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Het ontslag van In mei 1975 raakt D'66-staatssecretaris Glastra van Loon j1Glastra van Loon conflict met zijn minister Van Agt. Glastra van Loon heeft in interviews ernstig kritiek gespuid op het functioneren.van het ministerie van Justitie. Zijn ervaringen als staatssecretaris hebben
hem duidelijk gemaakt dat in onze verambtelijkte samenleving
het grote probleem van de staatkundige orde meer nog dan de
klassieke D'66 punten: gekozen minister-president en districtenstelsel de vraag is: hoe kan de overheid zo georganiseerd
worden dat de burgers meer betrokken zijn bij de besluitvorming
over hun eigen lot en belangen. Zoals Glastra van Loon aantoont in het boek dat hij na zijn aftreden schrijft, 'Kanalen graven', is de realiteit van het moment dat de individuele burger ondergeschikt is gemaakt aan de bureaucratische organisatie, met
haar planmatige opzet, standaardisatie en specialismen. Wie
daar buiten valt, komt er niet aan te pas.
Als staatssecretaris is Glastra van Loon daarom contacten gaan
zoeken in het werkveld op de terreinen waar hij verantwoordelijk voor is: gevangeniswezen, kinderbescherming en vreemdelingenbeleid. In een interview met de de Democraat legt hij later
uit welke problemen deze opening naar onderen gaf:
-

-

(Democraat:jan. 1980)

'Die contacten met de basis betekenden veel voor mij, maar het departement
vond dat vervelend. Een staatssecretaris moet zijn informatie uitsluitend va
zijn ambtenaren krijgen. Dat was het standpunt van het ministerie, en later begreep ik dat dat eigenlijk op alle niveaus speelt. Een wethouder die er eigen
zegslieden uit het veld op na houdt wordt ook wantrouwend door zijn eigen
ambtenaren bekeken. Op justitie is dat toen een echte rel geworden met officiële brieven aan de secretaris-generaal, waarin ik schreef dat ik bereid was verslag uit te brengen van die gesprekken en de relevante informatie daaruit in te
brengen binnen het overleg ten departemente. Het hielp niet. ik stond alleen.'

Minister Van Agt grijpt de uitspraken die Glastra van Loon in de
interviews gedaan heeft aan om het vertrouwen in hem op te zeggen. Om het voortbestaan van het kabinet en haar eigen positie
daarin niet in gevaar te brengen, legt D'66 zich bij het ontslag
neer. Henk Zeevalking wordt bereid gevonden het staatssecretariaat over te nemen.
Het ontslag van Glastra van Loon heeft echter onverwachte gevolgen. Het vacuüm waarin hij zich plotseling en onvrijwillig
bevindt geeft hem de mogelijkheid zich volledig in te zetten voor
de wederopbouw van D'66. Tijdens het congres in september
'74 had hij al tegen opheffing gepleit met als voornaamste argumenten dat 'er nog een enorm stuk politiek werk te doen is' en
'omdat D'66 kan beschikken over een over het land verspreide
groep mensen en een stuk organisatie waardoor die mensen voor
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elkaar bereikbaar zijn'. Daar komt nog bij dat uit opiniepeilingen blijkt dat bijna een-derde van de Nederlandse kiezers niet tevreden zou zijn met uitsluitend een keuze tussen PvdA, CDA en
VVD.
Jan Glastra van Loon: 'In het argument dat het beter was D'66
op te doeken om ruimte te maken voor een nieuwe partij, geloofde ik niet. We hadden toch nog steeds een kader van, ruim 300
man, die alleen maar geactiveerd moesten worden om als een
komeet weer een hele staart mee te trekken. Ook in andere partijen stonden mensen voor onze ideeën open; om iets van die
ideeën te verwezenlijken moesten we weer macht zien te krijgen.
De korte-termijndoelstelling van ontploffing van het partijpolitieke stelsel was mislukt. De D'66-doelstellingen konden nu
alleen maar via een lange-termijnstrategie verwezenlijkt worden. Daarvoor was een zelfstandige positie in het politieke
krachtenveld nodig: de vierde stroming. ik was van meet af aan
ervan overtuigd dat dit een zaak van lange adem zou worden.'
Glastra van Loon gaat op twee manieren aan de slag. Allereerst
trekt hij het land door om bij overgebleven leden de stemming te
peilen. De reactie is bemoedigend. Daarnaast neemt hij het initiatief om een aantal partij-prominenten bijeen te roepen die
enkele keren in het Amsterdamse Pulitzer hotel bijeenkomen:
de vier bewindslieden (Gruijters, De Goede, Brinkhorst en Zeevalking), Jan Terlouw, Hans van Mierlo, en later ook Jan ten
Brink en Erwin Nypels. In deze 'Pulitzer-groep' wordt besproken of D'66 inderdaad door moet gaan. Het is zeker nog niet zo
dat het gehele gezelschap van de mogelijkheid van een herleving
van D'66 overtuigd is. Wel maken de bijeenkomsten Glastra van
Loon duidelijk dat hij op een aantal medestanders zal kunnen
rekenen die bereid zullen zijn al het mogelijke te doen voor de
wederopbouw. Tevens wordt gediscussieerd over de vraag wat er
anders moet, vergeleken bij het verleden, als de partij door zou
gaan. Bijna iedereen is ervan overtuigd dat D'66 in dat geval
meer dan alleen een program-partij moet worden. Dit leidt ertoe
dat bij de herleving meer nadruk gelegd zal gaan worden op de
eigen ideologische basis. Het eerste hoofdstuk van het huidige
partijprogramma, de 'uitgangspunten', zijn hiervan het uiteindelijke resultaat.
De activiteiten van Glastra van Loon blijven niet zonder resultaat. Eind november 1975, een jaar na het opheffingscongres,
komt in Leiden weer een congres bijeen, waar een 'harde kern'
van 200 leden aanwezig is. Over opheffing wordt niet meer gesproken. Voorstanders hiervan hebben immers allang elders
hun heil gezocht. Vrijwel unaniem aanvaardt men een resolutie
om de partij opnieuw te activeren en een eigen verkiezingsprogram op te stellen. Eind 1976 zal aan de hand van de resultaten
beslist worden of het zin heeft om door te gaan en aan de verkie133

WEDEROPSTANDING
(1975-1977)

zingen van mei 1977 deel te nemen. Een aantal enthousiastelil). 1
gen, daartoe door Glastra van Loon opgetrommeld, worden
het uitgedunde hoofdbestuur gekozen om aan de wederopbous
mee te werken. Glastra van Loon wordt zelf als vice-voorzitte r
verkozen, met de afspraak dat hij Ten Brink na een jaar zal opvolgen.
In zijn congresrede geeft Terlouw de strategie aan die minimaal
nodig is voor een succesvolle weg omhoog uit het dal. Allereerst
constateert hij: 'Als er een gat in het midden is, dan springen
anderen daar maar in, wij horen daar niet'. Vervolgens noemt
hij een viertal punten die zijn voortgekomen uit de Pulitzerbesprekingen:
'geen regeerakkoord voor de volgende periode, onderhandelen
vanuit het nulpunt is onderhandelen met de macht nul: dat is
geen onderhandelen, dat is er onder door gaan,
regeren met de PvdA niet te schuwen als aan een aantal voor of
na de verkiezingen geformuleerde voorwaarden is voldaan,
de VVD maakt steeds duidelijker dat zij geen moderne liberale, maar een conservatieve partij is, met zo'n partij is regeren
niet mogelijk,
indien we in de oppositie terechtkomen, wordt die oppositie
volstrekt onafhankelijk gevoerd.'
Vanwaar nu deze ommekeer; dit besluit dat het vrijwel door
iedereen afgeschreven D'66 toch weer moet proberen zijn plaats
in het politieke krachtenveld te veroveren? De Haagse Post geeft
de volgende verklaring:
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-
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'Nu de meest overtuigde liquidatoren allang hun heil hebben gezocht in de Partij van de Arbeid, het rij kgeschakeerde Gat-in-het-Midden, of de politieke dakloosheid de helft van de Tweede-Kamerfractie vertoeft op deze wijze 'in de
diaspora' zijn de achterblijvers zich weer gaan bezinnen op de functie vail
D'66. Daarbij hebben ze een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan.
Er is nu wel een overwegend progressief samengestelde regering in Nederland
maar niets garandeert dat na de volgende verkiezingen 'redelijk links' opnieuw
aan het bewind zal zijn. In de Partij van de Arbeid wordt een toenemende spanning geconstateerd tussen bewindslieden en kader: zal de gematigdheid van de
eersten het linkse maximalisme van het kader in bedwang kunnen houden? En
over de Politieke Partij Radikalen, ooit zo enthousiast omhelsd, heeft men,]
helemaal zijn twijfels. Ten Brink spreekt van 'de kleine radicale engel die
voortdurend uit haar eigen self-made puriteinse hemel dreigt te worden gedonderd wie in de PPR kan straks nog de druk van de al te radicale achterban
weerstaan?', en Terlouw over een partij 'die zulke bevlogen profeten in haar
midden heeft, maar voortdurend aanvechtingen heeft zich met het badwater
ook van het kind te ontdoen'...
D'66 blijft zich verantwoordelijk voelen dat Nederland 'redelijk links' geregeerd zal worden. En het besef ontstond dat een partijtje dat zichzelf al 'tot nul
had gereduceerd' in een weg-met-ons mentaliteit, daar in ieder geval niet aan
kon bijdragen. Het was de onverhoeds van het toneel verdwenen staatssecretaris Jan Glastra van Loon die op pad ging. Hij was overigens de man die zaterdag de grootste ovatie oogstte inclusief geroffel der voeten. Zijn ontslag heeft
-

-

-

-
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velen erop geattendeerd dat het met het breken van Vastgeroeste machtsposi-

ties en het bereiken van openheid in Nederland toch niet zo vlot is gelopen als
men had gehoopt'.

In socialistische kringen wordt de koerswending van D'66 over
het algemeen weinig positief beoordeeld. Vrij Nederland, van
meet af aan geen warm voorstander van D'66, haalt weer eens
fors uit op een deze keer wel erg botte wijze:

(VN: 6/12/19 75)

'De mateloze pretentie was gebleven, de pretentie die levendig herinnerde aan
de jaren, waarin de Democraten '66 ons 'het systematisch uitroken van al diegenen die ons wel even zullen vertellen wat goed voor ons is' beloofden. Tien
jaar later, nu deze partij inderdaad meer rook dan vuur is gebleken, sprak fractievoorzitter J. Terlouw met onaangetast zelfvertrouwen over een volgende regeringsperiode, waarin D'66 (recente peiling: één zetel) enkel en alleen maar
met de PvdA (dezelfde peiling: vijfenvijftig zetels) gaat regeren, als er aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan.
D'66 anno 1975: een partij Van lectoren en directeuren, voorgezeten door een
zenuwarts met foute billen en op regeringsniveau gerepresenteerd door lieden
als de neurasthenicus Gruyters en de maconnieke dommekracht Zeevalking.
Enfin, 'het antwoord van jong Nederland op de apathie en de regentenmentaliteit van het establishment'...
De genoemde zenuwarts is J. ten Brink uit IJmuiden en behalve foute billen
had hij ook een fout colbert, een foute pantalon, een fout overhemd en, niet te
vergeten, een fout politiek standpunt'.

Nieuw programma Als eerste stap op weg naar een eventuele verkiezingsdeelname
buigt het hoofdbestuur zich over de vraag wat D'66 nu wezenlijk

aan de Nederlandse politiek kan bijdragen. Eerst wordt, als
grondslag voor het verdere werk, een maatschappij-analyse opgesteld, 'een diagnose die aangeeft welke problemen onze maatschappij schept voor hen die er in leven en zullen leven'.
Jan Glastra van Loon vertelt, in een interview in de Democraat
(januari '80) er het volgende van:
aan
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'Daarna is in regelmatige contacten met een grotere groep dat nieuwe beleidsprogramma tot stand gekomen, waar een aantal grondgedachten in zijn gekomen, die fundamenteel andere perspectieven openen dan in wat er tot dan toe
aan programma's was geleverd. We hebben natuurlijk gebruik gemaakt van
oudere programma's, daar ook dingen uit overgenomen. We zetten ons ook
niet af tegen wat de partij daarvóór had gedaan, al werd de filosofie van de par tij toch wel nieuw. Het klimaat van de zestiger jaren was niet alleen voorbij,
maar ook de gedachte datje met één explosieve daad een grote vernieuwing te weeg kon brengen. Nu moesten we als partij met lange adem zien door te dringen in de politiek en daarin veranderingen teweeg brengen. Vandaar ook bredere maatschappelijke analyse en hervormingsdoelstellingen, die vooral hierin
verschillen met de eerdere filosofie, dat we scherper niet alleen maar de gebreken van de verzorgingsstaat aan de orde stellen, maar ook de oorzaken van die
gebreken.'
Toen is ook de principiële discussie over de naam van de partij gevoerd?
'Ja, er waren nogal wat mensen die volledig opnieuw wilden beginnen. Breken
met het verleden. ik vond en vind nog dat we onze "oude" naam, Democraten
'66, niet mogen verloochenen.
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Wat de zestiger jaren aan vernieuwing hebben gebracht is ten dele een verlate
reactie op de oorlog. Maar wat die oorlog weer meebracht was de ontdekking
dat er centrale waarden zijn in je leven die je alleen maar kunt bereiken en
vasthouden in relatie met mensen die je vertrouwt. Je ontdekte dat die relaties
van essentiële betekenis voor je waren. Voor een groot gedeelte is die verweyvenheid bij veel mensen weer weggedrukt door de na-oorlogse ervaringen; alles
ging weer zijn oude gangetje in het oude spoor, tot een nieuwe generatie in de
zestiger jaren dat weer naar boven haalde als een protest tegen dat technocratisch, bureaucratisch gewichtig doen. Dat was een revolutie, waarin D'66 oat stond, toen nog met de ideeën van staatkundige hervormingen.'
'Pas in deze tweede ronde zijn we toegekomen aan de dingen die in die groepen
misschien niet expliciet, maar toch impliciet leefden. Toen bepaalden zaken
als behoud van het milieu en emancipatie van de mens het gistingsproces, terwijl die nu het fundament zijn voor de politieke activiteit. Juist daarom zou ik
het droevig vinden als de partij van mening zou zijn dat zij in haar naam het
jaartal 1966 niet meer met recht, reden en ere droeg. We zijn alleen maar progressief in mijn ogen voorzover we de filosofie van de zestiger jaren verder ontwikkelen en in blijven gaan tegen de restauratieve krachten, belichaamd in
andere partijen'.
-

De discussie rond het nieuwe program sterkt de deelnemers in
hun vertrouwen dat D'66 aan de vormgeving van de samenleving kan bijdragen. Een halfjaar na het congres in Leiden vat
Jan Glastra van Loon de in D'66 levende ideeën in 15 stellingen
samen:
I. D'66 heeft zich van het begin af gericht op het openbreken van besloten
groepen,
onverschillig hoe zij in elkaar zitten: als regentenbolwerken, als bureaucratieën of als belangengroepen,
onverschillig waar zij zich bevinden: in het plaatselijk of landelijk overheidsbestuur, in particuliere ondernemingen of in politieke partijen.
Dat streven heeft effect gehad. Het is echter nog allerminst voltooid.
2. D'66 is zich van meet af aan bewust geweest van het feit dat niet alleen bestaande muren van macht moesten worden afgebroken, maar ook nieuwe organisatievormen moesten worden opgebouwd:
organisatievormen die de burgers meer betrekken bij de besluitvorming over
hun lot en hun belangen,
organisatievormen die niet alleen de technisch-economische, maar ook de
sociale doelmatigheid van het werk tot zijn recht laten komen.
Ook die taak is nog allerminst voltooid.
3. D'66 heeft zich steeds ingezet voor een langere termijn behandeling van problemen, voor meerjaren-ramingen van kosten en baten van lopende en nieuwe
activiteiten en voor meerjaren-planning ten behoeve van een samenhangend
beleid.(...)
4. De problemen van onze democratie zijn nu anders dan in 1966. Democratische instellingen mogen niet worden misbruikt door kleine groepen om machi
aan zich te trekken.
De kunst van democratisering is macht weg te geven, niet macht te verzamelen.
5. D'66 is doordrongen van de noodzaak van maatschappijvernieuwing. Het
wil die vernieuwing echter niet
door ingrepen van bovenaf, buiten de mensen om,
volgens één standaardmodel door wie dan ook in elkaar gezet.
-

-

-

-

-

-
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D'66 waardeert de verscheidenheid van mensen positief. Het Ziet deze als de
voornaamste bron van maatschappelijke vernieuwing.
6. D'66 kan de vernieuwing van de maatschappij niet los zien van de ontplooiingsmogelijkheden van het individu. Vergroting van zijn ontplooiingsmogelijkheden moet zowel het doel zijn van maatschappijvernieuwing als ook
het essentiële middel om te komen tot een nieuwe maatschappij.
7. D'66 wil een realistisch op vernieuwing gericht beleid. Het erkent dat de
ontplooiingsmogelijkheden van het individu niet onbeperkt zijn. Het erkent
ook dat zij voor een belangrijk deel afhangen van de omgeving in de ruimste zin
van het woord: zowel het sociaal-culturele milieu waarin dat individu functioneert, als ook de ruimtelijk geordende omgeving en het 'milieu' in enge zin.
Tussen het individu en zijn omgeving bestaat een wisselwerking die de kwaliteit van het menselijk bestaan bepaalt.
Het scheppen van sociaal gunstige voorwaarden en een zorgvuldig beheer van
ons bedreigde milieu hebben daarom voor D'66 de hoogste prioriteit boven
produktiviteitsstijging en vergroting van de consumptie van door mensen
voortgebrachte goederen.
8. D'66 erkent ook dat onze welvaart voor een heel groot deel afhankelijk is
van export. En dus van onze concurrentiepositie op de wereldmarkt. Het zal
daarom een op versterking van die positie gericht beleid steunen.
Dit vereist de ontwikkeling van hoogwaardige technologie en van een daarop
gebaseerde produktie. Hiervoor is op zijn beurt een hoog ontwikkeld en eveneens op vernieuwing gericht dienstenapparaat nodig (onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten, vervoer en communicatie, veiligheid, enz.).
9. De ontwikkeling van techniek en industrie moet worden onderworpen aan
voorwaarden ten behoeve van de sociale en natuurlijke omgeving van de mens.
Die ontwikkeling mag echter niet worden geremd door overwegingen van
werkgelegenheid in de produktie-sector (op straffe van aantasting van een onmisbare bron van onze welvaart: onze exportmogelijkheden).
Veeleer zal de toepassing van arbeidsbesparende technieken in onze produktie-sector moeten worden gebruikt voor verbetering en voor uitbreiding van
het werk in onze sociale en culturele dienstensector.(...)
10. Ons industrie- (en technologie-)beleid moet worden afgestemd op de comparatieve voor- en nadelen van ons land in wereldverband. Voor de ontwikkeling van dit beleid zijn centrale stuurmechanismen nodig. Maar ook rendabele
bedrijven en ondernemingen.(...)
11. Ons sociale en culturele beleid kan in belangrijke mate in eigen nationaal
verband worden ontwikkeld. Het moet gericht zijn op het zich welbevinden
van de individuele leden van onze maatschappij en hun ontplooiingsmogelijkheden dienen.
In tegenstelling tot de produktie-sector is deze sector noodzakelijk arbeidsintensief. Het werk is gekenmerkt door contact-rijkdom en door relatief betere en
natuurlijkere mogelijkheden tot participatie. De uitvoering kan hier ook in
veel verdergaande mate worden gedecentraliseerd dan in de produktie-sector.
12. Het structurele werkgelegenheidsvraagstuk mag niet worden beperkt tot
mannen. Het moet worden aangepakt door een betere verdeling van het werk:
tussen mensen (mannen en vrouwen),
in de tijd in ieders leven (geen ophoping van onderwijs en opleiding aan het
begin van ieders leven, geen uitstoting op de pensioengerechtigde leeftijd),
tussen produktie- en dienstensector.
Ook het onaantrekkelijke werk moet eerlijker verdeeld worden.
13. Arbeidsverdeling op basis van specialisatie levert produktiviteitsverhoging
en arbeidsbesparing op. Specialisatie heeft echter ook functieverarming van de
arbeid tot gevolg en leidt tot eenzijdige afhankelijkheid van de afnemer (consument, cliënt, patiënt, enz.) van specialistische deskundigen.
De schadelijke gevolgen van specialisatie zijn het grootst in de dienstensector
-

-

-

-
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(bnderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten). Dat komt o.a. doordat het \ver9
in die sector diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van de 'afnemers'.(...)
D'66 zal voorstellen doen en zich inzetten voor een zowel menselijk als roar),
schappelijk betere verdeling van het werk, voor het wegnemen van de oorza.
ken van menselijke slijtage in het arbeidsproces en voor versterking van dc positie van de afnemer/consument/cliënt in de diensten- en de produktie.
sector.(...)

\V PR
UT

In de strategie van het hoofdbestuur voor de wederopbouw van
de partij staat de politieke discussie centraal. Daarvan zal liet
succes van een eventuele verkiezingsdeelname immers het
meest afhangen. Het hoofdbestuur brengt in de Democraat van
juli '76 verslag uit van de gang van zaken op het organisatorische
vlak na het Leidse congres:
'De wederopbouw van de partij werd geënt op de voortgang van de politieke
discussie. Dit hield in dat in de eerste maanden, tot aan het verschijnen van liet
eerste rapport, het HB bewust niet geprobeerd heeft overal in het land weer a!
delingen en regio's te activeren en op te richten.
Evenmin werden grootscheepse ledenwerf- en publiciteitscampagnes opgezet.
Wel werd door het gehele land een netwerk opgebouwd van contactpersonen.
die ervoor moesten zorgen dat de politieke discussie weer op gang kwam, en die
voorlopig als organisatorische schakel tussen het HB en de leden konden functioneren.
Ook zijn weer twee andere, vanouds bekende, landelijke commissies actief: de
financiële en de organisatorische commissie. Wat nog ontbreekt is een redactie
voor de Democraat, zodat deze voorlopig nog onder verantwoordelijkheid van
het HB zal uitkomen.
Eveneens ontbreekt nog en dat is een veel ernstiger gemis een landelijk ecretariaat. Hoewel het ledenaantal stijgt en de leden over het algemeen meeldan de vereiste contributie betalen, is hiervoor nog niet voldoende geld. Voorlopig zullen wij dus met de huidige gebrekkige riemen moeten blijven roeien.
-

(Democraat:juli 1976)

-

Deze stijging van het ledental verloopt opvallend snel, wanneer men bedenkt dat er geen ledenwerf-campagnes gehouden worden. Nog geen half jaar na het Leidse congres van
november '75 is het aantal betalende leden al verdubbeld.
De Democraat geeft in april '76 een overzicht van het le0
denbestand:

(Democraat: april 1976)

Friesland:
Groningen: Stad
Ommelanden
Drente
Overijssel
IJsselmeerpolder
Gelderland
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland
Utrecht: Stad
Provincie
Zuid-Holland: Drechtsteden
Rotterdam
Den Haag
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5

20
28
16
32
5

48
31
12
9
20
82
14
21
52

Rijswijk
Leiden
Gouda
Diversen
Noord-Holland: Het Gooi
Amstelveen
Amsterdam
Haarlem
Alkmaar
Kop & West-Friesland
Diversen
.

Totaal

10
$3

14
47

15
11
0!
19
13
10
39
667
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(Uit: Van Agt en de
die voorbij gaan,
Peter van Straaten,
Amsterdam, 1978)

(liïigen

Naast de opstelling van het program en de organisatorische wederopbouw worden ook de mogelijkheden onderzocht om met
andere groeperingen tot samenwerking te komen, met het doel
het vernieuwde D'66 een zo breed mogelijk draagvlak te
geven. De belangrijkste gesprekspartners zijn het Democratisch
Actie Centrum (vooral bestaande uit ex-D'66-ers, aangevuld
met enige ex-DS'70-ers) en de groep Resoluut, onder leiding van
de voormalige KVP-voorzitter De Zeeuw (deze stapte uit de
KVP toen deze partij niet bereid bleek zich om te vormen tot een
progressieve, niet-confessioneel gebonden partij). Uiteindelijk
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hebben deze gesprekken weinig resultaat. Wel doen de tekenen
van wederopleving binnen D'66 een aantal DAC-leden besluiten op hun schreden terug te keren.
De samenwerking met Resoluut die in de eerste helft van '76 nog
zo veelbelovend leek, loopt uiteindelijk op niets uit. Keesings
Historisch Archief geeft achteraf het volgende verslag:
'Voor de algemene ledenvergadering van D'66 van 6 nov. vorig jaar had het bestuur van de partij voorgesteld op de kandidatenlijst ruimte te bieden aan vertegenwoordigers van de groep-Resoluut. Volgens het bestuur van D'66 moest
de samenwerking met Resoluut worden voortgezet. Doel zou moeten zijn tot
verdergaande afspraken te komen in de richting van een samengaan van beide
groeperingen, met het oog op de gezamenlijke deelname aan de verkiezingen.
Dr. De Zeeuw verklaarde echter op 2 nov., dat naar zijn mening de samenwerking moest leiden tot een nieuwe partij met een nieuwe naam bij de komende
TK-verkiezingen. D'66 zou moeten breken met haar verleden en de 'linksliberale' identiteit verwisselen voor een nieuwgezicht, dat samen met Resoluut
bepaald moest worden.
Dit laatste was voor D'66 niet aanvaardbaar, waarop van de zijde van Resoluut de besprekingen over samenwerking werden afgebroken.
Op 13 nov. vond een vergadering van Resoluut plaats, waarop met grote meerderheid besloten werd de groep op te heffen. Een belangrijke overweging hierbij was, dat de groep geen enkele basis had kunnen scheppen. Ook was van invloed de weigering van D'66 te praten over opheffing van deze partij om daarna samen een nieuwe partij op te richten.
Op 24 febr. van dit jaar deelden dr. De Zeeuw en twaalf anderen, die zich eerder in de confessionele politiek bewogen hadden, mede, dat zij tot de PvdA waren toegetreden.'

Uw vruchten zijn D'66 zal dus uit eigen kracht moeten putten om bij de verkiezinwel rijp, maar gij gen van mei '77 een geloofwaardig perspectief te bieden.
zijt niet rijp voor Iets van dat perspectief wordt zichtbaar in de bijdrage van Jan
uw vruchten' Terlouw aan de Algemene Beschouwingen van oktober '76. Ingaande op de conclusie uit het rapport over 1975 van het Sociaal
en Cultureel Planbureau dat Nederland in de periode na 1970
conservatiever is geworden, zegt hij o.a.:
'De malaise, het gevoel van onzekerheid en ongerustheid voor de toekomst, zit
'm niet in het materiële vlak. De westerse mens lijdt aan afstomping, aan automatisering, aan vervreemding van zichzelf, van zijn medemensen en van de natuur.
In dat proces, zegt Erich Fromm, heeft de mens zichzelf veranderd in een ding,
het leven is ondergeschikt geworden aan het bezit, 'het zijn' wordt overheerst
door 'het hebben'. Terwijl de wortels van de westerse cultuur, zowel grieks als
hebreeuws, de vervolmaking van de mens tot doel van het leven maakten.
houdtde moderne mens zich bezig met de vervolmaking van de dingen en mei
de kennis om deze te vervaardigen.
Het lijkt er op dat ten lange leste de westerse mens begint in te zien, of liever
aan te voelen, dat zijn monomane hang naar bezit, naar produktie en Consumptie, een werkelijke rijping tot volwaardig mens-zijn, een werkelijke aanvaarding van het leven, in de weg staan. Nu het aantal mensen dat alle materiële goederen bezit toeneemt, staan ook steeds meer mensen met lege handen.
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Diezelfde mensen. Ze staan te meer met lege handen, omdat datgene Wat de
westerse cultuur aan niet-materiële waarden bezat voor een groot deel is losgeslagen.

De machtswillekeur van hoogleraren is ingeperkt, maar ook de zo positieve
eerbied voor de briljante leermeester is daarmee verdwenen.
De frustrerende druk van de gemeenschap om totaal ontwortelde huwelijken
toch in stand te houden, is weg; maar ook verkommeren steeds meer kinderen
in het niemandsland tussen twee ouders die het gevecht om vrede wat al te gemakkelijk opgaven.
De kerken kunnen de mensen niet meer klein houden, waaraan zij zich vroeger nogal eens schuldig maakten; maar zij die God dood verklaarden hebben
verzuimd de ontredderde gelovigen een andere 'zin van het leven' voor te houden.
Terwijl de materiële voorzieningen toenamen, is er in het veld van de nietmateriële waarden veel gekapt en weinig geplant. Onderwijs, zegt u, is verreweg de grootste begrotingspost. Dat is zo, maar het overgrote deel van ons onderwijs is materieel gericht. Dit kabinet heeft zoveel gedaan aan de sociaalculturele sector, kan men tegenwerpen. Zeker, maar de sociaal-culturele sector
ontwikkelt zich in hoofdzaak volgens maatstaven die zijn ontleend aan de produktiesector, in plaats van omgekeerd.
Wie vroeger om een kopje melk verlegen zat ging het lenen bij de buurvrouw.
De techniek heeft in die situatie verandering (en verbetering) gebracht. We
hebben nu een koelkast. Maar hiermee is ook een brokje menselijk contact verloren gegaan en daar is niets voor in de plaats gekomen. Dat hebben we verzuimd te doen.
Iemand wiens kind vroeger ziekteverschijnselen vertoonde liep in ongerustheid naar de buren om raad, of om van zijn telefoon gebruik te maken. Nu
heeft hij zelf telefoon en binnen tien minuten staat de ambulance voor de deur.
Dat is natuurlijk een grote verbetering en ik zou het niet graag missen, maar er
is ook iets door weggevallen. We hebben verzuimd dat weggevallene opnieuw
in te vullen.
We hebben elkaar niet meer nodig. Machines en organisaties, perfecter dan
mensen, hebben de taken overgenomen, en we hebben niets gezocht om de
kilte die daardoor ontstaat te verjagen. Dat hebben we verzuimd.
Technocratie en bureaucratie hebben de plaats ingenomen van contacten tussen mensen onderling en tussen mens en cultuur. Beter, efficiënter, goedkoper.
We willen ze niet meer missen. Maat we zullen moeten leren er mee te leven,
zullen moeten eisen dat technocratie en bureaucratie ondergeschikt zijn aan de
mens. Het gaat om de mens, niet om de machine, niet om het systeem.
Al 500 jaar voor Christus sprak Zarathustra: 'Uw vruchten zijn wel rijp, maar
gij zijt niet rijp voor uw vruchten'. Inderdaad, de straaljager, de maanraket, de
computer, het sociale stelsel, het zijn rijpe vruchten, prachtige produkten van
het menselijk kunnen. Helaas, wij zelfblijken niet rijp om er mee te kunnen leven, wij zijn niet rijp voor onze rijpe vruchten. We kunnen niet leven met onze
verworvenheden. Is het dan verwonderlijk dat het Sociaal Culturele rapport
moet constateren dat de mensen ondanks de gestegen welvaart ontevredener, ongelukkiger en banger worden?
Men spreekt van misbruik van de sociale wetten een randverschijnsel. Geen
randverschijnsel is de toename van ziekten (niet ziekteverzuim), van onvrede
met de situatie, van stijging van het gebruik van medicijnen. We hebben het allemaal beter, ja zeker. En we zijn meer ziek. We hebben een prachtig stelsel
van sociale verzekeringen opgebouwd,-en we zijn meer ziek. We hebben een
peperdure Organisatie voor de volksgezondheid, en we zijn meer ziek. We hebben uitgekookte diëten, kennis van voedingsleer, een pharmaceutische industrie, trimbanen en sportvelden, en we zijn meer ziek. We kunnen niet leven
met onze verworvenheden, we zijn niet rijp voor onze rijpe vruchten, we wor-
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den er ziek van.
Of de mens er tegen kan zijn verantwoo rdelijkheden tot een minimum terug te
zien gebracht, of hij het de moeite waard vindt om in een ziekenhuis als nr. 316
zijn leven met een week verlengd te zien, of hij rijker wordt van nog een jaar
langer onderwijs in iets wat het bestaande systeem weer een stap verder 'al
brengen, we hebben het ons niet afgevraagd. Misschien hebben we te ijverig
aan de systemen gebouwd, we zijn vergeten te kijken of ze wel naar menselijke
maat zijn gesneden — de mensen moeten maar in de systemen passen.
De systemen zijn perfect, feilloos, sluitend, en in al hun volmaaktheid vaak belachelijk. Scholen, ziekenhuizen, tehuizen voor ouden van dagen, werven met
voorbeeldige ijver cliënten om maar aan hun subsidies te komen. Toneelgezelschappen eindigen het seizoen met dure produkties om dezelfde reden. Allerlei
gesubsidieerde instellingen zijn als de dood om geld over te houden, omdat
anders het jaar daarop hun subsidies worden gekort. Mensen dienen systemen,
systemen dienen computers, computers dienen de industrie, de industrie dient
het materialisme, waaronder de westerse cultuur gebukt gaat...
Dit kabinet is niet een materialistisch kabinet, in de zin dat het geen oog zou
hebben voor het belang van de sociaal-culturele sector. En het is onredelijk te
zeggen dat deze Regering de ondernemers vette kluiven toewerpt vanuit verholen kapitalistische begeerten. De Regering slaagt er in aannemelijk te maken
dat zij herstel van de produktiesector wenst om haar spreidingsdoelstellingen
(inkomen, kennis, macht) mogelijk te maken.
Wat ons teleurstelt is dat de Regering grijpt naar de oude middelen, alsof cle
problemen van een oude, al bekende soort zijn. Dat zijn ze niet, noch in de sociaal-culturele sector (waar eerder sprake is van een labiel evenwicht dan van
sociale stabiliteit), noch in de industriële sector.(...)
De ondergrens voor projecten die gebruik kunnen maken van het investeringarekeningsysteem is gelegd op f 1 miljoen. Geen voorstellen zijn gedaan voor
concrete maatregelen voor het middelgrote en kleine bedrijf.
Van het speerpuntenbeleid moet verwacht worden dat het zich zal richten op
dezelfde grote technologieën die ook vroeger al werden gesteund: nucleaire
technologie (natriumkoelsystemen voor SNR, reactorvaten), vliegtuigindustrie, satellieten. Teleurstellend voor iemand die al jaren pleit voor versterking
van het middelgrote en kleine bedrijf, steun voor deze bedrijven van de overheid óók in het bewerken van nieuwe markten, een op deze bedrijven gericht
aankoopbeleid van de overheid zelf, het vormen van kleine, dynamische groepen, die per aandachtgebied stimulerend kunnen werken op technologische
vernieuwing, marktverkenning en -bewerking, toekomstverkenning t.b.v. klei nere bedrijven.
Het niveau van welvaart, en daardoor van welzijn, zal in overwegende malL'
worden bepaald door de mate van technologische en industriële vernieuwing

(Democraat.' okt. 1976)

die we kans zien te realiseren. Zolang ik adem heb en het recht dit spreekgestoelte te beklimmen zal Ik het blijven herhalen.'

Het betoog van Terlouw levert veel positieve reacties op en
maakt duidelijk dat D'66 weer een eigen plaats kan innemen in
de Nederlandse politiek, Voor zichzelf heeft Terlouw echter de
beslissing genomen niet als lijsttrekker bij de komende verkiezingen te zullen optreden. In de Democraat legt hij uit waarom:
'In mei 1977, de maand van de verkiezingen, zal het zes jaar geleden zijn dat ik
in de Tweede Kamer kwam. Na ruim twee jaar werd ik fractievoorzitter, ongewild, door de omstandigheden gedwongen.
Nu zijn er over zeven maanden verkiezingen. Een nieuwe D'66-Tweede Ka~
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Democraat, sept. 1976)

merfractie zal waarschijnlijk geen grote machtsfactor 'vorjucj Anaal krijgt wel
de taak om, ongebondener dan nu, met veel meer bewegingsvrijheid dan de
huidige fractie, het- post-socialistische liberalisme, of de vrijzinnige democratie
zou wilt, opnieuw 'op te bouwen.
Ik heb er lang en grondig over nagedacht of ik me kandidaat zou stellen voor
het lijsttrekkerschap. Met grote moeite, maar wel met Overtuiging, heb ik besloten dat niet te doen. De doorslaggevende overweging daarbij is geweest dat
ik na de jaren die in mei '77 achter ons zullen liggen, een periode waarin het
wegvallen van het contact tussen 'basis' en fractie een sterke aanslag heeft gedaan op mijn motivatie, tijd nodig heb om mijn gedachten te ordenen en mijn
motivatie op het vroegere peil terug te brengen. Zonder Zo'n periode van afstand nemen acht ik mij niet in staat om vier jaar lang de inspiratie en overtuigingskracht op te brengen die nodig zijn om die nieuwe fractie de vlam te laten
zijn van waaruit een groot vuur zal ontbranden. Ik weet dat ik met deze beslissing velen van u teleurstel. Enerzijds ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat
daaruit blijkt, anderzijds maakte dat de beslissing de moeilijkste die ik ooit
heb moeten nemen.'

De beslising van Terlouw zet een domper op de hoopvolle verwachtingen van de D'66-ers, zonder deze overigens geheel de
bodem in te slaan. De voorbereidingen voor het congres en program worden Voortgezet en het hoofdbestuur blijft aansturen op
deelname aan de verkiezingen, zoals blijkt uit de volgende verklaring:

Democraat, sept. 1976)

'Het Hoofdbestuur van D'66, dat al enige tijd wist dat Jan Terlouw ernstig aarzelde om zich bij de volgen verkiezingen opnieuw kandidaat te stellen voor de
Tweede Kamer, acht zijn voorlopig vertrek uit de politiek een verlies voor de
partij en voor de nationale politiek. Het rekent er echter op, dat een vernieuwd
D'66 in de toekomst des te meer van zijn vernieuwde krachten zal kunnen profiteren en het is vast besloten om dat mogelijk te maken.(...)
Het Hoofdbestuur- wordt in die overtuiging gesterkt door een toenemende
winst van nieuwe leden en door groeiende blijken van belangstelling voor zijn
beleidsprogramma. Het verwacht dat het congres op 6 november as, het signaal zal geven voor de volledige herleving van de partij die in het huidige tijdsgewricht niet kan worden gemist.'
-

'Terlouw Tegelijkertijd wordt echter nog een laatste poging gewaagd om
moet blijven' Terlouw op zijn beslissing te doen terugkomen. Als klapstuk
stellen de kandidaten voor de Tweede Kamer een motie op
waarin een 'zowel redelijk als hartstochtelijk beroep' op Jan
Terlouw wordt gedaan om toch als lijsttrekker op te treden.
Daarnaast gebeuren er, nadat Terlouw zijn besluit bekend heeft
gemaakt, een aantal opmerkelijke dingen:
Jan Terlouw: 'Het verhaal dat ik bij de Algemene Beschouwingen had gehouden rond het thema de vervreemding in de samenleving en de rol van de technologie, leverde een fantastische
respons op, niet uit de Kamer,maar uit het. land. In een radiouitzending had ik daarover ook gesproken en dat leverde zo'n 400
nieuwe leden op. In de tweede plaats had ik mijn lidmaatschap
van de VARA opgezegd na een heftig conflict met deze Omroep,
omdat zij de herrijzenis van D'66 uiterst negatief becommenta143

deerde; ook dat leverde veel positieve reacties op men zei:
(1975-1977) 'kijk, hij maakt zich los van de PvdA'.
In de derde plaats heeft een TV-programma van de NCRV
waarin de kijkers mochten bepalen wie er als gast zou optreden
een belangrijke rol gespeeld. Toen ik meedeelde dat ik niet als
lijsttrekker beschikbaar was, had ik gezegd dat ik op radio noch
TV commentaar wilde geven. Maar op die dag belden de kijkers
de NCRV op om mij 's avonds in het programma te krijgen. Bij
wijze van uitzondering ben ik op die uitnodiging ingegaan. Hans
Sleeuwenhoek vroeg me waarom ik wegging. ik gaf als reden op
dat ik dacht dat er voor D'66 weinig kans bestond om een grote
partij te worden. Toen zei hij: als er nu eens 1000 man je zouden
schrijven datje moest blijven? Mijn antwoord 'zoiets is makkelijk te organiseren' werd echter weggedraaid in de slotmuziek
van het programma. Het gevolg was dat er op Sleeuwenhoeks
suggestie minstens 500 brieven zijn binnengekomen: allerlei
mensen die me schreven dat ik moest blijven. Maar al die dingen
bij elkaar deden me nog niet van besluit veranderen. Toen kwam
dat congres van 6 november in Tivoli met het hartstochtelijk en
redelijk beroep: Mijn reactie was toen: dat kan ik niet alleen
doen, dan zullen ook jullie je te barsten moeten werken. Dat
leidde tot een enorme 'va banque': ik zou blijven als er 66,666
handtekeningen kwamen en 1666 nieuwe leden dat was een
verspreking, ik wou natuurlijk zeggen 1966. Als dat in drie
maanden tot het volgend congres zou lukken, dan was het duidelijk dat de partij weer tot leven was gekomen.'
Het congres in Tivoli, dat ook definitief besluit aan de verkiezingen deel te nemen, ontketent een enorm enthousiasme binnen
D'66. Jan Vis doet in de Democraat verslag:
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'Het Utrechtse Tivoli kun je nauwelijks een inspirerend gebouw noemen. Het
is als noodgebouw opgezet en sindsdien natuurlijk blijven staan. Een entourage, die niet veel goeds beloofde. En toch zou D'66 daar op zaterdag 6 november
een vreemde hergeboorte beleven.
Hoeveel bezoekers zouden er komen? ik denk dat iedereen wel zijn calculatie
heeft gemaakt: als het er minder dan 200 zouden zijn, zou je de hele onderneming kunnen afschrijven. Boven de 200 zouden de vooruitzichten onzeker
maar niet apert kansloos zijn en op véél meer kon je toch eigenlijk niet hopen.
Maar wat gebeurde? De zaal liep vlot vol. Eerst werden de pessimistische verwachtingen overtroffen, toen de minder pessimistische en tenslotte zelfs de
meest-optimistische: 750 congresgangers.
Daarna gebeurde er nog iets vreemds: al die 750 demonstreerden een enthousiaste eensgezindheid. Wat we deden had wel met politiek te maken maar nauwelijks met de traditionele D'66-politiek. Geen sprekers die zich verdrongen
voor de interruptie-microfoons, geen gezeur over punten en komma's in hei
programma, geen procedure-narigheden. Het was duidelijk: iedereen was naaiUtrecht gekomen om de partij weer rechtop te zetten en dat ook heel duidelijk
aan de buitenwereld te laten zien. We hielden een congres om de kiezers te laten zien dat we terugkwamen en heel wat zouden gaan aanrichten.
-
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Er gebeurde nog iets vreemds: al die D'66-ers die Lichzelfjai-cnlang
zo nuchter
en emotieloos hadden gevonden zagen er niet tegen op Jan Terlouw hartstochtelijk op het schild te tillen. Hij wilde eigenlijk niet maar eigenlijk wilde hij
niets liever dan het nog eenmaal proberen. Zelden heeft een politicus een partijcongres zo fors aangepakt als Jan Terlouw die middag deed en bijna nooit
heeft een congres zich zo dankbaar en geroerd laten aanpakken.
Af en toe maak je in de politiek mee dat een congres een eigen leven gaat leiden, dat het verstand direct op het hart is aangesloten. Dat gebeurde die zaterdagmiddag met ons congres. ik heb sceptische partijgangers met tranen in de
ogen zien staan.
Het congres heeft ons veranderd. De tocht door de woestijn is afgelopen, we
komen weer in de bewoonde wereld de wereld waar we de nieuwe partijleden
zullen opzoeken en al die handtekeningen voor Jan Terlouw zullen halen.
Laten we de opwinding van het congres even vergeten. Maar laten we de inspiratie van die zaterdagmiddag vasthouden. De kansen zijn beter dan we dachten. Het gaat er alleen maar om ze te pakken. Als ons dat voor het volgende
congres (op 5 februari) lukt, dan kunnen we bij de verkiezingen van mei nog
heel wat bijzonders laten zien.'
-

-

-

Democraat: nov. 1976)

Terlouw's uitdaging brengt een koortsachtige activiteit in de
partij teweeg. Vooral het vergaren van de 66.666 handtekeningen blijkt geen geringe opgaaf. In stad en land trekken leden gewapend met handtekeningenlijsten langs de deuren of posteren
zich in drukke winkelstraten. Nadat D'66 zich in het eerste jaar
van haar wederopstanding met het eigen program en de partijorganisatie beziggehouden heeft, richt zij zich nu over het hele
land tot de kiezers met de vraag: vindt u ook dat Jan Terlouw
moet blijven? Tienduizenden handtekeningen worden zo binnengehaald. Toch blijkt 66.666 wel erg veel te zijn en het wordt
een race tegen de tijd
Minder moeite kost het 1666 nieuwe leden binnen te krijgen. Nu
het wederopgestane D'66 besloten heeft aan de verkiezingen
deel te nemen en een koortsachtige activiteit aan de dag legt, blij Jaii
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ken weer heel wat mensen in de partij een politiek onderdak- te
zien. Zo komt ook de basis van D'66 in versneld tempo verder
tot leven, wat blijkt uit de (her)oprichting van vele afdelinge l)
Het Parool geeft hiervan een beeld:
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Nieuw élan 'Die 1666 nieuwe leden zijn er al lang. Het dubbele aantal is zelfs al bereikt. De
66.000 handtekeningen zijn er nog lang niet, maar met man en macht wordt e
aan gewerkt. Terlouw heeft het slim bedacht: het verzamelen van de handtee
ningen lijkt de D'66-ers een vreemde kick te geven.
De activiteiten in Nijmegen zijn slechts een voorbeeld van het nieuwe elan, dat
door D'66 gaat. Behalve in de Kareistad wordt in dezelfde week ook de afdelingen Delft en Winterswijk nieuw leven ingeblazen. Het is vaak het werk van
enkele enthousiast gebleven, oude getrouwen.
In Nijmegen is dat Ed Schiks, 50 jaar en gemeente-ambtenaar. Twee maanden
geleden was hij het enige overgebleven 'werkende lid' van de partij. Na de
oproep van Terlouw op het landelijk congres plaatste hij voor f300,— uit eigen
zak in een plaatselijk blad een advertentie, waarin hij de sluimerende D'61sympathisanten onder stad- en streekgenoten mobiliseerde. Binnen enkele
weken waren er weer 70 leden. 'Bijna allemaal nieuwe gezichten, vrijwel niemand van vroeger,' vertelt Ed Schiks, 'en veel actieve mensen.'
Het laatste punt voor de eerste pauze is belangrijk: de 66.000 door Terlouw gewenste handtekeningen. Contactlid Paul Wessels uit Gennep vraagt het woord.
Hij zegt bang te zijn dat de 66.000 handtekeningen niet gehaald zullen worden
voor de Se februari, de deadline-datum van het congres. 'En ik weet dat Terlouw niet zal sjoemelen. Woensdagavond zal Jan in de TV-uitzending van
D'66 zeggen, dat hij ècht géén lijsttrekker zal worden als de 66.000 handtekeningen er niet liggen,' weet het contactlid uit 'inside-information'.
Deze mededeling betekent een keerpunt in de vergadering. Er ontstaat een
sfeertje van: nu-dan-gaan-we-er-toch-met-z'n-allen-tegenaan. Afgesproken
wordt dat elk lid in Nijmegen vijf handtekeningen-lijsten krijgt toegestuurd.
waarmee hij woensdagavond na de TV-uitzending langs de deuren moet gaan.
Er melden zich staande de vergadering elf mensen voor deze huis-aan-huisParool.. 11977 actie.

'Een gewone partij Het leergeld dat D'66 heeft moeten betalen bij de snelle ineenin plaats van een storting van de partij maakt dat nu direct al aan een degelijke orbevlogen beweging' ganisatie wordt gewerkt. Een efficiënt secretariaat gaat in Den
Haag (i.p.v. Amsterdam) van start en de communicatie tussen de
verschillende partijorganen erf fracties wordt aanmerkelijk verbeterd door o.a. de instelling in mei '77 van een Adviesraad.
Deze dient enerzijds als klankbord voor hoofdbestuur en fractie.
anderzijds geeft hij de mogelijkheid om ook tussen de congressen
door de aan de basis levende ideeën tot uitdrukking te brengen.
Op het congres van februari '77 dat wederom in Utrecht plaatsvindt wordt de oogst van de door Terlouw ontketende aktie
bekendgemaakt: bijna 90.000 handtekeningen en 4410 leden.
De Haagse Post schetst het volgende beeld van het nieuwe D'66:
'De doodgewaande partij is ook blijkens de opiniepeilingen weer tot leven gewekt. Van 0,7 procent in september 1976, via 1,5 in november en 1,6 in januari naar 4,2 procent in februari, en ook volgende peilingen duiden op tenminste
het behoud van zes kamerzetels.

Ere

(HP:

[derdak te
0 verder
fdelingen.

'EEN GEWONE PARTIJ I.P.V.
EEN BEVLOGEN BEWEGING?'

Terlouw is lijsttrekker.
(Foto.' Han Singels)

Dit houdt niet in dat Terlouw de oude kiezersschare van D'66 weer achter zich
verenigd heeft. Opmerkelijk veel mensen die in '72 op de PPR of de PvdA
stemden nemen zich volgens Rooie Haan/Nipo/De Hond voor nu hun stem op
D'66 uit te brengen, respectievelijk 11,4 en 2,9 procent. Voorts is er enige toeloop vanuit de VVD: 2,3 procent, terwijl er uit het confessionele kamp nauwelijks afvalligheid is in de richting van D'66.
Het herleefde D'66 vertoont andere karaktereigenschappen dan de partij van
Hans van Mierlo: breder van samenstelling, hechter van organisatie, niet langer wars van ideologie.
Alle regio-contactpersonen melden dat de partij nu haar leden uit meer lagen
van de bevolking recruteert. Zeeland: 'Uit onvrede met het behoudende karakter van de VVD hebben we hier nogal wat managers gekregen. En je ziet ook
dat steeds meer boeren lid worden.' Achterhoek: 'Het zijn nu minder de jonge
academici, meer een dwarsdoorsnede van de bevolking. Meer ouderen vooral.
Wij spreken mensen aan die zich nog nooit met politiek bemoeid hebben.'
Groningen: 'Het zijn de laatste tijd vooral jonge ex-VVD'ers of iets in die gooi.
In haar totaliteit wordt de partij minder radicaal.' Arnhem: 'We krijgen nu ook
ongeschoolden, mensen uit de arbeidersklasse. De sfeer is aangenamer. In het
verleden gaven de beter gesitueerde academici de toon aan. Als dan iemand iets
zei die niet zo deskundig was dan kreeg hij vaak een studentikoze sneer.'
Algemeen is men van zins de partij na de verkiezingen organisatorisch hecht
op poten te zetten. Men wil af van de provisorische structuur die paste bij de
partij die zichzelf zo spoedig mogelijk overbodig wilde maken. Nu al worden in
dit opzicht veranderingen ten goede geconstateerd. Twente: 'Het is een verademing hoe soepel alles nu verloopt vanuit de landelijke centrale.' Friesland:
'Door de slechte administratie was er vroeger een groot gebrek aan onderling
contact. D'66 is nu serieuzer, minder ludiek en daardoor saamhoriger.'
(HP: 14/5/19 77) D'66 is van een bevlogen beweging geworden tot een gewone partij.'

Elseviers Magazine ziet daarentegen weinig nieuws in het herrezen D'66:
'Voor de ruim duizend verliefde D'66-congresgangers die afgelopen zaterdag
de Utrechtse feestzaal Tivoli bevolkten, is dat geen vraag meer: D'66 is terug
van weggeweest. In dezelfde zaal had Terlouw drie maanden geleden zijn eisen
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op tafel gelegd voor het lijsttrekkerschap: 66.000 handtekeningen onder 'D66
moet doorgaan' en 1666 nieuwe leden.
Zaterdag verklapte hij dat zijn vader hem die avond had opgebeld. 'Jan, ben je
krankzinnig geworden?' Het ledental, nu ruim 4400, was snel gefikst, de hand.
tekeningeneis leek te hoog gegrepen. 'ik voelde me met al die niet-volle lijsten
die binnenkwamen, steeds meer een ziek psychisch geval.'
Het nieuwe D'66 lijkt opvallend sterk op het oude D'66 en heeft vermoedelijk
om die reden achterwege gelaten om na elfjaar de naam te veranderen in D'77.
De kandidatenlijst voor de Tweede Kamer levert het eerste bewijs. De eerste
tien plaatsen worden vrijwel stuk voor stuk bezet door Democraten van het
eerste uur. En naar aloud politiek gebruik worden de beste posities na Terlouiv
ingenomen door bewindslieden (Brinkhorst en Zeevalking) en zittende of oudKamerleden (Nypels en Engwirda). Alleen het hoofdbestuurslid Chel Mertens
heeft zich hiertussen weten te wringen, maar die heeft zich dan ook elfjaar het
vuur uit de sloffen gelopen. De 'subtop' wordt op nummer elf aangevoerd dooi
Suzanne Bischoff van Heemskerk, dochter van de opperstalmeester van de
koningin.
De politieke plaatsbepaling vormt het tweede bewijs dat het nieuwe D'66 niet
wezenlijk verschilt van de oude club. De ontploffingstheorie staat niet meer in
het vaandel. Die kreet werd enkele jaren na de oprichting doorgestreept. Van
Mierlo koos toen op een verkiezingsbijeenkomst, 'met het pistool op de borst
en VVD-leider Geertsema aan de trekker, voor de PvdA. Zonder pistool doet
het huidige D'66 hetzelfde.
Partijvoorzitter Jan Glastra van Loon: 'Als coalitiegenoten voor een volgende
regeringsperiode komen voor ons ( .... ) alleen in aanmerking de PvdA/PPR en
het CDA in combinatie met elkaar.' Hij krijgt luid applaus, en nog hardeiwordt er geklapt als hij zegt: 'Een coalitie met de VVD is door de verschillen in
programma en in politieke opstelling uitgesloten.'
Tijdens de discussie probeert een enkeling de onafhankelijkheid van D'66 helemaal zonder voorkeuren te bewerkstelligen. 'We moeten niet zitten drammen met wie we wel en met wie we niet willen samenwerken. We moeten helemaal onafhankelijk naar de kiezers toe. Dáár zijn we enthousiast voor geworden. We moeten eerst volwassen worden voordat we verliefd zullen zijn,' roept
het kandidaat-bestuurslid Johan Meijer.
Hij krijgt een keihard applaus. Het hoofdbestuur vreest op dat moment het ergste.
Vice-voorzitter Jan ten Brink tegen EM: 'De partijtop heeft zich erop voorbereid om te voorkomen dat dit congres zich tegen samenwerking met de PvdA
keert. Er zitten hier veel oude maar ook veel nieuwe D'66-ers en de sfeer is er
een beetje naar om een motie tegen de PvdA rustig aan te nemen. De mensen
zijn als de dood voor een omarming door de PvdA, hoewel z graag het beleid
van het kabinet-Den Uyl in grote lijnen willen voortgezet zien.'
Het bestuur wint het met vlag en wimpel. De kogels van staatssecretaris Brinkhorst (nummer twee op de kandidatenlijst) treffen de roos: 'We kunnen ons
verleden niet verloochenen. Onafhankelijkheid betekent niet politieke kleurloosheid. We moeten de durf hebben om te staan waar we staan...'
Bij de stemming over de resolutie is het zo helder als glas: D'66, oud, nieuw of
belegen, wil in grote meerderheid meedoen aan een nieuw kabinet met de socialisten, maar de Democraten wensen zich niet een tweede keer aan de rode
steen te stoten. Op eigen kracht, onafhankelijk de verkiezingen in, en daarna
ouderwets onderhandelen.'

Het Redelijk Het congres van februari '77 en een kort daarop volgend extraAlternatief congres stellen het beleidsprogramma vast, waarna de verkiezingscampagne kan beginnen. D'66 gaat deze in onder de leus
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HET REDELIJK ALTERNATIEF

'Het Redelijk Alternatief. Deze typering, die in het verleden al
enige malen gebruikt is door diverse personen, wordt nu verheven tot het visitekaartje van de partij. Voorzitter Glastra van
Loon gaat in zijn rede tot het congres van 5 februari '77 nader in
op de plaats van D'66 in de Nederlandse politiek:
'Men zegt wel, dat politiek Nederland een driestromenland aan het worden is.
Als dat zo zou zijn, dan zijn wij de vierde stroom die uit een eigen bron gevoed
wordt.
Democraten '66 is een kritisch hervormingsgezinde partij. Wij willen geen vernieuwing om de vernieuwing en geen behoud om het behoud. D'66 wil belangrijke maatschappelijke hervormingen tot stand brengen. In de manier waarop
wij produceren èn in de manier waarop wij hulp, zorg en steun verschaffen.
Wij zien dat als een noodzaak om de welvaart en de ontplooiingsmogelijkhe den te waarborgen niet alleen voor onszelf maar ook voor toekomstige generaties. Hoe we die veranderingen willen tot stand brengen, hebben we uiteengezet
in ons programma.
Dergelijke hervormingen kunnen niet met een vloek en een zucht worden verwerkelijkt. Dat vergt een lange adem en een goede verdeling van krachten.
Daarom hebben we een perspectief voor de toekomst ontwikkeld en een beleidsplan gemaakt dat verbanden legt tussen oorzaken en gevolgen. En niet een
waslijst van verlangens. En daarom gaan we onafhankelijk de verkiezingen in,
zodat de strekking van ons programma en de samenhang tussen onze beleidspunten duidelijk aan de kiezers kunnen worden voorgelegd.'

Het politieke klimaat tijdens de campagne wordt aanvankelijk
beïnvloed door het regeerakkoord dat PPR en PvdA eind '76 gesloten hebben. In een poging op hun manier duidelijkheid te
scheppen voor de verkiezingen, hebben de twee partijen een
aantal voorwaarden geformuleerd waaronder zij bereid zijn
tezamen regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Deze zgn.
'meerderheidsstrategie' moet het CDA duidelijk maken dat het,
wat de PvdA en PPR betreft, in het nieuwe kabinet slechts de
mindere mag zijn. De PvdA laat zich, mede uit angst aan haar
linkervleugel te veel aan de PPR te verliezen, tot deze strategie
verleiden; ook in de 'weeg-verhouding' bij de verdere besluitvorming weet de PPR veel binnen te halen. Afgesproken wordt
nl. dat deze zal plaatsvinden in de verhouding 12 voor de PvdA
en 7 voor de PPR. Binnen de PvdA rijst veel verzet tegen het
akkoord en Jan Terlouw noemt de opstelling van beide partijen
onverstandig, omdat zij zich op deze manier buitenspel dreigen
te manoevreren. Eind maart '77 wordt de PvdA echter gered uit
het lastige parket waarin de samenwerking met de PPR haar gebracht heeft. Minister Van Agt weigert dan namelijk een wetsvoorstel voor de wijziging van de grondpolitiek in de Kamer te
verdedigen en dient zijn ontslag in. Zijn confessionele collega's
sluiten zich bij hem aan, waardoor de val van het kabinet een feit
is. De PPR ziet hierin aanleiding om zich tegen verdere regeringsdeelname met het CDA uit te spreken. De PvdA volgt haar
voorbeeld echter niet en aldus komt de PPR in een geïsoleerde
149

WEDEROPSTANDING
(1975-1977)

positie. Niet verder gehinderd door haar radicale partner kan de
PvdA vervolgens een verkiezingscampagne voeren die zich,
onder het motto 'Kies de minister-president', sterk op de persoon van Den Uyl concentreert.
Het CDA, waarin de drie grote confessionele partijen zich Voor
het eerst gezamenlijk presenteren, gaat met Van Agt als lijsttrekker onder de roep om een 'Ethisch Reveil' de verkiezingen in.
Bijbehorende thema's als zedelijk verval en ontbinding van het
gezin spreken vooral het confessionele kiezersvolk sterkaan en
geven Van Agt een grote populariteit in die kringen. Zij bevestigen echter het uitgesproken confessionele karakter van het CDA
en beperken daarmee de werfkracht van het Appèl voor de nietconfessionele kiezers.
De VVD voert wederom een sterk polariserende campagne
waarin Wiegel tegen het beleid van het kabinet-Den Uyl van leer
trekt en probeert de kiezer aan te praten dat er na de verkiezingen 'puin geruimd' zal moeten worden. De VVD die D'66 eerst
als een onbeduidend groepje had willen negeren, voelt zich genoodzaakt deze hooghartige houding te laten varen als sommige
D'66-voormannen stellen dat de ware liberalen beter naar hun
partij kunnen overstappen. Deze stelling krijgt van onverwachte zijde steun als in december 1976 het initiatief wetsontwerp inzake abortus, dat in de Tweede Kamer o.a. ingediend
was door de VVD, in de Eerste Kamer mede afgestemd wordt
door de VVD-fractie. De reactie van de VVD op de kritiek van
D'66-zijde is weinig meer dan een hernieuwde poging D'66 op
één hoop te gooien met de PvdA en haar ervan te beschuldigen
verslingerd te zijn aan 'linkse dogma's', zoals Wiegel ze noemt.
Deze opstelling van de drie grote partijen laat D'66 alle ruimte
om duidelijk te maken dat zij inderdaad een 'redelijk alternatief
biedt. Jan Terlouw zet aan het eind van de campagne de zaken
nog eens op een rijtje:
'D'66 is een partij die het best op zijn plaats is als zij deelneemt aan de regering.
Ik herinner u dan ook graag aan het besluit van de algemene ledenvergadering
van 5 februari van dit jaar, waarin is uitgesproken dat wij zullen proberen een
regering tot stand te brengen van CDA, D'66, PvdA/PPR, waarbij dan nu
/PPR moet worden geëlimineerd, omdat de PPR dat zo heeft gewenst.
Bij de kabinetsformatie aannemend dat we daarbij zullen zijn betrokken
moeten prioriteiten worden gesteld, moeten we beslissen welke beleidsgebieden wij het belangrijkst vinden. ik heb daarover gedacht en ik leg ze u voor,
niet om daarover nu een advies uit te brengen, maar opdat u ze mee naar huis
kunt nemen en ze kunt overdenken.
Ik noem u zes hoofdgebieden, in willekeurige volgorde:
1. De mens is belangrijker dan het systeem. Dat betekent emancipatie, van de
vrouw, maar ook van de man. Het betekent prioriteit voor minderheidsgroepen.
Vergroting van de persoonlijke vrijheid.
Wegnemen van belemmeringen bij verandering van werkkring, door werkkring en pensioenfonds van elkaar te ontkoppelen.
-

-
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Vergroting van de woonvrijheid, door persoonlijk en gemeenschappelijk (coöperatief) woningbezit. Voorkeursrecht bij verkoop van huizen voor de bewoners

(de huurder). De Rijkspostspaarbank, een rijksinstelling,verkoopt op het
ogenblik over de hoofden van de bewoners heen aan andere beleggers die grote
winsten maken.
Kleinschaligheid. Behoud van het kleine dorp.
2. D'66 wil tegengaan dat belangen van consumenten, gehandicapten, gepensioneerden en dergelijke moeten worden weggedrukt door producenten. Daarom moeten belangenorganisaties een sterkere positie krijgen, bijvoorbeeld
moeten consumentenorganisaties worden toegelaten tot de SER. De rol van de
RMHP (Raad voor het Middelbaar en Hoger Personeel) bij het nationaal loonoverleg moet worden versterkt.
3. Voor het bedrijfsleven is een combinatie van drie dingen nodig:
a. verbetering van de rendementen;
b. bevordering (o.a. door een veel dynamischer overheidsbeleid) van industriële vernieuwing;
c. verbetering van de bedrijfsdemocratie.
Tezamen geeft dit een verbetering van het ondernemingsklimaat, door vergroting van de investeringen, verbetering van de concurrentiepositie, en versterking van de arbeidsmotivatie.
4. Het milieu moet een centralere plaats krijgen in het beleid. In het kader van
de 'groene nota's' moet meer worden uitgetrokken voor landschapsbehoud.
Energiebesparing en afvalverwerking moeten worden gebruikt als stimulans
voor technologische vernieuwing.
5. Internationaal beleid.
a. Binnen de bestaande organisaties moet Nederland zijn invloed aanwenden
om ontspanning te bevorderen.
Het lidmaatschap van de NAVO moet niet voorwaardelijk worden gemaakt,
omdat dit slechts zou leiden tot een positie van onmacht.
b. De welvaartskloof tussen Noord en Zuid moet worden verminderd. Daarom
wenst D'66 handhaving van een ontwikkelingshulp van 1,5% van het netto nationaal inkomen, met dien verstande dat dit een zuiver bedrag moet zijn. Zo
moeten bijvoorbeeld bedragen die ten deel vallen aan de financiering van buitenlandse dienst, of die ten goede komen aan het Nederlandse bedrijfsleven,
niet worden meegeteld om tot deze 1,5% te komen.
De economische verhoudingen tussen Noord en Zuid moeten worden geherstructureerd. De ontwikkelingslanden moeten toegang krijgen tot alle markten. Nederland moet zich beijveren voor het ontwikkelen van technologieën
die geëigend zijn om de dorpen in de arme landen weer bewoonbaar te maken.
Europese samenwerking is voor dit alles essentieel. Daarom ook moet de Nederlandse regering een open en democratische Europese gemeenschap versterken en uitbouwen.
6. a. Doeltreffende parlementaire controle op het vervolgingsbeleid moet worden bevorderd door een zo ruim mogelijke verantwoording van de Minister
van Justitie aan de Kamers der Staten-Generaal. De Minister mag alleen bij
uitzondering een beroep doen op de eigen beleidsvrijheid van het Openbaar
Ministerie.
b. Verouderde strafbepalingen op het gebied van de zedelijkheidswetgeving
moeten verdwijnen.
c. Er moeten alternatieven worden ingevoerd voor vrijheidsstraffen.
d. Vormen van discriminatie in de wetgeving t.a.v. alternatieve samenlevingsvormen moeten worden weggewerkt.
Het kan van belang zijn om tot een verandering te komen van de departementale indeling. ik wil hierover nu nog geen voorstellen doen.
Eén uitzondering. Nederland is een van de weinige industrielanden dat geen afzonderlijk departement heeft voor industrie, energie en technologie. Dat is ook

151

WEDEROPSTANDING
(1975-1977)

(Democraat.- juni 1977)

te merken in het beleid. Mij dunkt dat wij moeten pleiten voor de totstandL 0.
ming van zo'n departement, en dat er voor de komende kabinetsperiode minstens een staatssecretaris moet komen voor technologie.
De heer Van Agt (en enkele andere politieke zonderlingen) heeft enkele malen
als zijn mening doen blijken dat D'66 een partij zou zijn zonder ideologie, zo„der levensbeschouwing. Nog steeds denkt deze man, die het indertijd toch tot
hoogleraar heeft gebracht, naar het schijnt dat men pas een levensbeschoun ing
heeft als er een paar plechtige, hoogdravende paragrafen in een boekje worden
geschreven.
De werkelijkheid is natuurlijk anders. Nooit zou D'66 de afgelopen jaren heb.
ben kunnen overleven, als niet een diepe politieke overtuiging de wortels had
van ons politiek handelen.
Ik zeg: politieke overtuiging. Dáárdoor is een partij bestand tegen de slopende
werking van de tand des tijds. Een partij die een religieuze overtuiging grondslag maakt van zijn politieke programma, kent het verschil niet tussen een kerk
en een politieke partij. Zo'n partij heeft de keus tussen hetzij godsdiensttwisten, hetzij het niet maken van een echte keuze, dat is het zich krampachtig
vastklampen aan een middenpositie, waarin de keuzen tot stand komen dooieen wegstreepproces, dat niet door de partij zelf, maar door een maatschappelijke ontwikkeling wordt teweeggebracht, die zwaar en traag over de mensen
heenrolt.
Zo'n partij kan niet vooruitlopen, wegen wijzen, richtingaanwijzers plaatsen.
Zo'n partij is gedoemd om af te kalven door gebrek aan dynamiek. Dit onafwendbare proces is niet te stoppen door D'66 beginselloos te noemen.'

Een campagne draait echter niet alleen om programma's en verkiezingsstrategieën. Publiciteitscoördinator Veldhuizen geeft na
de verkiezingen verslag van de organisatorische kant van de
campagne:
'Uiteindelijk hebben we ongeveer fl80.000,— uitgegeven, in vergelijking met
het miljoen van de drie grote partijen elk - slechts een schijntje.
Een enkele keer werden wat probleempjes gemeld bij de regeling van spreekbeurten. In het algemeen is men hierover zeer tevreden. Door het campagnesecretariaat zijn ongeveer 750 spreekbeurten geregeld en geregistreerd!
Om u een indruk te geven wat Kamerkandidaten tijdens een campagne doen:
Chel Mertens hield 67 spreekbeurten, Jan Glastra van Loon 44, Elida Wessel
42, Jan Terlouw 36, Erwin Nypels 34, Wim Dik 32, Ineke Lambers 30, Laurens Jan Brinkhorst 25, So! Schuyer 23 Henk Zeevalking 22 enz.
U weet dan wie er blij waren dat het eindelijk 25 mei werd.
Naar schatting zijn 500 â 800 leden actief geweest. Voor een totale dekking
over Nederland is dit te weinig. Om dit te realiseren is minstens een verdubbeling van dit aantal nodig. Een mooie taak voor de regiobesturen..
Om zoveel mogelijk kiezers met D'66 te confronteren werden de volgende materialen verspreid:
120.000 stickers
300.000 folders: 'Het is niet te koop'
15.000 affiches groot formaat
30.000 affiches klein formaat
120.000 actieplantjes (zaad)
100.000 ansichtkaarten
400.000 folders: '6 Punten'
200.000 folders: 'Signalement'
Dan weet u ongeveer waar uw geld bleef.
Door de leden zelf werden nog besteld en betaald: 1000 buttons, 65.000 luci-
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'De grootste
Come-Back sinds
Lazarus'
(W. L. Brugsma)

ferboekjes, 400 T-shirts en ongeveer 60 fotoposters.
Over het thema 'Het redelijk alternatief is vrijwel iedereen zeer tevreden.'

De verkiezingen van 25 mei, die overschaduwd Worden door
twee Zuid-Molukse gijzelingsacties een treinkaping en de bezetting van een lagere school in De Punt resp. Bovensmjlde 1e
veren voor D'66 een uitstekend resultaat op. Het verlies van
1974 is niet alleen geheel weggewerkt, maar t.o.v. '72 is zelfs
winst geboekt (van twee zetels). D'66 is er daarbij als enigd van
de kleinere partijen in geslaagd zich te handhaven. De PvdA
weet de grootste vooruitgang te boeken (10 zetels) en levert daarmee de grootste fractie in de Kamer. Het CDA behaalt een
bescheiden winst (1 zetel), terwijl de VVD er zes zetels op vooruitgaat -aanzienlijk minder dan de opiniepeilingen een halfjaar
tevoren hadden voorspeld, maar toch een goed resultaat. Naast
de grote winst van de PvdA (die ten koste gaat van de kleine
linkse partijen) is politiek vooral van belang dat CDA en VVD
na deze verkiezingen, anders dan in 1972, samen weer een meerderheid kunnen vormen.
In de Democraat verschijnt een analyse van de verkiezingsuitslag van de hand van de secretaris-organisatie:
-

-

'Verkiezingsresultaten 1967-1977 (tabel 1)
1967
Percentage
Zetels
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1971
6,8
111

4,5
7

1972
4,2
6

1974*
1,05
1

1977

5,43
8

*provinciale Staten-verkiezingen omgerekend.
ik heb de resultaten van 1972, 1974 en 1977 per provincie vergeleken (zie tabel 2). Hieruit blijkt allereerst, dat onze aanhang het sterkst is in NoordHolland (7,3%), Utrecht (6,6%) en Zuid-Holland (6,1 %). Ook in 1972 spanden deze provincies de kroon. Zuid-Holland heeft echter de 2e plaats moeten
afstaan aan Utrecht, dat met 2,4% absolute groei een fraai resultaat heeft geboekt. Opvallend is voorts, dat dein 1972 relatief zwak vertegenwoordigde
provincies Friesland en Zeeland (2,8%) zich aardig hersteld hebben in de
richting van het landelijk gemiddelde. Bij de landelijke groei bleven NoordBrabant en vooral Limburg achter. In deze laatste provincie boekten wij zelfs
0,7% verlies t.o.v. 1972, toen het resultaat nauwelijks afweek van het landelijk resultaat. Kennelijk ligt hier een terrein braak, waar wij de komende tijd
onze extra aandacht op moeten richten.(...)
Resultaten per provincie (tabel 2)
1972

.000 1u'j

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
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3,1
2,8
3,0
3,0

1974*

1977

winst
t.o.v.
1974

winst
t.o.v.
1972

1,1

4,4
4,4
4,4
4,2

3,3
3,9
3,6
3,2

1,3
1,6
1,4
1,2

0,5
0,8
1,0

WEDEROPSTANDING
(1975-1977)

1,5
2,4
2,0

HOOI

Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland

3,3 0,7 4,8 4,1
4,2
1,1
5,5
6,6
5,3
1,4
5,9
7,3
4,9
2,8

1,2
0,8

6,1
4,4

4,9
3,2

1,2
1,6

Dc kabifletS'

Noord-Brabant,
Limburg

4,0
4,0

1,0
0,7

5,0
3,3

4,0
2,6

1,0
-0,7

Gelderland
Utrecht

Nog interessantere gegevens blijkt tabel 3 te bevatten. Deze gegevens, die ik
met veel dank ontleen aan de Volkskrant, maken een vergelijking mogelijk
van de resultaten, die wij boekten in de grote steden, kleinere steden, forenzengemeenten en op het (stedelijk) platteland. Terwijl in 1972 onze aanhann
in de grote steden iets groter was dan in de forenzengemeenten, blijken ij
juist daar met 2,3% tot 7,2% te zijn gestegen.
* Provinciale

Staten- verkiezingen omgekeerd

Resultaten naar gebied van herkomst (tabel 3)
1972

1974*

1977

winst
t.o.v.
1974

winst
toy.
1972

6,1
5,5
7,2
4,0
4,0

4,8
4,5
5,8
3,3
3,3

1,1

Steden boven l00.000
Steden tot l00.000

5,0

1,3

4,2

Forenzengemeenten
Stedelijk/platteland
Platteland

4,9
3,1
2,5

1,0
1,4

0,7
0,7

1,3

2,3
0,9
1,5

*provinciale Staten-verkiezingen omgerekend
Dat D'66 bij de inwoners van de forenzengemeenten aanslaat, spreekt duidelijk uit de zeer hoge percentages van Muiden (10,4), Diemen (9,7) en Zoetermeer (9,1). Ook Landsmeer scoort met 9,5% hoog, zelfs 3% meer dan in
1972.
Een belangrijk en overigens ook verheugend resultaat is, dat wij onze relatie)
lage aanhang van 2,5% op het platteland hebben kunnen optrekken tot 4%.
Zou de extra aandacht die wij, overigens zeer terecht, in het programma aan
de problematiek van het platteland hebben besteed,, hieraan hebben meegewerkt,? Deze cijfers bewijzen mi. duidelijk, dat D'66 geleidelijk meer een landelijke partij is geworden, die zich niet beperkt tot bepaalde belangen- of bevolkingsgroepen.'
-
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