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VERKIEZING HOOFDBESTUUR
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 29 november zal het Hoofdbessuur moeten
worden aangevuld.
Van de huidigen Hoofdbestuurleden treden er zes af; drie van hen zijn herkiesbaar.

Administratie:
Postbus 1966
Amsterdam
Abonnement:
is inbegrepen bij het lidmaatschap van
D'66. Een abonnement voor niet-leden
van D'66 kost 25 gulden per jaar
Advertentietarieven:
Hele pagina: bij één plaatsing vierhonderd gulden, bij vijf plaatsingen
350 gulden, bij tien plaatsingen driehonderd gulden
Halve pagina: bij één plaatsing 250 gulden, bij vijf plaatsingen 225 gulden, bij
tien plaatsingen twee honderd gulden
Kwart pagina: bij één plaatsing honderdvijftig gulden, bij vijf plaatsingen
135 gulden, bij tien plaatsingen honderdtien gulden
Achtste pagina: bij één plaatsing negentig gulden, bij vijf plaatsingen
87 gulden, bij tien plaatsingen 85 gulden

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris politiek
secretaris organisatie
penningmeester
lid
lid
lid
lid

J. ten Brink
R.E. van der Scheer-van Essen
C. Menens
H.A. Schaper
I. Schoutsen
L. Baarveld
J.W. Holtslag
vacature
vacature

Aftredend - herkiesbaar
aftredend - niet herkiesbaar
aftredend herkiesbaar
-

-

-

(ad interim) en verkiesbaar
aftredend - niet herkiesbaar
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het Hoofdbestuur roept kandidaten op voor de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris
politiek, penningmeester en drie leden.
De Hoofdbestuursleden die herkiesbaar zijn, zijn bereid een kandidatuur te aanvaarden; Ha
Schoutsen is bereid voor de functie van penningmeester te kandideren.
Kandidaten kunnen onderstaand formulier in vullen en opzenden aan het Kongressecretariaat,
p/a Oosteinderweg 234, Aalsmeer.

Aanmeldingsformulier:
Voor een functie in het Hoofdbestuur van de Politieke Partij Democraten '66

Datum:

Druk:
Elve, Leiden
Deze Kongresdemocraat verschijnt
onder verantwoordelijkheid van het
Dagelijks Bestuur.
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Het Hoofdbestuur roept kandidaten op voor de vaste commissies te weten:
de rapportagecommissie,
de reglementencommissie,
de financiëlecominissie,
de geschillencommissie en de
kascommissie.
Kandidaten kunnen zich tot t november 1975 opgeven bij het Kongressecretariaat, p/a Oostemderweg 234, Aalsmeer, onder opgave voor welke commissie men kandidaat wenst te zijn.

CONCEPT
van de Algemene Leden Vergadering van D'66 op
zaterdag 29 november 1975 in deStadsgehoorzaal
in Leiden.
Concept agenda, zoals vastgesteld tijdens de
Hoofdbestuursvergadering
16 september 1975.

van

1.

9.30

Opening.

2.

Benoeming.

3.

Goedkeuring congresreglement.

4.
5.

Stemcommissie
Notulencommissie

Vaststelling agenda.
Financiën.
a. Jaarrekening 1974
b. Uiteenzetting penningmeester over le halfjaar 1975
c. Begroting 1976.
d. Contributieregeling.

9.45

6.

Verslag secretaris politiek.

7.

Verslag secretaris organisatie.

8.
9.

10.30

Huishoudelijke mededelingen.
Rede J. Terlouw,
fractievoorzitter in de tweede kamer.

12.30-13.15

Discussie motie Hoofdbestuur.
Pauze.

10.
11.

13.15

Artikel 3:
De rapportage commissie heeft het
recht op grondslag van de ingediende
moties ook tijdens de Algemene Leden
Vergadering amendementen in te
dienen.

fti[iÏlI*

Artikel 4:
Het congres wordt geleid door drie
voorzitters, die worden aangewezen
door het Hoofdbestuur. Bij de behandeling van een onderwerp waarbij één
van de voorzitters uit hoofde van enigerlei partij funktie is betrokken, treedt
deze niet als fungerend voorzitter op
zo lang de behandeling van dit onderwerp duurt.

Deze moeten uiterlijk zaterdag 1 november op het Kongressecretariaat, p/a
Oosteinderweg 234, Aalsmeer zijn. De
moties moeten door tenminste vijf
leden van D'66 ondertekend zijn en
verzonden worden t.a.v. de rapportagecommissie.

Artikel 5:
De fungerend voorzitter heeft het
recht spreektijd te verdelen en te beperken. Beslissingen van de congresleiding zijn bindend behoudens onmiddellijk beroep op het congres dat
daarover stemt zonder diskussie.

Het Kongres zal gehouden worden in
de
Stadsgehoorzaal,
Breestraat,
Leiden. Voor een tijdige aankomst
moet men vanuit Utrecht de trein van
08.39 uur (aankomst 09.18 uur) te
nemen, vanuit Den Haag de trein van
09.06 uur (vanaf het Hollands Spoor,
aankomst 09.15 uur) en vanuit Amsterdam de trein van 08.36 uur (overstappen in Haarlem, aankomst
09.12 uur). Alle bussen vanaf het station richting centrum stoppen in de
Breestraat. Speciaal diegenen, die met
particulier vervoer komen, wordt aangeraden vroeg te arriveren, aangezien
parkeergelegenheid in de buurt van de
Stadsgehoorzaal schaars is.

Artikel 6:
De behandeling van amendementen en
moties geschiedt als volgt:
1. de indiener of een door hem aangewezen lid van D'66 geeft desgewenst een beknopte toelichting;
2. de fungerend voorzitter verleent degenen, die zich volgens de bij de
congresleiding berustende sprekerslijst als spreker hebben aangemeld
in volgorde van aanmelding het
woord;
3. het Hoofdbestuur en de rapportagecommissie kunnen aan het congres
een advies omtrent het voorstel
geven;
4. de fungerend voorzitter brengt de
amendementen in volgorde van ingrijpendheid in stemming en daarna
het al dan niet geamendeerde voorstel;

Voortzetting discussie en stemming moties en
amendementen
16.00
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Artikel 2:
Moties kunnen ingediend tot zaterdag
1 november 1975 bij het Kongressecretariaat, p/a Oosteinderweg 234, Aalsmeer, ter attentie van de rapportagecommissie.
De leiding van de Algemene Leden
Vergadering laat deze vergadering beslissen of moties die na dit tijdstip zijn
binnengekomen in behandeling worden genomen.
Alle amendementen en moties ingediend door leden, moeten mede ondertekend zijn door ten minste 5 andere
leden van D'66.

Rede J. ten Brink

12.
13.

Artikel 1:
Het congres is een Algemene Leden
Vergadering van D'66.

Sluiting.

Y1I[c

Het Hoofdbestuur verzoekt de leden
die het congres willen bezoeken het
entreegeld ad f.5,- vôàr 1 november
over te maken op postgirorekening
1477777 t.n.v. de penningmeester van
D'66, postbus 1966, Amsterdam. Na
ontvangst van dit bedrag zullen de
overige congresstukken zoals moties en
amendementen worden toegezonden.
(rond 15 november)

Toegangsprijs: Het Hoofdbestuur heeft
besloten de toegangsprijs van dit congres vast te stellen op f.5,- en voor
niet leden f.15,-.
Dit bedrag zal bij 160 bezoekers voldoende zijn om de administratieve
kosten te dekken. De overige kosten,
zoals de zaalhuur en de congresdemocraat, komen ten laste van de partijkas.

de fungerend voorzitter brengt resoluties en moties over een bepaald
agendapunt pas in stemming als alle
resoluties en moties over dat agendapunt zijn toegelicht. De fungerend voorzitter bepaalt de volgorde
waarin de resoluties en/of moties in
stemming worden gebracht.
Artikel 7:
Het congres begint met het aanwijzen
van een stemcommissie en een notulencommissie op voordracht van de
congresleiding;
Artikel 8:
De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, beslist hierover zonder beroep over de geldigheid daarvan
en konstateert de uitslag van de stemmingen;
Artikel 9:
Tenzij de statuten of het huishoudelijk
reglement anders bepalen, neemt het
congres besluiten met dien verstande
dat het verschil tussen vóór en tégenstemmen tenminste 5% is.
Het congres kan besluiten een besluit
met tweederde meerderheid van stemmen te nemen.
Indien geen van de aanwezige leden
stemming wenst kan het congres bij
akklamatie een besluit nemen.
Over niet in de agenda opgenomen
onderwerpen kunnen geen besluiten
worden genomen.
Artikel 10:
Ieder bij de stemming op het congres
aanwezig lid van D'66 kan één stem
uitbrengen.
Artikel 11:
Stemming over personen geschiedt
schriftelijk. Over zaken wordt gestemd
op een door de congresleiding te bepalen wijze.
Artikel 12:
In gevallen betreffende de gang van
zaken tijdens het congres waarin dit reglement niet voorziet, beslist de congresleiding met inachtneming van de
statuten en het huishoudelijk reglement.

JAARVERSLAG

van de

Ii
Vanuit organisatorisch oogpunt is het
afgelopen jaar voor D'66 gekenmerkt
door een bijna totale passiviteit. Dit
geldt het sterkst voor het partijapparaat op plaatselijk niveau. In grote
delen van het land is er zelfs geen
sprake meer van enige partijstructuur,

4

daar een groot aantal van de afdelingen
en regio's zich officieel opgeheven hebben. Van de overgeblevenen is het
overgrote deel een stille dood gestorven of in een diep coma geraakt, wat
ook wel begrijpelijk is als men bedenkt
dat de partij in 1975 nog ongeveer
350 betalende leden had. Acties worden niet meer ondernomen, leden niet
meer geregistreerd, besturen vergaderen niet meer. Er komen nog slechts
hier en daar discussiegroepjes van (ex)leden bij elkaar, zonder dat daarbij
echter van een formele Organisatie
sprake is. Verder is alleen daar -waar
D'66 onder eigen vlag of in een samenwerkingsverband nog een vertegenwoordiging in een raad heeft, sprake
van enige activiteiten. Gepoogd is via
een werkgroep tot een contactpunt op
landelijk niveau voor deze groepen te
komen, waar de gemeenschappelijke
problemen besproken konden worden.
Na een aantal bijeenkomsten is dit initiatief echter voorlopig doodgelopen.
Op landelijk niveau staan de zaken er
ietwat, maar niet veel, beter voor. Nadat op het vorige congres duidelijk was
geworden dat de meerderheid van de
leden van mening was dat de activiteiten van het Hoofdbestuur tot het
minimum teruggebracht moesten worden, heeft het Hoofdbestuur zijn plannen tot inkrimping van het landelijke
secretariaat in versterkte mate uitgevoerd, zodat er nu zelfs geen sprake
meer kan zijn van een partijsecretariaat
in de gebruikelijke zin van het woord.
Na de verhuizing uit de Langestraat
zijn de telefoonnummers opgegeven en
is de apparatuur opgeslagen bij de vicevoorzitster. De secretariaatswerkzaamheden bestaan nu nog uit het legen van
de postbus, het beantwoorden van
brieven en verzoeken om informatie,
en het bijhouden van de ledenadministratie. In maart is er een ledenbrief verzonden met informatie over de stand
van zaken in de partij. Deze werkzaamheden worden door de bestuursleden
zelf uitgevoerd, aangezien de partij niemand meer in dienst heeft voor het secretariaatswerk.
Het Hoofdbestuur is een aantal malen
bijeengekomen (gemiddeld één keer
per maand) en heeft drie vergaderingen
gehouden met de Eerste- en Tweede
Kamerfracties en bewindslieden over
de toekomst van de partij. Het Hoofdbestuur is de afgelopen periode niet
volledig geweest, omdat een aantal
leden aftraden naar aanleiding van het
vorige Kongres, en het vanwege het
verdwijnen van de regio's onmogelijk
was tot vervanging te komen. Dit zal,
zolang de statuten niet gewijzigd zijn
of de regio's weer tot leven komen,
een probleem blijven. Wel is het mogelijk in de vacatures voor het Dagelijks
Bestuur te voorzien, aangezien de
leden van het Dagelijks Bestuur rechtstreeks door het Congres gekozen worden. Elders in deze Congresdemocraat
kunt u daarover meer lezen.

Ook bij een aantal landelijke commissies heeft zich het afgelopen jaar
het probleem voorgedaan dat het niet
mogelijk was bij het aftreden van leden
tot tussentijdse vervanging over te
gaan. Er is dus nu een groot aantal
vacatures in deze commissies. Een oproep tot kandidering treft men eveneens elders in deze Democraat aan.
De secretaris organisatie
Herman Schaper

ST I CHTING
WETENSCHAPPELIJK BUREA U
Secretariaat:
(nieuw adres)
Mevr. I.V.E. Meeder
Wilsonstraat 82
HOOFDDORP
tel.: 02503 3873
-

De aktiviteiten van de Stichting waren
en zijn gericht op:
-

-

-

advisering van de frakties van Eerste
en Tweede Kamer, Provinciale
Staten en Gemeenteraden: er zijn
een tiental onderwerpen, die om bestudering vragen.
publikatie van de resultaten van de
door werkgroepen verrichte studies:
tot nu toe is in 1975 slechts één
rapport verschenen. Verwacht mag
worden, dat in de herfst nog één of
meer rapporten verschijnen, zeker
als onder publiciteit ook begrepen
worden "memoranda" naar aanleiding van een paar radiouitzendingen, die van de Stichting uit
worden verzorgd.
het uitgeven van een politiek-wetenschappelijk discussieblad: dit bestaat sinds januari 1975 uit de gele
katern in het onafhankelijk politiek
maandblad PEPERBEK, dat inmiddels zijn 8e jaargang beleeft.
-

De financiële positie van de Stichting
is gezond; dat neemt niet weg, dat donaties welkom zijn.
-

Het bestuur, 14 leden, onder voorzitterschap yan R. van Kamp, behoeft
geen uitbreiding.
Als u steun wilt verlenen aan de Stichting en/of een abonnement wilt nemen
op PEPERBEK, belt u dan even of
schrijf de direkteur van de Stichting,
resp. de administrateur van PEPERBEK:
P.W. van Baarsel
Statenlaan 23
DEN HAAG
tel.: 070-559017

In januari 1975 zijn de toenmalige penningmeesters
F.K. van Broekhovenen A.G.W. Termeulen afgetreden.
Het Hoofdbestuur heeft vervolgens ha Schoutsen aangewezen als penningmeester ad interim. In de afgelopen
periode zijn helaas verregaande ingrepen nodig gebleken
in de exploitatiesfeer. Het belangrijkste punt in dit verband was het beëindigen van het huurcontract voor het
pand aan de Langestraat 61 te Amsterdam.
Met medewerking van Mr. W. Kingma te Amsterdam zijn
de financiële en juridische gevolgen van dit besluit opgelost, zodat D'66 per 1 april 1975 het pand heeft verlaten. Voorts heeft het HB de medewerking van het
accountantskantoor Klynveld, Kraayenhof en Co, beëindigd vanwege de zeer vereenvoudigde opzet van de boekhouding en financiële administratie.
2. De kascommissie en de financiële commissie hebben
doordat een gedeelte van de leden van deze commissies
voor de partij heeft bedankt, niet optimaal kunnen functioneren. Het Hoofdbestuur heeft voor de voorlopige
vervulling van de vacatures enkele leden aangezocht. Hun
benoeming, alsmede hun verslag behoeven goedkeuring
van de Algemene Leden Vergadering op 29 november
1975.
3. Het opstellen van een begroting voor het jaar 1976 is
voor onze iartij geen gemakkelijke zaak. Vooreerst zal
een besluit moeten worden genomen over de contributieregeling voor 1976. Het Hoofdbestuur zal op het congres
een voorstel presenteren dat in overeenstemming is met
artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement. Mede op
basis van dit voorstel zal het bestuur aan het congres een
voorlopige begroting voorleggen voor het boekjaar 1976.

Bij de formulering van beide voorstellen (contributieregeling en begroting) zal het bestuur er van uitgaan dat
te verrichten uitgaven voor congressen, het uitgeven van
Democraten, etc. zoveel mogelijk uit de partijkas zullen
worden betaald, zoals ook reeds blijkt uit het toegangsbedrag dat voor het congres van 29 november 1975 zal
worden geheven.
Amsterdam, 30 september 1975
w.g. Ila Schoutsen

VOOLOP:E STAAT VAN BATEN EN LASTEN
over het jaar 1974.
BATEN

19731)
f--- f---

Contributies
Financiële actie

-

Giften en bijdragen
Giften middels niet te betalen declaraties
Bijdragen kongressen
Abonnementen Democraat
Opbrengst drukwerk e.d.
Opbrengst dienstverlening secretariaat
Subsidie omroep
Onderverhuur pand Langestraat 61
Overige baten
Verkoop inventaris
Verkiezingsfonds
Bankrente

129218 179837
111420
-

11921
73296
12006
1875
811
279
2958
17727
1524
6964
7803
7790

31987
57212
12585
1652
1487
-

-

8855
1200
11647
-

-

-

-

-

-

274172 417882
LASTEN

VOORLOPIGE BALANS PER 31 DECEMBER 1974
ACTIVA
Inventaris en machines
Te vorderen contributies
Subsidies omroep
Debiteuren
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66
Geldmiddelen
Gem, rek. Midland D'66

31 dec. 19731)
1430
-

-

2730
28476
77048
30611
2094

37321
5060
4855
963
105048
27741
-

-

PASSIVA

Boekverlies inventaris
Afschrijvingen
Personeelskosten
Huisvesting
Huren
Porti
Telefoon

35531
360
10993
3413
28029
4745

12347
64762
6380
27015
5070

1967

4988

-

Kantoorbehoeften
3844 26257
Onderhoud kantoormachines
586
750
Administratiekosten
800
5076
Diverse kantoorkosten
866
1277
Bank- en rentekosten
4040
Zaalverhuur en kongreskosten
3434 26427
Kosten Democraat, drukwerk en brochures 13185 14833
Kosten radio en tv
3403 11479
Kosten gedeclareerd door leden
73296 57212
Bijdragen afdelingen
1417
Ledenadministratie
13019 19941
Kosten financiële actie
1667
Accountantskosten
7500
Overige lasten
8848 20674
Kosten Provinciale Staten-verkiezing
8382
Subsidie Stichting Wetensch. Bureau
15000 32500
Doorbelaste kosten
86813
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Crediteuren
Af te dragen inhoudingen
Vooruitontvangen
Nog te betalen kosten
Bankier
Voorziening t.b.v. schadeclaims
Vermogen

40655 122836
1115
3000
300
800
9556
5182
6500
88952 44481

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal
Exploitatieresultaat

229701 274795
44471 143083
274172 417882

1) volgens rapport d.d. 31 augustus 1974 van Klynveld
Kraayenhof & Co.
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In juni 1974 had het Permanent Overleg Orgaan van PvdA, PPR en D'66 een
nieuwe grondslag geformuleerd op
basis waarvan de PSP als volwaardig lid
was toegetreden. Deze grondslag
luidde als volgt:
'In een behoefte het overlegorgaan van
de vier progressieve partijen in de toekomst beter te laten functioneren,
spreken deze partijen opnieuw uit dat
zij het overlegorgaan beschouwen als
een blijvend politiek platform, waarop
zij elkaar zullen ontmoeten om gestalte te geven aan het vele dat hen
politiek bindt.
Zij gaan er wel van uit dat binnen de
huidige machtsverhoudingen men elkaar ruimte moet laten om als eigen
politieke bewegingen binnen het Nederlandse partijpolitieke krachtenveld
te functioneren.
Tot de taken voor de uitvoering waarvan het overlegorgaan als instrument
gedacht is behoren:
het ontwikkelen en uitvoeren van
procedures en het stimuleren van
activiteiten gericht op de totstandkoming van programmatische akkoorden, zoals regeerakkoorden
voorafgaande aan de verkiezingen;
uitwisseling van de informatie over
ontwikkelingen binnen de partijen;
overleg over politiek relevante vragen van het moment;
ter zake bundeling van geëigende
buitenparlementaire acties, stimulering van gezamenlijke parlementaire
acties en het uitgeven van gezamenlijke verklaringen;
het coördineren van activiteiten op
verzoek van de bases van de partijen.
-

-

-

-

De D'66-delegatie, samengesteld uit
Jan ten Brink, Ruby van der Scheer en
Chel Mertens heeft daarom met grote
reserve de bovenstaande formule, en
daarmee het lidmaatschap van de PSP
van het P00, geaccepteerd, in de uitdrukkelijke veronderstelling dat het
streven naar het bereiken langs parlementaire weg van de progressieve
meerderheid voor de samenwerkende
partijen prioriteit no. 1 zou blijven. In
deze zin is door D'66 ook het sluiten
van regeerakkoorden enz. opgevat.
Door het verloop van het D'66-congres
van september 1974 achtte de
D'66-delegatie zich niet gemachtigd
mee te werken in de commissie die een
voorstel voor de procedure van de totstandkoming van een volgend regeerakkoord zou formuleren. De commissie die derhalve was samengesteld
uit vertegenwoordigers van PvdA, PPR
en PSP kwam tenslotte tot een concept-resolutie, waarin het procedurevoorstel was opgenomen en die aan de
partijcongressen zou worden voorgelegd.
Tegen de inhoud van het voorstel zijn
in het P00 door D'66-vertegenwoordigers ernstige bezwaren ingebracht,
overigens zonder resultaat. De Partijcongressen van PvdA en PPR hebben
de voorgestelde procedure aanvaard;
het PSP congres heeft haar verworpen
en tevens haar bestuur opgedragen
voorbereidingen te treffen tot zelfstandige deelname van de PSP aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

-

Dë vier progressieve partijen spreken
voorts uit dat zij elkaar ook blijvend
menen te vinden in hun gericht zijn op
het tot stand brengen van fundamentele maatschappelijke veranderingen,
in het bijzonder van een rechtvaardige
spreiding van kennis, macht en welvaart, zowel nationaal als mondiaal.
Zij vinden dat omzetting van de huidige maatschappelijke structuren een
voorwaarde is om menselijk welzijn te
verhogen en het menselijk leefmilieu te
behouden, resp. te herstellen.'
Zoals uit het bovenstaande blijkt is de
afspraak tussen PvdA, PPR en D'66
dat 'de partijen zullen streven hetzij
rechtstreeks, hetzij via een federatief
verband naar een progressieve volkspartij (PVP) die wezenlijke hervormingen beoogt' niet in deze grondslag
opgenomen.
-

-

Gegeven de stand van zaken, gegeven
ook de overwegin gen in de HB-motie
voor het D'66-congres van 29/11/'75
in Leiden, heeft het HB besloten geen
voorstel aan het congres te doen met
betrekking tot een procedure voor een
eventueel volgend regeerakkoord.
Bovendien acht het HB de POO-grondslag van juni 1974, waartegen reeds
ernstige bedenkingen bestonden, ten
principale aangetast door de bovenvermelde uitspraak van het PSP-congres.
De D'66-delegatie heeft deze mening
kenbaar gemaakt aan PvdA, PPR en
PSP en meegedeeld dat deelname van
D'66 aan het P00 op deze manier niet
langer mogelijk was. Zij heeft PvdA en
PPR uitgenodigd de consequentie hieruit te trekken.
Amsterdam, september 1975
C. Mertens, pol. secr. HB

De Algemene Leden Vergadering van
D'66, bijeen in Leiden op 29 november 1975,
overweegt:
1. D'66 is, ook in de huidige moeilijke
economische situatie, mede verantwoordelijk voor de uitvoering van
het Kabinetsprogramma, waarvoor
Keerpunt '72 mede uitgangspunt is.
2. Het is daarom gewenst dat D'66 in
ieder geval tot de volgende Tweede
Kamer-verkiezingen blijft bestaan.
overweegt voorts:
3. De mogelijkheden om ook na de
volgende Kamerverkiezingen een
redelijk en progressief Regeringsbeleid te voeren zijn nog onvoldoende te overzien.
4. Daarom is het onzeker op welke
wijze D'66 kan bijdragen tot het
totstandkomen van zo'n beleid na
de volgende verkiezingen.
besluit:
a. Op het congres in het vierde kwartaal van 1976 een besluit te nemen
over de toekomst van de partij
D'66.
b. Het Hoofdbestuur op te dragen dit
congres gericht op die besluitvorming voor te bereiden.
-

-

Het Hoofdbestuur.

De aankondiging van een Algemene
Leden Vergadering (ALV) van D'66 op
29 november 1975 is voor u, leden van
D'66, vanzelfsprekend tevens een uitnodiging om deze ALV te bezoeken.
Waarvoor wordt u uitgenodigd, wat
gaan we doen in Leiden?
We zijn lang niet bijeen geweest. En nu
ook de oude structuur van afdelingen
en regio's op een enkele plaats na niet
meer bestaat, is alleen het congres
overgebleven om te horen wat u, leden
er van denkt. We hopen dat u van deze
gelegenheid gebruik wilt maken.

1. Opheffen, en zo gauw mogelijk.
Dat is al vurig bepleit op het vorige
congres en door vele stemmen onderstreept. Voornaamste argument: trouw
aan ons credo, D'66 geen splinterpartij. Dat argument geldt onverminderd; de 2% van Lagendijk kunnen we
beter als een zeer vroeg kievitsei beschouwen. Maar het argument ertegen
is ook overeind gebleven: het mag niet,
want we hebben verplichtingen tegenover enerzijds de kiezers die de kamerfractie in haar zetels hebben getild en
anderzijds het kabinet dat mede door
deze fractie is gemaakt en wordt
ondersteund.

Maar eerst is de beurt aan ons. Hoe
denkt het hoofdbestuur over de partij
en over de ontwikkelingen aan het
partij-politieke front.
De Tweede Kamer is over de helft van
zijn zittingsperiode; het dood tij tussen
twee verkiezingen in kan ieder moment eindigen. Hoe schatten wij de
toekomstmogelijkheden van de partij
D'66 voor een nieuwe parlementaire
periode, als er al een toekomst voor
D'66 is weggelegd. Gelet op de stemmingen over verschillende resoluties
tijdens ons laatste congres is de vraag
gerechtvaardigd.
Waarom verschijnt het hoofdbestuur
op het komende congres met dit voorstel? Wat zijn de argumenten om voor
deze voorzichtige koers te kiezen? Is
in dit voorstel een wat gewijzigde beoordeling van het hele politieke
schouwtoneel terug te vinden? Wat is
er dan veranderd tussen september '74
en nu? De verdediging van de HBresolutie en het daaruit voortvloeiend
politieke debat zal natuurlijk een
grote plaats krijgen op het komende
congres. Maar de discussie kan nu
al worden toegespitst door de voornaamste argumenten op te sommen
die naar de mening van het HB voor
dit voorstel pleiten. De HB-resolutie is
het resultaat van een afweging, het is
tussen een aantal mogeeen keuze
voor uitstel van een
lijkheden door
definitieve keuze. Het is zeker niet de
neerslag van een heldere visie op de
toekomst, integendeel, het is de vrij
nuchtere constatering van volstrekte
onzekerheid van het moment, en dus
ook van de toekomst. Om ons oude
jargon nog maar weer eens te hanteren: het is een pragmatisch antwoord
op die gesignaliseerde onzekerheid.
Maar wat hadden we af te wegen en te
kiezen?

2. Opheffen op termijn.
Daar hebben wij het moeilijker mee.
Er waren bovendien nog meer stemmen voor in september vorig jaar.
Het lijkt een elegante oplossing: we
blijven trouw aan onszelf én aan onze
bondgenoten. De vorm zou kunnen
zijn dat we nu al op het komende congres uitspreken dat we niet mee gaan
doen aan de volgende Algemene Verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Meer niet. Meer hoeft ook niet, want
zo'n uitspraak van een politieke partij
betekent voor alle toehoorders dat die
partij zich opheft. Het tijdstip waarop
dat formeel gebeurt doet er dan niet in
het minst meer toe. En dat is nu precies het bezwaar dat wij tegen deze
'oplossing' hebben. Het politieke
effect naar buiten op vriend en vijand
is van directe opheffing en van opheffing op termijn hetzelfde. En dat
effect is ongewenst, naar onze opvattingen, omdat zo het evenwicht binnen
de meerderheid die het kabinet steunt
kan worden verstoord.
De argumenten voor en tegen opheffing op termijn zijn niet nieuw, ze konden al beluisterd worden op het vorige
congres.
Tegen opheffen op termijn pleit dat
ieder volgend congres op die beslissing
terug kan komen.
Een van de pleidooien voor uitgestelde
opheffing is, hoewel niet nieuw, duidelijk krachtiger geworden. Dat pleidooi
komt uit een hoek waar een aantal
D'66-ers, ex-D'66-ers en anderen die
verklaren politiek dakloos te zijn elkaar regelmatig blijken te ontmoeten.
Zij menen:
a) dat er voor een volgende parlementaire periode sterke behoefte zal bestaan aan een partij links van het
midden, zoiets als D'66, maar niet
= D'66;

-

-

-

-

b) dat deze behoefte niet alleen bij
deze politiek-actieve, maar numeriek betrekkelijk kleine groep wordt
gevoeld, maar wellicht ook bij een
groter aantal onbekende kiezers;
c) dat dit potentiële electoraat ruimschoots voor de volgende verkiezingen moet worden opgetrommeld;
d) dat de totstandkoming van een
groepering
nieuwe
politieke
(partij?) in de weg wordt gestaan
door een "slapend" D'66.
De D'66-ers in deze bont gekleurde
groep van politiek-bezorgden brengen
nog een nuance aan. Wat hen betreft,
zij zouden toch het liefste D'66 zien
herleven. Met een face-lift, dat wel.
Maar, voegen ze er in één adem mismoedig aan toe: dat zien we niet
zitten.
Dus: toch weg met D'66 op termijn,
vanzelfsprekend.
-

Hoe denken wij daarover?
of "zoiets als D'66" in
Dat D'66
de periode na 1977 moeilijk zal kunnen worden gemist, juist als het er om
gaat een progressief èn redelijk beleid
voort te zetten, dat verwachten wij
ook. Maar dit betekent niet dat wij het
moment al gunstig achten om met
kruisproeven te beginnen, tussen
stekjes van D'66, DS'70, De Zeeuwse
KVP, PLAC, DAC en nog enkele andere minus-varianten, om te kijken of
er onverhoopt een nieuw politiek gewas uit zal opbloeien. Evenmin zijn we
geneigd kunstmatige ademhaling op
D'66 toe te passen.
-

-

Het kan best zijn, dat de onmisbare
onbekende kiezers niets moeten hebben van onze subtiele overwegingen,
van onze-progressiviteit-in-redelijkheid
en alleen aandacht wensen te besteden
aan de twee of drie grote blokken, de
PVDA en de VVD, met misschien het
CDA daartussen. Dat zou betekenen
dat we hoogstens een weinig triomfantelijk gelijk kunnen halen na de verkiezingen, bij een nog moeizamere kabinetsformatie.
Wat willen we dan? Rustig op het (bij
Rottum) drooggevallen wad bij elkaar
blijven zitten, tot we met ons alien
verzuipen in de opkomende vloed van
politieke campagnes tussen nu en
1977?
Nee
ik keer terug naar wat ik hierboven schreef over de HB-resolutie.
-
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Geen toekomstvisioen, maar onzekerheid erkennen. Afwachten met alle
zintuigen op scherp.
Hoe komt het dat die onzekerheid zo
domineert? Wie maken die onzekerheid eigenlijk?
De PvdA om bij de grootste te beginnen. Voor 1977 vecht deze partij
een interne strijd uit om een nieuw beginselprogramma. Houden van Thijn
en Den Uyl ieder nog een been op de
grond? Zal het kabinetsbeleid voor de
PvdA inzet van de verkiezingen kunnen zijn, of wordt het als niet radicaal
genoeg beoordeeld?
De PPR de kleine radicale engel, die
voortdurend uit haar eigen self-made
puriteinse hemel dreigt te worden gedonderd. Wat voor partij wordt dat
straks zonder Bas, Erik en Pier? AntiNavo en pro-Van Doom; ga er maar
aan staan in je stem-hokje. In ernst:
wie in de PPR kan straks nog de druk
van de al te radicale achterban weerstaan? Conclusie: een erg lastige onderhandelingspartner bij de opstelling
van een programma voor een nieuw
progressief kabinet dat na 1977 moet
kunnen rekenen op een meerderheid in
het parlement.
-

Het CDA hoeft weinig over gezegd
te worden. Het is er immers nog niet
en weinigen, behalve Steenkamp, begrijpen hoe het er kan komen. Met
Aantjes zien wij wel weer een progressief kabinet tot stand komen. Maar
Kruisinga? Moet die zitten in een
tweede kabinet Den Uyl?
De eerlijkheid gebiedt hier ook D'66 te
noemen. Natuurlijk, wij dragen zelf bij
aan de onduidelijkheid.
De nieuwsmedia hebben weliswaar al
jaren geleden in zwartwit en in kleur
laten zien hoe dood wij waren, maar
wij hebben ons niet dood gehouden.
Jan Terlouw verschijnt om de haverklap en welsprekender dan ooit in
beeld, vooral in kleur. Het zijn ook
niet onze tegenstanders (die geloven
graag dat we er niet meer zijn), maar
onze vrienden, die alsjeblieft eens willen weten waar ze met ons aan toe
zijn. Doen jullie nu wel of niet meer
mee?
Vrienden of geen vrienden: wij stellen
voor niemand veel wijzer te maken op
29 november. Dat klinkt nogal uitdagend
misschien is dat ook zo. Er
zit iets uitdagends in om vanuit onze
positie te kiezen voor uitstel van iedere
-

beslissing. Louter op grond van een politieke beoordeling en met het bewuste
risico, dat we over een jaar niet veel
wijzer zijn geworden.
Maar dan zullen we een beslissing
moeten nemen, dat staat nu wel vast.
Het voordeel van ons voorstel is, dat
we dan iedere beslissing, niet één uitgezonderd, nog kunnen nemen.
Jan ten Brink.

