Alternatief 4:
2.39.
In de komende regeringsperiode (1971-1975) dienen in beginsel geen gelden meer besteed te worden aan verdere uitbreiding van het wegennet t. b. v. het particuliere autoverkeer.
Hiertegenover ...
2.40.
De omvang ...
2.41.
Als rekening wordt gehouden met de verschillende onder
2. 40 genoemde belangen zal een onbeperkt autogebruik in
de toekomst niet meer mogelijk zijn. Een afremming van
het autogebruik dient gekompenseerd te worden door een
groter aanbod van openbaar vervoer van hoge kwaliteit.
Van regeringswege zal een onderzoekprogramma voor verbetering van het ..... .

Indiener: Afd. Den Helder, Schagen, Texel.

Toelichting:

Alternatief 2. :
In de komende regeringsperiode 1971 - 1975 client het wegennet in het belang van de verkeersveiligheid en de ontsluiting
van nieuwe woon-, werk- en recreatiegebieden 'sterk te worden uitgebreid.
Een doelmatig gebruik van de beperkt beschikbare ruimte
in ons land eist aanpassing van de capaciteit van het wegennet aan een groeiend openbaar en particulier vervoer en een
groeiend goederenvervoer, met name in die gebieden waar
een sterke agglomeratievorming optreedt.

Volgens prognose van het Nederlands Economiseh Instituut
zal het auto-bezit zich in de komende 10 jaren verdubbelen.
Dat betekent, globaal gezien, dat in de komende 10 jaar het
totale Nederlandse wegennet zal moeten worden verdubbeld,
wil de verkeersdrukte niet nog erger worden dan thans het
geval is. Dat is finaneieel en ruimtelijk volstrekt onmogelijk. Bovendien zou de verdubbeling van het autobezit tengevolge hebben dat in de komende 10 jaar ruim 50. 000 doden
zullen vallen en bijna 1 miljoen gewonden.
Ieclere gulden die aan verdere uitbreiding van het autoverkeer wordt be steed is daarom weggegooid.

Indiener: H. J. Zeevalking (Utrecht)

Indiener: A. Dufow (Amsterdam)

Alternatief 3:
Punt 2. 39. wordt als volgt gelezen:

Aanvulling tekst 2.39 uit het ontwerp- Beleidsplan:
2.39.
toevoegen
"vooral in die gebieden waar het openbaar vervoer kwa
frekwentie en aantal lijnen de laatste tien jaren is achteruitgegaan"
(relatie met 2. 41.)

"2.39.
Het Nederlands Economisch Instituut is in opdracht van de
regering bezig met een veelomvattend landelijk verkeersen vervoersonderzoek dat in de eerstkomende jaren wordt
afgesloten. Verwacht mag worden dat dan een redelijk inzicht is verkregen in de omvang van de verkeers- en vervoerscurven die in de komende decennia verwerkt moeten
worden ~n in de alternatieve mogelijkheden betreffende de
infrastructurele werken die daarvoor nodig zijn.
Men client ervan uit te gaan dat aan de faciliteiten voor het
openbaar vervoer een aanmerkelijk zwaarder accent moet
worden gegeven. Op grond van de onderzoeksresultaten zal
in de komende regeringsperiode moeten worden beslist op
welke wijze en waar deze accentverschuiving client te worden doorgevoerd en bovendien of tegelijkertijd een vertraagde groei van het wegennet verantwoord is. Zo mogelijk moet deze accentverlegging reeds in de tweede helft van
de komende regeringsperiode in de meerjarenplanning tot
uitdrukking komen" .

Indiener: G. Nooteboom.
Punt 2. 49 (blz. 25, eerste kolom) wordt gelezen als volgt:
Ten behoeve van een goede luehtverkeersbeveiliging client
het luehtverkeer in de hogere luehtlagen verder internationaal te worden geregeld.
De afwikkeling van het luehtverkeer mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van in de nabijheid van
luehthavens gesitueerde militaire bases.
Indieners: V. R. E. Kant en 10 anderen (Aalsmeer)
2.50. Pag. 25.
In 3e alinea de zin "met andere woorden ...... t/m gebouwen
op het land" schrappen.
Indiener: Afd. Westland.
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Par. 6 INDUSTRIEBELEID.

Begin vervangen door volgende tekst:
fudustriebeleid ·
lleoverheid di~nt een industriebeleid te voeren voorzover dat bijdraagt tot de verwezenlijking van de al~emene doelstellingen van het sociaal-economisch
orerheidsbeleid, welke zijn:
!. een bevredigende economische groei
!. een volledige werkgelegenheid

:. een betalingsbalansevenwicht
!. een rechtvaardige inkomensverdeling, zowel over
de verschillende bevolkingscategoriel:ln als regionaal
i. een verantwoorde ruimtelijke ordening en bescherming van het milieu.
bdiener: Afd. Maassluis/Maasland
!~.6.

punt 4
·nationaal inkomen" vervangen door "nationaal welzijn".
mdiener: G. Nooteboom
'ar. 6 lndustriebeleid daarna vervangen door volgende
iekst:
~ dit moment kunnen als problemen, welke binnen
iet kader van een industriebeleid zouden moeten wor~en opgelost, genoemd worden:
l. het bestaan van struktureel zwakke bedrijfstakken;
!. het bestaan van regionale onevenwichtigheden;
:. de bescherming van het leefmilieu;
I. de zwakke positie van de consument.
Of en hoeverre deze problemen nu bij voorrang dienen
leworden opgelost wordt bepaald door de omvang en
~eurgentie van deze problemen en is, zoals gezegd,
liteindelijk een kwestie van appreciatie en politieke
~uze. D'66 is hierbij het volgende van mening.
1.51. De overheid dient op intensieve wijze een herllructurering van het bedrijfsleven na te streven, welke
~inimaal gericht is op een rendabele produktie. Hoelei het behoud van een evenwichtig en gediversifieerd
mdustrieel bestand belangrijk is, moet tevens geltreefd worden naar een vergroting van het aandeel
lln de meest rendabele bedrijfstakken in de nationale
~roduktie. Hierop dienen zowel het vestigingsbeleid
toor nieuwe industriel:ln en dienstverlenende bedrijven,
llsook een aktief herscholingsbeleid te zijn afgestemd.
\'ooral dit laatste is belangrijk om de steeds weer op~edende werkloosheid als gevolg van een verschillendestructuur van de vraag naar en het aanbod van ar~idskrachten te voorkomen.
De herstructurering zou gebaseerd moeten zijn op de
~ginselen van een zo doelmatig mogelijke allocatie
lln produktiefactoren, met speciale aandacht voor de
~Sitie van de ontwikkelingslanden (zie de punten 4. 18
t'm4.20.). Voor wat betreft het verlenen van overleidssteun aan bedrijven zij verder verwezen naar het
~ER-rapport inzake de sectorstructuurpolitiek (dec.
1~69), waarin hiervoor duidelijke normen staan aange!even. De mogelijkheid tenslotte om van overheidslege, in samenwerking met het bedrijfsleven, de
follow-up van ondernomen sectorstructuurstudies te
~vorderen (b. v. in de vorm van een soort I. R. C.)
dient onderzocht te worden.
1.52. In het kader van de regionale industrialisatie~litiek dient de overheid te streven naar:
a. spreiding van de bevolking en werkgelegenheid over
de verschillende regia 1 s van ons land;
o. ontwikkeling van de regia 1 s, m. n. opheffing van de

kwetsbare positie van regia's met een mono-cultuur, door introduktie van nieuwe bedrijfstakken
door een aktief herscholingsbeleid en door bevordering van de mobiliteit van de arbeiders.
Het hiertoe strekkende beleid dient voortdurend
naar zdn effectiviteit te worden onderzocht en zo
nodig aangevuld en verbeterd. Een mogelijkheid om
het aantrekken van bedrijfsinvesteringen in daarvoor minder aantrekkelijke gebieden te bevorderen
zou op dit moment b. v. gevonden kunnen worden in
een uitbreiding van de risico-dragende aktiviteiten
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van de Nationale Investeringsbank. Nog een andere
mogelijkheid zou kunnen zijn de invoering van een
boetestelsel op vestigingen in de Randstad, of op
zijn minst een vergunningenbeleid (vgl. in Frankrijk
in het "Bassin Parisien").
Speciale aandacht verdient het noorden des lands.
Aan de ontwikkeling van dit gebied moet de grootst
mogelijke prioriteit worden verleend. Overwogen
moet worden in hoeverre het geld dat nu besteed
wordt om het afval weg te werken van de grootste
watervervuilers van dit land, tevens een van de
meest marginale bedrijfstakken - de strokartonindustrie -, 'niet beter besteed kan worden aan een
aanzienlijke sanering van deze industrie en tevens
aan premiel:lring van vervangende, schone bedrijven.
2. 53. Het probleem van de leefbaarheid moet als
hoogst urgent onderkend worden. De optimale verwezenlijking van een doelstelling als de bevredigende economische groei mag hierbij ten achter worden gesteld. Alle vestigingen van milieuverontreinigende bedrijven moeten in dit licht worden onderzocht. Er moeten strenge normen enz .... als
oude punt 2. 54. , vanaf 5e regel van boven.
2.54.---oude punt 2.55.
Indiener: Afd. Maassluis/Maasland.
In punt 2. 55 na de eerste zin invoegen:
Voor dit doel dient een accijns op de diensten van
reclamebureaus en dergelijke te worden ingesteld.
Indiener: Afd. Doetinchem.
In de inleiding van paragraaf 7 van Hoofdstuk II op pag.
25 (3e kolom) dient na de 4e regel van boven tussengevoegd te worden: "Dat neemt niet weg dat voor de
grondgebonden agrarische bedrijfstakken voor een
economisch verantwoorde bedrijfsvoering een vergroting van de bedrijfsoppervlakte noodzakelijk kan zijn" .
Indiener: Afd. Rhenen.
2.58.
"Vergroting van het grondbezit van de staat wordt
aanvaard" dient vervangen te worden in:" .... wordt
noodzakelijk gedacht," (18).
Indieners: Afd. Rhenen en Doetinchem.
Toevoegen aan paragraaf 7 Landbouwbeleid in vorm
van nieuwe punt:
Prioriteit verdient daarnaast de beschikbare grand in
ruime mate te bebossen.
Faktoren die voor bebossing pleiten zijn:
1. De toenemende behoefte aan recreatie in de buitenlucht (een bosrijke omgeving leent zich hier heel
goed voor)
2. Milieubeheer. Bos heeft een positieve invlocd op de
luchtverontreiniging, verdunning van de vervuilde
lucht, geluiddempend.
3. Het te verwachten houttekort in het jaar 2000. Het
houtverbruik in Europa zal sterk toenemen, de
houtproduktie houdt hiermee geen gelijke tred. Het
houttekort bedroeg in de EEG in 1961 43 miljoen
m3. In 1975 wordt dit tekort geraamd op 90 miljoen m3. Aangezien in het jaar 2000 een houttekort
over de gehele wereld wordt verwacht, is het van
groat belang, dat de EEG zijn houtbehoefte in
grotere mate dan heden zelf dekt.
Ondersteuning van particulier bosbezit verdient uit
overwegingen van algemeen belang aanbeveling. Aankoop en exploitatie door de staat is altijd duurder. Dit
laat zich als volgt berekenen:
aankoop 1 ha. bos a. f 6. 000,-jaarlijks renteverlies a. 8%
f 480, -exploitatietekort (1969)
100,-jaarlijks te financier en
580, -Jaarlijks bossubsidies van de overheid aan particulieren bedraagt momenteel f 50,-- per ha .. Dit is niet
voldoende om het exploitatietekort te dekken, met het
gevolg dat veel particulier bosbezit aan de overheid te
koop wordt aangeboden.

t
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De momenteel vastgestelde herbebossingssubsidie van

Vervolgens dient in zijn geheel te vervallen in dit zelfde

50% van de aanlegkosten is niet voldoende om dit aanbod te keren.
Verhoging van de bossubsidie tot tenminste f 150,per ha. per jaar zal een re~le aanmoediging voor het
particuliere bosbezit zijn en altijd nog voordeliger voor
de gemeenschap als aanleg en exploitatie door de staat.

punt: "Grondgedachte is dat enz." tot (onder N. B.} Een
nadere regeling, enz. enz. (21}

Indiener: Afd. Breda.
Onder punt 2. 61 voor de alinea "bevorderen etc."
invoegen als volgt:
Het inkomen van de landbouwer zal niet aileen moeten
worden bepaald door de produktie van agrarische produkten, doch mede door zijn aanzienlijke bijdrage
t. a. v. milieu en landschap. Bijv. de aanwezigheid van
bomen en houtwailen op zijn erf of landerijen en van
andere elementen, die een onmisbare bijdrage leveren
voor het behoud van ons milieu.
Toelichting:
"De boer wordt tekort gedaan, als hij in ons land nog
uitsluitend beschouwd wordt als fabrikant van voedsel
en grondstoffen, en als zijn activiteiten uitsluitend beoordeeld worden naar de daar bij passende commerci~le
maatstaven. Het is gemakkelijk in te zien dat we met
een dergelijke visie vroeg of laat tegen de lamp moeten
lopen: het is beter er dan maar meteen van af te stappen. Grond is een belangrijke produktiefaktor voor
landbouw en veeteelt. Grond is in ons dichtbevolkte
land zeer veel duurder dan in dunbevolkte gebieden
elders ter wereld. Tegen graan uit Saskatchewan of
schapen uit Australi~ zullen nederlandse agrari~rs op
de vrije wereldmarkt nimmer kunnen konkurreren zolang de bevolkingsdichtheid daar niet dezelfde is als
hier. Maar de boer heeft andere taken in onze samenleving. Hij beheert een stuk landschap, als zodanig
staat hij naast houtvester en jachtopziener (van welke
men 66k niet eist dat zij van de opbrengsten van hout
en wildbraad kunnen bestaan). Voorts verzorgt hij
(evenals een dijkgraaf) een stuk veiligheid voor noodsituaties: hij houdt de kunst levend, uit onze bodem
door fotosynthese het voedsel voort te brengen dat, in
geval er ooit iets ernstig mis mocht gaan met de internationale handel, voorkomen kan dat wij door een
golf van honger overspoeld zouden worden".
Indiener: H. C. Koster (Groningen).

HOOFDSTUK Ill
Wetenschap en Technologie
A. 6 t. a. v. Hoofdstuk 3 paragraaf 1.
De structuur van het tertiair onderwijs is relatief gezien te
zwaar beladen aangezet-het primair (basis) onderwijs wordt
zo goed als niet (behoudens enkele losse kreten) behandeld.
Hierbij wordt volstrekt voorbijgezien aan het enorme belang van dit onderwijs voor het gehele nederlandse volk.
Van het secundaire onderwijs worden slechts enkele aspecten in de punten 3-7 t/m 3-9 besproken.
De beleidsplancommissie dient op korte termijn de gehele
vormgeving van paragraaf 1 te herzien en deze paragraaf te
herschrijven, opdat het prim air, secundair en tertiaire
onderwijs in een juiste verhouding qua belangrijkheid voor
het gehele nederlandse volk worden behandeld.
A. 7 Hoofdstuk 3 paragraaf 1.
Toevoegen op een geschikte plaats:
In gelijke mate als de deelnemers aan het tertiair onderwijs
dienen de deelnemers aan avondcursussen, vervolgonderwijs en schriftelijke cursussen door middel van studiebeurzen, vrijsteiling van militaire dienst enz. in de gelegenheid worden gesteld te studeren.
Indieners: Afd. Den Helder, Schagen, Texel.
Alternatief 1:
3. 2. (pag·. 27) Hier dient de academicibelasting geschrapt
te worden:
In de 1e alinea: "De extra kosten ..... t/m pensioengerechtigde leeftijd". (20)

Indieners: Afd. Rhenen, Leiden, Baarn/Soest, Breda en
G. Nooteboom.
Alternatief 2:
3.2. 2e gedeelte van de oerste alinea "De extra kosten .... "
vervallen, vervangen door:
De extra kosten voor deze toelagen zuilen ten dele bestreden
kunnen worden door het verstrekken van rentedragende voorschotten aan de studerenden welke over een langere periode
15 a_ 30 jaar b. v.) mochten worden terugbetaald. De hoogte
ervan dient afhankelijk te zijn van de in het verleden door
de overheid gedane uitgaven t. b. v. de studerende, zoals de
onderwijskosten, studictoelage e. d.
3e alinea "Grondgedacht.o is .... "
vervallen.
4e alinea 1e zin vervailcn, vervangen door:
De terugbetaling van dc;r.o voorschotten wordt als aftrek
post beschouwd voor de inkomstenbelasting.
Toelichti.ng:
De rechtvaardiging van oen speciale belasting op de inkomsten van afgestudeerden van het tertiaire onderwijs is niet
duidelijk.
Als de achtergrond van het voorgestelde de gedachten zijn
van Tinbergen over een capaciteitenbelasting dan is de beperking tot aileen hot tertiaire onderwijs en de minimuminkomstengrens hiermede duidelijk in strijd. Wellicht verdient het aflossingsbeginsel toch de voorkeur. Het lijkt juist
om een gedeelte van de totale onderwijs en studietoelage
door de afgestudeerde in de vorm van een rentedragend
voorschot te laten terugbetalen. Een extra voordeel hiervan is dat men niet - zoals bij de voorgestelde academicibelasting - nog verder verwijderd raakt van een optimaal
belastingstelsel. Zoals bekend zal een lump-sum-belasting
marginale beslissingen niet beinvloeden, dit in tegenstelling
tot b. v. de huidige IB.
Indieners: R. Nieuwenhoven (Maassluis) en D. van der
Werf (Rijswijk).
Pag. 27 pt. 3. 2. : Alternatief 3:
Het hier voorgestelde plan voor een "academici"belasting,
hoewel op zich zelf heel redelijk, heeft niet aileen het ~
noemde nadeel van een mogelijke excessieve emigratie van
afge.::tudeerden maar ook het bezwaar, dat werknemers die
tertiair onderwijs hebbon gevolgd voor het bedrijfsleven
nog duurder zullen worden.
Iedereen streeft toch naar een in zijn/haar ogen redelijk
netto inkomen. Als dit door een extra belasting kleiner
dreigt te worden zuilen zijn/haar salariseisen hoger worden en in veel gevailen zal het bedrijfsleven dit hogere
salaris betalen.
Dit zou neerkomen op con boete op het in dienst hebben van
tertiair of ::wademisch gevormd personeel, een situatie,
die vooral voor middclgrote en kleinere beclrijven uiterst
schadelijk zou zijn daar het zonder dit personeel steeds
moeilijker zal worden eon "technologisch geavanceerde vernieuwing van productcn en werkwijzen" te bereiken. (Par.
B. pag. 30).
Als alternatief zou gedacht kunnen worden aan een belasting
per werknemer, te bet.alen door bedrijven en insteilingen.
(Hierbij kunnen zeer klcine bedrijven met b. v. minder dan
10 man personeel buitcn beschouwing worden gelaten).
De motivering hiervoor is, dat het hele bedrijfsleven, inclusief aile werknemers, ongeacht hun opleiding, erbij gebaat zijn als het bedrijf of de insteiling waarbij zij werken
niet achter blijft bij de technologische ontwikkeling. Een
belasting als hier bedoeld zou in zekere zin een premie op
het in dienst nemen van beter geschoold personeel betekenen en dus een effect hebben, dat het o:'mgekeerde is van
het hierboven genoemde van de "academici"belasting.
lndiener: Afd. Eindhoven.
p. 27 ptn 3.1. en 3.5.
Hier wordt een principieel fout selectie-principe gehanteerd.
Uit hoofde van gelijke kansen en maximale ontlooiingskansen
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voor iedereen dient het tijdstip van de selectie zo laat moge~worden geplaatst. In zeer vele gevallen kan men de be-

antwoording van de vraag of iemand tot een HBO-achtige af>luiting of tot een volledige universitaire afsluiting van de
!tudie kan worden toegelaten, uitstellen tot het begin van het
iH 7e semester. Hierdoor wordt vermeden dat iemand ten!evolge van verlate puberteitsmoeilijkheden ten onrechte
net stigma van "niet geheel gP.lukt" krijgt opgedrukt. Zie
nijlage 2 (4 a. 6 semesters voorbereidende studie, HBO en
univ. opleiding gemeenschappelijk).
lndiener: H. Meijer (Eindhoven).
llotie Hoofdstuk III
Het congres is van mening dat in het Beleidsplan een para!laaf over samenlevingsonderzoek moet worden ingevoegd,
l'aarin o. m. een aantal desiderata van maatschappelijke
innovatie worden aangegeven.
loelichting:
Hoofdstuk Ill en in het bijzonder paragraaf 2 daarvan is
~~isch een product van het economisch-technocratisch
complex. Deze eenzijdigheid moet worden opgevangen. Onze afdeling was niet in staat om een volledige paragraaf als
amendement te leveren.
lndiener: Afd. Rijswijk.
Paragraaf 2 Technologic.
lnvoegen op blz. 30 links bovenaan v66r C:
Deze concrete behoefte aan voortdurende technologische
vernieuwing vraagt om industri~le structuren die daartegen
zijn opgewasseu, om een aanbod en doorstroming van de
mankracht die dit kan waarmaken en om een financiering
die ertoe aanmoedigt. Deze drie aspecten zijn alle onderwerp van een beleid, dat voor een deel door de ondernemin!en zelf, voor een deel door de overheid kan worden gevoerd.
lndien de overheid met aanwending van rijksgelden hierin
~imulerend optreedt, dient daartegenover een verantwoording van het door de ondernemingen gevoerde beleid tegenover de overheid en het volk te staan. Deze verantwoording
Komt niet aan bod in de goedkeuring van de ondernemingsstatuten, de beleidsinspraak via ondernemingsraden of de
fiscale heffing op het financi~le resultaat.
In ieder geval zal voor het bested en van overheidsgelden
len behoeve van technologische vernieuwing en ontwikkeling
de boekhouding van de onderneming toegankelijk moeten zijn
voor de Rekenkamer. Voorts zal de overheid de financi~le
nulp afhankelijk moeten stellen van het aandeel nationaal
nezit in de onderneming, dit onverminderd de wenselijkheid
ook deel te nemen aan grote ontwikkelingsprojecten in
Europees verband. Tenslotte zal in het kader van de ontlikkelingssamenwerking stimulerend en beschermerd kunnen worden opgetreden waar nationale industrie~n het
zwaartepunt van hun activiteiten moeten gaan verleggen
naar ontwikkelingslanden, indien de beleidslijnen voor deze
verlegging duidelijk en contrCleerbaar worden over legd.
lndiener: W. Draijer (Enschede).
Eveneens invoegen v66r C:
Elke Technologiebeleid moet in de eerste plaats rekening
houden met de sterk uiteenlopende eigenschappen van elk
ontwikkelingsproject, vooral wat betreft de verhoudingen
tussen mankracht, investering, looptijd, time-span voor de
vruchtbare toepassing enz. enz.
Gezien de zware plaats van de electronische en de chemische
procesindustrie in het Nederlandse industri~le bestel, moet
deze eis met nadruk worden gesteld.
lndiener: W. Draijer (Enschede).
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hetzij na lichte accentverschuivingen ten dienste kunnen
staan van andere (misschien gewichtiger) belangen. Met name is hier natuurlijk het onderzoek dat aan de instituten
voor wetenschappelijk onderzoek wordt beoefend te noemen
dat aanzienlijk meer dan de helft van alle staatsuitgaven
voor WO voor zich opeist.
Men mag nooit beweren en men mag het zelfs niet wensen gezien het onvoorspelbare en individueel kreatieve karakter
van wetenschapsbeoefenaren - dat wetenschappelijk onderzoek zeer effici~nt georganiseerd en bestuurd wordt.
Echter, in het licht van de zeer grote bedragen die met
wetenschapsbeoefening in deze tijd gemoeid zijn enerzijds
en tengevolge van het bestaan van de mogelijkheid wetenschappelijke talenten en wetenschappelijke instrumentaria
voor alternatieve doeleinden in te zetten anderzijds, is een
betere bestuting dan nu bestaat van deze aktiviteiten dringend
nodig, maar ook mogelijk. Inderdaad zijn er op dit moment
niet minder dan zes wetenschappelijke advieslichamen die
naast elkaar (dus zonder onderlinge struktuur en daardoor
vaak tegen elkaar) direkt de regering adviseren.
Door de grote komplexiteit van deze materie is het onmogeli]'k reeds nu een in detail uitgewerkte organisatie voor een
beter wetenschapsbeleid aan te geven. Uit de volgende
analyse van de hoofdtaken van elk wetenschapsbeleid volgt
echter dat een dergeli]'k beleid drie duideli]'k te onderscheiden fasen kent hetgeen suggereert dat de basisstruktuur voor
een goed wetenschapsbeleid wel moet bestaan uit drie, in
een zekere hi~rarchie aan elkaar verbonden raden.
De eerste fase is die waarin de vraag wordt beantwoord ten
behoeve van welke problemen onderzoek versterkt c.q. verzwakt dient te worden. F;en dergeli]'ke beslissing zou b. v.
kunnen zijn: meer onderzoek ten behoeve van milieuhygi~ne
en minder ten behoeve van landbouw of wel meer onderzoek
ten behoeve van een gerationaliseerde huizenbouw en minder
ten behoeve van de kernenergie. (Een probleem wat hierbij
zeker niet vergeten mag worden is onderzoek ten behoeve
van bevrediging van de kennisdrang). Deze fase behelst
primair een politieke beslissing die door een raad (voorlopig aangeduid als "probleemraad") client te worden genomen die hoofdzakelijk uit politieke figuren bestaat die
verschillende belangen vertegenwoordigen.
De tweede fase is die waarin geanalyseerd wordt welke wetenschappen tengevolge van de door de probleemraad genomen beslissingen gebruikt moeten worden en eventueel
versterkt of verzwakt. Dit is een beslissing die voornameli]'k ligt op het gebied van het science management en die
daarom door een lichaam zal moeten worden genomen, de
"wetenschapsraad", waarin hoofdzakeli]'k zeer breed geori~nteerde mensen met een grondige wetenschappeli]'ke
achtergrond zitten.
De derde fase tenslotte behelst de vraag, welke konkrete
onderzoekingen in de diverse disciplines nu in feite dienen
te gebeuren. Hierbij is sterke inspraak van de wetenschapsbeoefenaren zelf nodig, die hun voorstellen zullen doen aan
een "onderzoekraad", een gremium dat voor een deel bestaat uit zeer ervaren maar nog steeds zelf wetenschappelijke aktieve wetenschapsmensen en voor een ander deel uit
mens en meer uit de sfeer van het science management.
De hi~rarchische relatie tussen deze drie raden ligt daarin
dat de "probleemraad" duidP.lijke opdrachten geeft aan de
"wetenschapsraad" maar niet bevoegd is de beslissingen
van de laatstgenoemde te bestrijden. De beslissingen van
de "onderzoekraad" kunnen in principe afgewezen worden
door de "wetenschapsraad" hetgeen vermoedelijk tot een
zelfzaamheid kan worden gemaakt door een aantal vertegenwoordigers van de "wetenschapsraad" in de "onderzoeksraad" zitting te laten hebben.

Betreft pag. 30 punt C tot 3.18.
Alternatieve tekst voor:
C. Wetenschapsbeleid

Indiener: H. Meijer (Eindhoven).

Onder vrijwel alle departementen ressorteren taken en
aktiviteiten die rechtstreeks met WO en 0 te maken hebben.
Het besturen van deze taken ligt op dit moment in hand en
van die departementen en valt onder de verantwoordelijkheid
van de daarmede belaste ministers. Sommige van deze aktiviteiten zijn· van een nauw, uitsluitend op de interessen van
het betreffende ministerie gericht karakter, vele andere
daarentegen zijn van algemener aard en zouden, hetzij direkt

Invoegen voor 3. 18:
Terecht wijst de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid in zijn Advies nr. 2 van 13 oktober 1970 op de taak van
de Regering de juiste keuze te maken ten aanzien van de
wetenschapsbeoefening ten behoeve van het algemeen belang,
zowel op korte als op lange termi]'n, en terecht wordt voorgesteld dat het wetenschapsbeleid een belangrijk aspect is
van het totale beleid van de Regering. In feite geldt dit
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standpunt ook ten aanzien van een Technologiebeleid.
De invloed die onze Regering kan hebben op technologische
vernieuwingsprocessen in het vigerende industri~le bestel
is echter bijzonder gering en wel omdat de beslissingen
daarover niet door de Regering, maar door de ondernemingen worden genomen. Zou de Regering volstaan met het
cree~ren van een optimaal klimaat voor de technologische
vernieuwing, zonder de beslissingen in de ondernemingen
te willen bcinvloeden en zonder dat de volksvertegenwoordiging om verantwoording over die beslissingen kan vragcn,
dan zou zij een uiterst belangrijk deel van !mar gezag in
handen van oncontrOlecrbare, telkens van nationaliteit wisselende machten leggen. Zou de Regering echter afzien van
het cre~ren van zo 1 n optimaal klimaat dan zou zij dezelfde
ontwikkelingen aanmoedigen, dan echter met geheel onvoorzienbare gevolgen voor de werkgelegenheid en de economische groei. Er zit daarom niets anders op dan te kiezcn
voor zowel een optimaal technologisch innovatieklimaat alsook voor een rechtstreekse beinvloeding van de beslissingen
die te dien aanzien in de ondernemingen worden genomen.
Met een gericht Technologiebeleid hangt ten nauwste samen
een beinvloeding van de beslissingen in de ondernemingen
en een verantwoording daarover tegenover de volksvertegenwoordiging. Daarom niet een staatssecretaris of DirecteurGeneraal, maar een minister voor Technologic.
lndiener: W. Draijer (Enschede).
p. 30 pt. 3. 20, IATO Oprichting IATO overbodig en ongewenst, omdat IATO en TNO elkaar voor de voeten zullen
gaan lopen. TNO dient wel duidelijk onder technologic te
vallen en heeft ook bij de in het beleidsplan voorgestelde departementale indeling niets met onderwijs en wetenschap te
maken. Waar wel behoefte aan is, zijn maatregelen die voor
betere doorstroming van TNO resultaten naar middelgrote
en kleine industrie zorg dragen.
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HOOFDSTUK IV
Rechtvaardige Welvaartsverdeling
In de inleiding onder paragraaf 1 (pag. 31) achter "onaanvaardbaar" invoegen: "Dit houdt in dat er zowel een minimum- als maximumloon vastgesteld moet worden".

Indiener: Afd. Rhenen.
Ondergetekenden stellcn voor dat de beleidsplancommissie
laat onderzoeken in hocverre het mogelijk is naast een
minimumgrens (hfdst. IV inleiding en 4. 1.) ook een maximumgrens voor inkomcn uit arbeid en vermogen vast te
stellen.
Indieners: A. Muskee, I I. W. Paulusse, A.M. stappershoefBouman, J. C. Schild, D. Schoonderbeek, H. Potman, N.
Smulders.
Toevoegen aan de inleiding van hoofdstuk IV, paragraaf 1
of aan artikel 4. 1.
of aan het slot van hoofdstuk VII:
Op dat een deel van de stijging der arbeidsproductiviteit
ten goede kan komen aan de welzijnsvoorzieningen (zie
overige paragrafen) acht D 1 66 het gewenst dat de re~le
loonsverhoging enigszins ten achter blijft bij de stijging
van de arbeidsproductiviteit.
Toelichting:
Aangezien de inkomensverdeling niet blijvend gelijkmatiger
wordt door middel van (inkomens/loon-) inflatie, wat wel
bewerkstelligd kan worden door de maatregelen genoemd
in paragraaf 4, is het gewenst dat van de stijging van lonen
en andere inkom ens geen extra inflatoire druk uitgaat.

Indiener: H. Meijer (Afd. Eindhoven).

Indiener: Afd. Wassenaar.

punt ·3. 21. Laten vervallen.

Art. 4.1. zou m.i. als volgt moeten luiden:
Toepassing van een systeem van loonsverhogingen waarin
rekening houdend met de belastingheffing en de sociale
premies, de re~le inkomstenverbetering voor de laagst
betaalde groepen sneller stijgt dan die der overige groeperingen,
Rest van tekst handhaven.

Toelichting:
Alle instituten onder TNO laten ressorteren.
Indiener: Afd. Leiden.
Invoegen tussen 3. 26. en 3. 27. :
Nieuw punt:
De minister van Technologic dient een bij de wet geregelde
bevoegdheid te krijgen om aan de hand van Inspectie-adviezen voor bedrijven boven een zekere grootte, aanwijzingen
te geven omtrent verbetering van management van die bedrijven. Met name de besloten N. V. dient ten overstaan
van de minister verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid; de minister kan door publikatie van het inspectie-rapport tot verbctcring van hct management bijdragen (deze maatregel voorkomt het "leegeten" van besloten N. V. 1 s in een stadium waarin diepteinvesteringen
nog rendabel zouden zijn; zo niet, dan kunnen tijdig alternatieven worden gevonden) .
Nieuw punt:
De fiscale belemmeringen voor het open maken van besloten
N. V. 1 s dienen te worden weggenomen. Inter-Europese maatregelen om een vlucht van kapitaal en beslissingsbevoegdheid tegen te gaan, dienen ten spoedigste te worden ge~ffec
tueerd. (Multilaterale overeenkomsten met Zwitserland, en
andere kapitaal vluchtplaatsen).
Indiener: W. Draijer (Enschede).

Toelichting:
De in het concept beleidsplan gepubliceerde tekst betekent
een bevriezing van de huidige verhouding in inkom ens.
Daaruit zou men kunnen afleiden dat D 1 66 de huidige inkomensverdeling juist acht, hetgeen m. i. niet het geval is.
Indiener: E. ,T. van Litscnburg (Eijgelshoven)
4.1. Het woord "alle" vcrvangen door "laagste- en middeninkomensgroepen".
Indiener: Afd. Rhenen.
4. 2. Toevoegen na "vrou•vGn", jongeren en ouderen.

Indiener: G. Nooteboom
Toevoeging ad 4. 2.
Een wetenschappelijk opgezettc werkclassificatie voor de
niet-gemengde beroepen is daarnaast noodzakelijk, niet aileen voor een wetenschappelijk vaststellen van de ongelijkheid, maar ook als rc!'le basis voor herzieningen.
Indiener: Mevr. R. Kouwcnhoven (Noordwijkerhout)

3.29.
Schrappen de derde zin "Met name zal de wenselijkheid
dienen te worden onderzocht ..... t/m gekoeld door zeewater".

Punt 4. 4. vervangen door: InvoeriEg van een verplichting
om de gegevend over aile inkomens (uit arbeid) op3nbaar
te maken. De openbaarmaking betreft derhalve ook de inkomens van beoefenarcn van vrije beroepen en personen,
die meer dan ~~n gehonoreerde functie hebben.

Indiener: J. W. Copius Peereboom (Amstel veen) .

Indiener: R. Schieven ( narendrecht)

3. 31.
ln overleg met het ministerie van ruimtelijke ordening ....
Tweede alinea schrappen.
Indiener: Mevr. Gelderblom (Den Haag)
3.33.
invoegen na "branche vrachtvervoer": en mogelijk energieopwekking.

Gedeeltelijke wijziging van punt 4. 6a:
de zin : - de overheid opent de mogelijkheid - eventueel via
de rijkspostspaarbank - om ..... moet als volgt luiden:
- De overheid draagt er zorg voor het gespaarde kapitaal
d. m. v. indexatie waardevast te do en beheren, V'aarbij
dan een geringe rente wordt vergoed.
De vergadering was van mening dat indien men de be-
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volking vrij laat in zijn keuze, velen de weg zullen volgen
van hoe hoger de rente en hoe eerder binnen des te beter
het is. Het gevolg van ~~n en ander zou dan kunnen zijn
dat velen later met een waardeloos pensioen zitten en dan
ten laste van de maatschappij komen.
In de volgende zin; - iedereen heeft vrijheid van keuze t. a. v.
ae spaar- en verzekeringsinstelling- moet dan ook het
laatste deel vervallen t. w. : en de spaarmethode .....

4.9.
vijfde streepje vervalt.

lndiener: Mevr. J. Visser (Drechtsteden)

Indiener: Afd. Rijswijk.

!.6a -de overheid stelt op actuaritlle gronden de pensioenlijdragen vast en stelt dan tevens vast hoe groot de eigen
tijdrage is .
Die eigen bijdrage kan de overheid jaarlijks wijzigen.

4.11. en 4.11. b.
Alternatief 3.
Deze punten in hun geheel Iaten vervallen.

lndiener: Afd. Westland.
1.5. en 4. 7. doorvoering van het weduwnaars- wezen- en
afhankelijke nabestaanden pensioen.
.\ls eis van dwingend recht moet worden gesteld, dat ook
llle andere vormen van pensioen dan die van de nederlandse
ambtenaren zullen gaan vall en onder de art. G3 e. v. van
ae Algemeen Burgelijke Pensioenwet.

lndiener: Mevr. A. Kouwenhoven (Noordwijkerhout).
l.5. en 4. 7.
lnhoofdstuk IV, welvaartsverdeling, zou ik gaarne nog een
~ragraaf opgenomen willen zien voor een nieuw inbouwsysteem van de AOW-uitkeringen in de overheidspensioenen
voor de laagste categorietln.
Het is n.l. zo, dat de laagste overheidspensioenen steeds
meer in de knel komen. Ambtenaren hebben weliswaar een
!'elvaartsvastpensioen, doch zij moeten echter wel SO% van
ae AOW daarvoor "inleveren". Sinds 1963 zijn de overheids~ensioenen met SO% gestegen en de AOW met 133%, zodat
verhoudingsgewijs de korting steeds groter wordt.

lndiener: Mevr. Rijsdorp (Leidschendam).
De gecombineerde ledenvergadering van de afdelingen
.\alsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel
en Uithoorn
spreekt er zijn teleurstelling over uit, dat in het ontwerpBeleidsplan met geen woord wordt gerept over de bejaarden!2!! en beveelt daarom de Centrale Werkgroep aan hierover
lllhet Beleidsplan een visie te ontwikkelen.
lndiener: T. Taconis en 6 anderen.
In punt 4.S. te schrappen:
''ITije keuze van verzekeringsinstelling". Daarvoor in de
plaats: "deze verzekering zal uitgevoerd moeten worden op
dezelfde wijze als de andere volksverzekeringen".
lnpunt 4.9. te schrappen: "vrije keuze van verzekeringslllstelling".
lndiener: Afd. Arnhem.
1.8.
Hier dient geschrapt te worden: "uitschakeling van de bedrijfsverenigingen; vrije keuze van verzekeringsinstelling".
(26)

lndiener: Afd. Rhenen.
4.9,
vervalt.
lndiener: G. Nooteboom.
t.a.v. 4. 9.
"Premieheffing naar draagkracht"
''Oprichting van over legorgaan- ..... vast te stellen".

Toevoegen aan 4. 9.
Teneinde de uitgaven voor de ziektekostenverzekering niet
onnodig hoog te maken is het noodzakelijk aan artsen medisch geschoolde assistenten toe te voegen.
lnde meeste vakgebieden onderscheiden we lagere, middelbare, hogere en academisch gevormde deskundigen. Deze
I ontbreken in de medische beroepssfeer van de huisartsen.
Een groat deel van de arbeid van een arts kan door assistenten worden uitgevoerd. De academisch gevormde medici
Ii kunnen hierdoor worden ontheven van een grote hoeveelheid
arbeid die door andere krachten goedkoper kan worden ge-
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daan.

lndieners: Afd. Den Helder, Schagen, Texel.
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Toelichting:
Het zou al heel belangrijk zijn indien in de komende kabinetsperiode de verzekering 3e klas ziekenhuis met de AWBZ zou
worden geintegreerd. Een verdere uitbreiding van de bevoogding lijkt vooralsnog niet geboden.

Indiener: A. Redeker (Amsterdam)
Ad Hfdst. IV, punt 4.11a en 4.11b.
Alternatief 4:
De gehele tekst van deze punten en de toelichting schrappen .
Daarvoor in de plaats:
"Vervanging van het bestaande stelsel van kinderbijslagen,
kindertoeslagen voor ambtenaren en kinderaftrek bij loonen inkomstenbelasting door:
a) meer voorzieningen rechtstreeks ten behoeve van het kind
(zie Hfst. II, paragraaf 4.d);
b) een nieuw, meer op de werkelijke behoeften afgestemd gezinssubsidiestelsel, uitsluitend voor de lager betaalden,
waarbij de uitkering (verstrekt in de vorm van negatieve
inkomsten- en loonbelasting):
- niet alleen van het aantal kinderen per gezin afhangt
maar ook van hun leeftijden, op basis van regelmatige
budgetonderzoeken;
- ten behoeve van kinderen met geboorterangnummer
boven 2 snel afneemt met boven het minimumloon toenemend eigen inkomen van de me est verdienende ouder,
b. v. in een verhouding 1 : 2;
- ten behoeve van kinderen met geboorterangnummer beneden 3 betrekkelijk langzaam afneemt met boven het
minimumloon toenemend eigen inkomen van de meest
verdienende ouder, b. v. in een verhouding 1 : 5.
Hiertoe dient tijdens de komende kabinetsperiode:
a) zo snel mogelijk de kinderbijslag en de kindertoelagen te
worden afgeschaft en nog zonder wijziging van de retlle
uitkeringen door uitbreiding van de kinderaftrek bij loonen inkomstenbelasting te worden gecompenseerd (negatieve bela sting! ) ;
b) het nieuwe gezinssubsidiestelsel te worden ingevoerd.
Als overgangsmaatregel blijft de uitkering volgens de huidige
regelingen aanvankelijk nog van toepassing, indien deze
hoger zou zijn dan volgens de nieuwe regeling, maar wordt
jaarlijks met 20% verminderd totdat het verschil met de
nieuwe regeling is vervallen.
Voor na in werking treden van de nieuwe regeling geborenen
geldt direct de nieuwe regeling.
Toelichting:
Enerzijds mag het krijgen van kinderen thans geacht worden
te berusten op een vrije beslissing der ouders, die bijgevolg
in eerste aanleg zelf voor de gevolgen daarvan behoren op
te komen; anderzijds mag de ontplooiing van kinder en niet
door financitlle moeilijkheden in gevaar komen wanneer
ouders gezien hun omstandigheden door welke oorzaken dan
ook te veel hooi op hun vork hebben genomen.
Voorts geldt dat het grootbrengen van twee kinderen een
taak is die de grote meerderheid van de mensen te beurt
valt, telkens echter gedurende een beperkte periode.
Spreiding in de tijd van de hieruit voor de ouders voortvloeiende financitlle lasten door een vorm van collectieve
verzekering is dus op zichzelf niet onjuist. Bij voldoende
inkomen ontvalt echter ook hieraan de zin, terwijl het niet
opgaat voor kinder en met geboorterangnummer 3 en hoger.
Het huidige systeem van kinderbijslagen en kinderaftrek
sluit op deze gedachten in het geheel niet aan. De combinatie van kinderbijslag en kinderaftrek komt neer op een (netto)
bed rag per kind, dat nagenoeg onafhankelijk is van het eigen
inkomen der ouders en bovendien toeneemt met het geboorterangnummer van het betrokken kind. Het bed rag van de
"subsidie" is voorts onafhankelijk van de leeftijd van het
kind, terwijl ieder weet dat de werkelijke kosten sterk met
de leeftijd van het kind samenhangen".
Indiener: A. C. de Goederen (Boskoop).
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Alternatief 5:
a. Herziening van de formulering gebruikt op pag. 32,
linker kolom onder 4.11. beloidsplan democraat
b. vasthouden aan bevriezing huidige niveau v. d. kinderbijslag voor het 1e en 2e kind 6n uitvoering van programma
punt 9. 74 (uit het pol. progr. van D' 66)
c. afbouw te starten van af het 3e kind; vasthouden aan accentverlegging bij deze kinderen naar de collectieve
voorzieningen.
Indieners: C. Mertens en Mevr. I. Schoutsen (Amsterdam).
Alternatief 6:
4.11 als volgt te redigeren:
De huidige kinderbijslagen en kinderaftrekken moeten opnieuw aan het draagkrachtbeginsel worden getoetst. De
multipele aftrekregelingen in geval van studie moeten door
studietoelagen worden vervangen. De eenzijdige bevoordeling van het kinderrijke gezin moet worden weggenomen
door verlaging of eventueel afschaffing van de kinderbijslagen c.q. kindertoelagen, te beginnen met het eerste
kind. Eventueel kan dit geschieden door inbouw in de lonen.
Het aanpassingsproces behoeft in 1975 niet voltooid te zijn,
doch kan in de volgende kabinetsperiode worden voortgezet.
Om te voorkomen dat de kinderen de dupe worden van deze
reorganisatie moeten de collectieve voorzieningen voor de
jeugd worden uitgebreid.
Toelichting:
Het draagkrachtbeginsel mag en kan bij de heffing van belastingen en sociale lasten niet zonder meer worden verlaten. Daarom bestrijden wij de wenselijkheid om alle kinderaftrekken zonder meer te laten vervallen. Ook aarzelen
wij bij de bijslagregeling. Juist voor de lage inkomensklassen is dit een instrument dat ons in staat stelt de scherpe
kanten van de inkomensverdeling weg te nemen.
Wij hebben de indruk dat de budgetaire consequenties van
de compensatie die met de afschaffing van aftrek en bijslag
gepaard gaat niet voldoende zijn doordacht, mede gezien
het feit dat hiervoor op pag. 43 geen post is opgevoerd.
Amendement 4. 12.
De woorden: Opheffing .... groepen
vervangen door:
Opheffing van de discriminatoire belastingdruk voor gehuwden zonder kinderen en ongehuwden.
Indiener: Afd. Rijswijk.
4.12.
Het is niet juist te ijveren voor verbetering van de fiscale
positie van de werkende gehuwde vrouw.
Zolang uitgegaan wordt van de eenheid van het gezin als
subject van draagkracht voor de heffing van de inkomstenbelasting is het onjuist faciliteiten te geven bij inkomsten
uit arbeid en niet bij inkomsten uit vermogen. Als men dan
de deelname van de werkende gehuwde vrouw aan het economische proces wil bevorderen moet men andere wegen bewandelen dan frustratie van de belastingwetgeving. Te denken valt dan gelijke kansen, gelijke beloning, cr6ches, zodat elke vrouw k:in gaan werken als ze dit wenselijk acht.
Indiener: Afd. Tilburg.
4.12.
De laatste regels worden gelezen als volgt:
Fiskaal dienen man en vrouw niet te worden gestraft doordat ook de vrouw inkomen uit werk geniet. De extra inkomstenbelasting die moet worden opgebracht, omdat ook
de vrouw inkomen uit werk geniet, dient te worden afgeschaft.
Toelichting:
Tijdens de bijeenkomsten "op de vrouw af" is duidelijk naar
voren gekomen, dat de animo van de gehuwde vrouw om te
gaan werken-of te blijven werken- sterk wordt belemmerd
door de extra inkomstenbelasting die achteraf nogeens betaald moet worden. Door deze extra belasting druk te laten
vervallen, zullen de gehuwde vrouwen meer dan nu bereid
zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. Het gevolg
hiervan zou kunnen zijn dat het aantrekken van buitenlandse
vrouwelijke werkkrachten sterk verminderd kan worden,
zoniet geheel overbodig wordt.
Indiener: Ed. Schiks (Nijmegen).
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Ad Hfst IV punt 4. 12.
De zin: "Verbetering van de fiscale positie van de gehuwde
werkende vrouw" vervangen door:
"Het arbeidsinkomen van de gehuwde werkende vrouw dient
afzonderlijk te worden belast".
Toelichting:

Slechts deze oplossing voor het probleem van de verbeterin!
van de fiscale positie van de werkende ge}lUwde vrouw is
consistent met de eveneens voorgestelde "opheffing van het
verschil in belastingdruk voor ongehuwden en gehuwden zon·
der kinderen door de invoering van ~~n belastingtarief voor
beide groepen".
Indieners: A. C. de Gocderen (Boskoop) en R. Nieuwenhoven
(Maassluis).
4.12. (Pag. 32) toevocgen: "progressie van belasting op
overwerk en op beloning voor bv. continuwerk enz. laten
vervallen". (Duitsland kent de belastingvrijdom voor zondagswerk).
Indiener: Afd. Westland.
Ad Hfst. IV, punt 4.12.
Aan dit punt toevoegen:
"De renteopbrengst van in guldens gestelde vorderingen,
resp. schulden dient slechts tot het inkomen te worden gerekend, resp. als last aftrekbaar te zijn voor zover deze
meer is dan !outer inflatiecompensatie, derhalve slechts
inzoverre het rentepercentage uitgaat boven het geldontwaardingspercentage".
Toelichting:
De huidige regeling, waarbij elke vorm van interest als
re~el inkomen wordt gezien, discrimineert de kleine
spaarder, remt het spar en, bevordert het aangaan van
schulden en betekent in feite onzichtbare inkomensoverdracht van (meestal kleine) bezitters van spaarbankboekjes
en obligaties naar (meestal grate) bezitters van aandelen
en onroerend goed.
Indiener: A. C. de Goederen (Boskoop)

Hoofdstuk IV paragraaf 1. 13 laten vervallen, althans bedragen.
Motivering: Wij zijn v66r afschaffing van de kinderbijslag,
maar daarnaast moet men niet een kleine groep gaan bevoordelen door vrijstclling van successierechten en verhoging belastingvrije voet in de vermogensbelasting. Wel
vrijstelling voor echtgcnoot(e) en niet-zelfstandige kinderen,
Indiener: Afd. Leiden.
4.14.
Bij vererving dient van de volgende principes uitgegaan te
worden:
a) vererving van huis en inboedel op kinderen moet onbelast kunnen geschicden = algemene vrijstelling van
f 120.000,=.
b) Typische familiebcdrijven als winkelbedrijven, eventueel
met enige filialen en ambachtelijke bedrijwn dienen
volgens een zeer matig tarief of onbelast op de kinderen
over te gaan.
c) vererving anders dan onder a en b tot bijv. f 500.000,(eventueel 750.000,-, f 1.000.000,-) volgens een
progessieve schaal.
d) vererving boven het onder c genoemde bedrag - voorzover dit vertaald is in economische macht - volgens
een zeer sterk verhoogde schaal, omdat hier niet aileen vermogen maar ook economische macht geacht kan
worden over te gaan.
Wettelijke maatregelcn moeten verhinderen dat men zijn
vermogen elders "in vciligheid" brengt. Talrijke landen
(ook de V. S. ! ) hebben met belastingontduikers te maken
die hun vermogen naar een buitenland brengen. Er zou
daarom een internationale FIOD een soort fiscale interpol
moeten komen. Op eon internationale conferentie dient dit
besproken te worden. De wijkplaats biedende landen moet
zo nodig met economische sancties gedreigd worden.
Jndiener: Afd. Breda.
4.14 pag. 32, 3e kolom toevoegen achter laatste zin:
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"Bijzondere regelingen treffen zodat continuering bij kleine
ledrijven bijvoorbeeld in land- en tuinbouw niet in gevaar
~men".
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5. 18.
Geheel schrappen. Griekenland heeft reeds een associatieovereenkomst met de EEG.

lndiener: Afd. Westland.

Indiener: afd. de Liemers.

'mit 4.15 blz. 32 derde kolom, vervalt.

5. 20. pag. 35
Het midden-oosten, 15e regel "of terugkeer naar hun vroegere woongebieden" weglaten.

l!dieners: H. Dijsselbloem, Afd. Delft, Aalsmeer, Amstelllen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Baarn
mWassenaar.

Indiener: afd. Westland.

U5.
!oevoegen: Daarbij inbegrepen de gekapitaliseerde waarde
tan pensioen en lijfrente aanspraken.

5. 20.

lndiener: G. Nooteboom.

Indiener: afd. Westland.

114.16invoegen:
instelling van de door de regering in 1968 overwogen loonsoolasting, te differenti~ren naar regio en werknemerstategorie en te heffen in combinatie met de loon- en in-

5. 21.

~mstenbelasting.

lndiener: Afd. Doetinchem.
Toevoeging van een punt 4.17. luidende:
"4.17. Afwikkelingen van financi~le verhoudingen op
langere termijn (meer dan 1 jaar) client algemeen te geschieden op waardevaste basis door indexering van de
llegen) prestatie met eliminering van de invloed van de in~atie".

lndiener: F. Jansen (Den Haag) .
l.21.
I% in 1975 vervangen door: 2% in 1975.

lndiener: Afd. Maassluis/Maasland.
ld4,25 toevoegen punt c.

'Belastinggelden, die aan deze gebieden toekomen maar in
lederland getnd worden, moeten als belastinggeld weer
raar deze Rijksdelen toe en niet onder het hoofd "Ontwik!elingshulp'"'.
loelichting:
De harmonisatie van de belastingwetgeving in het Koninkrijk
lracht o.a. dubbele belastingheffing te vuorkomen. Personen en ondernemingen die werken in het ~ne rijksdeel
en gevestigd zijn in het andere zijn maar ~~n keer be~stingplichtig. Dit is op zich wel juist; wanneer echter deze gelden als ontwikkelingshulp naar de rechthebbende
ri~sdelen teruggaan krijgen wij een te optimistisch beeld
tan onze bijdrage.
hidiener: P. van der Hoeven (Doorn) •
Punt 4. 27 schrappen (is waanzin)
lndiener: Afd. Maassluis/Maasland.
l.27 veranderen in:
Van de voor ontwikkelingssamenwerking uitgetrokken geldendient voorlopig 5% bestemd te worden ten behoeve van
hoorlichting e. d. teneinde de ontwikkelingssamenwerking
dichter bij de burgers te brengen.

lndiener: Afd. Wassenaar.
l.27. Hieraan client toegevoegd te worden:
''Vormen van een organisatie die in nauw kontakt met de
overheid" en media komt tot ontwikkelingsedukatie van de
gehele bevolking. (27)
.

lndiener: Afd. Rhenen.

HOOFDSTUK V
Vrede en Veiligheid
Punt 5. 2.
Deparagraaf is onduidelijk t. a. v. China. Wij menen dat
China uiteraard tot de VN behoort te worden toegelaten;
evenwel moet aan eventueel door Peking te stellen voorwaarden betreffende uitstoting van Formosa niet worden voldaan.
Hetzelfde geldt voor andere "gedeelde" landen.
lndieners: afd. Dwingeloo en Baarn/Soest.

Laatste zin "eenzijdige wijzigingen van de status enz."
schrappen.

Toevoegen 7 e regel "Nieuw Guinea"
Indiener: afd. Westland.
5. 22.
Invoegen na Z.Afrika: "en RhodesHi".

Indiener: afd. de Liemers.
5.23.
(nieuw punt) Associatie van Zuid-Afrika met de Navo is, gezien de huidige politieke instelling van de Zuid-Afrikaanse
regering ontoelaatbaar.
Indiener: afd. Westland.
B .1 t. a. v. Hoofdstuk V paragraaf 2.
Weglaten: "Het is onwaarschijnlijk, dat de strategie ... op
het Europese vasteland zeer onwaarschijnlijk wordt".
Toelichting : Het stuk maakt een weinig overtuigende indruk.
Het staat vol met termen als "Het lijkt", "Het is waarschijnlijk ... ", "Het wordt duidelijk ... ".
Een soort quasi-rationaliteit wordt hier gebruikt.
Indiener : afd. Den Helder.
Par.5.24.
Een aantalleden vreest, dat een beroepsleger een reactionnair element in de politiek zal gaan vormen, met het risico
van een greep naar de macht (b. v. als reactie op een eclatant succes van een partij als D'66).
Indiener: afd. Dwingeloo.
5. 24.
a. Een, wegens tijdgebrek niet in d~tail uitgewerkt, alternatief voor de afschaffing van de dienstplicht :
Handhaving van de dienstplicht, maar daaraan ee'J. zinvollere inhoud geven door een nuttig gebruik van het parate
leger, b. v. voor:
"B. B. -taken", zoals de recente actie in Tunesie;
politietaken in V. N. -verband;
eventueel ook civiele projecten (grondwerk, wegenaanleg)
in eigen land.
Keuzemogelijkheid openstellen voor een alternatieve
dienstplicht, b. v. in ontwikkelingslanden of in maatschappelijke sectoren die met een tekort aan mankracht te
kampen hebben. In dit verband werd ook de mogelijkheid
van een sociale dienstplicht voor meisjes genoemd, of het
stimuleren van een jaar diakonaal werk op vrijwillige basis.
b. Wijziging van de recrutering voor de B. B. In het huidige
systeem wordt het kader gevormd uit afgezwaaide dienstplichtigen. Dit betekent dat bij een algemene mobilisatie
(d. w. z. juist als ook de B. B. paraat behoort te zijn), de
B. B. op staande voet van tenminste een deel van zijn ruggegraat wordt beroofd. Daarnaast is het bestaande systeem onrechtvaardig : Waarom mensen die al anderhalf
jaar van hun leven kwijt zijn aan de militaire dienst ook
nog eens met een B. B. -taak belasten? Veel afgekeurde
dienstplichtigen zouden zeer wel in staat zijn tot het vervullen van een functie in de B. B.

Indiener: afd. Dwingeloo.
5. 29. pag. 36, 2e kol/3e kol. toevoegen:
"Hiertoe behoort een studie van de overgangsperiode naar
een vrijwilligerskrijgsmacht. Te denken valt hierbij aan de
overheveling van "alternatieve dienstplichtigen" en van overige dienstplichtigen naar de Bescherming Bevolking, die
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meer op militaire leest geschoeid moet worden. Deze zou
dan (nog) meer een rampendienst kunnen worden''.
Indiener: afd. Westland.
t. a. v. 5-31.
Na "democratisering van de krijgsmacht" toevoegen:
Deze democratisering kan eerst dan gerealiseerd worden
wanneer de parlementaire kontrole over de krijgsmacht
prioriteit geeft aan het streven tot een wezenlijke verandering van de huidige vorming van de berocpsmilitair.
Toelichting :
De democratisering van de krijgsmacht zal een fictie blijven
als niet gelijktijdig aandacht besteed wordt aan de wijze
waarop de beroepsmilitair gevormd wordt.
Indiener : afd. Den Helder.
t. a. v. 5-33 (Nieuw punt)
Naast interne recrutering voor met name het hogere kader
moet gestreefd worden de externe recrutering te bevordcren.
Toelichting :
Het moet weinig efficient (en bovendien weinig democratisch)
geacht worden dat het overgrote deel van het hoger leidinggevend kader in de krijgsmacht aileen gerecruteerd wordt uit
de groep die een opleiding aan het Koninklijk lnstituut voor de
Marine of Koninklijke Militaire Academie gevolgd heeft.
Externe recrutering voor de bezetting van bepaalde postcn
(zoals in het bedrijfsleven plaats vindt) moet aangemoedigd
worden.
Indiener: afd. Den Helder.

HOOFDSTUK VI
Departementale Reorganisatie
Zie schema blz. 38.
schrappen 1b) Staats seer. voor demokratisering.
Indieners: afdeling de Liemers en Werkgroep Staatsrecht.
toevoegen 3b) Staats seer. voor grondwetsherziening.
Indiener: afd. de Liemers.

Toelichting :
Onderwijs behelst op dit moment alle vormen van onderwijs
vanaf peuterspeelzaal tot en met tertiair onderwijs. Voor
iemand die al deze schoolvormen doorloopt, betekent dat 20
jaar van zijn leven. Van deze 20 jaar zal hij op zijn hoogst
2 jaar (d. i. 10% van zijn leerjaren) bezig zijn met wetenschappelijk onderzock. Aangezien nu slechts enkele procenten van de totale lcrcndc bevolking de laatste fase van het
tertiair onderwijs bcreikt, is het aandeel van wetenschapsbeoefening in de totale taak van het ministerie van onderwijs
minder dan i%. Het idee dat onderwijs en wctenschap bij elkaar zouden horen, is ecn overblijfsel van de 19e eeuwse lee
van Humboldt en hoort niet mcer thuis in de leer van een
moderne partij.
De door ons voorgestelde departementale indeling behelst
dat de minister van weienschap en technologic 2 hoofdtaken
heeft, nl. wetenschapsbeleid en het beheer van de industrie·
le structuur, terwijl de min. van onderwijs zich volledig kan
wijden aan zijn meer dan levensgrote taak van onderwijs aan
iedereen op hem passend niveau. Uiteraard zal deze indeling cen geleidelijkc r·eorganisatie van de universiteit nodig
maken die cchter zowcl de democratisering van het onderwijs bevordert alsook kosten besparend (! ! ) zal werken.
Voor nadere toelichting zie bijlage 1 (Rapport comm. techno·
Iogie) alsmede het hieronder volgende punt.
Dat cen dergelijke wijziging in de grondstructuur van vooral
het wetenschappelijk onderwijs nodig is, wordt ook gesteld
op p. 26 rechter kolom, laatste zin voor C en op p. 27 linker
kolom, laatstc zin voor D. Wij mcnen dat de in de bijlage
gedane voorstellen ons in staat stellen het sterk grociende
aantal studenten op ie vangcn zonder dat de uitga ven voor
weienschapsbeoefening alsook voor tertiair onderwijs tot in
het matcloze stijgen.
Indicner : H. Meijer (Eindhoven).
10. Minister van Technologic:
Gezien de uitkomst van een studiedag van het Kon. Inst. v.
Ing. en ook het R. A.\\'. B. -ad vies, vragen wij ons af of het
niet de voorkeur vcrdicnt om cen staatssecretaris onder de
Minister President aan te schaffen voor hct technologic beleid.
Hiermce vcrmijdt men de eenzijdigheid, die het gevolg van
binding aan Economischc Zaken zou kunnen zijn, maar tevcns de bctrekkelijkc machicloosheid, die eigen is aan het
ontbrekcn van een Por·tcfcuille.
Indicner: afd. Delft.

Ministerie voor ruimtelijke ordening en milieubeheer.
a) st. seer. Infrastruktuur
b) st. seer. Stadsontwikkeling. (hieronder meebegrepen
volkshuisvesting wat eigenlijk woonbeleid zou moeten heten).
c) st. seer. woonbeleid.
Minister van volkshuisvesting moet als afzonderlijke minister vervallen.
Toevoegen: Kernkabinet (MP + 6b + 9 + 15).
Zie D'66 nota integrale ontwikkelingsprogrammering.
Indiener : Mevr. H. M. Gelderbloem (Den Haag).
Staatssecretaris voor recreatie en sport schrappen
Indiener: J. W. Copius Peereboom.
10. min. v. technologie; (zie tevens p. 23 pt. 2. 32; p. 30 pt. 3. 20,
regel 7).
De voorgestelde departementale indeling in a) onderwijs en
wetenschappen en b) technologic is verouderd. Slechts een
uiterst klein deel van de activiteit van het min. v. onderwijs,
nl. de laatste 2 jaren van een 5 a 6 jaar durende universitaire studie heeft iets met wetenschap en wetenschapsbeleid te
maken.
Technologic en wetenschap daarentegen zijn onverbrekelijk
met elkaar verbonden, hetgeen ook blijkt uit de indeling van
het beleidsplan zelf, waar ze terecht sa men behandeld zijn.
(Is dat soms de reden van het ontbreken van een toelichting
bij de departementale indeling ? ... ) .
Voorstel: Een ministerie van onderwijs ~n een ministerie
van wetenschap en technologic, waaraan bv. toegevoegd een
staatssecr. voor wetenschapsbeleid en e~n voor industriele
structuur.

"10. Minister van Technologic" vervangcn door: "9c.
Staatssecretaris voor Technologic".
Indiener : afd. Doetinchem.
11. Minister van Landbouw :
Landbouwondcrwijs moet naar Onderwijs, EEG-beleid is in
het schema al naar B. Z., voedselhulp naar Ontwikkelingssa·
menwerking: in die siiuatie kan Landbouw als ministerie
verdwijnen, en wel naar cen spcciaal Staatssccretariaat onder E. Z. (vergelijk 1\!idden- en Klcinbedrijf); Landinrichting (i. p. v. ruil verka veling) hoort duidclijk onder Ruimtelii·
ke Ordcning, wat reslt>eri is dus typisch de zorg voor de be·
drijfstak. Ecn groterc mate van gelijkheid van behandeling
van deze bedrijfstak (waar mogelijk uiteraard) met andere
bedrijfstakken kan worden bevorderd door plaatsing onder
Economische Zakcn.
Indiener: P. Zeven (Den Haag), afd. Doetinchem en afd. de
Liemcrs.
5. Minister van Cultuur en 12. 1\Iinister van Soc. Zaken en
Maatschappclijk \\'erk:
p. 38. middenkolom 2 sierretjcs. "Hct maatschappelijk werk
heeft weinig ... ". Volstrekt verouderd standpunt. Maatsch.
werk wordt mindcr en mindcr hci verstrekken van pannetjes
soep en wordt mccr en mcer het bcvorderen van de geestelijkc volksgezondheid. Cultuur wordt mindcr en minder het
kijken naar dock in lijsi of het luistcren naar cen 100-koppig orkcst en wordt mecr en mecr hct ontwikkelen van eigen
cxpressie. Recrcatil' en sport zijn gewoon stukken volksge·
zondheid.
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staatssecr.
'sterie van lichamelijke en
stelijke volksgezondheid

bejaardenzorg
medische zorg
cultuur
recreatie en sport

· isterie van sociale zaken
nraad ter overkoepeling en trait d 'union voor de 3 minisries, nl. de bovengenoemde + dat van milieubeheer.
'ener: Mevr. A. Meijer (Eindhoven).
departementale reorganisatie ad 12 moet luiden:
· 'ster voor Maatschappelijk Werk en Gezondheidszorg,
et !wee Staatssecretarissen voor :
· gezondheidszorg
· sociale wetgeving, hieronder ook begrepen de aktiviteiten
die nu onder "sociale zaken" vallen.
deze wijze is het mogelijk de zorg voor het maatschappeik, lichamelijk en geestelijk welzijn van het individu, en
·ten behoeven van de gemeenschap in ~~n struktuur te inreren.
iener: afd. Breda.
ijzigen in Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondid. Verder toevoegen c. Staatssecretariaat voor Maat~nappelijk Werk.
ldiener: J. W. Copius Peereboom (Amstelveen).

HOOFDSTUK VII
Indieners hebben het volgende overwogen:
1. Het ontwerp-beleidsplan gaat onvoldoende in op de aard
van de indirekte belastingen die verhoogd zullen moeten
worden.
2. Het programma van D'66 meent dat de verschuiving van
direkte naar indirekte belastingen zo klein mogelijk dient
te zijn met het oog op een eerlijke verdeling van de belastingen over de bevolking.
3. Het verhogen van bepaalde indirekte belastingen kan een
nuttig instrument zijn om de handel met ontwikkelingslanden te bevorderen of om negatieve effekten van bepaalde aktiviteiten in het binnenland (milieuverontreiniging).
Derhalve stellen indieners voor de centrale werkgroep op te
dragen:
De belastingverschuiving naar de indirekte belastingen nader uit te werken in de richting van verhoging van de accijns
op alcohol, motorrijtuigenbelasting, benzine en .suiker (biet)
en niet in de richting van de dagelijkse levensbehoeften
(B.T.W.).
Indieners: Mertens, Dijsselbloem, Holtslag, Redeker en
van Leeuwen.

l!.a.

pag. 40 middenkolom, regel13 van onder:
"Dat zal gedeeltelijk .... geschieden" vervalt.

lijzigen: in schema staatssecretaris voor bejaardenzorg in :
ilaatssecretaris voor maatschappelijk werk.

Indiener: G. Nooteboom.

lndiener: afd. Maassluis/Maasland.
ioofdstuk VI, schema pag. 38, punt 14:
Reeds nu de horizontale indeling doorvoeren, dus :
I. Staatssekretaris voor personeel;
~. Staatssekretaris voor materieel;
t. Staatssekretaris voor taktische aangelegenheden.
lr.:iiener: afd. Breda.
loevoeging ad Nieuw in te stellen Raden, Hoofdstuk VI.
P.ladvoordevrouw (MP+3, 4, 5, 6, 9, 12en15)
loelichting :

FinancHHe specificaties van het Beleidsplan :
Hoofdstuk Ill-2.
Combineren eerste en derde punt zodat overblijft de tekst
van het eerste en het (netto) bedrag van 110 mln.
Indiener : G. Nooteboom.
Hoofdstuk IV-1:
Herzien van dit hoofdstuk plus de ermee samenhangende
hoofdstukken en bedragen. Op dil: moment (26 nov. ) is g~~n
concreet wijzigingsvoorstel te formuleren.
Toelichting :

liP: staatssecr. b. (stoelend op analyse "democratie",
Hoofdstuk IV.);
!. : staatssecr. b. b. (inspraak stadsplanning en woningbouw).
Bovendien opnemen in de raad van niet-departementale deslmdigen, b. v. uit de kring van het N. V. C., V. A. C.'s woDingbouw e. d. , de snoods ad hoc.
fi:Commissie Arbeidspositie Vrouwen en Meisjes, ingelteld door Roolvink lijkt al een goed begin, maar omvat nog
llechts een onderdeel van het probleem en heeft als zodanig
eente laag niveau.

Elk inzicht ontbreekt over de vraag w:1:1r die bedragen vandaan komen en hoe ze zijn terechtgekomen op de plaats waar
ze staan. Het bedrag van 1075 mln is het grootste in het beleidsplan genoemde bedrag voor enige afzonderlijke post.
Ik ben de opsteller van het oorspronkelijke werkdocument
der soc. ec. cie dd aug 1967 waaruit het mede door 3 anderen
ondertekend spaarloon/pensioenrapport is gegroeid. Vermoedelijk horen hier bedragen die miljarden verschillen
met die in het Beleidsplan, op andere plaatsen en met een
negatief voorteken omdat de beleidsplancie het D'66 pensioen/spaarloonplan niet heeft begrepen waarnaar in dit hoofdstuk verwezen wordt.

b!iener: Mevr. A. Kouwenhoven (Noordwijkerhout).

Indiener: G. Nooteboom.

MEDEDELING AAN DE LEDEN
Het hoofdbestuur heeft zondag 13 december 1970 een ontwerpresolutie voor het congres op 19/20 december
opgesteld.
Nu er ernstige vertraging in de postbestellingen is, heeft het H. B. zondagavond de tekst van deze resolutie en van door !eden ingediende resoluties per expresse-brief aan alle afdelingsvoorzitters toegezonden,
opdat de afdelingsvergaderingen nog de gelegenheid hebben zich v66r het congres te beraden.
Het hoofdbestuur heeft de datum van 13 december gekozen om bij het vaststellen van de ontwerp-resolutie
rekening te kunnen houden met de besluiten van K. V.P., A.R. P. en C.H. U. op 12 december.
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BELEIDSPLAN II
Overgenomen voorstellen
HOOFDSTUK I
Open Samenleving
I. In de opsomming in hoofdstuk I een nieuw punt toevoegen

(blz.16, 2e kolom, bijv. na punt f):
Bijzondere maatregelen, in het bijzonder op het gebied van
om- en bijscholing, voor oudere werknemers en gehuwde
vrouwen, om deze categorieen de mogelijkheid tot (blijvende) actieve deelname aan het maatschappelijk leven en het
arbeidsproces te garanderen.
Toelichting :
Ten gevolge van de snelle technologische ontwikkelingen etc.
is het voor oudere werknemers en gehuwde vrouwen steeds
moeilijker in het arbeidsproces ingeschakeld te blijven, c. q.
opnieuw te worden, op een voor hen bevredigende en voor de
maatschappij profijtelijke wijze. Evenals andere gehandicapte, in het beleidsplan in dit hoofdstuk wel genoemde groepen,
hebben zij recht op ontplooiingsmogelijkheden.
Indiener: P. J. Zeven (Den Haag).
In hoofdstuk I (Open Samenleving) aan de prioriteiten a t/m
1 (blz.16, m. k.) toevoegen:
m. geen onttrekking van bevoegdheden aan de ministeriele
verantwoordelijkheid van enig Nederlands minister ten
gunste van de organen der Europese gemeenschappen,
zonder dat het Europees parlement terzake de controlerende bevoegdheid krijgt.
Indiener: afd. Doetinchem.
pag.16, punt 1. 3. aanvullen als volgt:
Ook lagere vertegenwoordigende lichamen dienen desgewenst op nader te bepalen voorwaarden van deze bronnen gebruik te kunnen maken.
Indfener : Subregio Drechtsteden.

Indiener : afd. Doetinchem.
Onder punt 1. 19, tweede zin, na ". . . begeleiding en koordi·
natie ... " invullen: "en planning".
Toelichting :
Planning is het overkoepele~1de sluitstuk van de twee vooraf·
gaande punten, die tevens daaraan ondergeschikt zijn. Zon·
der planning is een "rolling reform" niet mogelijk. Voorbeelden in het buitenland wijzen dit in positieve zin aan. We
moeten in Nederland met de grootste spoed komen tot kwali·
tatieve (en kwantitatieve) onderwijsplanning.
Punt 1.19 onder (b); laatste zin vervallen en hiervoor:
"In dit verband wordt met name genoemd het stimuleren van
het gebruik van nieuw ontwikkelde onderwijsprogramma's
(onderwijsleerpakketten) en het gebruik van (diagnostische)
toetsmethoden, waardoor het mogelijk moet worden het on·
derwijs beter op het kind af te stemmen, en te weten te ko·
men wat het kind wei weet.
Toelichting :
Goed onderwijs vereist goede middelen. Het gaat hierbij zo·
wei om toetsingsmogelijkheden - om te weten waar het kind
zich in z 'n ontwikkeling bevindt -, als programma's - om
het kind verder te helpen. Ze zijn derhalve in de grond van
de zaak onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Punt 1.19, (c) aanvullen met: "en integratie hiervan binnen
een kontinu proces van onderwijsvernieuwing".
Toelichting :
Het gaat - gezien o. m. het voorafgaande onder dit punt niet alleen om het stimuleren en uitbouwen (van financiele
mogelijkheden). De voornaamste taak in de eerst komende
tijd zal zijn het bevorderen van de koordinatie van het werk
met andere aktiviteiten op andere vlakken en voorts de inte·
gratie van deze (onderzoek, ontwikkelings- en begeleidings·
werk) binnen het totale onderwijssysteem.
Indiener: D. Mentink (Alphen a/d Rijn).

Na punt 1. 3 (blz.16, derde kolom) wordt een nieuw punt ingevoegd, luidende :
Op korte termijn dient een gewestwet tot stand te komen,
waarin de centrale overheid een primaire verantwoordelijkheid voor de gewestvorming draagt.

Justitie en Vrijheidsrechten

Toelichting :

Inleiding

1. De keuze gaat tussen :
enerzijds: overlaten aan gemeentebesturen om op basis
van vrijwilligheid tot samenwerking te komen;
anderzijds: handelend optreden van de centrale overheid.
Afwachten tot gemeentebesturen vrijwillig tot een gezamelijk standpunt terzake komen (dat noodzakelijkerwijs
een minimumoplossing zal inhouden) is gezien de dringende noodzaak tot coordinatie niet (langer) verantwoord.
Mej. Goudsmit sprak in de Tweede Kamer reeds als haar
standpunt uit "dat het noodzakelijk is, dat er een "gewestwet komt". (Hand. II 1969/1970 (11 juni '70) blz. 3757).
2. In de komende kabinetsperiode zal deze materie aan de
orde komen. Terzake bestaat echter geenszins eenstemmigheid. Een duidelijke uitspraak in het Beleidsplan mag
dan ook niet ontbreken.
3. Bovendien wordt hierdoor een goede aansluiting verkregen met de in punt 1. 4 genoemde "gewestvoorzitters" en
"gewestelijke raden".

Een samenleving in beweging eist een snelle en soepele aan·
passing van de wetgeving. Bezinning is noodzakelijk of de
herziening van het gehele burgerlijk recht niet dient te wor·
den vervangen door gerichte wetgeving per deelgebied, zo·
als het milieubeheer.
Een ander kenmerk van deze samenleving is het naast elkaar
bestaan van verschillend soortig gedrag, het vervagen van
~~n afdwingbare, dominante norm. Het beleid dient gericht
te zijn op het waarborgen van een optimale keuze vrijheid;
er moet ruimte zijn voor experimenten. Bijsturen is gebo·
den bij (dreigende) conflicten en (dreigende) schade aan per·
soon of goed van medeburgers, met name ook van jeugdige
burgers.
Zolang de wetgeving niet is aangepast kan het openbaar mi·
nisterie reeds een beleid voeren dat (de positieve waarde
van) de beweging erkent; dit geldt ook voor de politic.
Om tijdig invoegen van nieuwe informatie te bevorderen en
het uit elkaar groeien van het justitieel apparaat (met een
statische tendens) en de eisen van de samenleving te onder·
vangen, is een permanent overleg met het departement van
volksgezondheid en C. R. M. vereist.
Aileen dan kan het justitieel apparaat gebruikt worden voor
het voork6men van criminaliteit. Het is tevens uit het oog·
punt van een optimale aanwending van overheidsgelden on·
aanvaardbaar dat justitie eerst (duur) hakt, om vervolgens
volksgezondheid (duur) te Iaten helen. Voorbeelden zijn:
abortus, druggebruik, bezetting en kraken van panden.

Indieners: R. Tepe en 7 anderen (Aalsmeer, Amstelveen,
Haarl. meer, Ouder-Amstel, Uithoorn)
In hoofdstuk I (Open Samenleving) na punt 1. 12 (biz. 17) toevoegen:
1.12a
Verzekeren van een democratische structuur bij in te stellen
internationale rechtsvormen vai). ondernemingen, met name
m. b. t. het Statuut voor de Europese N. V.

Nieuwe tekst voor Hoofdstuk I, paragraaf 3 :

ember 1970
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enslotte kan de rechter in de straftoemeting een soepel beidvoeren. Dit wordt bevorderd door de selectie en opleiseisen voor de leden van de rechterlijke macht te "vertschappelijken". Zo kan de rechterlijke macht een conolerend anti-apparaat zijn ter bewaking van de rechten
de individu. Hetzelfde geldt voor de ombudsman. Voorrde is dat de burger eenvoudig en goedkoop deskundige
chtshulp krijgt.
tjustitieel beleid moet - behalve op de preventie van cri. liteit - gericht zijn op strafbaarstelling en vervolging
die criminaliteit waarvan de schadelijkheid vaststaat.
tbewijs van deze schadelijkheid rust op de schouders van
tapparaat dat het strafrechtelijk sanctiestelsel hanteert.
.~o aanvullen :
geen preventief toezicht op inhoud radio en T. V. programma's;
recht om op eenzijdig verzoek echtscheiding te krijgen
met garanties t. a. v. de positie van de kinder en;
versterking rechtspositie dienstplichtigen en gedetineerden.

.n

t vreemdelingen beleid moet gericht zijn op "gastvrijid"; de criteria tot uitzetting moeten "eng" worden toegesten zonodig gewijzigd; het vanuit Nederland aanvragen
neen verblijfsvergunning moet mogelijk zijn (dus geen
'chl eerst naar Turkije terug te vliegen).
.~2aanvullen: abortus; vervallen lid 2.
~3

a.v. persoonlijke gegevens opgeslagen in data-banks moede volgende garanties komen : een ieder heeft recht zijn
en dossier te zien; correctie van feitelijk onjuiste geges te eisen en te weten wie toegang heeft tot het dossier
voor welk doel, dit alles met controle door de rechter.
~7

· ellen van het instituut van ombudsman die bevoegdheden
oet hebben t. a. v. het optreden van politie en justitie.
.40

skundige rechtsbijstand voor allen (evt. via volksverzeke. ) naar keuze en tegen geringe vergoeding naar draagacht.
.~2b
wetgever moet het druggebruik zo mogelijk decriminalitren. Dit valt onder volksgezondheid, net zoals dit thans met
rekking tot amphetaminen het geval is. Er moet gezocht
Iorden naar wegen om de handel in hennep producten onder
oontrole te krijgen om "geknoei" te voorkomen. Een klemtende massale voorlichting over de gevaren die er aan het
(ebruik van de verschillende verslavende middelen zijn vernden, dient me~ spoed ter hand genomen te worden.
lailvulling : redactioneel na 1. 44
145
~n reorganisatie van werk en structuur van de kinderbe!Cherming moet op korte termijn plaatsvinden naar het plan
llil Dr. G. P. Hoefnagels, waarbij iedere maatschappelijk
terker verantwoordelijk wordt en blijft voor het gezin dat
ijhem aanklopt. Rapportage en relatie vallen dan samen.
Alleen als dwang nodig is wordt de kinderrechtcr ingescha~ld. De tehuizen moeten tussenvormen bieden in behandeMgsmogelijkheden, zoals slapen thuis/werken in tehuis.
Toelichting :
Cligeveer 1/3 van de hele justitie begroting (dat wil zeggen
!lO miljoen per jaar) gaat naar de kinderbescherming. Over
~thele land werken honderden besturen van particuliere of

rijksinstellingen, raden v. d. kinderbescherming, voogdij
verenigingen e. d. met zo een 20. 000 probleemgezinnen.
Elke maatschappelijk werker heeft een case-load van 60 gezinnen. Er zijn over de 1000 maatschappelijk werkers. De
rase-load zou dus kunnen zijn : 20 gezinnen; de overbelasting van de maatschappelijk werker ontstaat door het dubbelterk (onthullend geillustreerd in de bijlage van het interim
advies v. d. departementale commissie taak voor de maatschappelijk werkers; een conclusie die overigens niet in het
rapport zelf is verwerkt omdat de belangen groepen dan de
bijlaan eigen boom zouden zetten). De verschillende instanUes rapporteren aan elkaar en bezorgen elkaar dusdoende
~ver)werk terwijl de hulpbehoevende geconfronteerd wordt
met telkens andere per sonen en instellingen.
hlieners: Mevr. J. Soetenhorst, A. Kalthoff en N. Schwarz.
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1. 31. boven punt 1. 31 nieuw punt invoegen:
Onder de vreemdelingen, die, zoals art.15 van de vreemdelingenwet zegt, afkomstig zijn uit een land waarin zij gegronde reden hebben te vrezen voor vervolging jegens hun
politieke overtuiging, dienen in ieder geval die politieke
vluchtelingen te worden verstaan, van wie in hetland van
herkomst het hebben of het uiten van een afwijkende politieke mening, dan wel de weigering mede te werken aan het
gangbare politieke systeem (b. v. door dienstweigering of desertie) strafbaar is gesteld of tot strafbaarheid leidt. Zulke
vreemdelingen dienen als vluchteling erkend te worden, ongeacht de politieke verstandhouding tussen Nederland en het
land van herkomst (Tsjechen wel, Portugezen ook) .
Aan zulke vreemdelingen kan de toegang tot Nederland niet
worden geweigerd, ook niet wanneer zij ter verbetering van
hun levensomstandigheden naar Nederland komen uit een
land waarheen zij in eer ste instantie war en gevlucht en waar
zij een verblijfsvergunning verkregen hadden.
De opvang van de politieke vluchteling dient van overheidswege te geschieden (met een aanpassingsperiode bijvoorbeeld in Berkenrode, Zeist), waarbij iedere vorm van discriminatie (o. g. v. politieke verhoudingen) uit den boze is.
In afwachting van zijn formele erkenning als vluchteling
dient de politieke vluchteling in de praktijk reeds als zodanig
beschouwd te worden. De absoluut minimale eis ter versteviging van de rechtspositie van de zg. vreemdeling met verblijfsvergunning, die in werkelijkheid politieke vluchteling
is, is dat hij bij overtreding van de strafwet niet wordt teruggezonden naar het land waar hij gevaar loopt.
Aan de behandeling van de politieke vluchteling dient veel
verbeterd te worden. Het dient normaal te zijn dat de overheid zich tot de politieke vluchteling richt in een voor hew
begrijpelijke taal. Een, zoals nu in Amsterdam voor Portugezen bestaande, meldingsplicht van 1x per week, overdag,
in werktijd, is een schoolvoorbeeld van wat er zoal te verbeteren valt .
Het doen en laten van de vreemdelingenpolitie dient meer
aan openbare contrOle onderhevig te zijn. Met name dient
formeel en praktisch onmogelijk te zijn dat de vreemdelingenpolitie eigenmachtig een politieke vluchteling uitwijst .
Indiener : afd. Maassluis/Maasland.
Aan punt 1. 34 toevoegen: (werkende) vrouwen.
Toelichting :
zie I en de activiteiten van Man/Vrouw /Maatschappij, ook
in D'66. Punten 4.12 en 4. 2 wijzen al sterk in deze richting
voor wat betreft enkele concrete punten, daarnaast lijkt mij
het noemen van de vrouw, vooral de werkende, naast homofielen etc. als gediscrimineerde groep in het algemeen wenselijk, als eenmaal (en terecht) een punt als 1. 34 wordt opgenomen. Ik meen me na alle publikaties en aktiviteiten op
dit vlak in de laatste tijd wel van nadere toelichting te kunnen onthouden voorlopig, en noem aileen nog de sterke tendens tot samenwerking tussen NVSH, COC, MVM, Dolle
Mina op het emancipatorische vlak als argument voor mijn
voorstel.
Indiener : P. Zeven (Den Haag).
pag. 19, punt 1. 42 aanvullen met :
Betere rechtsbescherming van de terbeschikkinggestelde door
middel van periodieke beslissingen door de rechter over verlenging.
Indiener : subregio Drechtsteden.
1. 43 Toevoegen: "De op te leggen vermogensstraffen moeten in verhouding staan tot het inkomen van degene die veroordeeld wordt".
Indieners: afd. de Liemers, Maassluis/Maasland, subregio
Drechtsteden.
1. 43 Toevoegen : "Regelingen in het leven roepen voor de
schadeloosstelling van de slachtoffers van misdrijven".

Indieners: afd. Rhenen, de Liemers en werkgroep Staatsrecht.
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HOOFDSTUK II
Leefbaarheid
Tocvoegcn uitgangspunt (e), 3e kolom pag.19:
Opzettelijke vcrontreiniging client met financiele boetes (of
anderszins) te worden bcstraft.
Dit uitgangspunt moet worden uitgewerkt in specifiek punt:
naar analogie van de Wet Economische Delicten invoering
van een Wet Delicten tegen het Milieu.
Indiener : afd. Maassluis/Maasland.
2. 6. 3e regel te wijzigen in:
een zgn. fosfaatheffing in te voeren bijv. op wasmiddelen en
verwante stoffen van circa f 1. -- per kg. wasmiddel. Uit de
inkomsten hiervan (circa 60 miljoen per jaar) enz.
Indiener: centrale werkgroep (Copius Peereboom).
Toevoegen aan 2. 7. :
dat er eveneens een internationale regeling voor de zuiverheid van de Maas wordt opgesteld ter vervanging van het uit
1843 stammende Verdrag van Maastricht.
Toelichting :
De blijvende waarde van een totale investering van bijna een
half miljard gulden in het Biesbosch-project voor drinkwatervoorziening voor Zuidwcst-Nederland is afhankelijk van
de kwaliteit van het Maaswater.
Ook de zuidelijker gelegen gebieden zullen rond 1985 drinkwater uit de Maas moeten winnen.
Indiener : van Litsenburg (Eijgelshoven).
2. 8. invoegen "Noordzee"
Tndiener: afd. Leiden.
4e alinea vervangen "te worden bevorderd" door "te worden
voorgeschreven, daar waar aardgas voorhanden is".
Toevoegen : "Bij premiebouw moet aardgas eveneens verplicht worden gesteld waar dit aanwezig is".
Indiener: afd. de Liemers.
2.12.
achter de derde zin aansluitend aan het woordje volksgezondheid een nieuwe zin toevoegen :
Bovendien verhindert de aanwezigheid van lood de ontwikkeling van naverbranders die het uitstoten van koolmonoxyde
(CO) en andere half geoxydeerde organische verbindingen
kunnen voorkomen.
Indicner: afd. Westland.
Tocvoegen aan 2.16:
Ook bij het E. E. G. -landbouwbeleid client met een en ander
rekening te worden gehouden.
Indiener: afd. Doetinchem.
Voorstel een nieuwe tekst van paragraaf 2. D. Geluidshinder:
De vierde vorm van aantasting van de leefbaarheid is de
ovcrmaat van geluid, welke voor derden tot geluidshinder
kan leiden.
De bouwnijverheidsproducenten hebben tot op heden bijna
steeds producten afgeleverd, zonder rekening te houden met
ge luiden, die elders-, dan wel binnen het product, - ontstaan of worden voortgebracht. Ditzelfde verwijt geldt grosso modo de ruimtelijke ordeningsdeskundigen, die in plaats
van een interdisciplinaire aanpak veelal uitsluitend milti disciplinaire arbeid hebben verricht. Achteraf gebleken verkeerde situering van geluidproducerende bedrijven, inrichtingen, e. d. is helaas nauwelijks meer te wijzigen. Het lawaai, van welke aard dan ook, client te worden teruggedrongen. Daartoe dienen allereerst naar internationaal overeengekomen maatstaven, gedifferentieerd naar geluidsbron en
naar omstandigheden, normen te worden aangelegd. Niet
naar de totale lawaaibelasting client overschrijding van de
norm te worden belast, maar per geluidsbron per omstandigheid. Op deze wijze ontstaat een situatie, dat de ge- of
verbruiker van een geluidverwekkend object de fabrikant van
deze objecten dwingt om stillere producten te fabricercn.
Uiteraard dienen de normen plaatsgebondcn tc zijn. omdat
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de bcvolkingsdichtheiJ niet overal identiek is.
2. 17.

Het recht op lecfbaarheid client in de Grondwet te worden er·
kcnd.
2.18
De Hinderwet client tc worden vervangcn door cen Wet op de
Leefbaarheid.
2.19
Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de woonom·
standigheden is vereist.
Indiener : K. Groot (Amsterdam).
II.D2.17
1e zin "Met name in hoogbouw" veranderen in "In de gehele
woningbouw".
Toelichting :
Geluidshinder is overal een groat probleem, ook in rijen
huizen.
Indiener: afd. Eindhoven.
In paragraaf 2 (Ruimtelijke Ordening) op blz. 22, l. k. na
punt 3 toevoegen :
4. het onvoldoende gcbruik maken van de mogelijkheid van
particulieren om bij te dragen aan de gewenste ruimtelij·
ke ontwikkeling, met name doordat het regionale economische beleid te wcinig in het beleid inzake de ruimtelii·
ke ordening is geihtegreerd.
Indiener: afd. Doetinchem.
2.24b
Krachtige steun zal worden verleend aan het zich ontwikke·
lende regionale beleid van de Europese gemeenschappen ter
zake van gebieden ter weerszijden van de Europese binnengrenzen, waarbij de bijzondere aandacht wordt gevestigd op
de Belgiseh-Nederlandse en Duits-Nederlandse grensgebie·
den.
2.24c
Bevordering van het spoedig tot stand komen van het door de
Raad van Europa ontworpen verdrag dat het sluiten van inter
gemeentelijke regelingen ter weerszijden van staatsgrenzen
mogelijk maakt.
Indiener: afd. Doetinchem.
Paragraaf 3 Volkshuisvesting. preambule. Tweede helft van·
af "ingecalculeerd" vervangen door :
"Dit heeft o. a. velen doen wennen aan een situatie waarin
een te klein deel van hct inkomen voor woonkosten wordt be·
steed. Doorstroming belemmerende en tot feitelijke onrechtvaardige discriminaties leidende grate verschillen in
huur tussen oudere en nieuwe woningen dienen te worden be·
streden door realistische jaarlijkse huurverhogingen (voor·
zover die verschillen het gevolg zijn van vroegere beleidsfouten t. a. v. de financieringswijze). Voor nieuwe woningen
client het ontstaan van dergelijke verschillen structureel te
worden bestreden door een ander financieringsschema. Bij
de toenemende welvaart zullen de burgers zelf zo snel mogelijk de woonkosten volledig uit hun eigen inkomen moeten
dragen. Door de invocring van het spaarloon/pensiocnplan
met geihdexeerde leningen zal het mogelijk zijn:
a. de aanvangshuur van nieuwbouwwoningen vrijwel te halve·
ren (zie het uittr<'ksel van het betr. rapport);
b. een sterke stimulans voor de bevordering van eigen wo·
ningbezit te geven;
c. een groter deel dcr kapitaalstroom naar woningen te lei·
den indien de burgers dat willen.
Indiener: G. Nooteboom.
Ad Hoofdstuk II, paragraaf 3 Volkshuisvesting, inleiding,
regel 32.
Na de zin "Bij de tocnemende welvaart zullen de burgers
zelf zo snel mogelijk de woonkosten volledig uit eigen inko·
men moeten gaan dragen" toevocgen:
"Overigens dienen de aanvangshuren van nicuwbouwwoningen
(de zg. kostprijshuren) nagenoeg tc worden gehalveerd ten
opzichte van de tham; gebruikclijke door voor de financieri~
gebruik te gaan maken van door de ovcrhcid gcgarandeerde
waardevast geihdcxt•crde leningen met lage (reCle) rente
(ca. 3';{) en uitcraard ook de huren tc indexer en".
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Toelichting :

De huidige "kostprij shuren" van nieuwbouw zijn ten onrechte

Diet gebaseerd op de reele rente, maar op de rnarktrente
voor in guldens gestelde leningen, welke als gevolg van de
voortdurende geldontwaarding zeer hoog is (thans ca. 8!%).
De reele rente echter (die ongeveer gelijk is aan de marktrente voor guldensleningen minus het inflatiepercentage) bedraagt gemiddeld over de laatste 12 jaar niet meer dan 2%.
~ie voor detailinformatie de artikelen in :
Economisch Statistische Berichten dd 29. 7. 70 van A. C.de
Goederen;
Economisch Statistische Berichten dd 5. 8. 70 van H. C. J.
Koning;
Economisch Statistische Berichten dd 9. 9. 70 van C.P.A.
Bakker, met naschrift van A. C. de Goederen).
lndieners: A. C. de Goederen (Boskoop) en R. Schieven (Barendrecht).
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woningen waarborgen worden gegeven tegen de bij aankoop
te lopen risiko's".
Indiener : afd. Leiden.
Toevoegen (b. v. na paragraaf 3 hoofdstuk II) een nieuwe paragraaf getiteld "Volksgezondheid" waarin o. m. opgenomen
het volgende artikel :
"Zolang in bepaalde plaatsen of streken de bestaande ziekenhuizen onvoldoende mogelijkheden bieden om vrouwen te behandelen bij wie de indicatie tot het verbreken van de zwangerschap is gesteld, dient de overheid het oprichten van
abortusklinieken krachtig te steunen. Het is een kwestie van
volksgezondheid dat deze vrouwen niet bij gebrek aan voorzieningen gedwongen worden zich onder medisch niet verantwoorde omstandigheden of door onbevoegden te laten behandelen met alle risico's van dien.
Indieners : afd. 't Gooi en Rhenen.

lndiener: afd. Eindhoven.

Amendement paragraaf 4 van hoofdstuk II, inleiding punt d.
d. ware als volgt te redigeren :
d. De gezinspolitiek moet worden geconcentreerd op :
- Voorlichting over de wenselijkheid van planning van de
nakomelingschap en indirect van de bevolkingsomvang;
- voorlichting over de mogelijkheden van geboorteregeling;
- verruiming van wettelijke mogelijkheden;
- verlaging van de kosten;
afschaffing van onredelijke bevoordeling van kinderrijke
gezinnen.
Op grond van deze overwegingen ziet D'66 voor de komende
regeringsperiode de volgende beleidsmaatregelen als noodzakelijk.

,Na paragraaf

Toelichting :

Amendement 2. 26
Dewoorden: d. w. z ..... worden
vervallen.
loelichting :
~ onvoldoende doordacht.

lndiener: afd. Rijswijk.
llD 2. 29

eerste alinea toevoegen : "In spanning vooral toespitsen op
de 5 grote steden".

Na

3, 2. 29 invoegen:
iDewoningproduktie kan verhoogd worden o. a. door verplichte uniformiteit van gemeentelijke voorschriften.
lndiener: afd. Leiden.
Aan 2. 31 toevoegen :
"Scheppen voor ieder, waarvoor door pensioenfondsen of levensverzekeringsmaatschappijen gelden worden beheerd ten
hoeve van zijn/haar pensioenrechten, van het recht dat
eld in de vorm van een hypotheek terug te len en tegen een
~'Potheekrente die hoogstens 0, 5% hoger is dan de feitelijke
rente die op zijn/haar spaargeld wordt vergoed. (die 0, 5%
tijn voor bestrijding der kosten en winst zodat daarvoor niet
DOg eens apart een opslag in rekening mag worden gebracht")
lndiener: G. Nooteboom.
AdHoofdstuk II, paragraaf 3, Volkshuisvesting, punt 2.31.
ndit punt toevoegen :
'llet doen verstrekken van waardevast geihdexeerde hypo~eken met (lage) reele rente dient te worden bevorderd. Zo
rtdig dient de overheid zelf tot het verstrekken van zulke
potheken aan bewoners van eigen woningen over te gaan".
Toe!ichting :
dus wordt verband gelegd met Hoofdstuk IV, punt 4. 6a
'Pensioen- en spaarloonplan" en met de gewijzigde bereke. van zg. "kostprijshuren" van nieuwbouwwoningen overnkomstig een ander amendement van ondergetekende.
lndiener: A. C. de Goederen.
oevoegen achter 2. 32 (pag. 23) een nieuw punt:
2.33
Ien nieuwe wettelijke basis is noodzakelijk ter verbetering
van de realisering van belangrijke ruimtelijke en stedelijke
rojekten. Daartoe is gewenst :
· de mogelijkheid tot instelling, per projekt, van een ontwikkelingsinstituut belast met de integratie van onderzoek, ontwerp en uitvoering;
· de beschikbaarstelling van toereikende ontwikkelingsbudgetten ten behoeve daarvan;
· het formuleren van "spelregels" voor een open samenleving tussen overheid en partikulier initiatief in deze, met
inachtneming van de uitgangspunten geformuleerd onder

1.17.
iener : Mevr. H. Gelderblom (Den Haag).
Toevoegen aan paragraaf 3, Volkshuisvesting van nieuw
t:

et treffen van een regeling, waarbij de koper s van nieuwe

Deze inleiding kan lichter worden geredigeerd omdat de details reeds worden behandeld in de hoofdstukken III en IV.
Een bezwaar van de behandeling in dit kader is dat hier de
suggestie wordt gewekt alsof men door afschaffing van "gezinssubsidies" de bevolking kan regelen. De nadruk van de
bevolkingspolitiek moet integendeelliggen bij voorlichting en
ruimere normen voor de toelaatbare methoden.
Indiener : afd. Rijswijk.
Amendement 2. 33
Deze onderparagraaf ware als volgt te redigeren :
Systernatische voorlichting - met inschakeling van maatschappelijke groeperingen en instellingen over het gemeenschappelijk belang van een verantwoorde gezinsplanning.
Het verdient aanbeveling daarvoor de medewerking van het
demografisch instituut in te roepen.
Toelichting :
Het individueel belang van ouders bij kleine gezinnen kan
met klem van argumenten worden ontkend; ons gemeenschappelijk belang kan niet worden ontkend.
Indiener : afd. Rijswijk.
In hoofdstuk II (Leefbaarheid) na punt 2. 47 invoegen:
2.47a
In het kader van het t. a. v. het in de grensgebieden te voeren regionale beleid dient, in samenwerking met de bevoegde Westduitse instanties, de doortrekking van het Twentekanaal tot het Dortmund-Eemskanaal in studie te worden genomen.
Indiener: afd. Doetinchem.
Oude punt 2. 49 vervangen door:
2.49
De ontwikkelingen in de luchtvaart zijn in een stadium gekomen, dat onverwijld stappen dienen te worden genomen tot
uitwerking en uitvoering van de Programmapunten: Hoofdstuk Vj, artikelen 11.4, 11.41, 11.42 en 11.43.
De werkingssfeer van het Eurocontrolverdrag, dat tot nu toe
het luchtverkeer (burger en militair) boven 7620 mef;er regelt, dient tot de lager gelegen luchtlagen te worden uitgebreid.
Indiener : K. Groot (Amsterdam).
Punt Luchtvaart 2. 50 (pag. 25 Democraat november 1970)
In de 9e regel, v66r bovendien tussenvoegen:
De 2e Luchthaven dient persc:\ niet in enig deel van de Waddenzee te worden aangelegd. - Indiener: J. H. Moerkerk (Amsterdam).
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In hoofdstuk II (Leefuaarheid), paragraaf 6 :
de als eerste en derde genoemde
doen verwisselen.

d~lstellingen

van plaats

•.

Indiener: afd. Doetinchem.
Belangenbehartiging Consumenten (Nota inzake Beleidsplan)
Toe te voegen aan punt 2. 55:
1. Bij een der departementen (bij voorkeur voorlopig Economische Zaken; zie Toelichting) wordt een goed geoutilleerd directoraat-generaal ingesteld, desgewenst onder
een staatssecretaris voor consumptiezaken, dai in het kader van het algemene regeringsbeleid speciaal de belangen der consumenten behartigt.
2. De overige daarvoor in aanmerking komende departemcnten (Landbouw, Volkshuisvesting, Financien, Verkcer,
C. R. M., Onderwijs, Sociale Zaken) dienen te beschikken
over afdelingen welke, in nauwe samenwerking met het
sub 1 genoemde directoraat-generaal, zich speciaal bezighouden met de behartiging der consumentenbelangen
in het kader van het beleid van het betrokken departement.
3. Een Consumptie-8aad (C. R.), bestaande uit vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en door de
Kroon aan te wijzen deskundigen, kan de regering, uit eigen beweging of op verzoek, adviseren met betrekking tot
de consumentenbelangen.
4. De C. R. zal onder meer de taak kunnen overnemen van
de huidige S. E. R. -commissie Consumenten-aangelegenheden (C. C. A.). In bepaalde gevallen k"Unnen S. E. R. en
C. R. gezamenlijk advies uitbrengen.
5. Bevorderd dienen te worden het tot stand komen van een
Research lnstituut voor Consumptievraagstukken en de
instelling van universitaire leerstoelen op dit terrein.
6. Van het huidige punt 2. 55 kan de eerste zin worden ingevoegd in het betoog over de belangenbehartiging der consumenten .. De tweede zin dient te vervallen.
Indiener : E. van Cleeff (Scheveningen).
Punt 2. 60. Na "investeringsmogelijkheden" toevoegen "in dezelfde mate als voor niet landbouwende Nederlanders gelden".
lndiener: G. Nooteboom.

HOOFDSTUK Ill
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-mcthoden de motiv:-ttieverbetering van de leerling een belangrijkc rol behoori tc spelcn. In de praktijk is gebleken
dat met cen belcid dat op moiivatieverbetering gericht is,
belangrijkc resultaien te bereikcn zijn. Een goede motivatie
is beslist nodig om veel leerlingcn door te laten gaan tot in
het tertiaire onderw ij s.
Indiener : subregio Dr·cchtsteden.

HOOFDSTUK IV
Rechtvaardige Welvaartsverdeling
4-2 Toevoegen: "Bcdocld is een gelijke totale arbeidsbeloning inclusief de onzichtbare delen daarvan die meetellen in
de loonkosten".
4-4 "arbeidsinkomcns" vervangen door "inkomens".
Beide voorstellen

in~cdiend

door G. Nooteboom.

Ad Hoofdstuk IV, 4. Ga, regels 9 en 10.
Het gestelde tussen haakjes: "bv. een percentage van dearbeidsbeloning" vervangen door :
''bv. een percentage van het gedeelte van de arbeidsbeloning
dat uitgaat boven hci wettelijk minimumloon".
Toelichting :
Als de AOW-uitkerin~en overeenkomstig punt 4. 5 tot het
peil van het netto besieedbare minimumloon zijn opgetrokken kan men van een minimumloon-genieter niet vergen dat
hij nog voor een aanvullend pensioen spaart.
Indiener: A. C. de Goederen.
ad punt 4. 6a
Het eerste genoemdc kenmerk wordt aangevuld met de zinsnede:
"dit betekent een stcvige gedwongen be sparing, t'i.e het netto-besteedbare inkom en beduidend zal verminder en":
Het tweede genoemde kenmerk wordt aangevuld met de zinsnede:
"dit bctekcnt. dat afgeweken wordt van de norm voor ambtenaren-pensioenen. die als maximum 707o van het eindsalaris (gemiddelde over· de laatste 2 kalenderjaren) bedraagt".
lndiener : F. Jansen (Den Haag).

Wetenschap en Technologie
In hoofdstuk III (Wetenschap en Techniek) na 3. 4 invoegen:
Internationale gelijk.stelling en erkenning van diploma's dient
met kracht te worden nagestreefd.

Amendement bij punt 4. Ga :
De ieksten na het dt'l'de en hei vierde streepje dienen te luidL•n:

-

Indiener: afd. Doetinchem.
P. 26; A) rechterkolom iets boven het midden, B) middenkolom even boven het midden.
A). "De paragraaf Technologic toont dat D'66 .... gerichte
samenleving". Apert fout! D'66 wil persE\ niet vernieuwing
ter wille van de vernieuwing; D'66 wil slechts dre vernieuwingen die nodig zijn om de problemen waar we nu mee zitten, op te lossen (zie inleiding beleidsplan, linker kolom, en
p. 29, midden- en rechter kolom). Met de gewraakte formulering plaatsen we ons ten onrechte in de hoek der technocraten.
Voorstel: Bovengenoemde passage vervangen door:
"De paragraaf Technologic toont dat D'66 van mening is dat
de oplossing van de hoofdproblemen van onze maatschappij
de inzet vraagt van het uiterste aan wetenschappelijk en
technisch kunnen. Dit weer is alleen mogelijk als we door
goede moderne scholing zo volledig mogelijk gebruik maken
van de creativiteit en intelligentie die in onze bevolking
sluimert".
B) In dezelfde zin fout is de passage "Een zich voortdurend
technologische vernieuwende .... wordt deelgenomen".
Voor stel : Vervangen door :
"Het zich positief aanpassen aan en het beheersen van een
zich voortdurend technologisch enz. . . . declgenomen".
lndiener: H. Meijer (afd. Eindhoven).
Hoofdstuk III (Wetenschap en Technologic).
In dit hoofdstuk client ergens te worden opgenomen dat in het
gehele onderwijs bij de keuze van onderwijsmiddelen en

-

de overhcid openi de mogelijkheid - eventueel via de
lUjkspostspaarbank - om het gespaarde kapitaal d. m. v.
indexatie of wcl vaartsvast te doen beheren, waarbij dan
een geringe renll' resp. gcen rente wordt vergoed;
iederecn heeft vl'ijheid van keuze t. a. v. de spaar- en
verzekeringsinsidling. de spaarmethode (bv. geen indexatie met een hogere renteberekening) en de uitkerings
methode:

Indiener : Centrall' wcrkgroep (Nypels).
Ad Hoofdstuk IV, punt 4.12, tweede zin.
Dcze zin: "lnvoerin~ van een minder steile progressie van
het tarief van deze hdasting" schrappen.
Toelichting :
1. Wanneer men de premies voor de zg. volksverzekeringen- in wezcn ook een soort belasting: zie punt 4.16mede beschouwi is er geen sprake van (tc) steile progressie voor de zg. middengroepen (ref. : de studie die
ondergetekende ler zake heeft gemaakt voor de fiscale
werkgroep van D'GG).
!
2. Door het afwenlelingsmechanisme zijn de bruto inkomens j
van deze cate~orie ruwweg r•:eds afgestelcl op de te bereiken netto inkomens. Belasting en premies zijn er dus
reeds globaal in verwerkt, zodat de hier voorgestelde
maatregel voor de betrokkenen een overbodig presentje
zou vormen.
3. De voorgesteldc maatregel tendeert tot dE\nivellering van
de netto inkomens en is als zodanig lijnrecht in strijd me!
punt 4. 1.
1

Indiener: A. C. de Gocderen.
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.22 pag. 33, 2e kolom
~voegen: "in samenwerking met andere "rijke" landen als

olgt besluiten : Studenten uit ontwikkelingslanden hun subsi'e terug laten betalen, indien zij na beeindiging van hun
~die niet teruggaan naar eigen land. Dit kan voorkomen,
~t intellect uit land verdwijnt.

~iener: afd. Westland.
oevoeging ad 4. 22, tussen b) en c).
t streven naar grotere effectiviteit van de verschillende
derlandse programma's door coordinatie en door onderWige inpassing en aanvulling.
Miener : Mevr. A. Kouwenhoven (Noordwijkerhout).
Paragraaf 2. 4. 27 laten vervallen.
diener: afd. Leiden.
oevoeging ad 4. 27.
lleze gelden zouden b. v. kunnen worden aangewend voor sub'dies aan de niet-commerciele particuliere organisaties
oor opzet en uitvoering van voorlichtingsprogramma's.
oelichting:
Is D'66 genoemde organisaties wil inschakelen, zal zij
~rtegenover ook de financii:lle mogelijkheid daarvan moe-

naangeven. De organisaties verwerven hun gelden via ac'es en donaties. Het is tegenover de gevers veelal niet
!aaibaar deze giften te gebruiken voor andere dan directe
~lpverlenings-projecten, die vaak zelfs al met name geoemd worden.

~iener : Mevr. A. Kouwenhoven (Noordwijkerhout).

HOOFDSTUK V
Vrede en Veiligheid
.9

en VN-rampendienst moet in het !even worden geroepen,
ebeschikt over een wereldwijd stelsel van hulpdepOts met
edicijnen, voedsel, tenten enz. De lidstaten van de V. N.,
c. Nederland dienen uitrusting en manschappen te leveren
oor een permanente vloot van transportmiddelen en comunicatieuitrustingen die onverwijld en overal kan worden
~ezet. De lid staten van de VN behoren in een verdrag inpke rampenhulp hull rechten en plichten vast te leggen. De
erantwoordelijkheid voor de uitvoering dient gelegd te woren bij een Hoge Commissar is voor Rampenhulp.
oelichting:
~ hulpverlening bij ramp en zoals recentelijk Biafra, na de

~litaire ineenstorting, Peru en Pakistan, komt vaak zeer
~ngzaam en gebrekkig op gang. Het is niet te verwachten,
~~ dit de laatste gevallen zullen zijn. Een gecoordineerd
ebruikmaken van de technische mogelijkheden, die de weeld heeft, lijkt zinvoller dan de tot nu toe gevolgde proce~re.

dieners: afd. Eindhoven en J. Voorhoeve (werkgroep Buitenland)

HOOFDSTUK VI
1p

Departementale Reorganisatie
IV. Hoofdstuk VI, Departementale reorganisatie, schema
blz. 38.
a. De staatssecretaris Infrastructuur zal behalve Waterstaat ook het Openbaar vervoer moeten doen, wil er van
ruimtelijke ordening en milieubeheer in onze zin iets komen.
b. De staatssecretaris Transport (onder E. Z.) zal ook met
de PTT (het huidige derde deel van V en W) belast kunnen
worden; in plaats van "Verkeer" m. i. te lezen: Vervoer,
nl. als bedrijfstak (E. Z. immers), niet als infrastructuur en de benutting daarvan (zie ad a).
Indiener: P. J. Zeven (Den Haag).
Aanvullend voorstel m. b. t. paragraaf 1 (Buitenlandse politiek)
Indo-China:
D'66 meent, dat met voortzetting van de Amerikaanse militaire interventie in Indo-China geen redelijk doel is gediend,
en dat de Amerikaanse politiek derhalve gericht moet zijn
op een versnelde terugtrekking van de Amerikaanse troepen
uit Indo-China.
Dit houdt in, dat D'66 iedere uitbreiding van de Amerikaanse
militaire interventie in Indo-China, zoals de inval van 3 0
april 1970 in Cambodja, veroordeelt.
D'66 verlangt van de Nederlandse regering, dat zij, zolang
de Amerikaanse politiek zich niet daadwerkelijk op bei:Hndiging van de militaire inmenging richt, openlijk tegen die politiek stelling neemt.
Ten aanzien van de politieke oplossing, die er voor het conflict in Indo-China moet komen, kan een nieuwe Geneefse
conferentie nuttig zijn. Het vredesoverleg in Parijs dient
door alle partijen zo lang mogelijk volwaardig te worden
voortgezet.
Een erkenning door Nederland van Noord-Vietnam kan, in
het bijzonder, wanneer de Amerikaanse politiek zou leiden
tot een nog heviger inmenging in Indo-Chinese aangelegenheden, als politiek gebaar zin hebben.
Indiener: Centrale werkgroep (Engwirda).
5. 21 vanaf 4e regel als volgt wijzigen:

steun gaat verlenen aan bevrijdingsbewegingen, zoals in de
Portugese kolonien in Afrika (Mozambique, Angola en Portugees Guinee), bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika en
Rhodesie en aan vergelijkbare bewegingen, bijv. in LatijnsAmerika. Er is hier enz. enz.
Indieners: Centrale werkgroep (Engwirda), Visser, afd.
Dwingeloo en afd. Westland.
V par. 2 pag. 36 links bovenaan:
Vanaf elfde regel veranderen: door het onderstreepte toe te
voegen:
"Deze strategie van de beheersing van een crisis is momenteel slechts bestaanbaar .... zeer onwaarschijnlijk wordt.
Dit quasi evenwicht mag door D'66 nooit als een onveranderlijk uitgangspunt gezien worden.
Nederland besteedt etc. etc.
Toelichting :

oevoegen aan paragraaf 1 onder "Versnelling van de West!Uropese integra tie".
:ederland kan een positieve stap ondernemen naar de WestIUropese integratie door initiatieven te nemen die er op getcht zijn de feitelijke samenwerking in Benelux-verband te
ersterken.

D'66 mag niet uitgaan van de noodzaak van machtsevenwicht.
Historisch bewezen dat er nooit sprake is van werkelijk
evenwicht, slaat altijd door naar een of andere kant, leidt
tot escalatie en groter oorlogsdreiging. Vraag in de vergadering: is dit een slip of the pen geweest? anders nauwelijks denkbaar in D'66 gedachte.

liiiiener: van Litsenburg (Eijgelshoven).

Indiener: afd. Eindhoven.
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Kas, Bank en Giro
Machines en Inventaris
Waarborgsom Panel
Voorraad drukwerk
N. t.o. Diversen
Vooruitbetaalde afdrachten

21.489,93
12.076,84
1. 750, -2.375,-2.000,-902,80

f

40.594,57

Afschr. machines en lnv.
Lonen en Sociale lasten
Huisvestingskostcn
Consumpties Seer.
Porto
Telcfoon
Kant. bcnodigdheden
Rente- en girokosten
Ondcrhoud machines
Adressccrkosten
Assuranties
Representatie
Stencils, Papier en in_kt
Documentatie
Personferenties
Advertenties
Vergaderkosten
Televisiekosten
Zaalhuur congressen
Diverse congreskosten
Congresd' emocraten
Informatie d 'emocraten
Papier en enveloppen
Frogramma' s
Verk.progr.en rapporten
Drukwerk diversen
Declaraties
Regiokosten
Afdrachten
Naar verkiezingsfonds
Naar algemene Reserve

f

Telling ............. .

f

-

-

-

31.782,:33
1.692,63
1. 760, 19
7.776,17
3.991,08
1.451,80
237,30
882,58
596,53
117,25
219,30
5.%6,56
c±91,81
554,44c
2.377,16
2.477,28
4.749,-2.145,65
1. 850,07
6.192,75
4.052,26
7.760,91
6.272,-5.442,43
2.492,45
4.734,54
1.578,39
31.576,73
22. 750, -7.475,32
186.929,39

Krediteuren
Leningen leden
N. t. b. Machines
N. t. b. afdrachten
Vooruitontvangen contr.
Verkiezingsreserve
Agemene reserve

Contributies
Aanhangers donaties
Giften
Subsidie
Huur Votometer
Kansgeverseheques
Democraat
Bijdrage Congres R'dam
Bijdrage Congres H'lem
Bijdrage Deelcongres
Amsterdam
Verkopen rapporten programma's etc.

f

24.486,18
2.600,-466,80
1. 316, 73
4.514,-5.500,-1. 710,86

f

40.594,57

f

157.883,68
705,-2.705,-6.000,-1.579,50
268,50
1. 398,81
5.547,25
1.172, 75

Drukwerk
Bijdrage Regio' s
Diverse kosten

f

27. >99,42 Bijdrage Verkiezingen 70 f
5. 765,-- Reservering 70
1. 496, 10

907' 50
22.750,--

Naar Verkiezingsreserve -

23.381, 69

47.039,19

f

47.039,19

19. H6, 09 Leningcn lcclen
12.li:39,S4 Lening Bank
1. 750, -- Krediteuren
500,-- N. t. b. Afdrachten
1.000,-- Algemene Hcserve
5.749,32
2.000,-6.850,-17.88l,G9

f

1. 350,-30.000,-24.791,23
2.839,53
9,186,18

68.166,94c

f

68.166,94

Gemeente Raadsverk.
8.360,52
2.450,-1. 468, 15

Drukwerk
Bijdrage afdelingen
Diverse kosten
Telling ...... ······

f

Balans per 1 oktober 1970:
Kas, Bank en Giro
.f
:Machines en Im·entaris
Waarborgsom Panel
Waarborgsom Verkiezingen
Voorraad drukwerk
N. t. o. Diver sen
N. t. o. Subsidie T.V.
N. t. o. Afdelingen
Verkiezings reserve

-

110,-Telling ........ ····

f

9.558,90
V cr kiezings reserve

Algemene Heserve
Per 1-1-'70
Voordelig saldo tot 1/10

f
f

1. 710,86
7. 4 7 5, 32

Per 1-1-'70
Nadelig sal do 1/10

f
-

5. 500,-23.381,69-/

9.186,18

Per 1/10-1970 ...... .

f

17.881,69

H. H. A. Dijsselbloem,
penningmeester.

f

186.929,39

