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OPROEP
FRACTIE D'66 IN DE PROVINCIALE STATEN VAN ZUID-HOLLAND
Op 1 maart 1972 gaat de huidige commissaris der koningin in Zuid-Holland
met pensioen. Een opvolger(ster) is
nog niet benoemd. Gegadigden voor de
functie van commissaris in deze
provincie worden uitgenodigd zich in
verbinding te stellen met de voorzitter
van onze fractie, mevr. E.K. WesselTuinstra, Will em de Zwijgerlaan 43,
Oegstgeest, tel. 01710-52007.
Contacten worden vertrouwelijk binnen onze fractie behandeld.
Wij zijn bereid eventuele geschikte
kandidaten met hun toestemming bij
de minister van binnenlandse zaken
voor te dragen.

FRACTIE D'66 IN DE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL
Op 1 mei 1972 gaat de huidige commissaris der koningin in Overijssel met
pensioen. Een opvolger(ster) is nog
niet benoemd. Gegadigden voor de
functie van commissaris in deze provincie worden uitgenodigd zich in
verbinding te stellen met de voorzitter
van onze fractie, de heer S. Schuyer,
Campuslaan 28, Enschede, tel. 0542092653.
Contacten worden vertrouwelijk binnen
onze {ractie behandeld.
Wij zijn bereid eventuele geschikte
kandidaten met hun toestemming bij
de minister van binnenlandse ·zaken
voor te dragen.

Jhr. mr. 0. F .A. H.
van Nispen tot Pannerden
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STUDIEDAG 0'66
LEERZAAM DAGJE, DAT WEL

Gealarmeerd door het groene briefje aan de afdelingen vertrekken we wat eerder dan we van plan waren naar Rotterdam: 900 is tenslotte geen kattepis, en bij zulke aantallen
lijkt een experimentele studiedag pas werkelijk de moeite
van het bezoeken waard. Onderweg komen we tot de conclusie dat van een discussie in groepen wel niet veel terecht zal komen, immers, verdelen en heersen heeft nu
nauwelijks zin meer.
Voorlopig blijkt bij aankomst het allemaal nogal mee te vallen. Bij de inschrijfbalie is het om kwart over tien nog
merkwaardig rustig en boven in de lobby zit vrijwel uitsluitend de kop van het dagelijks bestuur in amicaal gesprek
bijeen. Mijn passagier, die meer ervaring heeft in het
frequenteren van landelijke D'66-bijeenkomsten, vindt de
belangstelling op dat moment tot mijn verbazing bemoedigend.
Tegen elf uur, als Amstelveen met zeven leden aanwezig
blijkt, verzoekt een zachte beschaafde stem om ons met de
ongeveer honderdvijftig overigen naar de zaal te begeven.
Waarin we verdrinken.
We blijken naast een vlag, een leider, een lijder en een
secretaris op het podium te hebben. De laatste heeft een
overhead-projector bij zich, zodat we zijn aantekeningen
allemaal direct kunnen lezen. Die bestaan voorlopig uit een
agenda voor 's ochtends en voor 's middags, en uit de aankondiging van de leiding van de discussiegroepen. 's Middags wordt het apparaat n6g eens gebruikt, maar dan om te
vertellen, dater telefoon is voor iemand van de Volkskrant.

bla - bla
Van Lookeren Campagne krijgt als eerste de kans te vertellen waarom hij de PVP wil. Naast de bekende bla-bla blijkt
zijn sterkste punt de inkomensnivellering te zijn. Je krijgt
het gevoel dat als geestelijke nivellering mogelijk zou zijn,
hij dat nog eerder zou propageren.
Nypels mag daarna komen vertellen hoe je zo'n PVP in el.:.
kaar zet. Zijn gegoochel met modellen doet demagogisch
aan, zijn ~preektrant is dat allerminst. Bij mij in de buurt
wordt het vermoeden uitgesproken dat we nu een demonstratie horen van het: hoe-spreek-ik-de-mensen-de-Kamer-uit.
Zeevalking laat zich daarna zien. Hij blijkt voor outsiders
een veel aardiger man te zijn dan vermoed werd. Beslist
geen Banda-type. De emotionele interrupties van Menting
nu en later op de dag laten duidelijk zien dat het politieke
realisme van D'66 veel eerder in Utrecht dan in Rotterdam
te vinden is. Maar ja, dat wisten we na een weekje Rotterdamse Gemeenteraad natuurlijk allemaal allang.
Brand komt vertellen dat Zeevalking buiten de pot plast: op
het Congres in Amsterdam is besloten om te komen tot een
PVP, dat kun je nu niet opnieuw discutabel stellen.
Nagtegaal tenslotte sluit de rij met een explicatie van het
cryptische communiqu~ over de samensprekingen van D'66,
P. v. d. A . en P. P.R. De toelichting maakt het niet helderder, maar ja, wat wil je met nachtwerk.
Ene Mejuffrouw (of Mevrouw) Klinkers (als ik de naam goed
verstaan heb) mag daarna komen voorlezen wat zij er van
vindt, omdat ze volgens de leiding 's middags niet aanwezig
kan zijn. Om kwart voor vijf signaleer ik haar nog op de
stoel naast Nuis en Van Mierlo.
De aanwezige dames ma:ken overigens de ochtend w~l.

kruitvat
Allereerst legt Paula Wassen de lont in de buurt van het
kruitvat door te stellen dat het Congres in Amsterdam allerminst heeft besloten een PVP met P. v. d. A. en P. P.R.
op te richten: de betreffende motie was veel ruimer gesteld
dan aileen deze twee partijen op het oog hebbend. Toege-

door J. H. 11/eyer

staan wordt in de discussiegroepen ook te praten over hoe
die PVP eruit moet zien, en wie daarin moeten komen.
Anneke Goudsmit legt de lont nog wat dichterbij door te sug
gereren dat onze onderhandelingsdelegatie (opnieuw ?) de
kans loopt te worden ingepakt. Immers, wat we gewild hebben, te weten een onafhankelijk orgaan met v!lrgaande bevoegdheden, daarover kan men het met de P. v. d. A. niet
eens worden. Daarnaast zal echter w~l het overleg tussen
de drie partijen worden geinstitutionaliseerd. Het is duidelijk dat dan naar buiten D'66 steeds meer onder de vleugels
var. de P. v. d. A. lijkt te zijn terecht gekomen, waardoor
het steeds moeilijker wordt uit de andere partijen onze
geestverwanten los te peuteren.
Van Mierlo, springt direct overeind, dus is het uitkijken.
We krijgen een vooralsnog niet helemaal begrijpelijke uitleg van het excentrische punt. Het zou me niet verbazen als
deze uitdrukking in de toekomst dezelfde commerci!:!le
waarde krijgt als b. v. "het districtenstelsel".
Meerburg probeert daarna de discussie in groepen te voorkomen. Kennelijk heeft hij de klok van de "Club van Rome"
horen luiden, en wil hij spoorslags met de hele partij op
zoek naar de klepel.
De afdeling Amsterdam komt verder met de een of andere
motie uit de lucht vallen. Deze wordt met grate snelheid
afgeraffeld, om daarna in de mist te verdwijnen. Je vraagt
je af: weten ze in Amsterdam niet wat studeren (of een
studiedag) is? In elk geval horen we de hele dag niets meer
over wat ze hun uiterst belangrijke punt 5 noemen.

kopstukken
Eindelijk kunnen we verdeeld worden. De kopstukken Beckmans, Van Mierlo enNuis verdelen zich eveneens netjes
over de groepen, en verzekeren zo hun inbreng. In de
groepsvoorzitters her ken je al gauw de bekende types: de
debateerder, de dirigeerder, de notuleerder en de styleerder.
Twee dingen blijken duidelijk. Allereerst is men als de
dood dat naar buiten het tweevoudig optreden onbegrepen
blijft. Bovendien vreest men dat door het ~ne, het andere
geen kans meer krijgt.
Opvallend is de angst dat de PVP ecn veredelde P. v. d. A.
wordt. Nagenoeg iedereen wil progressieven uit christelijke en liberale (?) hoek erbij betrekken.
Tijdens de lunchpauze houden we ons bezig met het systeen
van platpraten binnen D'66. We verbazen ons erover hoe
het steeds maar weer blijkt te lukken, dat men zich al
pratend gaat conformeren achter het voorgestelde beleid,
ook al krijg je van iedereen apart nou niet bepaald de indru
dat-ie kapot is van dat beleid.
Vanaf kwart voor drie zijn we in plenaire zitting bijeen. De
rapporteurs uit de discussiegroepen doen hun best. Een
van hen onderbreekt zijn betoog met een luidruchtig "hai"
als Stappershoef binnenkomt. Diens groet blijkt evenwel
niet voor de spreker, maar voor iemand op de voorste rij
bedoeld te zijn.
Een fotograaf nodigt Vander Louw uit voor een gesprekje
met Nuis en Van Mierlo, dat exact dezelfde tijd vraagt als
het schieten van het plaatje kost. Je krijgt de indruk dat dil
ook niet aileen gebeurd voor de priv~-verzameling van ~~n
van de heren.
Het onvoorstelbare gebrek aan politiek inzicht van een gedeelte van de zaal (vanaf het podium gezien links boven)
blijkt als de uiterst zinnige opmerking van Heyn ( ?) dat
D'66 in het huidige kabinet de plaats had kunnen innemen
van DS'70, en daarmee een aantal van haar programmapunten had kunnen realiseren, door veel lawaai en ge-
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hreeuw wordt onderbroken. Voor sommigen werkt kenlijk de aanduiding DS'70 alleen al als een rooie lap op
ngroene stier. Ze vergeten blijkbaar dat dit (en natuurk andere) de getHkte intimidatiemethoden zijn voor minrheden om de macht te krijgen. En als je zoals D'66
acht wil controleren, dan lijkt mij iemand het spreken
mogelijk(laten)maken, een van de slechtste methoden.
;el minder verbazingwekkend dan velen dat blijken aan te
elen is het, dat Zeevalking en Vander Louw het roerend
et elkaar eens zijn voor wat betreft de snelheid van het
t stand komen van een PVP. Be ide zijn voldoende realist
nte weten dat hardlopers nog altijd doodlopers zijn, als
; niet op tijd rusten.
1

chuchter
Is tenslotte een Mevrouw achter in de zaal wat schuchter
1mt vragen of nou niet eens precies kan worden uitgelegd

iEBAKKEN PEREN

wat met het tweevoudig handelen wordt bedoeld, raakt
(zoals iemand bij mij in de buurt dat uitdruk) Van Mierlo
duidelijk geirriteerd. Met driftige gebaren zwaait hij zijn
linkerarm naar links, daarmede onderstrepend dat het
overlegtussenD'66, P.v.d.A. enP.P.R. gewoondoor
moet gaan.
Met zijn rechter wijsvinger priemt hij echter recht vooruit
in de maag van Steenkamp c. s. , daarmede de richting aangevende van het toekomstig navelstaren. Dat is naar een
excentrisch punt, een orgaan, een instituut of wat dan ook,
waarin mensen die lid kunnen blijven van hun eigen partij,
tesamen met ons kunnen denken over hoe de maatschappij
er uit moet komen te zien, en hoe dat te bereiken valt. Als
het ook op die manier niet meer lukt om tot een werkelijk
brede progressieve volkspartij te komen, dan ziet hij er
weinig brood meer in.
De Meester he eft gesproken, nu kunnen we naar huis.

door Leo J. Capit

It Nederland na de laatste Kamerverkiezingen kon worden
1gescheept met een kabinet der Verliezers is te wijten aan
Hetreurenswaardige verschijnsel dat zich vorig jaar aanende onder de ietwat naar plagiaat riekende naam DS'70.
etgrote succes, dat deze formatie behaalde, komt ons bemd voor.
'ij beleefden in februari '67 iets dergelijks. Men noemt het
el: het optocht-effect. Waarmee gezegd wil zijn dat de
Ooating vote" in dit land geneigd is zich aan te sluiten ach;r elke nieuwe optocht die voorbij komt. Dat zal waar ween- en aangetekend moet worden dat het repertoire dat
nze optocht ten gehore bracht uit tot toen nimmer gehoorde
lanken bestond, terwijl DS' 70 kwam aanmarcheren op de
~aat van de wel zeer versleten vaderlandse liederentafel liar u kunt er donder op zeggen dater nog een andere psyhologische factor heeft mee.gespeeld om DS'70 aan zo'n aanienlijke weerklank te helpen. Wij zijn immers in diepste ween een religieus geaard volk, al is dan bij tallozen die geaardeid uit het bewuste levenspatroon weggezakt naar het onderewuste.

~en
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let is allerminst mijn bedoeling te profaneren, maar er valt
einig af te dingen op het feit dat de naam Drees voor velen
nsacrale klank heeft. In politicis gepresenteerd in dit rande tijdsgewricht speurden velen hoopvol achter die naam
n betrouwbare drie-eenheid: de vader, de zoon en de zui. e geest (nogmaals: ik profaneer niet; ik gebruik geen
fdletters) die voor hen een heilsverwachting kon wettigen.
ij maakten dat vertrouwenwekkende hokje rood en zo zien .
'j dan enkele zich noemende democratisch-socialisten zich
hter de regeringstafel scharen, schouder aan schouder
t zich hardnekkig liberaal noemende conservatieven en
et de afgezanten van de blijmoedig hun pijnlijke verliezen
gerende confessionele partijen.
vergelijking die te trekken viel tussen wat D'66 beleefde
1967 en DS'70 vier jaar later is dan ook allang abrupt ge. digd. En wie zich het Appel herinnert, waarmee we in
6 ons presenteerden als een samenscholing van oprechte
leurs, die eerst en voor alles de grauwsluier wilden
gtrekken van ons vaderlandse politieke stelsel, zal per
ldo erg gelukkig zijn dat het noodlot ons totnogtoe niet
ong iemand uit onze eigen gelederen op te zadelen met de
gentijdse aanspreektitel "meneer de minister".
I aardige van vrijwel alle politieke partijen is, dat ze zulke
bele taal uitslaan in hun programma's. Vertaal je een stuk
zes van die programma's voor een monomane buitenlanr die de Nederlandse politiek wil doorgronden (maar waarz6u-ie?) dan vraagt zo'n man je al gauw wie er nou eilijk gek is. En terecht ! De schieding der geesten waar-

op D'66 van de aanvang af heeft gemikt, met de waarlijk
unieke belofte zichzelf op te zullen doeken als die verlossende Duidelijkheid eenmaal bereikt is, heeft zich nog altijd niet
voltrokken.

clubje
Met datal zijn wij, met onze pragmatische eis tot Duidelijkheid, met ons streven naar een effectief democratisch bestel
met inspraak voor iedere landgenoot, anno de nazomer van
1971 een merkwaardig clubje. Het verkleinwoord is tekenend
voor onze situatie. We weten dat we bij andere partijen veel
hebben losgemaakt. Geen enkele propositie heeft ooit in de
Nederlandse politiek zoveel teweeg gebracht als juist D'66.
Het is leuk om dat te zeggen, want er valt niets op af te stdjden en we kietelen onszelf ermee. De onzen vervullen intussen getrouw hun taak in deS taten Generaal, in de Provinciale Staten en in allerle!. Gemeenteraden. Tezamen: pragmatische mannetjes en vrouwtjes die naarstig pogen waar te
maken wat het programma van onze partij hun opdraagt.
Onze partij? Pragmatisch moet ik zeggen: ons partijtje.
Meer zijn we niet. De anderen mogen ook steen en been klagen over het gebrek aan engagement in hun kiezersgeledingen,
maar ze hebben verhoudingsgewijs nog altijd een veel grotere en hechtere meelevende achterban dan wij. Het is een
mooi ding, dat in onze geringe gelederen een stuk of wat
werkgroepen redelijk functioneren. Zij verschaffen onze
volksvertegenwoordigers een behoorlijke steun in de rug.
Maar er bestaan ook (naar ik aanneem: vele) mensen die een
pragmatische politiek voorstaan z6nder zich te willen commiteren in een werkgroep, zonder te willen opteren voor een
of andere kieslijst.
Van de achtereenvolgende hoofdbesturen, die onze partij sinds
de herfst van 1969 aanvoerden, heeft nog geen enkele kans gezien ook die categorie in te passen in wat toch zijn moet: deze
politieke partij.

democratie
U hebt vast wel gemerkt, hoe moeizaam dit uiterst bescheiden orgaan, DEMOCRAA T geheten, in uw brievenbus valt.
Het zou veel, zo niet alles, aan onze zojuist gesignaleerde
kwaal hebben kunnen verhelpen, indien de achtereenvolgende
hoofdbesturen hadden willen bewerkstelligen dat er werkelijk
sprake kan zijn van zoiets als onderlinge communicatie.
Zij hebben dat helaas nagelaten. Zij hebben het niet op kunnen brengen een redactie het mandaat te g·even tot een zekere
autonomie binnen de doelstellingen van D'66. Zodat die redactie, die inziet dater te hooi en te gras toch iets in partijverband van de drukpers dient te komen, niet anders kan doen
dan weergeven wat haar bereikt. Zoals in het vorige nummer:
doodgewoon bekvechten waarin bijvoorbeeld het verwijt van
"geheugenverlies" voorkwam.
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De onregelmatige afleveringen van DEMOCRAA T die u ontvangen heeft zijn zo allemachtig democratisch dat men er
makkelijk uit kan afleiden dat democratie, ad absurdum doorgevoerd, tot een caricatuur van zichzelf wordt.
Terwijl het toch zo eenvoudig gewoon goed kan zijn. Democratie houdt in: het verlenen van mandaat aan wie men daartoe als capabel beschouwd. Mag diegene dan, alsjeblieft,
dat mandaat uitoefenen ? Hij is immers voortdurend aan spreekbaar voor zijn eigen achterban? En de datum waarop
zijn mandaat al of niet vernieuwd zal worden staat onomstotelijk vast.
Terwijl we eerlijk moeten vast stellendat sommige D'66-ers
de grote progressieve volkspartij die zoveel zou kunnen bijdragen tot de van ons eerste uur af begeerde politieke duidelijkheid wel zien zitten, en andere nog niet, past het ons
tegelijkertijd in te zien dat het met ons, "de democraten"
zoals Hans Gruyters in zijn doordachte beschouwingen in het

advertentietarieven
bij het secretariaat

Druk Luna Delft
Lay-out Jan Jaap de Boer
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En nou kijk ik toch even jaloers naar die nog veel gloednieuwere politieke partij DS'70, waarin zoveel ongeruste
zeer hoge abtenaren te hoop liepen uit verweer tegen de
stroomversnelling van deze tijd. Na het behaalde stembussucces meldde DS'70: nu gaan we eerst orde op za:ken stellen in onze eigen gelederen.
Dat is precies wat D'66 helaas heeft nagelaten, toen. En
die omissie is sindsdien door geen enkel hoofdbestuur ongedaan gemaakt.
Ruikt u ook de stank van gebakken peren ?

door Anneke M. Goudsmit

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

Studiedag D'66. Leerzaam
dagje, dat wel
Gebakken peren
Moetrn er D'66 burgemeesters

jaloers

MOETEN ER D'66
BURGEMEESTERS KOMEN?

uitgave van de politieke
partij Democraten '66

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

leesbare periodiek Haagse Post zijn eigen geestverwanten
pleegt aan te duiden, als partij, als functionerend organisme
hogelijk knudde is. Het deficiet dat de penningmeester te
melden heeft doet ons collectief, al of niet lijdend aan geheugenverlies, verbleken.
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Het hoofdbestuur heeft mij gevraagd een
stukje te schrijven over de vraag wat
het meest wenselijke standpunt van de
fractie is, indien hij benaderd wordt
door een sollicitant voor een burgemeesters-vacature.
Tot nu toe heeft de fractie zich steeds
op het volgende standpunt gesteld:
Hoewel D'66 voor een gekozen burgemeester is, betekent dat geenszins dat
er iets op tegen zou zijn als er in het
thans bestaande systeem D'66-ers benoemd worden tot burgemeester.
Integendeel, D'66 burgemeesters zouden ook of juist in die positie actief
kunnen meewerken aan verandering van
het systeem (niet aileen wat betreft gekozen of benoemde burgemeesters .'
Geheel los van de bezwaren tegen de
benoemde burgemeester staat echter
de huidige praktijk waarin Tweede Kamerfracties van andere part ijen plegen
te lobbyen voor kandidaat-burgemeesters,
die lid van hun partij zijn.

Het spreekt vanzelf, dat wij het toejuichen als er door (de meerderheid
van) een gemeenteraad een D'66-er
kandidaat wordt gesteld. En nog mee:
vanzelfsprekend is het, dat naar onzE
mening in zo'n geval de D'66-er benoemd behoort te worden ongeacht of
er voor hem gelobbyt wordt.
Wij menen op deze gronden dat wij, !
Tweede Kamerfractie van D'66 niet a
deze praktijk mee moeten doen en dal
wij dus niet bij de minister van binne
landse zaken moeten lobbyen voor bu:
meestersplaatsen voor D'66-ers of
voor D'66-ers, die gesolliciteerd hel
ben; noch het een noch het ander heef
de fractie dan ook tot nu toe ooit gedaan.
Wij realiseren ons uiteraard, dat dit
niet-lobbyen inhoudt, dat de kans dat
er een D'66-er tot burgemeester benoemd wordt afneemt. Niettemin me·
nen wij dat wij de tot nu toe gevolgde
gedragslijn moeten voortzetten.

verwerpelijk

sollicitant

Wij vinden die praktijk verwerpelijk
omdat:
a. In feite het zwaartepunt niet ligt bij
het gesprek met de Commissaris van
de I)oningin bij sollicitaties-bij wie
volgens wettelijk voorschrift gesolliteerd moet worden- maar bij de betreffende Tweede Kamerfractie;
b. Die fractie heel vaak niet in de eerste plaats het belang van de gemeente
waar de vacature vervuld moet worden
het zwaarst laat wegen, maar wel het
belang van een partijlid dat aan een
baan geholpen moet worden.
c. Door invloed van de Tweede Kamerfractie partijpolitieke argumenten een
overwegende rol gaan spelen, terwijl
juist altijd als argument v66r benoemde burgemeester wordt gesteld dat deze hoven de partijen staat en dat hij
geen last heeft van partijpolitiek.
d. Door invloed van de Tweede Kamerfractie de inspraak van de gemeenteraad vaak nog meer een farce wordt
dan anders het geval zou ziin.

Uit het bovenstaande blijkt enerzijds
dat het niet-lobbyen op geen enkele
wijze inhoudt of zelfs kan inhouden d1
de Tweede Kamerfractie van D'66 ee
sollicitant in een bepaald geval ongeschikt zou achten, en anderzijds dat '
fractie het zou toejuichen als er D'66
ers tot burgemeester benoemd zoude
worden, hetgeen gezien het ervaringl
feit dater D'66-ers solliciteren, naa
onze mening in de naaste toekomst VE
wacht behoort te kunnen worden.
Ten behoeve van een eventuele stand·
puntbepaling volgen hier 2 vraagpunu
1. Is het gewenst dat, zolang het systeem van de benoemde burgemee
ter bestaat, D'66-ers tot burgemeester worden benoemd ?
Als vraag 1 bevestigend wordt beantwoord
2. Is het dan gewenst dat de Tweede
Kamerfractie van D'66 lobbyt voo
kandidaten ?
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VERSLAG OPEN
STUDIEDAG
PROGRESSIEVE
VOLKSPARTIJ
De studiedag over de P. V. P. was door het hoofdbestuur
belegd ten einde informatie uit te wisselen over de gedachten die bij bestuur en leden leven m. b. t. dit onderwerp.
De discussie in de afdelingen moest op gang worden gebracht
ter voorbereiding op het congres van november.
Om deze opzet zo goed mogelijk te doen slagen, leek het
onverstandig om in dit stadium al te streven naar gemeenschappelijke standpuntbepalingen of meerderheidsuitspraken over de materie of enig onderdeel daarvan. Doel van
de bijeenkomst op dit moment was het zo breed mogelijk
kennisnemen van de marrier van denken van anderen, niet te
simplificering die altijd schuilt in het tellen van de koppen.
Ook in dit verslag blijft uiteraard dit uitgangspunt gehandhaafd.
De studiedag was als volgt ingedeeld: eerst kregen een aantal representanten van verschillende denkrichtingen de gelegenheid hun standpunt kort weer te geven in een plenaire
vergadering, waarna verslag werd gedaan van de procedurebesprekingen met P. v. d. A. en P. P.R. In vier discussiegroepen vond daarop de eigenlijke gedachtenwisseling
plaats. In de middag werd plenair gerapporteerd en nog wat
verder doorgepraat. De inleidingen in de plenaire vergaderingen zijn hieronder kort samengevat. De verslagen van
de vier rapporteurs in de plenaire middagvergadering, die
op zichzelf uiteraard al samenvattingen van de eigenlijke
discussie vormen, zijn integraal opgenomen.

lnleiders
Zeevalking lichtte de volgende stellingen kort en bondig
toe:
l. Stelsel van evenredige vertegenwoordiging werkt ver-

snippering in de hand en straft concentraties af.
Progressieve Volkspartij:
a. Kwantitatief minder dan de som der delen,
b. Ondeugdelijk middel om naar meerderheid - machtsvorming - te streven,
c. Onduidelijk doel omdat program ontbreekt.
2. In stelsel van evenredige vertegenwoordiging kan men
zich voor de verkiezingen niet voor een regeringseombinatie uitspreken.
Men wordt dan buitenspel gezet bij de vorming van een
regering - en daar gaat het toch om - hetzij
a. door de verkiezingsuitslag
b. bij de kabinetsformatie
3. Confessionele partijen passen mogelijkheden van huidige
stelsel konsekwent toe.
Progressieve concentratie heeft met wijsneuzerigheid een vaak hinderlijke eigenschap van linkse partijen - de
speelruimte die het huidige stelsel biedf aan zijn laars
gelapt. Het resultaat van die betweterij is geweest dat
we voor "spek en bonen" aan de verkiezingen hebben
deelgenomen.
a. Oprichting nieuwe partij bedreigt ook ons als we te
snel fuseren met anderen.
b. In huidige stelsel is P. V. P. een terugdraaien van de
klok naar 1945.
c. P. V. P. - op dit moment - van D'66 met P. v. d. A. en
P. P.R. is geen "krankzinnig avontuur" maar een
"politiek fossiel".
d. Aileen een niet gebonden D'66 en een niet gebonden
P. v. d. A. zullen in de zeventiger jaren van deze eeuw
een ander regeringsbeleid en een beter funktioneren
van de democratie mogelijk kunnen maken door zich
zo herkenbaar mogelijk te uiten in woorden en vooral
in daden.

legde de vergadering de vraag voor: Binnen welke
tijd wenst U een P. V. P. tot stand te zien komen en in welke
mate en op welk niveau wenst U binnen dat tijdsbestek samen te werken? Hij liehtte een door hem ontworpen schema
toe dat als geheugensteun bij de discussie zou kunnen dienen.
Brand verklaarde op het congres in Amsterdam tegen de
H. B. resolutie gestemd te hebben. Nu deze echter door de
overgrote meerderheid van het congres aanvaard is, en we
ermee de verkiezingen ingegaan zijn, acht hij het een
kwestie van politiek fatsoen en integriteit op de ingeslagen
weg voort te gaan en de wenselijkheid van een P. V. P. hier
niet meer ter discussie te stellen.
C. v. Looker en Camp~gne:
Doel: structurele verandering.
1. Samenleving waarin mondige mensen in staat en in de
gelegenheid zijn op volwassen wijze te participeren in
het bestuur van hun gemeenschap.
2. Gelijke startkansen voor iedereen.
3. Iedere macht: economische, politieke en sociale volledig
onder contrCle.
§tr:.~t~_g1~: Keuze tussen beweging (Provo) of politieke partij.
D'66 is een mengvorm met heftige partijgangers
en bonzen en tegelijkertijd creatieve en intelligente "bewegingsmensen".
Practisch is de keuze echter: politieke partij.
Dit houdt in: streven naar de macht van het aantal = zetels in de kamer.
I£t!'!!.e_k : samenwerking met anderen
ofwel regerings-coalitie met anderen
ofwel partijvorming met anderen
ofwel allebei
Als wij een doel hadden dat in een regeringsperiode bereikbaar was konden wij het ons veroorloven om ons separaat
op te stellen en v66r een verkiezing die partners te zoeken
die ons in de komende vier jaar de meeste kans op vooruitgang bieden naar dat doel.
Verwisseling van doel en middelen maakt alle doelen kortstondig bereikbaar, terwijl er ook lied en zijn die het doel
goed formuleren maar geduld hebben tot het jaar 2000.
Bij een duidelijke overeenstemming over een doel op lange
termijn client er een hechtere band te zijn omdat de doelstelling een te grote vrijblijvendheid niet verdraagt.
Dus: partij -vorming in grater verband.
Partnerkeuze: in principe open.
Moet kristallisatie-kern zijn voor een grotere eenheid dan
de optelling van welke samenstellende delen dan ook.
Waarom dan nu de P. v. d. A. ?
Van der Louw stelde: P. v. d. A. heeft de denkwereld van
D'66 nodig.
Ik ben pedant genoeg om daar j!!_ op te zeggen, maar ook
realistisch genoeg om te zeggen:
D'66 heeft het hart van de P.v.d.A. nodig.
Pragmatisme is ontzettend noodzakelijk maar ook een stuk
hartstocht.
Nagtegaal:
gaf de stand van zaken m. b. t. de besprekingen met P. v. d. A.
en P. P.R. weer. (zie politiek jaarverslag elders in dit
nummer.)

rapportering uit de sectievergaderingen
Rapporteur: Paula Wassen - van Schaver
In groep I zijn volgens mijn interpretatie drie hoofdpunten
ter sprake gekomen.
Het eerste punt is dat in de groep van belang werd geacht
dat het congres in november niet voor een fait accompli
moet worden gesteld en dat daarom de diskussie op deze
dag moet worden ingezet en verder in de afdelingen moet
worden gevoerd, opdat het congres in november heel goed
voorbereid is.
Het tweede punt is: wat stel je je voor bij de progressieve
volkspartij, wat voor beeld hoort daar bij? Vooral Aad
Nuis vindt dat het hele politieke beeld voortdurend zo verandert, dat je niet kunt weten bij welk beeld je uitkomt en
hij ziet het proces om te komen tot dat gezicht van de progressieve volkspartij als een beklimmen van een trap bestaande uit stenen treden en wolken. Verder over dat beeld
wat bij de progressieve volkspartij hoort: het zou in ieder
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geval niet een club moeten zijn die een polarisatiegedachte
aanhangt zoals Den Uyl tijdens de verkiezingstijd hanteerde,
in de zin van afzetten tegen de confessionele partijen, maar
een polarisatiegedachte, zoals meer in D' 66 le~ft in de zin
van kiezen voor een progressief uitgangspunt en kiezen en
het uitvoeren van progressieve daden.
Het derde punt is de vorm van die progressieve volkspartij.
Die werd in de groep vooral gezien als een massa-organisatie met gedifferentieerde onderdelen die naar elkaar willen luisteren en die samen een meerderheidsgroep vormen
om aan de macht te komen. Het zou een open organisatie
moeten zijn, pluriform, waarin verschillende groeperingen
hun eigen identiteit behouden. Maar, tegelijkertijd, een
club die als geheel niet lijkt op de P. v. d. A. van nu, de
P. P.R. van nu of zelfs maar D'66 van nu. En om dat te bereiken moeten we tegelijkertijd werken aan onze eigen identiteit die we dus verder uitwerken ~n onze samenwerking
uitbouwen ~n andere kiezers dan uit de drie genoemde partijen proberen te verwoorden. Een zeer moeilijke opgave,
zoals u begrijpt. Dat zou moeten gebeuren via een excentrisch platform, wat aantrekkelijk is voor allerlei mensen
uit die drie partijen en van mensen buiten die partijen en de
vraag werd gesteld of de aanwezigheid van mensen als
Couwenberg en Steenkamp doorslaggevend is voor het slagen van zo'n nieuwe positie op dat platform. Men vond dat
de keuze van bepaalde personen die daaraan meedoen niet
doorslaggevend was voor het al of niet slagen, maar wel
dat het feit dat er veel mensen van buiten de drie genoemde
partijen aanwezig zijn en meepraten en er belangstelling
voor hebben, wel doorslaggevend is voor het geslaagd
achten van deze progressieve onderneming.

aanvulling van iemand uit groep 1
Ik meende dat onze konklusie was in meerderheid dat het
een conditio sine qua non was dat bij het oprichten van het
instituut dat zo'n instituut niet alleen zou bestaan uit mensen afkomstig van of aangewezen door de drie partijen waar
we het telkens over hebben, maar dat dat instituut meteen
van het begin af aan z'n onafhankelijke karakter ook zou
demonstreren uit het feit dat het instituut zou bestaan uit
mensen die niet tot die drie partijen zouden behoren. En
dat het anders geen zin had. Ik meen dat dat een konklusie
was.

Rapporteur: Gajentaan :
Voorzitter, groep II is begonnen bij Zeevalking en geeindigd
bij Nagtegaal, zo zou je het eigenlijk kunnen stellen. In
eerste instantie heeft men zich afgevraagd of men al niet
zou moeten streven naar een progressieve volkspartij. Dat
beginpunt is geweest in 1966. D'66 is toen ontstaan en heeft
voorgesteld een distriktenstelsel wat tot gevolg zal hebben
dat er grotere politieke eenheden zullen gaan komen. Nu,
aldus degenen die dat standpunt vertolkten, hebben we in
feiten de rollen omgedraaid en hebben we het distriktenstelsel maar vergeten en gaan we direkt over op de vorming
van de progressieve volkspartij. Dit standpunt werd in grote meerderheid (er is niet echt over gestemd) niet onderschreven door de groep. Daartegenover werd gesteld dat de
stap naar de progressieve volkspartij in feite is een kwestie
van mentaliteit en dat het invoeren van het distriktenstelsel
geen voorwaarde moet zijn om tot die grotere partijvorm te
komen.
In een progressieve volkspartij zouden de nu bestaande partijen, de drie, hun eigen filosofie, ideologie of bagage, zo
is het uitgedrukt, op tafel moeten leggen zonder dat daar
van tevoren van gezegd wordt dat is onaanvaardbaar. Een
progressieve volkspartij zou uiteindelijk in het beeld wat er
uit de diskussie kwam (zo is het door iemand genoemd) een
kathedraal moeten zijn met waarin in verschillende zijkapellen best hier en daar de Internationale kan worden gezongen of wat Gregoriaans mag opstijgen. Met andere
woorden: het van tevoren afwijzen van bepaalde ismen die
men inbrengt in een politieke partij werd eigenlijk niet aanvaard. Wel was daarbij een punt en daar zijn we in de diskussie nauwelijks op in kunnen gaan, vanwege de tijd, dat
dat nieuwe, die inhoud van de nieuwe partij een cruciale
zaak is. En dat we veel te veel praten over de procedure
waartoe we er komen zonder dat we precies voor ogen hebben wa.t die partij is.
Het volgende punt is over het instituut. Het instituut mag
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niet te theoretisch zijn en het moet vooral werkcn aan de
basis. Dat zou betekenen ook dat de samenwerkingsverbanden op korte termijn op zo veel mogelijk nivo's moeten beginnen, maar hier hebt u weer de kern van het probleem,
we moeten mensen van buiten de, en dan in de kathedrale
sfeer buiten de Drieeenheid halen om daarin mee te denken.
Het schema van Nypels, althans de verschillende vormen
waarin de samenwerking zich kan afspelen, werd niet noodzakelijkerwijs als een trend gezien waarnaar we toe zouden
moeten. Zo'n nieuwe politieke partij moet zich met nieuwe
problemen konfronteren, maar ook in de wording van die
politieke partij moet op een gegeven ogenblik een nieuw
punt komen. Met andere woorden, we moeten niet gelijkmatig op gaan naar een fusie, maar op een bepaald moment
komt er een nieuw situatie, waarbij we inderdaad die nieuwe
partij moeten lanceren, zonder dat daar direkt sprake is
van een fusie, dan heb je de mensen van buiten de Drieeenheid al weer afgestoten.
Het enige punt wat ik hieraan zou willen toevoegen is dat
wij niet gesproken hebben over een datum waarop deze PVP
tot stand zou moeten komen.
Ik geloof, afgezien van het instituut dat aan de basis moet
werken en wat als aktiecentrum zou moeten fungeren, dat
een centraal woord moet zijn: kommunikatie. Dit is mijn
interpretatie van de diskussie in groep II.

Rapporteur : Stolk
Heren voorzitter, het is zo dat onze sectie Ill van wisselende samenstelling was, maar een mathematicus in ons gezelschap heeft berekend ctat het gemiddeld 25 personen omvatte.
De sectie heeft ongeveer de systematiek gevolgd die aimgegeven was door de heer Van Lookeren Campagne en heeft
zich eerst afgevraagd in hoeverre wij ons konden verenigen
met de doelstellingen die hij aangaf. Het is zo dat al gauw
iemand zei: "Ik heb het gevoel dat er een tweetal definities
t. a. v. de progressieve volkspartij door elkaar heenliepen".
Enerzijds zou je je kunnen voorstellen dat er mensen zijn
die als ze het hebben over de progressieve volkspartij denken aan de kombinatie PvdA, D'66 en PPR en anderzijds
dater mensen zijn die denken aan een progressievevolkspartij die zoiets is als een tegenhanger van een nog in
vorming zijnde conservatieve grote partij, een soort CDU.
In ieder geval moet je eerst, na dat was het gevoelen van
de sektie, klaarheid hebben over wat je nou verstaat onder
progressieve volkspartij. Daar is toen over gediscussieerd
en in tegenstelling tot een aantal andere secties hebben wij
steeds, zij het dat er wat verzet was, de mening gepeild
van de vergadering en een ieder, en mocht dat niet zo zijn,
dan zal men zich wel verzetten straks, verenigde zich op
deze sectievergadering op het volgende verhaal.
We moeten, als D'66 streven naar een progressieve volkspartij die:
a. streeft naar strukturele hervormingen in de samenleving
(het verhaal Van Lookeren Campagne);
b. een meerderheid van de kiezers achter zich kan krijgen;
c. op korte termijn kan worden gerealiseerd.
Het begrip op korte termijn is door ons niet gespecificeerd.
Dat hebben we nagelaten omdat we dachten dat we dan niet
klaar zouden komen. Toen we eenmaal zover waren dat we
het samen het er over eens waren wat een progressieve
volkspartij zou moeten zijn, hebben we ons begeven in de
vraag: Hoe zou je dat dan moeten doen. Op dat punt zijn we
niet ingegaan op het schema-Nypels omdat we het idee hadden dat dat voor ons iets te ver ging. We konden dat niet
helemaal volgen, alle ins en outs van het schema. We zijn
dus gewoon wat literair aan het praten geweest: van hoe we
do en het nou?
Er waren toen al gauw twee mogelijkheden. Het was zo dat
er een stroming was die zei, en dat hebben we steeds genoemd de methode Van Mierlo, we moeten streven naar een
excentrisch punt (dit is een citaat van Van Mierlo) gelegen
buiten de partijen en de essentie van het excentrisch punt
is dat de kiezers zich verenigingen in dat punt, zonder dat
ze daarmee lid worden van een partij.
Er was een andere vorm die zei we moeten een verregaande samenwerking creeeren van de drie partijen PvdA, PPR
en D'66 m1. De essentie van die methode is dat je dan bijvoorbeeld de vakverenigingen en overige bestaande institu-
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ten mobilseren kan via, en dat is nu een interpretatie van
mij, bestaande communicatiekanalen. Bij dat alternatief
kwamen ook vragen aan de ordeals loyaliteit t. a. v. je eigen
partijleden die je niet buiten spel zou mogen zetten, welke
gevaar er wellicht in zou zitten als je een extern instituut
zou cree!lren.
In het Iicht van wat ik nu zeg, moet ik nog wel even een
kanttekening maken bij het verhaal Van Lookeren Campagne.
Van Lookeren Campagne heeft gezegd als je doelstelling is
strukturele hervormingen en als dat dan een doelstelling is
op lange termijn dan moet je streven naar de macht van het
getal, wat betekent (en dat was zijn konklusie) dat je moet
streven naar het samengaan van partijen. We waren het wel
eens met het streven naar de macht van het getal, maar we
waren het niet eens met zijn konklusie. De sectie zei: we
moeten streven naar het verenigen van kiezers en dat hoeft
niet noodzakelijkerwijs partijen te zijn. Je moet kiezers
verenigen, dat is je uitgangspunt en dan kom ik weer terug
op de methodes: dat zou dan b. v. kunnen zijn in zo 'n instituut.
Bij het beoordelen van welk alternatief je nu zou moeten
volgen, was er een element van verwarring, met name bij
de mensen die zeiden dat je de bestaande kontakten tussen
de partijen verder moet verdiepen. Het is misschien wel
aardig om er bij te vertellen dat de verwoorders van deze
vorm met name de PvdA -aanwezigen waren.
Het verwarrende element was dat het streven naar de progressieve volkspartij los gezien zou moeten worden van een
zeer krachtige oppositie om dit kabinet te tekkelen. We
hebben dat niet gepeild in de vergadering, maar mijn indruk
was dat als we aan de orde hadden gesteld: vinden we dat de
bestaande drie oppositiepartijen verder moeten samenwerken en opdat een zeer krachtige oppositie zich zal uiten, dan
geloof ik dat de sectie het daar wel mee eens was, maar
men wou het los zien van het streven naar de progressieve
volkspartij. We hebben toen gepeild even, en toen was het
ook zo dat praktisch iedereen kan ik zeggen zich verenigde
achter de methode Van Mierlo. Dat wil zeggen een punt
excentrisch, een instituut buiten de partijeil, dat kiezers
zou moeten verenigen, waarbij het wel zo is, praktisch natuurlijk, dat het initiatief tot zo'n instituut genomen zou
moeten worden door partijen en wellicht deze drie en dat
ook de begeleiding van het werk in dat instituut door de politieke partijen zal moeten plaatsvinden. Dat was in grote
lijnen de meningsvorming binnen sectie III. Ik moet om een
aantal mensen recht te doen nog een paar kanttekeningen
maken. Het was wel zo dat men zei: Goed, die formulering
van wat een progressieve volkspartij is, dat is aardig,
strukturele hervormingen enzo, maar is natuurlijk te vaag.
Er waren mensen die zeiden: nou, ik zie nog wel wat vraagtekens. En er waren een aantal mens en die zeiden: die
mer,dgsvorming en dat peilen van wat de mening is, vind
ik niet nodig in dit verband.

Rapporteur: Voswinkel
In groep IV is een heel scala van onderwerpen aan de orde
geweest. Misschien ook wel onderwerpen die met het onderwerp van deze studiedag niet zo zeer in vetband stonden,
maar ik wil ze hier toch noemen.
In de eerste plaats is gesproken over het begrip polarisatie
en het is gebleken dat dat toch nogal een moeilijk begrip is
om te definieren, maar wel is naar voren gekomen dat we
moeten streven naar een situatie waarin de stromingen niet
meer door partijen lopen maar in verschillende groeperingen ondergebracht zijn en dan bij voorkeur in zeer weinig
groeperbgen, 2 of 3.
Dat streven naar deze situatie zou moeten gebeuren zonder
te wachten op de vorming van een distriktenstelsel. Men
vond dat gelijktijdig gestreefd kon worden naar een distriktenstelsel en naar een situatie waarin polarisatie tot
stand zou komen. Een tweede onderwerp wat aan de orde
kwam was het schaduwkabinet. Daar zijn geen konklusies
aan verbonden, maar toch geloof ik dat het goed is om een
paar kreten die in deze groep genoemd zijn hier even te
memoreren. Een mening die naar voren kwam was dat men
het vormen van het schaduwkabinet bij de verkiezingen en
een eventueel ontbinden na de verkiezingen, wanneer het
niet in de regering komt, als een methode gebruikt zou
moeten worden. Er werd hier ook gedacht aan het vormen
van een kern-kabinet; een kern-kabinet wat noodzakelijker-
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wijs niet hetzelfde er uit zou hoeven te zien als het laatste
schaduwkabinet, in genen dele. De meningen varieerden hier
nogal over en daarom hebben we geen konklusi e kunnen trekken.
Een derde onderwerp waar vrij uitgebreid over gesproken
is, is het faseringsplan van de heer Nypels. Men zag nogal
wat problemen op gemeentelijk en regionaal gebied en de
konklusie was in feite dat de fasering zoals die door Nypels
wordt gezien op kan gaan voor samenwerking op landelijk
gebied, de landelijke werkgroepen bijvoorbeeld, en instituten zoals het instituut wat D'66 zich voorstelt te gaan
vormen om de coordinatie van de werkgroepen ter hand te
nemen. De urgentie daarvan zou aangegeven kunnen worden
met een C op de schaal van de heer Nypels.
Voor wat betreft de gemeentelijke samenwerking en provinciale samenwerking vond men dat je niet per definitie kunt
stellen dat die samenwerking met de PvdA moet plaats vinden. Er zijn gemeentes waar de PvdA zich zeer conservatief opstelt en er zijn gemeentes waar samenwerking zeer
goed mogelijk is. Daarom wilde men w~l de mogelijkheid
op dat nivo openen om tot samenwerking te komen, maar
dit niet beperken tot PvdA, PPR en D' 66. En als er sam enwerking plaats zou vinden met welke groepering dan ook,
dan zou dat moeten gebeuren op basis van konkrete politieke
punten.
Een ander punt wat aan de orde is geweest dat waren de
sociologische verschillen, waar nogal de nadruk op gelegd
is in het artikel van Mevr. Salomons van de PvdA en we
zijn er eigenlijk niet goed uitgekomen. Er werd inderdaad
erkend dat er sociologische verschillen bestaan tussen partijen als D' 66 en PvdA, maar zei men: bestaan er binnen de
partijen geen sociologische verschillen en zijn deze eigenlijk remmend voor het werk in die partij? De konklusie was
in feite dat men hier niet te zwaar aan moet tillen.
Weer een ander punt. Er was een voorstel om kontakt met
groeperingen als Democratisch Centrum Nederland opnieuw
op te nemen omdat we toch vooral moeten zorgen dat groeperingen buiten de drie partijen (PvdA, D' 66 en PPR) in de
tot stand koming van een eventuele volkspartij betrokken
moeten worden. Een opmerking van de heer Van Stiphout,
ik wil ~~n naam noemen, die tot slot zei dat we op het
ogenblik gekonfronteerd worden met zeer grote problemen,
beheersing van het milieu, beheersing van economische
processen, denkt u maar aan het kapitaalverkeer, en dat
een probleem is niet alleen voor de PvdA, maar ook voor
D'66 en dat deze problemen ons moeten dwingen om tot
samenwerking te komen.

Aanvulling vanuit de zaal:
Ik geloof dat er te weinig tot uitdrukking is gekomen de
urgentie waarin in onze groep werd gesproken over een gedegen samenwerking in de gemeenteraad juist als ondergrand van onderaf, om daarna langzamerhand naar boven
te kunnen werken. Dat het echt een zeer groot belangrijk
punt zou zijn om in de gemeenten wel direkt te beginnen
met minstens samenwerking met allerlei mensen die progressief denken.

Van Stiphout ( P. V. D .A.)
Mijn punt werd nog even kort weergegeven door de secretaris. Maar waar het mij om begonnen is is het volgende:
dat een politieke partij, een nieuwe politieke formatie alleen dan de moeite waard is wanneer men zich een beeld
vormt van de politieke beheersing van economische processen en dat in dat verband de problemen voor D'66 en voor
de PvdA en andere groeperingen niet anders zijn. Maar dat
bet niet alleen gaat om staatkundige hervormingen maar
juist om vanuit een politieke besluitvorming op lagere of
eventueel andere ~chelons te kunnen beihvloeden. Dit in het
licht van de problemen die niet alleen maar via regulaties
van markten tot stand kunnen komen, en dat ik dat zo node
gemist heb in de diskussies, niet alleen vandaag, maar
Uberhaupt in D'66, omdat we om die problemen niet heen
kunnen. En in dat licht is de fasering van de heer Nypels
een zeer schraal schema dat voorbij gaat aan een consensus
juist op het punt van de politieke invloed op de economische
processen.
In de plenaire discussie werden standpunten toegelicht.
Daar er geen nieuwe gezichtpunten naar voren kwamen
wordt het verslag van de open studiedag hiermee afgesloten.
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VERTEGENWOOR
DIG lNG
BIJ N.P.J.C.R.
De NPJCR, voluit genaamd de stichting l'h.
andse Politieke Jongeren Contact Raad, is van oorsprong een overkoepelende organisatie voor de verschillende politieke jongeren organisaties in Nederland. D'66 heeft geen jongerenorganisatie en heeft tot nu toe weinig contact met de
NPJCR gehad.
Daar een discussie over een nauwere samenwerking met de
NPJCR mogelijk een aanleiding vormt voor een nieuwe discussie over een jongerenorganisatie voor D'66 is het mogelijk nuttig het volgende te memoreren. Bij de oprichting van
D'66 is een voorstel om te komen tot een jong3renorganisatie verworpen, overwegingen daartoe waren o.a. het feit
dat alle !eden van D'66 ongeacht hun leeftijd altijd en overal
gelijke rechten hebben zoals b. v. het actief en passief kiesrecht binnen D' 66, waardoor de belangrijkste red en die tot
oprichting van de verschillende politieke jongerenorganisaties heeft geleid voor D' 66 niet van toepassing was, een
andere overweging was het feit dat de gemiddelde leeftijd
van de leden van D'66 lager ligt dan bij andere partijen. De
afgelopen jaren hebben aangetoond dat jongere leden over
het algemeen geen remmingen hebben om op ALV's het
woord te voeren en dat automatisch in de verschillende organen van D' 66 jongere led en worden gekozen zoals b. v. in
hoofd- en dagelijksbestuur alsmede in vertegenwoordigende
lichamen.
Daar er sinds het vorige besluit geen nieuwe argumenten
voor een jongerenorganisatie naar voren zijn gebracht of de
wenselijkheid daartoe is gebleken, ziet het hoofdbestuur
geen enkele reden om een voorstel te doen om op het eertijds genomen besluit terug te komen en om alsnog een
crech voor de jongere !eden op te richten.
Van de kant van het NPJCR heeft ons een verzoek bereikt
om in lllln of andere vorm met haar samen te werken,
waarbij het van haar kant geen voorwaarde was dat D' 66 lid
zou worden c. q. zich zou aansluiten bij het NPJCR.

doeI
Het doel van de NPJCR is volgens de statuten tweeledig te
weten:
1. Een bijdrage te leveren tot de staatsburgelijke vorming
van en de stimulering van de algemene politieke belangstelling onder de jongeren;
2. Als overkoepelende organisatie voor de politieke jongerenorganisaties de gemeenschappelijke belangen in
binnen- en buitenland vertegenwoordigen.
Vanuit het standpunt van D'66 is alleen het eerste punt van
de doelstelling van belang, immers D'66 streeft naar uitbreiding van het aantal mensen dat aan de politieke besluitvorming deelneemt.
D'66 heeft daartoe in het verleden reeds regelmatig pogingen gedaan, b. v. de "gesprekken aan de basis", de actie
voor politieke vorming in samenwerking met andere politieke partijen en de gesprekken tussen D' 66, PvdA en KVP.
Dat een en ander niet altijd even succesvol is geweest mag
gelden als een bewijs hoe moeilijk dit werk aan de basis is,
maar mag niet tot de conclusie leiden dat we er maar mee
moeten stoppen.
Gelet op de enorme traditioneel nederlandse versnippering,
zo zijn er naast de NPJCR op het gebied van de staatsburgelijke vorming en de stimulering van de politieke belangstelling onder de jongeren ook werkzaam de Stichting Burgerschapskunde, het NCDB (Nederlands Centrum voor
Democratische Burgerschapsvorming), Civis Mundi, het
NKIJ (Ned. Commitll voor lnternationaal Jongerenwerk),
Nederlandse Jeugdgemeenschap, diversen jeugdraden en
werkende jongerenorganisaties, beide laatsten weer keurig
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verdeeld over de verschillende zuilen, is er voor D'66
weinig reden om noch een los van al deze organisaties een
organisatie op te bouwen die zich met dezelfde problematiek
gaat bezig houden. Het is beter om met een bestaande organisatie samen te werken, dit werk effectiever te maken
en te trachten een bundeling te krijgen van alle bovengenoemde organisaties.

subsidie
De NPJCR is opgericht in 1965, zij heeft volstrekt verouderde statuten en reglementen die onderling in strijd zijn
en die enige bepalingen bevatten die binnen D'66 niet op
hoge prijs gesteld worden. Het is duidelijk dat een grondige
herziening van statuten en reglement noodzakelijk is, hetgeen inmiddels van NPJCR zijde is toegezegd.
Het NPJCR ontvangt jaarlijks van het ministerie van CRM
een subsidie, waarbij zij als overkoepelende organisatie
voor politieke jongerenorganisaties in een zeer hoge subsidiecategorie valt (90% van de personeelslasten, 80% van de
huisvestingskosten en 60% van publicatiekosten).
Indien het tweede deel van de doelomschrijving van de
NPJCR (de overkoepelende functie) gewijzig zou worden
komt zij automatisch in een aanzienlijk lagere subsidieklasse terecht, hetgeen ten koste van haar werkzaamheden
zou gaan.
Bij de NPJCR zijn aangesloten de:
F. J. G.
Federatie van Jongerengroepen van de PvdA.
K.V.P.J.G. K.V.P. Jongeren
J. 0. V. D.
J ongeren Organisatie Vrijheid en Democratie
C. H. J. 0.
Christelijk Historische Jongeren Organisatie
A.R.J.O.S.
Nationale Anti Revolutionaire Jongeren Organisatie
alsmede, zij het niet als organisatie
P.S.P. Jongeren
Jongeren uit de P. P.R.
Als huidige acti.viteiten van de NPJCR kunnen genoemd
worden:
- Begeleiding van de jongerenvertegenwoordiger in nederlandse V. N. delegatie en contactorgaan tussen deze vertegenwoordiger en b. v. scholen;
- Het verzorgen van een aantal publicaties o.a. over dienstplicht, klassejustitie en politieke stromingen;
- Het voorbereiden -~an een symposium over het onderwerp
democratisering in het bedrijfsleven, waarbij samengewerkt wordt met o. a. werkende jongeren organisaties;
- Organisatie van manifestaties waarbij de bevolking geconfronteerd wordt met allerlei vormen van maatschappelijke problemen;
- In samenwerking met o. a. het NCDB het voorbereiden van
een veertiendaagse publicatie "Heet van de naald" t. b. v.
het onderwijs na de basisscholen, in welke periodiek door
het geven van achtergrond informatie wordt ingegaan op
een actueel onderwerp;
- Overleg met het NJG (Nederlandse Jeugdgemeenschap)
teneinde te komen tot een herstructuering van het jeugd
en jongerenwerk op nationaal niveau;
- Onderzoek van de mogelijkheden om politieke vorming
binnen het onderwijs te realiseren.

samenwerken
Het hoofdbestuur van D'66 is van mening dat een samenwerken van D'66 met de NPJCR kan leiden tot een effectievere aanpak van het politiek bewust maken van toekomstigE
en jongere kiezers.
Daar D'66 geen jongerenorganisatie heeft en deze naar verwachting ook nooit zal krijgen is een formeel aansluiten bij
de NPJCR behalve niet wenselijk ook niet mogelijk. Het
hoofdbestuur is daarnaast van mening dat een constructie
zoals die gekozen is door de P. S. P. en P. P.R. , waarbij
jongeren uit die partijen zitting nemen in de verschillende
organen van de NPJCR weinig zinvol is en neerkomt op een
ver kapte aansluiting.
Het hoofdbestuur stelt daarom aan de A. L. V. voor:
"D'66 wijst uit haar midden een vertegenwoordiger aan, die
de vergaderingen van het dagelijksbestuur en van de Raad
van de NPJCR bijwoont en die contact houdt met het hoofdbestuur en de werkgroepen van D'66, teneinde daar waar
het activiteiten van de NPJCR betreft gericht op de staatsburgelijke vorming en de stimulering van de algemene politieke belangstelling onder de jongeren daarbij D'66-ers,
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b.v. uit de werkgroepen te betrekken die een bijdrage tot
de betreffende actie kunnen leveren" .
Door het NPJCH is de wens naar voren gebracht dat de
eventuele D'66 vertegenwoordiger, gelijk het binnen de
NPJCH stelregel is, onder de 30 jaar is.
Gelet op de korte termijn tussen het verschijnen van deze
Democraat en de A. L. V. is het niet doenlijk om een kandidaatstelling voor deze functie op de A. L. V. te sluiten en er
over te beslissen.
Het hoofdbestuur stelt daarom aansluitend voor:
"De kandidaatstelling voor de functie vertegenwoordiger bij

pagina 9

het NPJCH is open tot 30 november 1971, waarna eenmalig
het nieuw gekozen hoofdbestuur een keuze maakt uit de
kandidaten, mits tenminste het bovengenoemde voorstel is
aangenomen. Ieder volgend jaar zal deze vertegenwoordiger
rechtstreeks door de A. L. V. worden aangewezen. De functie is onverenigbaar met de geschillencommissie".
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namens het hoofdbestuur

F. C. M. v. Leeuwen

POLITIEK JAARVERSLAG HOOFDBESTUUR 0'66
DECEMBER 1970 - NOVEMBER 1971
inleiding
Deze verslagperiode omvat de verkiezingen voor Tweede
en Eerste Kamer der Staten-Generaal en de vaststelling
van het Beleidsplan. Zowel voor de partij in haar geheel
als voor de Tweede Kamer-fractieleden en -kandidaten en
het Hoofdbestuur zijn de activiteiten van december 1970 tot
mei 1971 volledig gericht geweest op de Tweede Kamerverkiezingen. Het alternatief kabinet kwam in samenwerking met P. v. d. A. en P. P.R. tot stand.
Na de verkiezingen is er gedurende de zomermaanden een
rustperiode ingetreden, welke deels te wijten was aan de
vakanties en deels aan het feit, dat D'66 niet bij de regeringsformatie betrokken was. W!ll hebben gedurende deze
maanden enige gesprekken met P. v. d. A. en P. P. H.
plaatsgevonden, welke hun eerste afronding vonden in een
gemeenschappelijk communiqu~ in september.
In september en oktober vonden enige open studiedagen
plaats, gewijd aan onderwerpen, die voor een orHlnterende
en meer uitgebreide behandeling in aanmerking kwamen
dan hun op een congres ten deel kon vallen.

vaststelling beleidsplan
Het plan om tot een Beleidsplan te k01:nen is gelanceerd op
het december-congres van 1969. Na een aanvankelijk
enthousiaste start van de voorbereidende werkzaamheden
stagneerde de ontwikkeling van het plan, omdat de schepping ervan nog veel zwaarder was dan reeds voorzien.
Echter een laatste krachtsinspanning in het najaar van
1970 maakte het mogelijk een antwerp van het beleidsplan
op het congres van december 1970 te behandelen. Ongetwijfeld beantwoordde dit plan niet geheel aan de soms wel
zeer hooggestemde verwachtingen, maar bij een terugblik
kon men toch vaststellen, dat iets nieuws tot stand gebracht
is, dat tot dan toe in de nederlandse partij-politiek niet gebruikelijk was. Twee kenmerken van het Beleidsplan:
l. het tracht niet een programmatische opsomming van

wensen en verlangens te geven, maar beleidslijnen te
ontwikkelen om een bepaald resultaat te bereiken;
2. het geeft financil:lle kwantificeringen; dit laatste was
zeker nieuw.
Na publicatie kwam de nodige kritiek los, o. m. op de
schatting der kosten, zodat het mogelijk werd nog gedurende het congres sommige schattingen te herzien.
Tijdens het congres is het grootste gedeelte van het Beleidsplan vastgesteld. Aan het Beleidsplan hebben velen in
de partij medegewerkt; zonder de volharding van Van Beekhuizen en Engwirda zou het plan niet gereedgekomen zijn.
Voor een beknopt verslag van de behandeling wordt verwezen naar de "Democraat", 4e jaargang, nr. 1.

onderzoek naar mogelijkheden tot
samenwerking
Een belangrijk gedeelte van het congres van december 1970
was gewijd aan de partij politieke opstelling voor de aanstaande Tweede Kamer-verziekingen. In een drietal moties
waren de voornaamste keuze-mogelijkheden neergelegd,
t.w.

1. "D'66"-besluit zelfstandig de verkiezingen in te gaan;

2. "D' 66" dient te streven naar samenwerking met P. v. d. A.

en andere vooruitstrevende partijen om te komen tot een
parlementair coalitiekabinet met een duidelijk omschreven minimum -programma;
3. "D'66" dient nate gaan of een parlementair coalitiekabinet mogelijk is, dat vooraf hoofdlijnen van een
regeringsbeleid aan de kiezers zal presenteren, terwijl
deelneming aan deze regering de snelste weg zou moeten zijn tot een grondige vernieuwing van partij-politiek
en staatsrechtelijk bestel.
Alle drie moties verlangden voorts uitvoering van het beleidsplan. Mogelijkheid 3 (de motie van het H. B.) werd met
grote meerderheid aangenomen. Voor het overige wordt
verwezen naar de notulen van het congres in "Democraat",
4e jaargang, no. 1.

uitvoering van motie
Het H. B. heeft in januari aan vrijwel alle partijen een
brief gericht met een uitnodiging voor een gesprek. De
confessionele partijen antwoordden daarop met te wijzen
op hun samenwerkingsverband en hun gezamenlijk verkiezingsprogramma. Een eventueel overleg zou later kunnen plaatsvinden, indien D'66 vooraf zich nader zou verklaren - zo althans was de reactie van de K. V. P. -. De
V. V. D. wilde een gesprek uitstellen tot begin februari.
P. v. d. A. en P. P. H. reageerden snel en positief en stelden voor terstond met besprekingen te beginnen. Het H. B.
heeft de besprekingen met. P. v. d. A. en P. P. H. in het beginstadium afzonderlijk gevoerd. De eerste serie besprekingen met de P. v. d. A . ving aan op 2 5 januari en
eindigde op 2 februari. Het gesprek met de P. P. H. begon
enige dagen daarna.
Namens D'66 hadden in de delegatie zitting: J. Beekmans,
H. van Mierlo, H. Geelen, J.A. Nagtegaal, C. Myrtens,
A. de Goede en H. van Beekhuizen.
De overeenstemming, die beide delegaties op 2 februari
1971 bereikt hebben bestond daarin, dat de besturen van
beide partijen aan hun respectieve congressen zouden voorstellen de verkiezingen gezamenlijk in te gaan op nader
vast te stellen gezamenlijke regeringsprogramma, terwijl
de partijen daarenboven zich sterk zouden maken voor de
staatsrechtelijke voorstellen van de meerderheid van de
Commissie Cals-Donner. Voorts zouden de samenwerkende partijen door een congresmotie tot uitdrukking dienen te
brengen dat de samenwerking ook gericht zou dienen te zijn
op de totstandkoming van een vooruitstrevende volkspartij.
Partijen waren het er voorts over eens, dat de structurele
opzet van het beleidsplan van D'66 als gespreksbasis bij de
samenstelling van het regeringsprogram zou dienen. Tenslotte werd afgesproken, dat getracht zou worden met de
confessionele partijen in gesprek te komen.
In de loop van de maand februari he eft de P. P. H. zich na
enige besprekingen aangesloten bij het tussen P. v. d. A. en
D'66 bereikte onderhandelingsresultaat.
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Ret congres van de P.v.d.A. heeft op 6 februari 1971 het
onderhandelingsresultaat goedgekeurd en het Partijbestuur
gemachtigd op de ingeslagen weg voort te gaan. Het congres van D'66 op 27 februari heeft uitvoerig ov'er het onderhandelingsresultaat gediscussi!lerd, naar aanleiding van
een motie van het H. B.
Het congres heeft de ontwerp-overeenkomst tussen P. v. d. A. ,
P.P.R. en D'66 aanvaard. Voorts besloot het congres, dat,
indien met l'ic:\n of meer confessionele partijen overeenstemming zou worden bereikt, daarvoor goedkeuring aan een
voor dit doel bijeen te roepen congres zou worden gevraagd.
Tevens stelde de motie vast, dat, indien de drie samenwerkende partijen geen regering zouden vormen, ten behoeve van een voortgaande doorbreking van de electorale
verhoudingen het ontwerp-regeringsprogram mede zou dienen als,basis voor een verder gezamenlijk optreden.
Tens lotte stelde het congres vast, dat binnen een half jaar
na de verkiezingen een nieuw congres zal samenkomen om
aan de hand van de verkiezingsuitslag en de daarna ontstane
situatie te beoordelen welke conclusies ten aanzien van het
bereiken van de doelstellingen van de samenwerking moeten
worden getrokken. Het congres stelde vast, dat de doelstellingen van de samenwerking' waren:
a. staatsrechtelijke vernieuwing;
b. partij-politieke vernieuwing;
c. het tot stand komen van een regeringsbeleid, dat zoveel
mogelijk stoelt op het beleidsplan van D'66.

oktober 1971

de verkiezingsstrijd
In tegenstelling met de verkiezingen van 1,967 is de verkiezingscampagne in 1971 gedeeltelijk sam en met P. v. d. A. en
P. P.R. gevoerd. Ook een deel van de propagandamirldelen
zijn gezamenlijk ontworpen, gefinancierd en verspreid.
Kabinetsformatie na de verkiezingen
Op 11 mei vond in de Tweede Kamer een debat plaats over
de vraag, of de Kamer zou komen tot benoeming van een
kabinetsformateur. Onzerzijds is den heer Den Uyl als zodanig voorgesteld. Een kamer-meerderheid, bestaande uit
de confessionele partijen, de V. V.D. en DS'70 konden het
onderling niet eens worden over een eigen formateur en
hebben toen het meerderheidsbesluit genomen dan maar een
formateur aan te wijzen, hoewel zulks in strijd was met
een v66r de verkiezingen door de Kamer aangenomen motie, die op zichzelf als surrogaat voor de staatsrechtelijke
voorstellen van Cals-Donner had gediend. V66r de verkiezingen heeft nog de behandeling plaatsgevonden van het
voorstel Goudsmit/Van Thijn tot wijziging va_n de Grondwet
op basis van de meerderheidsbesluiten van de Commissie
Cals-Donner. Dit voorstel is toen door de regeringspartijen
verworpen en daarvoor in de plaats is de eerdergenoemde
motie Kolfschoten gekomen. Door ook deze motie om hals
te brengen zijn de huidige regeringspartijen geheel in het
oude stramien teruggevallen.

verdere onderhandelingen
alternatief kabinet
In de loop van de maand maart heeft tussen P. v. d. A. ,
P. P.R. en D' 66 enerzijds en de Samenwerkende Confessionele Partijen anderzijds een bespreking plaatsgevonden,
om de mogelijkheid te onderzoeken van een gezamenlijk
regeringsprogram met de daarbij behorende regering.
Reeds na Mn gesprek bleek, dat overeenstemming absoluut
onmogelijk was, omdat de confessionele partijen onder geen
enkele voorwaarde bereid waren zich erop vast te leggen,
dat n~ het bereiken van programmatische overeenstemming
definitief gezamenlijk de verkiezingen zouden worden ingegaan.
Vermeld dient te worden, dat de V. V. D. aan D' 66 had bericht geen prijs te stellen op overleg, nadat bekend geworden was,. dat P. v. d.A. en D'66 met elkaar in gesprek waren.
De V. V. D. suggereerde daarbij, dat het gesprek hervat zou
kunnen worden, wanneer vast zou staan, dat P. v. d. A. en
D'66 niet tot samenwerking zouden komen.
.
In de loop van de maand maart werd door de drie partijen
een ontwerp-regeringsprogram vastgesteld, waarin de drie
partijen zichzelf konden herkennen. Voor het eerste na
1945 waren enige partijen voor de verkiezingen erin geslaagd een gezamenlijk regeringsprogram te formuleren en
financH:lel tl'i kwantificeren.
De volgende stap is de totstandkoming van het alternatief
kabinet geweest. Het alternatief kabinet (Den Uyl-Van
Mierlo) heeft in de verkiezingstijd zich duidelijk opgesteld
tegenover de regering DeJong. Het heeft getracht in de
korte tijd, die haar v66r de verkiezingen restte, op basis
van het ontworpen regeringsprogram nieuwe beleidslijnen
te ontwikkelen en oplossingen voor op dat moment bestaande problemen aan te geven.
De verkiezingen van 28 april 1971 hebben duidelijk in het
licht gestaan van de machtsvraag, d. w.
de vraag, welke
regering zal na de verkiezingen regeren: de regering, die
zich v66r de verkiezingen aan de kiezer heeft gepresenteerd
met een duidelijk programma en gesteund door P. v. d. A . ,
P.P.R. en D'66, dan wel een na de verkiezingen te formeren kabinet, waarvan n6ch de leden, n6ch het program,
bekend zijn v66r de verkiezingen. Het verkiezingsresultaat
is ons allen bekend. Ondanks de winst voor de vooruitstrevende combinatie, is een regering tot stand gekomen op
basis van n~ de verkiezingen plaatsgevonden hebbend overleg over de samenstelling van de regering, als van haar
program.
Aan het tot stand komen van het ontwerp regeringsprogram
hebben van de zijde van D'66, behalve de eerdergenoemde
delegatieleden, een groot aantal andere leden van de partij
medegewerkt. Zonder die medewerking was het niet mogelijk geweest tot een consistent program te komen.

z.

In de loop van de zomer zijn de delegaties van P. v. d. A . ,
P.P.R. en D'66 opnieuw een aantal keren bijeen geweest.
Kort na de verkiezingen heeft het H. B. van D'66 zich tot de
besturen van P. v. d. A . en P. P.R. gewend met het verzoek
op korte termijn tot nader overleg te komen om te onderzoeken op welke wijze vorderingen zouden kunnen worden
gemaakt bij het tot stand komen van een vooruitstrevende
volkspartij. Daarbij werd onzerzijds gesuggereerd, dat een
onafhankelijk instituut, waarin ook niet tot de drie samenwerkende partijen behorende personen aan mee zouden kunnen doen, zou worden gevormd, zodat zij bij de vorming
van een nieuwe partij betrokken zouden kunnen worden.
Dit voorstel van D' 66 he eft in kringen van P. v. d. A. nog al
wat weerstand opgeroepen, omdat men daar het gehele proces van de vorming van een vooruitstrevende volkspartij
onder contr~le wenst te zien van de partijbesturen en congressen en niet wenst over te laten aan een aantal niet tot
de partijen behorende personen, die van hun activiteiten
geen verantwoording kunnen afleggen tegenover een duidelijk gestructureerde vergadering. In de besprekingen gedurende de afgelopen zomer is deze kwestie uitvoerig bediscussit:lerd zonder dat voor de vorm, waarin de verdere
samenwerking zou dienen te worden gegoten, een oplossing
werd gevonden. Van de kant van de P. v. d. A . komt daar nog
bij, dat men zich eerst in eigen kring wenst te beraden
over aard en functie van het socialisrhe aan de hand van een
rapport: Socialisme Nu.
Nadat over dat rapport in de P. v. d. A. is gediscussi!lerd
acht men het van die kant zinvol om verder te praten over
de totstandkoming van een vooruitstrevende Volkspartij.
WM zouden reeds in de komende maanden verschillende
vormen van samenwerking een aanvang dienen te nemen,
zoals b. v. samenwerking op wetenschappelijk gebied, gezamenlijk optreden bij plaatselijke verkiezingen en een
meer gemeenschappelijk optreden in de beide Kamers der
Staten-Generaal. Van de kant van D'66 is steeds betoogd,
dat al deze vormen van samenwerking gezien moeten worden in het kader van de totstandkoming van een vooruitstrevende Volkspartij. Zonder dit perspectief hadden naar
de mening van de D'66-delegatie deze vormen van samenwerking minder zin. Het opofferen van de eigen identiteit
aan die van een nieuwe vooruitstrevende Volkspartij is pas
d~n verantwoord wanneer alle partners daartoe bereid zijn.
In het overleg heeft de D'66-delegatie de volgende punten
naar voren gebracht:
1. discussies binnen de partijen over eigen uitgangspunten
een programma dienen mede te worden gevoerd in het
licht van het streven naar de nieuwe partij, en zo dat
door de partners kan worden meegcdacht en meegesproken:
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2. de Kamerfracties zal worden gevraagd, of zij zoveel
mogelijk willen samenwerken met behoud van een eigen
verantwoordelijkheid tegenover partij en kiezers om zo
geleidelijk meer inhoud te geven aan de samenwerking;
3. aan de besturen van de partijen zal worden voorgesteld
ten spoedigste tot oprichting van een orgaan ter voorbereiding van de nieuwe vooruitstrevende Volkspartij te
komen.
Een dergelijk orgaan zou naar de mening van D'66 geen verlengstuk dienen te zijn van de drie partijen, maar een verzamelpunt moeten worden door alle vooruitstrevende, ongeacht partijlidmaatschap. Voorts zou dit orgaan over een
eigen budget en een vaste staf dienen te beschikken.
4. een voortdurend nauw overleg tussen de drie partijbe-

sturen is absoluut noodzakelijk. Politieke vrijblijvendheid moet voorkomen worden.
Toen bleek, dat omtrent taak, samenstelling en verantwoordelijkheid van het nieuwe orgaan nog geen overeenstemming te bereiken viel, hebben partijen besloten in ieder geval toch te komen tot een vast overleg, waarbij als eerste
Agendapunt zou komen het door D'66 gedane voorstel met
de bezwaren daartegen van de P'. v. d. A .
Na afsluiting van deze tweede ronde van besprekingen heeft
0'66 te Rotterdam een open studiedag gehouden op 4 sept emher, waarin de vooruitstrevende Volkspartij ter discussie
is gesteld. Een verslag van het daar besprokene vindt U in
deze Democraat.
Na deze studiedag heeft opnieuw een bespreking tussen de
delegaties van de drie partijen plaatsgevonden, waarbij
naar het gevoelen van de D'66-delegatie vorderingen zijn
gemaakt voor het vinden van een oplossing van de hierboven
·geschetste problematiek. fonderzocht wordt nu de mogelijkheid om te komen tot een overleg-orgaan, dat, zoals de
P.v.d.A. wenst, duidelijk gestructureerd zal worden onder
de drie partijen, maar dat in ~~n of andere vorm de mogelijkheid krijgt tegelijk een platform te worden voor hen, die
zich met de maatschappijproblemen van vandaag en de poli~tieke verwording daarvan, bezighoudenJ
Ondanks de problemen, die bij het overfeg rijzen en soms
het gebrek aan overeenstemming, kan toch bij hoofdbesturen
en onderhandelingsdelegaties gesproken worden van een
duidelijke wil tot het gaan van de lange en moeilijke weg
naar de totstandkoming van een nieuwe partij. W~l dient
mente beseffen, dat het.op dit moment nog niet mogelijk is
te beschri)ven hoe een dergelijke nieuwe partij er uit zal
zien.

nota's en studiedagen
In april 1971 heeft de Werkgroep Technologic een rapport
gepubliceerd, getiteld: Drie fa sen van een wetenschapsbeleiu,
In juli heeft de Commissie Soetenhorst een druknota het
licht Iaten zien, waarover gediscussHlerd is op een open
studiedag op 2 oktober.
Op 18 september heeft een open studiedag plaatsgevonden
over het onderwerp "Gewestvorming".
Zowel de congressen als het H. B. hebben zich in de afgei !open periode met een groot aantal zaken beziggehouden,
waarvan in notulen melding is gemaakt. 0. a. he eft het december-congres zich uitgesproken tegen het g·ewelddadig
optreden van de Poolse regering tegen arbeiders in G'dansk
en tegen het optreden van de Spaanse overheid in het poli:...
tieke proces in Burgos. Voorts heeft het H. B. veel aandacht gewijd aan de zaak Waver. Deze zaak zal ook in de
komende tijd nauw lettend moeten gevolgd.

toekomst
De partij, haar led en in vertegenwoordigende lichamen en
het nieuwe H. B. staan voor de zware taak vorm te geven
aan politieke ideetln in een tijd, die in veel opzichten uiterst
onzeker moet worden genoemd. Men hoeft daarbij slechts te
wijzen op de economische problemen in dat gedeelte van de
wereld, waartoe Nederland behoort, en naar de toekomstperspectieven, die zeer recente studies als die van de club
van Rome ons openen,
Een bundeling van gelijkdenkende en voelende politieke
krachten is absoluut noodzakelijk, wil er enige kans bestaan
deze problemen met enig goed gevolg het hoofd te bieden.
Namens het H. B.:

Politiek voor de boekenplank
Domela Nieuwenhuis
Viiftig jaar geleden stierf Ferdinand Domela Nieuwenhuis,
de grondlegger van het socialisme in Nederlar]Ji. Albert de
Jong, die al eerder een biografie over deze man publiceer?e,
maakte een zorgvuldige selectie uit dit werk. Hij heeft er m
"Van Christen tot antichrist" een aantal kortere geschriften
van Nieuwenhuis aan toegevoegd, waaronder een preek, Kamerspeeches, de brochure Algemeen stemrecht en wat brieven.
De goed verzorgde uitgave van Bruna"in Utrecht is geillustreerd
met veel foto's, scheldbrieven en spotprenten. Het totaal is
voor twaalf-vijftig geen geld.

staatshoofd en ministers
Een heerlijk boek is "Staatshoofd en ministers" van dr. E.
van Raalte, uitgegeven door Tjeenk Willink in Zwolle voor
vijfendertig gulden.
Hij schets onder meer een aantal problemen, gerezen tussen
het staatshoofd en de ministers gedurende het tijdperk 18131971.
Zijn speurtocht in archieven bracht feiten aan het Iicht, die
voor de geihteresseerde lezer onthullend mogen worden genoemd.
Dat de leden van het koninklijk huis niet altijd even goed met
elkaar konden vinden, wordt zonneklaar uit de doeken gedaan,
compleet met de oorspronkelijke brieven de Willem III aan
zijn vader schreef. Niet minder belangrijk is de briefwisseling tussen Koningin Wilhelmina, koningin Victoria van Engeland en Keizer Wilhelm II.

ze zijn er nog.
"Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder
Apell an den inneren Schweinhund in Menschen", formuleerde
de socialistische afgevaardigde Kurt Schumacher het op 23
februari 1932 in het parlement van de Weimarrepubliek.
Hier ligt het gevaar. Hierin ligt ook de noodzaak en de zin
van dit boek.
Bovenstaande staat op de achterzijde van het boek: "Ze zijn
er nog.... " van P.R. A. van Iddekinge en A. H. Paape, een
uitgave van de Bezige Bij van f 27, 50.
Aan die tekst over een boek dat een documentatie over fascistische, nazistische en andere rechtsradicale denkbeelden en
activiteiten na 1945 is, valt niets toe te voegen.

inkomsten.
Bij uitgeverij Samson is verschenen het boek "Inkomstenverdeling en inkomstenbeleid" van prof. dr. S. Kleerekoper.
De auteur, die korte tijd na beeindiging van het manuscript
is overleden, werd gedurende zijn gehele Ieven gekenmerkt door een sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid. In dit boek (veertien-vijftig) wordt hiervan getuigenis
afgelegd.
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat prof. Kleerekoper
een boek heeft geschreven dat voor ieder goed leesbaar is
en een onderwerp behandelt waarover de komende jaren nog
zeer veel zal worden gesproken en geschreven.

Contributievoorstel van het hoofdbestuur
voor het jaar 1972
Led en, zonder eigen inkom en, zoals dienstplichtige militairen, scholieren, studenten, zij die uitsluitend van
A. 0. W. Ieven etc., en aanhangers betalen minimaal f 15,per jaar.
Met een inkom en tot f 15.000,- per jaar bedraagt de contributie minimaal f 20, - per. jaar;
van f 15. 000, - tot
minimaal f 35, -;

f

25. 000, - bedraagt de contributie

van f 25. 000, - tot
maal f 60, -;

f

40. 000, - bedraagt de contributie mini-

boven

J.A. Nagtegaal

f

40.000,- bedraagt de contributie minimaal

f

100, -.

oktober u.m
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Baten en Lasten over het boekjaar lf'i'l
Ontvangen wegens:

JAARVERSLAG 1970
Hierbij heb ik het genoegen u het rapport over het boekjaar
1970 aan te bieden.
Het financieel beleid stand het afgelopen jaar in het teken
van de verkiezingen.
Het voordelig saldo ad f 170,68 is vergeleken met de ingediende begroting over 1970 f 22. 579, 32 tegengevallen.
De kosten van de Provinciale Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen totaal f 44.281,12 hetgeen f 4281,12 hager is dan
begroot was.
De verhoogde kosten van deze verkiezingen zijn veroorzaakt
door:
a. extra kosten van verpakking en transport.
b. de mogelijkheid van de drukker om 10% van de oplaag meer
af te leveren en te factureren.
c. de bijkomende kosten van cliche's , prints, zetwerk en
fotokosten.
Tevens heeft de voorbereiding van het kongres in Breda,
waaronder het versturen aan alle leden van het antwerp beleidsplan en de hierop volgende amendementen Democraat
ad f 15. 739,55 niet positief op het resultaat gewerkt.
Hierdoor is het onmogelijk geworden om de reservering ad
f 22. 750,-- aan het verkiezingsfonds nate komen.
H. H. A. Dijsselbloem
Penningmeester.

3.095,42
162.927,04
695,-85,-7.385,-8. 000, -3.158,25
268,50
5.547,25
1. 172,75
110,-9. 335,55
987' 29
485,52
10.995,08

Kontributies 1969
Kontributies 1970
Bijdrage Aanhangers
Bijdrage Donateurs
Giften
Subsidie Televisie
Huur Votometer
Kansgeverscheques
Bijdrage Kongres Rotterdam
Bijdrage Kongres Haarlem
Bijdrage Kongres Amsterdam
Bijdrage Kongres Breda
Abonnementen De:inocraat
Advertenties Democraat
Verkopen Rapporten etc.
Afschrijvingen:
Machines
Votometer

2.729,58
2.062,11

Lonen en Sociale Lasten:
Netto Lonen
Loonbel. en Premieheffing
Sociale Lasten
Uitkeringen Fraktie
Uitkeringen GAK
Werkstudenten

62.167,35
22.611,16
8.451,80
42.754,42
7. 188, 02
2.929,59

Huisvestingskosten:
Huur Sekretariaat
Onderhoud Sekretariaat
Schoonhouden Sekretariaat
Elektriciteit en Verwarming

7.569,36
348,48
1. 281,50
1. 245,60

Algemene Kosten:
Balans per 1 januari 1970

Konsumties
Porto
Telefoon
Kantoorbenodigdheden
Rente en Girokosten
Onderhoud machines

Liquide middelen

f

Kasgeld
Amro Bank rek. crt.
Banque de Paris rek. crt.
Postgiro 1304900
Postgiro 1477777

417,93
2.240,13
7.768,-10.642,43
421,44

Algemene Kosten:
Adresseerkosten
Assuranties
Representatiekosten
Stencils, papier, inkt
Dokumentatie
Pers-konferenties
Advertenties
Vergaderkosten
Radio- en TVkosten
Zaalhuur Kongressen
Diverse Kongreskosten

Machines en Inventaris
5.890,51
6.186,33

Machines etc.
Votometer
Diversen

1. 000, -1.000,-1.750,-902,80

N. T. 0. Afdelingen
N. T. 0. Deklaraties
Waarborgsom
Vooruitbetaalde afdrachten

2.091,65
11.206,07
4.679,68
2.011,14
670,03
905,69
596,53
155,-233,55
7.462,52
491,81
795,22
1.883,87
3.093,76
9.342,-4.545,65
6.213,94

Drukwerk:

Voorraden
2.375,--

Drukwerk, enveloppen
Schulden op Lange en Korte Termijn

f

Krediteuren
Leningen van Leden
N. T. B. Adresseermachine
N. T. B. Afdelingen

24.486,18
2.600,-466,80
1. 316,73

Diversen
Vooruitontvangen kontributie

4.514,--

Papier en enveloppen
Programma's
Verkorte programma's
Diver sen
Informatie Democraat
Kongres Democraat
Deklaraties:
HB Leden
Werkgroepen
Regia's
Panelleden

Reserves
Verkiezingsreserve
Algemene Reserve

5.500,-7. 710,86

f

40. 594,57
====

f

8.657,38
6.272,-4.851,69
2.796,41
8.457,38
21.932,30

Afdrachten:
Naar Algemene Reserve

6. 571,64
1.830,20
1.395,06
137,30
33.343,50
170,68

40. 594,57
Telling ....................... .f 264.190, 09

264.190, 0!

oktober 1971
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Toelichting op de Balans en de Rekening van baten en Lasten.
Verkiezingsfonds over het boekjaar 1970
KasgelP,.

Ontvangen wegens:

volgens boeksaldo, overeenkomstig opgave.
907,50
-1.330,--

Bijdrage Verkiezingen '70
Bijdrage Verkiezingon '71

Saldo volgens laatste saldobiljet per 31-12-1970.

Provinciale Staten
Drukwerk
Bijdrage Regio' s
Diverse kosten

Banken en Giro's.

22.556,42
5.765,-971, 95

Machines en Inventaris.
zie bijlage 6.

Gemeente Raden

Leningen u/ g Afdelingen.

Drukwerk
Bijdrage Afdelingen
Diverse kosten

Afdeling Zwolle
Afdeling Rijnmond
Afdeling Amsterdam
Vrienden van D'66 A 'dam

9.865,63
2.450,-2.672,12
42.043,62

Naar Verkiezingsreserve

f

*
Telling .................... .

44.281,12

44.281,12

Liquide Middelen:
1. 521,27
522,30
3.367,95
23.575,65
6.883,30
243,20

N. T. 0. Subsidie

4 X f 2. 000,-Ontvangen voorschot 1970

7.256,21
4.124,22

11.750,-2.827,90
4,000,-1. 750, -500,-584,90

8,000,-4.000,--

f

4,000,--

20 %van de vooruitontvangen kontributies ad f 2. 924,50
f

584,90

per 1-1-1971
Vooruitbetaalde Afdrachten

Voorraden:
Drukwerk enveloppen

2.827,90

4 TV-uitzendingen in 1970
Subsidie f 2000,-- per uitzending

Diversen:
Leningen u/ g Afdelingen
N. T. 0. Deklaraties
N. T.O. Subsidie T.V.
Waarborgsom Pand
Waarborgsom Verkiezingen
Vooruitbetaalde Afdrachten

1,000,-176,-775,-285,90
600,--

f

Machines en Inventaris
Machines etc.
Votometer

11.750,--

N. T. 0. Deklaraties

diverse verkopen
F. van Leeuwen
Kongres Breda
G.A.K.
Regio Zuid-Holland

Balans per 1 januari 1971

Kasgeld
Amro Bank rek. crt.
Banque de Paris rek. crt.
Postgiro
1304900
Postgiro
1477777
Gemeente Giro

1.000,-3.750,-2.000,-5,000,--

Banque de Paris
1. 750, --

Kredietfaciliteit ad

Schulden op Lange Termijn:
50.000,-1.350,--

Banque de Paris
Leningen o/ g van leden
Schulden op Korte Termijn:

f

50,000,--

verplichting aangegaan per
1 januari 1970 ter financiering verkiezingen
voor de Provinciale Staten en de Gemeente Raden.
Leningen o/ g van Leden

Krediteuren
N. T. B. Lonen
N. T. B. Fraktie
N. T. B. Afdrachten

45.907,56
2.091,90
500,-2.545,02

2,600,-1.250,--

per 1 januari 1970
afgelost 1970
per 1 januari 1971

f

1. 350,-===

Diversen:
2.924,50

Vooruitontvangen kontributie
Reserves:
Verkiezingsreserve
Algemene reserve

36.543,62

Telling ........................ f 107. 200,52

N. T. B. Lonen
Afgeschreven van rekening-courant Banque de Paris
op 4 januari 1971.

Verkiezingsreserve
1.881,54

per 1-1-1970
nadelig saldo

f

5,500,-42.043,62

per 1-1-1971

f

36.543,62-/-

107.200,52

Algemene reserve

1zie verder pagina 14.

per 1-1-1970
voordelig saldo

f

1. 710,86
170,68

per 1-1-1971

f

1. 881,54

pagina 14
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Bijlage 6: Lijst van Machines en Inventaris.
boekwaarde
1-1-1970

aanschaf
1970

afschrijvingen
1970

boekwaarde
1-1-1971

Kantoorinventaris
Schrijfmachines
Telmachine
Adresseermachine
Stencilmachine
Bandrecorder
Ideograaf
Hechtapparaat
Dictafoon
Vergaarmachine

f

397' 43
405,-270,-1. 591,95
1. 509, 30
649,98
96,-225,57
360,-385,28

f

f

676,42
389,24
90,-530,65
503,10
216,66
32,-75,19
120,-96,32

f

Telling:

f

5.890,51

f

2.729,58

f

2.824,08
1.271,20

4. 095,28

f

2.545,09

1. 286, 96
180,-1. 061,30
1. 006, 20
433,32
64,-150,38
240,-288,96

Afschrijvingen 1970

7.256,21

Boekwaarde 1-1-1971

Boekwaarde 1-1-1970
Aanschaf 1970

FINANCIEEL
OVERZICHT 1971
Het boekjaar over 1971 wordt afgesloten op 31 december
1971. Dit is de reden dat op de Algemene Ledenvergadering
in november nog geen verantwoording over het financieel
beleid van de penningmeester zal worden gegeven. Deze
verantwoording zal op het voorjaarscongres van 1972 plaats
vinden. U treft in deze Democraat echter wel een exploitatie begroting voor het jaar 1972 aan.
Wat betreft het financieel overzicht over 1971 moet echter
op het moment dat dit geschreven wordt geconstateerd worden, dat we zeker indien we de nog te verwachten inkomsten
_/
en uitgaven voor de resterende maanden in ogenschouw
;:::" nemen, met een groot exploitatietekort over 1971 kampen.
De belangrijkste oorzaken van dit tekort, dat hoofdzakelijk
een gevolg is van verminderde inkomsten zijn:
- incasseringsproblemen van de contributie. Gebleken is
dat een groot aantal leden over 1971 nog geen contributie
heeft betaald;
- de eenmalige contributieverhoging over 1971 heeft geen
resultaat gehad.
Veel leden hebben hun oude contributiebedrag betaald of
zelfs aanzienlijk minder dan vorig jaar;
-in 1971 is het ledenbestand teruggelopen;
- acties die gevoerd zijn om voor de verkiezingen financHHe
middelen bij elkaar te brengen hebben minder opgebracht
dan in de begroting verwacht werd;
- de verkiezingskosten zijn, indien men de directe kosten
(zoals secretariaatskosten, stencilpapier, porti, telefoon
enz.) mede in aanmerking neemt, hoger uitgevallen dan
begroot was.
Door het hoofdbestuur zijn acties om dit exploitatietekort
terug te brengen genomen (bijvoorbeeld de inning van achterstallige contributies) en worden acties voorbereid.
Op de Algemene Ledenvergadering in november zal door
het hoofdbestuur gerapporteerd worden over het exploitatietekort, de genom en respectievelijk te nemen maatregelen
om dit exploitatietekort terug te brengen en de resultaten
respectievelijk te verwachten resultaten van de ~cties van
het hoofdbestuur.

F. C. M. van Leeuwen
Secretaris Organisatie.

KASCOMMISSIE
Hiermede verklaren wij, dat de commissie - bijeen geweest
voor de controle over het jaar 1970 - de boeken en stukken
accoord heeft bevonden.
Duidelijk is, dat ondanks de meer ontvangen contributie van
leden vooral de verkiezingen voor Provinciale Staten en
Gemeenteraden veel gekost hebben. Hoppelijk kunnen we dat
tekort in de komende jaren (met _!!Qg meer leden) teniet doen.
Wij verzoeken de ALV de penningmeester voor 1970 ted~
chargeren.

w.g. J.P.J. Hendrix
H. Post.
R.A. de widt

J

5. 890,51
4. 095,28

f

9,985,79
2.729,58

f

7. 256,21

==---

VOLKSTELLING
Wie - om welke reden dan ook - niet heeft deelgenomen
aan de nationale volkstelling, wordt thans gewezen op
het bestaan van Sjaloom, De Vork 2, Odijk, tel. 034052358.
Sjaloom adviseert u in elk geval de brief van de officier
van justitie niet te beantwoorden en niet te reageren
op zijn verzoek mee te delen waarom u niet aan de volkstelling wenst deel te nemen.
Wie precies wil weten wat wel en niet verstandig is te
doen, kan het beste even schrijven of bellen met Sjaloom.

Politiek voor de boekenplank
stakingsrecht
De stelling dat het aan ambtenaren verboden dient te zijn
om in enigerlei vorm deel te nemen aan stakingen, wordt
niet meer als vanzelfsprekend aanvaard. Dat is onder meer
gebleken uit een enquete onder ambtenaren.
Over dat onderwerp hebben dr. 0. van Kappen, mr. J. G.
Rietkerk en dr. A. J.D. See len in 1969 inleidingen gehouden.
De inleidingen zijn thans gebundeld en van een aanvullende
beschouwing van de hand van mr. L. de Groot voorzien.
Dat de Centrale van hogere ambtenaren hiermee een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de nadere bestudering
van het onderwero is buiten ki if.
Dat geldt. ook voor uitgeverij Kluwer, die het boekje
"Stakingsrecht voor ambtenaren ?" voor zes-vijftig te koop
aanbiedt.

verschenen. boeken
Bij uitgeverij Boom in Meppel is verschenen "Sociologen
over planning en politiek", een uitgave onder auspici~n van
de Nederlandse sociologische vereniging met medewerking
van R. Wentholt, P. J. W. Kouwe en R. P. Hagendijk. Prijs
f 5, --. "Positivisme en dialectiek" heet het Eurosboekje
van M. von Brentano, J. Kruitllof en J. Visser, dat bij
Wolters-Noordhoff N. V. is uitgekomen. Onderwerpen:
Wetenschapstheoretische discussie in de sociale wetenschappen, Is de weterse sociologie gealillneerd? en Kritische theorie van de maatschappij. Prijs f 7, --.
"Macht onder gezag" van George Jeunhomme. Ondertitel':
Democratie, holle leuzen of bloedige ernst. Een uitgave van
W. de Haan in Bus sum, die f 12,50 kost.
"Naar een totalitaire wereld?" is een boekje van Andreas
Papandreou. Een zwart beertje van Bruna in Utrecht, dat
voor f 3, 75 in de boekwinkel ligt.
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EXPLOITATIE-BEGROTING 1972

Uitgaven
Afschrijvingen
machines
votometer
Lonen en Sociale lasten
lonen
sociale lasten + 30%
werkstudenten "Emz.
Huur secretariaat
onderhoud
schoonhouden
elektriciteit/verwarming
Algemene kosten
konsumpties
porto
telefoon
kantoorbenodigheden
rente/girokosten
stencilpapier
advertenties
vergaderkosten
radio/T.V. kosten
persconferenties
divers en
Drukwerk
papier + enveloppen
informatie materiaal
democraat
Declaraties
Afdrachten afdelingen

f

2. 700,-2.100,--

-

45.000, -15.000,-2.500,-7.500,-500,-1.400,-1.200, --

-

2.000,-12.000, -5.000,-2.000,-2.000,-6.000,-1. 000, -2.000,-6.000,-600,-2.000,--

-

6.000,-6.000,-20.000,-3.000,-28.000,--

f

181.500,--

f

140.000,-1.000, -500,-7.000,-8.000,-2.000,--

-

lnkomsten
Kontributies 1972
Ko,- :ributies 1971
Bijdrage aanhangers
Gift en
Subsidie T. V.
Huur votometer
netto overschot congressen
abonnementen Democraat
Verkopen rapporten/programma' s
Exploitatietekort
over 1972

P/'1-

Porto /Telefoon
Er is op gerekend dat enerzijds deze kosten vrij aanzienlijk
kunnen zakken ten opzichte van 1971 doordat er in 1972 geen
verkiezingen zijn, doch anderzijds weer door tariefsverhoging zull~n stijgen.
Papier + enveloppen
Is lager gesteld dat in 1971 in verband met het feit dat er
geen verkiezingen zijn.
Informatiemateriaal
Deze post is vrij laag en er is in feite slechts Mn publicatie
voor mogelijk bijvoorbeeld het drukken van het landelijk
programma. Indien besloten zou worden meerdere uitgaven
het licht te doen zien zijn aanvullende fondsen noodzakelijk.
Democraat
Dit is een vrij gemiddelde stelpost daar door mogelijke
wijziging van drukken/proced~ er geen duidelijk beeld van
de kosten in 1972 zijn.
Rapporten/programma' s
Deze post is aanzienlijk lager gehouden dan vorige jaren,
maar ook aan de kostenkant (bijvoorbeeld drukwerk, stencilpapier). Dit in verband met het feit dat er in 1972 geen
verkiezingen zijn.
Afdrachten
Volgens het huidige huishoudelijk reglement worden 20% van
de contributies, donaties afgedragen aan afdelingen.
Kontributies
Uitgegaan is van 5.500 leden die gemiddeld f 25,-- contributie betalen. Deze post is lager dan in vorige jaren gesteld
vergelijk:
opbrengst 1970
f 163.000,-opbrengst 1971
f 122.230, -mpsxtm:pk

-i·~-

1. 000, -6.000,--

f

115.500,-6.000,--

f

181.500,--

toelichting op de begroting
Salarissen
Gerekend met de huidige bezetting van het landelijk secretariaat waarbij met een salarisverhoging/trendverhoging
voor 1972 is rekening gehouden. De huidige bezetting van
het secretariaat bestaat uit 4 personen t. w. ~~n chef de
bureau en 3 medewerksters die allen in full-time dienst
zijn. Deze bezetting moet als een minimum gezien worden.
Uitbreiding is wenselijk maar daarvoor is in deze begroting
geen ruimte aanwezig.
De salariskosten van het fractiesecretariaat zijn buiten beschouwing gehouden daar deze direct door de Tweede Kamer vergoed worden.

nog verwacht in 1971

-

30.000,--

f 152.230, -Overschot con ressen
In 1970 is in totaal 16.000, -- geboekt als bijdrage congressen. In 1971 zal er naar verwachting geen netto-overschot
van congressen/studiedagen zijn. Bij een goede/betere
kostenbewaking dan op het ogenblik moet het mogelijk zijn
een overschot van f 10.000, -- in 1972 te halen.
In deze begroting zijn waar mogelijk netto-overschot bedragen opgenomen bijvoorbeeld bij de post congressen, dit
om een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie te krijgen
Tevens zijn onder de post salarissen slechts die medewerkers/sters opgenomen die rechtstreeks ten lasten komen van de vereniging en zijn fractiemedewerkers(sters)
die in dienst van de Tweede Kamerfractie zijn doch via de
administratie van de vereniging betaald worden buiten beschouwing gelaten.
In deze begroting is geen ruimte voor het aflossen van

schulden die in verband met de verkiezingen in 1971 zijn
ontstaan of gedeeltelijk reeds langer bestonden. Afhankelijk
van het uiteindelijk over 1971 te verwachten tekort zullen
er door het hoofdbestuur voorstellen worden gedaan om dit
tekort op te vangen.
Het resultaat van deze voorstellen zal de begroting voor
1972 beinvloeden en het is daarom dat U deze exploitatie
begroting als een voorlopige moet bezien.

F. C. M. van Leeuwen
Secretaris Organisatie
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niet in staat was deze werkzaamheden te verrichten.

laden en aanhangers

0 RGAN I SATO RISCH
VERSLAG

Gedurende het eerste halfjaar van 1971 hebben een aantal
leden bedankt als gevolg van het congresbesluit tot samenwerking met de PvdA en de PPR. Later, tijdens de vorming
van het alternatieve kabinet, deed zich een duidelijke aanwas van het ledental voor.
Het aantal led en bedroeg per 12 augustus: 5620
Het aantal aanhangers was 437.

afdelingen
Op dit moment telt de partij 185 afdelingen. Daarnaast be-

hoofdbestuur
Door de A. L. V., gehouden 19 en 20 december 1970 in
Breda, en de A. L. V., gehouden op 27 februari teAmsterdam, zijn een aantal nieuwe leden van het hoofdbestuur gekozen in de plaats van de periodiek aftredende leden.
Deze vervanging geschiedde in twee fasen, omdat inverband met de onderhandelingen met andere partijen een
zekere continu1teit bewaard diende te worden, terwijl
voorts het aantal aanmeldingen voor deze functie in Breda
zeer gering genoemd kon worden.
Na de A. L. V. te Breda zijn afgetreden: R. L. Blik; F. A.
Hijmans; P. C. Porrey; Mevr. H. C. M. Smits van Waesberghe-Bakker; Mej. G. Swart; L. Timp.
De heer P. Fetter had het hoofdbestuur reeds eerder verlaten.
Te Breda werden als nieuwe leden van het hoofdbestuur gekozen:
J. Feenstra; H. Geelen; J.D. Hoogendoorn; Mevr. R. E. v. d.
Scheer-vanEssen; W.H. Schouten; Mevr. S. VenemaNoordhoff en M. N.J. A.M. v. d. Wildenberg.
Na de A. L. V. te Amsterdam zijn afgetreden: H. van Beekhuizen; H.H.A. Dijsselbloem; Mej. S. Hagenbeek; H. van
Holten; H. J ongedijk; J. H. Moerker k en Ch. M. Mertens.
Te Amsterdam werden als nieuwe leden van het hoofdbestuur gekozen:
G.B. van Dijk; Mevr. J. Essers-Coenen; J. Gerritsen;
P. C. M. Hijmans; L. A . van Montfoort; A . R. Spoor en
. H. L .. Verhaar.
· Voor de toepassing van de bepalingen van het Huishoudelijk
Reglement worden zowel de te Breda als de te Amsterdam
gekozen nieuwe hoofdbestuursleden geacht in functie te zijn
getreden met ingang van 1 januari 1971.
Het nieuwe hoofdbestuur werd aldus als volgt samengesteld:
J.A. P.M. Beekmans; R. Bloemhof; G. B. van Dijk; Mevr.
J. Essers-Coenen; J. Feenstra; H. Geelen; J. Gerritsen;
J.D. Hoogendoorn; P.C.M. Hijmans; A.J. Kalthoff; F.C.
M. van Leeuwen; A.J. Meerburg; L.A. van Montfoort; J.
A . Nagtegaal; A . Palte; Mevr. R. E. v. d. Scheer-van E ssen; W.H. Schouten; A.R. Spoor; Mevr. S. Venema-Noordhoff; H.L. Verhaar en M.N.J.A.M. v.d. Wildenberg.
Na het decembercongres werd besloten het dagelijks bestuur in zijn vorige samenstelling te handhaven en slechts
de opengevallen plaatsen te vullen. Op de eerste vergadering van het nieuwe hoofdbestuur werd een nieuw dagelijks
bestuur gekozen, zodat het dagelijks bestuur met inbegrip
van de door het congres in functie gekozen leden als volgt
was samengesteld:
J.A. P.M. Beekmans
H.L. Verhaar
J . A . Nagtegaal
F.C.M. van Leeuwen
J. Gerritsen
W. H. Schouten
R . E. v. d. ScheervanEssen

-

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris politiek
Secretaris organisatie
Penningmeester
publiciteit

- courdinatie raads- en statenfracties

M.N.J.A.M.v.d. Wildenberg
- courdinatie werkgroepen
A. J. Meerburg
- lid
De heer P. C. M. Hijmans he eft sinds half maart de functie
van secretaris organisatie waargenomen, daar de heer
F. C. M. van Leeuwen sinds een auto-ongeluk door ziekte

staan in dertig kleinere gemeenten, waar geen afdeling is,
contactadressen.
Zoals gebruikelijk, zal in de januari-democraat een overzicht worden opgenomen van alle afdelingen en contactadressen.

regio's
De volgende hoofdbestuursleden of contactpersonen zijn belast met het onderhouden van contacten tussen de regio en
het hoofdbestuur:
Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N. Holland
Z. Holland
Zeeland
N. Brabant
Limburg

-E. Bruins
-H. v.d. Krieke
- Mevr. S. Venema-Noordhoff
- J.D. Hoogendoorn
- J. Feenstra
- R. Bloemhof
-G. B. van Dijk
-H. Geelen en Mevr. J. Essers-Coenen
- 0. v.d. Wey
- A.J. Kalthoff
-A. Palte

Gezien het onbevredigende contact tussen hoofdbestuur en
regio' s en afdelingen he eft het hoofdbestuur onlangs besloten, dat ieder lid van het hoofdbestuur in het bijzonder
contact zal onderhouden met een achttal afdelingen, in de
hoop de communicatie enigszins te verbeteren.

secretariaat.
De afgelopen negen maanden zijn voor het secretariaat bijzonder zwaar geweest. De verkiezingen voor de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer brachten veel extra werk met
zich mee, zoals sprekerstoewijzingen en het verstrekken
van informatie over de partij. Het secretariaat heeft daarbij met veel personeelsmutaties te kampen gehad, terwijl
ook enkele ziektegevallen voorkwamen. Een woord van dank
aan allen die op het secretariaat werken of er dit jaar werkzaam zijn geweest is daarom op zijn plaats.
Doordat eerst in juni overgegaan kon worden tot de benoeming van een chef de bureau alsmede ten gevolge van de
langdurige ziekte van de secretaris organisatie, hebben
enkele hoofdbestuursleden gedurende geruime tijd secretariaatswerkzaamheden verricht. Het hoofdbestuur is hen
hiervoor uiteraard zeer dankbaar.
Door allerlei omstandigheden, waarbij het financH!le tekort
een grote plaats inneemt, werkt het secretariaat momenteel onderbezet, zodat regelmatig uitzendkrachten moeten
worden ingeschakeld dan wel een beroep op leden van het
hoofdbestuur gedaan moet worden. Een en ander komt de
continu1teit van de werkzaamheden uiteraard niet ten goede.
In het licht van de bovengenoemde moeilijkheden kan met
enige voldoening worden geconstateerd, dat de ledenadministratie en de financiElle administratie volledig zijn bijgewerkt.
In het informatiepakket voor belangstellenden en nieuwe
leden zijn diverse wijzigingen gebracht.
Met ingang van mei is ook een begin gemaakt met de numme ring van alle uitgaande posten aan led en, afdelingen etc. ,
met de bedoeling het opbergen van stukken te vereenvoudigen
Deze maand zijn alle wanbetalers onder de aanhangers van
D1 66 aangeschreven met het verzoek alsnog een bijdrage
over te maken. Bij niet-betaling zal tot afvoering worden
overgegaan.
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Op verzoek van vele afdelingen zijn lijsten aangelegd van
aile !eden die dit jaar hun contributie nog niet hebben voldaan. Aan de hand van deze lijsten kunnen de plaatselijke
penningmeesters dan alsnog deze !eden aansporen tot het
beta! en van het contributie.
Ter verbetering van de communicatie tussen secretariaat
en afdelingen, werd dit jaar ook begonnen met de uitgave
van een veertiendaags mededelingenblad onder de naam
"afdelingsnieuws", waarin belangrijke mededelingen van het
secretariaat en het hoofdbestuur werden verwerkt.
Nu ondanks alle moeilijkheden het secretariaat goed functioneert, blijkt telkens weer dat het in zijn werkzaamheden
ernstig wordt belemmerd door niet behoorlijk werkende
afdelingssecretariaten en - penningmeesters. Zo gaan vele
uren verloren aan het uitzoeken van adressen en telefoonnummers omdat veel mutaties in afdelingsbesturen niet aan
het landelijk secretariaat worden doorgegeven.
Op een medio mei door het secretariaat gedaan verzoek de
financiele positie van de afdeling op te geven, reageerden
slechts 54 van de 185 afdelingen.
Een gelijksoortige ervaring werd opgedaan toen aan de
regio's om de mutaties in de landelijke adreslijst werd gevraagd. Slechts drie regie's namen de moeite te antwoorden, hetgeen een bedroevende zaak genoemd mag worden.
Vooral het telefonische contact met afdelingen is een uitermate moeilijke, tijdrovende en mede daardoor kostbare
aangelegenheid geworden, daar vele nummers en/of adressen niet meer blijken te kloppen.
Op het moment van afsluiting van dit verslag heeft het
secretariaat de volgende bezetting:

Dhr. Arnold Alons
-chef de bureau
Mej. Marijke Abbestee - afdelingsadministratie en secretaresse
Mej. Sylvia Dierdorp - financit!le administratie en (gedeeltelijk) ledenadministratie
Mevr. Marja Engel-Lemarchand - ledenadministratie en
werkgroepen.

coordinatie raads- en statenfracties
Deze commissie werd dit jaar opgericht met als opdracht
zoveel mogelijk de !eden van raads- en statenfracties van
D'66 van informatie te voorzien en alle activiteiten zoveel
mogelijk te cotlrdineren.
. Deze commissie bestaat uit: Mevr. R.E. v.d.Scheer-Van
Essen en de heren W. Dik, R. Bloemhof en J. de Bres,
terwijl voor de werkgroepen de heer M. v. d. Wildenberg in
. deze commissie zitting heeft.
Begin dit jaar is naar de afdelingen een vragenlijst gezonden, waarop ieders deskundigheid betreffende bepaalde
onde ..werpen vermeld kon worden; uit het resultaat van de:..
ze enquete is daarop de zg. Know-How lijst samengesteld,
welke onlangs aan de raads- en statenleden is verzonden.
In maart van dit jaar is, na veel voorbereidend werk, de
landelijke adreslijst samengesteld, welke alle namen en
adressen van afdelingsbesturen, regiobesturen en de !eden
van Provinciale Staten en de gemeenteraden vermeldt.
In juli van dit jaar werd door de commissie een lijst gepubliceerd met alle tot nu toe verschenen verzamelde nota's
en rapporten zowelvan binnen als van buiten D'66. Deze
lijst is aan alle raadsleden toegezonden.
Momenteel werkt de commissie hard aan twee onderwerpen,
te weten:
a. het voorbereiden van vergaderingen met de gemeenteraadsfracties van de grote steden om de behandeling van
de begrotingen te vereenvoudigen;
b. het bijhouden en bijwerken van alle gepubliceerde nota's
en het verspreiden daarvan onder onze raadsleden.

verkiezingscommissie.
Deze commissie, heeft vele vrije avonden opgeofferd em·
geatroler@H, zodat de
lijsten voor de beide verkiezingen tot stand konden komen.
Het hoofdbestuur heeft na de verkiezingen de commissie
opgeheven onder dankzegging aan de !eden.
In de per soon van de voorzitter van deze commissie, de
beer A. Redeker, worden bij deze de led en nogmaals bedank! voor hun inspanningen.
alle litembiljettlilR t8 h1ll8R 8R t8
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verkiezingscampagne
Een aantal mensen hebben op ad-hoc basis gezorgd voor het
inhoudelijke en publicitaire deel van de verkiezingscampgane.
Dit waren: H. Schouten, H. L. Verhaar, G. van Stygeren,
Mevr. v.d. Sch<:Jer, J.D. Hoogendoorn, W. van Spankeren,
P. Hijmans.
Een kleine werkgroep organiseerde, in samenwerking met
de medewerksters van het secretariaat, de spreekbeurten.
Deze bestond uit Mevr. v. d. Scheer en de heren W. Schouten, M. Engwirda en J. H. Moerkerk.
Voor wat de verkiezingscampagne betreft wordt overigens
verwezen naar het daaraan gewijde specifieke verslag.

open studiedagen
Het hoofdbestuur organiseert dit jaar een drietal open
studiedagen. Voornaamste doelstelling van deze open studiedagen is de !eden de gelegenheid te geven over belangrijke zaken te kunnen discussieren om op een ALV beter
voorbereid tot een beleidsbepalend standpunt te kunnen
komen.

communicatie hoofdbestuur - laden
Vele activiteiten van het hoofdbestuur zijn dit jaar gericht
geweest op een verbetering van de onderlinge communicatie.
Afgezien van de reeds genoemde open studiedagen, heeft
het hoofdbestuur een commissie benoemd om de Democraat
regelmatig te Iaten verschijnen en zorg te dragen dat deze
een leesbaar blad met een optimale informatie zou worden.
Ter verbetering van de mondelinge communicatie tot de
reeds gememoreerde verdeling van afdelingen over de
hoofdbestuursleden.
Als derde punt ter verbetering van de communicatie kan
het rondzenden van "afdelingsnieuws" worden gezien. In dit
mededelingenblad wordt ook een lijst van de besluiten van
HB en DB opgenomen.

verhouding hoofdbestuur eerste en tweede kamerfracties
Bijna alle vergaderingen van het hoofdbestuur en van het
dagelijks bestuur werden door E!E!n of meer !eden van de
beide kamerfracties bijgewoond •
In de maand juni heeft het hoofdbestuur een weekend vergadering belegd met de beide kamerfracties om gezamenlijk de politieke ontwikkelingen en het beleid van D'66 te
bespreken.

vergaderingen
A. Op 19 en 20 december 1970 werd te Breda een ALV gehouden, welke het Beleidsplan vaststelde en het hoofdbestuur
de opdracht gaf om op basis van het beleidsplan gesprekken
met andere politieke partijen te voeren teneinde de mogelijkheden te onderzoeken om voor de verkiezingen tot bindende afspraken te komen. Tevens werd de procedure voor
de verkiezing van tweede kamerkandidaten eenmalig vastgesteld en vonden de stemmingen voor deze kandidatenlijst
plaats.
Op 27 februari 1971 werd in Amsterdam het Congres gehouden, waar o. a. besloten werd om voor de verkiezingen
een regeerakkoord te sluiten met PvdA en PPR.
De volgende ALV wordt gehouden op 6 en 7 november 1971.
B. Het hoofdbestuur vergaderde zeer regelmatig, waarvan
enkele malen met de Kamerfracties alsmede tweemaal met
de partijbesturen van PvdA en PPR. Totaal vonden ongeveer 15 vergaderingen plaats.
C. Het dagelijks bestuur vergaderde ca. 15 maal.
D. Met de voorzitters van de afdelingen werd drie maal
vergaderd, waarvan eenmaal regionaal verspreid.
E . Met de kandidaten voor de kamerverkiezingen werd
eenmaal een vergadering gehouden teneinde hen voor te
bereiden op te houden spreekbeurten.

geschillen
In het tijdvak van 27 februari tot heden is Mn geschil betreffende de H. B. verkiezing door de commissie behandeld.
Het geschil is nadien door partijen op bevredigende wijze
afgewerkt.

r1 '
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SUBSIDIERING VAN
WETENSCHAPPELIJK
WERK

Voor de namen en adressen van deze groepen zie de januari
democraat.
Dit jaar werden op het secretariaat alle rapporten van de
werkgroepen nagegaan op hun recentheid en bijgewerkt en
gecodeerd. Als resultaat hiervan is verleden maand een
recente lijst gepubliceerd van alle uitgaven.
In de periode 1970/1971 zijn de volgende rapporten verschenen:
technologic
De drie fa sen van een effektief wetenschapsbeleid.
ad-hoc groep Drugs:
de nota "Drugs".
ad-hoc groep Amsterdam:
concept advies inzake agglomeratie Groat-Amsterdam.
sub groep Europa:
De Europese Integratie.

Reeds geruime tijd is sprake van subsidHlring zijdens de
Overheid van wetenschappelijk werk verricht door wetenschappelijke stichtingen, die gelieerd zijn aan de Tweede
Kamer vertegenwoordigde politieke partijen.
Bij de behandeling van het wetsontwerp heeft de• Tweede
Kamerfractie van D'66 zich daartegen verzet o.a. op de
grond Jat subsidi!lring van wetenschappelijk werk van
politieke partijen in feite betekent subsidHlring van die par·
tijen zelf. Het bezwaar daartegen is dat deze partijen van
de subsidi!lrende overheid afhankelijk zouden kunnen worden terwijl ze juist onafhankelijk dienen te functioneren en
voorts - en dit is een D'66-standpunt - moet de overheid
niet partijen in leven houden door het verstrekken van subsidies, waarvan wij menen dat deze behoren tot een verouderde partijconstellatie en zelf ook verouderd zijn en
beter zouden doen te verdwijnen.
Aangezien het wetsontwerp vrijwel zeker zal worden aangenomen en de regeling van kracht zal worden, dient uitgaande van de nieuwe situatie te worden beslist of D'66 in dat
geval haar wetenschappelijke stichting zal toestaan subsidie
aan te vragen. Het hoofdbestuur van D'66 meent dat in een
dergelijke principHlle zaak een congresuitspraak behoort te
worden gedaan. Het hoofdbe$tuur pleit voor een positieve
uitspraak van het congres op de volgende gronden:

Verder verscheen dit jaar de zesde druk van het politiek
programma en een pocketboekje met het Beleidsplan Regeerprogramma PvdA -D'66 - PPR.

commissies
Kascommissie:
H. Post-Badhoevedorp, R.A. de Widt-Maarsbergen, J.P.
J. Hendrikx-Amsterdam.
Programmacommissie:
N. Schwarz - Den Haag, J. Brand - Naarden, A. v. d. Burg Den Haag, J. L. M. Elders -Rotterdam, J. H. Moerkerk Amsterdam en H. van Beekhuizen- Amsterdam (ALV).
H.A.F.M.O. van Mierlo- Amsterdam, E. Nypels- Rijswijk, (Fraktie) M. v. d. Wildenberg - Maassluis, A. Spoor Scheveningen, L. A . van Montfoort - Scheveningen en H.
Geelen - Den Haag (HB).

a. Ervan uitgaande dat de wetenschappelijke bureaus van
de andere politieke partijen de subsidie zullen opnemen,
zou het wetenschappelijk werk voor D'66 verricht een
relatieve achterstand oplopen indien wij geen subsidie
zouden vragen.
Rapportagecommissie:
b. De kosten van behoorlijk wetenschappelijk werk worden
J.A. Boeren- Nijmegen, Mevr. M. Smal-Klitsie- Heiloo,
geleidelijk aan zo hoog, dat deze niet te bestrijden zijn
C.Th.O. Malie -Amsterdam, J.W.v.d. Scheer -Aalsuit de normale inkomsten van de partij.
meer, J.L.v.d. Linden- Ede.
c. Het HB vindt het nauwelijks verantwoord in de toekomst
van de leden van de werkgroepen permanent financit!le
Geschillencommissie:
\ offers te blijven vragen wanneer daartegenover niet alM. Scheltema- Leidschendam, Mevr. C.E.v.Lookerenthans enige vergoeding van gemaakte kosten kan worden.
Campagne, W. Rentetchem - Oegstgeest, J. J. Onnes gesteld.
·
Apeldoorn, M. J. Segeth-Dibbetz - Voorthuizen, L. J.
d. De financit!le mogelijkheden van D'66 zijn zo beperkt dat
Capit - Amsterdam, J. M. A . Franse - Elst, E . Lukacs 1
van een alleszins noodzakelijke uitbreiding van het wetenAmsterdam.
1r
schappelijk werk geen sprake zal kunnen zijn indien de
Namens het hoofdbestuur
I
middelen niet toenemen.
e. De onafhankelijkheid van de wetenschappelijke bureaus
P. Hijmans
:>
is redelijk gewaarborgd onder de wet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • · f. Het beheersen van de huidige problematieken, zoals o.a.
Motie
door de club van Rome ter sprake gebracht, vergt van
politieke partijen een zodanige intensieve bestudering om
De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij
tot nieuwe politieke beleidslijnen te komen dat wij het
Democraten'66, bijeen in de Flevohof op 6 en 7 november
zullen moeten accepteren soms onorthodoxe wegen te be1971,
wandelen.
overwegende dat ingevolge het huishoudelijk reglement
Het ligt in de bedoeling in de toekomst de krachtens subsidoor deze ALV een aantalleden van het hoofdbestuur gedie ontvangen bedragen door de stichting tegenover het
kozen dienen te worden, welke op 1 januari van het volgencongres te laten verantwoorden.
de jaar in functie dienen te treden;
dat het met het oog op de belangrijke beslissingen, welke
J.A. Nagtegaal
deze ALV heeft genomen, gewenst is dat het hoofdbestuur
in zijn nieuwe samenstelling onmiddellijk na afloop van
deze ALV in functie treedt,
BESLUIT AF TE WIJKEN VAN HET HUISHOUDELIJK
bestuur is afgeweken van het bepaalde in deel B van HoofdREGLEMENT, in die zin dat:
stuk IX van het huishoudelijk reglement, in dier voege dat
a. op deze ALV hoofdbestuursleden worden gekozen welke
bij de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer der StatenGeneraal niet t:\t:\n uniforme lijst voor alle kieskringen is
op 8 november 1971 in functie zullen treden, doch wier
ingediend, doch verschillende afwijkende lijsten in de verzittingsperiode voor de toepassing van het huishoudelijk
schillende kieskringen; zijn ingediend;
reglement geacht wordt te beginnen op 1 januari 1972;

I

1
·

b. de zittingsperiode van de periodiek aftredende hoofdbestuursleden wordt betlindigd op 7 november 1971.

Motie
De Algemene Ledenvergadering van de politieke partij
Democraten'66, bijeen in de Flevohof op 6 en 7 november
1971,
overwegende dat onder verantwoordelijkheid van het hoofd-

overwegende dat het hoofdbestuur beoogde dat meer kandidaten gekozen zouden worden dan bij naleving van het
huishoudelijk reglement het geval zou ?.ijn geweest;
van mening dat het hoofdbestuur aldus de belangen van de
partij op een juiste wijze tegen elkaar heeft afgewogen;
BESLUIT de voornoemde afwijking van het huishoudelijk
reglement goed te keuren.

hoofdbestuur
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CONGRESREGLEMENT

Vastgesteld door het hoofdbestuur, daartoe bevoegd krachtens artikel 17 lid 2 statuten met verwerking van de bepaling van het Huishoudelijk Reglement.

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

2. Nieuwe onderwerpen agenda.

Aan de door het hoofdbestuur vastgestelde agenda kunnen punten worden toegevoegd op verzoek van:
a) de fractie van D'66 in de Tweede Kamer;
b) vijf procent van de leden, waarvan niet meer dan Mn
derde uit dezelfde afdeling afkomstig is;
c) de ledenvergaderingen van tenminste vijf afdelingen
mits het verzoek daartoe - voorzien van een korte
toelichting - schriftelijk bij het hoofbestuur is ingediend uiterlijk 3 november 1971 .
Over niet op de agenda opgenomen onderwerpen kunnen
geen besluiten worden genomen, behoudens ten aanzien
van aanbevelingen omtrent actuele onderwerpen.
3. Amendementen, wijzigingsvoorstellen en moties.

leder lid heeft het recht amendementen, wijzigingsvoorstellen en moties in te dienen, met dien verstande dat
amendementen en wijzigingsvoorstellen uiterlijk 1 november 1971 schriftelijk bij het hoofdbestuur moeten
zijn ingediend.
4. Moties ter zake van het politieke beleid en betreffende
actuele onderwerpen kunnen ook tijdens het congres worden ingediend bij de congresvoorzitters.
5, Leiding A. L. V.
De ALV wordt geleid door drie voorzitters. Bij de behandeling van een onderwerp waarbij een der voorzitters
uit hoofde van enigerlei andere partijfunctie persoonlijk
is betrokken treedt deze niet als fungerend voorzitter op
zolang deze behandeling duurt.
6, Bevoegdheden leiding.
De fungerend voorzitter van deA. L. V. heeft het recht
spreektijd te verdelen en te beperken. De beslissingen
van de voorzitters zijn bindend behoudens onmiddellijk
beroep op de A. L. V. die daarover stemt zonder discussie.
7, Notulen- en stemcommissie.

De A. L. V. begint met de aanwijzing van een stemcommissie en een notulencommissie op voordracht van de
voorzitter(s).
8. Taak stemcommissie.
De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen,
beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan, en
constateert de uitslag van de stemming.
9, Besluiten A. L. V.

Tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders
bepalen neemt de A. L. V. besluiten met absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (blanco
stemmen zijn geen "geldig uitgebrachte stemmen"), met
dien verstand~ dat indien met de votometer gestemd

wordt het verschil tussen v66r- en tegenstemmen ten
minste vijf procent van het totaal van de uitgebrachte en
de blanco stemmen dient te bedragen. De A. L. V. kan
echter besluiten een bepaald besluit slechts te nemen
wanneer twee derde der aanwezige leden van D'66 v66r
stemmen.
Indien geen der led en stemming wenst kan de A. L. V. bij
acclamatie een besluit nemen.
10. Stemrecht.
leder bij de stemming op de A. L. V. aanwezig lid kan
~~n stem uitbrengen.
11. Wijze van stemming.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Met een
schriftelijke stemming wordt gelijk gesteld stemming
door middel van een votometer.
Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitters
van de A. L. V. te bepalen wijze.

12. Wijze van behandeling reglement kandidaatstelling
Tweede Kamer. Behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt:
a. alvorens amendementen in behandeling worden gebracht, vindt eerst de behandeling en de stemming
plaats over de alternatieven;
b. na vaststelling van de hoofdlijnen, worden slechts die
amendementen in behandeling genomen die betrekking
hebben op de gekozen alternatieven;
c. de indiener of een door hem aangewezen lid geeft een
beknopte toelichting op zijn voorstel;
d. de voorzitter verleent ten minste ~~n tegenstander
van het voorstel de mogelijkheid zijn standpunt toe te
lichten, en kan ook anderen aan de discussie laten
deelnemen;
e. het hoofdbestuur, de reglementencommissie en de
rapportagecommissie kunnen aan de A. L. V. een advies omtrent het amendement geven.
13. Wijze van behandeling van moties en resoluties.
De behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt:
a. de indiener of een door hem aangewezen lid geeft
een beknopte toelichting;
b. de voorzitter verleent ten minste ~~n tegenstander
van het voorstel de mogelijkheid zijn standpunt toe
te lichten en kan ook anderen aan de discussie laten
deelnemen;
c. het hoofdbestuur, de Tweede Kamerfraetie en de
rapportageeommissie kunnen aan de A. L. V. een advies omtrent het voorstel geven;
d. de voorzitter brengt in stemming eerst de alternatieve voorstellen, daarna amendementen in de volgorde bepaald door hun ingrijpenheid, daarna het al
dan niet geamendeerde eindvoorstel.
14. Onvoorzien.
In de gevallen betreffende de gang van zaken op de
A. L. V. waarin het huishoudelijk reglement en dit reglement niet voorzien, beslissen wat de A. L. V. betreft de
gezamenlijke voorzitters.

pagina 20

BERICHT VOOR
GEMEENTERAADSLEDEN
Op 11 september in Amsterdam en op 9 oktober in Utrecht
zijn de eerste ori!lnterende gesprekken gehouden tussen een
aantal raadsleden die belast zijn met de begeleiding en
contrllle van de gemeentelijke financien.
Duidelijk is gebleken dat terwijl de raadsleden uit onze
grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Eindhoven o.a.) in staat zijn de gemeentelijke
fi.nancHlle problemen te analyseren, de raadsleden van
kleinere gemeenten, om welke reden dan ook, niet in staat
zijn de problemen aan te geven. Voor beide categorie!ln
geldt dat zij geen oplossing voor korte of langere termijn
uit hun mouw kunnen schudden.
Was het uitgangspunt van de eerste vergadering de financi!lle
verhoudingswet en de mogelijkheid om geld te lenen bij de
Bank v. Ned. Gemeenten, uit beide vergaderingen is gebleken dat er eerst een aantal andere problemen doorgesproken en opgelost moeten worden.
Op verzoek van de in Utrecht aanwezige raadsleden worden
de hierondergenoemde problemen op ~~n van de volgende
vergaderingen van het overleg over gemeentelijke financi!ln
behandeld.
1. massabalans van alle bedrijven per gemeente.
2. energieverspilling onder aanmoediging van gemeenten en
provinciale electriciteitsbedrijven.
3. chemische afval verwerking.
4. problemen t.a. v. bovengemeentelijke karakter van sommige investeringen mede i. v. m. meerjaren investeringsplannen.
5. problem en van oude binnensteden.
6. grondpolitiek (erfpacht-koop)
7. begrotingsbehandeling (techniek- inhoud)
8. openbaar en particulier vervoer.
9. volkshuisvesting in sociale sektor hen eden een huurprijs
van f 200,--.

problemen
Vour de eerste vergadering in Amsterdam werdem de gemeenten uitgenodigd die een aantal gemeenschappelijke problemen hadden, zoals (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Haarlem, Delft, Utrecht, Eindhoven, 's-Hertogenbosch,
Arnhem, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Breda) meerjaren investeringsschema, grondpolitiek, binnenstadssanering en openbaar vervoer.
1\ Los van deze reeks vergaderingen van het overleg gemeen·~\ telijke financi!ln organiseert de C. C. R. S. F. op zaterdag 20
november op een nog nader te bepalen centrale plaats een
' bijeenkomst, waarop de technische en politiek inhoudelijke
behandeling van de gemeentebegrotingen zal worden doorgesproken. De C. C. R. S. F. zal voor deze vergadering een
aantal deskundigen uitnodigen.
Alle raadsl en statenleden krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
Op verzoek van een aantal raadsleden hebben wij nog een
aantal gemeenteraadsleden van gemeenten met + 65. 000
inwoners uitgenodigd.
(Amersfoort, Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen,
Breda, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht,
Schiedam, Venlo, Vlaardingen en Zwolle).
Het lijkt ons echter gewenst dat zoveel mogelijk frakties op
de hoogte worden gehouden van de op deze vergadering bereikte resultaten.
Daartoe zijn drie mogelijkheden:
1. De gemeenten die als centrum fungeren in een gebied,
geven mondeling op verzoek de resultaten door.
2. Alle gemeenteraadsleden kunnen de vergaderingen bijwonen. Bi.i voorkeur zullen zij alleen die vergaderingen
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bezoeken waarop een voor hun gemeente interessant onderwerp wordt behandeld. Van alle vergaderingen ontvangen zij de verslagen.
3. Een mengsel van de eerste twee voorstellen, waarbij wij
ervan uit gaan dat de centrum -gemeenten op alle vergaderingen vertegenwoordigd zijn. De in hun omgeving
werkende gemeenteraadsleden bezoeken bij voorkeur die
vergaderingen wanneer hen gebleken is dat er een onderwerp op de agenda staat dat direct aan de orde is in hun
gemeente.
Gemeenteraadsleden die op deze wijze willen deelnemen aan
het overleg over de gemeentefinanci!ln worden verzocht de
commissie cotlrdinatie raads- en statenfraktie daarvan
mededeling te doen.
De gemeenten die uitgenodigd waren voor de eerste vergadering op 11 september 1971 in Krasnapolsky in Amsterdam zouden wij graag als centrumgemeente willen Iaten
fungeren.
Wij hopen dat u van deze gelegenheid gebruik wilt maken om
uw kennis te vergroten over de problemen rond de gemeente
lijke financ i!ln.
Inlichtingen over het overleg gemeente financH!n kunt u
krijgen bij de secretaris: J. W. Holtslag, Westermarkt 16,
Amsterdam 020-66729 of bij de C. C. R. S. F. landelijk
sekretariaat 020-226996/237534.
Namens de C.C.R.S.F.

Ruby van der Scheer - van Ess

KANDIDATEN
HOOFDBESTUUR

Het huidige hoofdbestuur bestaat uit 21 leden, hiervan treden
af en zijn niet herkiesbaar: Beekmans, Van Dijk, Hijmans,
Kalthoff, Nagtegaal, Palte en Verhaar.
Aftredend maar wel herkiesbaar zijn: Bloemhof, Gerritsen,
Van Leeuwen (mogelijk herkiesbaar), Meerburg en Van
Montfoort.
Tot op heden zijn bij de redactie de volgende kandidaten
voor het hoofdbestuur bekend: De Beer-Veltman te Oosterhout, Van Berkom te Den Bosch, Bloema te Den Haag,
Coorengel te Amsterdam, Van Gils te Den Helder, Koolma
te Leeuwarden, Meurkens te Budel, Nieuwenhuis te Amstelveen, Van Spankeren te De Meern, Tielrooij te Sittard,
Traag te Z evenaar, en Van Veen te Den Haag.
0pnet congres ontvangt u uitvoerige informatie over zowel
de herkiesbare- als de nieuwe kandidaten voor het hoofdbestuur.

OPEN STUDIEDAG
De studiedag op 11 december 1971
over inflatie gaat niet door vanwege het congres van Nederlandse
Staathuishoudkundigen dat op de
zelfde dag zal plaatsvinden.
Op het congres zullen wij hier
nader berichten.

SECRETARIAAT
AMERSFOORT
Met ingang van 10 september 1971 is
het secretariaat van D'66, afdeling
Amersfoort in handen van de heer:
P. Schoonhoven,
Valkenhorst 106,
'Amersfoort, tel. 03490 - 26489

