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CONGRES AMSTERDAM
Het hoofdbestuur van D'66 nodigt leden en aanhangers uit deel te nemen
aan een politiek congres op zaterdag 27 februari 1971 in het RAI-Congrescentrum te Amsterdam.
Op het congres in Breda - 19 en 20 december 1970 - is het Beleidsplan
voor een te voeren regeringsbeleid in de periode 1971-1975 aangenomen.
Tevens is besloten dat het hoofdbestuur moet nagaan of er mogelijkheden
tot samenwerking met andere partijen voor die regeringsperiode aanwezig
zijn.
Ons Beleidsplan moet daarbij een essentieel uitgangspunt zijn.
Op het congres van 27 februari 1971 moet het hoofdbestuur over het onder-,
zoek rapporteren aan de Algemene Ledenvergadering, opdat daar dan "beslist kan worden of D'66 een samenwerkingsverband met anderen zai aangaan dan wel geheel alleen de verkiezingen zal ingaan".
U weet inmiddels dat de gesprekken als gevolg van~ie in Breda genomen
beslissing gaande zijn.
Het hoofdbestuur roept u op om aan de politieke discussie op 27 februari
1971 in Amsterdam deel te nemen. De vraag hoe D'66 zich bij de verkiezingen zal opstellen is van zo groot belang dat wij hopen dat deze oproep massaal wordt beantwoord.

J~ BEEKMANS, VOORZITTER 0'66
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VOORLOPIGE AGENDA
CONGRES
27 FEBRUARI 1971
uitgaven van de pol itieke
partij Democraten '66

IN AMSTERDAM

eindredacteur
Jan G. Huygens
Van Trigtstraat 24
Den Haag
Tel. 070-242761
administratie:
Democraat
Keizersgracht 576
Amsterdam
tel. 020-226996
Postgiro:
1477777 t.n.v.
Administratrice
Democraat

10.30- 10.40

Openingswoord.
Vcrkiezing notulencommissic en stemcommissie.
Iluishoudclijkc medcdelingen.
lnstallatie voorzitter.

10.40- 11.15

Notulen congres Breda.
Vcrkiczing programmacom missie, rapportagecommissie,
geschillcncommissic en stcmcommissie.

11.15-12.30

Discussic m.b.t. uitvoering van de resolutie.

12.30- 14.00

Lunch.
Presentatie H. B. -kandidatcn.
Presentatie kandidaten Ecrstc Kamer.

advertentietarieven
)Jij het secretariaat

14.00 - 14.30

Verkiczing H. B. -kandidaten in funktie.

14.30- 16.45

Discussic m.b.t. uitvoering van de resolutie.

16.45 - 17. 00

Sluiting congres.

Druk Luna Delft
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.tet eindigde allemaal met een resolutie van de perstribune. Vanuit die
hoek sprak men zijn diepe afschuw uit
over de openhaarheid van D'66 die
journalisten veroordeelt een weekend
op te offeren aan beraadslagingen over
een beleidsplan tot in aile details. Advies van de koningin der aarde: congresseer eens achter gesloten deuren.
Een advies, dat voorzitter Jan Beekmans zonder meer kon afwijzen.
Want tot zijn onuitgesproken verlichting ongetwijfeld, wa:; het ditmaal een
"goed congres" geweest. Van Mierlo
had het binnenkamerinterieur van de
Nederlandse politiek geintroduceerd
en gezegd dat D'66 uit het dal opklauterde. Er was uren vergaderd om het
beleidsplan rond te krijgen. En de politieke discussie van de laatste anderhalf uur cindigde onbeslist. De Grote
Keuze Was Nog Niet Gemaakt. D'66
hield de hanclen vrij. Geen stembusakkoord op dit moment bepaald, zoals
oud-voorzitter Van Lookeren Campagne had gewild. Ook niet de uitspraak:
we doen het wei aileen, zoals de
Drechtsteclen wensten. Het hoofdbestuur mag met het beleidsplan de boer
op. Maar enkele dagen later ontnam de
Partij van de Arbeid dit initiatief een
stuk kracht. De socialisten zien geen
heil in samenwerking met de confessioncle partijen.
Maar goed terug naar het congres in het
Turfschip, Breda's moderne schouwburg.
Terug naar het congres van voorzitter
mr. Max Rood. Zijn leiding, ccn feno-

menale mengeling van nadrukkelijkheid
en Iichtvoetigheid heeft de twee dagen
congresseren beheerst. Voor de pers
heeft het allemaal toch kennelijk wat
lang geduurd. Zo merkt D. Maltha in
het Algemeen Dagblad op: ...... " De
stem van de voorzitter heeft overigens
ook een elektronische klank. De verga·
dering ervaart de cynische onaandoen·
lijkheid van zijn geluid echter niet als
storend. Integendeel zijn beukerige
grapjes waarmee onduidelijke, te lange
of niet ter zake doende motiveringen
worden afgekapt, verwekken instem·
mend gegrinnik~ Nee Maltha heeft het
niet zo op D'66. De politieke besluit·
vorming hier vergelijkt hij met figuur·
zag en.
In een hoofdartikel trekt het ALGEMEEN DAGBLAD vast enkele conclusies. Het beleidsplan is een aardige
"oppepper". Maar zal D'66 eigenlijk
nog wei kiezen? ...... .
D'66 heeft zichzelf te lief. Ook na bijna
vier jaar parlement, beroepen de De·
mocraten zich nog steeds op hun eigen
llilieke positie in de Nederlandse poli·
tiek.
Dat zal op 27 februari in Amsterdam
niet anders zijn. Doorgaande op deze
lijn kan men maar tot een conclusie ko·
men: zelfstandig de verkiezingen in,
los van de PvdA.
De kans op het voortbestaan van een
confessioneel-liberaal kabinet, waar·
tegen D'66 zelf zo sterk ageert, wordt
daardoor aileen maar groter.
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De Telegraaf
De Telegraaf stelt in een hoofdartikel
rast "Men moet met zo'n programma
lhet duidelijke beleidsplan) ook iets
kunnen doen en in dat opzicht is D'GG
no~ niet veel verder gekomen, want een
keuze met welke pariijen men tot uit\Oering van de ideeen wil komen, is
rrederom naar de toekomst verschoven,
ditmaal naar het congres van februari
in hei volgende jaar. Ilet is zelfs ·helemaal Lie vraag of D'GG nog ooit voor de
rerkiezingen tot het maken van een
keus komt.
Een samenwe rking met de P. v. d. fl. en
enige kleine linkse partijcn zou D'GG
onherroepelijk een r!cel van !war sympathisanten kosien dat liefst met de
\', V. D. in zee zou will en gaan. !let
plan van mr. Van l\lierlo om te hemiddclen in bet conf1ict ius sen de P. \'.d. A.
en de K. V. P. en sa men met deze partijen een rcgering te vorn1cn, is g-eble~
ken een doodgcboren kindje te zijn.

Het zal er dus we] op neerkomen dat
D'GG eenzaam de \·erkiezingcn ingaat
en dat is gczien de geringc sterkte
waarop ze is blijven staan, tamelijk ·
uitzichtloos ~ ~

Het Vrije Volk
Frits van der Poe] schrijft in Ilet Vrije
l'olk: ''llet nieuwe is eraL D'G!i l10ort
nu gewoon bij de televisie- uitzendingen
ran de Kamcrdebatten die nic>mand hesrijpt. Van Mierlo is niet meer de jon~e onbekende god die alles zou vernieuwen, hij is een politicus tussen de politici ....... "
Oat was Frits van der Poe] ec>n voorma!ig gelovig;e onder de on~elovigen,
zo te horen.

Het Parool
II..\, van Wijnen bcleefde het in Het

Parool allemaal wat anders.
''\'an 1\lierlo verdiende zijn applaus.
llij is hij \'lag;en een zeer goed spreker,
rlrukt zich meestal uit in verstaanbaar
~edcrlands, beperkt zich veelal tot poliliekc hoofdzaken, laat zich niet betrapp~n op grootspraak en cliches en is
soms ook amusant. .... " Ondanks deze
pluimen ziet van Wijnen het toch ook
niet allemaal zitten.
''\'an Mierlo !weft er niet omheen will~n draaien: hij signaleerdc zaterdag
~~~halve cle dc>prcssies, frustraties,
mocdcloosheid en wat hij noemde een
dal mn aarzeling en twijfel. Ilet tekc>nt
1ijn rcalisme. De meeste politici pll''en in dezelfde omstandigheden voze
;Jraatjcs op te hangen ten teken, dat de
\edcr!andsc maagd in hun ogen blozend
en gczond is. Van l\lierlo is niet zo,
maar het is evengocd de v raag. of zijn
parlij nog we! de tijcl heeft uit het dal
opte klimmen en voor de verkiezingen
ran april volgend jaar het kn•cliet van
de lllassa te herwinnen. Dat is op z'n
minst twijfelachtig·"
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gezicht, aan de hand van het congresbesluit blijkt. Vrijwel zeker is dat
de Demoeraten een stembusakkoord
zullcn bereiken waarin a) de PvdA
meecloet; b) de VVD niet meecloet; c)
de confessionele partijen evenmin
meedoen.
Een progressief blok(je), bestaande
uit PvdA, D'6G, PPTI en wat randwerk,
zal zieh dus, naar het zich laat aanzien, bij de vcrkiczingen presentoren
tegenover de confessionele concentratie, die misschien nog wordt aangevuld met de VVD. De Democratcn
he!Jben cluidelijk de hand naar de Pvd
A uitgestoken.· Ze zullen Vondelings
uitnodiging \·oor een gesprek "aan dc>
top" aecepteren en daarbij zullen zc
er vrijwel nil'l meer onderuit kunncn
hun politieke overeenstemming met
de socialisten in een akkoord te honoreren.
Den Cijl zal ook nict krenterig zijn en
al hct mogelijke doc>n om :djn progressie\·e concent ratie wat handen en \'Oeten te genm. Ill'! bc>leidsplan !Jlijft
de l'igcn idci1titl'it van D'(i!i, maar
bij de bchandc>ling· ervan op het Bredasc congrcs, waar de Demoeralen
weer wat zijn opgekrahlJeld (het begin
\·an de "relancc" ''), is de \'t'rgaande
OH'l'eL·n:ote.mming lussen P\·cL\ L'll D'
GG, als hel gaal om lJC'leidshcslissingcn, alleen maar \'l'J'sterkt".
'' Bo\·endicn hel>hen Bicsheuvel.
Schmelzc>t· en lldink hun a11zecr \·an het
prag·matis;"l' nil'! onder stoelen of
hanken gestoken. En ten slotte moe!
als realitc>it worden aanvaard dat
sincls lwt loomkhal de verhouding; lussen I'nL\ en confcssionelen aanzienlijk is \'erkild.
Van l\lierlo heeft in zijn rede voor hct
eongres duidelijk s.\·mpathic voor de
1'1·cL\ Iaten IJ!ijkcn. Et' was ditmaal
geen pistool op de horst voor nodig.
!Iii wil de l'nL\ ook wat ruimtc Iaten
door niet direct de vorming \·an een
''progrcssie1·e volkspartij" als voorwaarde 1·oor een akkoord op tafel te
lcgl!;cn.
Vaststaat clal zo'n progressieve volkspartij, als die cen aantal \'an dc> nu
hestaande partijen en groepjcs zou
samcnlmndclen zondcr z1eh a! te links
op te stollen, hcl eonfessionele middenblok meer concurentie zou aanrloen dan de oppositie nu doet. De vraag
is echter of de Pvdi'l hcreid zal zijn op
niet al te langc> lermijn zich zo Le
hen·ormen dat het democratisch soeialisme als basis verlaten zou worden".

De Volkskrant

NRC/Handelsblad

De 1·olkskrant zil'l gc•c>n meerderheid
\'Oor D'Gfi met PPH en PvcL\.
''Die zou er wei kunnen komen als ook
de confessionelc partijen aan ecn derge lijke eombjnatie \Verden tocgevoeg;d.
1-:n als dat de enige mogclijkheid is om
een nieuw progressief IJeleid te verwezenlijken client die kans toch zeer
ernstig tc worden onder:wcht.

"ll'fi(i heeft gisteren to Breda duidelijker kleur bekend dan op het eerste

Ook door D'GG. Want het is weinig
aanlokkelijk om straks tegen de kie-

zers te moeten zeggen, ''vve zijn er
weer", met een goed program, maar
het staat ook al vast, dat wij er niets
mee kunnen doen".

De wens zal we I de vader van de gedachten 7. ijn gewecst.

0'66 IN
DRENTE
Bij de algc>mene hesehouwingen van
Provinciale Staten in Drenthe is de
L\1cemansfractie \'all D'GG voor het
ccrst aan het woord gewecst.

Provinciehuis
De hc>er Hoogenbosch, lid van de D'66fractie bracht het alternatieve plan
\·an D'GG ter sprake, dat door een speciale werkgroep van zijn partij was
uitgewerkt en dan ten opzichte van het
CS-voorstel - een nieuw provinciehuis
voo1· .f 2:3 miljoen - een besparing van
negen miljoen gulden zou kunnen opleveren.
De Drentsche Staten reageerden,
zacht uitgedrukt, ietwat onrustig, toen
de D' GG-er vervolgens de prioriteiten
aangaf, die uit de gelden van het valgens zijn fractie overbodige bouwfonds
\'CJOr het provinciehuis, bekostigd zouden kunnen worden.
Met de stemmen \'an de tweemansfractie van D'(i6 tegen, te weten Mr.
,J. ,J. de Die in As sen en C. T. B.S.
Hoogcnboseh in Westerbork, is het
voorstel van GS aanvaard voor 23 miljoen gulden tot de bouw van een nieuw
provincie( ?)-huis in As sen over te
gaan.

Campusschool
llct provineiaal bestuur van Drenthe
zal proheren de stichting van een "campusschool" voor hoger beroepsonderwijs voor docenten en leerlingen te bevorderen.
De gedachte voor cen dergclijke school
is afkomstig van de D' 66-fractie. Deze fractie meende indertijd dat dit
idee voorrang zou moeten hebben boven
de stichUng van een IITS in de aloude
bekende vorm, ergens in de provincie.

Commentaar van
de Drentsche
en Asser Courant
"Feitelijk is alleen D' G6 met een goed
alternatief plan voor de staten verschenen. Daar kan men bewondering
voor hebben als men weet, dat deze
fractie nog maar een paar maanden
in de staten zit. Zij stelde de overige
statenfracties qua activiteit volledig in
de schaduw, ook wat de naar voren gebrachte visie op een eampusschool betreft. Dat moot alle overige statenfracties te denken geven".
Nadere inliehtingen over beide rappo!'
ten bij J. C. Hoendervanger, Wilkerweg
7 te Gietcn tel. OS rl2G-423.
Stephanie Venema.

DEMOCRAAT
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EERLIJKHEID
OBJECTIVITEIT

Samenwerkingsgesprekken vooraf
zouden zijn ondergegaan in een chaos
van futiliteiten over verschillen in
verkiezingsprogramma' s. Bovendien
moesten de politieke gebeurtenissen
zich eerst maar eens uitkristalliseren.
D'66 ging daarom in Schoorl de gemeenteraadsverkiezingen alleen in,
gaf een eigen krant uit, ging met een
marktkraam in het centrum staan,
gaf stickers aan kinderen die ze op
hun fietsen plakten en haalde bijna
twintig procent van de stemmen. Dat
leverde twee van de elf zetels op.
Daarna moest er gewerkt, waargemaakt worden. D'66 wilde aileen werken op basis van openheid in gezamen-lijkheid. Dus werd het een gezamenlijke fractie KVP/PvdA/D'66 met een
PvdA- en een D'66-wethouder en
Tweede Kamerlid Han Meijer als
fraktievoorzitter.
Er werd een werkplan voor de komende vier jaar opgesteld. En nu mag
iedereen zo snel mogelijk leren te leven in een mentaliteit van besturen
met ramen en deuren en gordijnen wijd
open.
"Voorzichtig", "geleidelijk", "eerst
opnemen in reglement van orde" en
dat soort argumenten werden doorbroken en dat betekent dat Schoorl nu het
spreekrecht heeft ingevoerd.
De raadsvoorsteilen worden gratis aan
iedereen verstrekt, aile stukken en
uittreksels uit de B. en W. -notulen
liggen openbaar ter inzage en fractieen commissie-vergaderingen zijn openbaar. Dat geldt ook voor de stukken en
notulen. De wethouders houden spreekuur met - bij toerbeurt- een van de
raadsleden.
Het beleid van het gemeentebestuur
moet van dag tot dag gecontroleerd,
begeleid en zo nodig bijgestuurd kunnen worden, was ook de raad unaniem
van mening.
De D'66-wethouder heeft al van september af de portefeuille milieubeheer
gecreeerd en heeft daarnaast o. a. de

11

DE KRUIK
en
HET WATER

OPENHEID

waren de trefwoorden die in de gemeente Schoorl (5000 inwoners) inhaakten op aktuele politieke gebeurtenissen in het verleden. Er waren
wethouders die wegliepen, er was een
kwestie rond de benoeming van een
gemeentesecretaris, een te stichten
asfaltfabriek en een kabelbaan, leden
duidelijk schipbreuk na hoorzittingen
en akties van D'66.

Januari

door John. S. Bach.
portefeuille onderwijs. Ook de schoolraadvergaderingen zijn openbaar, onderwijzend personeel en oudercommissie beoordelen mee bij de sollicitaties
van onderwijzers.
Een oudercommissielid gaat ook mee
bij het bezoek aan soilicitanten en
stellen mede de voordracht op.
Het resultaat (voorlopig): het bezoek
aan de openbare fraktievergaderingen
en de gemeenteraadsvergaderingen
neemt enorm toe, er wordt stevig gediscussieerd met de publieke tribune,
raadsleden krijgen minder kans tot
oeverloos gezwets en het publiek is er
nog niet op betrapt.
De samenwerking in de zevenmansfractie is enorm en volstrekt loyaal.
Onder het verleden staat een streep en
de minderheidsfractie van vier (Gemeentebelangen) wordt graag uitgenodigd mee te werken aan eigen inbreng
en inspraak in de open bestuursvorm.
Buitenstaanders wachten af wanneer
Schoorl verzuipt in een volstrekte
chaos van onbestuurbaarheid. Wij
niet ....... wij gaan lekker door. En
het aantal inwoners dat gaat mee denken, mee gaat doen, en gemeentelijk
actief wordt, wordt geleidelijk aan
groter.

D'66
in Spijkenisse
Afdeling Spijkenisse van D'66 koos op
haar algemene ledenvergadering van
19 november een nieuw bestuur:
voorzitter

F. J. Zweers, Andries van Bronckhorstlaan 441, Spijkenisse, tel. 01880
- 6151 (herkozen)

secretaris

G. J. Laan, Dahliastraat 10, Spijkenisse, tel. 01880-3954

penningmeester: J. I. Lotte, Winston
Churchilllaan llh,
Spijkenisse, tel.
01880 - 3834 (herkozen)
leden

M. J. Dol, Paulus
Potterstraat 7, Spijkenisse, tel. 01880
- 5626
D. L. Smits, Rembrandtstraat 137c,
Spijkenisse, tel.
01880- 4258

Het is soms meer dan triest om maar
steeds te moeten ervaren hoe je in
een democratisch land als Nederland
gewoon lam gelegd kan worden, omdat
de regering ten koste van het welzijn
van de Nederlandse bevolking deze re·
geringsperiode wenst uit te zitten. AlB
de oppositie met gezonde en verstandige voorsteilen komt, of de regering
erop wijst, dat hetgeen de regering in
een bepaald geval er door wenst te
krijgen, onverstandig en voor de toekomst zelfs rampzalige gevolgen zal
kunnen hebben, dan is toch weer alle
argumentatie van de oppositie moeite
voor niets en verspilling van energie,
want de regering drijft toch haar zin
door.
De kamerdebatten genieten van de zij·
de van het publiek dan ook nog maar
weinig belangstelling. Men gelooft bet
wel, dant men heeft allang ervaren,
dat de heren kamerleden lange en
moeizame debatten houden, maar in
feite zijn de koppen reeds geteld, onderling is al overeenstemming bereikt
en de heren voeren aileen nag maar
qua uitvoering een goedkope show op,
maar qua gevolgen de duurste die men
zich kan voorsteilen. Om niet geheel
in het verdomboekje van de kiezers
te komen, haalt dan nu eens die en dal
weer een andere regeringspartij een
stuntje uit en laten een paar leden van
haar fractie tegen stemmen en zich
tijdelijk aan de kant van de oppositie
scharen. Dan kan men t. z. t. via de
ten dienste staande communicatiemid·
delen aan oude getrouwen die afvallig
dreigen te worden, vertellen, dat hun
fractie zich toch ook niet geheel achter een bepaald regeringsvoorstel bad
geschaard en dat in eigen gelederen
tegen was gestemd, maar dat jammer
genoeg bij de andere regerings-partij·
en geen steun was verkregen.
Geluiden als: met enige schroom,
voorbehoud en er niet helemaal ge!uk·
kig mee etc hebben wij het voorstel
van de regering toch aanvaard; zijn
voor het publiek geen onbekende meer
En zo gaan de Klaas Vaakjes maar
door. Men he eft immers nog steeds
gezamelijk het grootste aantal kiezers
achter zich. Echter wenst men niet te
beseffen, dat zij die nu nog hun stem
hebben uitgebracht doodziek aan het
worden zijn van deze politieke kermiB.
en de kiezers van morgen weilicht eeD
laatste poging zullen ondernemen om i
van een dergelijke slappe regering af
te komen, of misschien, en dan is hel
dode punt bereikt er helemaal niet
meer in geloven en gewoon thuis b!ij·
ven en niet meer naar de stembus
gaan.

)anuari 1371

"Wie wil er in een
nieuw fris
hoofdbestuur''?
vraagt Arend Meerburg.
Op het congres in Breda hebben zeven
nieuwe !eden van het hoofdbestuur hun
intrede gedaan door zich daar te Iaten
kiezen. Er waren veel meer dan zeven
zittende HB-leden, die wilden of moesten aftreden maar voor de continuiteit
leek het beter de vernieuwing van het
HB in twee fasen te Iaten geschieden,
waarbij de tweede fase op het congres
in februari zal plaatsvinden. Bovendien was het aantal kandidaten in Breda beperkt, wat o. a. veroorzaakt werd
door een vrij grote hoeveelheid lieden
die zich kandidaat hadden gesteld voor
de kamer en daardoor geen kandida:at
voor het HB konden zijn.
~ het februari-congres (27 februari
In de

RAJ in Amsterdam) moet het
"definitieve" hoofdbestuur van dit jaar
lot stand komen. Dat wil zeggen dat er
nog acht nieuwe mens en bij moeten.
Bovendien treden aile vier de in functie
gekozen HB-leden af (de voorzitter,
de vice-voorzitter, de secretaris en
de penningmeester), terwijl slechts
enkele van deze posten door huidige H
B-leden bezet kunnen worden. Een prob!eempje dus.
We krijgen een spannende tijd. Onderbandelingen met andere partijen, uitstippeling van de definitieve lijn die
D'66 bij de verkiezingen moet volgen,
een fantastische campagne, de eerste
kamerverkiezing en misschien zelfs
We! de levering van ministers. Dat betekent een grote hoeveelheid werk in de

BIERGLAZEN
Er zijn weer "D'66 bierglazen"
verkrijgbaar bij de afdeling
Delft.
De prijs is f 1, - per glas excl.
verzendkosten. Bestellingen
kunnen gedaan worden bij:
Mevr. M. Verbeek-Nicolas,
Thorbeckestraat 35, Delft, tel.
01730-35284
Hr. T. F. Fikkert, Cesar
Franckstraat 114. Delft, tel.
01730-41149
.
Gironr. 29917 van Bank Mees
en Hope N. V. in Delft op
rekening D'66 Delft.
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komende maanden. Een grote hoeveelheid vervelend werk dat nu eenmaal
moet gebeuren, maar ook goede politieke discussies, creatief denken en
veel plezier.
We hebben tenslotte nog steeds een partij waar gekke dingen die je bedenkt
ook vaak uitgevoerd kunnen worden.
We zoeken mensen die hun vrije tijd
dit jaar aan D'66 willen geven. Organisatorische mensen, propagandamensen, politieke-creatieve mensen en
een of twee zotten. Je moet er ook wat
geld voor over hebben want D'66 kan
het zich nog steeds niet veroorloven
de onkosten van zijn HB-leden te betalen (al zijn die fictief aftrekbaar).
Maar het lijkt ons wei voldoening geven
als je hebt meegewerkt aan zo'n belangrijke verkiezing voor D'66.
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot
en met 17 februari 17. 00 uur door een
aangetekend schrijven te zenden aan
het landelijk secretariaat, Keizersgracht 576, Amsterdam. Graag op buitenzijde enveloppe vermelden: Kand.
hoofdbestuur.
Ieder lid van D'66 kan zich voor het
hoofdbestuur kandidaat stellen.
Het lidmaatschap van het HB is echter
onverenigbaar met andere partijfunkties
(werkgroepfuncties vallen hier niet onder) en met het lidmaatschap van de
staten-generaal, prov. staten of gemeenteraad van een gemeente met
meer dan 100. 000 inwoners.

Bestuursmededelingen
Verkiezing in
Commissies
Op het februaricongres in Amsterdam
op 27 februari moeten volgens het
huishoudelijk reglement een aantal
leden van de geschillencommissie, de
programmacommissie, de rapportagecommissie en de kascommissie aftreden en dienen nieuwe leden te worder
gekozen.
Kandidaten voor het lidmaatschap van
een van deze commissies kunnen zich
schriftelijk melden aan het landelijk
secretariaat van D'66, Keizersgracht
576, Amsterdam, t.a.v. de heer
F. C. M. van Leeuwen.
De kandidaatstelling staat open tot 18
februari 1971 voor 17.00 uur.

NIEUW
HOOFD
BESTUUR
0'66
Op de eerste vergadering van het gedeeltelijk vernieuwde hoofdbestuur,
gehouden op 2 januari j. l. , is het
volgende dagelijks bestuur gekozen
c. q. het huidige dagelijks bestuur als
volgt aangevuld:
voorzitter:
J.A.P.M. Beekmans, Staakweg 11,
Dirksland, tel. 01877-1698.
vice-voorzitter:
H. Jongedijk, Van Montfoortlaan 20,
Wassenaar, tel. 01751-5970
sekretaris politiek:
J. A. Nagtegaal, Leeuweriklaan 8,
Rotterdam, tel. 010-184670
sekretaris organisatie:
F. C. M. van Leeuwen, Alkenoord
147, Capelle a/d IJssel tel. 010333763, overdag: tel. 010-302415
penningmeester:
H.H.A. Dijsselbloem, dr.H.A.
Colijnstraat, Uithoorn, tel. 029754016
beleidsplan:
H. van Beekhuizen, Herengracht 314,
Amsterdam, tel. 020-230726
voorbereiding verkiezingsaktie:
J. H. Moerkerk, Hartenstraat 32,
Amsterdam, tel. 020-226098
'< cotlrdinatie Raads- en Statenfrakties:
mevr. R.E.v.d.Scheer-V.Essen,
Oosteinderweg 234, Aalsmeer, tel.
02977-7714
publiciteit:
W. H. Schouten, Schrijverspark 61 I,
Veenendaal, tel. via 023-285928
De taakverdeling binnen het hoofdbestuur is als volgt:
regio Groningen:
E. Bruins (geen HB-lid)
regio Friesland:
Mej. S. Hagenbeek
regio Dr en the:
Mevr. S. Venema-Noordhof
regio Overijssel:
J.D. Hogendoorn
regio Gelder land:
J. Feenstra
regio Utrecht:
R. Bloemhof
regio Noord-Holland:
Ch. Mertens
regio Zuid-Holland:
H. Geelen
regio Zeeland:
Beekmans
regio Noord-Brabant:
A . J. Kalthoff
regio Limburg:
A. Palte
IJ sselmeer polders:
H.v. Holten
werkgroepen:
M.N .J .A.M. v.d. Wildenberg
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EEN MAFIA

VAN
IDIOTEN
Dick A. Dorrepaal
DE DEMOCRATEN '66 hebben hun
relance geleden; het Beleidsplan is
met ~lan, en uiteraard voorzien van
een blaartrekkend aantal amendementen dat de lezer de ogen doet uitwrijven over het aantal minidetails
waar een klein groepje over weet te
vallen, er door. Maar l1 la rigueur,
D'66 is opnieuw in een baan om de
politieke aarde gebracht. Het is daarom toch ook wel te hopen, dat D'66
ooit weer op die aarde terugkeert.
De algemene indruk is typisch technocratisch; een he en -en -weer gewriemel
van systemen en systeempjes in
Brownse bewegingen, een gepeuter
aan infrastructuren en interacties,
van plan-, planner- en planstjes tot
en met projecten toe.
Laat ik mij niet scharen achter de
VVD-ers die D'66 gebrek aan visie
verwijten. Die VVD-ers hebben het
voordeel van een teveel aan gelijk
want niemand verwacht van D'66 visie.
Ik vraag mijn loodgieter ook niet voor
te gaan in gebed die schaarse keer dat
ik hem in mijn huis weet te krijgen.
Maar in de technische benadering verwacht ik wel visie, zowel van de loodgieter als van D'66. Helaas, het geloof in het Perfecte Systeem speelde
ook de opstellers - en zeker de amendeerders -van het Beleidsplan parten,
en weinigen van hen hebben begrepen
dat er geen systeem zo volmaakt is of
de mensen die erin moeten werken
weten binnen ~~n generatie er hutspot
van te maken.

Bestuurlijke vlak
Neem het ondenkbare geval dat een
groot deel van het Beleidsplan inderdaad zijn weg vindt naar het bestuurlijk vlak. Dat zou zonder meer - en
daarover is getheoretiseer in de
richting van computers e. d. niet nodig - met een forse uitbreiding van
het ambtenaren -apparaat gepaard
gaan. En dan zal D'66 geconfronteerd
worden met een bestel dat nog "vermoeider en zieker" is dan hetgeen de
Democraten in 1966 aantroffen op
politiek en. pa:rlementair gebied. nl.
de executieve zuil van Nederland's
tria politica, de overheid en haar
ambtenaren.
Ik zal trachten niet te spreken van
overheids-personeelsbeleid want dat
is er niet. Maar in het systeem van
recrutering, opleiding, promotie en
afvloeiing kan ik het woord laten aan
een - hij blijve anoniem - ambtenaar
van het rijk, die in een boutade het
bestel samenvatte als te worden beheerd door een "mafia van congenitale
idioten, achtergelaten in het slib".

Het beeld suggereert inteelt en malafide praktijken, verloedering, verzanding en verturving.
Wanneer.men zich afvraagt hoe dat
komt, dan is het antwoord deels duidelijk: niemand van het parlement en
elders in de politiek heeft zich ook
ernstig beziggehouden met het beleid
van Nederlands grootste werkgever,
de Overheid, Ongecontroleerd, met
een opzet uit de jar en ·van voordat een
Oranje van stadhouder tot monarch
omhoogviel, vergroeide en verkankerde het ambtenaren-bestel in rijk,
provincie en gemeenten en wat er allemaal aanpalend is, tot de onontwarbare Sargassozee waarin de rattenkoning der personeelsdiensten onder
leiding van de minister van Binnenlandse Zaken zijn putride bestaan
voort vegeteert.
Een korte omschrijving is noodzakelijk. De overheidsdienst is niet ~~n
eenvormige dienst. Behalve de rijksdienst zijn er ontelbare dienstjes en
diensten met eigen systemen; de beroepsmilitairen, de rijksaccountantsdienst, de buitenlandse dienst, de belastingsdienst, rijkswaterstaat, de
cultuurtechnische dienst etc. etc ..
En dan zijn er nog talloze semi-overheidsinstellingen en -diensten, ieder
met eigen stelsels.
Een der grote lacunes is het ontbreken van wat de Engelsen noemen een
"civil service", een corps van beroepsambtenaren, die horizontaal
door alle overheids-apparaten kunnen
trekken. Ambtenaren die inderdaad
"beroeps" zijn, d.w.z. als geen ander
weten hoe de politieke wil van het volk
in uitvoerende zin te vertalen en welke
openbare middelen w~~r en met welke
prioriteit moeten worden gebruikt.
Neen, die is er niet, en de stakker
die van een departement naar een ander wil verkassen moet de gehele
lijdensweg der ambtelijke sollicitatie
opnieuw doormaken, alsof hij niet
reeds voor ~~n en dezelfde werkgever
werkte ... maar dit is een detail.
Wat w~l het geval is: de minister van
Binnenlandse Zaken beoordeelt de
noodzaak en de organisatie van andere
departementen en dit gaat dan ongeveer als volgt.

Stoel
Een departement behoeft voor een bepaalde taak een hooggekwalificeerde
medewerker; op Binnenlandse Zaken
staat deze functie - men spreekt van
"stoel" jawel - geboekt voor commies.
Nu kan er hoog en laag geredeneerd
worden, maar het ministerie krijgt
slechts bij hoge uitzondering een referendaris of administrateur voor die
"stoel", waarbij een der argumenten
is dat "andere departement dat ook
niet zo hebben". (Het is de Inspectie
van Binnenlandse Zaken uit hoofde van
hun gestel onmogelijk anders dan met
v~rgezochte vergelijkingen oordelen
op te stellen). Nu is het behoeftig departement gered als er op haar terrein een "dienst" opereert, zeg maar
het leger, of de buitenlandse dienst.

Deze zijn onafhankelijk van Binnen- i
landse Zaken, kennen een eigen promotiebeleid en staan dus sterker tegen•
over de departementsambtenaren. Ge·
volg" het desbetreffende departement
(het hoeft niet Defensie of BZ te zijn)
krijgt een Eerste secretaris of een
majoor toegespeeld, die, met behoud
van zijn eigen salaris, de laaggewaar·
deerde, maar voor het departement
zelf essenti~le stoel bezet.
Dit systeem "job in rank" versus
"man in rank" heeft een ander gevolg.
Ministeries die gemakkelijk over zo'n
dienst knnnen beschikken (zeg maar
Defensie, BZ, Waterstaat) krijgen
uiteraard sneller op hun verzoek te
horen: als jij die functie dan zo hoog
waardeert, zet je er maar een - vul
maar in: ambassaderaad, majoor,
hoofdingenieur - op, maar een referen·
daris krijg je niet, want die stoel is
niet als zodanig gewaardeerd. (Dit
zijn letterlijke woorden waarmee
dergelijke gesprekken worden gevoerd).
Aangezien dit systeem niet geldt voor
lagere tot laagste ambtenaren, is het
niet vreemd dat in aUe overheidsonderdelen een afzichtelijke groei van
dezen te cons tater en is, en dat de
steeds schaarser wordende hoofdambtenaren steeds meer ten offer val·
len aan overwerkingsverschijnselen
en dat het animo om in rijksdienst te
gaan werken, behalve in een gespeciall•
seerde dienst, vrijwel nihil is.

Plannen
Het is ook duidelijk dat personeelschefs van verschillende departementen door de argumenten van Binnenlandse Zaken dermate vermoeid geraken, dat zij reorganisatieplannen
van hun eigen ministers niet meer
wensen te bespreken, en reeds tegen
hun eigen leiding roepen: "Binnenlandse Zaken vindt dat nooit goed;
vergeet die plannen maar".
Het is ook duidelijk dat sommige personeelschefs meer en sommige minder
"toegang" hebben tot Binnenlandse
Zaken, dat er soms een soort koehandel ontstaat waarbij wel eens bedenkelijke zaken passeren (Een
aforisme doet de ronde: een personeelsdienstis er niet voor het pers?· I'
neel, maar is er om zich te debrowlleren uit problemen die ontstaan omdat er nu eenmaal personeel is).
Kortom, zolang dit archaisch systeem,
dat wellicht ooit heeft gewerkt toen er
per departement 25 ambtenaren onder
~~n referendaris werkten, nog voort
vegeteert - en dat zal het omdat geen
politieke partij zijn vingers in nog
meer drek wil steken - zolang kan
D'66 prachtige beleidsplannen opzetten al dan niet met visie. Maar D'66
late iedere hoop varen dat die plannen
ooit in bestuurlijke realiteiten zullen
worden vertaald, zolang het niet z~lf
het overheidsapparaat, al was het aileen op dit punt, te lijf gaat met zuignap en loodzaag, zoals het loodgieters
betaamt.

1
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Besluitenlijst en kort verslag handelingen

Algemene Ledenvergadering van 19 en 20 december 1970
te Breda
~sleiding: Verhaar, algemeen congresvoorzitter, Mevrouw Soeten-

horst de Savornin Lohman, Baehr en Rood, congresvoorzittcr,
W. Schouten, congressecretaris.
ll£l_eidsplaf1__

: tekst in Democraat nov. 1970 (CD)
amendementen enz. in Democraat dec. 1970 (AD)

~da 19 december 1970, zoals uitgevoerd
a

Opening·

b He~eling van werkzaamheden

c Rede fractievoorzitter van Mierlo
d Politieke verantwoording HB
' Organisatorische verantwoording HB
I lnleiding beleidsplan
g \'aststelling reglementen verkiezing 2e kamerleden
h Citslag regionale voorverkiezing 2e kamerleden
· Tijdens de middagpauze : presentatie en verkiezing HB-leden
- Tijdens de dinerpauze
presentatie van de 2e kamerkandidaten;
de stemming over de Jijstvolgorde vond
p!aats 19 en 20 dec.
~nda 20 dee. 1970, zoals uitgevoerd

Beraadslaging be!eidsplan
I l'erkiezing en toespraak Jijsttrekker
k Vervolg beraadslaging beleidsplan
I Vaststelling beleidslijnen, met behandeling van erop betrekking hebbende resoluties
mSluiting.
t

Imadering van 19 dec. 1970
0

Qjlen~

Voorzitter Beekmans opent te 11.05 uur de ALV van D'66.

h 1\egeling van werkzaamheden
h 1 Notulen ALV Rotterdam 3. 4 en 5 april (Besluitenlijst in Demo-

eraat mei 1970) worden goedgekeurd.
b 2 Motie van Orde van Afd. Rotterdam inzake strakke reglementering
congresdiscussies, overgenomen door Centrale Werkgroep en
mede ondersteund door HB en Congresleiding, aanvaard.
Tekst:
De ledenvergadering van D'66 Rotterdam bijeen op 14-12-'70
overwegende dat de verschillende congressen van D'66 door gebrekkige organisatie niet tot duidelijke politieke meningsvorming
konden komen.
overwegende voorts
dat het congres Breda op 19-20 dec.
dat het Beleidsplan moet vaststellen zich geen onduidelijkheid in
de meningsvorming en de presentatie van de besluiten kan permiteren drin[,'i er bij het HB op aan de congresleiding op te dragen
vanaf het begin van het congres een strakke reglementering door
door te voeren door b. v. vanaf het begin de spreektijd in te perken duidelijke presentatie van te nemen besluiten o. a. middels
audiovisuele middelen slechts in uiterste gevallen het woord over
de orde te verlenen en slechts in uitzonderlijke gevallen stukken
in behandeling worden genomen welke niet voor het congres bekend waren aan de !eden en gaan over tot de orde van de dag.

b 3 Motie van Orde van Reglementencommissie (AD, bl.19, 1. k., 1.1.)
Sprekers : Zeven (RC), Nagtegaal (HB), de Goede. Verworpen
b 4 Voorstel van Orde Rapportagecommissie (Boeren) om HB te kiezen in twee ronden: dec. 1970 7 !eden i. p. v. de 7 om persoonlijke redenen afgetreden HB-!eden, en in febr. 1971 de overigen.
Aanvaard.
b 5 Voorstel van Orde HB (Moerkerk) om Kascommissie, Geschillencommissie, Rapportagecommissie en Programmacommissie in
febr. 1971 te doen samenstellen. Aanvaard.
b 6 Kotulencommissie : van der Linden, van Miltenburg, de Neree
benoemd.
b 7 Stemcommissie : Boon, Koenen, Meurkens en M. Schouten benoemd.
b 8 Agenda 19 en 20 dec. als bovenaangegeven aanvaard.
· Resolutie van Wilbers en anderen inzake proces Burgos, luidende
llet congres van D'66 op 19 december te Breda in vergadering bijeen,
betuigt zijn sympathie met de demonstratie van heden tegen het Burgosproces in Spanje en •craagt het HB bij de Spaanse ambassadeur namens
o:66 te protester en tegen de volstrekt ondemocratische gang van zaken
biJ dit proces en tegen de verwerpclijkc behandeling van politieke gelangenen door de 1:ipaanse overheid.

c Rede fractievoorzitter van Mierlo.
Zie tekst elders in dit nummer afgedrukt.
d Politieke verantwoording HB (CD, bl. 3 vlg.)
Sprekers : Beekmans (HB), Moerkerk (HB).
Tekst voor kennisgeving aangenomen.
e Organisatorische verantwoording HB (AD, blz. 12 vlg.)
Sprekers :Koster, Jager, Nagtegaal (HB), van Leeuwen (HB), Westerlaken. Tekst voor kennisgeving aangenomen.
- Voorstel eenmalige contributieverhoging 1971 (AD, blz.19)
Sprekers : Coorengel, van Wijk, Wolters, Rijsdorp, Beekmans (HB),
de Bres, Mevr. Janssen, van der Kolk, Ovezall,Meinsma,
Dijsselbloem (HB).
Besloten wordt : a) instelling van een jarig introductielidmaatschap
van f 20,-- per jaar;
b) contributie voor !eden met een inkomen lager dan
het minimuminkomen : f 15,-- per jaar;
c) een voorstel-de Bres om de voorgestelde eenmalige contributie-verhoging permanent te maken te
verwerpen;
d) het HB-voorstel overigens te aanvaarden.
- Financieel Overzicht (AD, biz. 44)
Tekst voor kennisgeving aangenomen.
Inleiding beleidsplan
Spreker : van Beekhuizen (Centrale Werkgroep)
Motie van Orde van de afd. Voorburg, en andere afdelingen, en individuele !eden luidende;
Het Congres van D'66
Bijeen in Breda op 19 en 20 december 1970
Overwegende dat op het beleidsplan 1971 - 1975 een
groat aantal amendementen is ingediend;
dat lange discussies over detailpunten
ten koste gaan van de duidelijkheid;
dat duidelijkheid van D'66 op dit moment
een eerste vereiste is;
Besl uit de discussies te beperken tot de grate lijnen van het
beleidsplan en de sekties op te dragen alleen de belangrijkste
controversiele kwesties aan te geven voor discussie in de
plenovergadering.
En gaat over tot de orde van de dag.
Aanvaard.
- Te 13.45 uur wordt de vergadering geschorst tot 17.35 uur om de ALV
gelegenheid te geven het beleidsplan in sectievergaderingen te behandelen.
- Uitslag verkiezingen HB. Gekozen : Mevr. van der Scheer - van Essen,
Mevr. Venema- Noordhoff, en Feenstra, Geelen, Lopes CardozoJ
Schouten en van den Wildenberg.
Lopes Cardozo heeft na beraad zijn benoeming niet aanvaard. In zijn
plaats verkozen verklaard : Hoogendoorn.
- Resolutie inzake de onlusten in Polen, van Bloema en Dake,
luidende:
Het congres van D' 66 in Breda bijeen
heeft met verontrusting kennis genomen van het optreden van politie
en militairen in Gdansk, S zeczecin en andere poolse steden bij de onderdrukking van demonstraties tegen prijsverhogingen van een aantal
eerste levensbehoeften
spreekt als zijn mening uit dat het gebruik van vuurwapens bij dit optreden buiten iedere verhouding stand
onderschrijft voorts de critiek, onder meer afkomstig van de zijde van
de Italiaanse communistische partij, die het poolse regiem gebrek aan
interne democratic verwijt
verzoekt het Hoofdbestuur bovenstaande opvattingen ter kennis te brengen van de poolse ambassadeur in Den Haag
en gaat helaas over tot de orde van de dag
Aanvaard.
- Motie van Orde van Reglementencommissie (AD, biz. 19, 1. k., 1. 2.)
Sprekers : Zeven (RC), Nagtegaal (HB), de Goederen (RC), Stappershoef, van Wilgenberg. Verworpen.
g Vaststelling reglementen verkiezing 2e kamerleden (CD, blz.10, vlg.,
AD, blz. 20, II )
Sprekers : Nagtegaal (HB), S. Schuyer, Mevr. v. d. Kaaden, van Leeuwen, Zeven, de Goederen, van Dam, v.d.Burg, Redeker,
Coorengel.
- Amendement II, 1 (Nooteboom); Sprekers Nooteboom, v. d. Burg.
Verworpen.
Reglement regionale voorverkiezingen aanvaard.
- Kandidaatsstelling 2e kamer (CD, biz. 6 vlg.).
Sprekers : 13eekmans, Zeven, Wessel, Mcj. Goudsmit, de Goede,
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Erens, van Montfoort, Niewenhuis, van Wijk, de Goede-

ren, Nooteboom, Mertens, Mevr. Versnel, Adriaanse,
Heijn, Bark, Apon, van Mierlo, Boeren, van der Poe!,
Geelen.
Besloten wordt : a) instelling eenmalig reglement m. b. t. lijstvolgorde
2e kamer-candidaten
b) vaststelling lijstvolgorde te doen tijdens ALV 19
en 20 dec. 1970.
- Landelijke of regionale lijst(en)
Sprekers : Nagtegaal (HB), van Montfoort, Mej. Goudsmit, Hijmans,
Geelen, Wessels en 3 anderen
Besloten wordt : uit te komen met een landelijke lijst.
- Motie Brinkhorst, Bloemhof, Dekker en Mevr. Soetenhorst,
luidende:

Het Congres van D'66
Van mening dat bij de verkiezing van kamerleden de persoonlijke kwaliteiten en "politieke vaardigheden" voorop dienen te staan
Anderzijds van mening dat een zekere spreiding van D'66 kamerleden
over het gehele land gewenst is, in het be lang van een betere band
met de burgers
Spreekt de wens uit
dat voor het geval de verkiezing van D'66 kandidaten voor de Tweede
Kamer een te sterke vertegenwoordiging van een of meer regio's te
zien mocht geven, de in de Kamer verkozen leden in onderling overleg
zullen regelen welk lid c. g. welke !eden naar die regio' s zullen verhuizen waar geen D'66 Kamerleden wonen
en verzoekt
degenen die zich kandidaat hebben gesteld zich uit te spreken of ZlJ
bereid zijn in geval van verhuizing een verhuizing te overwegen.
Sprekers : Brinkhorst, Fiege, NieWehuis.
Aanvaard.
- Staart van landelijke lijst
Sprekers : Hijmans (HB), van Mt.lrlo, Redeker (Verkiezingscommissie), van Montfoort,
Besloten wordt : de vaststelling van een staart van max. 5 candidaten
te delegeren aan Verkiezingscommissie, in overleg
met HB

h Uitslag regionale voorverkiezingen 2e kamercandidaten
Redeker (Verkiezingscommissie) deelt uitslag mede.
Groep van 57 personen waaruit de D'66 kandidatenlijst voor de 2e Kamer kan worden vastgesteld.
Friesland 4.
1. G. Seinen
2. R. Straatsma
3. A. C. de Haan
4. G. M.A. Lekkerkerker
Groningen 4.
1. J. F. Jansen
2. B. H. Dommering
3. E. J. Heeres
4. J.A. W. M. J. Kortmann
Drenthe 3.
1. M. Dijkstra
2. A. H. van Drooge
3. D. J. Jasper
Overijssel 5.
1. S. Schuijer
2. F. P. Boelens
3. C. R. Cornelisse
4. J. B. Coorengel
5. J. Th. M. Traag
Gelderland 5.
1. C. M. Hupkes
2. J. M.A. Franse
3. E. Schiks
4. S. A. Heijn
5. A. J. M. van Miltenburg
utrecht 5.
1. J. C. Terlouw
2. W. C. Fiege
3. W. G. Blaauw
4. P. van Schilfgaarde
5. R.A. deWidt

Noord Holland 8.
1. H. A. F. M. 0. van Mierlo
2. A.M. Goudsmit
3. E. C. Visser
4. G. Nooteboom
5. Ch. Mertens
6. H. W. M. Stokvis
7. F.A. Hijmans
8. A.M. Schouten

VERGADERING 20 DEC. 1970
i. Beraadslaging beleidsplan

- Beleidsplan in CD, hlz. 15 t/m 43, met de aanvullende voorstellen
van de Centrale Wcrkgroep, rondgedeeld ten congresse en gevoegd
bij deze besluiten/handelingen-lijst.
FINANCIERING VAN m-;T BELEIDSPLAN
Aanvullende voorstellen van de centrale werkgroep
A. FINANCIELE SPECJFICATIES:
De financiele en makro-eeonomische consequenties van het ontwerp beleidsplan zijn in de afgclopen weken met vertegenwoordigers van het
centraal planbureau dooq.;esproken. Dit, alsmede een nadere bezinning op de oorspronkelijk gepubliceerde cijfers, is voor de centrale
werkgroep aanleiding gcwcest het congres voor te stellen om bij de
behandeling van het beleidsplan uit te gaan van de volgende wijzigingen
in de cijferopstelling:
1. Hoofdstuk II, par. 3 (volkshuisvesting):
a. in de oorspronkelijke opstelling is een bedrag van 800 miljoen
ten laste van de kapitaalmarkt opgenomen, nodig voor de verhoging van de wonin~bouwproduktic tot 140.000 woningen in 1975.
Dit bedrag komt te vervallen, aangezien tegenover deze investering een nog grotere besparing staat in de vorm van het Pensioen en Spaarloonplan D'66. Teneinde dubbeltelling te vermijden wordt voorgesteld om de post van 800 miljoen te vervangen
door een p.m. -post.
b. het in de oorspronkelijke opstelling als p.m. -post opgevoerde
saldo van de afbraak van objectsubsidies en toekenning van individuele huursubsidies wordt door ons geraamd op 350 miljoen
in 1975. Dit saldo brengt evenwel geen wijziging in de totaalcijfers, aangezien dit saldo zal worden bestemd voor stadsreconstruktie.
2.

Hoofdstuk II, par. 5 (verkeer en vervoer):
Nadere bezinning in de werkgroep verkeer en vervoer van D'66
heeft geleid tot de vol ~cnde conclusie.
Uitgaande van de wenselijkheid van de totstandkoming van goede verbindingen met de randgewesten enerzijds en outlasting van het stedelijk verkeer door middel van aanleg van ringwegen rond de grote steden anderzijds is het on~ewenst de uitbreiding van het wegennet in 1977
terug te brengen van 3% per jaar naar 1~'7o per jaar. Voorgesteld wordt
een terugbrenging tot 2'/,, per jaar in 1975. Dit betekent dat de oorspronkelijke besparing van 900 miljoen in 1975. Aangezien de voorgestelde verbetering van hel openbaar vervoer ten bedrage van 300 miljoen ongewijzigd wordt gchandhaafd, is de uiteindelijke besparing van
de paragraaf verkeer en vervoer 300 miljoen in 1975.
3.

Zuid Holland 9.
1. A. de Goede
2. E. Nypels
3. M. B. Engwirda
4. Mevr. A. E. M. Kouwenhoven
-de Sain
5. E. H. Schuyer
6. E. C. Reinhardt
7. Mej. E. M. Veldheer
8. P. Pappenheim
9. J. C. Schippers
Zeeland 3.
1. 0. H. van der Weij
2. J.A.P.M. Beekmans
3. A. R. van der Burg
Noord Brabant 7.
1. W. A. F. Wilbers
2. Mevr. N.de Boer-Veltman
3. P. C. Rietveld
4. K. P. Bloema
5. G. Z. Braun
6. B. P. A. de Bont
7. J. J. M. M.P. Meurkens

Hoofdstuk IV, par. 1 (welvaartsverdeling in Nederland):
a. Verhoging van de AOW uitkeringen tot het niveau van het netto
besteedbare minimumloon kost geen 875 mi!joen, zoals oorspronkelijk geraamd, maar 1600 miljoen in 1975. Aangezien
de AOW premies aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting,
ontstaat door deze claim tevens een belastingderving van 400
miljoen. Deze wijziging is het gevolg van het feit, dat wij in
de oorspronkelijke opstelling er geen rekening mee hebben gehouden dat bij de bcrekening van deze claims in het rapport van
het Centraal Planlmreau reeds een strukturele verhoging van de
AOW- en AWW uitkeringen van 3';0 per jaar was verondersteld.
b. Omvorming van de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAP)
tot een volksverzekcring kost geen 430 miljoen zoals oorspronkelijk geraamd, maar 730 miljoen in 1975, waarin inbegrepen
200 miljoen voor de zogenaamde oude invaliden, d. w. z. diegenen, die v66r 1 juli 1967 (de datum van inwerkingtreding van de
WAO) reeds invalide waren. Aangezien ook deze premies aftrekbaar zijn, ontstaat ook hier een belastingderving, en wei
van 200 miljoen.

4.

Hoofdstuk V, par. 2 (dcfensie):
De extra bedragen, die vrij komen als gevolg van handhaving van
de defensie-uitgavcn op hetzelfde relatieve niveau van 3, 6% van het
nationaal inkomen, zijn bij nader inzien te hoog in verhouding tot
het doe!, waarvoor zij bestemd zijn (grondige herstructuering van
defensie-apparaat). Ons voorstel is om de daarvoor vrijkomende
middelen te halveren, hetgeen een besparing oplevert van 280 miljoen in 1975.

5.

Enkele minder belangrijke wijzigingen betreffen verder:
a) verhoging van hot totaal van hoofdstuk I van 760 miljoen tot
780 miljoen in 1975
b) in hoofdstuk II, par. 2 (ruimtelijke ordening) voor de p.m.post "aanlcg groenelementen van formaat enz".
invullen een bedra~ van 90 miljoen in 1975
c) in hoofdstuk III, par. 1 (wetenschap) de,post "toekenning studietoelagen aan 1 00'';, van aile studenten enz". veranderen van 350
miljoen in 1975
d) in hoofdstuk IV, par. 1 (welvaartsverdeling in Nederland) "inveering van het JH'n~ioen- en spaarloonplan van D'66" veranderen van 1075 mil joL'Il in 1000 miljoen in 1975
e) in hoofdstuk 1\' p;ll'. 2 (welvaartsverdeling in de wereld) "verhoging van de Ncdt•rlandse ontwikkelingshulp enz". veranderen
van 400 miljocn in :120 miljoen

6.

Nude financiiilc spccificaties nader zijn gepreciseerd en de voornaamste p.m. -poston in cijfers zijn omgezet, ljjkt het ons niet

Limburg 4.
1. J. G. H. de Vaan
2. E. J. van Litsenburg
3. M. J. J. A. Imkamp
4. P. C. Tielrooy

- Congresleiding deelt mede, dat de stemming schriftelijk met toepassing van systeem vd Bergh zal geschieden. Stembiljetten kunnen worde.n ingeleverd op 19 dec. tot 20.30 uur en op 20 dec. tussen 10 en
12 uur.
- Eenmalig reglement verkiezing lijstaanvoerder (AD, biz. 21, IV)
aanvaard.
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Ianger noodzakelijk een post Onvoorzien in de orde van grootte van
1140 miljoen te handhaven. Wij stellen voor deze post te verlagen
tot 395 miljoen in totaal, onderverdeeld in 275 miljoen via de Rijksbegroting en 120 mi!joen via de sociale verzekeringen.
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b Amendement 4. 11 a en 4.11 b, Alternatief 5 (AD, biz. 34 I. k.)
aangenomE
c Amendement 4. 9 (Nooteboom, AD, biz. 33

1. k.) verworpel)

d Amendement 4. 12 (Til burg, AD, blz. 34, I. k.) aangenomen
Bovengenoemde voorstellen brengen de vo!gende wijzigingen in de
totaaJstand met zich mee:
FINA]'lCIELE CONSEQUENTIES VAN HET BELEIDSPLAN
Hoofdstuk

Omschrijving

Totaal

Open samenleving 780(760)

Via Rijksbegroting
780(760)

1015(1460)

Wetenschap en
Technologic

1390(1360) 1390(1360)

IV

Rechtvaardige
verdeling van de 3700(2280) 1420(900)
welvaart
Vrede en
-280(p. m.) -280(p. m.)
veiligheid
395(1140)
7000(7000)

275(570)
3700(3350)

Overige

900(1700)

115(-240)

Leefbaarheid
III

Onvoorzien

Via soc.

2280(1380)

120(370)
2400(1950) 900(1700)

\B. De tussen haakjes geplaatste getallen zijn de cijfers van de oorspron-

kelijke opstelling.
B. CONSEQUEKTIES VOOR DE BELASTINGDRUK:

1. Uit het bovenstaande blijkt, dat de totaalkosten van het beleidsplan
ongewijzigd zijn gehandhaafd op een niveau van 7 mi!jard in 1~175.
Van deze 7 miljard loopt in de nieuwe opstelling 3700 miljoen via
de Rijksbegroting. Deze 3700 mi!joen is echter weer onder te verdelen in twee afzonderlijke elementen, nl. een uitgaveverhoging
van 2600 mi!joen en een belastingverlichting van 1100 miljoen, t. w.:
a.
500 mi!joen tengevolge van de optrekking belastingvrije voet
en verbetering fiscale positie van de gehuwde werkende vrouw
b.
belastingderving als gevolg van de verhoging van de AO\Vpremies (400 miljoen) en de WAO-premies (200 mi!joen).
1. Wij gaan er nog steeds van uit, dat uit bestaande groei van de Hijksmiddelen in de komende vier jaar - 8 miljard in 1975 - een kwart
beschikbaar zal zijn voor de financiering van nieuwe taken (zie de
tekst van hoofdstuk VII), hetgeen betekent dat van de 3, 7 miljard
ca. 1, 7 miljard aan nieu\ve dervingsmiddelen moet worden gevonden.
3. De consequenties voor de belastingdruk van het ongewijzigd beleid
plus integrale uitvoering van het beleidsplan \vorden door ons getaxeerd op gemiddeld 0, 4 tot 0, G';;; per jaar, welke drukverzwaring
van de afgelopen kahinetsperiode. l!et streven blijft er op gericht,
dat - conform ons programn1a - een eventuele drukverschuiving
van dirccte naar indircctc belastingen zo gering mogelijk blijft.
C CONSEQUENTIES VOOR DE HEELE VERBETERING VAN I!ET
VIUJE BESTEEDBAAH INKOMEN:
\'ol~cns hel Centraal Planbureau kan worden verwacht, dat de
recle vcrbetering van het besteedbaar inkomen in de komende jaren ;;cmiddeld 3 a 31(,( bedraagt. lntegralc uitvoering van het belciclsplan van D'66 komt er op neer, dat deze reele inkomensverIJetering ca. 1 1,:;~ geringer zal zijn.

Namens de centrale werkgroep
A. de Goede
M. Engwirda

Amendementen in AD, biz. 22 t/m 37; overgenomen amcndementen in AD,
,lz. 3~ t/m 4:3.
·De congresleiding deelt mede, dat in de sectievergaderingen een groot

aantal amendementen zijn ingetrokken, andere a! dan niet gewijzigd zijn
orergenomen, terwijl t. a. v. weer andere amende men ten in de secties
;•.erd besloten tot niel- behandeling.
De vorenbedoelde amendementen worden niet meer plenair behandeld,
erena!s die amendementen, die in de secties niet het vereiste doorzendingspercentage hebben behaald.
· Besloten wordt in volgorde te behandelen de hoofdstukken II, III, IV, I, V,
1'1 en VII.
11 Hoofdstuk II (CD, biz. 19 t/m 26)

a Amendement 2. 5 (Drechtsteden) verworpen
b Amendement 2. 11 (Nieuwenhuis) aangenomen
Hoofdstuk II als geheel aanvaard
2 Hoofdstuk lil (CD, biz. 26 t/m 31)

a Amendement 3. 2 Alternatief 2 (AD, biz. 30) verworpen
b Amendement 3. 2 Alternatief 1 (AD, biz. 30) aanvaard
Hoofdstuk Ill als geheel aanvaard
3 Hoofdstuk IV (C)), biz. 31 t/m 33)
a Amendement 4. 11 a en 4.11 b, Alternatief 4 (AD, biz. 33, r. k.)
aangenomen

e Amendement 4.12 (de Goederen,4e alinea, AD, biz. 34, r. k.)
verworpen
Amendement 4. 14 (Breda, biz. 34, r. k.) : a en b ingetrokken
c en d verworpen
g AmcnJement 4. 15 (Nooteboom, AD, biz. 35,1. k.) verworpen
h Amendement 4. 6a (Centrale Werkgroep, AD, biz. 42, r. k.)
aanvaard
i Amendement 4. 27 (Maassluis I Maasland, AD, biz. 35, I. k.)
verworpen
- Motie van Orde van Groot en Hoogendoorn, luidende:
Het Congres van D'66 op 20 december 1970 bijeen.
Be~luit de sluitingstermijn van het inleveren van stembiljetten voor
de definitieve volgorde van kamerkandidaten te stellcn op 20 december om 17.00 uur
Aanvaard.
Als gevolg hiervan wordt de stembus heropend, en de sluitingstijd
bepaald op zondag 20 dec. 17 uur.
Verkiezing lijsttrekker, en toespraak van Mierlo
- Kandidaten : Mej. Goudsmit, van Mierlo, Imkamp, gesteld door derden en Coorengel
Sprekers : Niewcnhuis, Hedeker, Kaper, Mej. Hoolvink, van Dam,
Mej. Cruyff, Jasper, van Montfoort.
Mej. Goudsmit en Imkamp trekken zich terug.
Gekozen : van Mierlo, die een korte toespraak houdt.
k Vervolg beraadslaging beleidsplan
Hoofdstuk IV
a Amendement 4. 1 (van Litsenburg, AD, biz. 32, I. k.) aanvaard
b Amendement 4. 2 (Nooteboom, AD, biz. 32, r. k.) verworpen
c Amendement 4. 6a (Westland, AD, biz. 33, I. k.) verworpen
d Amendement 4. 5 en 4. 7 (Mevr. Kouwenhoven, AD, biz. 33,1. k.)
aanvaard
e Amendement 4. 3 en 4. 7 (Mevrouw Rijsdorp/Leidschendam,AD, biz.
33 1. k. ) aanvaard
Amendement 4. 15 (Dijsselbloem, e. a. , AD, biz. 35,1. k.) aanvaard
g Amendement 4.16 (Doetinchem,AD, biz. 35, I. k.) verworpen
h Amendement 4. 2 (Mevr. Kouwenhoven,AD, biz. r. k.) aanvaard.
Hoofdstuk IV als geheel aanvaard
Hesolutie van Afd. Leiderdorp, Dijkstra en Brinkhorst, na wijziging
luidende :
Het Congres van D '66
van mening dat uitsluitend vergaand gezuiverd industrieel afvalwater
op zec 1nag· worden geloosd
en spreekt derhalve zijn afkeuring uit over de uitvoering van het zogenaamde ''smeerpijpproject" in Oost-Groningen, zoals dat nu ter tafel ligt.
Aanvaard
- Motie van Orde van de Wit (Friesland) en ten Dolle (Afd. Zwolle)
luidende :
ORDEVOORSTEL
Het kongres besluit om de moties Hoofdbestuur, Drechtsteden en Oegstgeest (v. L. Campagne)
aan het begin van de middag in behandeling te nemen
Verworpen
4 Hoofdstuk I (CD, blz.16 t/m 19)
a Amendement m. b. t. blz. 16 ad I CD (AD, blz. 22, r. k.) verworpen
b Amendement 1. 8 (Fiege, AD, biz. 23, r. k.) aangenomen
c Amendement 1. 8 t/m 1.12 (Breda, AD, biz. 23, r. k.) verworpen
d Amendement tussen 1. 8 en 1. 9 (Voorschoten, AD, blz. 23 rk/24
lk) aangenomen
c Amendement 1. 11 (Hoogland, AD, blz. 24 1k/25) verworpen
d Amendement 1. 17 (Breda,AD, biz. 24, r. k.) verworpen
e Amendement 1. 24 (Mertens, e. a. ,AD, biz. 25 1. k.) aangenomen
- Motie van van der Marek en Fiege, Juidende:
De Algemene Ledenvergadering D'66
overwegende:
- dat het beleidsplan nog geen paragraaf cultuurbeleid bevat;
- dat dit een ernstig tekort is;
- dat het a!snog in het beleidsplan inbrengen van zulk een paragraaf
onmogelijk is wanneer dit wordt overgelaten aan een volgend congres
omdat dit te kart v66r de verkiezingen in april 1971 zal plaats vinden;
besluit:
de centrale beleidsgroep op te dragen en te machtigen tijdig een tekst
hiervoor te maken op basis van de tijdig door de indieners van amendementen hieromtrent en de werkgroep cultuur opgestelde teksten.
Aanvaard.
Hoofdstuk I als geheel aanvaard.
5 Hoofdstuk V (CD, biz. 34 t/m 36)
a Amendement 5. 2 (Dwingelo en Baarn/Soest,AD, biz. 35,1. k.) verworpen
b Alternatieven beleidsplan 5. 19a en 5. 19b (CD, biz. 35, m. k.)
Sprekers : Voorhoeve, Visser, Bloema, Foege, Patijn en Heller.
Aangenomen tekst: 5. 19 Erkenning door Nederland van de Oder-
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Neisse grens en van de DDR, zodra een
bevredigende regeling voor West- Ber!ijn
is getroffen iri nauw overleg met de Regering- Brandt.
Hoofdstuk V als geheel aanvaard.
6 Hoofdstuk VI
Besloten wordt de ingediende amendementen niet plenair te behandeleri maar te verwijzen naar de Centrale Werkgroep, behoudens
het amendement 10 (Meijer, AD, blz. 36 lk/rkl, dat na aanneming
verwezen wordt naar de Werkgroep.
7 Hoofdstuk VII

a Besloten wordt aan de Centrale Werkgroep op te dragen de belastingverschuiving naar de indirekte belastingen nader uit te werken
in de richting van de verhoging van de accijns op alkohol, motorrijtuigenbelasting, benzine en suiker (biet) en niet in de richting
van de dagelijkse levensbehoeften (b. t. w. ).(Voorstel Mertens e. a.
AD, biz. 37 rk).
b Besloten wordt aan de Centrale Werkgroep op te dragen, de financiele consequenties van het Beleidsplan, zoals thans gewijzigd (globale geschatte kosten 400 miljoen) nader le verwerken.
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- dat de vernietiging van het informatiebestand nict is gegarandeerd;
- dat de 300 bij 500 meter indeling mogelijk misbruikt zou kunnen
worden

sprcekt als zijn oordeel uit :
dat de g-eCnqueteerden door \·crwijdering van het aan hen toegekende nummer vermocdeliik hnn anonicmiteit kunnen waarborgen, en

vraagt hct hoofdbcstuu~ het genoemde oordeel tc doen underzoeken
en door te gevcn aan de afdclingsbesturcn.

Deze resolutie wordt, nadat conform het verzoek van Ykema en
vijf anderen Mej. Goudsmit de ALV heeft voorg;clieht 0\·er het
standpWlt door de fractie ingenomcn n1. b. t. de komcndc volkstel-

ling, vcrworpen.
Vaststelling; beleiclslijnen, met behandelin~ van daarop betrekking; hebbende resoluties.
1 Hesolutie voorgesteld door de subregio Drechtstedcn, luidende

overwcgende, dat erkent client tc worden dater gl'en reelc moge1ijkhcclcn zijn om \'O{ir de ycrkiczingL'll \·an 1D71 n1ct an-

dere partijcn tot cnigerlci samcmrl'rking te kon1en,
die perspectie\·en OJX~nt \·oor een llH'erderheid die een
regering kan vormcn:

Hoofdstuk VII a!s geheel aanvaard.
Het Beleidsplan wordt als geheel aanvaard, met de opdracht het te
herschrijven in voor ieder begrijpelijke taal, overeenkomstir,· een
daartoe strekkende motie van Bloemhof, Costers, Dekker,
luidende:
Het congres van D'66 bijeen op 20 dec, 1970 verzoekt aan de centrale werkgroep het beleidsplan te herschrijven in voor iedereen heg-rijpelijke Nederlandse taal.
- Resolutie van mej. van Diggelen, gewijzigd luidende

dat een vcrder onderzock zoals door het hoofdbestuur
voorg·esteld slcvhts tijdv·erlies zal oplevcren:
besluit:

dat D'GG zclfstanclig de verkiezingen ingaat, en \Vel:

a. op basis van het beleidsplan
b. met aan\\"ijzing van de mensen die dit plan zullen
uitvocren

c. met ecn agressicve aanpak, die \Jenadrukt dat D'G6
een alte·rnatief is ten opzichtc van aile andere partijen.

D'66 enz.
Besl uit aan het Hoofdbestuur op te dragen Suriname en de Nederlandse Antillen op de agenda van het eerstvolgende congres te zetten aangezien in het beleidsplan de problematiek van genoemde Janden volstrekt onvoldoende belicht wordt.
Verworpen.
- Resolutie, voorgesteld door Mertens en 8 anderen inzake het beleid
van de fractie t. a. v. de recente loonmaatregelen, gewijzigd luidende:
De Algemene Ledenvergadering op 19-20 december 1970 bijeen te
Breda constateert dat met de afkondiging door de regering van de
loonbeschikking en de goedkeuring daarvan door de Tweede Kamer
een nieuw dieptepunt in de sociaal-economische verhoudingen is
bereikt;
dat immers de vertrouwensbasis tussen de regering, werknemers en werkgevers al wankel was en nu geheel is weggevallen,
omdat de regering door deze beschikking van een onredelijk wantrouwen tegenover de vakbeweging heeft blijk gegeven
dat de nabije toekomst op sociaal-economisch gebied reden
geeft tot grote bezorgdheid;
ondersteunt het terzake door haar Tweede Kamerfraktie ingenomen standpunt en de door haar rnede ingediende motie, waarin aan
de regering gevraagd werd de loonmaatregel in te trekken;
spreekt uitdrukkelijk haar vertrouwen uit in het door de vakbeweging op dit punt tot nu toe gevoerde beleid, met name waar zij
zich

2. Hesolutie voorg·esteld door Bosma, van Lookeren Campagne en de

af:l. Oegstgeest luidendc
De algemene ledenvergadering n:n de politieke partij Democratcn

D'Gfi, overwegende - dat elk initiatief om met het oo;:; op de T\veede

Kamerverkiezing;en in

1~71

in Nederland te ko-

men tot een bundeling van progTe:-:)sieve krachten positief ~~;e\vaarcleerd rnoet worden;
- dat deze progressie\·e krachtl'n met name aanwczig zijn in de P\'(L\ en D' Gli,
- dat door de aanvaarding \'an het progranuna

Steenkamp de indruk is

~ewekt,

dat deze pro-

r:;res.sie\'e krachten ook in de E.V P volducnde
sterk zouden zijn:
- dat op grond hicrvan het initiaticf om te komen
tot besprekingcn over cen regepr-akkoord tussen PvcL\, K\'P en D':)G rnoest worden toege-

juicht;
- clat de partijraacl van de 1'\'lL\ zich in haar rcsolutie dd. ~G september 1970 IJcreid getoond
hecft intrekking van de zg11. anti--KVP 1notic te
hevorderen, indien K\'P ruim.schoots voor de
\·erkiczingen van 1971 kiest voor regeringssamenwerking met de PvdA resp. met de in een

progressief stembusakkoord samenwcrkende
partijen:

vraagt aan de fraktie haar aktiviteiten op sociaal-economisch gebied voort te zetten door in dit kader in overleg te treden met de
vakbeweging en de werkgeversorganisaties en voorts alles te doen
wat in het parlementaire vlak mogelijk is teneinde het regeringsbeleid om te buigen;

- dat de partijraad van de KVP ctd. 7 november
1970 door prioritcit te geven aan de samenwerking van de drie confessionele partijen, heeft
Iaten zien dat de progressieve krachten in de
KVP nog onvoldoende sterk zijn:

verzoekt de sociaal-economische werkgroep de fraktie, het Hoofdbestuur en de centrale werkgroep te adviseren over de gevolgen
van deze loonmaatregel voor de uitvoering van ons beleidsplan.
Aangenomen.

- dat de impasse, die nu nog· steeds in de Kcder-

Motie van tevredenheid van Kant en vele anderen. luidende :
De A. L. V. op 19 - 20 december 1970 bijeen te Breda constaterende
de dat de organisatie en Ieiding van dit congres te kwalificeren is
als "uitstekend" :
Spreekt haar dank uit aan allen die met de organisatie waren belast
en gaat met vreugde huiswaarts.
Aanvaard ..
- Resolutie, ingediend door het afdelingsbestuur van Eindhoven e. a.
luidende alsvolgt :
De algemene ledenvergadering van de politieke partij Democraten
'66, overwegende:
- dat niet verzekerd is dat de te verzamelen gegevens van de
niet voor statistische doch informatieve doeleinden zullen
worden gebruikt;
- dat een groot aantal experts werkzaam in de informatieverwer·king hun medewerking aan deze volkstelling niet wensen te geven;
- dat de wijze waarop de informatie verwerkt zal worden niet aan
het publiel, bekend gemaakt is;
- dat de gegarandeerde ontkoppeling van personen en gegevens niet
is aangetoond;

landse politick bestaat, eist, dat ll'fili zijn beleidsplan, waarvan de kwalitcit alleszins acceptabel is, niet alleen aan de f\L,derlands.:
kiezers voorlegt, maar in samenwcrking 1net
andere prog-ressieve partijen;

spreekt als zijn oordeel uit:
- dat Nederland ecn regering dient tc krijgcn van
een duidelijk progressieve signa! uur;
- dat een kabinet steunend op de huit!ige coalitie
van partijcn niet aan deze eis kan voldoen;

- dat de Nederlandse kiezer v66r hij in 1971 zijn
stem uitbrengt, hoe dan ook ell' mogelijkheid
tot een duidelijke keus voor e'"' doelbewust
progressief beleid geboden client tc worden;
- dat de beleidslijn van D'G6 deZ<' reele keuzemogelijkheid als basis client te hebben;
geeft het Hoofdbestuur van D'66 in dringende o·cerwcging:
1. In samenwerking met het partijiH·stuur van de
PvdA en eventueel met andere zieh progrcssief
opstellende partijen een stembusakkoord 1·oor te
bereiden, inhoudende de samenstelling; van een
minimum-programma, dat o. a. ;:;ebaseerd is op
het eigen beleidsplan, en de prcsentatie van een
kabinet, dat dit programma.uit zal voeren:
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2. In het kader van dit minimum-programma te streven naar:
- overeenstemming over enige essentiele beleidspnnten, waaronder maatschappelijke hervormingen, p;ericht op een grotere praktische g·elijkbcrechtiging van de verschillende groepen in de
samenlcving;
- staatsrechtelijke vernieuwing in de richting van
eon direkte demokratie, die do politiek \veer
dichtcr bij de kiezcrs brcngt, hun cen direkterc
invlocd geeft, en cen vcrdcre politieke versplin~
tering tcgengaai;
- con gemeenschappeiijkc n1entaliteit \Vaarmee de
feitelijkc politick moot worden gevocrd.
l\csolutic voorgesteld door van Dam en 5 andcren, Juidende
De Algemcnc Lcdenvorgadcring· van D'Gf) ie Breda bijeen op 19 en

20 december 1970
o\·envegende : dat de huidige binnenlandse politiekc situatie nwcr dan
ooit ver~t dat D' GG zich blijft richten op een doorbrcking van de partijpolitieke verhoudingen en op een clernocratiscring van ons staatsrcchtelijk en maatschappelijk beslel
constaterend: dat de gesprckkcn aan de basis, met name die gevoerd zijn in het kader van het initiatief KVl'-1'\'ClAD'GG,op dit n1ornent nog geen uitzicht hebben gebodcn
op de totstandbrenging van een vooruitstrc\'cndc
volkspartij
stelt vast:
D'GG is slechts dan bereid dee! te nemcn aan ccn parlemcntair coalitiekabinet
a. als de daaraan ten grondslag liggende kombinatie
zich met hoofdlijnen voor een regeringsbeleid voor
de verkiezingen hecft gepresenteerd en als zocfa=-nig inzct is geworden \'Up de verkiezingen ;_
b. indien deelneming aan zo'n kombinatie ons inziens
in de geldende omstandigheden de snclste weg zou
zijn naar een grondige \·crnieuwing van ons partijpolitiek en staatsrechtclijk bestel;
c. als door zulk cen kombinatie ons beleidsplan in
bclangrijke mate kan \vordcn verwezenlijkt
gceft het Hoofdbestuur van D' Gfi in dringcnde overweging:
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aanvaard, met dien verstande dat de delegatie van D'66, diet. z. t.
zal praten met andere partijen wat haar samenwerking betreft niet
bepcrkt zal zijn tot fractie en lll3-leden.
- Een Amendement Westerlaken, op de aangegeven tekst, Juidende
De ALV van D'GG, te Breda op 20 dec. vergadering bijPen
verzoekt het lloofdbcstuur:
cen openbare brief tc docn uitgaan aan alle zich progressief opstellende (alternatief noemende) partijen en aan de fracties
van andere pal tijen met het verzoek zich aan te sluitcn bij bet beleidsplan om op die basis te kunncn komen tot een alternatief voor
de huidi[(e regcring
Op basis van de binnengekomcn antwoorden op 27-2-71 te beslissen
over dczc opstclling bij do vcrkiezingcn.
- Sluiting
Na ccn slotwoord van van Mierlo sluit fleekmans op 19.30 uur de
ALV van D'G(i, en deelt mede dat de volgcnde ALV zal worden gehoudcn op zalcrdag 27 februari 1971 in bet 1\. A. I. geoouw te
Amsterdam.

Voor de notulencommissic :

M. F. F. A. de C\crec tot Babherich
22. 12. 711

REDE
H. A. F. M. 0. VAN MIERLO
OP CONGRES 0'66 IN BREDA
19 20 DECEMBER 1970
Dames en heron,

In samenwerking met hct partijbc.stuur van de PvdA en eventueel met

andere zich progressief opstcllcnde partijen een stcmbusakkoord voor
te bereiden, inhoudende de samenstelling van een regerings-programma in hoofdlijnen dat gebasccrd is op het eigen beleidsplan, en de presentatic \'an een kabinet, clat dit programma zal uitvoercn.

4 Hesolutic van hot !113, luidende :
De

.~L\'

van D'GG te Breda bijcen op 19 en 20 december 1970

O\'erwegenclc, dat de huidigc binncnlandse politicke situatie meer dan
ooit vcrh'i dat D'GG zich blijft richten op een doorbreking van de partijpoliticke verhoudingcn en op een democratiscring van ons staatsrcchtelijk en maatschappelijk
bestel
constatercnd, dat de gesprekkcn aan de basis, met name die gcvocrd
zijn in hot kadcr van het initiatief KVP-PvdA-D'fiG,
op dit moment nog gecn uitzicht hebbcn geboden op de
totstandbreng·ing van eon vooruitstrcvcndc volkspartij
stelt vast:

\"\'l'ZOl'kt hl't

D'Gfi is s!echts dan hcrcirl dec] tc nomen aan een parlementair coalitiekabinet
a. als de daar:1:1n ten gronds1ag liggende komhinatic
zicl1 .net hoofdlijnen voor con rcgeringsbeleid voor
dC' \·erkiczingen hccft gcprcsenteerd en al~ zodani~
inzct is gc\\'orden \·an de verkiezingcn:
lJ. ind1(•n dc1'lneming aan zo'n kombinatic on~ inzicns
in de g~~·ldendc omE->tandighcdcn de snclstc weg zou
zijn naar Cl~l1 g;rundiRc vernieuwing van ont; partijpolitid.: 1:-n staatsrechtclijk IJestel:
c. a}s doo1· :-:ulk een ko1nbinatie ons hcleidt;plan in belangrijkc rnatc kan worden vcnvezenlijkt
Jloufdiw:~! UUl'

· na tl' doL'n g:tan of een sumcn\\'erkingsverband dat
\'Oldo{'t aan hovengcnoenulc \'Oorwaarden met anderen
mogelijk is
haar he\·inding'L'Il \'Crslag uit te- hrcngen aan ell>
~\LV op 27 fchruari 1~71, opdat daar besU~t kan \\'Orden of D'()() in een samenwcrkings\·crband met ancten.m dan \\'cl gehcel alleen de komende verkiezingcn
zal ing-aan.

- \ ;1n

- DL•zc reboluUes \\'Orden 1-{c•zanlcnlijk bchandclcl.

Sprckers

j\ieu1\enhuis, Bosma, Ilijmans, van JV1icrlo, \\'itting·,
Oldc'niJUrg·, Postma, \"uuren.s, Brinkhorst, van I\lontfoon, IIcijn, van der Vcn, Fiegt>, Zccvalking, Stappcrshocf, Koot, van Dam, Bcekmans, lVlertcns.

Hesolutic 1 - verworpen
Hesolutie 2 - verworpcn
Hcsolutic 3 - vcrworpcn
- l\esolutie 4 van hot liB worclt met 73', stcmmen voor en 22',; tegen

Al.s je als partij na \·ier jaar aan hct cincl bent gekomen van een eerste r>io
niersfase en op hct pw1t slaat een geheel nieuwe periode te beginnen, dan
is er voldocndc n1atcriaal aanwezig om cen gehoor voor enige uren lam
tc lcggen met con dicpgaandc analyse van \Vat or was, water gebeurd is
en wat or komen gaat. Jc zou best eons even allcs op een rij willen zetten,
al was bet aileen maar om tot bet helderc inzicht te komen. dater net zo
min rcden is voor snorkendc zolfgenoegzaamhcid als voor het 11 vader is
nict boos, vader is vcrdrictig"-gezicht dat ecn goed D'GG-lid pleegt te
trckken, wannccr hij hct over zijn cigcn partij heeft.
U heeft niels te vrezen. Een van de beste tekenen a an bet begin van dit
congrcs is, dat we nu a! in tijclnood zitten. Ieclerc opkomende analysedrift
wordt door de congresvoorzittcrs in de kiem gesmoord en ze beginnen met
mij. Ik heh van bet hoofdhesluur precies ccn half uur gekregen om u in
een n1anipulccrbarc tocstand te brengcn, en omdat dat helaas toch onmogelijk is, zal ik mij maar heperkcn tot wat iedere midde!matige spreker
hardnekkig enkelc opmerkingen blijft noemen.
!Jc klcinc gcschicrlenis van D'GG loopt als cen rood draadje door de vee!
langcrc, rnaar daarorn zcker nog nict grotere geschiedenis van de Nederlandse binncnlandsc partijpoliliek.
Als we ons loch \'croorlovcn ecn vluchtige blik over de schouder te werpen, dan is dat niet uit melancholie naar de heroi'sche wapenfeiten waarnlee onze geboortegolf gcpaard ging, m:1ar om een antwoord te krijgen
op wat de kernvraag is: wat is, gezien de doelstellingen van de partij, de
funktic van D'GG op dit moment in de Nedcrlandse politiek. Ik doe dit in
telegramstijl.
Vier jaar g(_•leden stonclen ons ccn aantal gedachten voor ogen, maar drie
daarvan sprongcn cr duirlelijk uit. Zij vormden voor de kiezer de herkenbarc karakteristiek van D'nG. Deze drie gcdachten waren: Er moeten een
andere staatsrechlelijke situatie komen, er moet een andere partijpoliticke indeling \'an bet clcktoraat komen, en er moet een andere mentaliteit \'ar: de politikus komcn.
\'oor alle dric g;avcn \\'C aan, het een konkreter dan hct andere, wat we
eronclcr H'rolonclcn. De duidelijkheid van deze karakteristiek was tevens
de IJron van bet ecrste misverstanrl, nl. dat de uiteindelijke doeleinden
\'an D'G(; lagen in - en bepcrkt hleven tot - een verandering van de vorm,
\'an de formclc uH\\'cndigheid Yan de politick. Voor velen waren wij aanvankelijk nict mccr dan cen handvol berijders van ccn paar staatsrechtelijkc ~tokpaardcn, die daarbij \'oortdurend een maximum snelheid overschredcn, inlcllectuelen die meer in de procedure dan in de inhoud van
de politick hun inspiratic vonden.
Aan de vooravond \'an eon nieuwe periode staandc, geloof ik, dat we ons
niet ~enoeg \'oor ogen kunnen houden, dat nict allccn de feitelijke ontwikkeling in de afgclopen periodc dcze redenering logenstraft. maar dat van
begin af aan onze wcrkclijke motivatie is gewcest, dat op politick niveau
nict mccr de bcslissingen wcrden genon1en, die de samenleving van vandaag nodig; heoft. dat in de politick van alle dag, de strukturecl maatschappelijke problcmen onaangeroerd blevcn.
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Aileen hebben we ons de vraag gesteld, waarom die beslissingen niet wer-

Jigt het aan het feit dat het, wat reclamedeskundigen "uen gekompliceerde

den g-enomen, waarOm de werkelijke problemen niet in de kern werden

boodschap" noemcn, was.

anngcpakt, waarom regering en parlement steeds meer uit het zicht verdwencn van de gewone burger. En die vraag stellend kwamen we tot de
konklusie dat de instrumenten van beleid, Kamer, regering, politieke
partijen grondig zouden moeten veranderen om weer aangesloten te raken
op de samenleving zelf, zonder welke een adekwaat hervormend beleid

Er waren nogal wat mensen die dachten dat D'66 de ouue Room-rode coalitie wildc herstcllen, zelf in het oudc schip wilde gaan z1tten en de ontploffingsgedachte had Iaten varen. Geen van drieen is waar.

onmog"elijk is.

Tocn ·wij voor het districtenstelsel en de gekozen Minister-President ko·zen, was dat nict omdat wij dat een goed (of speel-goed) in zich zelf vonden, maar omdat wij meenden, dat het beleid dat wij wilden er in die

In een Iaatste paging om een terugkeer van de huidigc koalitie in konservaticvere vorm en een daardoor verder vastroesten van de partijpolitieke verhoudingeu te voorkomen, wilden wij aan de achtcrban van de drie
partijen de vraag voorleggen in hoeverre zij het wenselijk zouden vinden
dat de 3 partijen elkaar nog voor de verkiezingen zouden vinden, zo mo-

\'erouderde bedding- \'an staatsrechtelijke regels niet zou kunnen komen,

g;elijk met andcrcn, op cen g-ezamenlijk programma, op ecn gezamenlij-

omclat de besluitvorming noch de toetssteen van doelmatigheicl noch die
,·an demokratische kontrole kon doorstaan.

ke mentaliteit, op staatsrechtelijke vernieuwing en op een gezamenlijke
bcreidhcid om tijdens de rit te streven naar de vorming van een vooruitstrevende volkspartij. Alle vier hoofdpunten in de identiteit van D'66.

En tocn wij ons sterk maakten voor een doorbraak naar nieuwe partijpoliticke verhoudingen en de ontploffingstheorie verkondigden, was bet niet
omdat wij clektoraal d0·namiet als een (speel) goed in zichzelf zagen,
maar omdat bet evident was dat, zolang de kiezers door verouderde ideologische tegenstellingen verdeeld werden gehouden middels bet 3-delig
keuzcpatroon van socialistisch, liberaal en konfessioneel daartussen in,
die kiezers die het in wezen met elkaar eens zijn over een aantal oplossingcn, elkaar niet zullen kunnen vinden, en als gevolg daarvan niet die
konsistentc meerderheid kunnen vormen, waarop dat beleid, dat wij wil-

En vooral dat laatste is belangrijk, omdat een evcntuecl gelukken, de
definitieve ontploffing van het partijbestel hac! betekend. Waarom in eerste instantie deze partijen?
Omdat de KVP en de PvdA de enige partijen zijn die ecn beetje aanspraak
kunnen maken op beL be grip volkspartij, omdat de kombinatie van dezc
drie volgens wete:1schappelijke onderzoekingen hoge ogen gooit bij de kiezers en mete en tot een meerderheid kan leiden en omdat er, niet zozeer
in de top, maar onder de kiezers van het katholieke volksdeel bet mees-

len, zou n1oeten en kunnen berusten.

te beweging zit in vooruitstrevende zin.

Zo was het vier jaar geleden en zo is het nu nog steeds. En als we een
paging wagen de funktie van D' 66 te bepalen in het politieke Nederland
van nu dan is het voor mij na vier jaar aktieve politiek nog duidelijker dan
in 19GG, dat een wezenlijk onderdeel van die funktie ligt in het sterk rnaken voor een doorbreking van ons staatsrechtelijk en partijpolitiek bestel.
De ecrlijkheid gebiedt te erkennen dat de vorderingen op het gebied van
het staatsrecht aanzienlijk grater zijn geweest dan op het gebied van de
partijpolitieke doorbraak.
Helaas moe\ zelfs gekonstateerd worden dat als gevolg van de partijpolitieke ontwikkelingen in slechte zin, de vorderingen op staatsrechtelijk
gebied niet grater zijn geworden dan ze om zijn.
Immers, nadat het door de aktiviteiten van Hans Gruyters was gelukt om
in de Staatscommissie langzamerhand een meerderheid om te krikken in
onze richting, nadat deze gedachtengang vervolgens werd overgenomen
door de Partij van de Arbeid bleek zelfs dat in KVP-kringen sterk in deze richting werd gedacht. Geen wonder als men bedenkt dat van de 4 KVPers in de Staatscommissie niet minder dan 3, waaronder de voorzitter,
zich onder de voorstanders hadden bevonden.
In het eerste ontwerp-Steenkamp werd dan ook de gekozen minister-president als een mogelijke oplossing met name genoemd door de meerderheid van het partijbestuur. In de geleidelijke ontmanteling van dit vooruitstre\·end getint programma, die vervolgens heeft plaatsgehad ten behoc,·e van de christen-demokratische samenwerking, is het voorstel tenslotte als een minderheidsgedachte voorlopig in een hoekje gezet.

We wisten dat de kans op slagen voor 1971 klein was. Maar we wisten
ook, dat alleen aan de hand van een concreet voorstel, vooral bij de katholieke, maar ook bij de socialistische kiezers, een bewustwording kan
worden gewckt van de verantwoordelijkheden en konsekwenties voor het
Iaten doorsudderen van de bestaande situatie.
Een bewustwording die zowel op de dag van de verkiezingen konsekwenties zou kunnen hebben voor de dan tot stand gekomen CDU, alsook zou
kunnen doorwerken in de partijvernieuwing op wat langcre adem.
Het is in dit Iicht dat ons inziens het initiatief niet geheel als afgesloten
moet worden beschouwd. U vind1 de in de afdelingen opgedane ervaringen
in de uitgereikte nota.
Je staat soms raar te kijken. De gevallen waarin de gcsprekken niet tot
stand zijn gekomen, blijken wat de oorzaken betreft, vaak net zo interessant als de gevallen, waarin de gesprekken wei hebben plaats gehad.
In sommige gevallen blijkt de KVP alleen maar een partij te zijn van !eiders en volgelingen, zonder een zelfbewuste basis. Daar staat tegenover
dat in vele andere gevallen een aanvankelijk aarzelend enthousiasme, ook
in onze eigen afdelingen, gaandeweg groeide, met als gevolg dat in vele
afdelingen de gesprekken zelf nog in volle gang zijn. Men wil daar doorgaan, met name over de gedachte van een vooruitstrevende volkspartij in
de toekomst.
Ik geloof daarom dat we de volgende konklusie moeten trekken: Be gedachte dat binnen dit initiatief nog voor de verkiezingcn deze samenwerking
tot stand kan komen, kunnen we, tenzij er iets uitzonderlijks zou gebeu-

Deze laatste strip-tease toont eens te meer aan hoe belangrijk het is dat
D' GG zich blijft richten op die partijpolitieke doorbraak. De vorming van
de christen-demokratische samenwerking samenwerking heeft een week
gel eden, 12 december, gestalte gekregen. Terwijl de achterban een ijzige stilte in acht nam, verklaarden de voormannen plechtig dat het een
historische gebeurtenis was. Zij hebben gelijk.
Jlet is een daad van het verleden.

Dat is op zichzelf geen verrassing. Maar bet is evenzL•cr zo dater iets,
zij het op bescheiden schaal, is losgemaakt dat bij de verkiezingen zelf
en op langere adem daarna kan doorwerken. En daarom lijkt het juist,
dat in het kader van onze opvatting van vernieuwing van onderop, de g-esprekken daar doorgaan, waar dat mogelijk is.

De laatste hand wordt geJe.gd aan de politieke copiering van het klassieke
knusse i'lederlandse huiskamerinterieur: het monsterachtig grote bankstcl met de gemakkelijke fauteuil te rechter en te linker zijde. En terwijl
de beste christen-politici in de ons omringende Ianden waar men ervaring
!weft met christen-demokratische monsterpartijen, zich suf zitten te piekeren hoe ze met goed fatsoen dat enorme bankstel de deur uitkrijgen,
wordt het door onze christelijke !eiders als vrucht van jarenlange vernieu-

In de twee fauteulls van bet bankstel blijven de VVD en de PvdA zitten,
heiden misprijzend starend naar de canape; van de VVD valt helaas niet
veel nieuws te melden. De liberalen staan op nieuwe wegen, zeggen ze,
Maar dat worclt pas een verdienst als die ook naar een andere bestemming
leiden.

ren, wel vergeten.

Bankstel

wingsdrang naar binnen gezwoegd.

Toch ,;cloof ik dat we er zelf niet te zwaar aan moeten tillen. Ik moet
no:.>; zien dat zo'n ,;ehcid anachronisme in deze tijd lang stand kan houden.
!loc11·el we nu wei zullcn moeten aannemen dat de samcnwerking voor volgend(' \·crkiezingen een realiteit is, is zij wcinig overtuigcnd. \Vaarop die
samcnwerking precies herust, wcet niemand. In de persoonlijke sfeer
wordt een buitcnstuander nauwelijks getroffen door de warme vriendschap

dil' 1·an ill't

~czclschap

nfstraalt. Voorlopig is de strijd om het Catshuis

lHJ~·

in voile gang· en iedereen hetwijfeld of ze in staat zullen zijn voor de
-"L'l'kjc_•zingen de_• minima1c duidclijkheid tc Yerschaffen van ecn gczamen-

1i.ikl·
!11

kandiclaat-premicr: !a at staan de kcuze voor eon andere partij.

rle z.akc_,lijkc_' siec_•t· ·Jigt er bet gezamenlijk kernprogramma. Op ccn cn-

ld·! punt na staal t•r g-cen onvertogen woord in. Jc kunt er vele kantcn mec
uit t'll dat is de bedoeling, In het KVP-ka1np vraagt men zich bezorgd af
t>r !wl Stt•enkampprogramma, zclfs in half ontklcde staat, nog aan zijn
1 r<·kken kan komen.
l\1~tar jui~t umdat die ehristcn-clt•n1okratischc samenwerking· zich op zo
\\('illi~ o\·ertuig·encle en duurzame wijzc geprcsentecrt, kWlnen WP gccn

enkt'l' oudig anl\\·ounl gc\ en up de vraag, welke konklusic g·t'trokkcn moet
\\"ordt•n uit dl' uitkomslt'll ,·an hct iniUaticf van hct hoofdbcstuur \'OOr gt•sprekkcn aan dt• basis o\·t·r l'L'n mog:clijkc samcnwcrking tusscn KVP- Pv
rL\

('Jl

1

D fifi.

Eerst iets un•r lwt initi.tlic•1 zelf. I·:r zi.in nogal wat n1is\·ersstandcn oYer
gc'\\'l'l'st. Dat ligt \·our c•en deel aan mi.i. urndat lwt mt• nicl luklt' otl"l in
10 minuten \"O(>I" de tctc\·isie allt•s in c•cn keer uit tc h·gg·cn. nJOr ecn dcl'l

Van staatsrechtelijke vernieuwing willen ze niets weten en partijpolitiek
nemen ze nog steeds het hooghartige standpunt in, en clat samen met de
Partij van de Arbeid, dat er eigenlijk toch maar twee L'Chte politieke ideologien zijn die r\uidelijkheid verschaffen en dat zijn het liberalisme e!l het
socialisme als elkaars a11tipoden. In het overigens op vole punten te onderschrijven artikel \'an de beer Den UYL "De smallc marge van democratische politiek", vind je een verwijzing naar dezelfclc gedachte. Hij
zegt daar een paar aardig;e dingen over D'GG als vernit•uwingsbeweging;
tussen PvdA en VVD in, over onze Yruchthare werking- op bet gebied van
de demokratisering, n1aar zegt hij dan, "buiten de denwkratisering", en

dan hecloclt hij alle sectoren van beleid, "leidt het zot•kL·n naar een eigen
identiteit van D 1 ()G rneestal tot kunstmaligheid. Daar iH t•envoudig- g-ecn
plaats voor D'GG. Daar schuilt een stukje tragiek in, lrwar dat \·erandert
nicts aan de feitenn, aldus den U\'1. En daarmec zi1tl'll we midden in de

proilll'mrrtick van een cventucel stcmiJusakkoord.
\\'ant wat zegt den llyl cigenlijk en C:ecrtsema C\'CI1Zl't'r: ,Jullic D'Gfi-crs
Inogcn op cen beperkt gebied je eigen funktic hchlJen, nwar als het g·aat
om de scktoren van heleid, on1 de maatschappij zeli, d:tn zul je een plaatsje moeten zoekcn in een \'an de L\\"ce ideologil'n.
En dat is nu prccies wal we n•rtikkcn. I\..ijk, hl't \·all n1i.i lle\(•maa1 niet
moeilijk om \"ast lc stcllen dat \'Cle malcn o\·crccnkolll:->1 is gelJlekt•n en
nog zal blijken tussen de standpuntcn t>n ook nwntalill•it ,·an dt• KamertraktH' \·nn de P\'cL\ ('11 D'(Hi. En op groncl cl~.hin·an hol'l'l t•en sanH.:>nwerking in een \·olgend kabinel in het gchel'l nict uilgeslol<.'ll te zijn . .rvlaar zolang nls de zaken zo worden g-estcld hchlK•n \\'(' als partllL'Il \·ers<.:hillcnde
doelt·inclen, juist rnet bctrckkin~.!," tot dl' indl'ling- \·an -~1~·1 l'h_:kturaat. op
langl'I'C termi_in.
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is niet kopschuw van samenwerking en ook niet benauwd om uit te

:-;preken dat er in de PvdA heel wat meer vernieuwende krachten werk-

zaam zijn dan in de VVD en ook heel wat meer aanknopingspunten voor
Cl'll ~ezamenlijk beleid, maar als we straks in februari onze definitieve
kl'uzc zullen maken tussen 6£ geheel a1leen de verkiezingen in, 6f met anderen de machtsvraag stellen, Iaten we dat dan doen aan de hand van de
kriteria, die in de ontwerp-resolutie van het lloofdbestuur staan vermeld.
l)at wil zcp;~on: een san1enwerkingsverband in een parlementair kabinet
:1llccn
II als we de kombinatie voor de verkiezingen aan de kiezers kunnen voorleggen;

c) a is hct de snelste weg is naar partij politieke en staatsrechtelijke vernkuwin(T·
;l) a is hct b~leidsplan voor een belang,.ijk dee! beleid kan worden.
l·:n uls aan die drie voorwaarden niet kW1nen worden voldaan: dan aileen
d<..•

\'erkiczingen in, maar dan ook van te voren zeggen dat je de oppositie

m~aat.

En daarom geloof ik dat bet juist is dat we met bet b"leidsplan in de hand
in de· komende maanden zullen nagaan of zo'n samenwerkingsverband mo~L'lijk is. Zonder namen te noemen van partijen, ook al geven de programma1s en de mentalc instelling van een aantal partijcn weinig hoop. Beter
t•en ovor1eg dat mislukt door aanwijsbarc verschillen van mening, dan
~ecn on:r1og, op basis van vooringenomcnheid.

BELEIDSPLAN
Orer he! belangrijkste dat ons vandaag en morgen zal bezighouden, bet
bl'lcidsp!an, zal ik korl zijn. U krijgt er straks nog nader over te horen.
lid is een essentieel onderdeel van een funktie van D'66, waarover ik
noi!. niet heb gesproken, het formuleren van een nieuwe inhoud van de poli!iPk en \'an een nieuwe vorm. !let is geihspireerd op twee gedachten: In
de ecrste plaats op de overweging dat je geen duide!ijkheid schept in de
politick door aileen maar verlanglijstjes te maken. We hebben vier jaar
achtcr de rug, waarin we van de andere partijen nooit iets anders te horen gekregen hebben dan dat we niet duidelijk waren, omdat we geen keuze deden en geen ideologie hadden.
En ze!fs gcen programma. In deze!fde tijd namen ze punten van ons over
in beleid of in woorden in hun programma. Vorig jaar heb ik in mijn con~resrede in Amsterdam gezegd: Zij zijn wei de laatsten die bet recht hebl,en om ons te verwijten dat we onduidelijk zijn, maar inderdaad naar onze ci~en maatstaven gemeten, zijn we nog niet duidelijk genoeg.
1\'e besloten toen een poging te doen voor de vervaardiging van een belcidsplan, van waaruit je of regeringsverantwoordelijkheid draagt of oppositie \'ocrt. llet gezicht van een moderne partij behoort niet meer te
bestaan uit een optelsom van kreten en wensen, die godsonmogelijk allemaal vcrwezonlijkt kunnen worden, maar in een paging om binnen een
setting mn bepaalde economische vooronderstellingen aan te geven wat
je wei en wat je nict kunt doen, welke offers je vraagt en welke dingen je
etToor terug doet, waar ·je beleidsaccenten liggen en vanuit welke gezichtshoek je hct geld gaat verdelen. Die economische vooronderstellingen kunnen wisselen, de omstandig·heden kunnen veranderen.
llaar je hebt aangegeven waar je staat, en dat relatieve beeld verandert
nict. 1\'ij moeten ons ervan bewust zijn dat dit een eerste poging is, met
aile risico's van dien, dat weer geen heilige koe van mogen maken en
ons zeker niet op de borst hoeven te kloppen. Maar tegenover hen, die
ons onduide!ijkheid verwijten moet mij toch van het hart dat ik nog geen
enkelc parlij deze poging tot duidelijkheid heb zien doen. Ik zou zeggen:
daar schuilt een slukje tragiek in, maar dat verandert niets aan de feiten.
De tweede gcdachte waardoor de opstellers zich hebben Iaten leiden is
dat he! nict Ianger aangaat een beleid op te zetten dat niet doelgericht is
op wat de direkte bedreigingen zijn van onze zogenaamde welvaartssamenlcnng zijn. We hebben ons afgevraagd wat de kernproblemen zijn waarmec onze en eigenlijk iedere welvaartsmaatschappij in de direkte toekomst
wordt gckonfronteerd: bet probleem van de evolutie van de gesloten samcnle\'ing naar de open samenleving; bet probleem van de leefbaarheid
en met name van bet milieubeheer in onze open economie, en het probleem \'an de be stu ring van de rechnologische ontwikkeling.
Drie kersverse, maar ineens acuut geworden problemen, waarover 5
geleden nog niemand sprak, en waarover de ideo!ogien zich nog niet
met hill! standaardoplossingen hebben ontfermd.

"'"r
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Vanuit dit bewustzijn menen wij dat een aantal keiharde dingen moeten gebeuren, die erg onsympathiek zijn en tegen aile schenen aanschoppen.
Maar Iaten we in's hemelsnaam doorgaan met de moed te hebben om die
dingen bij de naam te noemen, die naar ons eer, gewetcn en inzicht moeten gebeuren, of bet nude bevolkingspolitiek betreft, of de kinderbijslag
of de auto, of wat dan ook. We hoeven niet onnodig ontactisch te zijn.
maar de veranderingen in bet denken gaan snel en de gedachte dat de kiezers de waarheid niet pikken, als die niet aangenaam is, is een slechte
leidraad en bov~ndien niet waar. In Tokio werd vorig jaar november een
onderzoek gehouden, waaruit bleek dat 70% van de bevolking voor een eigen auto was.
Vorige maand bleek dat percentage te zijn gedaald tot 30, Als je twee
jaar geleden ook maar met een vinger wees naar de ongebreidelde economische groei van Rijnmond werd die afgebeten.
Totdat de gifwolken kwamen en de publieke mening op slag veranderde.
De vervaardiging van het beleidsplan is een bar moeilijk karwei geweest.
Het was op zichzelf a! lastig', maar bet werd bijna onmogelijk door de
depressie die bet laatste jaar over de hele partij heeft gelegen. D'66
heeft, op de laatste maanden na, een slecht jaar achter de rug, Frustraties rond bet beleidsplan, slechte congressen in Rotterdam en Ilaarlem,
verkiezingen, waarbij we met 2-1 wonnen in plaats van met 3-1, mismoedigheid in fracties, hoofdbestuur, werkgroepen, afdelingen, kortom in
alles wat we rijk zijn.
Een dal van aarzeling en twijfel bij velen, van moedeloosheid bij sommige en zelfs bij enkelen van verbittering. Ik geloof dat we met zijn allen hard bezig zijn daar weer uit te klimmen, maar van zo'n terugblik
valt allicht iets te leren.
Heel in bet algemeen gezegd komt bet bier op neer:
Omstreeks 1966 is een heel grote groep mensen zich ineens met de Nederlandse politiek gaan bemoeien, die dat niet eerder hadden gedaan. In
D' 66 vooral, maar ook daarbuiten. In jongerengroepen van andere partijen, in allerlei actiegroepen. Ze kwamen uit heel verschillende hoeken.
Ze bleken bet over heel wat dingen eens. Het bestel moest op de belling,
bet spinrag moest weg, Er was elan, en dat werkte aanstekelijk. Het
sloeg aan. Het leek of bet nieuwe bestel vlak om de hoek lag. Nou, dat
vie! tegen.
Het oude bestel was vee! taaier dan iedereen gedacht had in die tijd. En
daardoor sloeg bij velen de stemming om. Zo overdreven optimistisch
als ze over de mogelijkheid van snelle verbeteringen waren geweest, zo
overdreven pessimistisch werden ze nu. En dat laatste soort overdrijving is veen gevaarlijker dan bet eerste.
Sommigen hebben daardoor de politick weer verlaten, anderen zijn vervallen tot bet radicalisme van bet wereldvreemde soort, dat eigenlijk ook
een manier is om de politiek de rug toe te keren, Anderen zijn romantisch
gaan doen over de mooie begintijd, toen alles mogelijk bleek. Ook binnen
D'66 vind je dat.
Het is gek, bet is allemaal net vier jaar geleden en toch boor je bier en
daar over die goeie ouwe tijd praten of je heel oude mensen aan de gang
hoort. Hoe zalig toen de jongenskiel nog om de veelbelovende schoudertjes gleed en iedereen nog van ons hie! d.
Dat gevoel mag begrijpe!ijk zijn, maar je schiet er weinig mee op. Je
schiet trouwens evenmin op met de houding van: Iaten we die kinderschtigheden nou maar vergeten. We zijn volwassen geworden en moeten ons nu
verder gedragen zoals een volwassen en ordentelijke politieke partij.
Het was geen kunst om zogenaamd jong en fris te zijn. Het is geen kunst
om aangepast en door de wol geverfd te zijn. Het is wei de kunst om onze
opgedane ervaringen te gebruiken om iets nieuws tot stand te brengen.
Dat is moeilijk. Er moet heel hard voor worden gewerkt, maar als ik zie
hoe we de eerste klappen hebben opgevangen dan weet ik zeker dat bet ons
lukt.
Goed, we zijn er weer, niet aileen bier, maar met z'n allen in bet Turfschip, we zijn er ook weer op de politieke kaart van Nederland.
Terug van een klein beetje weg geweest.
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LANDELIJKE
WERKGROEPEN

0'66 OVER
HET ONDERWIJS
A an:
Centrum voor Staatkundige Vorming te 's-Gravenhage;
dr. A. Kuyperstichting te 's-Gravenhage;
Jhr. mr. A. F. de Savorning Lohman Stichting te 's-Gravenhage;
Prof. mr. B. M. Teldersstichting te 's-Gravenhage;
Dr. Wiardi Beckmanstichting te Amsterdam.
Geacht bestuur,
Het is opvallend maar wel begrijpelijk dat voor een betere maatschappij
veel hoop op het onderwijs wordt gesteld. Omdat he~ onderwijs zo'n belangrijke rol bij de vorming van de mensen speelt, wordt bet als een soms zelfs beslissende - factor gezien voor de sociale en de politieke democratie, voor de technologische ontwikkeling, voor de milieuhygiene en
voor de vrede. En dat meer nog in de toekomst, waarin het onderwijs de
mensen gedurende hun gehele leven gaat begeleiden.
Tegelijkertijd kan moeilijk ontkend worden, dat het voldoen aan alle dringende verlangens tot verbetering van het onderwijs bij de huidige organisatievorm tot onmogelijke financiele consequenties leidt. De gehele bestaande situatie moet daarom in de beoordeling betrokken worden over de
vraag welke koers met de onderwijsvernieuwing kan worden genomen.
Maar hij de begrotingsbehandeling in het Parlement wordt in feite echter
slechts 66 miljoen op de 7, 5 miljard van de onderwijsbegroting 1971 besproken, omdat de gegevens en het inzicht ontbreken voor een bredere
discussie. Met ingrijpende wetsontwerpen, zoals bijvoorbeeld de mammoetwet, was het al niet anders.
Naar ons oordeel is het een zaak van nationaai belang ervoor te zorgen,
dat de fracties in het parlement hun beslissingen kunnen nemen op basis
van een zo goed mogelijk overzicht van de alternatieven met hun financiEile gevolgen (wij menen, dat niemand de moed meer mag ontbreken
zich ook over financiele prioriteiten uit te spreken, zoals ook in het ontwerp-beleidsplan 1971-1975 van onze partij is gepoogd). Degenen die het
eerst in aanmerking komen om op het onderwijsterrein zulk een overzicht
te maken zijn: de wetenschappelijke stichtingen van de verschillende partijen en onze werkgroep, waardoor politiek geihteresseerde deskundigen
bijeen kunnen worden gebracht die een zekere mate van vertrouwen genieten bij alle partijen van wie een kamermeerderheid afhankelijk kan zijn,
"'j welke komende regeringssamenstelling dan ook.
C•) :1et ogenblik zijn een aantal ontwikkelingen gaande, die bepalend zijn
V•Y>r het onderwijsbeleid in de toekomst. Een van de belangrijkste is o. i.
het tot stand brengen van een wet op het basisonderwijs.

STAATSRECHT:
voorzitter:
Mr. F. Plate, Kinkelenburg 8, Apeldoorn

(thuis) 05760- 34898
05760- 30123

sekretaris:
R.L.M. Verhagen, J.P. Heijestraat 20, Gouda

(thuis) 01820- 14373
01820- 2952

JUSTITIE:
voorzitter:
02946- 1597
Mr. W. Kingma, Amsterdamsestraatweg 13, Abcoude
020-736262
Viottastraat 39, Amsterdam
(kant.)
kontaktadres:
G.J. Hartog, Ra 1, Huizen NH,

(kant.)

subgroep Vrijheidsrechten:
Mevr. Mr. J. Soetenhorst de Savornin Lohman,
Frederik Hendriklaan 11, Oegstgeest

01710- 53470

BUITENLAND:
voorzitter:
Drs. M. B. Engwirda, Badhuisweg 90, Scheveningen

070-552495
070-614911

sekretaris:
J.J.C. Voorhoeve, Dunne Bierkade 17, Den Haag
subgroep Oost-West:
J. H. Moerkerk, Hartenstraat 32, Amsterdam

020-760287

070-656370
(thuis)

subgroep Ontwikkelingshul p:
Drs. A.F.G.N. van Suylichem, Nassaulaan 15,
Leidschendam

020-226098
020-242949
01761- 6790
070-630550

subgroep Europa:
W.C. Fiege, Van Neckstraat 11, Den Haag

070-241256

subgroep Midden-Oosten:
Drs. P .G .N. Peppelenbosch, Seer. Versteeghlaan 44,
Vleuten

03407-

2052

subgroep Vredesstrategie:
N.J. Prinsen, Middelweg 40, Wassenaar

01751-

6048

subgroep Vietnam:
J. Voswinkel, Dr. H. Colijnlaan 59, Rijswijk ZH.

070-904307

subgroep De West:
N.J. Prinsen, Middelweg 40, Wassenaar
subgroep China i. o.

Het onderwijs aan juist de jongere en jongste kinderen heeft immers de
sterkst vormende invloed. In diit onderwijs worden de eerste en wellicht
gewichtigste voorwaarden geschapen voor de mentaliteit en de personele
mogelijkheden die de volwassen mensen zullen hebben. In dat onderwijs
wordt veelal bepaald wie door hun sociale achtergronden in hun ontplooiing belemmerd blijven en wie deze zullen kunnen overwinnen., wie hun
bijzondere capaciteiten zullen mogen waarmaken en wie door de massa
van de "gemiddelde leerling" geblokkeerd blijven. Het basisonderwijs wij verstaan de term in de brede zin van het onderwijs aan kinderen tot
ongeveer vijftien jaar (maar ook dat kan een discussiepunt zijn) - is
daarmee een van de belangrijkste pijlers voor de opbouw van elke maatschappij. Goed basisonderwijs is absolute voorwaarde voor een maatschappij, die zich democratisch durft te noemen. Zo is ook de vernieuwing van onze maatschappij sterk van het basisonderwijs afhandelijk.
Wij stellen u daarom voor gezamenlijk een werkgroep in het !even te roepen en de opdracht mee te geven om een rapport op te stellen en te publiceren over de voornaamste wenselijkheden voor de toekomstige basisonderwijswet - inclusief de overgangsproblematiek - met hun financiele
en legislatieve consequenties. Het ligt voor de hand, dat een dergelijke
werkgroep reeds voldoende op gang moet zijn, en - als dat kan - zijn rapport al uitgebracht heeft v66rdat een wetsontwerp basisonderwijs wordt
ingediend.
De parlementaire fracties van de partijen waarmee uw stichting relatie
onderhoudt, de betreffende onderwijsorganisaties en de pers wordt een
afschrift van deze brief ter kennisneming verstrekt.
Gaarne uw antwoord wachtende, tekent,
met gevoelens van hoogachting
namens het bestuur van de landelijke
werkgroep voor Onderwijs en Wetenschappen
van D'66
F. W. M. van der Ven
voorzitter.
G. G. van Blokland,
secretaris.

subgroep Rechten v. d. Mens/Autoritaire Regimes, i. o.
DEFENSIE:
voorzitter:
J. Sjoerds, Europalaan 2, Harderwijk

03410-

2150

sekretaris:
voorlopig zie voorzitter
CULTUUR, RECREATIE en MAATSCHAPPELIJK WERK:
voorlopig kontaktadres:
Drs. E. C. Visser, 2e Kamer
JEUGDBE LEID:
voorzitter:
L. Velleman, Amstel 77, Amsterdam
sekretaris:
A.A. de Roo, Fred. van Eedenstraat 29, Voorburg

070-860285

STUURGROEP PLANNING:
voorzitter:
J. Hendriks, Pieter Keylaan 76, Bloemendaal

023-266058
023-319350
tst. 359

TECHNOLOGIE:
voorzitter:
H.J.G. Meyer, Dirck van Hornelaan 6, Waalre

04904-

sekretaresse:
Mevr. Noothoven-van Goor, Leeuweriklaan 14, Eindhoven
SOClALE EN ECONOMISCHE ZAKEN:
voorzitter:
P. van Schilfgaarde, Berkenlaan 10, Linschoten
K:
Fiscale werkgroep:
P. van Schilfgaarden, Berkenlaan 10, Linschoten

2703

040-440670

03480- 5753
030- 23243
03480-

5753

02205-

398

subgroep Ziektekostenverzeker~
K. H. Klaver, Boornestraat 35, Den Bosch
subgroep Democratisering arbeidsverhoudingen:
K. H. Stroethoff, Visweg 20, Limmen NH.,

januar! 1971
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LANDBOUW:
voorzitter:
Ir. C. M. Hupkes, Schelmseweg 21, Oosterbeek

08307-

2694

sekretarias:
Jr. H. Dijkstra, Belmontelaan 2, Wageningen

08370-

2340

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN:
voorzitter:
F.W.M. van der Ven, Piet Heinlaan 29, Oegstgeest
sekretaris:
G.G. van Blokland, Jan Steenlaan 27, Voorburg.

01710- 50607
070-814491
K·

2e sekretaris:
E. H. Schuyer, Groot Hocfijzerlaan 50, Wassenaar
VERKEER EN VERVOER:
voorzitter a. i. :
K. Grool, Hcrculesstraat 30-I, Amsterdam
subgroep Algemeen vervoer en communicatiebeleid:
A.J. M. van Westerop, H. Cleijndertwerg llO, Amsterdam
subgroep Verkeersveiligheid en -wetgeving:
"L W. van Gelder, Hobostraat 2, Arkel ZH.
subgroep Luchtvaart:
voorzitter:
K. Grool, Herculesstraat 30-1, Amsterdam

sekretaris:
Sj. Wiergersma, Burg. Amersfoortlaan 98,
Badhoevedorp

K:

subgroep Scheepvaart en havens:
voorzitter:
P.J. van Dijk, Ruimzicht 329, Amsterdam-Osdorp

020-193349

RUIMTELIJKE ORDENING:
voorlopig kontaktadres:
J. Hendriks, Pieter Kcylaan 76, Bloemendaal

023-266058
023-319350
tst. 359

070-183526
01751-

9091

020-730252

VOLKSHUISVESTING en BOUWNIJVERHEID:
voorlopig kontaktadres:
Drs. E. Nypels, 2e kamer
GE ZONDHEIDSBESCHERMlNG (Milieubeheer):
voorzitter:
J. W. Copius Peereboom, Maritsa 30, Amstelveen Z.

020-278175
(kt)
65149

sekretaris:
S. Troost, Molkenboerstraat 5, Oldenzaal

01831-

BEVOLKINGSPOLITIEK:
voorzitter:
N. Schwarz, Schoutenstraat 9, Den Haag

629

020-454286

(overdag)
020-730252

02968- 3557
020-234991

070-245189
070-771875

sekretaresse:
Mevr. A.Meyer-Huisman, Dirck van Hornelaan 6, Waalre 04904-

2703

OVERZICHT AFDELINGSSEKRETARIATEN,
REGIOSEKRETARIATEN EN KONTAKTADRESSEN
.-\alsmeer
~E. Peper-Stoppel, Clusiusstraat 25, Aalsmeer

02977-

7445

01720-

3123

Bovenkarspel
C.E. Dinsbach, Madame Curiestraat 13, Bovenkarspel

.1iblasserdam
H. Bosua, Van Hogendorpstraat 37, Alblasserdam
Alphen a/d Hijn
Mej. J.M.Ocle, Lekstraat 2, Alphen a/d Rijn

.\lkmaar

~ruggcn, Aert de Gelderlaan 38, Alkmaar
.\lmelo
.J. Schipper, Magnoliastraat 82, Almelo
.1mcrsfoort
llevr. E. Meeslers-van Oldenborgh, Heinsiuslaan 14,
Amersfoort

Boxtel
H. W. J. van Kuijk, Rechterstraat 82, Boxtel

K: 020-61111
tsl 435
02285- 2245
K:0411604116-

3231
3788

02200- 20462

Breda
J. van Winkel, Nijenrodestraat 11, Breda

01600- 50798

05490- 14751

Breukelen
C. Th. van Maastrigt, Clarenburg 4, Breukelen

03462-

2405

Brielle
A. H. J. Freysen, Ellemeetp!ein 35, Brielle

01886-

3310

Bunnik
A. Brummelkamp-Toet, Drie Jofferengaarde 59, Odijk

03405-

2320

03490- 14564

.\mstelvcen
llc\'1'. A.I.M.Meijer-dc Groot, E.Rooseveltlaan 130,
Amstelveen

020-433448

\mstcrdam
l!t·\'l'. ~I. van Dijk-Lely, Sophialaan 18, Amsterdam

Capelle a/d IJssel
F.:-.!. M. Em mink, Alkenoord 263, Capelle a/d IJssel

010-336101

020-725104

Castricum
E. Bianchi -van Kasteel, Kastanjelaan 37, Castricum

02518- 53320

llcvr. J.A.A. Brouwcr-Galama, Pr. Marijkestraat 10,
Andijk

Delft
M. Verbeek-Nicolas, Thorbeckestraat 35, Delft

01730- 35284

.\peldoorn
J. llogcndoorn, J. Haydnlaan 2, Apeldoorn

Deventer
J. W. Kobossen, Rijsweerdsweg 34, Deventer

\ndijk

05760- 34189

Diem en
C. G. Kaskens, Pr. Bernhardlaan 9, Diemen

.\rnhem

~.Ubbink-van Andel, L.van Pabststraat 3,
Arnhem

085-452426

08334-

2905

05920- 12141

Doetinchem
C. W. Boon, Brinkwcg 36, Zelhem

08342-

1500

02155-

7422

Doorn
Mevr. J. van Dalen-Bijlefeld, Julianaweg 20A, Doorn

03430-

3208

03429-

1220

Dordrecht
H. J. van Donk, Frans Lebretlaan 38, Dordrecht

01850- 39405

Drente
S. Venema-Noordhof, Watermolendijk 10, Eelde

05907-

2558

Driebergen -Rijsenburg
B. Wagenvoort, Welgelegcnlaan 80, Driebergen

03438-

2039

Dwingeloo
N. Alblas, Egb. Nijstadlaan 31, Dwingeloo

05219-

1900

.\~sPn

UJ.

van •lpclcloorn, Pceloo, 37 Assen

Baarn/Soest
C.J.M. Slikkervecr, Ereprijsstraat 56, Soest

Barneveld

~. ,Joh. Vermeerstraat 10, Voorthuizcn
Beemstcr

~Zuidcrpad 25, Z.O. Becmster
Bennebroek
Q.J.A. van Trigt, Zwarteweg 14, Bennebroek

02502-

6182

Bergen op Zoom

l!cvr. G.Ronnes, Plejadenlaan 246, Bergen op Zoom
Bergen (I\. H.)
l!cvr. H.Brulll, Kcrkedijk 10, Bergen N.H.
Berkel en Hodcnrijs
.\.li.J. de Sain-Smulders, van Naeltwycklaan,
Berkel en Rodenrijs
De Bilt/Bilthoven
L, de Jong, Rtlntgenlaan 25, Bilthoven

Blciswijk
J. van Leeuwen, Aelm. Ilelfrichplein 6, Bleiswijk
Bodegraven
Mevr. H. van Putten, de Meije 72, Bodegraven
Borne
E.A. Elout, Dorus Rijkerstraat 16, Borne

020-929581

Does burg
H. van der Molen, Gruterstraat 19, Does burg

02208-

3250

Ede

P:A.
01891-

van Gent, Molenweg 40, Postbus 7, Lunteren

08388-

2831

Eelde
Mevr. J. Kicwiet-den Dulk, Kamperfoelieweg 26, Eel de

05907-

2659

Eibergen
B. J. Nyland, Hofvennestraat 24, Eibergen

05454-

1856

3257

Eemsmond
Mevr. !mel man, Stadhouderslaan 13, Appingedam

05960-

3288

5527

Eindhoven
A.H. Boers-Lcpoutre, Broekhovcnseweg 27, Waalre

2158

030-786887
0189201726-

Elburg
J. Gramberg, Passestraat 20, Elburg

040-5331H5
05250-

1534
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Em men
~lcvr. M.J.Augusteijn, Lccmkoelen 17, Emmen

05910- 2:1347

Enschcde

jan ua r i 1 :J71

Krimpcn a/d J.Jssel
E. Douwcs, Hocle Klaver 7, Krimpen a/d J,Jsscl

01807-

2:168

Leek
05420- 61·12:)
K:05420- 21·1GI

G. Boswinkcl, Sibculobrink 37, Enschede
Fri<•p,land
B. Jansen, De Lange West 50, Drachten

M.M. Haspc-Bloem.

I\'I.A. Fcddema.

K:05100- :12:lll
Tsl. :140
05120- :\.lii:l

Gicten
J. G. Hoendervanger, Wilkerweg 'I, Gicten
Goeree/Overflakkee
I. Beekmans- Borgmeyer, Staakweg 11, Dirksland
Gooi
J. C. van der Hoeven-Bruyn, Legraswcg 12, Larcn

021 S:l-

SSG8

Gorinchem
L. Hille, Westwagenstraat 87, Gorinchcm
Gouda
R.J.M. Verhagen, J.P. lleyestraat 20, Gouda

01~20-

l:l7:l

Graft/De Rijp
D. Ingwerscn-Darlang, Juliana!aan 34, De Rijp

02!J!l7-

7HO

!)('

lklling ,-1-4, Leek

Lceuwardcn
Leiden
L. Gccih

V[ln

l~onliiH'\\Tg (i:J,

01500- 2!J2:J:i

LcPUW?d'dcn

01710- 23281

\Vijk-Kruyi, Apo11olaan () JG, Lciden

LeidcrdorJ)
A.S. Kicl, ,·.d. Valk I3oumanwcg 21G, Lciclcrclorp

01710- 2JO!J!J

LcidschcJl(larn
:\. l\ijsclorp-Fris, Spcchtlaan 2·1, Lcidschcndam

017() I-

G!)O(:i

Lckkerkc,rk
ll. \V. :VI. Diikslra-l'.ool, Kamerlingh Onnessingcl

~I

O!HO:)-

(iHI

De Licmcrs
,J. A. C. llarlwrs, Oosieindc 14, Zcvenaar

OK:~GU-

I ~(i(i

Lisse
.J. Kranenburg, Kanaalstraat

0~:)~1-

:-JIO~J

o:3465-

1 !J 1 r;

01R99-

7852

Lckkcrkcrk

2:r~.

Lisse

Loch em
Mcj. Drs. Bakker. Will1l'lm inala:tn 1G. Lochcm

Groningen
S. Eijsbroek-Abma, Goeman !3orgesiuslaan 9·1, Post bus
"!Hi, Groningcn

Loencn a;cl Vcchl
W. van Oort, Brugstraat H,

Den Haag
J. M. E. Schutte-Spaans, Meppelweg 24, Den

l'vlaarsscn
,J. C. \V. Bol-Doeleman, Pict Ileinstraai KG. Maar sst

070-Gli4G::i::i

lba~

Haaksbergen
B. F. Olthof, Margrictstraat 47, Haaksbergen

K:OG4n0:)427-

117G
2li·l 0

M::tarlcnsdijk
L.A. W. Wcetink-Stalpers, Pr.

~Iarijkela::tn

27,
Maartcnsdijk

Maasland/M:tassluis
C. J.P. Lee rent veld-van Uucren. Burg. Zancvcldstr.

Haarlem
A. Kenter-P!oeg, Stresemannlaan 100, Haarlcm

Haren
J. :\ieubuurt-Zeylemaker, Lutsborgseweg; 13. Haren

o::;o- ·17ll!J
K:

020-224li57
02:)-2?37370

Maastricht
Mcvr . . J. van \Vinsscn, Adam van Harenstraat 1:~,
Borgharcn
.i\IonnickcJHlarn
M. Verwcij. ,Ju1ianalaan 1, l\lonnickcndam

051~W-

21JS

Heerhugowaard
J\1. Gravestijn, J. van 1\!aerlanllaan 2::i. Heerhugowaard K:02!JH0- 80600
ts1. 335
022G·l-

Heerlen
J. A. Peters. Salliusstraat 32, Heerlcn

:HR:J

O.fG- 7G27G

02!J!J;j-

1721

Muiderbcrg

02942-

:no3

1\icuwcrkcrk a/d J,Jsscl
C. Vrijvogcl. Esdoorn 11, Nicu\\'crkerk a/cl IJsscl

01~0:3-

:3~3G

K: 01180-

01180-

3983
4621

05928-

2443

~.

1\oord en l\Iicldcn Zcclancl
G ..J. Zwiers, ~Iossclkreekstraat 3, Midclclburg
?'\oorclcn van Limburg
i\. P. Jansen, Prins Henclriklaan 30, Gcnncp

Heiloo
E. v. d. V cgt- I3oeser, Ewisweg 26, l!eiloo

02200- :l:J077

N oordwi jkcrhout
F. F. Huisman, llremstraat 20, :\oordwijkcrhout

Den Helder
Mej. A.P. Venema, Soembastraat 68A, Den Helder

02230- 1907!

r\org
M. J. Iloclandschap-Verstccg, Douglaslaan 5 Norg

Helledoorn
A. Geenen-Vermeulen, Rijssensestraat 49, Nijverdal

0:)-!HG-

Nijmegcn
H. van Hegtercn, WestkanaaldijK :157, Nijmcgen

2706

Hellevoetsluis
0. Pieterson, Dijckpotingen 49, Vierpolders
Post naar: Postbus G6, Hellevoetsluis

01886-

Helmond
M. Prent-Tcn llcngcl, Schuttcrslaan 21, Helmond

04920- 25275

Hcndrik Ido Ambacht
P. Tap, Van Godewyckstraat 199, ll.l. Ambach!

0185R-

4761

4GG1

K: 05400- 54321
Tsl. 2034
05400- 1951H

K: 04400- ll:JH7
04400- 192G:J

Muidcn;~luidcrberg

Mcvr. V.A. V. den Hartog, Zceweg

Heeren\·een
H. Klomp maker, Badweg G, Hcerenveen

Hcngelo
A.G. Spruyt, J. v.d.Nootstraat 16, Hcngelo

,)o)

~laassluis

Haarlen1n1ern1eer
D. cle Groot, Kerspel 13, z,mncnhurg

Heemstecle
J ..J. Apon, Thorbeckelaan 13. l!ccmstedc

L(H'lH_·n

Ocgstgeest
Mr. E. Bosma, Apollolaan 11, Oegstgcest

01710- 54 742

Olclcnzaal
F. P. Boelens, Zuivelstraat 43, Oldenzaal

05410-

3506

01620-

6001

Oostclijke Mijnstreek
A.H.G. Hoddenhof, Pr. Margrietstraat 30, Kerkradt•
Oostelijk Flevoland
H. Malestein, Weiclehof 8, Biddinghuizcn
Oostcrhout
M. J. M. van Oosterhout, Aalbersestraat 22, Oosterhoul
Oss
J.A. P ..Juurlink, Treubstraat 12, Oss

's- Hcrtogenbosch
E. M. Koster van Groos-de Wit, Diepenbrocklaan 7
Rosmalcn

04192-

2930

llillcgom
Il. J. C. Ruiter, Van der Enclelaan 28, Hillegom

02520-

6:JO.J

IIoogevcen
A.H.II. van Oostrum-Eising, De Fazant 93, Hoogevcen

Oudcramstcl
J. de Bruyn-v.d. !3clcl, Hijksstraatwcg 36 E I,
Duivcndrecht

05280-

-1426

Papcndrecht
A. Grocncdijk, Talingstraat 5, Papendrcchi

OlSSO-

4GG2

Purmcrend
H. Bakker, Mcteorcnweg :27 l, Purmcrcnc\

02990- 2:1210

I loogczand/Sappemeer
S. H. Hock- Beugeling, Treubstraat 30, Hoogezand

05980-

Hoorn
W.P.A. Schoenmaker, Vijandstraat 2, Postbus 120
Hoorn

02290-

Kampen
H. U. J. Uilkema, Wortmanstraat 28, Kampen

4100

05202-5705

Krimpcn a/d Lek
F. de Goeclcren. Bottersiraat 1G, Krimpen a/d Lek

K:

.010-295022
01807- :l:l29

020-921638

Pijnackcr
C.J.M. de Jong-van de Laar, \Ve~edoornlaan 8, PiJn:teker0173GHenkum
T.J. !3icnfait-Prins, Wolnlezcr\\'cg 50, Wolnwze
Rhedcn
A. Vriclink, Zilvcrakkcrwcg 57, Diercn

Kanaalstreck
E .•J. Hicnsma-!3ceftinJ.:, Anjerstraat 1!!, Stadskanaal

K: 04120- 84331
04120- 22055

Hhcncn
T. Verkroost-v. d. Mc•ulcn, Schoolwcg 96, Elst

:JO~~ll

2197

OH30~-

42G

K · 08:3:3:-)-

:JSO~)

()~;3~)()-

}~).1-1
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HIdd,•rke rk
.\,\·an lkngc\, Cl'r;tnl Terborghstraat 11, Hiddcrkerk

Wcstcli jkc Mijnstrcck
A. Minderhoud, Dunantstraat 12, Geleen

04494-

5427

Westland
Mcvr. A.M. v. d. l\1adc-Buissant des Arnorie, Tuinclcrswcg 5!J, Maasuijk

01745-

209:3

K: 0561:3-

267

08894-

3357

J,Jssclstcin
G. C. Verhoef, Kon. Ju!ianalaan 33, IJssclstein

03478-

2:Ei:1

Zaanstreek
A.M. Pocn, Czarinastraat 20, Zaandam

02980- 62120

Zandvoort
Ch. H. van den Broek, Frans Zwaanslraat 10, Zanclvoort

02507-

Zcisl
C. M.G. Breur, Platolaan 29, Zeist

03404- 15GBh

Zoctermcer
1\levr. 1\1. Oostra-Clotscher, Tollcnsstraat 16,
Zoetermeer

017!!0-

476G

Zuidlaren
H.A.Offcns, D 20, De Groeve

05905-

182:3

2G.10

Zutphcn
,J. Hcida, Leeuwcriklaan 17, Zutphen

05750-

5788

02209-

l:W7

Zwolle
1\Iej. G. Takkcn, Palcstrinalaan 75:3, Zwolle

05200- 1099S

01840-

397G

Zwijndrcchl
G. van Schagcn, Petuniastraal 77, Zwijndrecht

05150-

1800

01880-

3954

01150-

5:138

02220-

:323

01804- ·l7:n
K:
070-9076<10
Tsl. 417

l:nden

~~~z-1·an Eijk, Zamenhofstraat ~. Haden

Wcststellingwerf
.J.H. Sybrandy, Zuiderweg 42, Vinkega

l\ill'l'lllOlHI

I. Stroop. Or. Philips ban 10, Roermond

04750-

7463

1:\HlSC'tHlaal
.J.Il.I'.~I. I!uisman, Schubcrtlaan 28B, Hoosendaal

01650- 37677

Hllll<'rtl:Pll

~Ieiman Dullacrtplein 48A, Hotterdam
01889-

3559

01721-

487

1: i 111:-i:lk rswoudc
C:llllll',

Leiclscvaartlaan 18, Hijnsaterswoudc

Hi jswijk

lil'1r. ~I.,\. C. llrocr-Zanclvliet, Dr. ll. Colijnlaan 1:l8.
Rijswijk

070-984420

.'lassenhL'im

.J.P. lluPiing, Sal~scnhorst 11, Sasscnhcim

052:32-

6111

:--:cha•rcn
~ll'\T, l\f. de Huitcr-Schaafstra, Irenestraat G, Schagcn

.-;l·hermcr

iT:IIiihOrst, Pinkstcrblocmslraat G~, Schermerhorn

02202-

529

:-;chi('<lam

~.J. Spier-\Va1ravcn, \V. cle Zwijgcrlaan 4b,
Schicdam

010-26R031

~l'h(lllllhO\'Cll

I'. C. llocv~, 1\lr. Kesperstraat 38, Schoonhoven

01823-

~l·hoorl

.\hT.T 1·an Lumc,

Laanweg 16, Schoorl

'iiedn•chl
l'or lllijcnberg, Putterstraat 23, Sliedrecht
~lll'l'k

lim.

:II. Groot-Huslenburg, Postbus 166, Seherhemstraat 5, Sneek

West Zeeuws-Vlaandercn
A. L. Cornelis, Ph. van Kleefstraat 42, Breskcns
Winschoten
D. Meyer, H. llcyermansstraat 14, Winschoten
Wijehen
II. H. Ankon6, Starvenseweg 85, Postbus 35, Wijchen

-~~~
F .II. \'a], .\msLC'lstra.:Li 72, Rozenburg
1:. ('.
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!Jmond
II. A. Bos, Kruisbeeklaan 25, Velsen Nrd.

Werkg,rocp Hijnmond
C. A. de Hie, Bergweg :310, Hotterdam

010-282~97

~piikcniss(•

c ..!. LLan, Dahliastraat 10, Spijkcnissc
1\•rneuzcn

~·.d. IJu1~Ifou\\'ink, Dccthovcnhof 76, Terneuzen
Ttwl

WI.

llcnnink, Bosrandweg K 78b, De Koog, Tcxcl

!'lliJupr

1'. van llcrl'l, Postbus 1088, Tilburg

04250- :14046

\.liciJ

TTG.

Bartels, Maatscstraat 14, Uden

04132-

2437

0297:J-

3033

l"ithoorn

~-Tung, P. C. IIooftlaan

6, Uithoorn

l'trcchl

~ ~!. de Fcytcr-van Nicuwenhuizen

030-941029

KONTAKTADRESSEN
Ankevcen

H. Hovinga, J.P. llooft Graafiandhoi 4, Ankcvccn
Barendrechl
H. Sehicven, Kruizcmunthof 5, Rarcndrccht

nerg,schenhock
'l'h. M. Putrr1:1.n, Ds. van Couwenhovelaan 1:31,
Bergschenhoek

\·,·etulam

Boskoop
Mevr. Brans-Strous, Hitzema, Bosstraat 10, Boskoop

\'l'l'llC!Hiaa1

Russum
H. Kiviet, Zwaluwlaan 204, Bussum

~s. Schocnerstraat 108, Veendam
~1ten, Schri_ivcrspark Gl I, Veenendaal

02:3-285928

\·L·nlo

TG1.

llovc•rs, 1\lolcnbossen :377, Vcnlo

04700- 112:10

\'t:lllen

P. :.Jirsscn, Populierstraat :JO, Viancn

03473-

1287

CuJcn1borg
F. de llrc<'l, De Kaapstraat 7, Culemborg
Cuvk
H. Hartings, In t' Hocfijzer 21, Cuyk
Een1ncs

\"laardingcn
lien·. I. Scholman-Lentz, Lcpclaarsingcl 360,
Poslhus 166,
Vlaarclingen

M.C. Lammcrts van Bucrcn, Zaadkorrel 9, Eemnes

\'leu ten

Hilversum
Mcvr. A.M. Stappershoef-Bouman, Laan 19·10-1945 nr. 67
Hilvcrsum

Hardcrwijk
II. van llal, van 1\laerlantlaan 27, Harderwijk

\il'IT. E.A. Lutcn-van Dijk, Brocderschapslaan 6,

Vleuten

03407-

_\"uor!Jur(T
,\ .. J. Krom, :\oordenburgban 4G, Voorburg

1901

070-861272

\'uor~l'ilOten

\\ . .J. \\'asscn, Puccinidreef 7, Vooschotcn

01717-

•1927

\\':q:,l'lling('ll

OB:l70-

3227

04950-

598:3

\\'twt

ifliCu,·cns, Alb. :.gnesstraat ·1, Wcert

~
)[err. H. AI. M .I>>s-van Staten, Sportparklaan 19, Wecsp

Kortenhoef
II. H. Knap, Clacs Heynensoenlaan 3, Kortenhoef
Lcersun1
Mevr. M.L. Verbeck-

\\:talll'it!;
1' .. \ .• J. \Volthuis, Mr. Troelstrapark :l3, Waalwijk

t;, van de \Vall Bake, Grcbbeuijk 12, Wageningen

I!uizen N.H.
C.H. van Caspel, Trompstraat 31, Huizen
Katwijk Aan Zee
L. J. B. Schotemcijcr, Seer. Varkcvisscrstraat 55a,
Katwijk aan Zee

\'uorhout
.\kw. !'.A.M. van Opstal-Kuppens, Oranjc Nassaulaan 59,
Voorhout

02940- 14208

Dieudonn~,

Maarsbergseweg 69, Leersum

Lcusbroek
Mcvr. C. Verduin-Munnik, Maris Stuartlaan 1, Lcusbroek
Loosclrechl
J. H. Hammer, H.cmbrandtlaan 6, Loosdrecht
Maarssen
Mevr. J. Bol- Doelcman, Pict Heinstraat 86,

:nBo

~bars sen
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Meppel
R. G. A. Meijer, Jacob van Ruysdaellaan 57, Meppel
Naarden
G. G. Bayl<!, van Dijcklaan 24, Naarden
Nieuwkoop
K. Starn, Bernardlaan 42, Nieuwkoop
Noordwijk aan Zee
·A. H. Andreas, Beatrixstraat 4, Noordwijk aan Zee
Putten
H. Lebbink, Da Costastraat 86, Putten
Renswoude
J. Ph. van der Mijn, Eikenlaan 25, Renswoude
Rhoon
P. Pappenheim, Margrietstraat 22, Rhoon
Scharendijke
P.B. Verschuur, Platteweg 28, Scharendijke
Vaals
H. Cremer, Maastrichterlaan 26, Vaals

REGIO'S
Groningen
Mevr. S. H. Hoek-Beugeling, Treubstraat 30, Hoogc,.and

05980-

4662

Friesland
B.A. Jansen, De Lange West 50, Drachten

05120-

3483

Drente
Mevr. S. Vcnema-Noordhoff, Watermolendijk 10, Eclde

05907-

2558

Overijssel
F. P. Boelens, Zuivelstraat 43, Oldenzaal

05410-

3506

Gelderland
S. Brandsma, Van Hogendorpstraat 78, Culemborg

03450-

2433

Utrecht
P.C.M. Hijmans, Van Hillegaertstraat 20 IV, Amsterdam
K: di. t/m vrijdag

020-249427

Noord-Holland
Mevr. R. van der Scheer-vanEssen, Oosteinderwcg 234,
Aalsmeer

02977-

Zuid-Holland
C. A.M. van Leeuwen, Hippolytusbuurt 39, Delft

01730- 24777

Woerden
P. Ultee, Plantsoen 1, Woerden

Noord-Brabant
Mevr. M. Smits-van Waesberghe-van Mierlo, Burg.
Prinssenlaan 42, Raamsdonkveer

01621-

2919

Wolvega
S. H. Luiken, Oranje Nassaulaan 89, Wolvega

Zeeland
A. J. A. Veldkamp, Brigdammestraat 14, Middelburg

01180-

5373

Wilnis
J. Jansen, Burg, Padmosweg 132, Wilnis

Limburg
H. Graus, Oolhofstraat, Bruns sum

Volendam
G. Groet, Schoklandstraat 9, Volendam
Voorhout
Mevr. Josten, Oranje Nassaulaan 69, Voorhout
Warmond
Mevr. C. E. Dalhuisen-Polano, Postdam 5A, Warmond

7714

045-252623

De keus van 0'66
Een redactionele bijdrage van H. L. Verhaar
Tijdens het congres op 27 februari 1971 gaat D'66 beslissen over de vraag
met wie zij hoopt het beleidsplan voor de regeringsperiode 1971-1975 te
kunnen uitvoeren.
Dat wordt geen eenvoudige keus, want het hoofdbestuur kreeg in Breda de
opdracht met aile partijen te gaan praten over die vraag.
Dit artikel beoogt om vooruitlopende op de resultaten van deze gesprekken
de meningsvorming in D'66 enigszins te beihvloeden. Het lijkt immers niet
onredelijk van D'66 te vragen dat men in de partii zelf tot een keus Eraat.
komen. Het zou toch wei te gemakkelijk zijn de keus voor de aanstaande
verkiezingen te maken op basis van de negatieve resultaten van de hovenbedoelde gesprekken.
Met het schrijven van dit artikel wordt dus een risico genomen want het kan
allemaal heel anders uitvallen dan hier wordt gehoopt. Ilet zij zo ~
Naar mijn mening zijn er voor D'66 drie mogelijkheden om een meerderheid te verwerven voor een regeringsbeleid, en wei:
1 aileen.
2 sa men met de P. v. d. A. en P. P.R. , met behoud van ieders identiteit en nu direct.
3 samen met de P. v. d. A. en P. P.R., met behoud van ieders identiteit op een later tijdstip en gericht op een progressieve volkspartij.
De mogelijkheid van het "aileen" lag in Breda duidelijk op tafel in de reso·
lutie Drechtsteden. Hoewel deze mogelijkheid gelukkig werd afgewezen, is
het nog de vraag wat er gebeurd zou zijn als er geen resolutie van het
hoofdbestuur gewecst was. Het bleek toch duidelijk in de discussie dat velen hoopten dat de sonderingsgesprekken zullen leiden tot negatieve antwoorden zodat men dan aileen de verkiezingen in kan. Het is gewenst, dat die
beslissing in Amsterdam op 27 februari nogmaals wordt genomen. D'66
moet zich realiseren dat goede ideeen nodig zijn maar dat men ze ook moet
kunnen uitvoeren. Aileen zal dit niet lukken. D'66 gaat dan lijken op de
aardige liberal party in Engeland waarvan vele Engelsen vinden dat het een
fijne partij is met geweldige mensen. Je kunt echter net zo goed meteen
labour of conservative stemmen, want dan weet je wat er gebeurt.
Bovendien zijn de plannen van D'66 te goed om ze zonder kans op verwezenlijking na te jagen. Dat is niet pragmatisch.
Dat betekent naar mijn mening dat er met anderen moet worden samengewerkt. Dat betekent dat als hier uitsluitend wordt gekozen voor een samenwerking met de P. v. d. A. en P. P.R. , nu of later, moet worden nagegaan
waarom het congres in Breda die mogelijkheid zo sterk afwees.
Het lijkt wei realistisch hier een resultaat te zien van de geweldige afkecr
van a!les wat "rood" is en die kennelijk ook sterk in D'66 leeft. Het is
daarom toch wei goed dat de resolutie van het hoofdbestuur is aangenomen.
Er is dan nu tijd eens over dit verschijnsel na te denken.
De vraag rijst nu waarom voor de P. v. d. A. en P. P.R. wordt gekozen dat
leidt tot de vraag wat nu eigenlijk het nieuwe is waarover D'66 met zoveel
verve spreekt.
In zijn allereenvoudigste vorm gaat het hierom dat wij tegenover het gezagsysteem dat zo lanp.- van hoven af heeft gewerkt een systeem van onderop
stellen; tegen over een gesloten systeem stellen we een open systeem waar-

aan een ieder kan deelnemen. We hebben er enkele jaren overgedaan om
daar enige inhoud aan te geven maar dat is normaal 1ijkt me voor een
nieuw systeem. Het zou niet zo vee! waard zijn als elkeen dit uit zijn mot
zou schudden. Ons "navelstaren" heeft het beleidsplan opgeleverd en nu
gaat het erom met wie dat wordt uitgevoerd.
We weten a! dat P. v. d. A. en P. P.R. met ons een wet will en realiseren
voor een gekozen ministerpresident en een districtsy.steem en we weten
ook dat de P.v.d.A. voor een gekozen burgemeester is.
We weten dat de P. v. d. A. ontstaan is uit een aanval op het gesloten systeem van wat nu belichaamd is in de VVD.
We weten dat de z. g. confessionele partijen onstaan zijn uit aanvallen op
datzelfde systeem. Helaas weten we ook dater in die KVP, die ARP en
CHU velen zijn die graag met dat gesloten systeem mcedoen.
We weten dat er uit die groepen mensen komen die nog steeds tegen dat g<
sloten systecm zijn en die onder meer verzameld zijn in de PPR en in de
nieuwe evangelischc partij.
We weten tenslotte dat als het cr nu om gaat de mondige burger een open
systeem te geven deze confessionele partijen kleur moeten bekennen. Zii
moeten hun Januskop afgooien.
Op die Januskop was onzc actie "gesprekken aan de basis" gericht en als
deze niet in zijn geheel geslaagd is dan is dat mede vanwege de afkeer var
de P. v. d. A. die we ook in D'GG tegenkomen.
Het lijkt noodzakelijk doze afkeer te C'Verwinnen want gezien het bovenstaandc lijkt een samenwerking met de kampioenen van het gesloten systeem niet erg wenselijk. Aile gcpraat van Mevrouw van Someren en de
heer Wiegel kunnen het ware gezicht van de VVD toch niet verbergen.
Als de kiezer moet kunnen kiezen voor een open of voor een gesloten sys·
teem waarmee de vastgelopen politieke verhoudingen willen doorbreken
dan is ook een doorbrekcn van allerlci emotionele en psychologische gedachten en gevoelens nodig. Deze moeten dan wijkL'Il voor het doe! van het
open systeem, de progrcssievc volkspartij als U wilt.
In Duitsland heeft een met D'66 vergelijkbare partij de FDP van Scheel
voor een dergelijke beslissing gestaan toen men da" r vastgelopen verhoudingen moest doorbreken.
Men begreep dat ook de SPD tot een nicuwe opstellin>( wenste te komen
zoals wij dat nu in de Nicuwe Linie van 7 januari 1 !171 \'an Den Uijl kunnen
lezen.
Ook tusscn !eden van FDP en SPD Ieven en leefden wei gevoelens als die
tussen !eden van P. v.d.A. on D'G6 maar men heeft die kunnen overwinnen
en met voor heel Europa zegenrijke resuitaten.
Als het de !eden van D'6G ernst met hun nieuwe boodschap, dan zullen zij
op 27 februari 1971 tot cen dergelijke beslissing ntoelen komen. Een be·
slissing die wellicht een nieuwe regering van "Gods water over Gods akker" zoals Drees van DS 70 het noemt kan voorkonwn. Een beslissing die
ook van elk D'6G lid een enorme inzet zal vragen om deze voor en na 28
april 1971 waar te maken.
Laten we hopen dat we dit met z' n allen aandurven.
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Het congres van D'66 zal gehouden worden op zaterdag 27 februari 1971
in het RAI-Congrescentrum aan het Europaplein te Amsterdam.
Het congres begint om half elf waarbij om half tien de zaal open zal zijn.
Het ligt in de bedoeling om lunchpauze te houden tussen half ~~n en twee
uur.
De discussies zullen om 17. 00 uur gesloten moeten zijn.
(Zie ook de elders in dit blad opgenomen voorlopige agenda).
De toegangsprijzen voor dit congres zijn gedifferentieerd vastgesteld
conform de woonplaats van de deelnemer.
Zij bedragen:
f 10, -- voor leden/aanhangers woonachtig in de provincies NoordHolland, Zuid-Holland en Utrecht;
f 7, 50 voor leden/aanhangers woonachtig in de provincies Gelder land,
Overijssel en Noord-Brabant;
f 5, -- voor leden/aanhangers woonachtig in de provincies Zeeland,
Limburg, Drente, Friesland en Groningen.
Gezinsleden betalen half geld.

De betaling kunt u verrichten op gironummer 1304900 t.n. v. Penningmeester D'66, onder vermelding van Congres '71.
Ukunt zich aanmelden door opzending van de hierboven staande kaart.
Onmiddellijk na ontvangst van uw girostorting/ -over making ontvangt u
een naambadge, die toegang verleent tot het congres.
Op vertoon van deze badge kunt u aan de ingang van het congrescentrum
ook de nagekomen stukken in ontvangst nemen.
In verband met de planning en organisatie van het congres, verzoeken
wij u zo spoedig mogelijk in te schrijven.
Bij voorbaat dank en tot ziens in Amsterdam.
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DEMOCRAAT

januari 1!:

~

R. G. A. Meijer, Jacob van Ruysdaellaan 57, Meppel

Naarden
G.G. Bayltl, van Dijcklaan 24, Naarden

REGIO'S

Nieuwkoop
K. Starn, Bernardlaan 42, Nieuwkoop
Noordwijk aan Zee
·A.H. Andreas, Beatrixstraat 4, Noordwijk aan Zee
Putten
H. Lebbink, Da Costastraat 86, Putten
Renswoude
J.Ph. van der Mijn, Eikenlaan 25, Renswoude
Rhoon
P. Pappenheim, Margrietstraat 22, Rhoon
Scharendijke
P.B. Verschuur, Platteweg 28, Scharendijke

Groningen
Mevr. S. H. Hoek-Beugeling, Treubstraat 30, Hoo!';ezand

05980-

466

Friesland
B.A. Jansen, De Lange West 50, Drachten

05120-

348

Drente
Mevr. S. Venema-Noordhoff, Watermolendijk 10, Eelde

05907-

255

Ovcrijssel
F. P. Boelens, Zuivelstraat 43, Oldenzaal

05410-

3501

Gelderland
S. Brandsma, Van Hogendorpstraat 78, Culemborg

03450-

243:

Utrecht
P. C. M. Hijmans, Van Hillegaertstraat 20 IV, Amsterdam
K: di. t/m vrijdag

Vaals
H. Cremer, Maastrichterlaan 26, Vaals

020-24942'

Noord-Holland
Mevr. R. van der Scheer-vanEssen, Oosteinderwcg 234,
Aalsmeer

02977-

Zuid-Holland
C.A.M. van Leeuwen, Hippolytusbuurt 39, Delft

01730- 2477j

Woerden
P. Ultee, Plantsoen 1, Woerden

Noord- Brabant
Mevr. M. Smits-van Waesberghe-van Mierlo, Burg.
Prinssenlaan 42, Raamsdonkveer

01621-

291\

Wolvega
S. H. Luiken, Oranje Nassaulaan 89, Wolvega

Zeeland
A.J.A. Veldkamp, Brigdammestraat 14, Middelburg

Ol180-

537~

Volendam
G. Groet, Schoklandstraat 9, Volendam
Voorhout
Mevr. Josten, Oranje Nassaulaan 69, Voorhout
Warmond
Mevr. C. E. Dalhuisen- Polano, Postdam 5A, Warmond

Congrescommissie:
H.L. Verhaar, voorzitter
tel. 02974/353
H. Dijsselbloem, penningmeester H. B.
tel. 02975/4016
F. C. v. Leeuwen, secretaris H. B.
tel. 010/302419
W.H. Schouten, lid D.B.
tel. 023-285928

KANDIDATEN EERSTE KAMER
NIEUWE SLUITINGSDATUM AANMELDING

Gezien het huishoudelijk reglement
en de praktische mogelijkheden
heeft de verkiezingscommissie besloten de termijn van aanmelding
als kandidaat voor de eerste
kamer te verlengen tot 25 februari.
De aanmeldingen dienen per aangetekende brief op deze dag uiterlijk
12. 00 uur te zijn ontvangen bij:

Dr. Mr. K. L. Piccardt en
Mr. A. G. J. Piccardt
Keizersgracht 618
AMSTERDAM
Zoals bekend dient een kopie van
de aanmelding te worden verzonden naar het lrrndelijk sekretariaat.
De Verkiezingscommissie.
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